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“EDİTÖRÜN MESAJI

Değerli Rotaract Dostlarım,

Dönemin sonuna doğru yaklaşırken 10. sayımızla karşınızdayız. Bu ay 
da bir birinden keyifli içeriklerimizden 23 Nisan’a özel unutulmaya yüz 
tutmuş çocuk oyunlarını konu aldığımız ve dönemimizin en büyük 
organizasyonu olan 20. Rotaract Asamblesi’ni anlattığımız keyifli sayfalara 
göz atmayı unutmayın. Her zaman ki gibi dergimizde Kulüplerden 
Haberlerimizi, Rotaworld’ü Asparagazz’ı ve Ayın Projesini bulacaksınız.

Keyifle okumanızı dileriz...
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İçerik: Damla Kılınç

Dokuz Eylül Rotaract Kulübü

ÇOCUK OYUNUÇOCUK OYUNU

Çocukluğumuzdan Hatıra 23 KeyifliÇocukluğumuzdan Hatıra 23 Keyifli 



Çocukluğumuzdan Hatıra 23 Keyifli Çocuk OyunuÇocukluğumuzdan Hatıra 23 Keyifli Çocuk Oyunu

1.Aç Kapıyı Bezirgan Başı
Oyunda iki ebe seçilir ve ebelerin kolları altından aç 
kapıyı bezirgan başı şarkısı ile geçilir. Her geçen bir 
diğer ebenin arkasına geçerek iki takım oluşturulur. 
Takımlar kurulduktan sonra ip çekme yarışı başlar 
ve kazanamayan taraf tabi ki yere düşer!
2.İstop
 Bir kişi başka birinin ismini söyleyerek topu havaya 
atar, eğer topu havada yakalarsa başka bir isim söy-
leyip yeniden havaya atar. Topu yere düşmeden ya-
kalayamayan oyuncu ise bir renk söyler ve o renge 
dokunamayan kişiyi vurur. 

3.Mahalle Maçı
Kolasına, limonatasına, kekine ve 
bazen de çekirdeğine oynanan 
bildiğimiz futbol maçı. Karşı karşıya 
konan her şey bir kale olabilir!

4.Köşe Kapmaca
AAdıyla kendini anlatabilen bir oyun 
olan köşe kapmacada her çocuk bir 
köşeyi kapar ve ortada kalan ebe 
olur. Ebe her “değiş!” dediğinde 
çocuklar yer değiştirir ve yerini 
ebeye kaptıran ebe olur!

5.Elim Sende
Seçilen ebe Seçilen ebe koşturarak arkadaşlarını 
yakalamaya çalışır ve elim sende di-
yerek arkadaşını yakalar. Çocukların 
hareket etmelerini sağlayan, spora 
yatkınlık geliştiren bu oyun, 90lı yıl-
larda neredeyse tüm sokaklarda 
oynanıyordu.
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Çocukluğumuzdan Hatıra 23 Keyifli Çocuk OyunuÇocukluğumuzdan Hatıra 23 Keyifli Çocuk Oyunu

6.Yağ Satarıım, Bal Satarııım!
Daire olmuş çocukların etrafında elinde mendiliyle 
yağ satarım tekerlemesini söyleyerek dolanan 
çocuk, bir kişinin arkasına mendili bırakır. O kişi 
ebeyi yakalayana kadar ebe oturursa, mendil elinde 
kalan kişi ebe olur. 

7.Saklambaç
Hala evlerde dayılarla, teyzelerle oynanan saklam-
baç, perde arkasına saklanan çocukları ile gönülle-
rde taht kurmuş vaziyette. 

8.Birdir Bir
Uzun Eşeğe benzer şekilde sadece 
bir kişinin eğildiği ve diğerlerinin te-
kerleme söyleyerek üzerinden at-
ladığı oyun yine pantolonlar için 
büyük tehlike arz ediyor.
9.Yerden Yüksek
PParklarda, okullarda hatta evde, yer 
ve yüksek bir yer olan her yerde 
oynanabilen yerden yüksek, ebe 
seçilen bir kişinin yükseğe çıkanların 
yer değiştirmesi sırasında birini 
ebelemesiyle ebe değiştiren bir 
oyundur. 

10.Hacı Yatmaz
Oyuncuların her birinin bir numarası 
olur. Ortadaki sopayı bir kişi havaya 
atar ve numara söyler, numarası 
söylenen de sopayı tutmaya çalışır. 
diyebiliriz.
11.Dokuz Aylık
Topu dışarı atan kaleye geçer, herkesin topa 
değme hakkı bir, dokuz gol yiyenin çocuğu 
olur! Erkek çocuklarının en favori oyunların-
dan olan Dokuz Aylık oldukça stratejik diye-
biliriz.6
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12.Yakar Top
En az üç kişiyle oynanan yakar top iki kişinin birbir-
ine topu atarken ortada kalan kişiyi vurmaya 
çalışmasıdır; vuran kişi ortaya geçer. Oldukça 
eğlenceli olan bu oyunda ortadaki kişi topu yaka-
ladığında can kazanır. 

