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Yönetim olarak göreve
gelişimizin dördüncü ayı. Zaman
çok hızlı geçiyor, her şey çok
hızlı bir şekilde olup bitiyor. Yeni
bebekler oluyor, bebekler çocuk,
çocuklar delikanlı, delikanlılar
yetişkin, yetişkinler yaşlı, yaşlılar
daha yaşlı, daha yaşlılar da terki
dünya yapıyorlar. Allah hepimize
hayırlı ve verimli bir yaşam süresi versin.
Yaşamımız sürecinde her zaman, doğal olarak, kendimiz için bir
şeyler yapıyoruz. Birlikte yaşadığımız toplum yararına da bir
şeyler yapıyor muyuz acaba. Toplum için de bir şeyler yapmaya
çalışmak bir erdemdir.
Biz Aksevder'in seçilmiş 2019-2020 dönem görevlileri olarak,
daha etkin çalışabilmek için, öncelikle planlamalar yaptık. Bu
kapsamda faaliyetlerimizi yürütmeye çalıştık. Peşinen ifade
etmeliyim, etli ekmek günümüz ve kadınlar günümüz haricindeki
faaliyetlerimize ilgi ve katılım beklenilenin çok altında idi. Bu
olgu bizi ne küstürdü, ne de yolumuzdan döndürdü. Dönem
görevlileri olarak yolumuza ve faaliyetlerimize moralimizi
bozmadan devam etme azmindeyiz.
Faaliyetlere katılım konusunda önceki dönemlerde olduğu gibi
bu dönemde de bir olumlu değişiklik olmadı.Binbir güçlük ve
fedakarlık ile gerçekleştirilen faaliyetlere katılımda, Aksevder'li
sayısı hiçbir zaman yeterli düzeyde olmadı. Sebepleri sosyolojik,
psikolojik, ekonomik, politik vb ne olursa olsun bu olgu,
görevliler açısından, her zaman kısıtlayıcı, engelleyici ve şevk
kırıcı olmaktadır. Aksevder'liler için planlanan faaliyetler, ne
yazık ki bu işe gönül vermişlerin çevresi ve dostluklarını
kullanılarak rica-minnet sağlanan yabancı katılımcı sayısı
desteği ile gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca bu konuda özverili
bir şekilde çalışan ve maddi ve manevi katkı yapanların ödülü,
hem maddi hem de manevi katkıda bulunmakta isteksiz ve
duyarsız olanların acımasız eleştirileri olmaktadır.
Dernek komşularımıza sözlü ve kapımıza yazılı olarak,
derneğimizin niye açık tutulmadığı, ne zaman açık olacağının
neden ilan edilmediği konularında soru yönetilmektedir. Dernek
Yönetiminde bulunan üyelerimiz maaşlı personel değildir. Belirli
günler ve saatler için görevli olarak gelip derneği açmak,
gelecek olanlara (pek fazla sayıda olmayacağı rahatlıkla ileri
sürülebilir) hizmet etmek durumunda değildir. Derneğimizin
sadece belirli günlerde bile açık tutulması için maaşlı bir
eleman tutmak gerekir. Bunun içinde mali güç gerekir. Aylık 5
TL, yıllık 60 TL olan üye aidatlarının düzenli yatırılmadığı ve

