
17/06/2016 Tempo  Yaşam tarzına derinlik katmak isteyenler için...

http://www.tempomag.com.tr/detail/cocugavurma 1/7



(HTTP://WWW.FACOOK.COM/TMPOMAGAZİN)


(HTTP://TWİTTR.COM/TMPODRGİİ)


(HTTP://
İNTAGRAM.COM/TMPODRGİİ/)

İYOGRAFİ&PORTR
(HTTP: / /WWW.TMPOMAG.COM.TR/KATGORİ/İYOGRAFİPORTR)

ANAT & TAARIM
(HTTP: / /WWW.TMPOMAG.COM.TR/KATGORİ/ANAT-
TAARİM)

YÜZLR
(HTTP: / /WWW.TMPOMAG.COM.TR/KATGORİ/YUZLR)

DÜŞÜNC
(HTTP: / /WWW.TMPOMAG.COM.TR/KATGORİ/DUUNC)

DOLC VITA
(HTTP: / /WWW.TMPOMAG.COM.TR/KATGORİ/DOLC-
VİTA)

TİL
(HTTP: / /WWW.TMPOMAG.COM.TR/KATGORİ/TİL)

MALUMAT
(HTTP: / /WWW.TMPOMAG.COM.TR/KATGORİ/MALUMAT)

URO 2016
(HTTP: / /WWW.TMPOMAG.COM.TR/KATGORİ/URO -
2016)

YAŞAM TARZINA DRİNLİK KATMAK İTYNLR İÇİN...
(http://www.tempomag.com.tr)

DÜŞÜNC

Çocuğa vurma!
‘Şⴠ㜵ddet’ son zamanlarda en çok tela㈵㐭uz edⴠ㜵len kelⴠ㜵melerden ⴠ㜵rⴠ㜵. ⴠ㜵lⴠ㜵oruz şⴠ㜵ddet

şⴠ㜵ddetⴠ㜵 doğuruor, şⴠ㜵ddet gören çocuklardan şⴠ㜵ddet ugulaan ⴠ㜵reler çıkıor. 72 sⴠ㜵vⴠ㜵l

toplum kuruluşunun üelⴠ㜵ğⴠ㜵le oluşturulan ‘Çocuğa Karşı Şⴠ㜵ddetⴠ㜵 Önlemek İçⴠ㜵n Ortaklık

Ağı’ gⴠ㜵rⴠ㜵şⴠ㜵mⴠ㜵, gelecek nesⴠ㜵llerⴠ㜵n şⴠ㜵ddetten uzak durması ⴠ㜵çⴠ㜵n ⴠ㜵zlenmesⴠ㜵, desteklenmesⴠ㜵

gereken ⴠ㜵r adım.

Aşegül avur Özgen

Arama ap... Tempo  Yaşam tarzına derinlik katmak isteyenler için...

‘Şiddet’  son  zamanlarda  en  çok  telaffuz  edilen  kelimelerden  biri.  Biliyoruz  şiddet  şiddeti
doğuruyor,  şiddet  gören  çocuklardan  şiddet  uygulayan  bireyler  çıkıyor.  72  sivil  toplum
kuruluşunun  üyeliğiyle  oluşturulan  ‘Çocuğa  Karşı  Şiddeti  Önlemek  İçin  Ortaklık  Ağı’  girişimi,
gelecek nesillerin şiddetten uzak durması için izlenmesi, desteklenmesi gereken bir adım.

Nasıl korusun?
Ufacık bedenli çocuklar kendilerine şiddet uygulayan yetişkinlere nasıl karşı koyabilir?

 

Klinik  psikolog  Yard.  Doç.  Dr.  Başak  Demiriz’in  davetiyle  Çocuğa  Karşı  Şiddeti  Önlemek  İçin
Ortaklık  Ağı’nın  ne  yaptığını  anlamak  için  buluştuk.  Sonra  bir  baktık  ki  koca  insanlar  hepimiz
oturmuş,  “Hiç  unutmam  annembabam  beni  bir  keresinde  şu  yüzden  dövmüştü”  hikâyeleri
anlatıyoruz.  Aramızda  çocukken  ağır  bir  dayak  yemese  de,  annebabasının  ya  da  öğretmeninin
tokadına,  fiskesine  maruz  kalmayan  yok  gibi.  Sohbetlere  bakınca  en  eğitimli,  şehirli,  modern
görünen  ailelerde  bile  çocuklara  hafifçe  de  olsa  vurmanın  tuhaf  karşılanmadığı  bir  toplumda
yaşadığımız gerçeği ortaya çıkıyor.
Demiriz,  konuştuklarımızı  duyunca  araya  giriyor  “Aslında  çocuğu  terbiye  etmek  için  vurmanın,
cezalandırmanın,  çocuğa  istenilen  davranışı  öğretmediği  bilimsel  olarak  ortaya  konuldu  biliyor
musunuz?  Ayrıca  şiddet  gören  çocuklar,  genellikle  başkalarına  kolayca  vurabiliyor,  problemleri
doğru çözme becerisi geliştiremedikleri için karşı karşıya kaldıkları problemleri şiddet uygulayarak
çözmeyi normal buluyor.”

