
1

dünya

Dosya:
21. Yüzyılda Kadın

Genç Sayı: 16
Mart 2021

Kültür ve Edebiyat Dergisi



2



3

Buse Elif ÖZÇIRPICI

Genel Yayın Yönetmeni

Genç Dünya DerGİsİ

yeni Dünya Vakfı adına
İmtiyaz sahibi
Mahmut GÖKSU

Genel yayın yönetmeni
Buse Elif ÖZÇIRPICI

sorumlu yazı İşleri Müdürü
Serhat YILMAZ

yayın Kurulu
Hatice Ebrar SAL
Mahmut Erkam ÖZEREn
Alime AYdIn

editörler
Mehmet Can KUYUCU
Emine YILdIZ
Hediye AÇIKBAş
 
reklam ve Tanıtım
Serhat YILMAZ

arşiv-İletişim sorumlusu
Alime AYdIn

sayfa Tasarımı- Kapak
Meltem ÖZÇİLİnGİR

sosyal Medya sorumluları
Hatice Ebrar SAL
Feyzanur MALKoÇ

Hukuk Müşaviri
Av.Fatih ÇEtİn

Baskı
Mart 2021

İletişim
Alemdar Mah. Prof. dr. Kazım İsmail Gürkan Cd. 
no:15 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul

0212 526 33 34

bilgi@yenidunyavakfi.org
www.yenidunyavakfi.org

yazı ve fotoğraf göndermek için:
ydvgencdunya@gmail.com

Yeni Dünya Vakfı bünyesindedir.
Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazara aittir. 

Sevgili Okuyucumuz,

Yaklaşık dört yıldır yayın hayatına 
devam eden Genç Dünya’nın bir parçası 
olarak, gençlere ve onların kelimelerine 
sayfalarımızda yer vermenin her sayıda 
yeniden mutluluğunu yaşıyoruz. 

Yeni sayımızda geçmişten günümüze kısıtlı 
imkanlardan dolayı sesini duyuramayan, 
duyurmakta güçlük yaşayan ve destek 
bulamayan kadınların sorunlarına yer 
vermenin yanı sıra yaşadığımız çağın yani 
yirmi birinci yüzyılın kadınlarına değindik. 
Afrika’da bir su kuyusunun başında 
geleceği hakkında kaygılı bir anneden Gobi 
Çölü’nde yolunu bulmaya çalışan kadın 
bir bedeviye, New York’ta bir gökdelenin 
elli sekizinci katında hak ettiği terfiyi alıp 
alamayacağını düşünen bir müdüreden, 
şiddete maruz kaldığı için hayatta kalıp 
kalamayacağını bilmeyen ve her günü 
endişeyle geçen nicelerine… 

Turgut Uyar’ın “Kavşakta” şiirinde de 
dediği gibi:
“şuramda bir şeyler var
sahiden bir şeyler var
haykırmadan anlatamam”

Genç Dünya ekibi olarak, “21. Yüzyılda 
Kadın” konulu 16. sayımızı sizlerle 
buluşturmanın kıvancını yaşıyoruz. 
Kadınların, bulundukları toplumun bir 
parçası olarak, hak ettikleri mutlu hayatı 
yaşamalarını ümit ediyoruz.
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Büşra DEMİR

Bu yazı, Tanrı-insan ilişkisi bağlamında 
modernizmin dinlere getirdiği farklılıkların 

yanında geliştirdiği kavramları da tespit ederek, 
değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu durumda 
öncelikle modernizmi tanımlayabilmeliyiz. 
Modernizm; din ile gerilim içerisinde olan 
modernliğin, bir dünya görüşü oluşturarak ideoloji 
haline gelmiş biçimidir. Bu ideoloji bir süreç ifade 
etmektedir. Dolayısıyla belli bir başlangıç noktası 
yoktur ve hala içinde yaşadığımız bir dönemi 
ifade etmektedir. Modernlik, Batı’da bilhassa 
kilisenin egemenliğine karşı çıkmıştır. Bu süreç 
Tanrı merkezli bir dünya ve evren anlayışından, 
insan merkezli bir dünya ve evren anlayışına 
geçişi ifade etmektedir. Bu bağlamda modernlik, 
yeni bir dünyaya geçiş inşasıdır diyebiliriz. 

Bu süreçte kilisenin giderek gerçeklikten 
kopması, yeni yorumların tabiata yapılmasına 
yol açmıştır. Modernleşmenin ilk zamanlarında 
tabiat, Tanrı’nın yazılı olmayan bir kitabı olarak 
kabul edilmiştir. Burada ilk başlarda tanrının 
tabiattan koparılmadığını görmekteyiz. Esasında 
bu durumu, yazılı olan kutsal kitaptan tabiata 
bir yöneliş olarak açıklayabiliriz. Daha sonra 
tabiat artık yeni bir inceleme ve bilgi elde etme 
nesnesi haline gelmiştir. İşte bu noktada bir 
kopuş meydana gelmektedir. İnsan ile nesne 
arasındaki bu kopuştan, insanın tabiata 
egemen olma anlayışı doğmaktadır. İnsan ile 
nesnenin birbirinden bağımsızlaşması haliyle 
aralarındaki uyumu da zedelemektedir. Örneğin 
bugün doğanın büyük tahribatlara uğramasının 

Modernizmin 
Alacakaranlığında Tanrı
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sebebi insanın tabiata egemen olma isteğinden 
gelmektedir. Bir başka örnek verecek olursak 
bu noktada hayvanların evcilleştirilmesinden 
bahsedebiliriz. Modernizmin inşa ettiği insan, 
hayvanı kendi doğası ile baş başa bırakmak 
yerine dört duvar arasına hapsetmektedir. 
Burada modern insan, her ne kadar hayvana 
hak kavramını nispet etse de hayvanın üzerinde 
kurmaya çalıştığı hâkimiyeti görmekteyiz. 
Bireyin hayvanları kendi habitat alanlarında 
sevip beslemekten aciz olması modernizmin 
getirmiş olduğu insanın tabiata egemen olma 
isteği ile açıklanabilir. Üstelik evcilleştirmek için 
kısırlaştırdıklarını da göz önünde bulundurursak 
bu müdahale hayvana vermiş oldukları hak 
kavramını ironileştirmektedir. 

Burada modernliğin temel paradigmalarından 
biri olan bireyselleşme kavramı karşımıza 
çıkmaktadır. Birey dediğimiz şey otonom bir 
varlıktır. Yani birey kendi kendine yetebilendir. 
Artık merkezdeki otorite bireyin kendisidir. Bu 
sebeple bireyselleşmenin olduğu yerde Tanrı’dan 
bahsedemeyiz. İnsanın bireyselleşmesi demek 
tanrıyı yok sayması demektir. Din olgusu yok 
edilmeye çalışılmıştır. Artık tamamen bireye 
odaklanılmıştır. Bu bağlamda karşımıza çıkan bir 
diğer kavram sekülerizm olmuştur.

Dünyevileşme anlamına gelen sekülerizm, bir 
zihniyeti ifade eder. Modern kültürün bir sonucu 
olan sekülerizm de evren; dünya ve din olarak 
ikiye ayrılmıştır. İnsan, dini referans göstermeden 
uhrevi olan ile bilgi edinemeyeceği için modernliğin 
odak noktası dünya olmuştur. Dolayısıyla 
sekülerleşme ile beraber dinin toplumsal önemi 
azalmaya başlamıştır. Bununla birlikte artık 
gündelik yaşamda dine referanslarda azalmıştır. 
Burada modernizmin bir sonucu olarak akıllara 
ateizm gelmemelidir. Çünkü sekülerizm Tanrıyı 
tamemen ortadan kaldırmaz sadece Tanrının 
yerine insanı koymaya çalışır ve rasyonaliteyi ön 
plana çıkarır. Din artık insanın geçmişte kalan 
bir fenomeni olarak görülür. Bu sebeple daha 
çok deist bir anlayış hâkimdir. Modernizmin 
inşa ettiği insan tamamen dünyadan ibarettir. 
Bu sebeple varlığının sebebi ve öldükten sonra 
ne olacağı gibi sorular ile ilgilenmemektedir. 
Dolayısıyla din referans olarak kullanılmadığı 
için ahiret açıklanamamaktadır. Netice itibariyle 
modernizm, sekülerleşmeyi gerekli kılmaktadır. 
Ancak yine de baktığımızda insanın bu dünya 
ile ilişkisinde bir ahlaki boşluğun doğduğunu 
görmekteyiz. Bu boşluğun oluşmasına yol 
açan soru(n)lara cevap vermekte birey yetersiz 
kalmaktadır. Dolayısıyla böyle bir boşluk ancak 
Tanrı ve vahyi ile doldurulabilir. 

Sonuç olarak modernizm din olgusunu, hem 
rasyonel hem de modern bir şekilde ifade etmiştir. 
Bunun sonucunda din bir “vicdan işi” olgusuna 
indirgenmiştir. Dinin bu şekilde soyutlanması 
toplumda dinin önemini giderek azaltmış ve 
yalnızca bir inancın konusu haline getirmiştir. Bu 
durum dini hayat ile gündelik hayatın birbirinden 
bağımsız iki gerçeklik haline dönüşmesine 
yol açmıştır. Ne zaman ki İslam dini de sosyal 
niteliğini kaybetmeye başladı o zaman bir çöküş 
meydana gelmiştir. Örneğin bir Müslüman inancı 
gereği faizin haram olduğunu ve uzak durması 
gerektiğini bilmektedir. Ancak günlük yaşamında 
çok rahat bir şekilde kredi çekebilmektedir. Burada 
modernizmin uzantılarını hala yaşıyor olsak 
bile tam anlamıyla kendini gerçekleştirebilmiş 
sayılmaz. Çünkü her ne kadar inanç, ibadet ve 
muamelat arasındaki bağlar koparılmış olsa da 
hala dinden bahsedebiliyoruz. Buda modernizmin 
bir gereği olan bireyselleşmenin tam anlamıyla 
bir karşılık bulamadığını göstermektedir. 
Bunun yanında artık post-modernizm denen bir 
ideolojiden bahsedebiliyorsak bu modernizmin 
ve geliştirdiği kavramların bir noktada artık 
tıkandığını ve ihtiyaçları karşılamada yetersiz 
kaldığını göstermektedir. Dolayısıyla benzer 
ideolojilerin kendini tükettiği bir dönemde 
İslam dini oluşan boşlukları doldurabilecek bir 
niteliktedir. Ancak her dönemde dini okuyuş 
yöntemleri farklı olmuştur. Dolayısıyla öncelikle 
Post-modern paradigmanın toplumlar üzerindeki 
etkisine karşın Müslümanlar olarak yeni bir 
okuyuş biçimi geliştirmeliyiz. Çünkü her devrin 
ihtiyaç ve soru(n)ları farklı olmuştur. Bu sebeple 
ulema artık klasik fıkıh ve kelam metinlerini 
olduğu gibi günümüze taşımak ya da şerh etmek 
yerine bunları kaynak olarak kullanıp yeni okuyuş 
biçimleri geliştirmeli ve yaşadığımız devrin 
ihtiyaçlarına yönelik metinler oluşturmalıdır. 
Nitekim tevhid çerçevesinde, bulunduğumuz çağı 
tekrar harekete geçirebilecek yeni bir okuyuş 
biçimi geliştirilirse İslam dini güçlü bir çıkış 
yapabilir. Böylece kuşkusuz merkeze hak din 
olan İslam gelecektir. Ümit ediyorum ki dinleri 
bu denli tahribata uğratan bahsettiğimiz ideoloji 
ve paradigmalar karşısında Müslümanlar ümmet 
olarak İslam dinini güçlü bir şekilde sahneye 
çıkaracaktır. Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in de 
dediği gibi: “ Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir! 
Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!”
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Bir çığlık esti kapımın önünde,
Yerlerde kızıl yapraklar gördüm.

Ve bir tane daha, saat altı yönünde,
Vicdanıma yaldızlı çeperler ördüm.

Evimin camlarında kiralık kara perdeler,
Kirpiklerimde nem, ses tellerimde kelepçe,

Sahi; şerefim, onurum ve haysiyetim neredeler?
Neresidir şu Srebrenista, Hocalı yahut Halepçe?

Ses Tellerimde Kelepçe

Eyüp YILMAZ
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Biz ki,
Gençlik yolunun ağır adımları,

Hantal ağızlı dipçiklerin vurdumduymaz evlatları,
Puslu kavgaların, sisli dostlukların mutsuz çocukları,
Küçük pencereli evlerin gün yüzüne hasret odaları.

Biz ki,
Ağlak yavruların durgun bakışları,

Sevgisizlikle yaralanmış kurşun askerler ordusu,
İşgal edilmiş ruhların alışılagelmiş haylazları,

Belki kırgın belki kızgın inatçı savaşçılar.
Biz ki,

Geceden habersiz nefes alıp gündüzün kucağına doğanlar,
Güzele perde çekip hüzne avuç açanlar,

Yorduğu kadar yorulan,
Kırdığı kadar kırılanlar,

Sevgiden bihaber yaşayıp umuda hasret kalanlar, 
Dünyalar sırtlayıp benliği yok sayanlar,

Var olanlar,
Varlık bulanlar,

‘Vah’tan ah alıp ‘eyvah’a sarılanlar,
Yaşadıkça yaşlanan,

Baktıkça duymazlaşan, 
Anladıkça hiç olanlar.

Ve biz ki,
Sevgisizlikten bitap düşen sonsuzun sonlu başlangıcı,

Arayışı,
Bulamayışı.

Rabia KEŞİR

Arayış
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#FilmAnalizi

Ebubekir DİLSİZ

Zootopia: 

Bir Toplum 

Elestirisi
...

.

.
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Animasyonlar her ne kadar çocuklar için 
hazırlansa da aslında mesajları yetişkinler 
içindir. Birçok animasyon bu yönden 
incelenmeyi ve irdelenmeyi hak eder. Zootopia 
da bu animasyonlardan birisi. Kabaca konusunu 
söylemek gerekirse, çocukluk hayali olan 
polisliğe başlayan bir tavşan ve sadece tilki 
olduğu için suça sürüklenen dolandırıcı bir tilki 
kendilerini toplumun ayrıştığı, birbirine düşman 
olduğu bir komplonun içinde bulurlar. Kendini 
ispatlamak isteyen tavşan karakterimizle, 
tilki bu suçu aydınlatmaya çalışırlar. Tabi 
aydınlatma çabası etrafında arkadaşlıkları ve 
dünyaya bakış açıları hayli değişir. Filmin teknik 
yönleri, oyuncuları gibi ayrıntılarla yazımızı 
genişletmeden asıl dikkat çekmek istediğimiz 
konuya izninizle gelelim.

Hayvanlar âleminde bilindiği gibi avcılar ve 
avlar vardır. Filmde de bu iki türün modern bir 
medeniyette yaşadığı bir dünya fikri ile yola 

çıkılıyor. Öyle ki bu hayvanlar tıpkı insanlar gibi 
hareket edip kıyafet giyiyor ve insanlarla aynı 
gündelik hayatı yaşıyorlar. Bununla beraber 
onların içinde de bir ayrımcılık türüyor: Köken 
ayrımcılığı.

Buna göre toplumda güçlü ve iri olan avcı-
yırtıcı canlılar önemli ve güç gerektiren 
mevkilere gelirken, av kökenli canlılar ise daha 
pasif ve etkisiz mesleklere geliyorlar. Tabi bu 
ayrımcılığın ayyuka çıktığı bir olay yaşanıyor: 
Avcı kökenli bir kişi tıpkı vahşi zamanlardaki 
gibi davranmaya başlıyor. Bu durum bir salgın 
haline gelmesi ile beraber tüm vatandaşlarda 
şu soru canlanıyor: acaba bütün avcı kökenliler 
çıldıracak mı? Bu sebeple de toplumun içinde 
avcı kökenli vatandaşlar dışlanıyor ve toplum 
ikiye bölünüyor.

Animasyonun dışında 21. yüzyılda özellikle 
son dönemlerde karşımıza çıkan bir suç tipine 
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bu noktada dikkat çekmek istiyorum: Kadın 
cinayetleri. Günümüzde de toplum içerisinde 
belki artan belki de gün yüzüne çıktığı şekliyle 
kadın cinayeti kavramı sık sık önümüze 
çıkmaktadır. Peki, kadın cinayeti nedir? Kadın 
cinayeti, kadınların kadın oldukları için erkekler 
tarafından öldürülmesidir. Her ne kadar açıkça 
bir kadın olması kastı içermese dahi bu tanıma 
bir erkek tarafından öldürülen her kadın 
girmektedir. Cinsiyete dayalı bu nefret suçu, 
özellikle taraftarları tarafından aile içi şiddete 
dikkat çekilmesi için sıklıkla dile getirilir. Kadın 
cinayeti kavramı da temelde erkeklerin evrimsel 
olarak öldürmeye daha yatkın bir doğası 
olduğuna ilişkin bir bilimsel dayanağa sahiptir. 
Bu yönüyle erkeklerin özellikle bugünkü güçlü 
konumlarına ve kadınların baskı altındaki 
yaşamlarına bir tepki olarak doğmuştur. 

