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Önsöz
Değerli Kadınlar; Dergimizin altıncı sayısında 

konularımızı siz değerli okurlarımız için özenle 
seçtik. Dergimiz aracılığı ile sizlerle buluşmanın 
heyecanı içerisindeyiz. Bu zorlu ve umutsuzlu-
ğa kapıldığımız günlerde sizlere dilerim umut 
ışığı olabiliriz. Dergimizi hazırlarken yol ışığımız 
Atatürk’ün “Bir toplum, bir millet erkek ve kadın 
denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün 
müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirler-
le bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!” 
sözleri oldu. Bizler bu sözlerdeki bilinç ve mirasla, kadın 
ile çocuğa yönelik hizmetlerimizi her geçen gün sürdürmek-
teyiz. Normalleşme sürecine geçtiğimiz bu günlerde geçici olarak 
kapalı olan BELMEK kurslarını siz kadınlara kapılarını yeniden açmış bulunmaktadır. BELMEK 
kurslarımız, 6 ilçede, 59 noktada başkentli kadınların el becerilerini geliştirmeleri, boş za-
manlarını değerlendirmeleri  ve meslek sahibi olmaları amacıyla ücretsiz olarak hizmet ver-
mektedir. Evde sıkıldığımız bu günlerde kurslarımızda verimli ve keyifli zaman geçmelerini 
diliyorum. 

Geçtiğimiz ay Uçan Süpürge Vakfı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliği yaparak Uçan 
Süpürge Uluslararası Kadın Festivali’nde katkıda bulunduk. İlk kez bir kadın festivalinde bu-
lunmaktan gurur duyuyoruz. Aynı zamanda geçen ay UN WOMEN ile Çankaya Kadın Lokali 
duvarında Nesiller Boyu Eşitlik kapsamında ‘Nüfusun Yarısı=Gücün Yarısı’ isimli sanat ese-
rinin açılışını yaptık. Hayata geçirdiğimiz projeler ile kadının toplumdaki yerine ve önemine 
yönelik farkındalık hareketlerini destekleyerek kadın dostu belediyeciliğin öncüsü olmaya 
devam edeceğiz. Daha fazla kültür ve sanat etkinlikleri ile kadınların buluşmaları için çalışı-
yoruz. 

Sevgili Çocuklar, “Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün 
çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.” Sözleriyle 
Mustafa Kemal Atatürk çocuklara olan sevgisi, güveni ve beklentilerini bu sözlerle dile getir-
mişti. Bende seçim öncesi seçim öncesi ailelere verdiğim sözlerden biri olan gündüz çocuk 
bakımevi sözünü yerine getirdim. Batıkent ve İşçi Blokları Gündüz Çocuk Bakımevi çocuklara 
en iyi şekilde eğitim vermek üzere açmış bulunmaktayız. Çocuk Gündüz Bakımevlerinin sayı-
larını arttırmayı planlıyor ve daha fazla çocuğa hizmet vermek için çalışmalarımızı devam et-
tiriyoruz. Tam kapanma sürecinin bitmesiyle birlikte normalleşmeye geçtiğimiz bugünlerde 
umarım siz çocukların sosyal yaşama adapte olmaları kolay olur ve özgürce koşup oynayabil-
diğiniz günlere geri dönersiniz. Bu dönemde lise sınavına girecek olan tüm çocukların hayal-
lerine kavuşacak bu yolda istedikleri okullara yerleşerek güzel bir adım atmalarını diliyorum. 

Saygılarımla… 

Mansur YAVAŞ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı



Yayın Adı
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

Kadın ve Çocuk Bülteni

Yayın Türü
Bülten

Yayın Aralığı
3 Aylık

Yayın Sahibi
Ankara Büyükşehir Belediyesi adına

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı
Adnan TATLISU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Özlem Süreyya KARAMAN

Haber Koordinatörü
Şenay YILMAZ

Yayın Kurulu ve Katkıda Bulunanlar
Şenay YILMAZ - Fulya YILDIRIM

Fatma EROL - Hilal AYIK - Zeynep ÖCAL
Seren Zeynep ÖZTEPE - Hilal Şeyma TÜRKMEN

Damla ANTER TİKRİTİ - Sevdenur ÖZSEMİZ
Hilal Şeyma TÜRKMEN - Aşkın Hilal URYAN

Sibel CANDAN - Aysu KOŞAR

Fotoğraflar
Sosyal Hizmetler Dairesi Arşivi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Arşivi
Seçgin TATAR - Ali İhsan CANSIZ

Toygar DÜNDAR

Grafik Tasarım ve Uygulama
Ramazan TÜRKMEN - Mehmet Özgür YILMAZ

Baskı Dağıtım
Golden Kağıt Reklam Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti.      
Gersan Sanayi Sitesi Batı Sitesi Mah. 2308 Sok. 

No: 20-22 Yenimahalle-ANKARA

Basım Tarihi
01.07.2021

Yönetim Yeri
Hacı Bayram Mahallesi Atatürk Caddesi

No: 14-16
Tel: 0 312 507 36 70 - 0 549 248 64 86

abbkadin.dm@gmail.com

Kadın ve Çocuk
Bülteni

İçindekiler
ANKARA’DA  KADINLAR İÇİN NE VAR
Seren Zeynep ÖZTEPE / Sosyolog

BAŞKENT MARKET İLE KADIN EMEĞİ
DEĞERLENİYOR
Fulya YILDIRIM / Eğitmen

KAPININ ÖNÜNE ÇIKMAK
Funda Şenol CANTEK / Sosyolog

GÜZELLİK DAYATMASI!
Şenay YILMAZ / Kadın Çalışmaları Uzmanı

HABERLER

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KADINLAR
Fatma EROL / Sosyolog

KENDİNİ TANIMA REHBERİ
Zeynep ÖCAL / Psikolog

ŞİDDETİN BAHANESİ OLMAZ
Hilal Şeyma TÜRKMEN / Sosyal Hizmet Uzmanı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE UN WOMEN
İŞ BİRLİĞİ İLE FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

EKONOMİK ŞİDDET
Hilal AYIK / Psikolog

AİLE İÇİ ŞİDDET ACİL YARDIM HATTI

FİLM ÖNERİSİ

KİTAP ÖNERİSİ

ÇOCUK BÜLTENİ

SEVELİM AMA...
Damla ANTER TİKRİTİ / Psikolog

TOPLUMSAL CiNSiYET ALGISI
Sevdenur ÖZSEMİZ / Sosyolog

4

9

12

14

16
18

22

25

28

32
34
36
37

42

38

20



9

GÜZEL BİR KATILIM ÖRNEĞİ
Damla ANTER TİKRİTİ / Psikolog

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DAVRANIŞ 
BOZUKLUKLARI
Aşkın Hilal URYAN / Sosyal Hizmet Uzmanı

OKULA YENİ BAŞLAYAN ÇOCUK 
PSİKOLOJİSİ
Yasemin YORULMAZ / Psikolog

KUŞAKTAN KUŞAĞA AKTARILAN MiRAS
Damla ANTER TİKRİTİ / Psikolog

BiR RESiM TUTKUNU
Damla ANTER TİKRİTİ / Psikolog

Bir Öykü: MAVİ
Su Naz GÖRGEL / Çocuk Meclisi 

ALTINDAĞ ÇOCUK KULÜBÜ ÜYELERİ 
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NI 
ŞİİRLERLE KUTLUYOR

ETKİNLİK ÖNERİLERİ
Buse Sena ŞAHİN / Eğitmeni 

ÇOCUKLAR İÇİN FİLM ÖNERİSİ
Sevdenur ÖZSEMİZ / Sosyolog

ÇOCUKLAR İÇİN KİTAP ÖNERİSİ
Aşkın Hilal URYAN
Sosyal Hizmet Uzmanı

7 FARK
Ramazan TÜRKMEN / Eğitmen

45

62

63

64

60

46

48

50

52

53

58

4

50



 Ankara İlçe Belediyelerinin Yaptığı Çalışmalar

ANKARA’DA
KADINLAR İÇİN
NE VAR?

Seren Zeynep ÖZTEPE / Sosyolog

Pandemi sürecinin ilk günlerinden iti-
baren Altındağlı vatandaşlara pek çok 
konuda olduğu gibi psikolojik olarak 

da destek veren Altındağ Belediyesi, reha-
bilitasyon çalışmalarını da online platforma 
taşıdı. Altındağlı kadınların büyük ilgi göster-
diği “Pandemi döneminde stresle nasıl baş 
edilir?” konulu interaktif eğitim programı, 
kadınlardan büyük ilgi gördü.

Türk Psikologlar Derneği iş birliği ile 
düzenlenen ve Uzm. Klinik Psikolog Didem 
Sevük tarafından verilen online eğitimin 
ilk haftasına, katıldı. 2 saat süren interaktif 
eğitimde, 30 Altındağlı kadınımıza pandemi 
stresiyle nasıl baş edebilecekleri anlatıldı. 
Katılımcılar “Pandemi dönemi yaşamlarımızı 
nasıl etkiledi, ne tür kaygı ve stresler yaşıyo-

ruz, hangi durumlarda bir uzmandan yardım 
almalıyız ve bu stresle nasıl baş etmeliyiz” 
gibi konularda bilgilendirildi. İnteraktif bir 
biçimde gerçekleştirilen online buluşmada, 
katılımcılar akıllarına takılan soruları sorma 
ve sohbet ortamında sıkıntılarını rahatlıkla 
paylaşma imkanı buldu.
ÇANKAYA BELEDİYESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ

Toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesin-
de 10’dan fazla proje ve çalışmalar yürüten 
Çankaya Belediyesi “Kadın Çalışmaları”yla 
örnek olmaya devam ediyor.

İlk “Mor Bayrak” sahibi yerel yönetim 
olan Çankaya Belediyesinde 5 Başkan yar-
dımcılığı makamının 3’ünde kadın yöneticiler 
bulunuyor. İlçe belediyeler arasında Çanka-
ya, tüm düzeylerde en çok kadın yöneticiye 
ve çalışana sahip belediye.

ALTINDAĞ BELEDİYESİ

“Altındağlı Kadınlara
Online Destek’’
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Çankaya Belediyesi hayata geçirdiği 
“Kadın Çalışmaları”yla yerel yönetimler ara-
sında öncü ve örnek olmaya devam ediyor. 
Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit 
katılımını sağlayan proje ve hizmetleriyle 
ilk “Mor Bayrak” sahibi yerel yönetim olan 
Çankaya Belediyesinde 5 başkan yardımcı-
lığı makamının 3’ünde kadın yöneticiler bu-
lunuyor. Kadın başkan yardımcıları Çankaya 
Belediyesinde 12 ayrı müdürlüğü yönetiyor. 
İlçe belediyeler arasında tüm düzeylerde en 
çok kadın yöneticiye ve çalışana sahip yerel 
yönetim olarak dikkat çeken Çankaya Bele-
diyesinde çalışanlarının yüzde 50,3 kadın.

ÖRNEK PROJELER
Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve 

var olan eşitsizlikleri gidermek için 10’dan fazla 
proje ve çalışmaya imza atan Çankaya Beledi-
yesi, “Girişimci Kadınlar Projesi” Mor Bayraklı 

“Güçlü” Kadın Çankaya’ya 
Renk Katıyor

İşyerleri Projesi ve “Kadın Gücüyle Dirençli 
Kentler Projesi” gibi ulusal ve uluslararası ça-
lışmalarla tüm Türkiye’ye örnek oluyor.

BALÂ BELEDİYESİ

Ankara Bala’nın Afşar kasabasında ka-
dınlar, yöresel ürünleri sıfır atık ve minimum 
karbon ayak izi prensibiyle üretmeye başla-
dı. Ürünlerini “Afşar Bala’m” markasıyla sa-
tan kadınlar, güneş enerjisi ve solucan güb-
resi kullanıyor.

Proje kapsamında Bala ilçesi Afşar ka-
sabasının kadınları tarafından kurulan Af-
şar Bala’m Kadın Kooperatifi’nde, sıfır atık 
ve minimum karbon ayak iziyle üretim esas 
alınıyor. Ürünlerini tescil ettirdikleri “Afşar 
Bala’m” markasıyla satmaya başlayan ko-
operatif ortağı kadınlar, güneş enerjisiyle 
elektrik üretiyor. Kimyasal gübre yerine so-
lucan gübresi kullanan kadınlar, araç yerine 
ürünleri bisiklet ile teslim ediyorlar.

‘’Kadınlardan
Sıfır Atıkla Üretim’’
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Ankara’nın Çubuk ilçesinde Çubuk Bele-
diyesi Engelsiz Spor Kulübü bünyesinde, ilk 
kadın futbol takımı kuruldu.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Kadın Futbol 
Takımı, yaşları 15 ile 25 arasında değişen 
60 futbolcudan oluşuyor. Bölgesel Lig’de 
mücadele edecek Çubuk Belediyesi Engel-
siz Kadın Futbol Takımı, Türkiye Süper Lig 
hedefiyle gireceği sezonun hazırlıklarını Çu-
bukabad Parkı’ndaki tesislerde yoğun tem-
poda sürdürüyor

Hem ilçenin hem de Kuzey Ankara böl-
gesine tek kadın futbol takımının kuruldu-
ğunu aktaran Koçyiğit, Çubuk’ta bir ilki ger-
çekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu 
yaşadıklarını belirtti.

Bununla beraber futbol denilince sade-
ce erkeklerin değil kadınların da bu işi yapa-
bildiğini herkese göstermek için kurulan ta-
kımda şuan 60’a yakın sporcu var. Şimdilik 
antrenmanlarda pandemi kuralları çerçeve-
sinde biraz yavaş ilerliyor ama bayramdan 
sonra daha hızlı bir şekilde antrenmanlara 
devam edecekler.

‘’Çubuk’un İlk Kadın
Futbol Takımı Kuruldu’’

ÇUBUK BELEDİYESİ
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Yerel yönetimler alanında yaptığı çalış-
malarla Türkiye’ye örnek olan Kahraman-
kazan Belediyesi, önemli bir projeyi daha 
hayata geçirerek, Aile ve Kadın Komisyonu 

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ

Keçiören Belediyesi, personeli 
bilinçlendirme amaçlı çalışmalarını 
sürdürürken ilk kez erkek personele 
yönelik kadına şiddetle mücadele-
ye karşı farkındalık oluşturmak için 
eğitim semineri düzenledi. Kadına 
yönelik şiddetin, ayrımcılığın önlen-
mesi ve kadınların toplumsal yaşa-
mın her alanında güçlendirilmesi 
için çalışmalarını sürdürdüklerini 
ifade eden Keçiören Belediye Baş-
kanı Turgut Altınok, seminerlerin 
devam edeceğini belirterek, “Kadın 
ve çocukların korunması daima ön-
celiğimizdir” mesajı verdi.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ

‘’Kadın ve Aile
Komisyonu Kuruldu’’ 

(KADAK) kurdu. Farklı alanlarda çalışan ka-
dınlardan oluşan komisyon, aile ziyaretleri 
ve rehberlik toplantıları ile Kahramanka-
zanlı kadınlarla bir araya geliyor.