ÇOCUKLARIN YÜZDE 74’Ü DAYAK YİYOR
Şu an içinde yaşadığımız toplumun her yerine sirayet eden ‘şiddet’ olgusunun altında yatan neden
tam  da  bu  değil mi?  Çocukluğunda  en  basitinden  yemeğini  yemediği,  uyumadığı,  lafa  karıştığı,
uslu  oturmadığı  (eften  püften  sebepler  uzatılabilir)  için  dövülen  çocuklar,  yetişkin  birer  birey
olduklarında da sokakta biri kendilerine yan gözle baktığı, otobüste yanlışlıkla omuz atıldığı, sırası
kapıldığı  için birer  canavara dönüşebiliyor. Bunlar  yine basit  durumlar. Koca dayağıyla hayatını
kaybeden kadınların, tecavüze uğrayan, şiddet gören çocukların haberleriyle her gün yıkılıyoruz. 
Toplum  içindeki  bu  kısır  döngüye  “Dur”  demenin  en  etkili  yolu  çocuğa  şiddeti  engellemekten
geçiyor. 2013 yılında  ‘Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı’ adıyla kurulan oluşum bu
konuda  aktif  bir  çalışma  yürütüyor.  Ekim  2015  itibarıyla  üye  olan  sivil  toplum  kuruluşlarının
(STK) sayısı 72’yi buldu. Ağın amacı, Türkiye’de çocukların yararına faaliyet gösteren, ulusal veya
yerel  STK’lar,  üniversiteler  ve  meslek  örgütlerinin  çocuğa  karşı  şiddeti  önlemeye  yönelik  hak
temelli izleme ve çalışmalarını kolaylaştırmak ve desteklemek. 
Rakamlara  bakınca  konunun  ciddiyeti  daha  iyi  anlaşılıyor.  2013  yılında  08  yaş  gurubundan
birinci derecede sorumlu 4 bin 100 ebeveynle yapılan bir araştırmada, eğitsel amaçlar  için ya da
çocuğun  öfkelendirici  bir  davranışına  tepki  olarak,  çocukların  yüzde  74’ünün  son  12  ay  içinde
şiddetin en az bir biçimine (fiziksel ya da duygusal) maruz kaldığı belirlenmiş.

 

Toplum bilinci şart 
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Nasıl korusun? 
Ufacık edenl㷔� çocuklar kend㷔�ler㷔�ne ş㷔�ddet ugulaan et㷔�şk㷔�nlere nasıl karşı koa㷔�l㷔�r?

 

Klⴠ㜵nⴠ㜵k psⴠ㜵kolog Yard. Doç. Dr. aşak Demⴠ㜵rⴠ㜵z’ⴠ㜵n davetⴠ㜵le Çocuğa Karşı Şⴠ㜵ddetⴠ㜵 Önlemek İçⴠ㜵n

Ortaklık Ağı’nın ne aptığını anlamak ⴠ㜵çⴠ㜵n uluştuk. onra ⴠ㜵r aktık kⴠ㜵 koca ⴠ㜵nsanlar hepⴠ㜵mⴠ㜵z

oturmuş, “Hⴠ㜵ç unutmam annem-aam enⴠ㜵 ⴠ㜵r keresⴠ㜵nde şu üzden dövmüştü” hⴠ㜵kâelerⴠ㜵
anlatıoruz. Aramızda çocukken ağır ⴠ㜵r daak emese de, anne-aasının a da öğretmenⴠ㜵nⴠ㜵n

tokadına, fⴠ㜵skesⴠ㜵ne maruz kalmaan ok gⴠ㜵ⴠ㜵. ohetlere akınca en eğⴠ㜵tⴠ㜵mlⴠ㜵, şehⴠ㜵rlⴠ㜵, modern

görünen aⴠ㜵lelerde ⴠ㜵le çocuklara hafⴠ㜵fçe de olsa vurmanın tuhaf karşılanmadığı ⴠ㜵r toplumda

aşadığımız gerçeğⴠ㜵 ortaa çıkıor. 