Kadın cinayeti kavramı, aslında toplumca sahip 
çıkılmayan ve hakları korunmayan kadınların, 
haklarını savunmak ve adaleti sağlamak için 
gereken çabanın gösterilmesine yönelik olumlu 

bir işlevi vardır. Bununla beraber aynı zamanda 
şu algıyı da beraberinde getirir: her erkek bunu 
yapabilir mi? Çünkü açıkça görülebileceği 
gibi kadın cinayeti kavramında her fail erkek, 
her kadın ise mağdur konumundadır. Net bir 
sınırlaması olmayan bu tanımlama herkesin 
bu suçla karşı karşıya kalabileceği duygusunu 
uyandırmaktadır. Bu nedenle de toplumdaki iki 
cinsin, yani erkek ve kadınların, arasında bir 
makas açılmaktadır. Bugün her ne kadar her 
erkeğe potansiyel bir katil gözü ile bakılmasa 
da, ilerleyen dönemlerde bu kaçınılmazdır. 
Çünkü bireysel düşüncelerden farklı olarak 
toplumsal kavramlar zaman içinde mana 
yönünden değişir. 

Animasyondaki avcı hayvanlar ile av hayvanları 
arasındaki ayrım aslında günümüzde de 
yaşanabilmektedir. Buna göre kadınlar için 
özel toplu taşıma araçları gibi uygulamalar 
bunun net bir örneğini içermektedir. Bu tip 
uygulamalar her ne kadar mağdurlara yönelik 
olsa da aynı algı devam etmesi halinde 
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yakında erkeklerin potansiyel birer katil olduğu 
düşüncesi ile beraber aynı ayrımlar erkekler 
içinde ileri sürülebilir hale gelecektir. Yani aynı 
cinsin iki farklı şubesi olan kadın ve erkekler 
arasındaki ilişkiyi olumsuz bir kavram etrafında 
ve potansiyel bir tehlike algısı çerçevesinde 
değerlendirmeye devam edersek ilerde sadece 
birbirinden nefret eden iki farklı tür olarak 
kendimizi görmeye başlarız. Bu durum tek 
başına yeterli bir sorunken bile üzerine bazı 
parazitlerle mücadele etmek zorunda kalabiliriz. 
Nasıl parazitler?

Animasyonun devamında nasıl ki bu durumu 
kendi lehine kullanmak isteyen karakterler varsa, 
bugün de başkalarının acılarından beslenen ve 
ünlenen birçok ünlü vardır. Bu kişiler tamamen 
ayrıştırıcı bir dil kullanarak adaletin sağlanması 
için değil, kavramın popüler kültürdeki etkisi 
ile yol almak gayesi içerisindedirler. Daima 
belli kalıplarla konuşan ve çözüm amacıyla 
değil, sorundan faydalanmak için konuşan bu 
insanların amacı acıları dindirmekten ziyade 

o acılardan gelir elde etmektir. Nasıl ki bir 
parazit üzerinde hayatını sürdürdüğü canlının 
sistemini umursamadan onu kullanabildiği 
kadar kullanıyorsa, bu insanlar da yaşadıkları 
toplumun sistemini umursamadan sadece onu 
kullanarak ve belki onu yok ederek hayatlarını 
sürdürüyorlar. Bu şekilde yaşayan insanlar, 
parazit değil de nedir?

Özetle bir suç bütün insanlarda aynı üzüntü ve 
kaygıyı doğurur, doğurmalıdır da. Yeter ki biz 
failleri yanlış yerlere konumlandırmayalım ve 
adaleti yanlış kişilerin ellerinden beklemeyelim. 
Yoksa sonumuz Twitter avukatlarının reklam 
yapmak için attığı twitlere malzeme olmaktan 
öteye gitmez. Mağdurların üzerinden prim 
yapılarak 
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Osmanlı Devleti’nde, beylik döneminde Ertuğrul 
Gazi’nin annesi Hayme Hatun’dan itibaren, kadınlar 
hükümdarla görüşlerini paylaşarak kararları 
etkilemişlerdir. Çoğunlukla kapı arkasından olan 
bu etkiler, devleti padişah adına bizzat yönetmeye 
kadar gitmiştir. Devlet yönetimini etkileme 
konusunda Kuruluş dönemi kadınları ile ilgili fazla 
bilgi olmamakla beraber yükselme döneminde 
kadınların isimlerini duymak mümkündür. 

2. Mehmed’in eşi ve 2. Bayezid’in annesi Gülbahar 
Hatun’un döneminde “Valide Sultanlık” makamı 
henüz oluşturulmamış ve kendisi bu unvanı 
almamış olmasına rağmen; oğluna tavsiyeler 
vermiş ve uyarılarda bulunmuş ve bir valide sultan 
gibi davranmıştır. 

2. Selim’in eşi ve Sultan Süleyman’ın annesi Ayşe 
Hafsa Sultan ise kimi kaynaklara göre valide 
sultanlık unvanını kullanan ilk padişah annesidir. 

Ayşe Hafsa Sultan valide sultanlığı boyunca (1520-
1534) son derece güçlü ve söz sahibi olmuş, devlet 
adamlarını ve padişahı etkilemiştir.

Sultan Süleyman’ın eşi ve 2. Selim’in annesi Hürrem 
Sultan, oğlunun saltanatını görememiş ancak eşi 
Süleyman dönemindeki etkisi herkesçe malumdur. 
Sadrazam İbrahim Paşa’nın ve Şehzade Mustafa’nın 
idamı, Rüstem Paşa’nın sadrazamlığa getirilmesi 
gibi olaylarda etkisi olduğuna inanılmakla birlikte, 
Sokollu Mehmed Paşa gibi devlet adamlarıyla 
birlikte hareket ederek müdahalelerde bulunmuştur. 
Ayrıca Hürrem Sultan padişahın izniyle divanı gizlice 
dinler ve olan bitenden haberdar olurdu. Hürrem 
Sultan ve Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan, 
Rüstem Paşa’yla evliydi. Annesiyle beraber ağabeyi 
Mustafa’nın idamında payı olduğu söylenir. Bazı 
seferler için babasını ikna ettiği hatta bizzat kendi 
parasıyla kalyonlar kurdurduğu bilinir. Annesinin 
ölümünden sonra babasına danışman olmuş, 
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kardeşi Selim döneminde de valide sultan gibi 
hareket etmiştir. 

2. Selim’in eşi ve 3. Murad’ın annesi Nurbanu 
Sultan bazı kaynaklara göre Hafsa Sultan’ın aksine 
valide sultan unvanını kullanan ilk kişidir. Eşi 
henüz şehzadeyken kardeşi Bayezid’le giriştiği taht 
mücadelesini kazanması için Sokollu gibi paşalar 
ve devlet adamlarıyla işbirliği içinde olmuştur. 
Kızı Esmehan Sultan’ı Sokollu Mehmed Paşa’yla 
evlendirerek işbirliğini ve etkisini sağlamlaştırmıştır. 
Eşinin döneminde Mihrimah Sultan ile beraber 
danışman gibi davranmış ve padişahın kararlarında 
etkili olmuştur. Oğlunun döneminde çok güçlü bir 
valide sultan olmuştur. 

3. Murad’ın eşi ve 3. Mehmed’in annesi Safiye Sultan, 
kayınvalidesi Nurbanu Sultan vefat ettikten sonra, 
eşinin döneminde çok güçlenmiştir. Sokollu’nun 
ölümünde payı olduğu düşünülmektedir. Oğlunun 
döneminde çok güçlü bir valide sultan olmuştur. 
Yemişçi Hasan Paşa ve Ferhat Paşa’nın idamı, gelini 
Halime Sultan’ın daha güçlenmesini engellemek 
için torunu Şehzade Mahmud’un idamı gibi olayların 
müsebbibi görülmektedir. Ayrıca dönemin İngiltere 
kraliçesi Elizabeth gibi yabancı devlet büyükleriyle 
sıkı ilişki içinde olmuştur.

Sultan Ahmed’in annesi ve 3. Mehmed’in eşi Handan 
Sultan, oğlu çok küçük yaşta tahta geçtiğinden oğlu 
adına devleti bizzat yönetmiştir. Kayınvalidesi Safiye 
Sultan’ın eski saraya gönderilmesini ve Derviş 
Paşa’nın sadrazamlığa getirilmesini sağlamıştır. 
Ancak oğlunun saltanatının ikinci yılında öldüğünden 
gücünü artıramamıştır.

Sultan Mustafa’nın annesi ve 3. Mehmed’in eşi 
Halime Sultan, oğlu aklen rahatsız olduğundan 
devleti oğlu adına yönetmiştir. Oğlu tahttan 
indirildikten sonra eski saraya sürülmüştür. Ancak 
Genç Osman’ın hal’ edilmesinde Davud Paşa’yla 
işbirliği yaptığı bilinir. 

Sultan Ahmed’in eşi, Genç Osman’ın annesi Mahfiruz 
Hatice Sultan, oğlu küçük yaşta tahta çıktığından 
devlet yönetiminde çok etkili olmuş, Halime 
ve Kösem Sultanların eski saraya sürülmesini 
sağlamıştır. Oğlunun saltanatı sırasında valide 
sultan olarak ölmüştür.

Sultan Ahmed’in eşi, 4. Murad ve Sultan İbrahim’in 
anneleri Kösem Sultan iki oğlunun padişahlığını 
görmüş ilk valide sultandır. Sultan Murad çok 
küçük yaşta tahta çıktığından saltanat naibi olarak 
10 yıl devleti bizzat yönetmiştir. Sultan İbrahim 
dönemindeki isyanları iyi bir şekilde idare etmiştir 
ancak padişahın devrilmesi talebini kabul etmek ve 
oğlunun idamını onaylamak zorunda kaldığı söylenir. 
Torununun yaşının çok küçük olması nedeniyle, 
saltanatının ilk 3 yılında “Valide-i Muazzama” 

adıyla naiplik yapmıştır. Torununu tahttan indirme 
girişiminde bulununca torununun annesi Turhan 
Sultan tarafından öldürtülmüştür.

Sultan İbrahim’in eşi ve Avcı Mehmed’in annesi 
Turhan Sultan, oğlu 6 yaşında tahta çıktığında, 
valide sultanlığa en genç yaşta erişen sultan 
olmuştur. 34 yıl ile en uzun süre valide sultanlık 
yapmış bir sultandır. Kösem Sultanla giriştiği 
rekabeti kazanıp onu öldürttüğünde oğlu hâlâ 
küçük yaşta olduğundan devleti bizzat yönetti. 1656 
yılına gelindiğinde ise Köprülü Mehmed Paşa’yı 
sadrazamlığa getirdi ve tecrübeli devlet adamlarına 
görev verip devlet işlerinden çekildi. Ancak paşaların 
ihmâlkâr davranmaması için gerekli tedbirleri aldı. 
İsyanlar ve yangınlardan etkilenen halk için gerekenin 
yapılması için uğraştı. Eşinin diğer kadınlardan olma 
oğullarının öldürülmemesi için onları koruma altına 
aldı. Kadınlar saltanatına son verdi.

Her ne kadar Kadınlar Saltanatı dönemi sona 
erdirilmiş olsa da padişah eşleri, anneleri, kızları 
ve kız kardeşleri gerektiğinde danışmanlık, 
gerektiğinde onay makamı olarak hizmet etmeye 
devam etmişlerdir. Turhan Sultan’ın gelini Gülnuş 
Sultan’ın bir oğlu tahttan indirilip diğer oğlunun tahta 
çıkmasında onayı alınmıştır. 2. Mahmud döneminde 
çıkan isyanda yeniçeriler padişahın hal’ edilmesini 
istemiş, hanedanda erkek üye kalmadığından 
padişahın kız kardeşi Esma Sultan’ın tahta çıkmasını 
gündeme getirmişlerdir. Ancak isyan bastırılmış 
olduğundan bu değişim gerçekleşmemiş, padişah 
kız kardeşini affedince de konu kapanmıştır.

İmparatorluğun salahiyeti için veya kimi yorumculara 
göre kadınların kendi çıkarları için yapmış oldukları 
bu olayların devletin gidişatını etkilemiş olduğu 
aşikârdır. Padişahların küçük yaşta olması, yeterince 
akıllı olmaması gibi sebepler kadınları tedbirler 
almaya zorlamıştır. Sanılanın aksine devletin 
çöküşünü yavaşlatarak geciktirdikleri de söylenir. 
İsyanlar ve seferler konusunda aldıkları tedbirler 
bunu destekler niteliktedir. Altı asır hükmeden 
devlette kadınların olaylara dâhil olmaması 
imkânsızdır. Zaten hangi devlet tarihine bakarsak 
bakalım kapı arkasından yönetimde kadın faktörünü 
görmemiz mümkündür. Aslında bu durum, devlet 
yönetiminde bir denge de sağlamaktadır. Padişahın 
karar vermeden önce danışacağı bir divan 
mevcuttur. Ancak devlet adamları bazı durumlarda 
kendi menfaatleri gereği tavsiyeler verebilir. Hatta 
kendi menfaatleri için padişah hal’ ettikleri bile 
açıkken padişahın -özellikle hanedanı ilgilendiren 
konularda-  danışacağı, kendisine yakın birilerinin 
olması elzemdir. Çünkü hanedandaki çalkalanmalar 
direkt devleti etkilemektedir. Şehzade isyanları, 
sultanların evlilikleri gibi durumlar hem devleti hem 
hanedanı ilgilendiren durumlara örnektir. Saray 
kadınları da içinde bulundukları zamana göre ele 
alınmalı ve değerlendirilmelidirler. 
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Kanada birçoklarının hayalini süsleyen, çoğu 
konuda ütopik gözüken bir ülkedir. Bu sayıda 
Kanada’dan bahsetmek istedim çünkü madem 
konumuz “kadın” o halde kadınların hayatını 
kolaylaştıran ve iyileştiren yönetim anlayışını 
aktarmak yerinde olurdu. 

Kanada, birçoklarının bildiğinin aksine bir 
cumhuriyet değildir. Kendiler Federal Parlamenter 
Anayasal Monarşi ile yönetilmekte ve İngiliz 
Kraliçesi 2. Elizabeth yönetimindedir. Ülkenin bir 
adet seçilmiş başbakanı ve atanmış genel valisi 
bulunmaktadır. 

Ülke ne kadar 1000 yılında Vikingler tarafından 
keşfedilse de 16. Ve 17. Yüzyıllarda İngiliz ve 
Fransız kolonist ve kâşifleri tarafından dünyaya 
açılmıştır. Ülkede bulunan Kızılderili nüfusu ise 
yine bu dönemlerde azaltılmaya başlanmıştır. 
Modern dünyada İngiliz Milletler Cemiyeti kurucu 
üyesi, NATO üyesi gibi siyasi oluşumlarla adını 

duyurup varlığını gösteren ülke soğuk iklimi 
sebebi ile 10 milyon km2 büyüklüğünde olmasına 
rağmen 40 milyon gibi ortalama bir nüfusa sahiptir. 
Son zamanlarda buzulların erimesiyle erişilebilen 
doğalgaz ve petrol kaynakları ve kullanılmayan 
toprakların Hollanda gibi ülkelere satılması ile 
ekonomisi çok hızlı bir ivme yakalayan Kanada, 
eğitim noktasında da çağdaş bir çizgi çizmektedir. 
Çağdaşlığın yanında kuruluşundan beri ülkede 
ırkçılık da gözlemlenmektedir. Özellikle Kızılderili 
nüfus bundan etkilenmektedir.

Birçok kaliteli üniversiteyi bünyesinde barındıran 
Kanada, çok sayıda yabancı öğrenciye de ev 
sahipliği yapmakta. Üniversitelerine ayırdığı 
bütçeler ile akademik hayatı geliştiren ülke, 
kendi nüfusunda da bariz bir entelektüel birikim 
yakalamayı başarmıştır. Bu birikim ve yatırımları 
heba etmek istemeyen ülke göçmenlik konusunda 
da oldukça katı politikalar benimsemiştir. 
Öncelikle İELTS sınavında belirli bir İngilizce 

Kanada
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puanı şart. Bunu sebebi ülkenin ana dilinin 
İngilizce olması. Şuna da değinmek gerek: Ülke iki 
ana dillidir. Fransızca 2. ana dil olmasına karşın 
ülkede genel bir kullanımı söz konusu değildir.

Artan refah ve eğitim düzeyi ile birlikte Kanada, 
kadınların en güvenli yaşayabildiği ülkelerden 
birisidir. Sadece güvenlik noktasında da değil, 
toplumun kadına bakış açısı ve devletin kadınlara 
yönelik yardımcı politikaları da dünya genelinde 
önemli bir prestij kaynağıdır. Çok basit ama hayati 
adımlar ile kadınların bu dünyada daha rahat ve 
eşit yaşayabilmelerini sağlamaya çalışan ülke, 
ilk önce kadın hijyen ürünlerini (ped, tampon vb.) 
ücretsiz bir şekilde tüm kadınlara ulaştırmayı 
başarmıştır. Daha sonraları ülkedeki kadın 
nüfusunun eğitim haklarını gözetmiş ve bu konuda 
en başarılı ülkelerden birisi olmuştur. İş hayatında 
kadınların istihdamı Kanada’da bir uğraş değildir. 
Kanada, iş dünyasında kadınların yer alabilmesini 
çoktan sağlayabilmiş durumdadır. İş hayatında 
cinsiyetçi ayrımcılık, maaş ayrımcılığı ve fiziksel 
ihtiyaçların doğurduğu olumsuz durumlar (regl 
dönemi, hamilelik vb.) görülmemekle birlikte 
kadınların çalışma hayatında olması toplum için 
de kabul görmüş bir durumdur. Halkın okumuş 

ve kültürlü olması durumu eşitlikçi yaklaşımı 
güçlendiren en önemli konudur. 

Kanada, her ne kadar refah düzeyi ve eğitim 
seviyesi yüksek ve yaşanılabilir bir yer olsa da 
kadınlara seçme ve seçilme hakkını 1940 yılında 
vermiştir. Bu ülkemizden sonra gerçekleştiği 
için Kanadalı karikatürist Arthur George Racey 
tarafından çizilen ve sayfada görebileceğiniz 
karikatür önemli bir eleştiridir. Yine de geç 
kalınmış bir girişim olsa da 1940 yılında kadınlar 
seçme ve seçilme hakkını alabilmiştir. 