Kahramankazan Belediyesi bünyesinde 
kurulan Kadın ve Aile Komisyonu (KADAK), 
ilçedeki kadınları bir an olsun yalnız bırak-
mıyor. Kahramankazan Belediye Başkanı 
Lokman Ertürk’ün eşi Meral Ertürk’ün Onur-
sal Başkanlığı’nı yürüttüğü KADAK, ilçedeki 
kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum 
örgütleri başta olmak üzere farklı alanlarda 
çalışan kadınlardan oluşuyor. KADAK ger-
çekleştirdiği aile ziyaretleri, rehberlik top-
lantıları ve kaynaşma kahvaltıları ile ilçedeki 
kadınlarla bir araya geliyor. KADAK, “Kadı-
nın Her Hali ile Hem Hal Olalım” isimli proje 
kapsamında, iş hayatında ve ailede başta 
olmak üzere toplumun tüm kesimlerindeki 
kadınlara ulaşmayı hedefliyor.
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YENİMAHALLE BELEDİYESİ

Kadınların sosyal ve ekonomik hayata 
katılmasını amaçlayan Yenimahalle Bele-
diyesi, el emeği ürünlerini gelire dönüş-
türmek isteyen kadınlar için “Kadın Emeği 
Pazarı” açıyor. Ev hanımlarının ekonomik 
hayata dahil olması amacıyla hazırlanan 
proje ile kadınlar aile bütçesine katkı suna-
cak.

Kadınlar üretecek aileler kazanacak...

Yenimahalle Belediyesi ve Günebakan-
lar Kadın Kooperatifi işbirliğinde geliştirilen 
Kadın Emeği Pazarı, 2 Temmuz 2021 tarihin-
de Batıkent Pazar Yeri ve 3 Temmuz 2021 
tarihinde Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri’nde 
vatandaşların ziyaretine açılacak.

Yenimahalleli kadınlar el sanatları, gıda 
ve birçok alanda ürettikleri el emeği ürün-
leri, cuma ve cumartesi günleri belirlenen 
pazar yerlerinde kurulacak stantlarda görü-
cüye çıkarma imkanı bulacak. Kadın Emeği 
Pazarı’nda yerini almak isteyen ilçe sakinle-
ri; 10-30 Haziran tarihleri arasında Güneba-
kanlar Kadın Kooperatifi Kent Koop Mahalle 
temsilciliği ve 0536 050 18 54 numaralı tele-
fondan başvuru yapabilecek.

‘’Yenimahalle’de ‘Kadın 
Emeği Pazarı’ Açılıyor’’

Başkan Altınok, hukuksal, sosyal, psikolojik destek hizmetlerinin de verildiği Kadın Da-
nışma Merkezi vasıtasıyla, mağdur kadınların yanlarında olduklarının da altını çizdi.

‘’Kadına yönelik Şiddeti
önlemek için ilk kez erkeklere
eğitim verildi’’
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Fulya YILDIRIM / Eğitmen

Ankara’da üretim yapan yerel yönetici 
ve kooperatifleri destelemek amacıy-
la kurulan “Başkent Market” ilk olarak 

geçen yıl nisan ayında kapılarını tüketiciye 
açtı. İlki Etimesgut’ta açılan bu marketlerin 
amacı hem tüketiciye ucuz ve sağlıklı gıdaya 
ulaşmakta kolaylık sağlamak hem de yerel 
üreticileri desteklemekti.

Başkentlilerin herhangi bir aracı olma-
dan yerel ürünlere ulaştığı bir nokta olan 
Başkent Market ürünlerini alırken özellikle 
kadın kooperatiflerini tercih ediyor. Başlan-

Başkent Market ile
KADIN EMEĞİ 
DEĞERLENİYOR
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gıçta 3 kadın kooperatifiyle yola çıkan Halk 
Ekmek Fabrikası, daha sonra bu sayıyı 5’e ve 
ardından da 8’e yükseltti.

Kadınların ekonomik güce katılıp istih-
damlarının sağlanmasında büyük bir yeri 
olan kadın kooperatiflerinin en büyük so-
runlarından olan ürettiği ürüne pazar bu-
lup, tüketiciye ulaşamama problemi, Ankara 
çevresinde üretim yapan yerel kadın koope-
ratifleri için  Başkent Market sayesinde son 
buluyor. Toplamda 8 kadın kooperatifinin 
ürünlerine raflarında yer veren Başkent 
Market ilerleyen günlerde Ankara’nın çeşitli 
illerinde sayılarını da arttırdıkça daha fazla 
kadın kooperatifine ulaşmayı hedefliyor.

Kadın kooperatiflerine verilen bu des-
tekler sayesinde emeklerinin karşılığını al-
maya başlayan kadınlar, hem ekonomik bir 
gelir elde etmiş oluyorlar hem de nüfusa 
oranla kadın istihdamının az olduğu ülke-
mizde ekonomik güce de katılmış oluyorlar.

8 Kadın Kooperatifinden
alınan ürünler halka ulaşıyor.
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Böylelikle hem sağlıklı ve ucuz ürünlere aracı 
olmadan ulaşmış olur, hem de kadın koope-
ratifleri aracılığıyla emeğinin karşılığını almak 
isteyen kadınlara destek olabilirsiniz.

Üreten ve ürettiği ürünü tüketiciyle bu-
luşturan, karşılığında ise ekonomik güce 
kavuşan kadının ayakları yere daha sağlam 
basıyor, emeklerinin karşılığını alıyor. Ev 
içindeki ev ve bakım işlerinin tümünü yapan 
ve karşılığını alamayan kadınlar kurdukları 
kooperatiflerde ürettikleri ürünleri Başkent 
Market sayesinde satıp, ekonomik anlamda 
bir gelir elde ediyorlar. 

İşgücüne katılmayan kadınların ev içeri-
sinde harcadıkları emekleri duygusal bir ge-
reklilik olarak görmesi onların herhangi bir 
karşılık beklememesine yol açarken, onlara 
sosyal bir statü de kazandırmıyor. Böylelikle 
kadının ev içi emeği görünmüyor. Başkent 
Market aracılığıyla ise kadınların emekleri 
bir değer kazanıyor. 

İlerleyen günlerde sayılarının daha da 
artması hedeflenen Başkent Market’ler ço-
ğaldıkça daha fazla kadın kooperatiflerine ve 
özelde daha fazla kadına ulaşılacaktır. Eğer 
siz de hiç tanımadığınız bir kadına umut ol-
mak, onun ayaklarının yere daha sağlam bas-
masına yardımcı olmak isterseniz Başkent 
Market’lerde yer alan  kadın kooperatifleri-
nin ürettikleri ürünlerden satın alabilirsiniz. 
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Dışarı çıkmak dile kolay bir eylemdir. 
Hem fiziksel anlamda, hem de içinde 
bulunduğunuz cenderelerden kurtul-

mak, özgürleşmek anlamında. Bizim kültürü-
müzde dışarının erkeklere, işi gücü olanlara, 
okula gidenlere, devlet kapısında, hastanede 
bir derdi olanlara ait olduğu düşünülür. İşi 
gücü olanlar tabiri özellikle önemli. İşe giden 
güçlü görülür. Bir geliri vardır. Bu gelir ona 
bir saygınlık da kazandırır. Onu ezmeye ça-
lışanlara karşı koymasını da sağlar. İşi gücü 
olanların çoğunluğu da erkeklerdir. Geçmiş-
ten bugüne iş hayatına giren kadın sayısı 
artmışsa da, meslek sahibi veya bir işi olan 
kadın sayısı hala erkeklerden daha düşük.

Evin ve ailenin bütün yükünü taşıyan, 
tatil yapamadan, hastalıktan şikayet ede-

meden, kendine zaman ayıramadan, kafa-
sını dinleyeceği bir odaya çoğunlukla sahip 
olmadan fedakarca çalışan ev kadınları ne 
yazık ki, işsiz güçsüz olarak kabul ediliyor-
lar. Gelecek kuşakların yetişmesi, sağlıklı ve 
üretken olabilmesi ev kadınlarının harcadığı 
fiziksel emeğe ve duygusal akışa bağlı oysa.

Ev kadınlığı maalesef meslek olarak ka-
bul edilmediğinden, bir mesleği veya işi ol-
mayan çoğu kadının evden çıkması ancak 
çocuğu okula götürmek, hastaneye gitmek, 
bürokratik işleri halletmek gerekçesiyle 
mümkün oluyor. Gezmek, şehri keşfetmek, 
kültürel-sanatsal bir etkinliği takip etmek, 
kafa dinlemek, yürüyüş yapmak için dışarı 
çıkmak birçok kadın için türlü sebeplerle zor 
veya imkansız. Başta ekonomik kısıtlılıklar ve 

KAPININ
ÖNÜNE
ÇIKMAK

“Dışarı çıkmak dile kolay bir 
eylemdir.”

Funda Şenol CANTEK / Sosyolog
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bakımına muhtaç hanehalkı geliyor. Özellik-
le büyük şehirlerde toplu taşım kullanarak 
şehrin bir noktasından diğerine gitmek çok 
masraflı. Dışarıda bir şeyler yemek, bir film 
izlemek, alışveriş yapmak da aynı oranda 
külfetli. Hadi paranız var diyelim, bu kez de 
çocuklarınızı, bakımından sorumlu olduğu-
nuz aile büyüklerini, hastaları evde bırakıp 
gidemezsiniz. Bunlara bir de, size sokağa 
çıkmayı yasaklayan erkeklerin varlığını ekle-
yin. Birçok kadın da şehrin keşmekeşinden 
çekiniyor, ürküyor. Hadi bakalım! Ne yapa-
caksınız? Hava durumunun izin verdiği ölçü-
de balkonlara, kapı önlerine çıkacak, evlere 
yakın parklarda buluşacaksınız arkadaşlarla, 
komşularla. Hem çocuklar gözünüzün önün-
de olacaklar, hem evden uzaklaşmamış ola-
caksınız. Mevsimine göre kışlık yahut yazlık 
erzakı hazırlayacaksınız. Laflarken atıştıra-
cak, dikiş-nakışla uğraşacak, örgü öreceksi-
niz. Fabrikalardan parça başı aldığınız işleri 
tamamlayacaksınız. Büyük şehirlerde bile 
hala varlığını sürdüren bu nefeslenme me-
kanları kadınlar ve çocukları, pandemi gün-
lerinde evin kasvetinden bir ölçüde uzak-
laştırabiliyor. Düşük gelirli kesimler için 
genellikle sağlıksız, dar ve kullanışsız olan 
evlerin sınırlarını çepere doğru genişletiyor. 
Bu çeper onu kullananların üretkenlikleri-
ni sürdürebilecekleri alanlar da olduğu için 
daha da vazgeçilmez hale geliyor.

Bizi evin güvenli ortamında tutarken, bir 
yandan da dışarıda olmamıza imkan veren 
bu ara alanlar kentsel dönüşümle birlikte bir 
bir elimizden alınmaya başladı. Küçük birer 
bahçesi olan, hanehalkının mutfak masrafını 
azaltabilecek kadar meyve-sebze yetiştirilip 
küçükbaş hayvan da beslenebilen müstakil 
evler; dayanışmanın hayatta kalabilmek için 
en büyük güvence olduğu komşuluk ilişkileri 
kentsel dönüşümle birlikte yok oluyor. Kent-
sel dönüşümün ilk dalgasında yapılan çok 
katlı binaların bile ortak bahçeleri varken 
ve komşuluk ilişkileri bir ölçüde sürdürüle-
biliyorken, arsa payını arttırmak, otopark 
ihtiyacı, yeşil alan bakımının zorluğu ve 
doğal dokuyu korumaya yönelik duyarsızlık 
sebebiyle artık binaların sahip oldukları yeşil 
alan neredeyse bir mendil boyutundaki çi-
menlik ve bir iki süs bitkisinden ibaret. 

Apartman hayatı birçok yönden cazip, 
evet. Fakat gündelik alışkanlıkları değiştiri-
yor, komşuluğu, birlikte üretip, birlikte tüket-
meyi imkansız kılıyor. Eve bağımlı kılınan 
kadınlar, yaşlılar ve çocukların rant kaygısı-
na kapılmış müteahhitlerin talan ettikleri 
yeşil alanlardan mahrum kalmaları onların 
yaşam kalitelerini de düşürüyor. Sosyal il-
işkileri zedeliyor. Günlük işlerin görüldüğü, 
dallarına salıncak kurulan asırlık ağaçlar, 
çocukların koşuşturduğu çimenlikler, ufak 
çaplı bostanlara dönüştürülen apartman 
bahçeleri, yaz gecelerini ferahlatan kameri-
yeler rant hırsının kurbanı oluyor. 
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Sevgili kadın okuyucularımız,
Bu ay sizler hepimizin günümüzde en 
çok yaşadığı sorunlardan biri olan gü-

zellik dayatmasının arka yüzünü anlatmak 
istedik. Eğer sorunun temelini bilirsek üzeri-
nizdeki baskının da azalacağına inanıyoruz, 
keyifli okumalar.

Çok uzun zamandır, medyadan, TV›ler-
den, dergilerden, gazetelerden aynı tip bir 
kadın güzellik algısı pompalanıyor. Zayıf, 
ince belli, uzun boyunlu, uzun boylu, elmacık 
kemikleri fırlak tıpatıp aynı kadınlar. Kıyafet-
ler, iç çamaşırları, mayolar vs. hep bu kadın-
lar üzerinden tanıtılıyor. Peki ama neden?

 Çünkü kadın bedeni seçilmiş kadın bedeni 
tüketim nesnesi olarak kullanılmaktadır. Bu 
da günümüzde güzellik idealini sadece dış 
görünüşle ilintili, tüketim arzusunu artıran, 
kadınları kendi bedenleriyle takıntılı bir ilişki 
kurmasına yol açabilen bir kadın sorunu ola-
rak karşımıza çıkarmaktadır. Dolayısıyla “gü-
zellik dayatması altında tüketim nesnesine 
dönüşen kadın” sorununda bazı süreçler ve 
bu süreçleri hazırlayan yapıların incelenme-

si önemlidir. Unutmayalım ki tasarlanmış/
dayatılan kadınlık rolleri içinde güzelliğin 
de dâhil olduğu, edilgen bir kadın kimliğini 
olumlayan medyanın, ideallerin aktarılma-
sında etkin bir rol oynamaktadır.

Yaşadığımız iletişim çağında toplum-
sal estetik, psikolojik, ekonomik ve küresel 
boyutları olan evrensel bir “kadın sorunu” 
yaşanmaktadır. Kültürden kültüre değişen 
güzellik tutkusunun kadınlara mal edilmesi, 
kadını estetik kaygılara sürüklemesi, yaşam-
dan ve değerlerinden alıkoyması gibi pek 
çok nedenden dolayı güzellik olgusu da bir 
sorunsala dönüşmüştür. Kapitalist tüketim 
ekonomisi ve medyanın desteklediği güzel-
lik dayatması, bugün televizyon, dergi, ilan 
ya da sosyal medyada salt görünüşüyle ön 
planda tutulan temsiller aracılığıyla vuku 
bulmaktadır. Belirli bir imaj setine karşılık 
gelen ideal güzellik ölçülerini yakalamaya 
çalışan kadınlar yani bizler; bir araç ve süs 
imgesine dönüşmektedirler. 

Diğer taraftan tüketim ekonomisinin gü-
dümünde adeta kendini tüketmeye yönlen-

Şenay YILMAZ / Kadın Çalışmaları Uzmanı

GÜZELLİK DAYATMASI ALTINDA
TÜKETİM NESNESİNE DÖNÜŞEN/
DÖNÜŞTÜRÜLEN KADINLAR

GÜZELLİK
DAYATMASI!
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“Kadınlar Size Empoze Edilen 
Güzellik Algısını Yıkın.”

dirilen kadın için güzellik, ulaşılması zorunlu 
bir hedef olarak kurgulanmaktadır. Günde-
lik yaşamın hemen her alanında kadınlar, 
medyanın sunduğu “ince beden-hokka bu-
run-yanık ten-dolgun gögüs ve dudak” gibi 
özelliklerden oluşan bir imaj setine bağımlı 
hale getirilmektedirler. Kadınlar dayatma-
cı bir biçimde süregelen güzellik ideallerini 
sorgulamadan, üzerinde düşünmeden veya 
kendiliğinden tüketime yönelmekte, bu yol-
la bir kimlik/kişilik kazanmaya çalışmakta-
dırlar. Neredeyse tektipleştirilen ve idealize 
edilen kadın imgesinde “tüketim” başrol oy-
namaktadır.