sosyal faaliyetler ile derneğe kazandırılmaya çalışılan düşük
düzeyli fonlar ile Derneğimizin sadece işletme giderini
karşılayabilecek mali gücünün olduğunu bir kez daha
yineleyelim…
Derneğimizin ilk faaliyeti olarak; 20 Ocak 2019 tarihinde pide
günümüz 85 kişilik katılım ile gerçekleştirildi. Üyeler
birbirleriyle sohbet ve hasret giderme imkanı buldu.
Üyelerimiz 16 Şubat tarihinde, içeride yapılan tadilatla yeni bir
görünüm kazanan derneğimize davet edildi. Planlanan
faaliyetlerimiz anlatıldı. Çay ve pasta ikramında bulunuldu.
Üyelerimizin dilek ve temennileri alındı ve kaydedildi.
8 Mart olan kadınlar günü kutlaması, Yönetim Kurulu
Üyelerimiz Sayın Nurselin Sevinç ve Sayın Nurten Yalovaç'ın
yoğun gayret ve öz verisi ve çevreden sağlanan yabancı katılımcı
sayı desteği ile KADINLAR GÜNÜ GICILAR ÇAY PARTİSİ
olarak 9 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirildi.
Kültürel faaliyetlerimiz kapsamında üyelerimizden eğitimci, şair
ve yazar Sayın Hikmet Özdemir, Derneğimizde “Mizah Ciddi
İştir” konulu sunusunu yaptı. Sunum sonunda, çok az sayıdaki
katılımcılar ile soru cevap şeklinde görüş alış-verişi yapıldı.
Yine kültürel faaliyetlerimiz çerçevesinde; Akşehir ve yöresinin
türkülerinin öğrenilmesi, öğretilmesi ve yaşatılmasını amacımız
doğrultusunda, Türk Halk Müziği Korosu kuruldu. Çalışmaların
her Salı 18.00-20.00 arasında yapılması kararlaştırıldı. Şubat
ayı içinde çalışmalar başladı. Çalışmalara ilgi, diğer konularda
olduğu gibi, düşük düzeyde kalmasına rağmen çalışmalara
devam edildi. Mayıs başı itibariyle, usulüne ve notasına uygun
olarak 5 adet Akşehir türküsü öğrenildi. Bu arada yine dernek
bünyemizde uygulamalı bağlama çalışmalarına da devam edildi.
Ramazan ayının gelmesi ve tatil döneminin başlaması
nedenleriyle THM korosu çalışmalarımıza, sonbahar
mevsiminde devam edilmek üzere, ara verildi.
23 Mayıs Perşembe günü HACI BEY RESTORAN, ( Ziyabey
Cad. NO:1 BALGAT ) da geleneksel hale gelen iftar
yemeğimizi yapıyoruz.
15 Haziran 2019
tarihinde, 1 gece kalmalı,
Akşehir gezi düzenlendik.
Bu gezide hem Akşehir
özlemini gidermek,
hemşerilerimizle
buluşmak, önemli yerlere
ziyaretlerde bulunmak,
şansımız olursa bahçede
ağacından kiraz yemek,
bir akşam yemeğinde hep
beraber olup güzel vakit
geçirmek amaçlanmıştır.
Derneğimizi yalnız
bırakmamanız, sevgi, ilgi
ve katılım göstermeniz
dileğiyle…
AKSEVDER / Mayıs 2019
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AKSEVDER
AKŞEHİRİ SEVENLER DERNEĞİ

AKŞEHİR GEZİSİ

Gezi bedeli 310,00 TL dır. Ücrete gidiş-dönüş yol parası, otel parası, otelde kahvaltı ve müzikli akşam yemeği
dahil dir. Organizasyonumuzun tam olarak yapılabilmesi, aksaklıklara meydan verilmemesi içini katılmak
isteyenlerin, en geç 25 Mayıs 2019 tarihine kadar aşağıda telefon numaraları verilen Yönetim Kurulu
üyelerimize bildirmesi gerekmektedir. Akşehir gezimizde birlikte olmak dileğiyle.
AKSEVDER YÖNETİM KURULU
Aranacak telefonlar:
Şamil Büyüktalaş: 0533 235 3652
Nurselin Sevinç: 0533 330 6102
Hasan Kale: 0535 306 7766
Yaşar Seldüz: 0533 414 0958
Nurten Yalovaç: 0535 658 1626
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Gürşen SEVİNÇ

HALA HANGİ AKŞEHİR DİYE SORUYORLAR
Farklı alanlarda karşılaştığımız, birbirleriyle
tanışmak isteyen kişiler sorarlar ne iş yapıyorsun. Nerelisin
diye sormak usuldendir.
Hatta aynı yerde yaşayan veya çalışan kişiler ﬁlanı
tanıyor musun, ﬁlanı görüyor musun gibi sorular sorarlar. Ben
bu sorularla çok karşılaşırım seyahatlerde, yemeklerde,
konserlerde, toplantılarda vb. yerlerde. Özellikle bindiğim
taksinin şoförü ile sohbet ederim nerelisin diye sorarım tabii ki
o da bana sorar. Nerelisin? Derim ki Akşehirliyim... Ve ilave
ederim; Atatürk'ün Büyük Taarruz Planını hazırladığı ve bunu
Kuvvet Komutanlarına anlatmak ve emir verildiği zaman
harekete geçmeleri amacıyla sembolik bir maç düzenlediğini
söylerim. Onlar böyle bir gerçek hikayeyi hiç duymamışlar.
Ama Nasrettin Hoca deyince biliyorlar.
Akşehir tarihsel varlıkları, kirazı, salatalığı, peynir
baklavası, etli ekmeği gibi yöresel ürünleri ve Nasrettin
Hocası ile meşhur bir şehir ama hala hangi Akşehir diye
soruyorlar!