Görüyoruz ki bir ülkenin eğitim sistemi ve 
üniversiteleri ne kadar objektif, bağımsız ve 
yüksek fonlu olursa o ülke doğru orantılı bir 
şekilde refaha sahip olmaktadır. Edinilen kültürel 
birikim ile de toplum çağdaş ve yaşanılabilir 
olmakta, ayrıca toplumun barındırdığı tüm 
bireyler de eşit ve adil yaşayabilmektedir. Umarım 
bir başka kadınlar gününde ülkemizi anlatabiliriz. 
Tüm kadınları sadece kadın oldukları için saygı, 
sevgi ve güvenlikle selamlıyorum, umarım seneye 
görüşebiliriz.
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#Biyografi
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Maxima, Hollanda Kraliçesi. Kendisi Arjantinli. 
Kraliyet ailesine girdikten sonra resmi görevler 
üstlenmiş. Ülkeyi ve aileyi temsil ediyor. Taktığı 
taçlar, kolyeler, broşlar, yüzükler ve bileziklerin her 
biri servet değerinde. Catharina-Amalia, Maxima’nın 
2002 doğumlu kızı ve Hollanda veliaht prensesi. 
Giydiklerinin değeri paha biçilemez. Dünyanın en 
lüks otellerinde tatil yapıyor, en güzel okullarda 
okuyor. Emrinde sayısız çalışan var. 

Evelyna, Arubalı. Aruba, Hollanda sömürgesi bir 
ülke. Eğitim, sağlık, tatil imkanları kısıtlı. 
Kate, Britanya kraliyet mensubu düşes. Prenses 
Diana’nın büyük oğlu Prens William’ın eşi. Büyük 
oğlu George, tahtın varisi. Kate, her yıl yalnızca 
kıyafetine yaptığı rekor harcamalarla biliniyor. Evin 
bahçesine yaptığı tenis kortu, yüzme havuzu gibi 
harcamalar döneme göre oldukça fazlaydı. Sık sık 
tatillere çıkıyor. Birleşik Krallık sömürge ülkelerdeki 
vergilerden faydalanıyor. Serveti oldukça fazla olan 
bir kraliyetin üyesi olarak az çalışıp çok harcıyor. 

Aishwarya, Hindistanlı. Eski bir Birleşik Krallık 
sömürgesi olan ülkesinin geliri düşük kadınlarından 
herhangi biri. Eski bir evde düşük bir gelirle yaşıyor. 
Ülkesinin vergileri çoğunlukla eski sömürgeleri ve 
yeni ticaret ortağı Birleşik Krallık’a akıyor. Geliri 
düşük her ülkede olduğu gibi geleneksel sebeplerden 
eğitimini tamamlayamıyor, sağlık imkanı da kısıtlı.

Letizia, İspanya kraliçesi. İsmi yolsuzluğa karıştı. 
Ancak üstü kapatıldı. Ülkenin vergilerinden 
faydalanan şanslı üyelerden.

Fatima, Somalili. Ülkenin şanslı kesiminden. Çünkü 
ekmek bulabiliyor. Ailesinin ihtiyacını gidermek için 
3 köy ötedeki kuyuya gidip su getirmek zorunda.

Rania, Ürdün kraliçesi. Aslında Filistinli. Ancak 
eğitimini İngiltere’de tamamlamış. Büyük oğlu 
Hüseyin veliaht prens. Kıyafetleri, çantaları, 
ayakkabıları, tatilleri oldukça lüks.

Zainab, Sudanlı. Evinde televizyon yok. Ülkesi 
tehlikeli. Kadının güvenliği yok. 

Mathilde, Belçika kraliçesi. Kendisi de aristokrat 
bir aileden ve malikanede büyümüş. Takıları servet 
değerinde. Elisabeth, Mathilde’nin büyük kızı, veliaht 
prenses. Özel eğitimlerden geçiyor. İleride babasının 
tahtı, annesinin takıları onun olacak. Kişisel serveti 
milyonlar değerinde.

Aimee, Kongolu bir köylü. Kongo, Belçika’nın eski 
sömürgesi. Açlık sınırının altında yaşayan bir 
ülkede kendi toprağını eken ancak onu başkalarına 
çok ucuza satmak zorunda olan bir kadın. Yine de 
çocuklarını doyurabildiği için şanslı sayıyor kendini.

Kadınlardan Seçmeler
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Mary, Danimarka tahtının veliahtı Frederik ile evli. 
Kendisi İskoç asıllı bir Avusturyalı. Prenses olduktan 
sonra Danimarka’nın tüm serveti önüne serildi.

Farah, Afganistanlı. Ülkesi savaş, uyuşturucu, terör 
ve katı hükümlerin zirvesi olduğundan dışarısı onun 
için güvenli değil. 

Sofia, İsveç prensi Carl Philip’in eşi. Eşi taht 
veliahtı değil. O nedenle sorumluluk yok üzerinde. 
Ancak kraliyet üyesi olarak tüm zenginliklerden 
faydalanıyor, vergilerde hakkı var.

Knemoli, Nijeryalı. Okul çok uzak olduğundan 
eğitim alamadı. Babası ve erkek kardeşi iç savaşta 
öldüğünden tüm sorumluluk ona kalmış ve çiftçilik 
yaparak geçimini sağlıyor.

Mette-Marit, Norveç veliaht prensinin eşi. 
Evlenmeden önce fakir bir kızmış. Şimdi halkın 
vergileri ve kraliyet mücevherlerinde hakkı var. 
Büyük kızı Ingrid Alexandra babasından sonra tahta 
çıkacak. Şimdiden onun adına bir park açıldı. Büyük 
zenginlik onu bekliyor.

Ra’d, Suriyeli. Bir bombardıman evini ve 2 kardeşini 
elinden almış. Türkiye’ye iltica etmiş. Bodrum 
katında amcasının ailesiyle birlikte yaşıyorlarken 
zengin bir adamın ikinci eşi olarak hayatına devam 
etmek zorunda kaldı. Uyum sağlamaya çalışıyor 
ama mülteci tanımlamasından kurtulamıyor.

Sare, Suudi kralının eşlerinden biri. Suud ailesinin 
olağanüstü zenginliği elinin altında. Özel yatlarda 
tatil yapıyor. Otellerin kral daireleri hizmetinde.

Haya, Ürdün kralının kardeşi, Dubai şeyhinin eski eşi. 
O da diğer prensesler gibi aşırı lüks bir hayat yaşıyor. 
Eşiyle anlaşamayınca çocuklarını alıp ülkeyi terk 
etti. Londra’ya yerleşti. Kral ağabeyi onu Ürdün’ün 
Londra büyükelçisi tayin etti.

Habibe, Karadenizli. Ailesinin isteğiyle evlenmiş. 
Bütçeye katkı amaçlı çalışıyor dışarıda. Ancak işe 
gitmeden önce eşinin kahvaltısını hazır etmek, 
kıyafetlerini ütülemek zorunda. Akşam eve gittiğinde 
de eşinin istediği en az üç çeşit yemeği hazır 
etmezse onun için iyi olmaz. Oğlu da babası gibi, 

yani çalışmaya pek hevesli değil. İyi ki kız çocuk var 
evde. O da annesi gibi dışarıda ve içeride çalışıyor. 
Çünkü babasının ve erkek kardeşlerinin kıraathane 
ve kumar borcunu karşılamak zorunda.

Saniye, Orta Anadolulu. Dayısının oğluyla 
evlendirilmiş. Eşi onu hiç sevemediğinden defalarca 
boşanmak istemiş. Ailesine bunu kabul ettirememiş. 
Acısını her defasında Saniye’den çıkarmış. 

Feride, Edirneli. Annesinden kalma bir evi var. İki 
de çocuğuyla mutlu olmaya çalışıyor. Ancak her 
akşam sarhoş gelen kocasının gösterdiği şiddet 
buna engel. Kocasından umudu kestiğinden Feride 
çalışıyor ancak parasını kendisine kullanamadığı 
gibi kocasının borçları yüzünden anneden kalma 
evinden oldu. 

Seher, Türkiye’nin doğusundan. Çocuk yaşta 
İstanbul’a gelmiş ama küçük yaşta evlenmekten 
kurtulamamış. Söz hakkı bulamamış, hakkını 
savunmaya kalktığında şiddet kullanılarak 
susturulmuş. Okuma yazma öğrenmesine izin 
verilmemiş. 

Özgecan, Mersinli bir üniversite öğrencisiydi. 19 
yaşındaydı. Okuldan döndüğü bir gün minibüs 
şoförü tarafından tecavüz edilip öldürüldü. 

Deniz, üniversite öğrencisiyken bazı grupların 
etkisiyle özgürleşme isteğine kapıldı. Dağa çıktı. 
Silahla tanıştı. Salih onu gözüne kestirmişti, tecavüz 
etti. Hamile olduğu anlaşılınca, Salih kabul etmedi 
sorumluluğu. Yük olmasın, diye öldürüldü Deniz. 
Ailesine operasyonda şehit düştüğü bildirildi.

Ece, İzmirli. İş yerinde taciz ve cinsiyet ayrımından 
kurtulamıyor.

Kadın olmak zor, zengin bir ülkede lüks bir hayatınız 
yoksa. Hele ki fakir bir ülkedeyseniz o ülkenin 
fakirliğini her açıdan en çok siz yaşarsınız. Bu yüzden 
kulak verelim. “Kadınlar size Allah’ın emanetidir.” 
Hz. Muhammed (s.a.v). Bu emanete sahip çıkmak 
gerek çünkü bir toplumu tanımak için bakılacak 
ilk yer, kadının yaşamıdır. Yeni nesli yetiştirecek ve 
iyileştirecek olan da yine kadındır. 
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Kadınlar askere gitmez sevgili dost, bu doğru.
Kadınlar Aşk’a gider, öyle acemilik dönemi filan olmaz, şafak da sayılmaz hem.

Kadınlar ustalıkla yaşar her duyguyu,
Kadın nazenin ve serpençe
Aşk da öyle değil mi zaten?

Dilini, O’nun isminden farklı harflere döndürürsen
Sönecek gibi olur Aşk'ın ateşi,

Muhabbet anmakla olur,
Aşk muhabbet ateşinin en harlanmış hali,

Anmak korlar Aşk'ın ateşini.
Sevgili dost, Aşk yakarmış insanı ama aydınlatır da.  

Aşk, yakacağı yerin üzerine ışığını düşürmekle başlamaz mı zaten?
Hazin duygudur Aşk.

Bir kadının yazdığı Aşk şiiri, bir adama ait değil?
“Aşk nedir?” sorusunun cevaplarından biri, 

Bir şairin gördüğü her şeyden şavkıyandır meselâ.
Aşk’ın ve her varın sahibi olan Allah’a duyulan Aşk, insanı olgunlaştıran ziyanın aslıdır.

Yansıması olur diğer varlıklarda.
Bazen bir kadında ya da bir adamda,

Bir şair için her mısrasında,
Bir çocuk için her şefkatte,

Bir yaşlı için hürmette,
Aşkın sahibi tüm yansımalardan görünür gözlere.

Ne mutlu görene,
Ne mutlu âşık olana…

Ne mutlu Aşk'ın sahibini bulana ve hemhal olana…

A şk ’ı n Ş a v k ı
Miray SOYSAL
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Kuyudayım, derin bir kuyuda.
Yürüyorum,

Kaç arşın eder yürüdüğüm yol,  bilmiyorum.
Acı bir ‘ah’ ile sıramı bekliyorum.

Kaçırdığım yaşam trenlerini tek tek yâd ediyorum.
Aklıma mıhlanmış ifadesiz yüzünün,

Kalbime intikalini söküp atmak istiyorum!
Şimdi biliyorum,

İki katre gözyaşı yetmezmiş göğü aşağı çekmeye.
Ah kuşlar, hangi renkte uçuyorlar?

Ah ömür, nerede küllerinden yeşeren sevda?
Ne yarınlar var kuşatılmış ufkumda

Ne bir merdiven,
Ne de bir el... 

Bana umut aşılayacak!
Ve ben,

Bir elin gölgesi düşse önüme,
İnsanlık sürgünden geldi sanıyorum!

Ne ahmakça akıl kalmış insanlığımda!
Gürültüler artarken yukarıdan,

Bilirim, kimsenin haberi yok varlığımdan.
Sonra…

Kokmuş tenim gök kubbenin surlarında dolaşırken,
Kaçak ümitleri insanlığa bahşedip,

Kuyuya bir taş daha ekliyorum...

Kuyu
Melike ERKEN
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#MemleketHikayeleri

Kentpark’ta bir banka 
yaslanıp değirmen çarkının 
su sesleri ile dinlenmektir.

Genç bir kişiye yaşını 
sorarken “depremde 

kaç aylıktın?” demektir.

Orhan Camii’nde namaz 
kılıp Yetimoğlu’nda 

dostlarla çay içmektir.

Pazarda yerli meyve 
ve sebzenin tazeliğiyle 

mest olmaktır.

Canın sıkılıp darlanınca 
Karasu’da denize girip herhangi 

bir yaylaya çıkmaktır.

Bahçesiz veya 
balkonsuz yaşamanın 

doğal olmadığına 
kanaat getirmektir.

Sakarya'da Yaşamak
Mahmut Erkam ÖZEREN
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Herhangi bir silah 
sesini normal 
karşılamaktır.

Çark Caddesi’nde yürüyüp 
favori döner dükkanında 

yemek yemektir.

Çoğu tanıdığınla aynı 
okullardan mezun 

olmaktır.

Hafız kelimesinin, anlamı 
dışında samimiyet belirtmek 

için de kullanılmasıdır.

Her sokağın sizi bir 
camiye çıkarabilme 

özelliğidir.

Türkiye’nin tüm 
milletlerinin bir arada 

yaşayabilmesidir.
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Bangladeş ve Türkiye, gelişmekte olan iki Müslüman 
ülke olup dünyadaki ülkeler arasında Müslüman nüfus 
sayısı bakımından Bangladeş dördüncü, Türkiye 
ise yedinci sırada yer almaktadır. Güney Asya’da 
bulunan Bangladeş, çevresi Hindistan tarafından 
çevrilmiş küçük ancak kalabalık nüfusa sahip bir 
ülkedir. Çin ile Hindistan arasındaki rekabet ve ABD 
ile Batılı ülkelerin Güney Asya üzerindeki etkilerinin 
gittikçe artması, Bangladeş’in jeopolitik açıdan daha 
önemli hale gelmesine neden olmuştur. Diğer yandan 
Türkiye, Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan stratejik 
öneme sahip Müslüman bir ülkedir. Orta Doğu ve Orta 
Asya siyasetinin önemli bir gücü, Dünya siyasetinde 
önemli bir aktördür. Bununla birlikte Müslüman 
ülkeler arasında ekonomik, siyasi ve askeri gücü 
bakımından önde gelen bir ülkedir.

Geçmişten günümüze kadar uzanan süreçte, iki 
ülkenin ilişkilerini içine alan bazı konular ve iki 
ülke arasında yaşanan bazı gelişmeler oldukça 
dikkat çekicidir. Bu olayların başında Bangladeş ve 
Türkiye’nin tarihi açıdan temellerinin atılması yer 
almaktadır. Bangladeş bölgesinde Müslüman bir 
hükümetin kuruluşu, 1204 yılında Orta Asya’dan 
gelen Türk komutan “İhtiyar Uddin Muhammad 
Bin Bahtiyar Kholji” tarafından gerçekleştirilirken; 

1299 yılında vuku bulan Osmanlı İmparatorluğu’nun 
kuruluşu da Osman Gazi’ye dayanmaktadır.

İki ülke arasındaki ilişkiler II. Abdülhamit’ten beri 
süregelmektedir. II. Abdülhamid tarafından başlatılan 
“Pan-İslamizm” propagandası Hint alt kıtasındaki (şu 
anki Hindistan, Pakistan ve Bangladeş) Müslümanları 
da derinden etkilemiştir. Tarihi süreçte iki ülkenin 
birbirlerine hep destek olduğu ve zor durumlarda 
maddi ve/veya manevi olarak bunu gösterdikleri 
bilinmektedir. 1877 yılında yaşanan Osmanlı-
Rusya savaşı sırasında Bengal vilâyetinin merkezi 
Kalküta’daki camilerde tesbihat ve dualar yapılmış, 
Türk ordusu için yardımlar toplatılmıştır. Bu yardımlar 
farklı zamanlarda da devam etmiştir. Osmanlı ordusu 
için, 26 Aralık 1921 tarihinden 9 Ağustos 1923 tarihine 
kadar o zamanki “Hindistan Hilafet Komitesi” (şu 
anki Hindistan, Pakistan ve Bangladeş)  tarafından 
gönderilen para miktarının toplamda 781.570 Türk 
lirası olduğu (yardımın alındığı tarihteki parasal 
karşılığıdır) ve Türkiye İş Bankası’nın kuruluşunda 
bu paranın bir miktarının kullanıldığı belirtilmektedir. 
1912 yılında Balkan Birliği ile Osmanlı arasındaki 
savaş sırasında Hint Müslümanları (şu anki Hindistan, 
Pakistan ve Bangladeş) Türkiye’ye doktor ekipleri 
göndererek desteklerini esirgememiştir.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
BANGLADEŞ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Tarequl ISLAM
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Osmanlı I. Dünya Savaşında yenilgi aldıktan sonra, 
Avrupalı güçler Osmanlı’yı parçalamaya kalkmış ve 
bu dönemde Bengal bölgesi dâhil, Hint alt kıtasındaki 
tüm Müslümanlar, İngiliz hükümetine aleyhine 
“Hilâfet Hareketi” adlı protestolar düzenlemişlerdir. 3 
Mart 1924 tarihinde Türkiye’de Hilâfet kaldırılmış olsa 
da Bengal Müslümanları, Türkiye’ye aynı sevgiyi ve 
sempatiyi göstermeye devam etmiştir.