Demⴠ㜵rⴠ㜵z, konuştuklarımızı duunca araa gⴠ㜵rⴠ㜵or “Aslında çocuğu terⴠ㜵e etmek ⴠ㜵çⴠ㜵n vurmanın,

cezalandırmanın, çocuğa ⴠ㜵stenⴠ㜵len davranışı öğretmedⴠ㜵ğⴠ㜵 ⴠ㜵lⴠ㜵msel olarak ortaa konuldu ⴠ㜵lⴠ㜵or

musunuz? Arıca şⴠ㜵ddet gören çocuklar, genellⴠ㜵kle aşkalarına kolaca vuraⴠ㜵lⴠ㜵or, prolemlerⴠ㜵

doğru çözme ecerⴠ㜵sⴠ㜵 gelⴠ㜵ştⴠ㜵remedⴠ㜵klerⴠ㜵 ⴠ㜵çⴠ㜵n karşı karşıa kaldıkları prolemlerⴠ㜵 şⴠ㜵ddet

ugulaarak çözmeⴠ㜵 normal uluor.”

ÇOCUKLARIN YÜZD 74’Ü DAYAK YİYOR 
Şu an ⴠ㜵çⴠ㜵nde aşadığımız toplumun her erⴠ㜵ne sⴠ㜵raet eden ‘şⴠ㜵ddet’ olgusunun altında atan

neden tam da u değⴠ㜵l mⴠ㜵? Çocukluğunda en asⴠ㜵tⴠ㜵nden emeğⴠ㜵nⴠ㜵 emedⴠ㜵ğⴠ㜵, uumadığı, lafa

karıştığı, uslu oturmadığı (eften püften seepler uzatılaⴠ㜵lⴠ㜵r) ⴠ㜵çⴠ㜵n dövülen çocuklar, etⴠ㜵şkⴠ㜵n ⴠ㜵rer

ⴠ㜵re olduklarında da sokakta ⴠ㜵rⴠ㜵 kendⴠ㜵lerⴠ㜵ne an gözle aktığı, otoüste anlışlıkla omuz

atıldığı, sırası kapıldığı ⴠ㜵çⴠ㜵n ⴠ㜵rer canavara dönüşeⴠ㜵lⴠ㜵or. unlar ⴠ㜵ne asⴠ㜵t durumlar. Koca

daağıla haatını kaeden kadınların, tecavüze uğraan, şⴠ㜵ddet gören çocukların haerlerⴠ㜵le

her gün ıkılıoruz.  

Toplum ⴠ㜵çⴠ㜵ndekⴠ㜵 u kısır döngüe “Dur” demenⴠ㜵n en etkⴠ㜵lⴠ㜵 olu çocuğa şⴠ㜵ddetⴠ㜵 engellemekten

geçⴠ㜵or. 2013 ılında ‘Çocuğa Karşı Şⴠ㜵ddetⴠ㜵 Önlemek İçⴠ㜵n Ortaklık Ağı’ adıla kurulan oluşum u

konuda aktⴠ㜵f ⴠ㜵r çalışma ürütüor. kⴠ㜵m 2015 ⴠ㜵tⴠ㜵arıla üe olan sⴠ㜵vⴠ㜵l toplum kuruluşlarının (TK)

Tempo  Yaşam tarzına derinlik katmak isteyenler için...

‘Şiddet’  son  zamanlarda  en  çok  telaffuz  edilen  kelimelerden  biri.  Biliyoruz  şiddet  şiddeti
doğuruyor,  şiddet  gören  çocuklardan  şiddet  uygulayan  bireyler  çıkıyor.  72  sivil  toplum
kuruluşunun  üyeliğiyle  oluşturulan  ‘Çocuğa  Karşı  Şiddeti  Önlemek  İçin  Ortaklık  Ağı’  girişimi,
gelecek nesillerin şiddetten uzak durması için izlenmesi, desteklenmesi gereken bir adım.

Nasıl korusun?
Ufacık bedenli çocuklar kendilerine şiddet uygulayan yetişkinlere nasıl karşı koyabilir?

