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ÖNSÖZ 

Belediye olarak, yapılacak en büyük yatırımın insana olan yatırım 
olduğu bilinciyle bütün hizmetlerimizde insan unsurunu ön planda 
tutmaktayız. Yerel yönetimlerin sadece yol, kaldırım, park, bahçe yap-
makla sorumlu olmadığına, mutlaka sosyal ve kültürel dönüşümün 
de tamamlanmasına katkıda bulunması gerekliliğine olan inancımız, 
yine Türkiye’de bir ilk olan bu projeyi hayata geçirmemizin gereklili-
ğini gösterdi. 

Aile toplumun temelidir. Sağlam ve güçlü bir toplum ancak dü-
zenli ailelerden oluşur. Bu amaçla toplum olarak aileye gerekli önem 
verilmelidir. Biz de Nevşehir Belediyesi olarak ailelerimize küçük de 
olsa katkı sağlamak adına, uzun süre birlikte olmayı başarmış mutlu 
ailelerimizin deneyimlerini sizlerle paylaşmayı uygun gördük.

Aile kurumu, Türk İslam toplumunda da zaman içerisinde deği-
şimlere uğramıştır; fakat etkinliğini ve önemini kaybetmemiştir. Türk 
İslam toplumu açısından ailenin önemini vurgulamak için Anayasamı-
zın 41. maddesinde “Aile toplumun temelidir” ifadesi kullanılmakta-
dır.
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 20 Eylül 1993 tarih ve 47/231 
sayılı kararı ile 15 Mayıs’ı “Uluslararası Aile Günü” olarak ilan etmiş-
tir. 15 Mayıs’ın Uluslararası Aile Günü ilan edilmesinin temelinde, 
toplumun tüm kesimlerinin aile konusundaki bilincin artırılması, ai-
leleri destekleyici faaliyetlere teşvik edilmesi, aile kurumunun devamı 
için gerekli tüm desteklerin sağlanması yatmaktadır. Uluslararası Aile 
Günü’nün birincisi 15 Mayıs 1994 tarihinde gerçekleştirilmiş olup bu-
günün yer aldığı hafta olan 15–21 Mayıs ise “Aile Haftası” olarak kabul 
edilmiştir. 

“Aile Olmak Zor Değil” projemizde, birçok insanın kafasında yer 
alan, uzun ve mutlu evliliğin sırrı var mıdır, varsa nedir? Günümüzde-
ki birçok evliliğin bu denli çabuk yıkılmasının sebepleri nelerdir?... 
Tüm bu sorulara cevap aradık. 

Bu kitapçıkta, uzun ve mutlu evliliğin nasıl olması gerektiğine dair 
aile deneyimlerini sizlerle paylaşıyoruz. 

Nevşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz ve uygulanmak üze-
re tasarladığımız projelerle sizlere hizmet etmekten gurur duymakta-
yız.

Sevgi ve saygılarımla...

  
 Hasan ÜNVER
 Nevşehir Belediye Başkanı



“En olgun
imana sahip mümin,

huyu en güzel ve
ailesine karşı en nazik,

lütufkâr olanıdır.”
Hz. Muhammed (S.A.V)

“Evleniniz, çoğalınız,
çünkü ben kıyamet gününde

sizin çokluğunuzla
iftihar edeceğim.”

                  Hz. Muhammed (S.A.V)
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Sadık DİRİKOÇ
86 Yaşında

“İnsanlar da değişti, 
mevsimler de değişti, her şey 

değişti. Zamana uyarsan 
geçinir gidersin, uymazsan 

geçim olmaz” diyerek 
evliliğin sırrını tanımladı.

Kevser DİRİKOÇ 
85 Yaşında
“Sadakat, hoşgörü en önem-
lisi. Eskilerde bir tecrübe, bir 
saygı vardı. Birbirlerine dai-
ma saygılı olsunlar” sözüyle 
evliliğe yeni başlayacak çift-
lere bir ışık yaktı.

Aile olabilmenin erdemini 68 yıl yaşadılar.
Peki, nasıl oldu?
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 NECİP AĞIRBAŞLI
89 Yaşında

“Babayı tanımazsan, anayı 
tanımazsan ne olur?

Ya hırsız olursun,
Ya ipsiz olursun,

veya eşkıya olursun,
İlla ki ANA-BABA tanınacak” 
diyerek evlilikte büyüklere 

saygının önemini 
vurguladı. 