22 Şubat 1974 tarihinde Pakistan’da gerçekleşen 
“İslam İşbirliği Teşkilatı”nın Zirvesine Bangladeş 
de katılmıştır. Bu toplantıyla Pakistan ve Türkiye 
Bangladeş’i tanımıştır. İki ülke arasında kurulan 
diplomatik ilişkiler 1976 yılına dayanmaktadır. Türkiye, 
1976 yılında Dakka Büyükelçiliğini, Bangladeş ise 
1977 yılında Ankara Büyükelçiliğini açmıştır. 1978 
yılında Bangladeş Cumhurbaşkanı Zia-Ür-Rahman 
Türkiye’yi; 1982 yılında da Türkiye Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren Bangladeş’i ziyaret etmiştir. Türkiye 
Başbakanı Turgut Özal 1986 yılında Bangladeş’e 
ziyaret düzenlerken; Türkiye Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel 1997 yılındaki Bangladeş’in 25. 
yıldönümü kutlama törenine katılmıştır.

1997 yılında Türkiye Başbakanı Necmettin Erbakan’ın 
öncülüğünde D-8 kurulduğunda İran, Pakistan, 
Malezya, Endonezya, Mısır, Nijerya ile birlikte Türkiye 
ve Bangladeş de bu örgüte öncülük etmişlerdir. 
Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 12-13 Şubat 
2010 tarihlerinde ve aynı yılın 13-14 Kasım tarihlerinde 
de Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan 
Bangladeş’i ziyaret etmiştir. Erdoğan’ın ziyaretinde iki 
ülke arasında sağlık ve arazi konularında anlaşmalar 
imzalanmıştır. Bununla birlikte Türkiye Başbakanı 
Binali Yıldırım’ın 18-20 Aralık 2017 tarihlerinde 
Bangladeş’e yaptığı ziyaretle birlikte, sonrasında da 
benzer birçok ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Tarihi kayıtlarda Mevlâna Celâleddin Rumi’nin 
Konya’daki öğrencilerinden Hazret Şahcelal’in 14. 
yüzyılda Bangladeş’in Sylhet şehrine göç ettiği ve 
tasavvuf yoluyla İslam’ın yayılmasını sağladığı yer 
almaktadır. Buradan yola çıkılarak, 2012 yılında Konya 
ile Sylhet şehirleri arasında kardeş şehir protokolü 
imzalanmıştır. Bunun yanı sıra 1976 yılından bugüne 
kadar iki ülke arasında azımsanmayacak sayıda 
anlaşmaya da imza atılmış, bunlar genel olarak ticaret, 
ekonomik, teknik, bilim, kültür, askeri eğitim, bankacılık, 
denizcilik, hava taşımacılığı, hava ulaştırma, savunma 
sanayii vb. alanlarda gerçekleşmiştir. 1979 yılında 
Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) ve 2011 yılında 
da “Türkiye – Bangladeş İş Konseyi” kurulmuştur. 
Bu iki kurum Bangladeş ve Türkiye arasındaki ticaret, 
yatırım, ihracat ve ithalatın artırılması konularında 
önemli rol oynamaktadır.

Bangladeş jüt, eşya ambalajında kullanılan çuvallar 
ve torbalar, ayakkabı ihracatı yapmaktadır. Öte 
yandan Türkiye Bangladeş’e baklagil, borat, demir, 
mermer, demir-çelik çubuklar, alüminyum plaka, 
levha ve şeritler, ütüleme makina ve cihazları, 

tekstil makinaları, tekstil kimyasalları ve cam ihraç 
etmektedir. Türk tekstil firmaları Bangladeş’e 
yatırımlarını artırmaktadır. Bazı Türk firmaları 
tarafından Bangladeş’te yerleşik ofisler açılırken, bazı 
firmalar fabrikalarını Bangladeş’e taşımıştır.

İki ülke arasında sosyo-kültürel bir bağın 
oluşturulduğu ve bu kapsamda iki ülke arasında 
öğrenci hareketliliğinin olduğu ve bu öğrencilerin 
Türkiye’deki siyasi gelişimi yakından takip ettikleri 
görülmektedir. Türkiye Burslusu olarak Gazi 
Üniversitesi’nde doktora eğitimi gören Bangladeşli 
Hafijur Rahman (şu an doktordur), Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ı ülkesinde tanıtmak amacıyla 
“Erdoğan: Değişim Ustası” adlı kitabı yazmıştır. 
Bangladeş halkının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a karşı olan ilgi ve muhabbetleri de 
dikkatten kaçmamaktadır.

Bangladeş’in Türkiye’ye uzak da olsa yakın tarihi ve 
kültürel ilişkilere sahip olduğu, Myanmar’dan kaçan 
Arakanlı Müslümanlara ilk yardım eli uzatan ülkeler 
arasında Türkiye’nin yer aldığı kaydedilmiştir. Arakan 
için Bangladeş’e ilk defa Türk devletinin ziyarette 
bulunup, yardım ettiği ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı (AFAD), Kızılay, İHH, Beshir ve çok sayıda 
Türk sivil toplum kuruluşu tarafından Arakan'a yardım 
faaliyeti gerçekleştirildiği belirtilmiştir.

Bangladeş’te Türkiye’ye karşı olan ilgi farklı 
alanlarda da kendini göstermektedir. Bangladeş’in 
TV kanallarında Türk yapımlarına yer verilmekte, 
son zamanlarda gösterimde olan Diriliş Ertuğrul 
Kuruluş Osman, Uyanış Büyük Selçuklu ve Yunus 
Emre dizileri oldukça beğeni toplamaktadır. Türk yerli 
yapım olan iletişim uygulaması BİP’in de, Bangladeş 
halkı tarafından rağbet gördüğü belirtilmektedir. 
Türkiye’deki seçimlerin ve diğer gelişmelerin 
Bangladeş tarafından Facebook, Twitter, Instagram 
gibi sosyal medyadan takip edildiği, özellikle 
Türkiye’deki darbe girişiminde Bangladeş halkının 
gelişen olayları yakından izlediği hatta uykusuz 
kaldıkları aktarılmaktadır.

Gelecekte iki ülkenin ilişkilerini daha da geliştirmesi 
ve daha sıkı bağlar kurması umut edilmektedir. İlk 
olarak, iki ülkenin bölgesel ve uluslararası sorunlarda, 
özellikle Müslüman ülkelerin yaşadıkları problemlerde 
ortak hareket edebilmeleri arzu edilmektedir. Bununla 
birlikte, tekstil alanında hızla büyümekte olan 
Bangladeş ile ekonomide ve sanayi sektöründe hızla 
gelişmekte olan Türkiye’nin ikili ticaret ilişkilerinin 
kapsamının daha fazla genişletilmesi beklenmektedir. 
Son olarak, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne en fazla 
asker gönderen Bangladeş ile dünya askeri gücünde 
ön sıralarda bulunan NATO üyesi Türkiye’nin, askeri 
eğitim ve teknoloji konularında birbirleriyle daha 
yakın işbirliğinde bulunabilecekleri düşünülmektedir.
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Günümüzde, yayın organlarındaki değişim ve 
dönüşüm devletlerin kontrolünden çıkmış ve daha 
fazla insana basit yollarla ulaşarak ülkeleri tehdit 
eder hale gelmiştir. Bugün milyonlarca kullanıcıya 
sahip sosyal medya platformu gazete ve televizyon 
haberlerinin yerini almış ve çok daha etkili bir silah 
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Sosyal medya 
saatler içerisinde kitleleri harekete geçirmek, 
ayaklandırmak ve büyük eylemler başlatmak için 
mükemmel bir araçtır. Artık birçok olay sosyal 
medya da gündem olarak insanların görüşlerini 
paylaşabildikleri, karşı çıkabildikleri ve fikir 
üretebildikleri bir yer haline geldi.

 Sosyal medya kaynaklı olarak halk hareketiyle 
örgütlenmelerin en büyük örneği, Tunus’ta bir kişinin 
kendini Belediye binası önünde yakarak başlattığı 
“Arap Baharı” adı altındaki sokak eylemleri ve bunların 
sosyal medyada kişiden kişiye ulaşmasıdır. Başka bir 
örnek ise Türkiye’de gezi olaylarının başlamasıyla 
ana akım medyanın hükümetin elinde bulunması 
fakat sosyal medyaya hükmedememesi sebebiyle 
ayaklanmanın onlarca şehre sıçraması ve halkın 
bir anda sosyal medya aracılığıyla örgütlenmesidir. 
Dünyada bu tarz pek çok yaşanan ve yaşanabilecek 
olay gösteriyor ki sosyal medyanın etkisi bazen 
silahtan, tanktan ve tüfekten çok daha etkili olabiliyor.
Veri güvenliği, kişilerin telefon ve bilgisayar gibi 
cihazlardan giriş yaptığı uygulamaları kullanabilmeleri 
için uygulamaların kullanıcılardan istedikleri bilgileri 

güvende tutup tutmadıkları ile alakalıdır. Veri 
güvenliği dünyada ciddi bir tehlike halini almaya 
başladı. Dünyadaki ulus devletler bu konuda çeşitli 
adımlar atıyorlar. Bazı sosyal medya uygulamaları ele 
geçirdiği kullanıcı bilgilerini para karşılığında belirli 
firmalara satarak veri güvenliğini ihlal etti. Bu durum 
ülkelerin bu konuda daha hassas olmalarına ve hatta 
yasalar çıkartarak o uygulamaların sahiplerine dava 
açıp tazminat ödetmeye kadar ilerledi. Bu konuda 
sabıkası en yüksek olan kişi Whatsapp, İnstagram ve 
Facebook’un sahibi Mark Zuckerberg’dür.

Facebook kullanıcılarından aldığı verileri reklam 
şirketleriyle paylaşıyor ve almak istediğimiz ürünlerin 
reklamlarının, Facebook’a para ödeyen şirketler 
tarafından karşımıza çıkarılmasını sağlıyor. Tabii ki de 
bu buzdağının sadece görünen kısmı. Görünmeyen 
kısmı ise çok daha tehlikelidir. İnsanların sosyal medya 
hesaplarında, beğendiği gönderilerden, takip ettiği 
sitelerden ve birbirleri arasında ki konuşmalarından 
yola çıkarak yapay zekâ desteği ile hangi siyasiyi 
desteklediği, hangi partiye oy vereceği ve ne tarz 
dünya görüşüne sahip olduğuna kadar birçok bilgi 
saklıdır. Bu bilgileri kullanıp ülkelerin sosyolojisine 
ulaşılabilir, ülke içerisinde işine yarayacak bilgilerle 
yapacaklarını yapabilir veya istenilmeyene engel 
olabilirler. Sosyal medyanın diğer tüm yayın 
organlarından daha çok insana ulaşabilmesi bu tür 
sorunlarla beraber insanların seçimlerini de etkiliyor. 
Cambridge Analytica firması Facebook’tan 50 milyon 

Sosyal Medyanın 
Gücü ve 
Veri Güvenliği

Mustafa YEĞİN
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kullanıcının bilgilerini satın alarak ABD’de ki seçimleri 
etkiledi. Düşünün ki siyasi görüşünüz X ve bu bilgileri 
siyasiler için çalışan bazı şirketler ele geçirdi. Seçim 
vaktine kadar önünüze defalarca Y görüşünün fikirleri, 
yaptığı iyi şeyler sunuluyor ve X görüşünün ne kadar 
kötü olduğu gösterilip yalan bilgiler dahi ürettiriliyor. 
Bu şekilde seçime kadar milyonlarca kişinin görüşünü 
belki birkaç ay içerisinde etkileyip istedikleri tarafa 
çekebiliyorlar. Bunun için ne kadar yüksek ücretler 
ödeneceği çok açık. 

Tabi bu kadar değerli bilgilerin kullanıcılardan alınıp 
satılması bu kadar ucuz mu? Daha önce Fransa, 
İngiltere ve ABD gibi ülkelerde davalık olan Facebook 
bunu yasal hale getirebilmek için Avrupa gibi sosyal 
medya yasaları tam olarak oturmamış ülkelerde 
zorbalıkla yapmaya çalıştı. Türkiye'deki insanların 
bu durumu topluca protesto etmesi ve birkaç gün 
içerisinde BİP veya Telegram gibi diğer sosyal medya 
hesaplarını yükleyip kullanmaya başlaması, aynı 
zamanda siyasilerden de ülkemizin veri güvenliğini 
koruyacağız yönünde ki açıklamalarının ardından 

Whatsapp bu kararından geri adım attı ve Avrupa 
Birliği’ne nazaran Türkiye'ye uyguladığı çifte standardı 
bir süreliğine erteledi. 

Peki ülkemiz bu konuda neler yapabilir. Çin ve İran gibi 
ülkeler batı kaynaklı sosyal medya uygulamalarının 
kendi ülkelerinde kullanımına izin vermiyor. Türkiye 
gibi bir ülkede bu tarz baskı rejiminin çok etkili olacağı 
kanısından değilim. Sosyal medyanın denetim 
altına girmesi ülkede temsilcilik açması, iş birliği 
içerisinde olması ve Türkiye'nin belirlediği yasalara 
uyarak veri güvenliği konusunda garanti verebilmesi 
gerekmektedir. Tabii ki de ne kadar temsilcilik 
açsa da denetlemeye izin verse de herhangi bir kriz 
anında sosyal medyanın kontrolü ülkemizin elinde 
olmadığı için büyük problemler çıkabilir. Kötü komşu 
insanı ev sahibi yapar algısıyla Whatsapp’ın bu 
tutumuna karşı iyi bir propaganda ile halihazırda bu 
dayatmaya tepki gösteren halk, devletin denetiminde 
ve milli yazılımlarla geliştirilmiş olan sosyal medya 
platformlarını kullanmaya teşvik edilebilir. 
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Ne hakikat, ne muhabbet, ne de sevgiyi gördük.
Yaşadık sandık dünyayı, 
Savrulduk dört bir yana, 

Kendi kalelerimize sığındık, 
Kendi kaderlerimize teslim olduk.

Kana kana içemedik engin denizlerden, 
Ne, nasıl olurdu? Bilmezdik zaten. 

Hislerimiz vardı bizim, 
İnancımız, 

Var oluşumuz vardı.
Görünmez varlıklar gibi yaşarken, 

Ayağımız takılırdı yerdeki tümseklere, 
Koşardık yetişmek için, 

Kendi etrafında dönen dünyaya, 
Hayat devam ederdi biz bakardık…

Doğan güneş ısıtmazdı gönüllerimizi, 
Yağan yağmurlar ıslatmazdı. 

Hem bir insan ne bekler ki dünyadan?
Bir çocuk neden doğar?

Bir ağaç neden göğe uzatır kollarını?
Bir kuş neden kanat çırpardı uçmak için?

Arardık, ne aradığımızı bilmeden,
Yaşardık ne hissedeceğimizi bilmeden, 

Bir baktık…
Yalnızlaşır olduk.

Sessiz Adımlar
Büşra YENİGÜN
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#KitapTahlili

DÜĞÜMLERE  ÜFLEYEN  KADINLAR 
ECE TEMELKURAN

Alime AYDIN

"Bize kadınların nefesini genişletecek, o 
nefesin rüzgarına yelken açmamızı öğretecek 
bir kitap lazım." 

Şimdi size bir kitaptan bahsedeceğim ama 
bu öyle bir kitap ki sizi okurken bambaşka 
dünyalara götürecek. Kitap dört kadının 
beraber bir yola çıkma hikayesidir aslında. 
Hepsinin bireysel var olma savaşları var. 
Ortadoğu’da kadın olarak var olma savaşları 
da diyebiliriz buna. Gavurlar Homeland 
derler ya, hem yuvaları hem de vatanları bir 
türlü kabullenemiyor onları. Yalnızlar, tıpkı 
Kartaca’nın güzel prensesi Dido gibi.

Tunus’ta başlıyor hikayemiz. Bazısı 
ülkelerinden uzaklaşmak için, bazısı da 
vatan hasretini söndürmek için gelmiş. Bir 
gecede tanışıyorlar. Herkesin kendi sırları var. 
Bir insanı tanımanın en iyi yoludur ya hani 
yola çıkmak. Yol herkesin sırlarını döküyor. 
Uğradıkları ihanetleri, acıları, aşkları, umutları 
anlatıyorlar. 

Bazı kitapların insan hayatında okunduğu 
doğru vakitler vardır. Bu kitapta işlenen dertler 
ile hayatımız denk düşüyor. Kitapta hikâye Arap 
Baharında geçiyor. Yol boyu arabayla, deveyle, 
helikopterle Lübnan’a kadar bütün Ortadoğu 
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ülkelerinden geçiyorlar. Arka planda savaş 
ve kaos var. Ön planda dört kadının ayrı ayrı 
hikayesi. Ülkemizdeki kadınların da benim de 
yaşadığı gibi genel olarak topluma bakıldığında 
kaos ve savaş var aslında. Kadınların var olma 
savaşı… Bireyselde hepimizin ayrı ayrı hikayeleri 
var. Bu kitabın da yaşadığımız döneme böyle 
denk düştüğünü düşünüyorum. Aslında çok 
eski bir kitap değil, belki de yaşadığımız acılar 
da çok fazla değişmediğindendir.