13.Sek Sek
Okullarda da yıllarca oynadığımız, sokaklara çizmek 
için tuğlaları kullandığımız sek sek ne yazık ki artık 
çocuklar sokakta oynamadığı için unutulmak üzere. 

14.Eski Minder
Gönüllü bir kişi yuvarlak oluşturmuş Gönüllü bir kişi yuvarlak oluşturmuş çocuk-
ların ortasına çömelir. Etraftaki çocuklar 
“Eski minder yüzünü göster, göstermezsen 
bir poz ver.”diye şarkı söyleyerek 
gönüllünün etrafında dönerler. Gönüllünün 
seçtiği bir konunun taklidini yapan çocuk-
ları gönüllü güldürmeye çalışır. Gülen 
ortaya geçer. 
15.Körebe
Seçilen bir ebenin gözleri bağlanır, ebe 
gelen sesler ve hisleriyle arkadaşlarını 
ebelemeye çalışır. Ebelediği arkadaşı yeni 
ebe olur. 

16.Beş Taş
Birler, ikiler, üçler, dörtler, beşler diye tüm taşları 
elinde toplama çabasına beş taş deniyordu. 

17.Uçak
Bir yaBir yakalama oyunu olan uçak oyununda ebe, 
kaçan çocukları yakalamaya çalışır. Yakalanan 
çocuk kollarını açarak dimdik durur ve yakalan-
mayanlardan biri bacak arasından geçerek onu kur-
tarır. 
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Çocukluğumuzdan Hatıra 23 Keyifli Çocuk OyunuÇocukluğumuzdan Hatıra 23 Keyifli Çocuk Oyunu

18.Misket 
Çok çeşitli tipleri olduğu gibi, mahallede büyük 
sükse konusuydu meşeler. Meşeleri dizerek en 
havalı meşesini atıp hepsini dağıtan çocuk yerdeki 
meşeleri kazanır! 

19.Alaylar
Elele tutuşmuş iki takım aElele tutuşmuş iki takım arasında oynanan oyunda 
bir tekerleme vardır. Tekerlemeyi söyleyen kişi 
sonunda bir isim söyler ve o isim karşı tarafın 
bütünlüğünü bozmaya çalışır. Oldukça stratejik 
değil mi?

21.Aspirin
Ebe olarak seçilen çocuk içinden bir sayı 
tutar, diğerleri de sayıyı tahmin etmeye 
çalışır. Eğer biri sayıyı bilirse ebe “aspirin” 
diye bağırarak onları kovalamaya başlar. 

22.Uzun Eşek
Kaç pantolon yırtıldı uzun eşek saKaç pantolon yırtıldı uzun eşek sayesinde 
bilinmez ama, azıcık büyüyen her erkek 
çocuğu hemen uzun eşek oynamaya 
başlardı. 

22.İp Atlama
Kocaman iplerin arasında iki hatta üç kişi ip at-
lardık değil mi? Çapraz atlayanlar, en çok atlama 
yarışları ve ip üzerinden türetilmiş değişik oyunlar 
silsilesi. Hepsi 90ların en favori ip oyunlarıydı. 

23.Çalı
Bir kozalağı ya da şişeyi vurmaya çalışan çocuklar 
arasında bir ebe vardır ve vuramayan çocuklar 
taşlarını almaya giderken bu ebeye yakalanan kişi 
ebe olur. 

Kaynak: www.egelife.com8
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 20. Rotaract Asamblesi  
            ‘Podyumda Asamble Var’

UR 2440. Bölge

İçerik: Sernur Ecemiş
İzmir Rotaract Kulübü
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20.Rotaract Asamblesi
‘Podyumda Asamble Var’

 23-25 Mart tarihlerinde Alsancak 
Rotaract Kulübü ev sahipliğinde 
düzenlenen Kuşadası Pine Bay Hol-
iday Resort’ta gerçekleştirildi. 
‘Podyumda Asamble Var’ konsepti-
yle ışıl ışıl bir Asamble organ-
zasyonuna katıldık

 Bu sene konsepte yakışır şekilde podyum asambleye taşındı. Göz dolduran dekor, 
sahne ışıkları ile gelecek dönem başkanlarımız kulüp bayraklarını podyumda yürüyer-
ek taşıdılar. Bu esnada havada unicorn balonlar, pankartlar gözümüzden kaçmadı :) 
Bu senenin belki de en çok duygulandıran detayı geçmiş dönem temalarının 
yansıtılarak, geçmiş dönem başkanlarımızın ceketleriyle yürüyen Rotaractörlerimiz-
di.. 
10



‘Podyumda Asamble Var’
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Efes Rotaract Kulübü 
"Yaşamın İzi Kadında 
Gizli Resim Sergisi 
ve Workshop Etkinliği" 
projesi ayın projesi..