Kapitalist tüketim ekonomisinin adeta 
zorunlu bir buyruğa dönüşen mesajları, kitle 
iletişim araçlarının her birinde sürekli faaliyet 
halindedirler. Toplumsal bir projenin ürü-
nü olarak bedene atfedilen değer yüceltilir, 
güzellik ve iyileşme söylemleri altında kadın 
bedeni, cinsiyetlendirilmiş bir alanda, bir me-
taya, bir nesneye dönüştürülür. Oysaki kadın 
bedeni etrafında örülen medyatik söylemler-
de, ideal bedene sahip olmakla elde edilecek 
olan itibar ve kabulün ucunda, hiçbir eko-
nomik değerle kıyaslanamayacak ve telafisi 
mümkün olmayan ifade yoksunluğu ve birey-
lik yitimi söz konusudur. Böylelikle kadınla-
rın hem tüketen, hem de tüketilen -bireylik 
yitimi ve akıl değerlerinden yoksun- bir ko-
numa indirgenme süreci hız kazanır.

Sonuçta kadının üzerine kodlanan olum-
suz, ikincil, zayıf olan dişilik imajı, güzelliğe 
dair söylemler aracılığıyla yeniden üretilmek-
tedir. Bir diğer ifade ile tüketim kalıpları altın-
da bir dayatmaya dönüşen ve sadece dış gö-
rünüşü iyileştirmeye odaklı günümüz güzellik 
ideali, olumsuz dişilik imajını güçlendirmekte-
dir. Sonuç olarak medyanın cinsiyetçi yakla-
şımı bağlamında, eşitsizlik, şiddet ve özellikle 
genç kızlar üzerinde patolojik ve toplumsal 
beden imajı baskısı gibi pek çok kadın soru-
nuna “güzellik dayatması altında metalaşan 
kadın sorunu”nu neden olmaktadır.

İşte burada toplumsal cinsiyet eşitsizli-
ğinde toplumdaki bütün kadınların müca-
dele etme zorunluluğu da öne çıkmaktadır. 
Böylesi bir kadınlık bilinci, gönüllü bir top-
lumsal sorumluluk ve duyarlılık taşıması ba-
kımından kadınlara görev ve sorumluluklar 
yüklemektedir. 

Şimdi kadın olarak bu algıyı nasıl yıkabi-
leceğimize ya da üretilmesine engel olmaya-
cağımıza bakalım;

1- Kendinizi olduğunuz gibi kabul edin, 
siz çok güzel olmak zorunda değilsiniz, ha-
yatta çok daha kıymetli özellikleriniz oldu-
ğunu sakın unutmayın, size empoze edilen 
güzellik algısını yerle bir edin. Ve hemen bu-
gün, şu anda kendinizi olduğunuz gibi sev-
meye başlayın.

2- Beden olumlama yapın. Yani ; Beden 
olumlama hareketi, “sevilebilir, güzel, değerli” 
olmak için insanların göz zevkine uygun gö-
rünme zorunluluğunun olmadığını; kimsenin 
göz zevkini memnun etme görevinin olmadı-
ğını, senin de görüntüden daha fazlası olan 
bir insan olduğunu hatırlatan muazzam bir 
akım. Siz de bu akımın bir parçası olun.

3- Bedenlerimizden utanmamayı,  gü-
zelliğin “zayıflıkta” değil sağlıkta ve mutluluk-
ta olduğunu, kendimize değer biçmenin de 
kimsenin üzerine vazife olmadığını yeniden 
yeniden hatırlayın.

4- Önce birbirimizi yargılamayı bıra-
kacağız, « güzel olmamız gerektiğine » ve « 
güzelliğin nasıl olması gerektiğine » dair da-
yatmaları bir kenara bırakacağız, birbirinize 
güzellik dayatması yapmayın.

5- Sağlığımızı ve mutluluğumuzu, başka-
larının fikirlerinin önüne koyun.
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ra plaketlerinin takdimiyle başladı. Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit 
Serhat Taşkınsu konuşmasına Ankara Büyük-
şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın saygı 
ve sevgilerini ileterek başlayarak, “Ankara’yı 
kültür sanat başkentine dönüştürme yolun-
da karalılığımız devam ediyor. Bu anlamda da 
24. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’ne 
destek vermekten ve açılışında bulunmaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz. Sizlere kültür sa-
nat dolu bir hafta diliyorum,” dedi.

Plaket töreninin ardından her yıl sine-
mamızdaki kadın emeğini görünür kılmak ve 
yeni kuşak kadın sinemacıları cesaretlendir-
mek üzere verdiği ödüller sahiplerine verildi. 
Geçen yıl Bilge Olgaç Başarı Ödülü’ne layık 

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmle-
ri Festivali ödül töreni 4 Haziran akşa-
mı pandemi koşulları ile tedbir alınarak 

gerçekleştirildi. Bu yılın Onur Ödülü sahiple-
rinden Nur Sürer ödülünü Uçan Süpürge Va-
kıf Başkanı Halime Güner’den aldı.

24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın 
Filmleri Festivali dün akşam pandemi koşul-
ları ve yayınlanan genelge uyarınca sınırlı sa-
yıda katılımcı ile düzenlenen ödül töreniyle 
fiziki gösterimlerine başladı. Şenay Gürler ve 
Yetkin Dikinciler’in sunuculuğunu üstlendiği 
gece ABBTV ve festivalin sosyal medya kanal-
larından canlı yayınlandı.

Tören bu yılki festivalin yapılması için 
kıymetli desteklerini esirgemeyen kurumla-

HABERLER
Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri
Festivali ödülleri sahiplerini buldu
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görülen yazar, yönetmen ve senarist Işıl Öz-
gentürk’e pandemi nedeniyle alamadığı ödü-
lü bu yıl Biket İlhan tarafından verildi. Özgen-
türk, “Gerçekten hayatıma baktığım zaman 
sevdiğim bir ödül olarak görüyorum. Uçan 
Süpürge tabii ki birçok insanın elinde do-
ğan bir çocuktu. 24 yaşına geldi. Her anında 

onunlaydım. Tam 6 sene Uçan Süpürge’yle 
farklı şehirlerden gelen öğrenciler için atölye-
ler yönettik. Bu ödülü veren kız kardeşlerime, 
tüm kadınlara çok teşekkür ediyorum,” dedi.

https://www.birgun.net/haber/ucan-su-
purge-uluslararasi-kadin-filmleri-festivali-o-
dulleri-sahiplerini-buldu-347319

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve ABD Baş-
kanı Biden’ın eşi Jill Biden, Uluslararası Cesur 
Kadınlar Ödülü’ne layık görülen aralarında 
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Baş-
kanı Güllü’nün de bulunduğu 14 kadına ödül-
lerini verdi.

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığının 2007’den bu 
yana her yıl Dünya Kadınlar Günü’nde dü-
zenlediği Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü 
Töreni’ne bu yıl ABD Dışişleri Bakanı Antony 
Blinken ve ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Bi-
den ev sahipliği yaptı.

Kadınları tek tek tanıtan Blinken, Güllü ile 
ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Canan Güllü, bir kadın hakları aktivisti ve 
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Baş-
kanı’dır. Geçen yıl, Türkiye’nin aile içi şidde-
te karşı tesis edilen insan hakları antlaşması 
olan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine 
karşı başarılı bir örgütleme yapmıştı.”

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abd-di-
sisleri-bakanligindan-canan-gulluye-o-
dul/2169002

ABD Dışişleri Bakanlığından Canan Güllü’ye 
‘Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü’ verildi.
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İklim değişikliği günümüzde olduğunun ak-
sine, geçmişte doğal bir süreç olarak ortaya 
çıkmıştır. Dünya ve güneş arasındaki yörün-

gesel ve enerji değişiklikleri, güneş lekeleri, 
yanardağ patlamaları gibi doğal nedenlerle 
geçmişte de iklim değişmiştir. Ancak bilim in-
sanları günümüzde iklimin doğal dengenin 
bozulması, ağaçlık alanların yok denecek de-
recede azalması, fosil yakıtların kullanılması, 
teknolojinin çevreye duyarlı olmadan gelişme-
si gibi nedenlerden değiştiğini söylemektedir-
ler. Bu nedenlerin büyük bir kısmı insan kay-
naklıdır. İklim değişikliği en çok gelişmemiş ve 
gelişmekte olan yoksul ülkeleri etkilemektedir. 
Bu ülkelerin kırılgan grupları kadın ve çocuk-

lar bu süreci çok daha ağır geçirmektedir. İk-
lim değişikliği, günümüzde en önemli insanlık 
sorunu, mevcut ve gelecek kuşakların karşı 
karşıya kaldığı, kalacağı küresel bir meseledir.  
Kadınlar, iklim değişikliğinden erkeklerle aynı 
oranda etkilenmemektedir. Kırsal kesimlerde 
yaşayan iklim değişikliğine karşı özellikle sa-
vunmasız durumda olan kadınlar Isınma, gıda, 
su temini gibi temel ihtiyaçlarına erişim konu-
sunda büyük zorluklarla karşılaşmaktadırlar. 
Kadınlar için bu durum, sıkışmışlık, kaynakla-
ra ve karar mekanizmalarına eşitsiz erişim ile 
birlikte daha da zorlayıcı hale gelmektedir. Kı-
sacası, kadınlar sıklıkla, kendi baş etme kapa-
sitelerini sınırlayan sosyal, ekonomik setlerle 

Fatma EROL / Sosyolog

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE

“Kadınlar ve
adil bir gelecek”
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karşılaşmakta olup ömürleri bu bariyerlerle 
savaşmakla geçmektedir. Gelişmekte olan ül-
kelerde kadınlara biçilen roller genellikle doğal 
kaynaklıdır. Bütün ülkelerde olduğu gibi iklim 
düzensizliğinden en fazla etkilenen iş kolu ta-
rımdır. Kadın istihdamın en fazla olduğu sek-
tör tarım sektörüdür. Bu nedenle kadınlar bu 
sektördeki dalgalanmalardan oldukça fazla 
etkilenmektedir. Köyde çocuk bakımı, yemek, 
su ve temizliğe erişim konusunda sorumlu gö-
rülen kadın evdeki ekonomik çarkın dönmesi 
için de tarlaya koşmaktadırlar. Kırsal bölgeler-
de tarımsal sektörde günlük veya mevsimlik 
işlerde çalışan kadın eğitim yetersizliği ve eko-
nomik yetersizlikler nedeniyle doğaya bağlı 
hale gelmektedir. Mevsim düzensizlikleri ta-
rım sektörünün iklim değişiminden etkilenme-
si kadının tek umudu olan tarla işlerine de ket 
vurmuştur. Sel, Taşkın Tsunami gibi afetlerin 
de yorgun savaşçıları yine kadınlardır. Yetişme 
sürecinde kız çocuklarına kendi ayakları üze-
rinde durma, kriz yönetimi, Kendine yetebilme 
ve kahraman arayışı içerisinde olamama gibi 
yetiler aşılanmadığı için gelişmekte olan ülke-
de meydana gelen afetlerde birçok kadın ve 
kız çocuğu eril (abi, baba, eş v.b) yardımı bek-
lediği için hayatını kaybetmiştir. Ebeveynler 
erkek çocuklarına yüzme ağaca tırmanma gibi 
yetiler öğretirken kız çocuklarına pasif kalma, 
kurtarıcı bekleme boyun eğme, mücadeleci 
olamama gibi duyguları empoze etmiştir. Sel, 
taşkın, kuraklık gibi afetler yüzünden birçok 
kadın yerinden edilmekte göçe zorlanmakta 
ve bu durum kadınları daha da yoksullaştır-

maktadır. Afet göçmeni kadınlar hayatın diğer 
alanlarında olduğu gibi afetlerden de olumsuz 
etkilenmektedir. Kıtlık yaşayan ülkelerde yiye-
cek erişiminde erkek çocuklarına kız çocukla-
rından daha çok öncelik tanınmakta olup bu 
durum kız çocuklarının bağışıklığının düşmesi-
ne ve hastalanmasına neden olmaktadır. Ku-
raklık yaşayan ülkelerde kadınlar regl dönem-
lerinde hijyene daha çok ihtiyaç duydukları için 
bu konuda çok ciddi sorunlar yaşamaktadırlar. 
Yoksul ülkelerde kadınlar evdeki işlerinden ve 
bakılması gereken hane halkından sorumlu 
olduğu için iş olanaklarının olduğu şehirlere 
özgürce gidememektedirler.  Örneğin; Pakis-
tan’da meydana gelen sel olaylarında pamuk 
mahsulleri zarar görünce erkekler çalışmak 
için yüksek maaşlarla uzak yerlere gitme imkâ-
nı yakalarken kadınlar evde bakılması gereken 
çocuk ve yaşlılar olmasından dolayı ikametten 
uzak yerleri çalışmak için tercih etmemektedir. 
Yine benzer bir örnek Endonezya’da 2004 yı-
lında yaşanan tsunamide hayatını kaybeden 
kadın sayısı erkeklerden dört kat daha fazladır. 
Kadınların Tsunami, sel gibi afetlerde çocukla-
rı kurtarma çabası afetten kurtulma olasılığını 
azaltmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde kır-
salda yaşayan ve geçimini tarımdan sağlayan 
kadınların yaşadığı sorunlar analiz edilip İklim 
değişikliği ile mücadele politikalarının Toplum-
sal Cinsiyete Duyarlı hale getirilmesi veya ikim 
değişikliği çerçevesinde yapılması düşünülen 
Eylem Planlarının Kadın bakış açısı temelli ha-
zırlanması kadınların yaşadığı bunca savun-
masızlığı biraz olsun hafifletecektir.

“Afet Göçmeni
yine kadınlar”
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Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Soru-
suna, birçoğumuzun vereceği klasik 
cevaplar vardır.  Adımızı, mesleği-

mizi, nereli olduğumuzu söyleriz ve ailemiz 
hakkında bir takım bilgiler veririz. Bazen de 
bize hobilerimiz sorulur. Yine klasik cevaplar 
vardır. Kitap okumak, resim çizmek, yüzmek, 
spor yapmak… Peki bunları en son ne zaman 
yaptın? Bunlar gerçekten senin hobilerin mi? 
Verdiğin cevaplar gerçeği yansıtıyor mu yok-
sa bir tür geçiştirmek için verilen cevaplar 
mıydı? 

Kendini tanımak kulağa çok basit gelse 
de oldukça karmaşık bir süreçtir. Kendini 
geliştirmek, gerçekleştirmek istiyorsan önce 

kendini tanımalısın. Ben kimim? Sorusu tek 
başına yeterli olmayacaktır. Daha derine 
daha da ince parçalara bölmek gerekiyor. 
Her gün birçok insanla oturup sohbet ede-
riz. Ancak en son kendinle ne zaman sohbet 
ettin? Hadi biraz kendimizle sohbet edelim 
ancak bu sohbetin kuralları var. Kendini 
kandırmak, yalan söylemek yok ve yanında 
kimsenin olmadığı rahat bir zamanda bunu 
yapmalısın. Eskiler çok güzel söylemiş, ‘Söz 
uçar yazı kalır’ mümkünse sohbetimizin öze-
tini not olarak tutalım.