Kitapta beni en çok etkileyen karakter, var olmak 
için seçtiği hayat için ailesinden gördüğü şiddet 
ve dışlanma sonucunda çareyi sevdiklerini 
bırakıp gitmekte bulmuştu. Devrimden sonra 
her şey farklı olur umuduyla dönmüştü. Evet, 
bir şeyler artık farklıydı. Zamanla kavradığı 
bazı hayati tercihleri vardı. Kitapta çok iyi 
kurgulanan sahneler var. Benim için can alıcı 
olan o sahne şuydu: Kızın babası ve erkek 
akrabaları şiddete meyyal. Annesi de kızın 
tarafında görünüyor ama sık sık çaresizliğini 
vurguluyor. Ancak işler tam olarak öyle değil. 
Toplumları oluşturan kadınlar, kalıpları da hatta 
bu tür şiddet dayanaklarını da oluşturabiliyor 
bir yandan. Kızı ondan farklı diye kendisini 
çaresiz gösterip kızının gördüğü şiddete engel 
olmayan anneler. Dilsiz şeytanlar bir nevi. İşte 
bu kadının annesi de, o tercihleri yüzünden bir 
odada öldüresiye dayak yerken atılan çığlıkları 
duymazdan geliyor. 

Bunları söyleyerek erkeklerin veyahut 
toplumun uyguladığı baskı ve şiddeti masum 
gösteremeyiz. Pek çoğu kadınların kurduğu 
kaleleri yıkmakla meşgul, yenisini yapmak 

yerine.  “Hakikatte kadınlar, bu âlem içinde 
başka bir âlemde yaşarlar. İçine aşklarını ve 
büyülerini üfledikleri bir âlemdir bu. Erkekler 
biteviye o âlemi hırpalar, yıkar. Kadınlar ise 
yeniden üfleyerek nefesleriyle kurarlar âlemi. 
Kadınlar, erkekleri de üfleyerek var ederler. Bir 
erkek, bir kadının nefesi kadardır; başka hiçbir 
şey değildir. Yalnız pek nadiren bir erkek çıkar, 
bir kadının nefesiyle var ettiği âleme hayret 
etmekle mesul olduğunu anlar. Yazık ki o nadir 
rastlanan erkeklerin hep peşinden gidecekleri 
bir şeyleri vardır: Bir savaş, bir tanrı, bir hikâye... 
Muhakkak onları sürükleyip götüren bir şey... Ve 
biz onları bekleyecek değiliz.” Kitap çok güzel 
özetlediği için bu noktayı, ne şiddet üzerine 
ne de her birimizin tek tek verdiği muhteşem 
var olma savaşlarından bahsetmeyeceğim. 
Bilinsin ki kadınlar varlar, var olmaya devam 
edecekler. İnsanların hiçbirini zorla bir kalıba, 
bir şekle sokamazsınız. Baskı arttıkça boğulan 
kadınlarla beraber sizin de nefesiniz kesiliverir 
alimallah. 

Bitirirken söylemek istediğim son şey; 
çoğumuz için, özellikle anıt sayaçta ismi 
olan kadınların aksine bu kitap mutlu sonla 
bitiyor. Dilerim ki hepimiz mutlu bir hayat 
yaşar ve verdiğimiz savaşların karşılığını alırız. 
Mutluluklar bizimle olsun kardeşlerim. Lütfen 
“Bahçene hak etmeyeni sokma. Kızına ihanet 
etme. Erguvanları görmeyene gösterme. Kılıç 
tutmayı öğren. Tamah etme, hayret et. Kimseye 
teslim olma. Yürümeye devam et. Kız kardeşine 
güven.”

Sevgilerle…
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CAM 
TAVANIN 
TOZU

Günümüzün en çok tartışılan konularından biri 
erkeklerin yanı sıra kadınların toplumdaki 
yeridir. Kadının toplumdaki yeri kimi insanlar 

tarafından tayin edilmeye çalışılmaktadır. Lakin göz 
ardı edilen husus bu tayinin toplum üzerinden değil, 
toplumun büyük bir kesimini oluşturan kadınlar 
üzerinden yapılma çabasıdır. Bu çaba kadını ve 
erkeği toplum içerisinde birbirinden ayırmaya, belirli 
kalıplar aracılığıyla “ötekinin” var edilmesine yol 
açmaktadır. 

İlk olarak söylenmesi gereken başlıca mesele kadının 
toplumdaki yerinin tayin edilmeye çalışılmasındaki 
mantık dışılıktır. Öyle ki kadın, toplumu var edendir. 
Erkekle beraber toplumu oluşturan temel yapı 
taşlarından biri olan kadına yer tayin etmek çabası 
onu daha öncesinde toplum dışında görmek 
koşulunu da beraberinde getirecektir.

Bu hususa dair başlıca sorun kadın ve erkeğin 
birbirinden ayrı değerlendirilmesidir. Öyle ki kadın 
hakları dediğimiz olgu bu ifadenin ispatı niteliğini 
taşımaktadır. İnsan haklarının yetersizliği kadın 

haklarının maddelenmesini gerek kılmıştır. Kadın 
hakları bildirgesinde yer alan ilk iki madde şöyledir:
 
Madde I: Kadın özgür doğar ve erkeklerle haklar 
bakımından eşittir.

Madde II: Her siyasi derneğin amacı, kadın ve 
erkeğin, doğal ve daimi haklarını korumaktır. Bu 
haklar; özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve özellikle 
baskıya karşı koymaktır.

Bu maddeler açıkça göstermektedir ki kadınlar 
ve erkekler arasındaki hak eşitliği halen 
sağlanamamıştır. Hukuk, her ikisi de bu toplumu 
oluşturuyorken kadını ve erkeği “insan” olarak ele 
alıp bu hakları adaletle temin etmeyi başaramamıştır. 
İnsan haklarının yetersizliği esas önleme alınması 
gereken husustur çünkü bu yetersizlik ayriyeten 
kadın haklarının savunulmasını şart kılmıştır. 

Günümüzde insanlar kadın haklarıyla beraber hukuk 
önünde eşitliği savunmanın yanı sıra, özellikle de 
kadının insan haklarını savunmaktadırlar. Bu haklar 

Ayşe Rüveyda AKGÜNGÖR
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kadının seçme-seçilme, kendi malına sahip olma, 
çalışma, bedenini koruma, hatta ve hatta yaşama 
hakları olarak sıralanabilmektedir. Bu maddeleri 
kadınları değil de erkekleri temel alarak düşünecek 
olduğumuzda bu hak arayışlarının halen yerinde 
olduğu açıkça görülebilmektedir. Fakat vaziyet 
anlaşılacağı üzere öyle vahim bir haldedir ki toplum, 
insan haklarının yetersizliğiyle kadın haklarını 
arayışa çıkmıştır.

Bu incelemede öne sürülebilecek asıl meselelerden 
biri misalen, toplum içerisinde kadına şiddetin 
erkeğe şiddetten daha yaygın olarak görülmesidir. 
Şiddet şiddettir. Kadının, erkeğin, kedinin veyahutsa 
bir köpeğin mağduriyeti aslen birbirinden ayrı 
görülmemelidir.

Kadın hakları seçme-seçilme, kendi malına 
sahip olma, çalışma ilkeleri ve bedenini koruma, 
yaşama maddeleri olmak üzere iki ayrı kısımda 
incelenebilir. İlk kısım geçmişten günümüze tesir 
eden ataerkil toplumun düşünce yapısını gözler 
önüne sunmaktadır. Ataerkil toplumda kale alınanlar 
kadınlardan ziyade erkeklerdir. Bu bakış açısında 
erkeğin sözü, kadının sözünden üstün gelmektedir. 
Genellikle, geliri sağlayan erkek, evde kalan ve 
bakımı üstlenen ise kadındır.

Daha sonrasında süregelen çeşitli olaylar bazı 
normların değişmesine öncülük etmişlerdir. Bu 
olaylardan biri on sekizinci yüzyılda gerçekleştirilen 
sanayi devrimidir. Fabrikalaşma ve bununla beraber 
ekonomide etkin rol oynayan bu devrim işçi kavramını 
ortaya koymaktadır. İlerleyen süreçlerde kapitalist 
idea önderleri kadını fabrikalaşma ile işçi olarak 
kabul görme kararına varmıştır. Kadın ücretsiz aile 
işçisiyken artık ücretli fabrika işçisi olabilmektedir.

Kendi ekonomik gücünü elde eden kadın artık 
yalnızca evinde değil, dünya genelinde yaşanan 
gelişmelerin direkt orta noktasındadır. Yaşanan 
savaşları, siyasetçilerin tutumlarını, çeşitli ideolojik 
yaklaşımların doğuşuna bizzat kendi şahitlik eden 
kadın, artık her şeyi daha net görebilmekte, medyaya 
yansıyan olayların perde arkasını seyredebilmektedir. 
Bu farkındalık, kadının seçme-seçilme ve kendi 
malına sahip olma haklarını aramasına yol açmıştır.

On sekizinci yüzyılda yaşayan bir kadın için çalışma 
özgürlüğünden bahsetmek pek de mümkün değildir. 
Çalışma hakkı arayışı sonraki yüzyıllarda gündeme 
gelmiş bir hak arayışıdır. Bu durumun başlıca nedeni 
geçmiş yıllarda hâkim olan yoksulluk yüzdesinin 
günümüzde olandan daha büyükçe bir oranda 
olmasıdır. İş iştir. Kişi, yaşamını idame ettirebilmek 
için çalışmak yükümlülüğündedir.

Günümüzde öne sürülen çalışma hakkı ise önceki 

yüzyıllarda olan versiyonundan ziyade, kadının 
istediği sektörde çalışabilmesi, dilediği dalda 
çalışmalar yapabilmesi adınadır. Esas kaide, bir 
işin kadın tarafından başarılı bir şekilde yapılması 
veya bu işi beceremeyecek olması değil, toplum 
normlarına göre kimi sektörlerin kadına uygun 
olmadığı algısını yıkmak arzusudur. Bu algı zamanla 
oluşturulmuş ve kurulu düzen gereği sanayi 
devrimindeki işçi kadına bir vakit ahir çelme takmak 
lazım gelmiştir (!). Aslında, ecdadın ataerkilliği bir 
dönem sessizliğini korumuş olsa da halen olduğu 
yerde kalmayı sürdürmüştür. Toplumsal hafıza 
kalıtsal olarak aktarılabilen bir hafızadır.

Bu dönüş, cam tavan olgusunu doğurmuştur. Bu 
noktada özünde hep burada var olan, fakat farklı 
biçimlerle çevremizden geçip giden azınlık ayrımcılığı 
kendini göstermektedir. Cam tavan, lügattaki tabiri 
ile genellikle azınlık olan bir demografik grubun 
hiyerarşide belli bir seviyenin üzerine yükselmesini 
engelleyen görünmez mekanizmayı ifade eden bir 
metaforu simgelemektedir.

Cam tavana başı çarpanlar ilk seferinde kadınlar 
olmuştur. Bu sızıyı ilk hisseden kadınlar olmuşken, 
ifadenin daha sonrasında “azınlıklar” şeklinde 
verilmesi, kadını toplumun azınlık kesimi gibi 
kanıksatmak çabasından kaynaklanmaktadır.
   David Schwartz’ın “Bir şeyin imkânsız olduğuna 
inanırsanız, aklınız bunun neden imkânsız olduğunu 
size ispatlamak üzere çalışmaya başlar. Ama bir 
şeyi yapabileceğinize inandığınızda, gerçekten 
inandığınızda, aklınız yapmak üzere çözümler bulma 
konusunda size yardım etmek için çalışmaya başlar,” 
sözü cam tavan olgusunun yol açtığı cam tavan 
sendromuna açıklık getirmektedir. Ötekileştirilen 
azınlık git gide gücünü ve kimliğini kaybederek silik 
bir role bürünecek ve yok olacaktır.

Toplum içerisinde bu ötekileştirme girişimini açıkça 
idrak eden ve bunu engellemeye çalışan kimseler 
de vardır. Lakin bu durum, toplumlar adına kritik 
bir eşikte yer almaktadır. Öteki algısı yanlış tuşlara 
basılarak yok edilmeye çalışıldığında kimi zaman 
hatalı tınılar çalınabilmektedir. Ötekileştirilen, farkına 
varılmadan daha da ötekileştirilmekte, süreç çözüm 
odaklı olmaktan ziyade kaosa neden olabilmektedir.

Yapılması gereken, iyi bir gözlem ve analizdir. 
Medyanın ve kimselerin yönlendirdikleri, bireylerin 
zihin ve yargı süzgecinden geçerek mukayese 
edilmeli ve piyanonun başına ancak o zaman 
geçilmelidir.

Elbette ki, yeniden ataerkilliğe dönüş görülecek, yeni 
bir on sekizinci yüzyıl başlayacak, nice devrimler 
yapılacak ve tozlanan o cam tavanın tozu bir güzel 
silinecektir.
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Çoğu kez duyuyoruz televizyon programlarında: 
“Kadın, güzelliğiyle ön planda tutulan ve 
şehvetin bir objesi olan aynı zamanda karşı 

cinsine sunulan bir pakettir.” diye. Geçmişte empoze 
edilen bu anlayış geleceğin köprülerini kuran 
çocuklarımızı başka yollara saptırmaktadır. Pardon 
pardon... Çocuk mu dedim ben? Sesi çıkmayan 
çocuklarımızın sesini daha derinlere gömmüştü 
insanlıktan nasibini almayıp dünyada çoğalan 
şu canavarlar. Kırık kürsüsü olan adaletimizin 
karşısına oturup kendine nedenler arayıp durdular. 
Bazıları psikolojik bir hastalığının olduğunu söyledi 
bazıları da aklının şeytana uyup firar ettiğini iddia 
etti. Aklımız yitik artık. “Dur!” diyemiyoruz bunca 
yaşananlara. Bizim yaptığımız tek şey ise sadece 
sosyal medyada bağırmak bu canilere ama faydası 
yok zalim, zalim yine.  

Sevmeye kıyamazken çocuklarımızı hayatta 
korkunç olaylarla çınlıyor artık kulaklarımız. Şimdi 
el ele, kadın kadına beraberce “Dur !” demeliyiz 
diyeceğim ama… ‘Ama’lar tükendi lügâtımda... 
Kadın gücü diye bir şey kalmadı. Onlarca kadın 
öldürüldü sokak ortasında. Tecavüz edilip atıldı 
boş arazilere ya da yakıldı bir dere kenarında. 
Anlatmak zor işte... Bence siz en iyisi bir kadının 
gözlerinin içine bakın. Bakınca anlarsınız bir 
kadının yüreğindeki acısını. Bakınca içlerindeki 
acıdan çok söyleyemediği cümleleri fark edersiniz. 
Hiç gerçekleşmemiş düşlerini... Ya da Müslümanım 
deyip de Firavun gibi davranan zalim kocaları 
görürsünüz göz bebeklerinde.

Siz bildiğinizi anlayın desem o zaman da kadınları 
“8 Mart”ta hatırlayıp durursunuz veya 365 gün 
içinde bir gün belirleyip karanfiller dağıtırsınız. 
Siz susmayı bildiğiniz gibi konuşmayı da öğrenip 

dünyaya bağırın, kadın olmanın bir ayrıcalık, 
gökyüzünde parlayan bir yıldız gibi olduğunu... 
Özgürlüğün diğer adının, Adem’in Havva’da 
gördüğü o utangaçlık olduğunu... Züleyha’nın saf 
yüreği ve Meryem’in kimsede olmayan tertemiz 
masumiyeti olduğunu söyleyin. Büyük ozanımızın 
dediği gibi: ”Kadınlar insandır, bizler ise onların 
oğullarıyız.”  

Ey gökyüzü! İndir yağmurunu yeryüzündeki 
coğrafyanın her bir köşesine. Silsin var gücüyle 
kainattan cahiliye devrinden geriye kalmış şu 
kadınlara yapılan işkenceleri. Çocuklarımıza ve 
kadınlarımıza dokunan vicdansızların silinsin ayak 
izleri ya da gökyüzünden ebabil kuşları pişmiş 
taşlar atsın bunu yapanlara... Yansın, hatta kor 
olsun küçücük kız çocuklarına dokunan o eller. 
Tükürsün tüm cihan yüzlerine. Darağacında asılı 
kalsın bedenleri. İşte  o zaman  gülümser  çocuklar  
bizlere ve  hiç korkmadan dışarıda huzurla oyun 
oynar parklarda. İşte o zaman insan olmanın 
farkına varır beşer.  Kapısını kapattığınız cennet 
kapıları açılır. Şu cehennem kapılarıysa bir bir 
kapanır yaşadığımız şu memleketimizden. Ayakları 
altında cennet bahçesi olan annelerimiz ise cani bir 
kocanın dayağıyla ölümü beklemez ömür kıyısında. 
Ya da merhametsiz bir babanın tecavüzüne uğrayan 
kız çocukları olayları olmaz haber bültenlerinde… 

Tükendi kelimelerim, cümlelerim tıkandı kaldı 
boğazımda… Gözlerim dolup yaş düşüyor her bir 
cümlemin orta yerine. Olması gerekenler dökülüyor 
harflerinin arasına. Söylediklerim olur mu bilmem. 
Ama ben, kadınların ve çocukların çığlıklarına 
sessiz kalamam!