Çetin Emeç Sanat Galerisi’nde Efes Rotaract Kulübü dönem projesi 
“Yeter ki Hayal Et”in bir aşaması olan “Yaşamın izi, kadında gizli” sergisi açıldı. 
Ülkemizden ve dünyadan 30 başarılı kadın portresinin resmedildiği sergide; 
dünyada iz bırakmış kadınların hikayeleri dinlendi. Sergide kadın portrelerinin 
yanısıra Efes Rotaract Kulübü ile birlikte Karşıyaka Rotaract Kulübü ve Kendin 
Yap Hobi Grubu olarak Seferihisar Sweet Mama Bike’da gerçekleşen workshop 
etkinliğindeetkinliğinde hazırlanan bardak, magnet, kitap ayracı gibi parçaların satışı 
yapılarak; Eçev ve Koruncuk Vakfı’nda bulunan kız çocuklarının okumasına 
destek olmak için bağışlandı.Tüm gün magnetlerde yer alan kadınların 
hikayeleri, anıları, şarkıları paylaşıldı.  Ayrıca sergide “Sessiz Oda” konseptiyle, 
12 parçalık şiddet, istismar ve imkansızlıklarla başa çıkan kadınların portreleri de 
yer aldı. 

13



14



15

Nilüfer Rotaract Kulübü üye ve misafir üyeleri 
Partner Kulüpleri Nilüfer Rotary ev sahipliğinde 
16-18 Şubat tarihlerinde düzenlenen 
“Dijital Çağda Liderlik” temalı RYLA 
etkinliğine destek verdiler.

Dijital Çağda Liderlik

Nilüfer Rotaract Kulübü

Nilüfer Rotaract Kulübü tarafından 
yürütülen “Renklendir Hayatı” projesi 

kapsamında Niş Özel Eğitim Okulundan 
47 kişi ve kulüp üyeleri Tofaş – Sakarya 
Spor kulüpleri basketbol maçını birlikte 

izlediler.

Renklendir Hayatı Engelsiz 
Tribünde
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2430. Bölge kulüplerinden Trabzon Rotaract 
Kulübü tarafından Türkiye Omurilik Felçliler 
Derneği yararına düzenlenen mavi kapak 
toplama projesine Nilüfer Rotaract Kulübü 
topladığı 58 kg mavi kapakla destek verdi.

“Hayata Kapak Olsun” 
Projesine Destek

Efes Rotaract Kulübü, eğitmen eğitimine 5 üye 
ile katılım gösterdi. Kulüp üyelerinden Sinem 
Beşir ve Sinem Top tüm kriterleri tamamlayarak 
Expert sertifikalarını almaya hak kazandı.

2 Expert Üyemiz Var!

Efes Rotaract Kulübü
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Efes Rotaract Kulübü, Karşıyaka Rotaract 
Kulübü ile birlikte tanışıklığı artırma ve 2 
kulübü kaynaştırmaya yönelik kahvaltı 
organizasyonu düzenledi. Seferihisar’da 
gerçekleşen kahvaltı yüksek katılım ile 
gerçekleşti.

Ortak Kahvaltı Organizasyonu

Efes Rotaract Kulübü

Güzelbahçe Rotaract Kulübü Bizim Mahalle kapsamında 
Karabağlar- Ali Akatlar İlkokuluna Urla Rotaract 
Kulübüyle ortak ziyaret gerçekleştirdi. İlkokullu çocuklara 
ihtiyaçları doğrultusunda 1 sene yetecek kadar kalem, 
silgi ve defter yardımında bulunuldu. Bunun yanı sıra 
günlük hayatta diş temizliği ve diş bakımı konusunda 
sunum gerçekleştirilerek akabinde sınıflarda diş 
taraması gerçekleştirildi. Hediye edilen diş fırçaları ve 
macunlarla birlikte doğru bir diş temizliği nasıl yapılır 
uygulamalı olarak paylaşımda bulunuldu.

Bizim Mahalle İlkokul Projesi

Güzelbahçe Rotaract Kulübü
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Bornova Rotaract ve Bornova Rotary kulübü 
ortaklığında gerçekleştirilen #sesimiduy projesi 5 
bölümden oluşuyor. Projede kadına, çocuğa, yaşlıya, 
hayvana ve doğaya yapılan istismara dikkat çekilmek 
istenen projede, çocuk ve kadın istismarına yönelik ilk 
2 afiş 8 Mart’tan 12 Mart’a kadar Agora, Mavibahçe, 
Ege Park Mavişehir/ Balçova/ Bornova ve MyVia’ların 
tamamında yayınlandı.

#sesimiduy

Bornova Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract Kulübü toplantılarında Ahmet 
Aslaner’e Meslek Hizmet Ödülü takdim etti. Aynı 
zamanda toplantılarında konuşmacı konuk olarak 
Fransız modacı Aurelle Bataille’yi ağırladılar.