-En çok zaman harcadığın şey ne? İyi ve 
kötü yönleri nedir? Sence iyi yönleri mi daha 
çok ağır basıyor kötü yönlerimi?  

Zeynep ÖCAL / Psikolog

KENDiNi
TANIMA REHBERi
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-Kendine neler söylüyorsun? Bir şey is-
tediğin gibi olmadığında, kendine söylediğin 
cümleler neler? Bir arkadaşın aynı durumda 
olsaydı ona da aynı cümleleri söyler miydin?

-Peki sana kendini gerçekçi bir şekilde 
öv desem neler söylersin?

-Yapmak istediğin ve yapamadığın bir 
şey var mı? Seni alıkoyan nedir? Bunu değiş-
tirebilir misin?

-Şimdi gözlerini kapat ve hayal et. İstedi-
ğin hayata ulaşmışsın. Orası neresi ve o ha-
yatta neler var? Çevrende kimler yer alıyor? 
Orası nasıl kokuyor? O hayatı tüm ayrıntıla-
rıyla hayal etmeye çalış.

Şimdi yüzleşme zamanı. Kendinle yap-
tığın bu sohbette verdiğin cevapları oku ve 
üzerine biraz düşün. Şimdi sana son kez bir 
soru sormak istiyorum. Merhaba, sizi tanıya-
bilir miyim?

-Bir konu hoşuna gitmiyor diyelim. Ha-
yatında buna örnek bir olayı düşün. Elinden 
gelenleri ve gelmeyenleri düşün. Sence sen 
elinden gelenlere mi daha çok odaklanıyor-
sun yoksa gelmeyenlere mi? 

-Yetenekli olduğun ya da olabileceğini 
düşündüğün şeyler var mı? 

-Seni sen yapan özellikleri düşün. Mese-
la kıskanç mısındır? Yada fedakar mısındır? 
Kendini bir özelliğinle tanımlasan sen ne 
olurdun?

-Neler yaptığında kendini huzurlu ya da 
iyi hissediyorsun? Lütfen bunu listele. Seni 
iyi hissettiren şeyleri ne sıklıkla yapıyorsun?

-En son karşılaştığın engeli düşün. Duy-
guların nelerdi ve nasıl davrandın? Davra-
nışlarının faydası oldu mu? Tekrar böyle bir 
engel yaşasan ne yapardın?

-Aştığın büyük bir zorluğu düşün. Moti-
vasyon kaynağın neydi?

En son kendinle ne 
zaman sohbet ettin?
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ŞiDDETiN BAHANESi
OLMAZ

Hilal Şeyma TÜRKMEN
Sosyal Hizmet Uzmanı

Kadına yönelik şiddet, kadınların cinsiye-
ti nedeniyle eşi/partneri tarafından ma-
ruz kaldıkları acı/zarar verici veya vere-

bilecek her türlü eylemleri, bu tür eylemlerle 
tehdit edilmeyi, özgürlüklerinin kısıtlanma-
sını veya kötü söz kullanarak kadına uygu-
lanan davranışlardır. Şiddet sadece fiziksel 
şiddet olarak tanımlamak yanlış olacaktır. 
Şiddetin psikolojik, cinsel, ekonomik, dijital 
şiddet gibi birçok farklı türevleri vardır. Ka-
dına yönelik şiddet hiçbir zaman ortadan 
kalkmamış olup her zaman var olan bir du-
rumdur. 

Covid-19 virüsünün yayılımı ile birlikte 
mecburi sosyal izolasyon geçirdiğimiz bu 
günlerde aile içi şiddette ne yazık ki artış 
göstermiştir. Ataerkil sistemin yani ailede 
erkeğin egemen olduğu sistem toplumca 
kabul görmektedir. Daha çocukken bu algı 
bizlere sözlü veya sözsüz olarak işlenmek-
tedir. Kızlar ev işlerinde annelerine yardım 
etmekle sorumlu, erkek çocuklar ise dışarı 
işleriyle sorumlu olarak görülmektedir. Top-
lumsal cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçmek 

istiyorsak aile içinde çocuklara ebeveynler 
rol model olarak cinsiyet eşitliğini öğretmesi 
mümkündür. Erkek otoritesinin egemen ol-
duğu toplumda kadına yönelik şiddet ne ya-
zık ki bir hakmış gibi görülmektedir. Çünkü 
erkek, kadın üzerinde her konuda söz hakkı-
na sahip olduğunu düşünmektedir. Erkeğin 
belirlemiş olduğu bu kurallar eğer ki çiğne-
nirse erkek her türlü zarar verici söylem ve 
eylemi rahatlıkla yapmaktadır.
Pandemi dönemi ile birlikte evler en güvenli 
alanlar olarak görülmekte olup karantina uy-
gulamaları hayata geçirilmiştir. Hayata geçi-
rilen yeni uygulamalarla birlikte aile bireyleri 
kısıtlı bir alanda bir arada uzun vakitler geçir-
miştir. Eve kapanmalarla birlikte aile içinde 
şiddet gören veya şiddet riski olan kırılgan 
gruplar(engelli, kadın, çocuk, yaşlı vb.) iyilik 
halleri akıllarda soru işaretleri oluşturmuş-
tur. Şiddet gördükleri kişiyle birlikte aynı evin 
içerisine girmek; bir tehlikeden korurken şid-
dete maruz kalma riskini daha da arttırmıştır. 
Şiddet gördüğü kişinin dışarı çıktığı saatlerde, 
kadın destek mekanizmalarına ulaşmak vakti 
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olmaktadır. Şiddet gören kadın-
lar yardım ve destek mekaniz-
malarına ulaşması bu süreçte 
daha zorlu hale gelmektedir. 
Bunların yanı sıra virüsün ya-
yılımını durdurmak amacıyla 
yapılan önlemler alışagel-
miş düzenin değişmesine 
sebep olmuştur. Yeni dü-
zen ile ekonomik gelirde 
düşüşler, iş yerlerin ka-
patılması ile işten çıkar-
tılmalar ve statü kaybı gibi sosyoekonomik 
kayıpları beraberinde getirmiştir. Bireylerin 
temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için en 
önemli faktörlerden biri olan gelir kaybı kişi-
lerde psikolojik sorunlara sebep olmuştur.  

Bu süreç kadınların ev içi sorumlulukları-
nı da artmasına sebep olmuştur. Ev işleriyle 
sorumlu olan kadınlar artık okulların kapan-
masıyla çocuklarının derslerini takip ve aka-
demik başarısından sorumlu kişi sayılmaya 
başlamıştır.  Kadınlara yüklenen tüm bu so-
rumlulukların yanı sıra evde ekonomik şidde-
te de maruz kalmaktadır. Ekonomik özgürlü-

ğü olmayan kadın kendisini bu 
şiddet döngüsü içerisinde ya-
şamaya mecbur hissetmesine 
neden olmaktadır. 

Yaşanan bu salgın dö-
nemi kadına karşı şiddeti 
normalleştiren bir bahane 
olarak anlaşılmamalıdır. 
Aksine kadınları bu du-
ruma düşüren faktörleri 
ortadan kaldırmak için 
çalışmalar yapmak ge-

rekmektedir. Toplum olarak kadına karşı 
şiddetin tolere (hoşgörü)  edilebilir olduğu 
görüşünü değiştirmeye yönelik girişimlerde 
bulunulmalıdır. Kadınların ulaşabileceği des-
tek ve yardım mekanizmalarının herkesin 
duyması için teknolojiyi bu yönde kullanmak 
olumlu olacaktır. Televizyon, sosyal med-
ya vb. araçları kullanarak bilgilendirici kamu 
spotu reklamlar ile yayılmasını sağlamak, ne 
yapacağını bilmeyenler ve yanlış bilenen bil-
gilerin doğrusunu öğretmek için yol gösterici 
olacaktır.

Covid-19 ve sosyal 
izolasyon sürecinde 
kadınların var olan ev içi 
sorumlulukları da arttı. 
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KADIN KOOPERATİFLERİ

Zeytindalı Kadın Çevre Ve Kültür İşletme 
Kooperatifi

Sincan - Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme  
Kooperatifi

Nallıhan Turizm, El Sanatları, Kültür, Doğa, 
Bilim, Eğitim, Araştırma, Uygulama,Üretim, 
Pazarlama, İstihdam Ve Kalkınma İşletme 
Kooperatifi-Naltik 

Güdül Fengere Kadın Eli Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi

Avşar Balam Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme  
Kooperatifi

Haymana Yeşilyurtlu Kadınlar Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi

Akeka Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme 
Kooperatifi

Ayaş - Akkaya Köyü Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi

Ankael - Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme  
Kooperatifi Polatlı-Anadolu Bacıları Üretim Kooperatifi

Güdül Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme  
Kooperatifi

Yeryüzü Toplumsal Araştırma Proje 
Danışmanlığı Sosyal İşletme Ve Kalkınma 
Kooperatifi

Günebakanlar Kültür Ve Eğitim Koopetarifi Mor Kalem Kadın Eğitim Kooperatifi

Han İpek - Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme  
Kooperatifi Kalecik Hanımeli Kooperatifi

Hayme Analar - Kadın Girişimi Üretim Ve 
İşletme  Kooperatifi

Beypazarı Kınalı Eller Lezzet Atölyesi Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi 

Aile İçi Şiddet
Acil Yardım Hattı
0212
0549 656 96 96AİLE İÇİ

ŞİDDETE
SON!
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE
UN WOMEN İŞ BİRLİĞİ İLE

FARKINDALIK ETKİNLİĞİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi, dünya 

ülkeleriyle eş zamanlı düzenlenen çe-
şitli farkındalık etkinliklerine imza at-

mayı sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Kadın 
Birimi (UN Women) ile iş birliği yapan Bü-
yükşehir Belediyesi, Çankaya Kadınlar Lokali 
duvarını eşitlik için boyadı. Türkiye’den An-
kara’nın da aralarında bulunduğu Arnavut-
luk’tan Kosova’ya, Gürcistan’dan Kırgiztan’a 
kadar 7 ülkede eş zamanlı olarak cinsiyet 
eşitliğini, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi 
ve kadın haklarını sembolize eden duvar re-
simleri yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulusla-
rarası kuruluşlarla da iş birliği yaparak Baş-
kent’te toplumsal farkındalık etkinliklerine 
imza atıyor.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Wo-
men) ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 
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Kadın Aile Şube Müdürlüğü Kadın Danışma 
Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte; 
kadınların toplumdaki gücüne, toplumsal 
cinsiyet eşitliğine, kadına yönelik şiddetle 
mücadeleye ve kadın haklarına vurgu yap-
mak amacıyla Çankaya Kadınlar Lokali’ne 
duvar resmi yapıldı.

 7 ÜLKE İLE EŞ ZAMANLI ETKİNLİK
Sokak sanatçısı Gökhan Tüfekçi tarafın-

dan yapılan “Nüfusun Yarısı=Gücün Yarısı” 
isimli duvar resminin açılışına Ankara Büyük-
şehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Mustafa Kemal Çokakoğlu, Birleşmiş Millet-
ler Kadın Birimi Programlar Yöneticisi Zeliha 
Ünaldı, Sokak sanatçısı Gökhan Tüfekçi ve 
çok sayıda Başkentli katıldı.

UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge 
Ofisi’nin katkılarıyla “Nesiller Boyu Eşitlik” 
sloganıyla düzenlenen sokak sanatı çalış-
masına Ankara da destek verdi. Arnavutluk, 
Gürcistan, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Make-
donya, Moldova ve Türkiye’den yedi farklı 
sokak sanatçısı eş zamanlı olarak duvar re-
simleri yaptı.

EVDE YALNIZ DEĞİLSİNİZ!
  ŞİDDETİ BİRLİKTE

DURDURABİLİRİZ.
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• Az para verme

• Para harcama özgürlüğünü elinden 
alma

Hilal AYIK / Psikolog

EKONOMiK 
ŞiDDET
Şiddet denilince aklımıza her ne kadar 

vurmak, tokat atmak, dayak gibi fiziksel 
şiddet gelse de, şiddet sadece bundan 

ibaret değildir. Bu sayımızda şiddet türlerin-
den biri olan ekonomik şiddet ve içinde bu-
lunduğumuz pandeminin bu şiddet türüne 
etkisine değineceğiz. 

Ekonomik şiddet; kadını bağımlı ve fakir 
hale getiren, ekonomik kaynakların ve pa-
ranın kadın üzerinde bir yaptırım, tehdit ve 
kontrol aracı olarak kullanıldığı şiddet türü-
dür. Peki, neleri ekonomik şiddet olarak ka-
bul edebiliriz?

• Kadının çalışmasına izin vermeme

• İstemediği işte zorla çalıştırma

• Çalışıyorsa iş hayatını olumsuz etkile-
yecek kısıtlamalar getirme

• Çalışma yaşamında ilerlemesine en-
gel olma

• Kadının maaşına, mal varlıklarına el 
koyma

“Türkiye’de kazancının 
harcamasına ilişkin kadınların 
%50’si kocası / diğer kişilerle 
karar veriyor.” 
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• Aileyi ilgilendiren ekonomik konular-
da kadının fikrini almadan tek başına karar 
verme

• Çok az para verip yapılması mümkün 
olmayan şeyleri talep etme

• Yiyecek/ giyecek gibi ihtiyaçlarını al-
masına izin vermeme gibi davranışlar eko-
nomik şiddet davranışlarıdır.

Türkiye’de elde ettiği kazancın har-
canmasına ilişkin kadınların %38’i kendisi, 
%50’si kocası veya diğer kişilerle beraber 
karar verirken, %10’unun kararda yeri olma-
dığı belirlenmiştir. Kazancın kullanımına ka-
rar verme, yaşı daha ileri kadınlarda yüksek 
iken, 15–19 yaş grubu arasındaki kadınların 
%26’sının kendi kazançlarının kullanımında 
söz hakkının olmadığı belirlenmiştir (TNSA 
2003). Bu durumda ülkemizde kadınların 
ciddi oranda ekonomik şiddete maruz kal-
dığını söyleyebiliriz. Ekonomik şiddet kadını 
yoksullaştıran, aile üyelerine bağımlı kılan 
bir duruma yol açar. Kadının sosyalleşme-
sini engelleyerek şiddetten kurtulmasına da 

engel olur. Aynı zamanda ekonomik şiddet 
çoğu zaman beraberinde fiziksel şiddeti de 
getirmektedir. Bütün bunlar ise kişinin ruh 
sağlığını da bozar. Yapılan bir araştırmada 
ekonomik şiddete maruz kalan kadınların di-
ğer kadınlara oranla 6 kat depresyon, stresle 
ilişkili semptomlar ve intihar girişimi yaşadı-
ğı görüşmüştür. 

2020 yılının Mart ayında ülkemizi de et-
kilemeye başlayan Covid-19 salgınıyla be-
raber birçok şirket ve işveren çalışanlarının 
yarı zamanlı veya dönüşümlü olarak evden 
çalışmasına karar verdi. Çalışan kişiler soka-
ğa çıkma yasağı uygulamasıyla beraber ça-

29
Kadın Bülteni • Sayı 6

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



lışma saatlerinde de çalışma saatleri dışında 
da evlerinde kaldılar. Yapılan araştırmalara 
göre, zaten büyük ölçüde kadınların omuz-
larında olan ev işleri, karşılıksız bakım, çocuk 
bakımı gibi yükler daha da arttı. 