Adalet İçin

Sen De 

Bağır!
Gönül BÜKEY
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Toplumsal tarih ve antropolojik verileri 
inceleyecek olursak, “kadın” her şeyden 
önce “aile kurumunun” merkezi konumuna 

sahiptir. Kadın fizyolojik olarak “anne” sosyal 
olarak “eş” ekonomik olarak “eşine yardımcı” eğitim 
olarak da “eğitici” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
roller kadının antropolojik yapısı ile uyumlu olduğu 
düşüncesi, bu tarihi ve antolojik gerçeklikler ile 
örtüşmektedir. Bu rolleri bütün hatlarıyla bütün 
dinlerin felsefelerinin de kabul ettiği ve onayladığı 
roller olarak benimsenmektedir.

Tarih boyunca Türk kadınları cesaretleri, girişimleri 
ve öncülükleriyle toplumumuzda çok önemli bir yer 
etmiştir. Bilimde, sanatta, tıpta ve iş hayatında öncü 
olarak ülkemizin geleceğini ileriye taşıyacak başarılar 
elde etmektedir. 21. yüzyıla kadar ezilen ve sömürülen 
kadının işgücü, giderek bu olumsuz statüsünden 
kurtulma sürecine girmiştir. Sanayileşme sürecinin 
hızlanması, eğitim ve kültürel değişim özellikle 
kadınların gelişimini olumlu yönde etkileyerek, 
kadınların işgücü piyasasının yedek işgücü kaynağı 
olmadıkları gerçeğini gün yüzüne çıkarmıştır. Çünkü 
kadının çalışma hayatında yer almasını kolaylaştıran 
temel değişimler olmaktadır ancak 21.yüzyıl kadınları 
daha parlak bir geleceğe sahip olacakları yüzyıldır. 
Çünkü fiziki gücün önemini yitirdiği, estetiğin ve 
duygusal zekânın önemli hale geldiğini yeni üretim 
tarzında kadınlar dezavantajlı konumundan avantajlı 
konuma gelmiştir. 

21.yüzyıl kadını liderlik, gelişim ve başarı özellikleriyle 
iş hayatına daha fazla katılarak ülke ekonomisine 
katkısı günden güne artmaktadır. Kadının ekonomik 
yaşama katılımı yoksulluğun azaltılmasında 
da etkilidir. Kadının ekonomik güç elde etmesi, 
toplumsal katılımını sağlamakta, politik gücü de 

beraberinde getirmekte, sonuçta ülkenin refahına 
ve insani gelişmişliğine olumlu katkı sağlamaktadır. 
Kadınların iş hayatına girmesiyle ülkemizde de 
kadınlar, üzerine düşen sorumlulukların bilinciyle 
daha fazla iş hayatında aktif olarak projeler ve farklı 
platformlarda başarılar göstererek gelişime daha 
fazla katkı bulunduruyor. 

 Kadın her alanda ön plana çıkmaya başlamıştır. Artık 
iş ilanlarında aranan vasıfları taşıyanlar medyada 
vurgulanan hayatların merkezinde yer alan ve daha 
fazla tüketim için reklamların en başta hedefleri 
olan “kadınlar” geleneksel toplumlardaki “kadın aile 
içindir” yerine yeni çağın sloganı “kadın, kadının 
kendisi içindir” olmuştur. Kadınların olmadığı her 
oluşum eksiktir ve gelişim karşısında acizdir. Aileyi de 
düzenleyen bir arada tutmaya çalışan kadın, düzenin 
temsilcisidir. Her şey bir kadının varlığından hayata 
kavuşur. Kadının dokunduğu yerden umut çiçekleri 
açar.

Her yüzyılda her coğrafyada kadın olmak bir ayrıcalık 
olmuştur. 21.yüzyılın liderleri kadınlar olacaktır. 
Kadınlar tüm alanlarda hem kendileri hem aileleri hem 
de ülkeleri adına daha fazla başarılar göstereceklerdir. 
İnsanlığın ilk öğretmeni kadınlardır gerek aile gerek 
toplum yapımızın temel direği kadınlarımızın, 
toplumsal hayatın her alanında etkinlik alanlarını 
arttırması, ülkemizin aydınlık yarınları yürüyüşünde 
büyük önem taşımaktadır. Kadınların eğitim ve 
sağlık alanında tüm olanaklara ulaşabilmeleri ve en 
ileri düzeyde yararlanmalarını sağlamak, çalışma 
hayatındaki yerlerini güçlendirmek, karar alma 
mekanizmalarını yükseltmek daha faydalı olacaktır. 
Söz sahibi olmaları, sorunlarını dile getirmeleri, 
çözüm önerileriyle yol gösterici olmaları ve öncü rol 
üstlenmeleri büyük önem taşımaktadır.

Geleceğin 
Liderleri

Cennet ÖNER
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Biz bu yazıyla meşgulken kaç kız bebek 
daha gelmiştir dünyaya? Nelerle 
karşılaşacaklardır, nasıl büyüyeceklerdir 

acaba? Mutluluktan dökülen gözyaşları, hüzünle 
akan gözyaşlarından daha fazla olur mu dersin? 

Tertemiz bir zihin ile gelecekler dünyaya. Doğdukları 
gibi büyümeye, öğrenmeye başlayacaklar. 
Koşup oynayacaklar güle ağlaya. Konuşacaklar 
ve dinleyecekler. Sorarak ya da düşüp kalkarak 
öğrenecekler bu dünyanın nasıl bir yer olduğunu. 
Şaşıracaklar, çok şaşıracaklar önce. Aslan evlat 
neden sadece erkek evlattır diye soracak bazısı. 
Aslanın da kızı erkeği yok muydu sanki? Herkesin 
babası eve gelince ilk aslan oğlunu mu arardı? 
“Soyumu devam ettirecek o” ne demekti? En önemlisi 
o küçük dünyasının dışında tüm kız çocuklar aynı 
soruyla karşılaşmışlar mıydı? Kız olmak eksiklik 
miydi herkes için?

Soruları nispetinde büyüyecek, büyüdükçe daha 
çok şey görüp geçirecekler. Güle ağlaya çocukluğu 
bitirip genç bir kadın olacaklar. Kimisi “Kız kısmı okur 

muymuş hiç?” denilerek eğitim hakkından mahrum 
bırakılacak, kimisi de henüz bu soruya muhatap dahi 
olamadan çocuk gelin olacak. Aile yönünden yüzü 
gülen kısımdakiler ise yakasını toplumun elinden 
kurtaramayacaklar. Kendilerine çizilen güzellik 
sınırlarının dışında kaldığı noktada çirkinlikle 
damgalanacaklar. Kiminin bedeni hedef olacak 
eleştirilere, kiminin kaşı gözü yerilecek sıradanlıktan 
en ufak sapmasında. Kimisi mutsuz evlilikler yapıp 
dul olma korkusundan zorbalıklara göz yumacak. 
Kimisi de bu cesareti gösterip boşanacak ve dul adı 
altında, her davranışları yanlış yorumlanacak. İşin 
en kötü yanı ise tüm bunları yaşayan kadınlar artık 
bu haksızlıklara ve zorbalıklara şaşırmayacaklar. 
Alışacaklar.

Tüm bu senaryoları hiçbir kadın hak etmediği 
halde yaşamak zorunda kalabiliyor. Peki bu 
durumun üstesinden nasıl gelebiliriz? Yeni doğan 
bu kız çocukları için daha güzel bir dünyayı nasıl 
oluşturabiliriz? Bana sorarsanız bu soruya ilk 
muhatap ebeveynler olmalı. Ailesinden sevgi 
görerek büyüyen ve en az erkek kardeşi kadar 

Ayşe TURAN

Hos Bulmadım Dünya.
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okumayı hak eden kızlarımız olmalı. Kendi seçimleri 
olmayan meselelerden dolayı hiçbir çocuk değersiz 
hissettirilmemeli. Bilmeliyiz ki bir insanın sevgiye 
olan ihtiyacı onun ailesine olan faydasından 
bağımsızdır. Bilmeliyiz ki bugün bir yerlerde bir 
çocuğa gelinlik giydiriliyorsa, bu yalnızca yetişkin 
insanların düğününde etrafta koşup oynamaları için 
olmalıdır. Eğer bir düğünün öznesi, gelinlikli küçük 
bir kızsa ve o düğüne gelenler bu sahneye alkış 
tutuyorsa bu tüm toplumun ortak suçudur.

Kız çocuklarının da güven ortamında yetiştiği ve 
sağlıklı bir gelecek düşleyebileceği bir hayatın 
inşasındaki “Ne yapabiliriz?” sorusuna ikinci 
muhatap ise toplumdur. Öncelikli olarak anlamamız 
gereken mesele hiçbir insan çirkin değildir. Toplumun 
kalıplarında yer etmeyen her özelliğiyle her kadın 
güzeldir. Bir kadına görünüşü ile muamele etmek, 
kişinin kendi öz saygısı ile alakalı bir sorundur. 
Anlamamız gereken diğer bir mesele ise bir 
kadının medeni durumu yalnızca o kadının medeni 
durumunu bildirir. Sûizan ederek yahut normalden 
farklı muamelede bulunarak bir kadının hayatını 

zorlaştırmak veya buna seyirci kalmak biz insanlığın 
ayıbıdır.

Bu yazı şimdilik bitse de benzer senaryolara 
maruz kalan bebeklerimiz biz bir adım atmadıkça 
bitmeyecek.  Sûizanlarımızı ve farkında bile 
olmadığımız ötekileştirmelerimizi bir kenara 
bırakalım. Bu yazıyı yazarken doğan ve sonrasında 
doğacak olan çocuklarımız için daha güzel düşler 
kurabilelim. Bırakalım dünyaya hoş bulsunlar. 
Gelin hep birlikte sevgiyi ve hoşgörüyü yayalım. 
Annelik mucizesine sahip olan dünyanın merhameti 
ve şefkati bol tarafını, yani kadınlarımızı toplum 
olarak koruyalım. Dünün yarını olan bizler, 
bugün çocuklarımıza sevgiyi ve adaleti öğütleyip 
öğrettiğimiz takdirde; yarın onlar cinsiyet 
ayrımcılığının ve kadına şiddet olaylarının olmadığı 
bir toplumu inşa edeceklerdir. Sevgi ekip, sağlıklı bir 
gelecek biçtiğimiz günlere kadar sağlıcakla kalın.
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Kıymetli okurlar, merhaba!

Kadın, hatun, hanım, Begüm, Banu, hanımefendi.. 
Anlayacağınız üzere bu sayıda konumuz  ''kadın''.

Bu yazıyı kaleme alırken konuyu çok alışılagelmiş, 
internette onlarca makale, sosyal medyada binlerce 
gönderide karşınıza çıkabilecek bir konu olan tarihte 
kadın ismini seçmedim. Başlık bir yana içeriğin de 
alışılagelmiş olmasını istemiyordum. Kadının tarihini 
ele alırken bilinen ezberlerin dışına çıkıp eleştirinin 
dozunu yükselteceğim. Hazırsak başlayalım!

Kadının tarihi demek ne kadar yanlış ise kadını tarihte 
bir özneden alıp nesne haline getirmek o kadar 
yanlıştır. Kadın tarihin en başından beri var olmamıştır, 
tarih kadınla başlamıştır!

Kadın ilk çağlarda insanlar henüz ağaçlardan meyve 
toplayıp hayatta kalmaya çalışırken aslında tarihi 
şekillendirmeye başlamıştır. Erkek sahada üstündür. 
Çünkü fiziken güçlüdür, dayanıklıdır. Vahşi bir hayvanı 
o durdurabilir. Yapıları o inşaa edebilir. Kadın ise 
yaşanılan ''barınakta'' yöneticidir. Nasıl mı? En basit 
şekilde ekonomiyi kontrol eder. Nüfus, ihtiyaçlar ve 

erkeğe verilecek görevler… Akla ilk önce günümüzde 
ev kadınlığı denen ve bir vasıf yüklenmeyen şey geliyor 
değil mi? Ama durum öyle değil. Tolstoy ne der: 

‘Kadın, erkeği kılıçsız zapt eder ve ipsiz bağlar!’ 

Öyle değildir ki aradan geçen zamanda kadın 
tanrılaştırılmıştır. Popüler kültür genelde okyanusları 
sallayan, depremlere hükmeden, şehirleri helak eden 
erkek tanrıları ansa da kadın tanrıçalar toplumu 
şekillendirmiştir. Doğa, toprak, bereket, zeka, sanat, 
aşk... Hepsi kadın tanrıçalara mahsus yeteneklerdir. 
Tabii, kadın tanrıçaların erkek tanrıları parmaklarında 
oynattıklarını unutmamak lazım! Mitoloji meraklıları 
bilirler, zavallı Zeus! En büyük tanrı mısın sen, öyle mi 
ah canım..

İnsanlık kentleşmesi ve hatta devletleşmesi, milletlerin 
oluşması ve coğrafyanın idrak edilmesi ile kadının 
konumu biraz evrilmeye başlamıştır. Avantajlı 
ve dezavantajlı olmak üzere iki tip görüş ortaya 
çıkmıştır. Coğrafi anlamda Asya'da , Avrupa'da ve 
Afrika'da biribirinden farklı binlerce toplum oluştu. Bu 
toplumlarda değişmeyen şey, sahadaki hakimiyetti. 
Burada erkek hep öndeydi. Bunun nedeni tamamen 

Kadın ile 
Başladı Tarih

Abdülhamit AKTAŞ
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ilkçağdaki  ile aynıdır. Değişen şudur: 

Artık düşman; doğa ve vahşi yaşam değil diğer 
toplumlardır, yani insan. Kadın, Asya toplumlarında 
avantajlı bir konumdaydı. Aslında ilk çağda olduğu 
gibi sert Asya bozkırlarında kadın ailenin direğiydi. 
Örneğin Türkler ve Moğollar tartışmasız anaerlik 
toplumlardır. Ana fikri bozkırdaki yasalara, kurallara 
yansımış; ilk devlet başkanı olan kadın, bu toplumlarda 
görülürmüştür. Kurultay denen meclislere kadın 
başkanlık eder. Ana nasihat edendir, kutsaldır. Orta 
Doğu ve Afrika'da kadın, değerini korumuş fakat artık 
özne değil nesnedir. Avrupa'da ise kadın için bu şekilde 
keskin bir yorum yapacak bilgiye sahip değiliz. Ta ki 
Romalı’lara kadar. Roma dönemi ile Avrupa'daki sosyal 
hayatı ve toplumsal durumu gözlemleme şansımız 
doğuyor. Roma'da kadın aslında iki tip olarak karşımıza 
çıkar. Aslında burada erkek ile aynı konumda. Şöyle 
ki; eğer fakir ise durumu gerçekten acınacak haldedir 
nitekim erkek de öyle. Eğer zengin ise tıpkı bir erkek 
gibi isterse birçok olayda özne olabilir. Özellikle Doğu 
Roma dediğimiz imparatorluğun bölünmesinden sonra 
taht oyunlarında her zaman figür olmuşlardır.

Türklerde kadın, Anadolu'ya yaklaştıkça yerini 
korumaya devam ederken, İslam ile birlikte Orta 
Doğu'da güç kazanmıştır. Orta Doğu'daki siyasetin 
Türklerin eline geçmesi, sosyal düzenin ise İslamiyet 
ile  onarılması  ile  artık  kadın ticarettedir. Kadın 
siyasettedir. Cennet annelerin ayakları altındadır. 
Sizlerin en hayırlınız kadınlara iyi davrananlarınızdır.
Bunlar bir hadisten geçmiş motto olmuşlardır! Osmanlı 
ile kadın sosyal hayatta vakıf sistemi ile hakimiyet 
kurmuştur. İmparatorluğun zirvesinde siyasette arka 
plandaki güç olarak girmişler, çöküşe kadar ise direk 
olarak devletin kaderini belirleyen olmuşlardır. Orta 
çağda kadın Avrupa'da durumunu pek koruyamamıştır. 
Öyle ki; Jeanne d'Arc gibi feminist kitlenin tapındığı 
bir isim pek de masum olmadığı gibi kadının konumu 
direkt etkilemiştir. Fakat 16. yüzyıla gelindiğinde Batı'da 
bazı isimler ortaya çıkmıştır ki işte bunlar Avrupa'nın 
altını üstüne getirmiştir. Şöyle bir örnek faydalı olabilir: 
Sultan Süleyman ile İspanya Kralı Şarlken Avrupa'da 
kavga ederken yaklaşık kırk yıl sonra Osmanlı Valide 
Sultanı Safiye Sultan ile İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth'in 
mektuplaştığı ve siyaset yaptıklarını biliyoruz. O dönem 
ikisi de ülkelerini yönetmekteydi. Osmanlı'da kadın 
hakimiyeti hiçbir zaman sona ermedi, devletin bitimine 
dek sürdü. Bununla birlikte Avrupa'da değişen siyasi 
hava, coğrafi keşifler, feodal sistemin yerini merkezi 
yönetimlere bırakması ile hanedanların önemi arttı. 
İşte bu, kadınların gücünü zirveye taşıdı. Osmanlı'yı 
Doğu Avrupa'dan silen bir kadındı, Çariçe II. Katherina. 
İngiliz İmpratorluğu’nu kuran bir kadındı, I. Elizabeth. 
Tam dokuz imparatorun ve kralın ninesi olarak tarihe 
muhteşem bir iz bırakan kişi bir kadındı: Victoria! Tabi 
birçok büyük liderin (!) de arkasını topluyorlardı. John 
Lennon’un dediği gibi: “Her zamanki gibi her aptalın 
arkasında harika bir kadın var.” 