Akşehirliler ve Ankara'daki Akşehir'i Sevenler
Derneği tanıtım için bireysel de olsa azami gayret gösteriyor.
24 Ağustos yaklaşıyor. Bildiğiniz gibi 24 Ağustos Akşehir için
çok önemli bir gün. Toplu ve görsel tanıtımların daha etkili
olacağı şüphe götürmez. Gelin bu yılki 24 Ağustos'ta
Anıtkabir'de yapacağımız töreni Şampiyon Akşehir Spor ile
elele vererek birlikte yapalım… Şampiyon Akşehir Spor
taraftarlarının 10-15 minibüs gelip maçı izleyerek
desteklediği gibi; 24 Ağustos'ta da Anıtkabir'i doldurarak
Atamıza saygımızı gösterelim.
Bu organizasyonu Akşehir'i Sevenler Derneği
gerçekleştirecek güce sahiptir. Şamil BÜYÜKTALAŞ
başkanlığındaki Akşehir'i Sevenler Derneği geçtiğimiz 4 aylık
süre içerisinde Aksevder'i yeniden canlandırmış, sosyal
aktiviteleri ile başarılara imza atmıştır.
Gelin arkadaşlar kolları sıvayarak Akşehir'in gerçek
kimliğini duyuralım…

.

Hasan Kale

Dr. Azız Perkün
Amacımız Atatürk ilke ve inkılâplarıyla Cumhuriyetin ilk yıllarında ilçemizdeki en
etkin insanlarından ve aydınlarından olan Dr. Aziz Perkün'ün ilçemize yaptığı
katkıları gelecek nesillere aktarmak.
Akşehir'in kaderine etki etmiş, görev yaptığı dönemlerde hem doktorluğuyla hem
de milletvekilliğiyle Akşehirlilere büyük hizmetleri olmuş Dr. Aziz Perkün
ilçemizde hatta Türkiye'de modern tıbbın öncülerinden olmuştur. Hiç yılmadan,
bıkıp usanmadan yıllarca koskoca Akşehir'i eğitmiştir.
Onu tarif edenler “Modern tıbbın öncüsü, iyi bir edebiyatçı, çok yönlü birisi, gerçek
bir Cumhuriyet adamı ve gerçek bir Müslüman.” diye tanımlıyor.
Bir insanı yaşatmanın, alemi yaşatmak kadar değer taşıdığının sırrına vakıf olan Dr.
Aziz Kamil Perkün 1898 yılında Akşehir'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini
Akşehir'de tamamlayan Perkün, Yüksek Öğrenimini İstanbul Askeri Tıbbiye
Okulunda tamamladı. Gümüşsuyu Askeri Hastanesindeki Gülhane Tatbikat
Okuluna devam ederek Deri ve Tenasül Hastalıkları Anabilim Dalındaki ihtisasını
tamamlayarak uzman doktor unvanını kazanmıştır.
1925 yılında Akşehir'e gelerek serbest uzman hekim olarak çalışmaya başlayan Dr. Aziz Kamil Perkün ilçede adeta yoksulun,
yetimin, öksüzün babası olmuştur.
O yıllarda çıkan Şeyh Sait İsyanının üzerine tekrar ülke savunmasına ve hizmete çağrılan Dr. Perkün bu görevini de başarıyla
yerine getirdikten sonra tekrar ilçesi Akşehir'e döner. 1926'dan 1937 yılına kadar aralıksız, büyük bir şevkle Akşehir Belediye
Hastanesi Tabipliğini yürütür. Akşehir Devlet Hastanesi'nin kuruluşu, açılış ve gelişmesinde de önemli hizmetleri olmuştur.
2. Dünya Savaşında da 1939-1945 yılları arasında iki defa yedek subay olarak silah altına alınan Dr. Perkün, cildiye uzmanı
olarak görev alır, askerlik görevinin ardından 1946 yılında TBMM'ne CHP'den milletvekili seçilir. Dr. Perkün ayrıca Parti
Müfettişi sıfatıyla da görev yapar. Daha sonra siyaseti bırakan Perkün 1950 yılında Akşehir'e gelir ve hekimlik görevine
tekrar başlar. Dr. Perkün ölümüne kadar bugün kendi adını taşıyan caddesinde bulunan muayenehanesinde yılmadan,
usanmadan ve çok para kazanmadan mütevazi bir yaşam sürmüştür.
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Edebiyatla da çok yakından ilgilenen Dr. Perkün, Nasreddin Hoca'nın
engin mizahının etkisinde kalarak fıkralarından da etkilenmiş olacak
ki şiirlerinin önemli bir bölümünde nükte ve hiciv hakimdir. Dr.
Perkün'ün bazı şiirleri bazı eserlerde de yayınlanmıştır. Şiirlerle iç içe
olan bir hekim ki, manzumelerinin bir bölümünü hasta reçetelerine
yazmıştır.
Geçmiş zamanda Nasreddin Hoca Türbesi'nin içinde yer alan mezar
örtüsünde yazan Puşide'nin sözlerini de Dr. Aziz Perkün yazmıştır.
Bugün türbeden kaldırılan Puşide'deki manzumenin sözleri şöyledir:

Aziz Perkün Hipokrat yeminine harﬁyen sadık kalarak, bazı fakir hastalarından hiç para almadığı gibi ayrıca onların ilaçlarını
da satın alır ya da bizzat hazırlardı. O dönemde hinterlandı çok geniş olan Akşehir'de bu yörenin hastaları O'nun kendi eliyle
yaptığı tabii ilaçlardan dertlerine şifa bulmuşlardır.
Çok renkli bir kişiliğe sahip olan Dr. Aziz Perkün doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen Akşehir ağzının ses özelliklerini de
koruyan birisiydi.
Merhum Dr. Aziz Perkün'ün eşi Akşehir eşrafından Hacı Rüştü Beylerin kızı Sadiye Hanım ile Akşehir'de oturdukları mekan
İbre Çeşmesinin altındadır. Dr. Aziz Bey Osmanlı Devleti ile genç Türkiye Cumhuriyetine bu evde tanıklık etmişlerdir. Dr.
Perkün'ün iki çocuğundan birisi Dt. Prof. Dr. Filiz Perkün diğeri ise küçük yaşta kaybettiği Yıldız Perkün'dür.
Akşehir Belediye Başkanlarından Mustafa Şarlak soyadı ile anılan Şarlak Suyu'nu o dönemde şehir şebekesine bağlatınca, Dr.
Aziz Perkün bizzat kendi katkılarıyla yaptırılan İbre Çeşmesini, yoksul aileler parasız su kullansın diye ana şebekeye
bağlatmadığı ve çeşmenin suyu azaldığı dönemlerde de arkadaki mahzeninde zaman zaman kurban kestirdiği bilinir.
Akşehir'de şuanda Dr. Aziz Perkün'ün adına sadece bir cadde bulunmaktadır. Akşehir'in Cumhuriyet döneminde yetiştirdiği
kendine has özel bir insan olan Dr. Aziz Perkün geçtiğimiz yıllarda vefat yıldönümünde Nasreddin Hoca Şenlikleri'ne -şimdiki
Anma ve Mizah Günleri- dek gelen 8 Temmuz'da Belediye ve Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği tarafından mezarı başında
anılıyordu. Ancak bu da son yıllarda unutuldu.
8 Temmuz 1982 yılında vefat eden Dr. Aziz Perkün'ü elimizden geldiği kadar kaleme döktük. Yaptığı hizmetleriyle bir döneme
damga vuran Dr. Aziz Perkün'e Allah'tan rahmet diliyoruz.
Kaynak: Ölümünün 21. Yıldönümünde Dr. Aziz Perkün Kimdir? G. Tarıman Cenikoğlu, 8 Temmuz 2003 İstasyon Gazetesi.
“Doktor Aziz Bey”İdris Doğan, 23 Eylül 2003 İstasyon Gazetesi.
http://www.istasyongazetesi.com/.../aziz-perkun-1898-1982.html