Bu süreçte kadınların karantina ve kısıt-
lamalar sebebiyle işini kaybetme riskinin ise 
erkeklere göre daha fazla olduğu görüldü. 
Karşılıksız bakım olarak bilinen yaşlı bakımı, 
okula gidemeyen çocuklar, yaşlıları kapsa-
yan bakımları üstlenen kadınlar işlerini kay-
betme ya da bırakmak durumunda kaldı. 

Ekonomik şiddetten kurtulabilmemiz 
için kız çocuklarımızın eğitimine önem ver-
meliyiz. Bilinçlendirme ve farkındalık eğitim-
leriyle kadınlarımızı aydınlatmalı ve tek yo-
lun yaşadıkları olduğunu düşünmemelerini 
sağlamalıyız. 
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FRİDA

G. I. JANE
(Jane’in Zaferi)

“Düşlerimi Ya Da Kâbuslarımı Değil Kendi 

Gerçekliğimi Resmediyorum.”  Diyen Meksikalı 

sürrealist ressam Frida Kahlo’nun hayatının ele 

alındığı biyografik film Frida’da yaşadığı her 

acının üstesinden yaptığı resimlerle gelmeye 

çalışan bir kadının ünlü bir ressam olma yolunda 

ilerlemesini izliyoruz. 2002 yapımı bu filmin 

başrolünü Salma Hayek üstleniyor.

Tehlikeli görevleri olan askeri bir ekibe dahil 

olan Teğmen Jordan O. Neil’in henüz eğitimlerini 

tamamlayamadan ortaya çıkan acil bir göreve 

gitmesi gerekmektedir. Jordan’ın kendini 

ispatlaması için bu görevde başarılı olmaktan 

başka çaresi yoktur. Sonunda  işte “kadının zaferi” 

diyeceğimiz 1998 yapımı bu filmin başrolünde 

olan Demi Moore yer alıyor.
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MUTLULUK

LA VİA EN ROSE 
(Kaldırım Serçesi)

Tüm hayatı boyunca büyük zorluklarla 
karşılaşmış ünlü Fransız sanatçı Edith Piaf’ın 
biyografisini konu alan filmin başrolünde Marion 
Cotillard  yer alıyor.

Töreye göre namusu kirlenen Meryem’i 

öldürme görevi ailenin akrabası olan 

Cemal’e verilir. Cemal’ göre töre haklıdır 

fakat ne kadar uğraşırsa uğraşsın infazı 

gerçekleştiremez ve onlar için uzak 

diyarlara yolculukları başlar. Yolculuklarında 

tesadüfen yolları Profesör İlhan ile kesişerek 

bir cönüm noktasına varırlar. Başrollerinde 

Özgü Namal, Murat Han ve Talat Bulut’un 

oynadığı film 2007 yılı yapımı.
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SIRÇA FANUS
(Sylvia Plath)

ANNE FRANK’IN HATIRA DEFTERİ
(Anne Frank)

Annesinin mükemmeliyetçilik baskıları yüzünden ufak yaşta 
manik depresif bozukluk tanısı konulan yazarın, gençlik roman-
larını andıran Sırça Fanus isimli romanı otobiyografik öğeler içe-
riyor. Başarılarından dolayı kendini diğer arkadaşlarından farklı 
hisseden Ester’in ilk iş başvurusunun reddedilmesiyle içine 
girdiği bunalım, etrafı tarafından anlaşılmadığını hissetme ve 
kendiyle hesaplaşmalarını okuduğumuz bu romanda, genç bir 
kadının içerisine düştüğü boşluk ve kendini bir fanus içerisinde 
hissetmesine adım adım tanık oluyoruz.

İkinci Dünya Savaşı’nın acı gerçekleriyle küçük bir çocukken 
tanışan Anne Frank’ın hem savaşın dehşetini, hem de genç kız-
lığa adım atarken yeşerttiği sevdasını da anlatıyor.

Şartların acımasızlığına karşın yaşama gücünü yitirmeyen 
Anne Frank’ın hikâyesi Can Yücel’in çevirisiyle aramıza karışıyor.

Babası Anne’ın satırlarını okudukça bambaşka bir genç kızla 
tanıştı ve arkadaşlarının ısrarıyla bu defteri 1947’de kitap olarak 
yayımlattı. Anne Frank o günden bugüne hemen her dilde “ya-
şamaya övgü” niteliğindeki hikâyesiyle insanlığa umut dağıt-
mayı sürdürüyor.

ANNELİK Mİ KADINLIK MI?
(Elisabeth Badınter)

Anne olmayı tercih eden kadınların ne tür dayatmalarla karşı 
karşıya kaldığını, çocuk sahibi olmanın sadece kadının kendin-
den vazgeçmesi değil ayrıca çocuğun bilişsel gelişimine de katkı 
sağlamak zorunluluğunu toplum tarafından hisseden kadınları 
anlatan bir kitap. Bilimsel verilerin fazlaca olduğu bu kitap her 
dönemde ideal bir anne rolünün olduğunu ve bu role uymayan 
kadınların annelerinin sorgulandığı, toplum baskısına maruz kal-
dığı durumdan bahsediyor.
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SEVELİM
AMA...

Büyümek fiziksel, zihinsel, sosyal-duygu-
sal gelişim alanlarında ilerler ve bu geli-
şim evrelerinin hepsi de ayrı ayrı önem 

taşır. Duygusal gelişim zihinsel gelişimle de 
sosyal gelişimle de ilişkilidir. 

Yaşamımızın ve gelecekteki hayatlarımı-
zın temelinin oluşturulmasında, kişiliğimizin 
gelişmesinde ana baba ve çocuk arasında 
kurulacak bağlar son derece belirleyicidir.

Sevginin tanımı; fiziksel, sözel ve davra-
nışsal ifade şekilleri farklılıklar gösterse de, 
temel güven duygusunun oluşmasında sevgi 
en önemli olgulardan biridir. Ve çocuklar için 
ayrı bir önemi olsa da, aslında her insan için 
her yaşta en doğal, en temel ihtiyaçtır. 

Eric Erikson’un Gelişim Kuramı’nda, 0-1 
yaşları içine alan evre “güven- güvensizlik” 
evresi olarak tanımlamıştır. Erikson’a göre, 
bu dönemin sevgisiz, bakımsız, tutarsız ge-
çirilmesi, ileride güvensizlik, korku, kaygı ve 
kuşku gibi duyguların oluşmasına yol açar.  
Bebeğin ihtiyaçlarının zamanında, istikrarlı 
bir şekilde karşılanması ve sağlıklı biçimde 
ilerleyen anne bebek ilişkisi, temel  güven  
duygusunun  kazanılmasında önemlidir.

Damla ANTER TİKRİTİ
Psikolog - ABB Çocuk Meclisi İdari Yrd.
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Sevginin duygusal anlamda olduğu ka-
dar zihin gelişimine de etkilerini gösteren; 
sevgisiz büyüyen bir bebeğin beyin gelişimi-
nin, sevgi ve ilgiyle büyüyen çocuklara kıyas-
la, çok daha sınırlı olduğunu gösteren araş-
tırmalar mevcuttur. Sevgi görmeyen, ihmal 
edilmiş bebeklerin, bellek ve duygusal tepki-
lerle de ilintili limbik sistem gelişimini olum-
suz etkilediğini belirtiyor uzmanlar. Sevgi ek-
sikliğinin, ruhsal ve fiziksel gelişimi olumsuz 
yönde etkilediği biliniyor. Beyin gelişiminin 
en hızlı olduğu ilk üç yılda sevgi, bu nedenle 
daha da önem arz ediyor. 

Erken çocuklukta, Okul öncesi dönemde, 
sevgiden mahrum bırakılmış çocuklar için, 
sonraki gelişim dönemlerinde telafi edilme-
ye çalışılsa da, bu ihmallerin neden olduğu 
açığın kapatılmasının çok ta kolay olmadığı 
belirtiliyor. 

Doğum öncesinde - ana karnındaki dö-
nemlerini de kapsayacak şekilde, çocuğun 
fiziksel ve ruhsal gelişiminin sağlanmasında 
ilk aktörler ana babalardır ve ileride kuracağı 
ilişkilerinde de belirleyici rol oynarlar. Çocuk 
normal şartlarda sevgiyle ilk önce annesiyle 
tanışır ve -olumlu ya da olumsuz- ilk yıllarda 
kurulacak bu temel, dış dünyayla kurulacak 
tüm ilişkilerde belirleyici  rol oynar. Bu ne-
denlerle çocuk yetiştirmek sadece içgüdü-
lerle ve el yordamı ile yapılamayacak kadar 
ciddi bir süreçtir ve sorumluluklar, yükümlü-
lükler de içerir.

Anne ile çocuğu arasında oluşan duygu-
sal bağı İngiliz psikanalist John Bowlby “bağ-
lanma” olarak adlandırmıştır”. “Annelerin ya 
da birincil bakıcıların” çocuklarla 6 ay ila 2 
yaş arasında kurdukları bağın psikolojik, zi-
hinsel ve sosyal açıdan etkilerini açıklamaya 

Çocukların sağlıklı bir biçimde 
bağımlılıktan bağlılığa 
geçememesinde ebeveynlerin 
özellikle de annenin, çocuğun 
bireyselliğinin gelişmesine, 
büyümesine, tek başına da 
bir şeyleri başarabilmesine, 
sorumluluk almasına 
imkan tanınmamış aşırı 
koruyucu tutumları 
önemli rol oynar. 

39
Çocuk Bülteni • Sayı 6

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



çalışan bu kuramda bağlanma, yaşam boyu 
kurulacak ilişkilerin de temelini oluşturur. Fi-
ziksel yakınlık, bağlanmanın ilk koşulu olsa 
da, tek başına yeterli değildir. Beslenme tam 
olsa bile, gelişme tam olmayabilir...

Bowlby, erken çocukluk döneminde sev-
gi ve güven duygusuyla yetişen çocukların 
kendilerini, sevilmeye değer kabul edecek-
lerini,  bağlanma ihtiyacı karşılanmayan ço-
cuklarınsa kendilik algısının zayıf olacağını 
belirtir. Bowlby, gözlemlerinden yola çıkarak, 
güvenli bağlanan çocukların sorunlarla başa 
çıkma davranışlarının daha gelişmiş olduğu-
nu ifade eder. Güvenli bağlanan çocuklarda 
sosyal becerilerin daha yüksek, okul uyum-
ları ile dikkat ve öğrenme alanlarında daha 
başarılı, daha özgüvenli olduklarını; Güven-
siz bağlanma ortamında yetişen çocukların 
ise problem çözme yeteneklerinin daha az 
geliştiğini, huzursuz, uyumsuz, çekingen, si-
nirli, okul başarısının düşük olabildiğini gös-
teren araştırmalar bulunmaktadır.  Bağlan-
ma biçimlerini inceleyen gelişim psikoloğu 
Mary Ainsworth, yaptığı deneylerde “erken 
yaşlarda kazanılan güven duygusunun, bi-
reyselliğin, farklı ilgi ve becerilerin gelişme-
sinde basamak olduğunu”; güvenli bağlanan 

bebeklerin, annelerinin yokluğunda az ağla-
dıklarını; güvensiz bağlanan bebeklerin ise, 
annelerinin yokluğunda daha çok ağladıkla-
rını gözlemlemiştir. 

Sevgi, Bağlılık, Bağımlılık:
Sevgi ile bağlılık, bağımlılık karıştırılma-

malıdır. Çoğu ebeveyn “sevgi vermeye çalışır-
ken” ya da “iyi niyetle” maalesef çocuklarını 
bağımlı hale getirdiklerini fark etmeyebilir-
ler. Çocukların sağlıklı bir biçimde bağımlılık-
tan bağlılığa geçememesinde ebeveynlerin 
özellikle de annenin, çocuğun bireyselliğinin 
gelişmesine, büyümesine, tek başına da bir 
şeyleri başarabilmesine, sorumluluk alması-
na imkan tanınmamış aşırı koruyucu tutum-
ları önemli rol oynar.  

Aile içerisinde çatışma ortamı doğma-
ması veya çocuklarımızın sevgisini kaybetme 
korkusu ile isteklerine boyun eğmek sadece 
“sevgi” ile açıklanamayacağı gibi, aynı şekil-
de, sevginin koşullu hale dönüştürülmesi de 
çocuklarımıza yarar sağlamıyor maalesef. 
Sevginin şartlı hale dönüştüğü ortamlarda 
çocukların değersizlik hissine kapıldıkları; yal-
nızca ailesinin istediklerini yerine getirdiğinde 
sevgi gösterilen çocukların, onay alma ihtiyacı 
hisseden, özgüveni çok ta gelişememiş birey-
ler olabildiği gözlemlenmektedir. Sevgimizi 
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koşullu sunmak, çocuklar “uslu” olmadığında 
sevgimizi geri çekmek yani şarta bağlamak, 
sevgimizi bir cezalandırma aracı gibi kullan-
mak, başka çocuklarla kıyaslamak doğru yak-
laşımlar değildir. Çocuklara her şeyi onları 
sevdiğimiz için yaptığımızı söylerken, aslında 
gerçekten sevildiklerini ve değerli olduklarını 
hissettirebiliyor muyuz? Olumsuz bir davra-
nışını mı yoksa kişiliğini mi değiştirmeye ça-
lışıyor, bizim koyduğumuz formatta çocuklar 
mı yetiştirmeye çalışıyoruz? Sevgiyle, sınır 
koymayı, disiplin ya da denetimi karıştırıyor 
muyuz? Sevgi adına aşırı serbestlik ya da aşırı 
kontrol yöntemlerine mi başvuruyoruz? “Biz 
yapamadık onlar yapsın” kaygılarıyla, her 
istediğini yerine getirerek mi sevgimizi gös-
teriyoruz? Ya da tam tersi “şımarmasın çok” 
diyerek sevgimizi, ilgimizi göstermekten kaçı-
nıyor, mesafeli, uzak tavırlar mı sergiliyoruz? 
“Aman yorulmasın” diyerek kendi yapabilece-
ği şeyleri biz onun yerine mi yapıyor; sonra 
da “yemedim yedirdim, içmedim içirdim” lerle 
beklentilerimizi, bilerek bilmeyerek, çocukla-
rımızın omuzlarına mı yüklüyoruz ? 

Anne baba sevgisi kadar çocuklarımızın 
tutarlı yönlendirmelere, anlaşılmaya, dinlen-
meye, saygı duyulmaya, onaylanmaya da ihti-
yaçları vardır.  Bu noktada, hernekadar çocuk 
yetiştirmede her aile yapısı için tek bir formül 
önermek mümkün olamasa da Baumrind’in 
“demokratik ebeveyn” yaklaşımı daha dengeli 
bir model olarak kabul görmektedir. Çocukla-
rın görüşlerine saygı duyulan, sınırların ve ku-
ralların gerekçeleriyle açıklandığı, yapıcı, den-
geli bir ilgi ve koşulsuz bir sevgiye, anlayışa 
dayalı, karşılıklı iletişimin, duyarlılığın, makul 
bir denetimin olduğu, çocuk halklarına saygılı, 
katılımın desteklendiği, öz denetimi geliştirici, 
yasakçı ve otoriter olmayan, güvene dayalı 
demokratik aile ortamında yetişen çocukların 
da özgüvenli, başarılı, işbirliğine açık, sorum-
luluk, vicdan ve özdenetim duyguları gelişmiş, 
mutlu, kendisine ve çevreye karşı saygılı ço-
cuklar olduğu gözlenmektedir.

Yetişkinler olarak çocuklarımızla sağlıklı 
bağlanmayı geliştiremezsek, “sevgi” olarak 
adlandırdığımız davranışlarla, istemeden de 
olsa çocuklarımızın sağlıklı birer birey olarak 
gelişmeleri önünde engeller oluşturabiliriz.   