 

Klinik  psikolog  Yard.  Doç.  Dr.  Başak  Demiriz’in  davetiyle  Çocuğa  Karşı  Şiddeti  Önlemek  İçin
Ortaklık  Ağı’nın  ne  yaptığını  anlamak  için  buluştuk.  Sonra  bir  baktık  ki  koca  insanlar  hepimiz
oturmuş,  “Hiç  unutmam  annembabam  beni  bir  keresinde  şu  yüzden  dövmüştü”  hikâyeleri
anlatıyoruz.  Aramızda  çocukken  ağır  bir  dayak  yemese  de,  annebabasının  ya  da  öğretmeninin
tokadına,  fiskesine  maruz  kalmayan  yok  gibi.  Sohbetlere  bakınca  en  eğitimli,  şehirli,  modern
görünen  ailelerde  bile  çocuklara  hafifçe  de  olsa  vurmanın  tuhaf  karşılanmadığı  bir  toplumda
yaşadığımız gerçeği ortaya çıkıyor.
Demiriz,  konuştuklarımızı  duyunca  araya  giriyor  “Aslında  çocuğu  terbiye  etmek  için  vurmanın,
cezalandırmanın,  çocuğa  istenilen  davranışı  öğretmediği  bilimsel  olarak  ortaya  konuldu  biliyor
musunuz?  Ayrıca  şiddet  gören  çocuklar,  genellikle  başkalarına  kolayca  vurabiliyor,  problemleri
doğru çözme becerisi geliştiremedikleri için karşı karşıya kaldıkları problemleri şiddet uygulayarak
çözmeyi normal buluyor.”

ÇOCUKLARIN YÜZDE 74’Ü DAYAK YİYOR
Şu an içinde yaşadığımız toplumun her yerine sirayet eden ‘şiddet’ olgusunun altında yatan neden
tam  da  bu  değil mi?  Çocukluğunda  en  basitinden  yemeğini  yemediği,  uyumadığı,  lafa  karıştığı,
uslu  oturmadığı  (eften  püften  sebepler  uzatılabilir)  için  dövülen  çocuklar,  yetişkin  birer  birey
olduklarında da sokakta biri kendilerine yan gözle baktığı, otobüste yanlışlıkla omuz atıldığı, sırası
kapıldığı  için birer  canavara dönüşebiliyor. Bunlar  yine basit  durumlar. Koca dayağıyla hayatını
kaybeden kadınların, tecavüze uğrayan, şiddet gören çocukların haberleriyle her gün yıkılıyoruz. 
Toplum  içindeki  bu  kısır  döngüye  “Dur”  demenin  en  etkili  yolu  çocuğa  şiddeti  engellemekten
geçiyor. 2013 yılında  ‘Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı’ adıyla kurulan oluşum bu
konuda  aktif  bir  çalışma  yürütüyor.  Ekim  2015  itibarıyla  üye  olan  sivil  toplum  kuruluşlarının
(STK) sayısı 72’yi buldu. Ağın amacı, Türkiye’de çocukların yararına faaliyet gösteren, ulusal veya
yerel  STK’lar,  üniversiteler  ve  meslek  örgütlerinin  çocuğa  karşı  şiddeti  önlemeye  yönelik  hak
temelli izleme ve çalışmalarını kolaylaştırmak ve desteklemek. 
Rakamlara  bakınca  konunun  ciddiyeti  daha  iyi  anlaşılıyor.  2013  yılında  08  yaş  gurubundan
birinci derecede sorumlu 4 bin 100 ebeveynle yapılan bir araştırmada, eğitsel amaçlar  için ya da
çocuğun  öfkelendirici  bir  davranışına  tepki  olarak,  çocukların  yüzde  74’ünün  son  12  ay  içinde
şiddetin en az bir biçimine (fiziksel ya da duygusal) maruz kaldığı belirlenmiş.

 

Toplum bilinci şart 
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saısı 72’ⴠ㜵 uldu. Ağın amacı, Türkⴠ㜵e’de çocukların ararına faalⴠ㜵et gösteren, ulusal vea erel

TK’lar, ünⴠ㜵versⴠ㜵teler ve meslek örgütlerⴠ㜵nⴠ㜵n çocuğa karşı şⴠ㜵ddetⴠ㜵 önlemee önelⴠ㜵k hak temellⴠ㜵

ⴠ㜵zleme ve çalışmalarını kolalaştırmak ve desteklemek.  