Meslek Hizmet Ödülü

İzmir Rotaract Kulübü
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 İzmir Rotaract Kulübü hız kesmeden “81 İlde Okutuyo-
ruz” projesine devam ediyor. Projelerinin dördüncü eta-
bını da tamamlayan İzmir Rotaract Kulübü, bu kapsam-
da; Afyon, Ardahan, Adıyaman, Bilecik, Giresun, Amasya, 
Çankırı, Artvin, Çorum, Niğde, Kütahya, Bolu, Erzincan, 
Manisa, Şanlıurfa, Bayburt, Aydın, Bingöl, Bursa, Burdur, 
Çanakkale, Denizli, Çorum, Kırıkkale, Karaman, Sakarya, 
Kocaeli, Sinop, Uşak ve Isparta olmak üzere tam 30 ile 
ulaşmak üzere kitaplarını kargoladı.

81 İlde Okutuyoruz Devam Ediyor!

İzmir Rotaract Kulübü, 23.02.2018 tarihinde Atatürk’ü 
Anlamak projesi kapsamında üyeleri Rtc. Cansu Çine’nin 
yazdığı Atatürk’ü Anlamak adlı kukla oyununu Natural 
Kids Academy’de sergilediler.

Kukla Gösterisi 
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İzmir Rotaract Kulübü, 28.02.2018 tarihinde 
Yaşar Üniversitesi Ekonomi Topluluğu ile bir-
likte Norm Civata’ya işyeri gezisi düzenledi.

Norm Cıvata İşyeri Gezisi

Sürpriz Sabunlar 
İzmir Rotaract Kulübü, Çiğli Rotaract Kulübü ve Karşıyaka 
Rotaract Kulübü bu dönem 2’ncisini yine ortaklaşa 
gerçekleştirdikleri ‘Oyuncaklı Sabun’ Projelerinin yapım 
aşamasını tamamladılar. Çocuklara hijyen bilincini 
aşılayabilmek için sabunların içine oyuncaklar yerleştirdiler. 
05.03.2018 tarihinde Karşıyaka Suzan Divrik Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Anaokulu öğrencilerine ellerini yıkama 
alışkanlıklarının artabilmesi için oyuncaklı sabunlarını 
dağıtımı yapıldı.
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İzmir Rotaract Kulübü üyesi Rtc. Merve Pelin 
Öksüz 07.03.2018 tarihinde Karşıyaka Suzan 
Divrik Mesleki ve Anadolu Lisesi Anaokulundaki 
öğrencilere kitap okudu.

Anaokuluna Kitap Okuyoruz

 İzmir Rotaract Kulübü Uluslararası Rotary’nin 
kuruluş günü olan 23.02.2018 tarihinde aynı 
zamanda Anlayış ve Barış Haftasında Işıkkent 
Eğitim İnteract Kulübü ile birlikte bizim 
mahallelerindeki Rakım Erkutlu İlköğretim 
Okulunda çocuklar için küçük bir kukla gösterisi 
düzenlediler.

Rakım Erkutlu’ya Kukla Gösterisi
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İzmir Rotaract Kulübü bizim mahallel-
erindeki Rakım Erkutlu İlkokulu’nun 
merdivenlerini “yapmamız gereken-
ler, matematik, önemli tarihi günler 
ve ingilizce cümleler” ile donattı.

Merdivenlerde Konuşuyor

İzmir Rotaract Kulübü ve Ege Rotaract Kulübü 
08.03.2018 tarihinde Samsun Tekke Köy 
Antyeri İlkokulundaki öğrencilerin bilgisa-
yarlarını kargoya verdi. 12.03.2018 tarihinde 
bilgisayar ellerine ulaşan ilkokulunu öğrencilerinin 
sevinci fotoğraflara yansıdı.

Köy Okuluna Bilgisayar Bağışı
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İzmir Rotaract Kulübü bizim mahalledeki Rakım 
Erkutlu İlkokulu’na yepyeni bir kitap okuma 
alanı oluşturdu. Aynı zamanda öğrencilerin daha 
fazla kitap okuyabilmeleri için kitap bağışında 
bulunuldu.

Okuma Alanı

İzmir Rotaract Kulübü bizim mahallelerindeki 
Rakım Erkutlu İlkokulu’ndaki yıpranmış 
ve kullanılmaz haldeki toplantı ve gösteri 
salonunu yeniledi ve Işıkkent Eğitim Interact 
Kulübü ile birlikte yepyeni bir fen laboratuvarı 
oluşturdular. Son olarak ise çocukların 
dünyamızı daha iyi keşfedebilmeleri ve 
ülkeleri öğrenebilmeleri için dünya haritaları 
bağışlandı.

Fen Laboratuvarı, 
Tiyatro Salonu ve Harita Yardımı
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İzmir Rotaract Kulübü 11 Mart 2018 tari-
hinde Ayaküstü Kahve Alsancak şubesinde 
online işyeri gezisi gerçekleştirdi. Twin club-
larına sosyal medya hesabı üzerinden yap-
tıkları canlı yayın ile hem İngilizce hem de 
Türkçe olarak yaptıkları anlatımlarla kahve 
kültürünü tanımalarına yardımcı oldular.