Çocukları yetiştirirken tabii ki “Sevgi” 
önemli bir faktör ve bir hak aynı zamanda 
ancak, sevginin tanımı, aktarımı, ifade edi-
liş şekilleri bireysel farklılıklar içerebildiği ve 
soyut bir kavram da olduğu için, sorunlara 
çözüm ararken ebeveynlik bilgi ve becerileri-
mizi, iletişim yöntemlerimizi geliştirmeye de 
çalışmalıyız. Bu nedenlerle sadece “sevgi ye-
ter” diyebilmek kolay değil…

Çocuğunun potansiyeline 
gerçekten saygılı insan, 
onu şımartmaz, 
onu geliştirir, hayata 
hazırlar. 
Ama önce kendisi 
gelişmek zorunda.

Doğan Cüceloğlu
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Sevdenur ÖZSEMİZ
Sosyolog

Cinsiyet, bireye üreme işinde ayrı bir rol 
veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren ya-
ratılış özelliği, eşey, cinslik olarak Türk 

Dil Kurumu Sözlüğü’nde tanımlanır. Toplum-
sal cinsiyet ise, yaygın olarak kabul edilen 
doğuştan gelen biyolojik kadın ve erkek cin-
siyetlerinden beklenen rolleri kapsar.

Cinsiyet fizyolojik bir durum iken, top-
lumsal cinsiyet kültürel ve toplumsal roller-
den oluşur. Cinsiyet sınırlı sayıda doğuştan 
gelen bir yapıya işaret eder ve üreme ile il-
gili fizyolojik özellikleri kapsar. Toplumsal 
cinsiyet bir kültürün atfettiği tüm karmaşık 
nitelikleri ifade eder. Cinsiyet sosyal bir ka-

TOPLUMSAL
CiNSiYET ALGISI

“Sağlıklı çocuklar,
              sağlıklı toplumlar.”
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tegoridir. Birçok insan topluluğu tarafından 
sosyalleşme için bir temel olarak kullanılır. 
Cinsiyet aynı zamanda sosyal bir statü sağ-
lar. Toplumsal cinsiyet kültür tarafından inşa 
edilmiştir. Kadın ve erkeğe yönelik davranış 
ve tutumlar belirlenmiştir.(Lott ve Maluso, 
2002: 537)

Birey anne karnında oluşmaya başladığı 
andan itibaren bir toplumsal cinsiyet grubu-
na dahil olur ve o grubun rol ve beklentile-
rine göre ailesi tarafından eğitilmeye başlar. 
Çocuklar taklit ederek öğrendikleri için etra-
fında gördükleri anne ve babalarından kalıp-
laşmış rolleri görerek sosyalizasyon sürecine 
dâhil olurlar. 

“Bebeğin doğumuyla başlayan sosyal-
leşme sürecinde cinsiyet rolleri öğrenilir. Bi-
yolojik anlamda kadın ve erkek olarak dün-
yaya gelen çocuklar cinsiyetlerine uygun 
norm ve beklentileri öğrenirler. Böylelikle 
bu normlara ve beklentilere uygun ‘cinsiyet 
rollerini’, erkek ve dişi kimliklerini (erillik ve 
dişilliği) benimserler.” (Giddens, 2012: 526)  

Bireylerin annelerinden gördüğü anaç, 
sevgi dolu ve sahiplenici oluşu ve babaların-
dan gördükleri cesur, güçlü olması en basit 

toplumsal cinsiyet rollerinden biridir. Erkek-
ler ağlamaz, kız gibi ağlama ya da koşma gibi 
cümleler toplumda sahip olunan toplumsal 
cinsiyet rollerine göre davranmamızı bek-
ler. Toplumsal cinsiyetin kökeninde toplum-
da kadının ilk önce anne olduğu, erkeğin ise 
baba olduğu yadsınamaz bir gerçektir. 

Toplum içindeki sosyalizasyon süreci ile 
bireyler kalıp yargıların içine doğarlar ve ku-
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şaktan kuşağa birikmiş toplumsal cinsiyet 
normlarıyla yaşarlar. 1976 yılında John Mo-
ney’in yaptığı bir araştırmaya göre cinsel or-
ganı tam oluşmamış çocuğu ebeveynlerinin 
erkek olduğunu düşünerek yetiştirdiğinde 
çocuk kendini erkek olarak hisseder ve öyle 
yaşar. Bu durum çocuğu kız çocuk gibi yetiş-
tirildiğinde de birey kendini kız gibi görür ve 
öyle yaşar. Aslında fizyolojik cinsiyetten öte 
toplumun bize dayattığı ve yetiştirildiğimiz 
toplumsal cinsiyetle kendimizi tanımlarız.

Cinsiyet rollerimizin üzerinde ailemiz, 
gittiğimiz okullar, sahip olduğumuz arkadaş 
çevremiz, maruz kaldığımız reklam, diziler, 
medya, giydiğimiz kıyafetler ve küçüklüğü-
müzden itibaren oynadığımız oyuncaklar 
etkilidir. Örneğin kız bebeğe pembe kıyafet 
giydirilmesi ve oyuncak olarak bebek alın-
ması, erkek bebeğe mavi kıyafet giydirilmesi 
ve oyuncak olarak silah, araba alınması bu-
nun en büyük örneklerinden biridir.

Cinsiyet rolleri, ilk olarak eğitim hayatın-
da ortaya çıkar. Son yıllara kadar ülkemizde 
kız çocukların okula gitme oranları erkek ço-
cuklarının okula gitme oranlarına göre daha 
düşüktü. Ülkemizde cinsiyet eşitliği adına ya-
pılan kampanyalarla kız çocuklarının zorunlu 

eğitime tabi tutulması zorunlu hale geldi. Aile 
içinde ise cinsiyet rollerinde kız çocuklarının 
annesi gibi ev işlerinden sorunlu olması, öz-
gürlüğünün kısıtlanması olarak görülürken, 
erkek çocukları ise babaları gibi ev işlerinden 
sorumlu olmayıp istedikleri saat istedikleri 
yere gitme özgürlüğüne sahip olarak görü-
lüyor.

İş hayatında ve günlük hayattaki ataer-
kil yapıda ise kadınların anne olmasının ön 
planda olması gerektiği ve ailesinin işinden 
önde tutması gerektiği için öğretmenlik ve 
hemşirelik gibi meslekler seçmesi gibi kalıp 
yargılara sahiptirler. Yönetici konumuna ka-
dınların hırslı yapılara sahip olmadığı düşü-
nüldüğünden erkekler getirilmektedir.

Bireylerin hayattan farklı beklentileri, is-
tekleri ve amaçları vardır. Yaşarken cinsiyet-
ler arasında eşitlik olmalıdır. İlk önce kadın 
ve erkek olduğumuz değil insan olduğumu-
zun unutulmaması gerekmektedir ve çocuk-
larımız kadın ve erkek olarak değil insan ol-
duğunun bilinciyle farklılıklara saygı duyarak 
yaşamasını öğretmeliyiz.

“Sağlıklı çocuklar, sağlıklı toplumlar.”
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Çocuk Meclisi çevirim içi eğitimlerini sür-
dürüyor
Meclis üyeleri, çocuk hakları konusunda 

daha geniş bilgi sahibi olmak ve deneyimlerini 
zenginleştirmek amacıyla gerek online Meclis 
buluşmalarını, gerekse çocuk hakları alanında 
çalışan kurumlarla temaslarını sürdürüyor

“Ulusal ve Uluslararası Çocuk Hakları mev-
zuatları içerikleri doğrultusunda çocuk hakları 
alanını ön planda tutarak; çocuk katılımı, sos-
yal içerme, beslenme, teknoloji, sağlık, eğitim, 
hak temelli çalışmalar, toplum, kültür, kalkın-
ma, dezavantajlı gruplar, spor, bilim, tarih, de-
ğerler eğitimi ve sürdürülebilirlik alanlarında 
faaliyet gösteren ICHILDFORCHILD’ın genç ku-
rucuları ile çevirimiçi bir buluşma gerçekleşti-

ren Meclis üyeleri, “çocuk katılımı” konusunda 
bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirdiler.

Unicef’in de desteklediği eğitimleri ile ço-
cuk hakları alanında yürüttükleri çalışmalar 
hakkında Meclis üyelerinin sorularının da ya-
nıtlandığı tanışma toplantısında çocuklar, hak 
kültürünün öğrenilmesi ve benimsenmesin-
de yetişkinlere de büyük görevler düştüğünü 
vurgularken, lise ve üniversite dönemlerinde 
de çocuk hakları çalışmalarını sürdürmek yö-
nünde, çocuk katılımı için güzel ve motive edi-
ci bir kuruluş örneği teşkil eden ichildforchild 
‘ın, kendileri gibi bir zamanlar okul meclisleri 
ya da il çocuk hakları komitelerinde çeşitli gö-
revler almış genç kurucularından bizzat öğren-
mekten mutluluk duyduklarını belirttiler.

Damla ANTER TİKRİTİ
ABB Çocuk Meclisi İdari Yrd - Psikolog

KATILIM
ÖRNEĞİ

GÜZEL BİR
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Okul öncesi dönemde farklı farklı se-
bepler ile çocuklarda problem oluş-
turabilecek davranışlar meydana 

gelmektedir. Davranışlardan bazıları gelişim 
döneminin bir parçası olmaktadır. Fakat ge-
lişim dönemi bittikten sonra da davranışlar 
tekrarlanıyorsa bu davranışlar problem ola-
rak değerlendirilmektedir. 

Çocukların sosyal, fiziksel ve psikolojik 
gelişim dönemlerin sağlıklı gerçekleşebilme-
sinde aile önemli bir faktördür. Aile ve ailenin 
yakın çevresiyle alakalı etkenler çocukların 
olumlu ya da olumsuz davranış biçimlerini 
kazandırmaktadır. Anne-baba arasında ger-
çekleşen sorunlar, oluşan sorunların büyük-
lüğü, anne- baba ayrılığı, anne ya da baba 
yoksunluğu, anne-baba tutumları ve ileti-
şimleri, toplumsal cinsiyet algısı çocuklardaki 
problem oluşturabilecek davranışların etkisi-
ni ve boyutunu belirleyebilmektedir. 

Aşkın Hilal URYAN
Sosyal Hizmet Uzmanı-Aile Danışmanı

DAVRANIŞOKUL ÖNCESİ DÖNEMDE

BOZUKLUKLARI
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ilk olarak çocuğun ailesi ile olan iletişimlerinin 
ve ilişkilerinin düzenlenmesi, anne-babanın 
ebeveyn olma becerilerinin geliştirilmesi, an-
ne-babanın çocuk gelişimi ve çocuk eğitimi ve 
problem çözme becerileri gibi konularda bilgi 
ve becerilerini arttırmaları gerekmektedir. 

Okul öncesi dönemde davranış bozuk-
lukları uyku, temizlik-tuvalet ve yemek alış-
kanlıklarında gözlenmektedir. Çocuklarda gö-
rülen davranış bozukluklarına içe kapanıklık, 
aşırı hareketlilik ve hiperaktivite bozukluğu, 
iştahsızlık, aşırı inatçı olması, parmak emme, 
tükürme, küfretme, saldırganlık, utangaçlık, 
kıskançlık, yalan söyleme alışkanlığı, tuvalet 
problem yaşamasını alışkanlığını sayabiliriz. 

Çocuklarda gözlemlenen davranış bo-
zukluklarının tespit edilebilmesi ve çocukla-
rın aileleri ile işbirliği yapılarak koordineli çö-
zümlenmesi oldukça önemlidir. Okul öncesi 
dönem çocuklarına eğitim veren kurumlarda 
çocuk gelişim uzmanı ve çocuk psikologları 
veya psikolojik danışmanın bulunması ve sı-
nıflardaki sorumlu öğretmenlerin aile ile sü-
rekli işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmeleri 
de daha sağlıklı sonuçlar doğuracaktır. Ayrıca 
davranış bozukluklarını çözümleyebilmek için 

Çocuklarda görülen 
davranış bozukluklarına 

içe kapanıklık, aşırı 
hareketlilik ve hiperaktivite 

bozukluğu, iştahsızlık, 
aşırı inatçı olması, parmak 
emme, tükürme, küfretme, 

saldırganlık, utangaçlık, 
kıskançlık, yalan söyleme 

alışkanlığı, tuvalet problem 
yaşamasını alışkanlığını 

sayabiliriz.
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İnsanın yolculuğu ana rahmine düştüğünde 
başlar. Tabii anne babanın kaygısı da aynı 
zamanda kendini gösterir. Doğdu, konuştu, 

yürüdü, büyüdü derken bir de bakmışsınız ki 
çocuğunuz okul çağına gelmiş. İlk kez okula 
başlayacak olmak çocuk ve ailesi için kaygı 
vericidir. Özellikle çocuk için okulun büyük 
alanı, kalabalık ortamı son derece rahatsız-
lık verici olabilir, kendini güçsüz ve yetersiz 
hissedebilir. Bu durumda öğretmen faktörü 
devreye girer. Nasıl ki çocuk doğumdan son-
ra anneyle duygusal bir bağ oluşturuyorsa 
öğretmenle kuracağı bağ sayesinde de kendi-
ni güvende hissedebilir. Çocuğun okula alış-
masında ve uyum sağlamasında bir problem 
varsa öncelikle ebeveynlerin tutumuna bakıl-
malı. Ebeveynlerin çocuklarının tehlikeye açık 

olduklarını ve kendilerine yetemeyecek olma-
ları düşüncesi çocuğun kaygılarını daha çok 
tetikler. Ayrıca annenin çocuktan ayrılmaya 
hazır olmaması da çocuğun okula uyumunu 
zorlaştıran etkenlerdendir. Ebeveyn ile çocu-
ğun ilişkisi, çocuğun yapısı ve kişilik özellikle-
ri, anne babanın tutumu da çocuğun okula 
adapte sürecinde etkili rol oynar. Anne baba-
dan ilk kez ayrılacak olan çocuk kendini yalnız 
ve terkedilmiş hissedebilir, ebeveynlerini bir 
daha görememe düşüncesine kapılabilir. Bu-
rada anne babaya düşen görev çocuğun bu 
düşüncelerden sıyrılmasını sağlayıp okulun 
güvenli bir alan olduğu düşüncesini çocuğa 
benimsetmektir.

Çocuğun okula uyum sürecini kolaylaştır-
mak için neler yapılabilir?

OKULA YENİ BAŞLAYAN 
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ

Yasemin YORULMAZ
Psikolog
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alanın sağlamlaşmasını sağlar. Bu da çocu-
ğun okula adapte olmasını kolaylaştırır.

• Ailenin evde çocukla olan ilişkisi ço-
cuğun öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla olan 
iletişimini etkiler. Çocuk ile bakım veren kişi 
arasında güvenli bağlanma oluştuysa ve ço-
cuğa bireyselleşme aşılandıysa bu da çocu-
ğun adapte sürecini kısaltır.

• Çocukla beraber okul alışverişi yapmak, 
ne giyeceğine kendisinin karar vermesine izin 
vermek, ya da ilk güne özel sevdiği bir oyunca-
ğını yanında götürmesine izin vermek çocuğun 
motivasyonunu olumlu yönde etkileyecektir.

• Süreç devam ederken çocuk hafif dü-
zeyli kaygı yaşıyorsa bu çok normaldir fakat 
yeme sorunları, uyku sorunları, altına kaçır-
ma, tırnak yeme, hırçınlaşma gibi olumsuz 
davranışlar sergiliyorsa vakit kaybetmeden 
bir uzmandan yardım almakta fayda var. 