Rakamlara akınca konunun cⴠ㜵ddⴠ㜵etⴠ㜵 daha ⴠ㜵ⴠ㜵 anlaşılıor. 2013 ılında 0-8 aş guruundan

ⴠ㜵rⴠ㜵ncⴠ㜵 derecede sorumlu 4 ⴠ㜵n 100 eevenle apılan ⴠ㜵r araştırmada, eğⴠ㜵tsel amaçlar ⴠ㜵çⴠ㜵n a da

çocuğun ö‹㈰elendⴠ㜵rⴠ㜵cⴠ㜵 ⴠ㜵r davranışına tepkⴠ㜵 olarak, çocukların üzde 74’ünün son 12 a ⴠ㜵çⴠ㜵nde

şⴠ㜵ddetⴠ㜵n en az ⴠ㜵r ⴠ㜵çⴠ㜵mⴠ㜵ne (fⴠ㜵zⴠ㜵ksel a da dugusal) maruz kaldığı elⴠ㜵rlenmⴠ㜵ş.

 

Toplum 䈥쀀l䈥쀀nc䈥쀀 şart  
Çocukların ş㷔�ddet görmemes㷔� 㷔�ç㷔�n onların da en az et㷔�şk㷔�nler kadar hak sah㷔�㷔� olduğunu

anlamamız gerek㷔�or.

 

TCK’DAKİ TRİY HAKKI 
Çocuğa şⴠ㜵ddet ne azık kⴠ㜵 u kadar agın. Ağın öncü TK’larından Uluslararası Çocuk Merkezⴠ㜵

sorumlusu Adem Arkadaş, “u ⴠ㜵nsanlar mⴠ㜵nⴠ㜵k dⴠ㜵e hakları da mⴠ㜵nⴠ㜵k olamaz” deⴠ㜵p, Türk Ceza

Kanunu’nda aⴠ㜵lee terⴠ㜵e ve dⴠ㜵sⴠ㜵plⴠ㜵n hakkı veren ⴠ㜵arelerⴠ㜵n mutlaka kaldırılması gerektⴠ㜵ğⴠ㜵nⴠ㜵

sölüor. YÖRT Vakfı aşkanı ⴠ㜵el renel de onunla hemfⴠ㜵kⴠ㜵r. 16 aşında ⴠ㜵r genç kızın annesⴠ㜵

kendⴠ㜵sⴠ㜵nⴠ㜵 dövdüğü ⴠ㜵çⴠ㜵n onu dava ettⴠ㜵ğⴠ㜵nⴠ㜵 ama, hakⴠ㜵mⴠ㜵n "Aⴠ㜵lenⴠ㜵n terⴠ㜵e etkⴠ㜵sⴠ㜵 vardır" dⴠ㜵erek

ceza vermedⴠ㜵ğⴠ㜵nⴠ㜵 anlatıor. 

Meselenⴠ㜵n düğümlendⴠ㜵ğⴠ㜵 nokta da u zaten. “Daak cennetten çıkmadır” gⴠ㜵ⴠ㜵 ⴠ㜵r sözün

eşereⴠ㜵ldⴠ㜵ğⴠ㜵 topraklarda, terⴠ㜵e vermek ⴠ㜵çⴠ㜵n çocukların dövülmesⴠ㜵 gaet sıradan. Yasa değⴠ㜵şse

ⴠ㜵le, aⴠ㜵leler çocuklarını dövmemelerⴠ㜵 gerektⴠ㜵ğⴠ㜵nⴠ㜵 nasıl öğrenecek? unun ⴠ㜵reler ve sonrasında



17/06/2016 Tempo  Yaşam tarzına derinlik katmak isteyenler için...

http://www.tempomag.com.tr/detail/cocugavurma 4/7

toplumlar üzerⴠ㜵nde arattığı tahrⴠ㜵atı nasıl anlaacaklar? Ve dⴠ㜵elⴠ㜵m kⴠ㜵 asa değⴠ㜵ştⴠ㜵, şⴠ㜵kâet
mekanⴠ㜵zması oluştu... 3-4 aşındakⴠ㜵 çocuklar aⴠ㜵lelerⴠ㜵nⴠ㜵 nasıl şⴠ㜵kâet edeⴠ㜵lⴠ㜵r? aısız soru
elⴠ㜵rⴠ㜵or ⴠ㜵nsanın kafasında.