23 Şubat 2019 tarihinde ATO da ki kitap
fuarında, şimdiye kadar 6 şiir ve hikaye
kitabını yayınlayan AKSEVDER üyemiz
Sayın Hikmet Özdemir ve kıymetli eşini
imza gününde ziyaret ettik ve kitabımıza
imzasını aldık. Sevgili arkadaşımızı ve
eşini kutluyor,
başarılarının devamlı olmasını diliyoruz.
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KADINLAR GÜNÜ
GICILAR ÇAY PARTİSİNDEN KARELER
(9 Mart 2019)
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Yörükzâde Hikmet Özdemir

GÜLME –MİZAH (GÜLMECE) İLİŞKİSİ
Divan-ı Lügat-it Türk de
küg ve külüt sözcüklerinin
gülme karşılığı olarak örülür
(Atalay 1986 III. 131).
İslamın kabulünden sonra;
latife, mizah anlamlarını
karşılamıştır. Türkçe
sözlükte mizaha “gülmece”
karşılığı verilmiştir. İster
gülmece, isterse mizah
densin; gülme sözcüğünün
içeriğinde, eğlendirme, güldürme, ironi ve alay vardır.
Nelere güleriz: Yaramazlığa güleriz.
İnanmadıklarımıza güleriz. Tuhaf olduğunu
söylediğimiz şeyin, gerçekte gülünç olduğunu
söylemek isteriz. Kıskançlığımızı ve cehaletimizi
saklamak için güleriz. Kendimizden memnun
olduğumuzu göstermek için güleriz. Kendimizle
dalga geçmek için güleriz.(Özgüvenli olan insanlara
has bir davranıştır.) “Aptallara, akıllı geçinenlere
güleriz. Sahte davranışlara, ikiyüzlülere güleriz.
”Roskin“ İnsanların neye güldüklerini biliyorum, ama
niçin güldüklerini tahmin edebilmek; araştırmak,
kaygan zeminde yürümek kadar zordur. ”W.C. Fields”
İnsanları güldüren şey nedir? Neden gülmekten keyif
alırız? Zor durumda kalan bir kişiye neden güleriz?
Filozof Gorgios'un dediği gibi “insan rakibinin
ciddiyetini şakayla; şakasını da ciddiyetle,
öldürmeyi arzu eder.” sözüne uymak mıdır gülmek.
Gülme insana özgüdür. Ayağı takılıp düşen kişiye
güleriz. Fakat bu kişi bir yakınımız olursa; acıma,
şefkat duygularımız öne çıkar. Bu yüzden 'gülmede
acımasızlık da vardır.
“ Mizah, Arapça “mezeha” eğlenmek şaka yapmak
(krş. Mezzah 'şakacı') mastarından türeyen mizah
(bkz.Wehr 1980) kelimesinin İngilizcedeki karşılığı
humour 'vücut ısısı ve nemi' anlamındadır.
(İnsan Kültür Mizah,Doç.Dr.Gülin Öğüt Eker,Graﬁker
yayınları.2014,Ankara..s.51)
Gülmek üzerine Bazı Kavramlar
Gülümseme (tebessüm, tebessümat, güler gibi olmak,
haﬁfçe gülmek). Kahkaha (Yüksek sesle

gülmek).Şaka (Arapça “şakka” dan latife),
İroni(Alay, alaylı), Nükte, nekre (Arapça nükte,İnce
anlamlı, düşündürücü, şakalı söz) Espri (Fr. Esprince
söz) Hezel, hezeliyet (Arapça, ciddi olmayan söz),
Humor (Fr. Alay), Mizah (miza : hı- Ar. mizâh ed.
Türkçe Gülmece.), Kara Mizah (Yalnız gülmeyi
değil, düşündürmeyi ve yergiyi de anlatan mizah),
Fıkra (kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli güldürücü
hikâyecik), Mezek (hikâyet ve latife anlamında),
latife (şaka), Lepiti,hezil (Uygurlarda şaka), Şorta
söz ve yomak (Türkmenlerde, yergi, Prof. dr. İsa
Özkan) Anekdot ( Fr.Anecdote
tdkHikayecik),Komik(Fr. Comique,1.Gülme duygusu
uyandıran, güldürücü, gülünç.2.Güldürü oyuncusu.)
Mizahın Özellikleri
· Mizah, hürriyetin çocuğudur.(Kutay,1998 s.9).
· İktidar olma, gücü elinde bulundurma, haz
kaynakların sahip olma dürtüleri, insan
doğasına özgüdür.
· Mizah keskin bir zekânın; sıra dışı, aykırı, ani
ve beklenmedik; kimi zaman eğlendirici, kimi
zaman sorgulayıcı biçimde, kimi zaman da
acımasızca kazandığı zaferdir.
· Mizah mantığa dayalı hayallerdir, zayıfın
güçlüye karşı silahıdır.
· Mizah karşı duruştur, bilgece eleştiridir.*
· Mizah, insanoğlunun hayatı eleştirel
algılamasıdır.
· Mizah, zorluklarla mücadele ederken yaptığı
karşı davranışıdır.
· Mizah, bazen kendine bile itiraf etmekten
çekindiği,duygu, düşünce ve sorunlarla
yüzleşmesidir.
· Mizah evrensel bir deşarj olma yöntemidir.
· Mizah, bazen saçmalıktan ve anlamsızlıktan
alınan bir hazdır.
· Mizah henüz düşünülmemiş soruları, fark
edilmemiş ayrıntıları ve işlenmemiş
malzemeleri kapsayan bir kültür
laboratuvarıdır.
(İnsan Kültür Mizah,Doç.Dr.Gülin Öğüt Eker,Graﬁker
yayınları.2014,Ankara..s.54)
Devam edecek...
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Buket Başaran Akkaya