Son olarak ebeveynlere tavsiyem şu şe-
kilde; hepimiz çocuk olduk ve bu süreçlerden 
geçtik. Hata yapmaktan korkmayın. Çocukla-
rınıza güvenin. Önceliğimiz çocuklarımızı eği-
tim sistemine bağımlı kılmak olmasın. Mutlu, 
hayallerini gerçekleştirmek isteyen, kendini 
ifade edebilen çocuklar yetiştirmek olsun. 
Unutmayın çocuğun geleceğini inşa etmek 
önce evde başlar sonra okulda devam eder.

• Bu süreçte en önemli etmen ailenin ço-
cuktan ayrılmaya hazır olmasıdır. Anne baba 
bu duruma hazır değilse süreç uzayabilmek-
tedir. Ebeveynler çocuklarının okula başlaya-
cak olmasından dolayı hem heyecan hem de 
korku içinde olabilirler. Ancak bu duyguları 
çocuğa yansıtmayacak şekilde yaşamak ço-
cuğun adaptasyon dönemini kolay geçirmesi 
ve okula güven duyması açısından önemlidir. 

• Çocuk okula başladığında okulu red-
dedebilir ve gitmek istemeyebilir. Anne baba 
böyle bir durumla karşılaştığında sabırlı ol-
malıdır. Çocuk ağlayarak, bağırarak, etrafa 
saldırarak sizin dikkatinizi çekmeye çalışacak-
tır, bu duruma aldırış etmemek gerekir. Çün-
kü çocuklar istediklerini yaptırmak için olum-
suz davranışlar sergileyebilirler.

• Çocuğunuza okula başlamadan önce 
hafif sinyaller verebilir, okul üzerine sohbet-
ler edebilirsiniz. Bu çocuğun okul düşüncesi-
ne alışmasına yardımcı olacaktır. 

• Çocuğunuzu okula bırakırken müm-
kün olduğunca dürüst olun. Nereye gideceği-
nizi ve okul sonrası gelip onu alacağınızı vur-
gulayarak belirtin.

• Okul ve öğretmeniyle sürekli temas 
halinde olun. Ebeveynlerinin, öğretmeniyle 
iyi bir ilişki kurması çocuk açısından güvenli 
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MiRAS
Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Mec-

lisi 25. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, Bir-
leşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 

Kurumu UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun 
işbirliğiyle, Çevrim içi Müze Etkinliği ’ne katıldı-
lar.

Çocuklar, AHBV Üniversitesi’nden Dr. Zey-
nep Baki Nalcıoğlu, Somut Olmayan Kültürel 
Miras Müzesi koordinatörü Bilge Tüzel ve Ço-
cuk Oyunları Eğitmeni Meryem Özdemir’in an-
latım ve sunumlarıyla gerçekleştirilen çevrimiçi 
etkinlikte, müze eğitimine katılarak hem keyifli 

zamanlar geçirdiler hem de yeni bilgiler öğre-
nirken, büyüklerinden aktarılan gelenekler, de-
yişler, atasözleri hakkında sohbet ettiler.

Dr. Zeynep Baki Nalcıoğlu’nun “Somut Ol-
mayan Kültürel Miras” Sunumunun ardından 
Karagöz Gösterisi, Masal Anlatımı, Deyimlerin 
Hikâyesi gibi aktivitelerin de yer aldığı eğitim-
de çocuklar, 2013 yılında Gazi Üniversitesi Türk 
Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi ile 
Ankara Kalkınma Ajansı’nın ortak katkılarıyla 
kurulan Ankara SÖKÜM Müzesi’nde yer alan 
bölümleri de gezdiler; Ebru Sanatı, Ihlamur 
Baskı teknik ve uygulamalarını yakından görme 
imkanı elde ettiler. Masal Odası, Oyun Oda-
sı, Geleneksel Sohbet Toplantıları Odası’nı 
gezerken, Anadolu Masallarından bir örnek de 

KUŞAKTAN KUŞAĞA AKTARILAN

Damla ANTER TİKRİTİ
Psikolog - ABB Çocuk Meclisi İdari Yrd.

50
Çocuk Bülteni • Sayı 6

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



dinleyen çocuklar, günlük hayatta kullanılan de-
yimlerin anlamlarını, “geleneksel zekâ ve stra-
teji oyunu” Mangala ve Son Taş Oyunlarının 
temel kurallarını ve tarihçesini de öğrendiler. 
Dr. Bakioğlu’nun sunumunda yer alan ve Aralık 
2019 tarihi itibariyle Türkiye’nin Somut Olma-
yan Kültürel Miras Listelerine kayıtlı 18 unsur 
içerisinde yer alan, “Geleneksel Sohbet Top-
lantıları (Yaren, Barana, Sıra Geceleri- 2010); 
Geleneksel Tören Keşkeği -2011); Türk Kah-

vesi ve Geleneği -2013); İnce Ekmek Yapımı 
ve Paylaşımı Geleneği - 2016) gibi değerleri 
yakından tanıma fırsatı yakaladılar.

Meclis üyeleri, Müze Eğitimi ve Somut ol-
mayan Kültürel Miras etkinliğine katılmaktan 
dolayı çok mutlu olduklarını belirttiler ve başta 
Unesco Türkiye Milli Komisyonu olmak üzere, 
Müze’nin kurulmasında emeği geçenlere, gele-
nekleri sürdürmekte olan ustalara ve katkı sağ-
layan tüm uzmanlara teşekkürlerini sundular.
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1 Ocak 2009 doğumlu, Salih Alptekin 6. Sı-
nıf öğrencisi ve ABB Çocuk Meclisi Çevre 
Sağlık Komisyonu Üyesi Defne SÖNMEZ; 

çeşitli tekniklerle yapmaya devam ettiği re-
sim çalışmalarının yanı sıra başarılı bir sporcu. 
Gençlik Spor Bakanlığı Yetenek seçmelerini 
geçerek farklı branşlarda eğitimler alan Def-
ne Sönmez, Çocuk Meclisi ile ilgili duyguları-
nı da şöyle ifade ediyor “Çocuk Meclisi bana 
çok şey kattı; burada çok güzel anılarım oldu. 
Kürsüden önerge okumak, arkadaşlarımızla 
görüşlerimizi tartışmak, haklarımızı öğren-
mek, çeşitli seminerlere eğitimlere katılmak ve 
seçme seçilme heyecanını yaşamak hepsi de 

çok değerli benim için. Bu heyecanlarımdan 
biri de en son katıldığım 23 Nisan’a özel Resim 
Yarışması’nda, 12 yaş kategorisinde derece-
ye girmem oldu. Pandemi dönemine rağmen 
Meclis çalışmalarımızı devam ettirmek ve ve-
rimli geçirmekten, bir çocuk olarak çocukların 
sesi olmak için çalışıyor olmaktan dolayı çok 
mutluyum.

Damla ANTER TİKRİTİ
Psikolog - ABB Çocuk Meclisi İdari Yrd.

BiR 
RESiM
TUTKUNU
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Mavi’yi anlamaya ve anlatmaya çalışan 
çok olmuş çağlar boyunca. Şairler ya-
rışmış maviyi tasvir ederken, ressam-

lar koca koca dalgalarla boy ölçüşmüş bas ba-
yağı, yazarlar eksik mi kalsın romanlar yazmış, 
filmler çekmiş onca rejisör; onlarca bestecisi 
notaları dans ettirmiş. Ama yine de bitmemiş 
işte insan denen, basit gibi görünen karmaşık 
organizmanın maviye hissettiklerini anlatma 
arzusu. Mavi deyip geçememiş işte besbelli in-
san, o garip bir o kadar da derin olan çağrıya. 
Cansu ne yapsın o zaman...

Cansu, 10 yaşlarında var ya da yoktu için-
de var oluş, varlığa can oluş gibi sorulara yanıt 
aramaya başladığında. Hep çok başarılı ve akıl-
lı bir çocuktu ancak kafası hep yanıt bekleyen 
sorularla doluydu. Z kuşağı denilen bir düzlem 
içine doğmuştu bir kere ancak, kuşağının pay-
daşlarının aksine rakip olmayı, hep kol kola gö-
rünüp alaşağı etmek isteyen paydaş olmak iste-
miyordu. Dans etmeyi çok seviyordu, üstelikte 
dünyanın belki de en disiplinli baleti ile çalışıyor 
olsa da. Mutlu olmak için, kendisi gibi olmak 
için, -miş gibi yapmamak için; yapacağı her şeyi 
dikkatle seçmesi konusunda çoktan özgür bıra-
kılmış bir çocuktu o. Özgürlük işte, yapacağın 
şeyleri aramada sonsuz bir özgüven veriyordu 

ona. Z kuşağında hemen her çocuk hobiler edi-
nip, bir hırsla gelecek planlamada en önden yer 
ayırmaya çalışıyordu. Oysa hobiler insanı mut-
lu etmek için,  daha doğrusu yaparken insanın 
kendisini bulması için değil miydi? Bu karmaka-
rışık “Cansu Beyni”, hepsini yanıtlamak için son 
derece kararlıydı. Hatta ‘azimliydi’ daha doğru 
bir sözcük olurdu bu onun kararlılığı için.

Cansu, doktor bir baba olan Ali Bey ile 
mühendis bir anne olan Deniz’in iki kızından 
en küçüğüydü. Beklenen küçük olma sıfatları 
ona çok yakışsa da daima sorumluluk sahibiy-
di. İşleri yapmadaki ağır kanlılığını, çalışırken 
sanki odasında kızgın bir hortum geçmişçesi-
ne dağınık olan çalışma masasını saymaz isek, 
aslında uslu bir çocuktu da.

Yaklaşık beş yaşından beri düzenli dans eği-
timi alan Cansu aslında, tam bir kitap kurduydu 
da. Okumaya erken başlayınca, Deniz Hanım 
ve Ali Bey kızlarının hayal gücünü beslemek için 
haftanın üç beş gününü kitapçılarda raf karış-
tırmakla geçirirdi. Çok kitap okunmuştu ken-
disine, kendi de çok okur olmuştu. Merakı onu 
her gün başka bir maceraya çağırıyordu aslın-
da. Danstı, kitaplardı onu çok meşgul ediyordu. 
Z kuşağının paydaşlarının aksine ailesi henüz 
ona bir müzik aleti ve spor dalı atamamıştı. 

Su Naz GÖRGEL
(Çocuk Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üye) Resimleyen: Şule TUNÇGÖL

Bir Öykü
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Ablası Damla da Cansu’nun tam aksine 
dans etmekten nefret ediyor ancak arkadaşla-
rı ile beraber kurduğu grupta solist olmaktan 
sonsuz haz duyuyordu. Bazen Cansu ve Damla 
odalarında baş başa kaldıklarında derin sohbet-
lere dalıyor, hayallerin ardı arkası kesilmiyordu. 
Bir gün yine bu sohbetlerin en dallı budaklı ol-
duğu sırada iki kardeş yazları tatillerini geçirdik-
leri bir kıyı kasabası olan Sığacık’taydılar.

Sığacık en çok Cansu’nun ilgisini çekerdi 
çünkü o mitoloji aşığıydı. Şehirdeki antik kent 
Teos ve gizemi onu hep çok heyecanlandırıyor, 
daha çok öğrenme ve araştırmaya teşvik edi-
yordu onu. Bu küçük, sıcak, otantik kalesi ve 
eski yerleşim yerleri ile paha biçilmez olan kıyı 
kenti, aslında deli rüzgârı ile de çok meşhurdu. 
Kızlar sahil boyunca mitolojik efsaneler ve ta-
rih ile ilgili bol sohbet ederdi anneleri ile kısa 
yürüyüşler yaparken. Ama bazen rüzgâr öyle 
ters eserdi ki, kızlar bu yürüyüşleri bir tenhaya 
kuytulanıp denizi izlemekle bitirirlerdi. Cansu 
böyle günlerde aslında daha çok mutlu oluyor-
du çünkü efsaneleri dinlerken hep deniz mavi-
sinde bir çift beyaz martının çırpınışı gibi duran 
minik tekneleri de görüyordu. Henüz kendisi 

anlayamasa da en çok bu minik martı kanatla-
rını izlemek, ona garip bir huzur veriyordu.

2019 senesi yazı gelmişti. Her sene oldu-
ğu gibi babası arabayı hazırlamış ancak kızla-
rı, güvenli bulmadığı için anneleri ile beraber 
hava yolu ile İzmir’e yollamıştı. Uçak, her za-
manki gibi inmeden önce, İzmir Adnan Men-
deres Havaalanı iniş için pek uygun bir hava 
şartına sahip değildi. Uçak apronu iki kez pas 
geçtikten sonra denizin üstünde düz uçuş yap-
maya başlamıştı bir süreliğine. Cansu heye-
canla pencereden aşağıya bakıyor, Damla ile 
iddiasına tutuşup pilotun başarısına kaç dene-
mede ulaşacağını tahmin etmeye çalışıyorlar-
dı. Uçak birden alçaldı, alçaldı, yerleşim yerleri 
ve denizin üstündekiler artık o kadar da küçük 
değildi sanki. Birden Cansu sanki kocaman bir 
martı gördü denizde. Sanki daha önce görme-
diği kadar büyük, hiç öngöremediği kadar na-
rin. Sanki bu martıyı daha önce de görmüştü. 
Evet bu, her sene sahilde yürürken gördükleri 
minik teknelerdi...

2019 farklı bir yaz olacaktı işte şimdiden 
kendisini belli etmişti kızlara. Pilot inişi yapa-
madığı için yolcuların ortak kararı ile Bodrum’a 
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iniş yapmaya karar vermişti. Uzayan uçak yol-
culuğu sonrası onları alandan alan, senelerdir 
şoförlüklerini yapan Nazım Amcaları kızlar bi-
raz soluklansın diye onları sakin bir kıyıdaki sa-
laş bir kafeye götürmüştü. Kızlar limonatalarını 
yudumlayıp serinlemeye çalışırken sohbet yine 
derindi. Konu Poseidon’du elbet; onun nasıl de-
niz tanrısı olduğu hakkında konuşuyorlardı. An-
neleri Deniz Hanım onlara; Titanlar Savaşı ya-
şanırken Poseidon’un kardeşi Hades’le beraber 
diğer kardeşi Zeus’u desteklediğini, Kylopların 
Zeus’a şimşeği silah olarak vermeleri sonucun-
da Zeus’un savaşı kazanarak üç kardeşin dünya-
yı gökler, denizler ve yeraltı şeklinde aralarında 
bölüştüklerini, Hades’e yeraltını, Zeus’a gökleri 
ve Poseidon’a da denizleri yönetmenin düş-
tüğünü anlatırken Cansu yine suyun üstünde 
çırpınan o martıyı görmüştü bile. Dayanamadı 
sordu: ‘Anne bu suyun üstündeki teknenin adı 
ne?’. Adının optimist olduğunu öğrendiği bu 
dev martının onda garip bir çağrıya neden ol-
duğunu, çok geçmeden anlayacaktı Cansu...

Bodrum’dan Sığacık’a kadar yol boyunca 
sabırsızlandı kızlar, eve gelip bir an önce ken-
dilerini suya atmak için. Anneleri Marina’ya 

uğrayıp market alışverişi yapmaları gerektiğini 
söylediğinde kızların canı iyiden iyiye sıkılmıştı 
işte. Marina’nın içinde kocaman bir hipermar-
ket vardı, yanında da pek çok mağaza, açık tez-
gah kitapçılar. Anneleri, “siz Nazım Amcanızla 
kitaplara bakın ben alışveriş yaparken” deyince 
Cansu’nun kömür karası kocaman gözleri alev 
alev oldu sanki. Hemen kabul edip bu teklifi, 
tezgahların önünde kitaplara bakarken buldu-
lar kendilerini. Az ileriden coşkulu çocuk sesleri 
yükseliyordu. Kulak kabartmamak elde değildi, 
çok mutlu bağrışmalardı bunlar sanki. 