İVÇ ÖRNĞİ 
Ağın temsⴠ㜵lcⴠ㜵lerⴠ㜵 de u soruların farkında ama önemlⴠ㜵 olan ⴠ㜵r erden aşlamak. u noktada da

İsveç örneğⴠ㜵nⴠ㜵 verⴠ㜵orlar sık sık. 1979 ılında çocuklara her türlü fⴠ㜵zⴠ㜵ksel cezaı asaklaan ⴠ㜵lk

ülke olan İsveç’te, ⴠ㜵kⴠ㜵 ıl ⴠ㜵çⴠ㜵nde asaklama anne-aaların üzde 50’sⴠ㜵 tarafından ⴠ㜵lⴠ㜵nⴠ㜵r hale

gelmⴠ㜵ş. üt kutularının üzerⴠ㜵ne asaklama ⴠ㜵le ⴠ㜵lgⴠ㜵lⴠ㜵 sloganlar asılarak, kahvaltıda aⴠ㜵lecek

konunun tartışılması sağlanmış.  

“Türk ve İsveç kültürü ⴠ㜵r mⴠ㜵?” dⴠ㜵enlere de ağ temsⴠ㜵lcⴠ㜵lerⴠ㜵, “Orada da sandığınız kadar kola

olmadı ama etkⴠ㜵n kampanalarla daağın ne kadar zararlı olduğunu anlattığınızda ⴠ㜵nsanlar ⴠ㜵kna

oluor. n önemlⴠ㜵sⴠ㜵 u ⴠ㜵lⴠ㜵ncⴠ㜵 gelⴠ㜵ştⴠ㜵reⴠ㜵lmek” dⴠ㜵e karşılık verⴠ㜵or.

N YAPILMALI? 
u ⴠ㜵lⴠ㜵ncⴠ㜵 gelⴠ㜵ştⴠ㜵reⴠ㜵lmek ⴠ㜵çⴠ㜵n ağın öncelⴠ㜵klⴠ㜵 hedefⴠ㜵, TCK’da er alan aⴠ㜵lenⴠ㜵n terⴠ㜵e hakkı ⴠ㜵le ⴠ㜵lgⴠ㜵lⴠ㜵

ⴠ㜵arelerⴠ㜵n kaldırılması. Aⴠ㜵le ve osal Polⴠ㜵tⴠ㜵ka akanlığı teşkⴠ㜵lat apılanması ⴠ㜵çⴠ㜵nde çocuğun

savunuculuğunu apacak ‘çocuk koruma görevlⴠ㜵sⴠ㜵’ adı altında enⴠ㜵 ⴠ㜵r apı kurulmasını da

önerⴠ㜵orlar. tkⴠ㜵n ⴠ㜵r kampana ve ⴠ㜵lⴠ㜵nçlendⴠ㜵rmede elette devlet desteğⴠ㜵nⴠ㜵n çok önemlⴠ㜵 ⴠ㜵r rolü

olacaktır.  

Kampanalar daağın zararlarını anlatmaa devam ederken, u zararları ⴠ㜵len ⴠ㜵rⴠ㜵 ⴠ㜵ne de ⴠ㜵r

çocuğa vuraⴠ㜵lⴠ㜵r mⴠ㜵? Maalesef vuraⴠ㜵lⴠ㜵r. unu engellemenⴠ㜵n tek olu ⴠ㜵se her türlü edensel

cezanın her türlü ortamda asaklanması olacaktır.  

ⴠ㜵rⴠ㜵rlerⴠ㜵ne sagılı, sorunları şⴠ㜵ddetle değⴠ㜵l dⴠ㜵alogla çözmeⴠ㜵 aşaran, empatⴠ㜵 kuraⴠ㜵len

ⴠ㜵relerden oluşan ⴠ㜵r toplum haalⴠ㜵mⴠ㜵z varsa, ola çocuk etⴠ㜵ştⴠ㜵rⴠ㜵rken koulmamız gerekⴠ㜵or.

Unutmaalım, o çocuklar geleceğⴠ㜵n ta kendⴠ㜵sⴠ㜵.