CİNSEL KİMLİĞİYLE KADIN
Ülkemizde cinsel bilgi kaynaklarının sınırlı olması,
toplumda cinsellikten konuşmanın ayıp olarak görülmesi
sağlıklı gelişimi etkilemektedir. Kadın cinselliği, özellikle
kırsalda mülkiyeti ve karar hakkı erkeğe ait olan bir meta
olarak görülmektedir. Uzmanlara göre, kadın ve erkeğin
cinselliği tam olarak kavrayamaması bazı sorunların da
temelini oluşturuyor.
Gelişme çağında bedenlerini merak eden erkek çocuğuna
özgürlük tanınırken, kız çocuğu bedenini ona bakanların
gözüyle görmeye koşullandırılmıştır. Örneğin; erkek
çocuğun doğar doğmaz çıplak fotoğrafını çekmek neredeyse
bir gelenek hâline gelmiştir. Kız çocuğuysa ayıp, günah
kisvesi altında sıkıştırılıp kalmıştır.
Çoğu kadın, cinselliği evlilik içindeki görevlerinden birisi
olarak görür. Dolayısıyla bu duruma koşullandırılarak
yetiştirilen kadınların odaklandıkları nokta haz değil, içinde
bulundukları ilişkidir. Zaten cinsel hazza kendisini aday
görmeyen bir kişinin bu konuda kendini geliştirmesi de
beklenemez. Oysa her iki cins de ruhsal ve bedensel olarak
zevk almaya uygun olarak tasarlanmıştır.
Devletin, çevrenin, ailenin baskıcı yaklaşımları sonucu
ülkemizde kadınların pek çoğu evlilik hayatına bilgisiz ve
deneyimsiz olarak adım atarlar. Çünkü bir ilişki, kadının
kendi namusunu sorgulamasına yol açarken erkek için böyle
bir sorun yoktur
Pek çok ülkede kadınların, erkekler ve toplum gözünde
kıymetli ve evlenilebilir olması için namuslu olması
gerekiyor. Namuslu olmanın göstergesi de bakire olmak! Bu
beklenti kadına cinsel deneyimsizliğinin ödüllendirilmesini
aynı zamanda cinsel deneyimlerinin de cezalandırılmasını
getiriyor. Evlenilecek kızların bakire olması gerektiğini
düşünen bir toplum, verilen cezayı da üstü örtülü olarak
olumlarken kendi seçtiği kişi ile sevişen kadını cezalandırır
ve öteki genç kızlara da gözdağı vererek, tehdit ederek,
bastırılmış bir kadın yaratır.
Aslında toplumumuzda genel olarak kadınlardan,
evlenmeden önceki beklentilerimizle, evlendikten sonraki
beklentilerimiz uyuşmamaktadır. Kadınların bakire
olmasını neredeyse toplumun tamamı tarafından onaylanan
bir önerme olarak kabul ediyorsak, bu beklentinin doğal
sonucu da problemlidir. Çünkü kadının değerini, erkeklerin
aksine evlilik öncesindeki yaşama pratiğine göre
değerlendiren bir toplum sadece kadınları değil, erkekleri de
sakatlamaktadır. Namus adına bu denli kontrolün olduğu
ortamlarda erkekler de cinselliklerine yabancılaşmakta,
zorunlu olarak paralı seks ya da pornograﬁye
yönelmektedirler.
Dünyada pek çok kadın, cinselliği ile organik tüm bağını
yitirmiş ya da hiç tanışamamış ne yazık ki... En modern
çevrelerde bile kadın üstlendiği tarihsel rolden kolay kolay
sıyrılamıyor. Bir de cinselliğini hiçbir şekilde seçme ve