Online İşyeri Gezisi 

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü, Bizim Mahalle 
Psiko-Sosyal Destek Programı kapsamında 11.03.2018 
tarihinde ilk oturumu gerçekleştirdi. Veli seminerlerinde 
Eskülap Danışmanlık’tan Yrd. Doc. Dr. Füsun Gökkaya 
“Özgüven Gelişimi” isimli sunumunu gerçekleştirdi. 
Kulüp üyeleri ise Uzm. Psk. Sumru Öz ve Kulüp 
başkanımız Sevgi Mestci ile hazırlanan gelişim 
programına çocuklar ile ilk oturuma başladı.

Bizim Mahalle

İzmir Ekonomi Rotaract 
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 İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü, 08.03.2018 
tarihinde Rotaract Akademi ile ortak Çalı-
şan Hakları eğitimini eğitme Dr. Ayça İzmir-
lioğlu ile gerçekleştirdi. Sunumda Kadın ça-
lışanların hakları, işten çıkarma-çıkarılma 
durumlarında talep edebileceklerimiz gibi 
konulara değinildi.

Çalışan Hakları Eğitimi

Bursa Rotaract Kulübü, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği 
“Mutluluk Bu Ağacın Altında” organizasyonundan elde 
ettiği kırtasiye-malzemeleri ve oyuncakların bir kısmını 
Karşıyaka Belediyesi tarafından yürütülen “Bir Çocuk Bin 
Gülüş” organizasyonuna destek amaçlı iletti.

Mutluluk Bu Ağacın Altında

Bursa Rotaract Kulübü

TEDx Bursa
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Bursa Rotaract Kulübü, 10.03.2018 tarihinde 
gerçekleşen TEDx Bursa etkinliğine katılım 
gösterdi.

Bursa Rotaract Kulübü, Nilsemder kursiyerlerine destek 
amaçlı sergilenen “Zübük” isimli tiyatro oyununa destek 
amacıyla üyeleriyle birlikte katılım gösterdi.

“Zübük” Tiyatro Gösterisi
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Güzelyalı Rotaract Kulübü, 19 Şubat tarihinde 
Dokuz Eylül Rotaract kulübü ile ortak toplantı 
gerçekleştirdi. Toplantıda ayrıca Dokuz Eylül 
Rotaract kulübü misafir üyesi Nuray Karataş, 
Çölyak konusunda sunum gerçekleştirdi.

Ortak Toplantı 

Güzelyalı Rotaract Kulübü, 27.02.2017 tarihinde Anemon 
Fuar otelde beşincisi gerçekleşen “Geleneksel Sevgiyi 
Paylaşma Yemeği” etkinliğine geçen dönem olduğu gibi 
katılım göstererek, down sendromlu arkadaşlarımız ile 
keyifli bir gün geçirdi.

Sevgiyi Paylaşma Yemeği

Güzelyalı Rotaract Kulübü

İzmir Kukla Günleri
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Güzelyalı Rotaract Kulübü, 01.03.2018 tarihinde, 
bu sene on ikincisi gerçekleştirilen İzmir Kukla 
Günleri’nin gala oyununa katılım gösterdi.

Çekirge Rotaract Kulübü, Geleneksel Sevgililer Bekarlar 
Gecesinin 10. sunu gerçekleştirdi. 24 Şubat tarihinde 
Agapios Meyhanesinde Çekirge Rotary ve diğer Rotaract 
Kulüplerinden misafirlerin de katıldığı gecede keyifli ve 
coşkulu anlar yaşandı. Geceye katılan misafirler “Sevgi 
Duvarı”na sevgiyi anlatan sözler yazarak geceye renk 
kattı.

Geleneksel Sevgililer – Bekarlar Gecesi
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Denizli Rotaract Kulübü, gelirin tamamının 
“Engelli Çocuk Oyun Parkı” projesine aktarıla-
cağı #EmojiParty etkinliğini Downtown Hou-
se’da gerçekleştirdi. Pop Marley grubu ve ünlü 
YouTuber Doğa Konakoğlu’nun sahne aldığı 
geceye katılım yoğundu. 

#EmojiParty

Denizli Rotaract Kulübü
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Göztepe Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract Kulübü

Sosyal Bahçe
 “Rotaract Club of Tamaulipas, Mexico, RID 
4130” kardeş kulübü Göztepe Rotaract’ın 
geleneksel projesi kapsamında, Meksika’da 
bir okulun bahçesine ağaç dikimi yapıp, 
oyunlar ile renklendirdiler.

Nutuklar Yurtdışında 

İzmir Rotaract Kulübü 81 İlde Okutuyoruz ve 
Atatürk’ü Anlamak projelerini yurtdışına açtı. 