 

 

TMPO

DİĞR YAZILAR

PAYLAŞ
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NİAN 2016

“en hâlâ uradaım ve onun için kavga ediorum”

lvi  Pre le,  ö lümünden neredee  40 ı l   onra  ahnelere  dönüor.  Kaım aında  İngi l iz
Kral iet  Fi larmoni  Orketra ı 'n ın   ‘Kral ’ ın  e i  ve  arş iv  görüntüler i  eş l iğ inde performan
ergi leeceği  ir leş ik  Kral l ık   turneinde,  Pre le 'nin  miraçı ı  ve  üük aşkı  Pr ic i l la  da
ahnede olacak.  PrIcI l la  Pre le,  eki  aşkı   i le   i lg i l i   i l inmeenler i ,   anat ına  dair  haal

kır ık l ık lar ını  ve  lvi   i le   i lg i l i  ge lecek planlar ını( ! )  anlat ıor.

(http://www.tempomag.com.tr/detail/en-hala-uradaim-ve-onun-icin-kavga-ediorum)

DVAM IN I  OKU

ŞUAT 2016

Teoman:“Karım haatımın üük aşkıdı”

http://www.tempomag.com.tr/detail/ben-hala-buradayim-ve-onun-icin-kavga-ediyorum
http://www.tempomag.com.tr/detail/teomankarim-hayatimin-buyuk-askiydi
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O ir  k la ik.   10  ı l lar  geçt iğ inde de  var  o lmaa devam edecek,  h iç  ekimeecek.  Kim i l i r
elki  çocuklar ımız   i le  ka lpler i  kır ı ld ığ ında  onun ir  parça ıla  ağlaacak,   içecek,   ii leşecek.
unu aşarmak  iç in  uğraşmadı .  Çok daha  zorunu apt ı ;  kendinden ne  ç ıkıora  o lduğu g ii
ortaa  komaı  ecerei ld i .  Teoman,  ı l lardır  konuşmuordu;  u  arada  evlendi ,  aa  oldu ,

oşandı ,  müziği   ırakt ı ,  ger i  döndü ve  ş imdi  ukunluğunu TMPO iç in  ozdu.

(http://www.tempomag.com.tr/detail/teomankarim-haatimin-uuk-akidi)

DVAM IN I  OKU

KAIM 2015

John ve Yoko’nun şarkıı

u,   'ge l ip  de  ka lan  o  kız ' ın  h ikâei .   ize  dünaı  vaat  eden,  arkadaş lar ınız  evmee  de,   tüm
evren ütünüze ürüe  de,  anında olmaktan ir  gün pişmanl ık  dumadığınız   ‘o  kız ’ ın  şarkı ı .

u ,   iz i  ar ışa   inandıran adamı  aşka   inandıran kadının  ve  hepimizi  güzel  günler i  haal
etmee cearet lendiren ,  20 'nci  üzı l ın  en  etki leic i  ç i ft in in  maal ı . . .

(http://www.tempomag.com.tr/detail/john-ve-okonun-arkii)

DVAM IN I  OKU

http://www.tempomag.com.tr/detail/teomankarim-hayatimin-buyuk-askiydi
http://www.tempomag.com.tr/detail/john-ve-yokonun-sarkisi
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ARALIK 2015

“İtanul ve toplum hatalık geçirior”

İnan;  Ara  Güler   fotoğra畨ar ının  en öne ç ıkan öğe i .  u özel l ikten ola  ç ıkarak,  uta   i le
Türkie   toplumunu konuşmak üzere   ir  araa  gel ioruz.   İnanlar  değişt i  mi?  Toplum nee
evri l ior?   İtanul  neree  g idior?  Ama e lette  karş ımızdaki   i  im aşaan ir   tar ih  o lunca ,

öleş inin  çerçevei  geçmiş ,  ö lüm ve  aşamla  geniş l ior.  Ağzını  ozmaktan,   lafın ı
ölemekten akınmaan Ara  Güler,  kendine  ha  gerçekçi l iğ ile  karş ımızda  duruor.

(http://www.tempomag.com.tr/detail/itanul-ve-toplum-hatalik-gecirior)

DVAM IN I  OKU
KÜNY (HTTP:/ /WWW.TMPOMAG.COM.TR/KUNY)

İLTİŞİM (HTTP:/ /WWW.TMPOMAG.COM.TR/İLTİİM)
YAYIN  İLKLRİ  (UPLOAD/YAYİNİLKLRİ .PDF)

http://www.tempomag.com.tr/detail/istanbul-ve-toplum-hastalik-geciriyor
http://www.tempomag.com.tr/kunye
http://www.tempomag.com.tr/iletisim
http://www.tempomag.com.tr/detail/upload/yayinilkeleri.pdf