yönlendirme şansı olmamış Anadolu'daki tipik kadın örneği
var ki onun için cinsellik bir an önce unutulması gereken
kötü anılar yığınından ibarettir.
Sonuçta kadın hangi toplumdan ya da hangi dine mensup
olursa olsun hiç fark etmiyor. Erkek çocuğuna doğar
doğmaz tanınan özgürlüğün tam tersine, kız çocukları
korku, bağnazlık ve yok sayılma kıskacında ergenliklerine
adım atıyorlar. Örneğin; erkek çocuğun sünnetle erkekliği
ilan edilir. Onun için kutlamalar, düğünler yapılıp kına
yakılırken kız çocuğu ilk regl olduğunda tokatlanır. Bu, sen
artık bir kadınsın edebinle otur anlamındadır. Hatta regl
olmak kanamaktır, kirlenmektir. Pek çok dini yasaklamalara
maruz kalmıştır. Regl olan kadın turşu yapamaz, dini
vecibelerini yerine getiremez. İbadet yerlerine ve mezarlığa
giremez…
Kadın birçok toplumda bir mal gibi alınıp verilir. Karşılığı
başlık parasıdır. Hindu geleneklerinde çocuk yaşta
evlendirilip yaşlı kocası öldüğünde geçimini karşılamak için
fahişelik yapmaya zorlanır.
Mal elden gitmesin diye ölen kocasının kardeşiyle evlenmek
zorunda bırakılır ya da berdel yapılır.
Evlenirken bekâreti, babası ya da erkek kardeşi tarafından
kırmızı kuşak bağlanarak tescillenen kadın, kefeni orada
giymek üzere baba evinden koca evine yollanır. Benim
diyeceği evi yoktur. Kocasını memnun etmek zorundadır.
Yatakta fahişe gibi davranması gerekmektedir. Bakire
değilse bunu fark eden koca onu boşama hakkına sahiptir.
Sevdiği adama kaçan kız fahişe diye nitelendirilir. Ama erkek
evlenmeden önce cinselliği deneyimlemesi için geneleve
gönderilir.
Bir erkek evlat kız arkadaşını eve getirip onunla sevişebilir;
ne de olsa erkektir, kız düşünsündür. Ebeveynler aynı hakkı
kendi kızlarına tanımazlar…
Kadın tacize uğrarsa bu biraz da kendi suçudur. 'Dişi köpek
kuyruk sallamazsa erkek köpek ardından gelmez,' denir.
Kadının giyim kuşamına da dikkat etmesi gerekmektedir.
Açık seçik kıyafetlerle dolaşamaz, giymek isterse de ancak
kocasının karşısında giyebilir. Başka erkeklere şehvet
uyandırıcı şekilde bakamaz. Toplumda bacaklarını açarak
oturamaz, bu davet kabul edilir. Cinsellik üzerine konuşamaz
çünkü ayıp, yasak ve utanç vericidir. Kocası istediğinde
onunla birlikte olmak zorundadır. Olmazsa kocası başka
kadınlara gidebilir. Yani erkeğin uçkurunun vebali de
onundur.
Adı çoktur; ana, eş, sevgili, aşçı, işçi, hizmetçi… Özdeyse
kadının adı yoktur. Ancak şu unutulmamalı, sistem
tarafından ne kadar ötekileştirilse de yadsınamaz bir gerçek
vardır ki kadınlar toplumun yarısıdır. Diğer yarısını da
kadınlar doğurur ve büyütür.

Mayıs / 2019 / Sayı: 87

ŞAMPİYON AKŞEHİR SPOR

BÖLGESEL AMATÖR LİG 6.GURUP 2018-19 ŞAMPİYONU AKŞEHİR SPORUMUZ.