2100. Bölgedeki Napoli Rotaract Kulübü, Campus 
Salerno Rotaract Kulübü, Rende Rotaract Kulübü 

ve Tirgu Mures Rotaract Kulübü’ne Ulu Önderimiz 
Mustafa Kemal Atatürk’ün unutulmaz eseri 

Nutuk’u proje kapsamında hediye ettiler.





Efes Rottact KulübüEfes Rottact Kulübü

Güzelyalı Rottact KulübüGüzelyalı Rottact Kulübü

Nilüff Rottact KulübüNilüff Rottact Kulübü
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6.Grup Kulüplli6.Grup Kulüplli

Güzelyalı Rottact KulübüGüzelyalı Rottact Kulübü

Nilüfl Rottact KulübüNilüfl Rottact Kulübü
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TUAREGLER

İçerik: Ali Can Kahyaoğlu
İzmir Rotaract Kulübü

TUAREGLER
Sahra Çöllerinde Müslüman ve Anaerkil Bir Topluluk;Sahra Çöllerinde Müslüman ve Anaerkil Bir Topluluk;



Tuaregler Neden Farklı?Tuaregler Neden Farklı?

Bu topluluğu bu kadar farklı kılan özelliği Müslüman kökenli bir Afrika 
topluluğu olmalarına rağmen anaerkil bir yapıya sahip olmalarıdır.

Tuaregler, kültür ve geleneklerini, yüzyıllardır korumayı 
başaran nadide topluluklardan birisidir. Bu toplumun kul-

landığı dil Berberi dili iken, yazma dilleri Tifinag’dır. 
Eskiden göçebe olan halk, artık yarı göçebe olarak yaşa-

maktadır. Önceleri yaşadıkları kırmızı boyalı deri çadırların 
yerini şimdilerde kendi yaptıkları evler almış durumdadır. 

Ancak evlerle ilgili en önemli bilgi, bunların kadının mülkü 
olması ve tamamen kadınların sözünün geçmesidir. 

Erkekler, kadınlar izin verdiği takdirde geceleri çadırlarda 
kalabilmektedirler. Eğer 

biten bir evlilik olursa da, çocukların velayeti ile birlikte 
tüm mal varlığı kadınların olmaktadır. Boşanma sonrasında 

her şeylerini kadınlara bırakan Tuareg erkekleri, yalnızca 
develerini alma hakkına sahipler. 

Tuareg toplumu, bin yılı aşkın süredir Nijer, Mali, Burkina 
Faso ve Libya arasında kalan geniş bir alanda yaşayan ve 
nüfusu yaklaşık olarak bir buçuk milyon olan Berberi 
kökenli Müslüman bir topluluktur.
TTuareg kelimesi Arapça kökenli olup, “Tanrı’nın terk ettiği” 
anlamına gelmektedir. Bu ismi almalarının sebebi 
Müslüman bir topluluk olmalarına rağmen, kültürleri ve 
gelenekleri dolayısıyla İslam aleminde kabul edilmem-
eleridir.

TUAREGLERTUAREGLER
Sahra Çöllerinde Müslüman ve 
Anaerkil Bir Topluluk;
Sahra Çöllerinde Müslüman ve 
Anaerkil Bir Topluluk;

TUAREGLER

İçerik: Ali Can Kahyaoğlu
İzmir Rotaract Kulübü

TUAREGLER
Sahra Çöllerinde Müslüman ve Anaerkil Bir Topluluk;Sahra Çöllerinde Müslüman ve Anaerkil Bir Topluluk;
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Boşanmak da Tuareg halkı arasında oldukça 
yaygındır. Bir kadın boşanma kararı aldığında, 
ona en büyük desteği ailesi veriyor ve bir de 
boşanma partisi düzenliyor. Bu parti ile aile, 
kızlarının yeniden bekar kaldığını kutlayarak 
tüm kabileye duyuruyor.

TTuareg eğlencelerinde, kadınlar, yalnızca 
kadınların çalabileceği tindé davulu ve imzad 
(tek telli kemençeye benzer) enstrümanları; 
erkekler ise, teherdent (yerel ud) ve çoban 
flütü çalıp şarkı söylemektedirler.

Tuareg Toplumlarında Kadın

Evlilik kadının isteği ile başlıyor ve kadının isteği ile bitiyor. Evlilik kadının isteği ile başlıyor ve kadının isteği ile bitiyor. 

TUAREGLERTUAREGLER

Diğer Müslüman topluluklardan farklı olarak, kadınlar bir kez evlen-
dikten sonra değerlerini yitirmemektedir. Kadınların, evli ol-
madıkları müddetçe, boşanmış ya da hiç evlenmemiş olmaları, genç 
ya da yaşlı olmaları, toplum önünde hiçbir fark yaratmamaktadır. 