Bu gelişmeler devam ederken bir yandan bir takım 

devrimler ile sosyal düzen alaşağı oldu. Öncesinde 
hiç kimse bolluk ve bereket içinde değildi fakat herkes 
halinden memnundu. Savaş belliydi, düşman ülke ile 
yapılırdı fakat artık halklar kendi içlerinde günümüze 
dek ulaşan bölünmelere uğradı. Ortaya ideolojiler çıktı. 
Ortaya tarihte hep olan fakat milli, bazen de manevi 
duygular ile çalışan işçiler çıktı. Günlük hayat değişti. 
İhtiyaçlar doğmaya başladı. İnsan artık ticariydi. 
Dediğim gibi bu hep vardı. Fakat bunu ülkesi,kralı,dini, 
toprağı için yapan insan artık başka bir banker için 
yapıyordu. Hem de milleti, dini hatta toprağı bile belli 
olmayan bankerler, şirketler, güçler! Aslında her Şeyin 
önemi azaldı. Değersizleşen sadece kadın değildi. 
İletişim olabilecek en hızlı şekilde kurulurken insanların 
ciddiye almadığı bir araç haline geldi (!). Değerler 
sorgulandığı gibi suni değerler türetildi...

Bu dönemde  bilimde de zirvede olan kadınlar onlar ki 
-Marie Curie, Lise Meitner, Katherina Way gib tarihe yön 
veren isimlerden bahsediyorum- popülerdiler. Sanatta 
onlar vardı. Politikada hala güçlüydüler. Medyada da 
öyle. Bu zirve noktasında bir alçalma başladı. Bugün 
bu derginin Mart ayında kadın meselesini ele alması 
da 8 Mart gibi bir günün ortaya çıkması da kısaca 
bir ''kadın meselesinin'' ortaya çıkması...  Medyada 
kadın en yaratıcı unsurken bir süre sonra top model 
oldu. Politikada ülke yöneten konumdayken -hatta 
ileri gidelim- sabah kahvaltısında masadaki müsvette 
kağıtta ülkelerin sınırlarını belirleyen Gertrude Bell 
gibi bir güce sahipken bugün ülkelerin meclislerinde 
bir kontenjan sahibi olmakla yetinir hale geldiler. 
Bilimde atomu parçalayan kadın, şimdi uluslararası 
bir projede yer aldığında, ''Bir kadın olarak çok 
mutluyum.'' diyebiliyor sadece. Kadın hukukçular var 
mesela. Artık hukukçunun kadını nasıl oluyorsa! Böyle 
ilginç, anlamsız onlarca örnek yazarak vaktinizi almak 
istemiyorum.

 Peki bu mesele nedir? Ben tarihsel süreci kısaca 
özetlemeye çalışmışken bir kaç kelâm ile yazımı 
noktalamak istiyorum. Kadından hukukçu, doktor, 
milletvekili olmaz diyenler ne kadar parantez 
içinde kadın düşmanıysa; kadın hukukçular, kadın 
milletvekilleri gibi söylemleri kullananlar da o kadar 
kadın düşmanıdır. Fakat düşman kelimesi pek buraya 
uymadı sanırım. ''Tüccar'' demek daha doğru. Bu 
meseleyi istismar eden, kadın hakları ile ilgili hiçbir şey 
yapmadan sadece eleştiren feministler! Hani bir kadın 
mağdur olduğunda davasına gönüllü olarak giden 
derneklerin avukatları var ya, işte onlar! Çünkü dava 
çıkışı basın açıklaması bitince muhabir sorar: ''Eee 
başkanım, adaylık ne zaman?'', dertleri odur. Reklam 
olurlar, para kazanırlar. Aktivist olup makam sahibi 
olurlar. Neyse… Kanaatimce mesela şu: 

Bay/bayan kelimeleri üzerinden eleştiri yapıldığı gibi 
kadın/erkek herhangi bir sıfatta yanlıştır. Hakkını 
savunan ise önce kendisinde var olanı keşfetmelidir.

 Ne güzel demiş gönül insanı: ''Kadınlar insandır, 
erkekler insanoğlu.''
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Hayat vermede gökle yarışan bütün kadınlara saygıyla…

Bugün bu yazımda sizlere evinde misafir olarak kaldığım Diyarbakır Erganili Zeyno annenin bir günlük 
rutinini aktaracağım. Bu rutin Anadolu’nun herhangi bir kırsalında kadınlar için aşağı yukarı aynı işliyor. 
Umarım bu yazı eril zihniyetine sahip herhangi birinin kadınlarla ilgili ahkam keseceği zaman 2 kez 
düşünmesini sağlar.

Güneşi 
Doğuran Kadınlar

Kerem KURİŞ

42



Not: Bu yazıyı ayakta okumayınız.

Not 2: Bu listeye Zeyno annenin düzenli olarak ayın 1 günü hayvan otlatmaya gitmesi ve geçmiş yıllarda bu 
sorumluluklarının yanında çocuk yetiştirmesi gibi bilgiler eklenmeden hazırlanmıştır.

Not 3: Aşağı yukarı saatler böyledir sapmalar çok fazla değildir

• Saat: 05.30-06.00
• Uyanış
• Ahırda hayvanlara yem verme
• Yalaklara su doldurma
• Ahırı temizleme
• Hayvanların sütünü sağma
• Sütü mayalama(Peynir için)
• Saat: 08.00-10.00
• Kahvaltı hazırlama-bulaşıkları yıkama
• Evi süpürme ve toplama 
• Saat:10.00-12.00
• Domates tarlasına gidiyor 
• Tarlayı suluyor
• Tarlayı zararlı haşerelerden temizliyor
• Öğle yemeği için yeterli domatesi alıyor
• Saat:12.00-15.00
• Öğle yemeğini pişiriyor(sık sık güveç yapar😊) ve

ardından bulaşıkları yıkıyor
• Akşam yemeğini de şimdiden pişiriyor çünkü ahıra 

gitmesi gerekecek
• Saat:15.00-19.00
• Ahırda hayvanlara yem verme
• Yalaklara su doldurma
• Ahırı temizleme
• Hayvanların sütünü sağma
• Köyün biraz ilerisinden saman balyalarını ahıra 

taşıma(haftanın bir günü)
• Saat:19.00-21.00
• Akşam yemeği için sofranın hazırlanması
• Yemekten sonra bulaşığın yıkanması
• Çay
• Meyve
• 21.30-22.00
• Uyku
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Bir pembe beyaz görklü direnişçiydi
Kahramanıydı ağlarken aş pişiren kadınlar

Ve onların anadan doğma şecaatli gözleriyle
O serdengeçmiş haller,

Hem bir tavukla atmacadan aldığı bi dersti bu
Hem yazılmaya değer en kıymetli şey.

Hadi destan olsun şu kelimeler dedi
Bir fırtınayı doğmadan dağıtalım

Hadi bir kız çocuğunun gamzesinde açsın bahar çiçekleri
Ve teninde tomurcuklanmış beyaz güllerin rayihası

Küçük cam şerbetliklerde, layıktır ağızlarına,
-ki o kadınlar her damlasını hak eder-

Gül hatmi özü dağıtalım
Zaten, hem zaten

Kızılcık şerbetine doymuş ruh, damar damar çatlamış el
Gözyaşının su yollarıyla çukurlaşmış o ten

Bize hem şiir hem türküdür,
Gelir gibi öteden.

Geceleri mızrak gibi tuttuğu kalemiyle kahraman kızlar, o genç kızlar
O eteğinde haya, dilinde bir tesbihle

Belki dünyanın öbür ucunda bir masal prensesi, 
Belki postuna oturmuş bi hanım,
Belki bir çocuğun gönlüne taht,

Belki talihiyle nam salmış ihtişamlı bir baht
Ancak, ancak bazen

Ölüme yakın bi deneyimle
Ayakta ağlamak

Oysa nedir kabahat
İçine içine düşen göz yaşlarına

O pırıl pırıl gözlere gerekmez mi rahat

Direnişçiydi çünkü kahramanları vardı göz dolduran
Lazımsa rahat, huzur lazımsa

Elleriyle getirecekti onu
Boğumları yeni terlemiş avucunda gelişecekti bahar

Bu öyle kıymet verilmiş bir şeydi
Cennetin sığdırdırıldığı 39 numara bir çift ayak gibi

Yazılmaya değer kıymetli bir şey.

Kıymetli 
Bir Şey

İklima YILDIRIM
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Bir gün,
Yeryüzünün küçük kız çocuğu;
Alnında iki çizik iz,
Sinesinde mahmur bir gülümseme,
Baktı penceresinden, göğe uzattı ellerini.
Gözleri korku ve ümit arasında,
Elleri kader kıskacında asılı,
Elindeki kalemiyle
Bulutlara yazdı yazgısını.

Benim adım kız çocuğu!
Ben doğmadan bu ismi verdiler.
Kader kundağına sarılı doğdun dediler.
Elimden aldılar gökkuşağının yedi rengini!
Kanatlarım varken uçamazsın dediler.

Benim adım kız çocuğu!
Senin dünyana baktığım pencerem karanlık.
Azığım yalnızlık, sırtımı yasladığım duvarlar soğuk…
Göğün yedi kat karanlığına yazdıkça yandım,
Yandıkça yaktım sırtıma giydiğim kundağı.
Bulutlar, karanlığımın beyaz çocuğu…

Neydi benim ismim?
Benim adım kız çocuğu!

Gördüklerim içimde hüzün,
Yüzümde iz bıraktı.
Bir iz de ben bırakmalıydım!
Bulutlar neden karanlık? 

Benim adım kız çocuğu!
Elimde kalemin mürekkebi,
Kader yazmadan yazgımı,
Neredesin karanlığın aydınlık çocuğu?

Bir gün sesini duydu karanlıklar.
Bir ışık aydınlattı geceyi.
Aydınlattı kız çocuğunun karanlık odalarını.
Bulutlarına ışık tuttu.
Yüreğinin odalarını aydınlattı.

Ey ışık! 
Küçük kız çocuğunun karanlıklarına ışık tut,
Aydınlat isminin baş harflerini!

Ey kararan bulutlar!
Ey mürekkebini akıtan kalem,
Ey odasını karartan ışık,
Aydınlatır mısınız,
Yeryüzünün karanlık kız çocuğunu?

Karanlık
Büşra YENİGÜN
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Kadının konumu ve talep ettiği haklar, 
yüzyıllardır hayatımızda var olan ve üzerine 
birçok yazı kaleme alınmış konuların 

başında gelir. Bugün içinde bulunduğumuz yüzyıl 
olan 21.yy’da da görüyoruz ki bu talepler ve taleplere 
neden olan eşitsizlikler ortadan kalkmış değildir. 
Bugün gelişmiş ya da gelişmemiş fark etmeksizin 
her ülkede kadına yönelik eşitsizlik ve şiddet 
varlığını sürdürmektedir. Şiddet çeşitleri zaman 
içinde farklılık gösterse de temel motivasyon ve 
nihayetinde amaçlanan durum değişmemiştir. 
Yüzyıllardır kadınlar ucuz emek ve işgücü olarak 
görülmüş ve bugün halen daha birçok sektörde bu 
yaklaşım hâkim olmakla beraber buna karşı savaşan 
kadın sayısında ciddi artışlar görülmektedir. 

Özellikle gelişmiş ülkeler kategorisinde bulunan 
batılı ülkelerde kadınların hak arama mücadeleleri 
sürdürülmektedir. Çünkü geçmiş yıllarda gerek 
çalışma hayatında gerekse sosyal hayatta gelenekle 
birlikte gelen baskıya maruz kalan kadınlar özellikle 
son yüzyılda büyük ilerleme kaydetmişlerdir. Fakat 
bu ilerleme daha çok iş alanında gerçekleşmiştir. 
Özel yaşam alanı için yeterli düzeyde ilerleme 
kaydedilemediği yadsınamaz bir gerçektir. Özellikle 
son yüzyılda gördüğümüz üzere kadın işi ve erkek işi 
kavramlarındaki keskin fark azalmaya başlamıştır. 
Kadınlar talep ettikleri üzere eşit istihdam, 
yükselme ve iş güvencesi, meslek ve işini özgürce 
seçme hakkı gibi temel haklardan büyük ölçüde 
yararlanmışlardır. Özellikle 21.yy’da kadınların 
hizmet sektöründeki istihdamı artmıştır.  Fakat 
iş alanında gerçekleşen ve uygulamaya konulan 
devrim niteliğinde birçok değişikliğin aksine kadınlar 
özel yaşam alanında aile içi şiddet mağduru olarak 

hayatlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar. Sağlıksız 
olan ilişkilerini sürdürürken bolca nasihat dinleyen 
kadınlar, boşanma kararı almalarıyla birlikte toplum 
tarafından kınamaya maruz kalmaktadır. Toplum 
normlarına işleyen birtakım gelenekler neticesinde 
boşanma eylemi çocukta oluşturabileceği 
psikolojik sorunlar bahane edilerek kadınlar için 
büyük yanlış haline getirilmeye çalışılmaktadır. 
Bu yüzyılda görüyoruz ki ülkeler kadına karşı 
şiddeti önleme noktasında daha fazla fon ayırmaya 
başlamışlardır. Fakat maalesef hala yeterli seviyede 
olduğu söylenememektedir. 

Gelişmiş ülkelerden biri olan Amerika Birleşik 
Devletleri’nde cinsel şiddet oranının çok yüksek 
olduğu görülmektedir. Öyleki kadınların ve kız 
çocuklarının büyük oranının tacize/tecavüze 
uğradığı üzücü bir gerçektir. Fakat bunlar 
neticesinde polise giden ve şikayetçi olan kadın 
sayısı oldukça düşüktür. Çünkü kadınlar kendilerine 
yönelik söylenebilecek yakışıksız sıfatlardan 
endişe duymaktadırlar. Diğer yandan hemcinsleri 
başta olmak üzere toplum nezdinde büyük bir 
dışlanmaya maruz kalan bu kadınlar için polise 
gitmek, hayatlarını devam ettirebilme noktasında 
büyük engellere neden olmaktadır. 

Gelişmemiş Afrika ülkelerinde uzun yıllardır kadının 
adeta köle muamelesi görüyor olduğu kabul 
edilmesi güç bir gerçektir. Ev işleri ve çocukların 
bakımı için koşuşturan kadınlar aynı zamanda 
sebze meyve satışı için sırtlarına kundak şeklinde 
sıkıca bağladıkları bebekleriyle pazara gitmekle 
görevlidirler. Çünkü birçok Afrika ülkesinde sebze 
meyve satışı kadın işi olarak görülmekte ve erkekler 

Şiddetin 
Her Türlüsü

Rabia KEŞİR
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için bu iş ayıp kabul edilmektedir. Ayrıca küçük yaşta 
evlendirilen ve eğitim hakkından mahrum bırakılan 
kadınlar ek olarak ciddi sağlık problemleriyle 
savaşmaktadırlar. Özellikle Müslümanların 
çoğunlukta yaşadığı Afrika ülkelerinde dini ritüel 
olarak görülen ve İslam’la ilgisi olmayan “kadın 
sünneti” nedeniyle kız çocuklarının birçoğu erken 
yaşta ölmekte, onca acıya rağmen hayatta kalabilen 
çocuklarda ise başta enfeksiyon rahatsızlıkları 
olmak üzere çeşitli sağlık sorunları oluşmaktadır. 
Yeterli tedaviye ulaşamayan kadınlar büyük acılar 
içinde hayatlarına devam etmektedirler. Bu acıyı 
yaşamış ve bu konudan yeterince muzdarip olan 
kadınlar kültürel baskılar nedeniyle kendi kız 
çocuklarını da aynı sürece hapsetmektedirler. 
Çünkü sünnetten kaçan kadınlar, kadın olarak 
görülmemekte ve onlar için hayat o bölgede normal 
seyrinde ilerlememektedir. Toplumdan dışlanmayla 
başlayan süreç zorluklarla devam etmektedir. 

Bilinmektedir ki yeni Afrika’nın inşası kadınların 
başta ekonomik açıdan olmak üzere birçok 
yönden iyileşmesi ile mümkün olacaktır. Bu 
bağlamda özellikle son yüzyılda görülüyor ki 
Afrika’da kadınlara verilen haklar noktasında 
ciddi artışlar görülmektedir. Özellikle kadınların 
eğitim seviyelerindeki artışla birlikte bankacılık, 
finans, turizm, medya gibi hizmet sektörlerine 
olan yönelimleri artmış ve kadın girişimci sayısı 
belli ölçüde erkek girişimci sayısını geçmiştir. 
Son yüzyılda politikada aktif olarak çalışan kadın 
sayısındaki artış, Afrika’daki gelişimin örneklerinden 
bazılarıdır. Bu duruma 2005 yılında başlayan Afrika 
Açılımı’nın etkisi olduğu açıktır. Açılımla birlikte 
ticaret, yatırım, eğitim enerji ve ulaştırma gibi 

birçok proje yürütülmeye başlanmıştır. Bu noktada 
TIKA’nın Afrika’daki kadınlara yönelik eğitim, sağlık, 
meslek edindirme gibi birçok faaliyet içerisinde 
bulunduğunu söylemek mümkündür.  Bunlara 
ek olarak Türkiye’de kurulan Afrika El Sanatları 
Pazarı’nda o coğrafyadaki kadınların el emeği 
ürünlerinin kâr amacı güdülmeden satılarak satıştan 
elde edilen gelirin Afrikalı kadınlara gönderiliyor 
olması kadınların ekonomik özgürlüklerine hizmet 
eden faktörlerden biri olmuştur. 