Kızlar gayri ihtiyari kendilerini bu sese doğ-
ru yürürken buldular. Sesler minik bir kayığın 
önünde duran mavi giyinmiş bir kaç çocuktan 
geliyordu. Daha da yaklaşmak isteyen kızlar 
Nazım Amcalarının da uyarıları ile annelerinin 
yanına gitmek zorunda kaldılar. Sonunda eve 
gelen kızlar eşyaların boşaltılmasını bile bek-
lemeden suya koştular. Yüzmeyi çok seven iki 
kardeş bir solukta dubaları almıştı ki, karşıla-
rında yine o kocaman martıları gördüler. Cansu 
dubaları geçip bu optimist denen, dev martı gibi 
görünen naif, minik tekneyi yakından görmeyi 
çok istiyordu. Ablası Damla kuralları çok iyi bi-
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lirdi, özgür olmak, sınırların olmadığı anlamına 
gelmez diye öğretmişti ailesi ona. Şimdi sorum-
luluk da ondaydı, küçük kardeşinin heyecanına 
kapılıp yanlış bir şey yapmayacaktı. Olmaz dedi 
kardeşine, annem yok yanımızda o kadar açıla-
mayız. Cansu üzgündü ama ısrar etmedi çünkü 
biliyordu ki, anne ve babası yokken kardeşler 
birbirini kollamalı, korumalıydı ve Damla da şu 
an tam olarak bunu yapmaktaydı. Sudan çıktı-
lar ama aklı fikri orada kalmıştı Cansu’nun. He-
men internette bir araştırma yaptı, tekneyi eni 
konu inceledi. Yelkenin nasıl donatıldığını, opti-
mist denen bu teknenin motoru olmadan sade-
ce salma ve dümenle nasıl ilerlediğini öğrendi. 
Sonra kapattı bilgisayarını ve odasının pence-
resinden başladı denizi seyretmeye. Düşündü, 
daha çok düşündü, bir anlam vermeye çalıştı 
bu teknede onu böyle çeken neydi acaba?

Sabah kahvaltısı hep, erken olurdu yazlık-
ta, anneleri tatilin uyumakla geçirilmeyecek ka-
dar değerli ve sınırlı olduğunu söylerdi onlara. 
Kahvaltı, ailenin muhakkak bir arada yapıldığı 
bir ritüeldi de aslında. Erken kalkılıp başlanan 
kahvaltılar çok uzun olurdu Cansu’larda. Bolca 
sohbet edilir ve bu arada telefon ve bilgisayar 

kullanımına izin verilmezdi. Aslına bakarsanız 
kızların da bu sohbetlerden hiç te şikayetleri 
yoktu ki, bu kurala karşı isyan başlatmamış-
lardı. Zira evde alınan her karar oylanır, bazen 
grev bazen de protesto ile cevap verilirdi. Üs-
telik bu toplumsal haklar yalnızca yetişkinlere 
değil evin iki küçük kızına da tanınmıştı. Dün, 
denize açılan tekneleri yakından göremeyen 
Cansu tam da bu konuda bir esnetme talep et-
meyi planlamış ve bir de konuşma hazırlamıştı 
bu önemli an için. 

Babaları Ali Bey kızlara hazırlanmalarını, 
yanlarına yedek kıyafet ve su almalarını söy-
lemişti. Besbelli babaları onlara bir sürpriz ya-
pacaktı yine. Cansu böyle sürprizlere bayıldığı 
için, yapacağı konuşmayı öğlen yemeğine bı-
rakmaya karar vermişti. 

Damla ve Cansu, yol boyunca arabanın 
arka koltuğunda sürprizi tahmin etmek üstü-
ne bahislere tutuşmuştular. Damla, babasının 
onları bir dalış okuluna götürdüğüne o kadar 
emindi ki biriktirdiği tüm parasını koymuştu bu 
iddiasına. Cansu kararsızdı aslında ama baba-
sının ona yaklaşan doğum günü için bir sürp-
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riz yaptığına inanıyordu içten içe. Araba birden 
durdu, hem de marinanın otoparkında. Birden 
dünkü çocuk sesleri, arabanın açık camlarından 
içeriyi doldurdu. İstemsiz olarak şaşkın bir şe-
kilde iki kız birbirlerine baktı. 

Babaları hadi inelim bizi bekliyorlar, geç ka-
lacağız dedikten sonra Cansu, babasının konuş-
masının devamını duyamadı bile, o sese kapılıp 
giden minik kalbi ile. Onu çağıran bir şey vardı 
burada besbelli; karada denizde hep duyuyor-
du hatta bu çağrıyı Cansu.

Geçen gün gördükleri minik kayığın yanı-
na yaklaştılar bu sefer. Kayık karada, içi toprak 
doldurulmuş kocaman bir saksı olmuştu aslın-
da. Kapısında kocaman bir çapa ve yanında da 
dümen olan bir binanın önüydü burası. Yaklaş-
tıkça içi daha da kabarıyor, yüreği adeta yerin-
den çıkacak gibi atıyordu Cansu’nun. Öyle ki; 
kendilerine doğru uzanıp hoş geldiniz diyen ve 
sonradan adının Mehmet Hoca olduğunu öğ-
rendiği adamın sesini bile duyamamıştı. Damla 
kolundan çekiştirdi onu hızla; “Cansu, hoş bul-
duk desene, ya da bir merhaba”. 

Birden irkildi yine Cansu’nun iri zeytin ka-
rası gözleri. Babası onları Yelken Kulübü’ne ge-
tirmişti. Cansu’nun bu istekli ve meraklı soruları 
Deniz Hanım’ın gözünden kaçmamıştı. Çocuk-
larının fırsatlar el verdiği kadar meraklarını gi-
dermeyi çok isteyen bir anneydi o.

Kapısından girdiği kulübün, denizde yelke-
nini donatıncaya kadar sürdü Cansu’nun son-
suz meraklı soruları. Ne zaman ki baş başa kal-
dı Mavi’de, kocaman martısı ile beraber doğaya 
karşı yalnız başına, o zaman anladı, bu bir çağ-
rıdan öte tutku olmalıydı onun için. 

Yazın her gününü mavide geçirmek yet-
mezdi artık onun için. 

Çünkü mavide olmak; kendini bulmaktı 
onun için. 

Çünkü mavide kanat çırpmak, dev martısı 
ile özgürlüktü onun için. 

Çünkü mavide yalnız kalmak; kimseye ben-
zemek zorunda olmamaktı onun için. 

Çünkü mavide yelken açmak; farkı insanın 
kendisinde aramasıydı onun için….

Şimdi senelerden 2021, Cansu hala ve son-
suza dek MAVİ’ ye âşık bir yelkenci.
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BİR MİLLETİN ZAFERİ
Hepsi ölümü göze almıştı,
Tek hedef zaferi kazanmaktı.
Helalleşip çıktılar yola,
Hiçbiri bakmadı arkasına

Kiminin çocuğu, kiminin hasta annesi vardı,
Onların tek hedefi huzurlu bir vatandı.
Binlerce şehit verildi ama pes edilmedi
30 Ağustos günü düşman pes etti.

Kazanıldı zafer kimi ananın gözü yaşlı,
Ama vatan için göze alınırdı.
Bugünkü huzurlu toprakların,
Anılacak şehirleriydi onlar.

Göklerde dalgalanır şanlı bayrak.
Bugünkü huzurlu topraklarımız.
Unutulmayacak sayenizde,
Emanetinizi korumak en büyük görevimiz.

Öykü Simay OKURSOY

Şiirlerle Kutluyor
30 Ağustos Zafer Bayramı’nı

30 Ağustos Zafer Bayramı, en güzel şi-
irler ve sözlerle kutlanıyor. 1922’de 
Başkumandan Mustafa Kemal Ata-

türk’ün öncülüğünde Dumlupınar’da kazanı-
lan büyük zafer,  Altındağ Çocuk Kulübü üyele-
ri tarafından şiirlerle anıldı.
Altındağ Çocuk Kulübü üyeleri arasında gerçek-
leştirilen şiir etkinliğinde üyeler bu büyük zafer 
için duygu ve düşüncelerini dile getirdiler.

ALTINDAĞ ÇOCUK KULÜBÜ ÜYELERİ

30 AĞUSTOS                                           
30 Ağustos’ta herkes mutlu.                                                      
Çünkü ülkemiz kurtuldu.
Kazandık bu zaferi.                                                              
Milletçe hep ileri.

Askeri, genci, yaşlısı
Bu vatan için kırpmadı gözünü
Bayrağımız göklerde
Hedef nice zaferlere

Çağan Efe OKURSOY
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30 AĞUSTOS
Bugün Ağustos’un 30’u                                         
Yüreklerde yanar ince sızı
İmanlı göğüsler hep durdurur arsızı
30 Ağustos Zafer Bayramı

Kadın, erkek demeden
Göz yummadan koşar ölüme
Yaşamaz ölümü göze almayan
30 Ağustos Zafer Bayramı

Elif Azra BÜYÜKYILMAZ

30 AĞUSTOS
ZAFER BAYRAMI
Önce o inandı
Sonra bir millet
Zafer  işte
O zaman kazanıldı

Emirhan DEMİRÇİN

ZAFER 
Uğruna ne kanlar döküldü.
Nice yiğitler öldü.                                                  
Bu vatan bizimdir.                                                                          
Zafer Türk milletinindir.                                                   

Bu millet neler gördü. 
Düşmanı toprağa gömdü.
Bu vatan bizimdir.
Zafer Türk milletinindir.
Atama önden yürüdü.
Dünya onu övdü.
Bu vatan bizimdir.
Zafer Türk milletinindir.

Nilda AKTAŞ
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SÜT KUTUSUNDAN
İNEK YAPIMI 

Buse Sena ŞAHİN
Eğitmen -  İşçi Blokları
Çocuk Gündüz Bakımevi

Etkinlik 
ÖNERİLERİ

MALZEMELER
• Süt Kutusu
• 2 adet beyaz kapak
• Siyah, beyaz, kırmızı 
eva veya karton 
• Yapıştırıcı 
• Makas

Yapılışı:
Süt kutusunu beyaz kartonla kaplıyoruz. Resimlerde 
gördüğünüz gibi beyaz kapaklarla gözlerini, kırmızı 

kartonla ağzını, siyah kartonla burnunu, beyaz 
evayla beneklerini yapıyoruz. Ve tabii ki kulaklarını 
yapmayı da unutmuyoruz. Bu etkinliğin çocuklarınıza 

sütü sevdirmesini umuyoruz.
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Buse Sena ŞAHİN
Eğitmen -  İşçi Blokları
Çocuk Gündüz Bakımevi

DİL ÇUBUĞUNDAN
İNEK YAPIMI

Yapılışı:
İneğimizin kafasını, ağzını, saçlarını,  

beneklerini kestikten sonra dil çubuğunuza 
resimdeki gibi yapıştırıyoruz. Bu yaptığımız 
ineği kitap ayracı olarak da kullanabilirsiniz.

MALZEMELER
• 1 adet dil çubuğu 
• Oynar göz 
• Siyah, beyaz, kırmızı 
karton 
• Yapıştırıcı 
• Makas
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Komedi, ailecek izleyebilirsiniz. 
+6 yaş
Perulu genç bir ayı, teyzesi Lucy tarafından 
büyütülür ve teyzesinin emekli ayılar içi 
kurulan bir evde yaşamaya başlaması 
nedeniyle kendisine yeni bir ev bulmaya 
çalışır. Ayı Paddington modern hayata karşı 
acemiliğinden başına türlü belalar açacaktır. 
İyi seyirler.:)  

Komedi, ailecek izleyebilirsiniz. +6 yaş
Küçük bir sahil kasabasının tepesindeki 
bir mağarada, annesi Sariatu ile birlikte 
yaşayan Kubo, her gün kasaba halkına 
hikâyeler anlatmakta, şamisen çalarak 
küçük sihir gösterileri yapmaktadır. Ancak 
bir gün annesinin uyarısını dinlemeyip hava 
karardıktan sonra eve dönmeyi unutunca, 
kötü kalpli ruhların saldırısına uğrar. Annesi, 
sihrinin yardımıyla Kubo’yu kurtarır. Artık 
Kubo, kayıp babasının zırhını bularak kötü 
güçlerle savaşmakla yükümlüdür, bu yolda 
ona bilge bir maymun yardımcı olacaktır. 
İyi seyirler.

Bear Paddington 

KUBO VE SİHİRLİ 
TELLERİ

Sevdenur ÖZSEMİZ
Sosyolog
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Çocuklarda duygusal farkındalığın 
oluşması için destekleyici 
kitaplar okumak çocuklarınızın 
farkındalıklarının artmasını 
sağlayacaktır. Kitapta çocukların 
olumsuz duyguları ile nasıl baş 
edeceklerini, olumlu duygularıyla 
nasıl mutlu olabilecekleri ile alakalı 
öneriler bulunuyor.

Okul öncesi dönemlerde çocukların 
kaygıları ile baş etmek için etkili 
iletişim kurmak oldukça önemlidir. 
Tuvalet eğitimi için anne –babalara 
destek olabilecek aynı zamanda 
çocukların kaygılarını azaltmaya 
yardımcı olacak bir kitap.

Her Kitap Bir Dünya 
Her Film Bir Hayal Ülkesi

Okul Öncesi Çocuklar İçin Kitap Tavsiyeleri

Aşkın Hilal URYAN
Sosyal Hizmet Uzmanı-Aile Danışmanı
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7 FARK Sevgili çocuklar, önce bu iki resim arasındaki 7 farkı bulun. 
Sonra da sevdiğiniz renkleri seçip, resimleri boyayın. 
İyi eğlenceler.
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ÜRÜNLERİMİZ
- Ulus Gümrük Müsteşarlığı önünde
- Sıhhiye Köprü altında
- Sıhhiye U köprü altında
- Zafer Çarşısı önünde
- Kızılay Alışveriş Merkezi önünde
- Emek İşhanı önünde
- GMK Bul. ile Atatürk Bulvarı    
köşesinde

- Atatürk Bulvarı Güvenpark girişinde
- Yüksel Caddesi girişinde
- Batıkent Gimsa Önü 
- Kolej Metro Çıkışında
- Ankara’nın en işlek 25 Metro 
İstasyonunda otomat makinelerimiz 
ile hizmetinizdeyiz. 

SATIŞ NOKTALARIMIZ, BÜFELERİMİZ:
- Portakal suyu
- Nar suyu
- Havuç suyu
- Nartakal (Nar ve portakal suyu karışımı)

- Limonata
- Vişne suyu
- 0,5cc İçme Suyu
- Kahve Çeşitleri
- Dondurma

• % 100 Doğal
Sağlık İçin…

• Vitamin Deposu • Uygun Fiyat

Hijyenik koşullarda Gıda Mühendisi denetiminde üretim!

Meyve Suyu
Taze, doğal ve katkısız 

www.belko.com.tr
Belko Ltd. Şti. Ankara Büyükşehir Belediye iştirakidir.



Ankara’da
Kadınlar İçin 
Ne Var? 

Kuşaktan Kuşağa Aktarılan
MİRAS

Dışarı Çıkmak
Okul Öncesi Dönemde

Davranış BozukluklarıKendini Tanıma 
Rehberi
GÜZELLİK Dayatması