Toplulukta kararlar alınırken erkekler konuşsa bile bütün verilen 
kararların arkasında kadınlar yer almaktadır. Politik yaşamda da 
kadınların yerleri yokmuş gibi görünse de, aslında siyaseten atılan 
adımların çoğu kadınların fikri veya altlarında onların imzası var. 

Eğer bir kadın evlenmeye karar verirse, erkeğin kendisine yazacağı şiirlerin etkileyici olmasını bekliyor. 
Toplumun okur-yazarlık seviyesinin de oldukça yüksektir. Erkeklerin okur-yazar olduğu toplulukta, 
kadınlar da yine annelerinden öğrendikleri alfabeyi kullanmaktadırlar.

Toplulukta, çocuklar annenin kabilesine aittir; doğan çocuk, annenin soyadını almakta; soy bağı anne 
kolundan ilerlemektedir. 

AileleAileler, kızlarının yaşamlarına bazı kurallar dışında karışmamaktadır. Kadınların evlenmeden önce dile-
dikleri kadar sevgilisi olabilmekte ve  evde yaşayanlar, kadınlar geceyi bir erkekle geçirdiğinde bunu 
görmezden gelmektedirler; ancak bir şartla, gün doğumundan önce erkeğin devesiyle birlikte çadırdan 
çıkmış olması.

Evlilik ve Aile

Sahra Çöllerinde Müslüman ve 
Anaerkil Bir Topluluk;
Sahra Çöllerinde Müslüman ve 
Anaerkil Bir Topluluk;
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Tuareg KültürleriTuareg Kültürleri

Bu topluluğun en öne çıkan özelliği; bu toplulukta kadınlar değil, 
erkekler peçe takıyor! 

Erkeklerin ise bir çadırda yemek yiyebilmek için o çadırda 
yaşayan bir kadınla cinsel ilişki yaşamış olması gerekmek-
te; aksi takdirde ayıp kabul edilmektedir. Bir erkeğin cinsel 
ilişki yaşamadığı bir kadının çadırında yemek beklemesi, 
büyük bir kabalık ve kadına yapılmış ağır bir saygısızlık 
olarak kabul edilmektedir.

Tuareg erkekleri, mavi insan olarak da bilinirler; çünkü bu erkelerin yüzleri de mavidir. Tabi ki bu 
erkekler mavi yüzlü doğmuyorlar; yüzleri sonradan mavileşiyor. Tuareg erkekleri yüzlerini mavi bir ku-
maşla örtüyorlar, gün geliyor sıcak, ter, tuz derken kumaş erkeğin yüzüne yapışıyor ve boyası da deriye 
işliyor ve böylece yüzleri mavileşiyor.

Erkelerin sarığa benzeyen başlıklarına “havli”, kıyafetlerine ise “bubu” adı verilmektedir.

Toplumdaki bir başka ilginç adet ise, erkeklerin üvey annel-
eri ile yemek yemiyor olmalarıdır. Erkek çocukların, üvey 
anneleri ile birlikte yemek yemeleri, saygısızlık olarak 
görülüyor. 

Tuareg erkeklerinin taktığı peçeler, onların “Sahra’nın mavi 
adamları” olarak bilinmesini sağlamış. Erkeklerin neden 
peçe taktığı sorulduğunda Tuareg erkekleri şu cevabı veriy-
or: “Güzel olan kadınlar. Yüzlerini 
görmek istiyoruz.” 

Tuareglerin yetişkin erkekleri mavi bir peçe takarlar. Bu 
peçe, yabancıların, kadınların ve de evlilik yoluyla akraba 
olunan kişilerin yanlarında takılmaktadır. Zahiriye mezhe-

Tuaregler çok misafirperverdirler. Misafir, Tuaregler için 
çocuktan hemen sonra gelir. Yemek yapmak, misafirleri 
hoş tutmak, topluluk için çok önemlidir. Bir misafir kabul 
ettiklerinde, ilk sordukları şey su isteyip istemediğidir. 
Ancak Tuaregler, misafir oldukları evde asla sorulmadan su 
istenmemektedir; susuzluktan yansalar dahi, ev sahibi 
sormadan su istemeleri ayıp karşılanmaktadır. 

TUAREGLERTUAREGLER
Sahra Çöllerinde Müslüman ve 
Anaerkil Bir Topluluk;
Sahra Çöllerinde Müslüman ve 
Anaerkil Bir Topluluk;
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01.04.2018Asparagas Haberler

GDBRT’leri Fena Sıkıştırdı
 Asbaşkanlar Geçmiş Dönem BRT’leri 
tarafından tenha bir köşede çok fena 
sıkıştırıldı. Zor dakikalar geçiren asbaşkan-
lar yeni döneme çok motiveler...