Son olarak, bu yüzyılda medya ve sivil toplum 
kuruluşlarının yaygınlaşması nedeniyle kadınlar 
seslerini daha çok duyurabilmişler ve diğer 
kadınları duyabilme imkanını daha kolay elde 
edebilmişlerdir. Görülüyor ki şiddet ve eşitsizliğin 
hâkim olduğu toplumlarda yaşayan kadınlar evlilik 
yaşını geciktirmekte ve hatta birçoğu evlenmemeyi 
tercih etmektedirler. Evlenen kadınların çoğu ise 
bu dünyaya çocuk getirmek istememektedirler. Bu 
yüzyılda şiddetin her türlüsünü çözeceğine inanılan 
eğitim düzeyinde kadınların lehine yaşanan artış 
gerçek bir umut olmuştur. Bununla beraber eğitimli 
kadınların yetiştirmekte olduğu birçok erkek, aile içi 
rollerde kadının destekçisi olmaktadır. Ev işlerinde 
ya da çocuk bakımında eşine/annesine yardım 
eden erkeklerin sayısındaki artış gözle görülür 
niteliktedir. Unutulmamalıdır ki kadınların sorunu 
sadece onları değil ailelerini ve içinde bulundukları 
toplumu olumsuz etkilemektedir. Çünkü mutlu 
olmayan kadınların olduğu toplumlarda meydana 
gelen birçok hadisenin temelinde mutsuz kadınların 
yetiştirdiği, mutluluğu tadamamış ya da hep bir yanı 
buruk kalmış çocuklar var olacaktır.
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Vakit akşamdı, dar ve ıssız bir yolda tek başıma 
yürüyordum. Sakindim. Gün içerisinde tüm işlerimi 
halletmiş, zihnimdeki problemlerin büyük kısmını 
çözmüştüm. Hava soğuktu, üşüdüm. “Evim sıcaktır, 
yemeğim de vardı, ısıtır yerim.” diye düşündüm. 
Maaşım dün yatmıştı faturaları ve kirayı ödemiş 
ev alışverişimi yapmıştım. Zihnim dingindi, olması 
gereken her şey yerli yerince oluyor, hayatım 
yolunda gidiyordu. İçim huzurluydu, böyle güzel bir 
hayata sahip olan her insanın huzurlu olurdu içi. 
Öyle olmalıydı en azından. Kendimi inandırmak için 
içimden bir kez daha tekrar ettim; ”Huzurluyum, her 
şey yolunda.” Adımlarım eve varmak için yavaş ve 
sakin şekilde birbirini takip ediyor, sokak lambaları 
yolumu aydınlatıyordu. 

Gölgemi takip eden gözlerimin zihnimi oyalayacak 
bir şey bulmuş olmasına sevinmiştim. Kendimle 
başlattığım savaşı o akşam da kaybetmiştim, 
her akşam olduğu gibi, itiraf etmeliydim. Huzurlu 
değildim. Ben hayatımda her şey yerli yerinde olsa 
dahi bir kalbim olduğu sürece gece gözlerimi huzurla 
kapatabileceğim bir hayat seçmemiştim. Gün boyu 

kendi hayatımı bir yana koyup başka hayatların, 
başka huzursuzlukların peşinde koşuyordum. 
Yaptığım işe gocunmuyordum, işimi seviyordum, 
kendime verdiğim sözlerin ardından gidiyordum. 
Hayranı olduğum babam gibi “Nerede bir haksızlık 
varsa ben onun peşinde olacağım. Hak arayan 
seslerin sesi olacağım.” demiştim daha bu yolun 
en başında. Bu yüzden haber yapmak benim için bir 
yaşama ve var olma biçimiydi. 

Ben başka insanların sesiydim, ben konuştukça, 
yazdıkça başka insanlar da var olmak için bir fırsat 
buluyordu çoğu zaman. Ama bu her zaman o 
kadar kolay olmuyordu. Derin bir iç çektim, bugün 
de kolay olmamıştı. İnsan yolun başında çok 
heyecanlı ve azimli oluyordu ama yürüyeceği yolun 
o kadar da kolay olmadığını, akşam eve huzurla 
dönemediği geceler arttıkça anlıyordu. İnsanların 
sesi olmak istiyorsam, haklı olanın yanında durmak 
istiyorsam kendi sesimin de hep gür çıkması 
gerekiyordu, bunun farkındaydım. Ama bu sokaktan 
her geçişimde sıradan bir gazeteci olduğumu ve 
sesimin üzerinde benimkinden çok daha yüksek 

Yol Boyunca
Selvinaz TAŞDEMİR
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çıkan sesler olduğunu biliyordum. İşin en kötü yanı 
da bu meslekte uzun soluklu olmak istiyorsam, çoğu 
zaman sektörün önüme koyduklarına boyun eğmek 
zorunda olduğumu da biliyordum. Her alanda olduğu 
gibi bu alanda da işini iyi yapmaya çalışan çok insan 
vardı ama yine de ortak bir tutumun da haberlere 
yansıdığını görmek için gazeteci olmaya gerek 
yoktu. Öncelikli olan dikkat çekici olandı. Önemli 
olan en çok yankıyı uyandıracak olan haberdi. Bazen 
doğrudan önce, popüler olan geliyordu. Düşündükçe 
canım sıkılıyordu. Yolumu uzattım. Yarın bir haber 
başlığı olarak sunulma ihtimalimi de arttırmış oldum 
bu hareketimle. 

Vakit geçti, sokak ıssız, ben yalnızdım. En 
önemlisi ve en dikkate değer olanı da kadındım. 
Eve ulaşamazsam bu durumda iyi bir haber ve 
tartışma konusu olurdum. Ne de olsa en az dirimiz 
kadar ölümüz ve ölümlerimiz de tartışma konusu 
edinilebiliyor, üzerinde tepinilebiliyordu. Kimin 
taziye dilerken içten içe ismimi zikrederek kendi 
isminin zikredilişine hizmet ettiğini bilemeyecektim. 
Yaşamım boyunca eğitimimi alırken, mesleğimi 
yaparken, sokağımda tedirgin şekilde yürürken, 
toplu taşımaya binerken, yemek yaparken ya da 
yapmazken hep sağımdan solumdan çekiştirilen 
ve öylece, olduğum gibi var olmamın pek de kolay 
olmadığı tarafta yer alıyordum. Ölümüm de aynı 
çekiştirmelerden uzak olamazdı. Bugün olmadığı 
gibi. 

Bugün huzurumu kaçıran o iki haber gibi. İki ayrı 
ölüm haberi… İki ayrı “insan”. İki ayrı “can”. Bu olaylar 
ajansa geldiğinde ikisinin de haber olarak girilmesi 
gerekiyordu. Korkunç şekilde kurşunlanarak 
cinayete kurban giden genç bir adam ve yedinci 
kattan düşerek ölen orta yaşlarda bir kadın. İki 
üzücü “haber”. En azından tüm ajanslar bir anda 
öncelikle kadının “şüpheli” ölümünü ve cinayet 

ihtimalini haber yapmayı tercih edene kadar, ben 
ikisinin de haber değeri olduğunu düşünüyordum. 
Sosyal medyada olay büyük bir hızla çığ etkisi 
yaratarak büyüdüğünde de hala cinayete kurban 
gittiği kesin olan genç adamın haberini yapma 
fırsatı bulamamıştık. Bu haberi girmek istediğimde 
ise “ gündem olan öncelikli olandır.” diye uyarılmış 
ve haberi bekletmek zorunda kalmıştım. Gün 
boyunca cinayet olduğu henüz kesinleşmemiş 
kadının haberi üzerinde tartışmalar dönmüş, kaza 
ya da intihar ihtimallerinin üzerinde durulmuş, 
cinayet şüphesinin altı çokça çizilmiş, kadının 
özel hayatı, sosyal medya paylaşımları, çevresiyle 
olan ilişkisi gündeme taşınmıştı. Önemli bir haber 
olduğunun farkındaydım, kadının sesi olmayı ben 
de herkes kadar istiyordum. Ancak bir yandan da 
ismi üzerinde tepiniyormuş gibi hissetmekten ve 
bazı kişi ve kurumların çekiştirip duracakları yeni 
bir olay bulmanın gizli ve korkunç sevinciyle ellerini 
ovuşturduklarını da görebiliyordum. 

   Ben ve diğer ajanslarda çalışan birkaç arkadaşım 
aynı gün vahşice öldürülen o genç adamın haberini 
de yaptık ama pek de üzerinde durulmadı. Gündem 
olmadı. Üzerinde durulmaya, çekip çekiştirmeye, 
tartışmaya açık yönü yoktu pek. Kimsenin “ilgisini 
çekmedi”. Ne sektör ne gündemin diğer öğeleri 
“mesele hak aramaksa öldürülen bir adamın hakkını 
neden aynı yüksek sesle aramıyoruz?” sorusuna 
cevap veremedi. Benim yolum bugün de bitmişti, 
eve varmıştım. Bugün de kimsenin “ilgisini çeken” 
bir haber başlığına dönüşmeden bir nefes daha 
almıştım. Ölümüm kadar ilgi çekmeyecek olan 
ve yakasından paçasından, sağından solundan 
çekip çekiştirilmeye devam edecek olan yaşamıma 
kaldığım yerden devam edecektim. Var olmayı ben 
de diğer herkes kadar isteyerek…
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Bir ceset gibi çürüyor ruhum.
Yüreğimde büyüttüğüm kaçak ümitleri,

Tek tek öldürdüm.
Ölümün ak kanatları sarmadan beni

Hiçbir ilaç iyi edemez çürüyen bedenimi.
Sözcük sözcük çoğalıyor korku,

Başucumda dineliyor.
Uzandığım beton daha da soğuyor.

Yüreğimin yangınını bir türlü söndüremiyor.
Binbir çiçek açmış gönül bahçemi,

Talan ediyor hissiz bedeni.
Karanlık odada gölgeler dolaşıyor.

Gecikmiş sabah!
Saat bir kez daha akmayı unutamaz!

Tutuldum, bir yanlışa tutulabileceğim kadar,
Yahut unutuldum, unutulabileceğim kadar.

Ama kurtulmalıyım!
Sonsuza kadar...

Gölge üzerime düşüyor.
Yönümü çevirdiğim her tarafta,

Gözlerimin içine değiyor.
Elinde sicim olmuş saçlarım acıyor.

Bir zamanlar ne de çok severdi gözlerimin önüne düşüşünü
İçimde kalan son acıyla,

Ölü kadınlar memleketinde,
Celladıma gülümsüyorum.

Ölü Kadınlar Memleketi
Melik ERKEN
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Kadın; nazenin, serpençe yani anne. Mevzu kadın 
olunca ilk söz anneliğin hakkıdır. Annelik,kadına 
yakışan en güzel haldir. Biyolojik olarak bir 
çocuk sahibi olmasına gerek yoktur kadının. Biz 
çocukluktan oyuncak bebeklerimizle öğrenmişizdir 
anneliği. Nazeninliğimiz ve serpençe halimiz 
bundan olsa gerek. Biyolojik açıdan erkeklerden 
daha zayıf  kaslara ve ufak tefek  bir vücuda sahip 
olsak da, o halimizle bir yuvayı  kucaklar, o yuvanın 
içinde, gönülleride kendileri gibi kocaman olan, 
dünyayı dize getiren devler yetiştirebiliriz. Erkeklerin 
ise burada görevi bambaşka. Erkek; yuvayı kaslı 
kollarıyla anneye sıkıca bağlayandır. Yuva, erkeksiz 
veya kadınsız hep bir eksiktir.Erkek ve kadın 
hayatın her alanında birbirlerini tamamladıklarında 
çiçek açarlar.Fakat yaşadığımız yüzyıl,bizi bize 
düşman kılmakla mimlenen bir çağdır ve ne yazık 
ki kadınla erkeğin arasına yerleştirdiği savaş 
bunun izdüşümüdür. Kadından bir hınç alınması 
isteniyor sanki. Bazı yaratıkların kadınların insani 
haklarına tecavüzünü, diğer erkeklere mal edip 
manasız bir öc alma çabasına girişiliyor. Oysa 
o yaratıkları yetiştiren yine kadın ve erkek. Her 
ikiside bu olayın müsebbiplerinden. Bu saçma 
çabaya girişileceğine sorumluluk sahibi bireyler 
olmaya çalışmalıyız. Cinsiyeti tek bir paydada 
birleştirip insan yetiştirmeyi amaçlamalıyız. Zîrâ 
gönülleri de kendileri gibi kocaman devler nasıl 
yetiştirilecek? Dünyada, tıbbın da suç ortaklığıyla 
babasını, annesinin ve çocuğun tanımadığı evler 
oluşturulmaya çalışılıyor. Yurdumuzda çok şükür 
olmasa da yakın ülkelerde var. Bu erkekten uzak ama 
yine erkeğe muhtaç sergilenen hayatlar trajikomik 
geliyor bana. Kadın nasıl erkeğe muhtaçsa erkek 
de kadına muhtaçtır. Sürdürülmeye çalışılan bu 
hayatlar, erkeği de kadını da aşağılıyor. Aklı başında 
ve anneliği bencillik olarak kullanmayı düşlemeyen 
hiçbir kadın, dünyaya gelecek çocuğu ve maruz 
kalacağı eksikliği düşünecek olsa bu gidişâta 

kapılmaz. Annelik güzel bir hâl, keşke herkes 
biraz anne olabilse fakat bencillikle taban tabana 
zıttır bu hâl. Annelik dışında kadını konuşacak 
olursak çok acı… 21.yüzyılda insani hakları sadece 
erkeklere mal eden hareketler halâ sergileniyor. 
KADES uygulaması bunun ülkemizdeki en canlı 
örneği. Kadının özgürlüğünü kısıtlayan, korkuya 
mahkum kılan, bir kesiğin yara bandı olma görevini 
üstleniyor. Geliştirilen uygulamaya ve amacına 
hiçbir itirazım yok, benim itirazım kadını hayatta 
kalabilmesi için bir mahkum haline getiren bu 
gidişata. Bu dönemeçten düzlüğe çıkabilmek 
için insan yetiştirmeliyiz. Yani sözlerimizi, 
hareketlerimizi, yaşama gayemizi, gözyaşımızı ve 
kahkahalarımızın sebeplerini  insani bakış açısıyla 
ve özveriyle seçmeliyiz. Bunun için kilit yine 
kadın ve erkeğin en güzel tamamlandığı yuvada 
çözülüyor. Ben de derim ki: “Tersinden yaşayalım  
hayatı biraz da. Yağmur yağarken sokaklara çıkalım 
meselâ. En sevdiğimiz hayvan yılan olsun, okumayı 
dahi bilmeyen çocukların ellerinde kitaplar olsun, 
ellerindeki oyuncak tabancayla ateş ediyormuş 
gibi yapacaklarına elindeki kitapla okuyormuş gibi 
yapsın.” Sorumluk sahibi ebeveyn ama öncesinde, 
insan olan biz, kitapla barıştırmalıyız insanlığı. 
Eğer bunu yapamazsak cinsiyetçi, bencil, ırkçı 
her türlü ayrım aynı zamanda kıyım nasıl ortadan 
kalkacak. “Kitap, zihni kibarlaştırır.” derler. Kitap 
okuyabilen insan, manayı yakalayabilirse hiçbir 
varlığı incitemez. Kadını, erkeği, hayvanı, çocuğu, 
yaşlıyı, deliyi, akıllıyı, kalemi, defteri, kitabı ve 
dahasını... Sözün sonu kadın, nazenin ve serpençe; 
erkekler ise serpençe haline bir de şair ruhunu 
eklesin, zîrâ şairlik kibarlığın zirvesidir ve derler 
ki şair “Kelimeler dahi incinmesin diye kalemini 
titretendir.” Ey insanlık, herkese bu sözüm aslında: 
Ola ki kaleminizin titremesiyle dizeler karışsın, 
manâlar savaşsın ama hiç değilse şair bir ruhunuz 
olsun...

Yüzyıllardır 
Nazenin Ve Serpençe

Miray SOSYAL
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Yorulmadık mı
Dinle ne diyeceğim
Dinlen
Sonra
Yürüme ki yol dinlensin
Çırpınmayı bırak
Dinlensin kanatların
 Tutma, tutunma 
Ellerin dinlenmeli değil mi?
Düş ki düşlerin dinlensin
Düşlerin hep düşüşlerindi
Kalkma ki düştüğün yer dinlensin
Kalbin dinlenecek değil
Dillensin
Gitme 
Uzaklar dinlensin
Sesin dinlensin 
Dinle sesimi 
İçimdeki harp dinlensin
İnlesin
Zihnim kelimelerle 
Hani şu gömdüğüm tarihe
Ki mezarlar 
Çiçeklerimin açtığı yerdir
Durma
Biraz daha öl
Öl ki bahar gelsin
Öl ki hayat dinlensin
Yarama tuz basma artık
Vurulduğum yerler
Kurşunlarım 
Akacak kanım
Damarda durmaya zorladığın
Yordun şiiri
Bırak şair dinlensin.
Dinleyin sesimi
Şiirim dillensin.

Yorgun Ses
Selvinaz TAŞDEMIR
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#Nukte

Edep ya hu!
Vehbi Vakkasoğlu, Münevver Ayaşlı’yı yalıda ziyaret eder. İçeri alınırken bakar ki, muhteşem 
salonda neredeyse her köşeye “Edep Ya Hu!” levhaları asılmış. Sorar:

 - Efendim, niçin bu kadar çok “Edep Ya Hu!” levhası var?

 Ayaşlı’nın cevabı, yaşadığı son döneme bir serzeniş, bir sitemdir âdeta:

 - Edebin yokluğundan.

Bu nükte, Mehmet Nuri Yardım beyefendinin Edebiyatımızın Güleryüzü adlı kitabından alınmıştır.

Münever Ayaşlı
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