SON MAÇA KALDIK
3. LİG E YÜKSELME MAÇLARI
5 Mayıs 2019 tarihinde Mersin de oynanan AKSARAY SPOR 1968 (5.grup şampiyonu) AKŞEHİR SPOR (6.grup şampiyonu) maçı normal süresi 1-1 sona ermiştir Penaltı atışları sonucunda 76 Kazanan AKSARAY SPOR 1968 3.lige yükselmiştir.
12 Mayıs 2019 tarihinde Bolu Şehir stadına oynanan YENİ YOZGAT SPOR (4.grup şampiyonu)
AKŞEHİR SPOR (6.grup şampiyonu) maçı sonrası normal süresi 0 – 0 biten maçta penaltı atışları
sonucu 6 – 5 kaybettik.
18 Mayıs 2019 tarihinde Gaziantep,stadında oynanacak AĞRI SPOR (1.grup şampiyonu) –
AKŞEHİR SPOR (6.grup şampiyonu) arasında oynanacak 3.Lige yükselme play off maçı sonucunda
kazanan takım 3.Lige yükselecektir. Kaybeden takım Bölgesel Amötör liginde oynamaya devam
edecektir.
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AKSEVDER YÖNETİMİ AKŞEHİR'Lİ TARAFTARLARLA 21.4.2019
TARİHİNDE D.S.İ. SPOR –AKŞEHİRSPOR ŞAMPİYONLUK
MAÇINDAYDI. AKŞEHİRSPOR ANKARA-MAMAK STADYUMUNDA
BÖLGESEL AMATÖR LİG 6.GURUP 2018-19
ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ. (AKŞEHİR SPOR 2 - DSİ 0)
CANDAN KUTLUYORUZ...
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Mayıs 2019 tarihi itibariyle yıllık aidatlarını yatırmış olan üyelerimiz aşağıda gösterilmiştir.
İsimler sıralaması yatırma tarihine göre sıralanmıştır:

Üyelerimizin 2019 yılı, varsa geçmiş yıllara aitödenmeyen yıllık Aidat tutarları ile 60 TL yıllık Aidatını,
Banka hesabı, Posta çeki veya Derneğimizin merkezine gelerek bizzat ödenebileceği hususunu hatırlatırız.
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İMTİYAZ SAHİBİ
GENEL YAYIN YÖNETMENİ

MUTLULUKLAR DİLERİZ
Aksevder üyelerimizden:
·

Sn Gönül ve Rıfkı Balkan'ların
oğlu Aytaç Can Balkan,
Marianne Daniel Nacario ile
Ankara LA MOZZA İncek de 11
Nisan 2019 Perşembe günü,

·

Sn İnci ve Tufan Gökalp'lerin oğlu
Burak Gökalp, Canan
Çöpürgensli ile Zerafet Ankara'da
3 Mayıs 2019 Cuma günü,

yapılan çok güzel düğünlerle evlendiler
Aksevder olarak yeni evlilere
mutluluklar diler, Anneler ve Babaları
kutlarız.

YAYIN KURULU
Başkan
Başkan Yardımcısı
Muhasip Üye
Sekreterya
Halkla İlişkiler

: AKSEVDER Yönetim Kurulu
: Şamil BÜYÜKTALAŞ
:
:
:
:
:
:

Şamil BÜYÜKTALAŞ
Nurselin SEVİNÇ
Yaşar SELDÜZ
Hasan KALE
Nurten YALOVAÇ

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Strazburg Caddesi 45/4 Nokta Durağı Kat 2 Maltepe / ANKARA
www.aksevder.org.tr
YÖNETİM TELEFONLARI
Şamil BÜYÜKTALAŞ
Nurselin SEVİNÇ
Yaşar SELDÜZ
Hasan KALE
Nurten YALOVAÇ

:
:
:
:
:
:

0533 235 36 52
0533 330 61 02
0533 414 09 58
0535 306 77 66
0535 658 16 26

AKSEVDER Bülteninde yayınlanmasını istediğiniz ½ A4 ü geçmeyen sosyal içerikli haberleriniz, nostaljik anı
ve fotoğraﬂarınız, kısa hikayeleriniz, şiirleriniz, ﬁrma tanıtım ve reklamınız, siyasi ve ideolojik görüşleriniz
varsa; e-mail yoluyla bize ulaştırınız. Bültenimiz sizlerden gelecek bilgi,
belge, doküman ve reklamlarla zenginleşecektir.
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