İşte Benim (Gala) Stilim 
  Asamblenin görkemli gala gecesinde 
konsepti layıkıyla yerine getiren bir et-
kinlik gerçekleşti. Ertan Kayıtken, Irmak 
Atuk, Uğurkan Erez ve Şenay Düdek’in ju-
riliğini yaptığı Gecenin En Şık Kadın ve 
Erkeğini seçme yarışı başladı. Başta 
sakin ve keyifli bir şekilde ilerleyen bu 
yarış Uğurkan Erez’in gereksiz çıkışıyla 
ortalığı fena halde gererken Gelecek 
Dönem Brt’si Kemal Aksoy ecel terleri 
döktü. Gecenin En Şık Kadını Melis Kara-
casulu olurken En Şık Erkeği ise Kemal 
Deniz Güney oldu.

AsparagazZ!
2440. Bölgenin en gaz, en asparagas haberleri bu kez Asamble Özel içeriğiyle sizlerle! 
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Değerli Rotaractör Dostlarım; 

EtkiliEtkili sunum yapmak bir sanattır ve özellikle iş 
dünyasında yapılan birçok sunum hayati önem taşır. 
Bu sanatı bilimsel verilerle desteklemeyi ve yeni 
yöntemler sunmayı amaçlayan Harvard Üniversite-
si’nin psikoloji bölümü başkanı Stephen M. Kosslyn, 
konuyla ilgili çok kritik 9 madde belirlemiş. Bu 9 
kritik maddeyi dikkate alarak siz de sunumlarınızı 
ççok daha etkili hale getirebilirsiniz.

Keyifli okumalar dilerim.

Rtc. Yağız Burak GÖKÇE
UR 2440. Bölge, 2017-2018 Dönemi
Meslek Hizmetleri ve Projeler Koordinatörü

Hedef Kitleye Özel İçerik Hazırlayın

SunumSunum yapılacak topluluğa genel bir sunum yapmak çoğunlukla hedefe etkili 
olmuyor. Hedef kitleye özel olarak hazırlanmamış sunumların akılda kalma ve sonuç 
odaklı etki yaratma oranı ortalama %20 olarak belirtiliyor.  Bu sebeple sunum 
içeriklerini, hitap edeceğiniz kişi ya da kişilere özel olarak hazırlamanız gerekiyor. 
Bunun için de karşınızdaki kişilerin düşünce yapısını, ideolojilerini, ilgi alanlarını ve 
zayıf noktalarını bilmeniz çok önemli. Topluluk için anlam ifade eden terminolojiler 
kullanarak etki oranınızı yükseltebilirsiniz.

SSöylemleri Doğru Görsellerle Destekleyin 

Nöroloji alanında yapılan son araştırmalar, insanların kelimeleri ve resimleri beynin 
farklı kısımlarında işleme soktuğunu gösteriyor. Sunumlarınızda yazıların yanında 
doğru resimlere de yer verirseniz, mesajın hatırlanma ihtimalinin katlamış olur-
sunuz. Önemli bir noktaya temas edeceğiniz zaman slaytınızda çarpıcı bir görsel ol-
masına özen gösterin. Ekleyeceğiniz çarpıcı resim ve video içerikleri sunumuzu çok 
daha akılda kalıcı hale getirecektir.

Etkili Sunum
Nasıl Olmalı?



Hedef Kitleye Özel İçerik Hazırlayın
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daha akılda kalıcı hale getirecektir.

Etkili Sunum
Nasıl Olmalı?
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Topluluğun Dikkatini Nasıl Yönlendireceğinizi Planlayın

Sunumu dinleyenleri etkilemek için mutlaka bir mesaj haritası çıkarın ve dinleyicile-
ri hangi slaytta etkileyebileceğinizi, hayrete düşürebileceğinizi, düşündürebi-
leceğinizi ve ikna edebileceğinizi planlayın. Bu plan doğrultusunda, sistematik bir 
şekilde içerikleri oluşturursanız, istediğiniz sonucu alma ihtimaliniz artacaktır.

Mesajınızın Ana Teması Etrafında Bir Hikaye Oluşturun 

Dinleyicileri gereksiz bilgilerle ve detaylarla yormak yerine, ana mesaj ve tema 
etrafında dolaşan etkileyici bir hikaye yaratın. Hikaye kurgulamak konusunda zor-
lanırsanız, gerçek hikayelerden yola çıkarak kendi mesajınızı destekleyin. İnsanlar 
bütünlük duygusu veren hikayelerden her zaman etkilenir.

Samimi Bir Sohbet Havasında Sunum Yapın

Sunumlarınız bir kürsü konuşması, nutuk ya da (en kötüsü de) bir vaazdan ziyade, 
arkadaşlar arasındaki bir konuşma gibi olmalıdır. Rahatlayın ve derin bir nefes alın. 
Teke tek konuşmalarda kullandığınız ses tonunu kullanın. Gözlerinizin gruptaki kişil-
erle buluşmasına izin verin. Hikâyenizi bir akşam yemeğinde anlatırmış gibi anlatın. 
Notlarınızla oynamayın ya da notlarınıza bakarak konuşmayın. Notlara ihtiyaç duy-
mayacak kadar rahat olana kadar prova yapın.

Etkili Sunum
Nasıl Olmalı?
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