Fikriye AĞIRBAŞLI
81 Yaşında
Uzun evliliğin sırrının 
inançtan geçtiğini 
belirterek “Başta inançlı 
olmak lazım. İnanç, 
maneviyat güçlü olursa, her 
şey tamam olur.” dedi.

Büyüklere saygı ve sevginin önemini vurgulayan 
Ağırbaşlı Ailesi 66 yıl evli kalmayı başardılar.
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Ali Kemal KAYNAR
80 Yaşında

“Dinimiz,‘müşavere ediniz, 
müşaverede hikmet var’1 der. 

Müşaverede hikmet demek 
ortak akıl demektir. Kişiler bir 
araya gelir birbiri ile müzakere 

eder. Yani tek başına karar 
almak doğru değildir. Ailece 

karar vermek onay vermek la-
zım” sözleriyle evlilikte mü-
şaverenin en önemli etken 

olduğunu dile getirdi.

Meryem KAYNAR
81 Yaşında
“Ben buraya gelin geldim, 
buraya uyacam demeli. Buna 
da biraz sabır lazım, biraz 
zaman lazım bir de sevmek 
lazım.” diyerek evlilikte 
sabrın ve sevginin önemini 
vurguladı. 

Müşavere ile evliliği tavsiye eden 
Kaynar Ailesi 61 yaşında

1. Âl-i İmrân Sûresi: 159
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 Yüksel DEMİRSOY
80 Yaşında

“Eşleri birbirine bağlayan şey 
sevgi, saygı ve güvendir. Evli-

liğin birinci kanunu ise eşinin 
şahsiyetine saygı göstermektir. 

Sevgi, saygı ve sabır insanı 
sadık yapar. Sadakat ise bağlı-
lık demektir. Akıllı erkek, eşini 
baskı ve korkuyla değil, saygıy-

la kendine bağlar.” diyerek 
nasihatte bulundu.. 

Selime DEMİRSOY
76 Yaşında
“Evlilik paylaşma ve 
yardımlaşmadır. Daha 
doğrusu bir anlamda 
arkadaşlıktır. Evlilik, eşlerin 
çabaları ve katkılarıyla 
anlam kazanır.” sözleriyle 
genç çiftlere hayatın 
müşterek olduğunu ve her 
konuda birbirlerine destek 
olmalarını nasihat etti.

“Evlilikte paylaşım ve yardımlaşma esastır” diyen 
Demirsoy Ailesi 59 yaşında
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M. Ali TÜRKÇÜER
84 Yaşında

“Eskiden aile yapılarının 
birbirine uyup uymadığı 

araştırılırdı. Bizim de 
ailelerimiz birbirine uydu. Şu 
yaşa kadar hiçbir tartışmamız 
olmadı.” diyerek aile birliği 
kurulurken aile yapılarının 
da araştırılması gerektiğini 

vurguladı. 

Melahat TÜRKÇÜER
78 Yaşında
“Eskiden bir şeye mutlu olur-
duk. Şimdi mutlu olmak için 
sınır yok. Günümüzde arka-
daşlıklar olsa da evlenince her 
şey çabuk tüketiliyor.” sözle-
riyle evlilikte küçük şeylerle 
mutlu olmayı bilmeyi ve 
evliliği bitirmeden önce 
uzun süre düşünülmesi ge-
rektiğini dile getirdi. 

Evliliklerini 59 yıl sürdüren Türkçüer Ailesi  
“Küçük şeylerden mutlu olmak lazım” diyor 
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Salih YÜCEL
83 Yaşında

“Görücü usulü ile evlendik. 
Doktor muayenesine kadar da 
görmedik birbirimizi. Hep iyi 

gün olmaz,  hatalar da olmuş-
tur. Sabır edeceksin. Sıkıntılı 

günler mutlaka olur. Sen şöyle 
ettin, ben böyle ettim ile olmaz. 

Düzgün bir aile yuvasına 
sahipsen arkası düzgün gelir. 

Evliliğin yürümesinde erkek 
ve kadına ortak yük düşer ” 

sözleriyle huzurlu bir aile, 
huzurlu bir yuva için sabır 

etmek gerektiğine değindi. 

Mediha YÜCEL
74 Yaşında
“Kaynanam, kaynatamdan Al-
lah razı olsun 25 sene beraber 
yaşadık. Mutluluğu istiyorsan 
evlilikte sabırlı olacaksın, yoksa 
huzur bulamazsın. Kadın be-
nim sözüm geçsin, erkek benim 
sözüm geçsin derse geçim olmaz. 
Yeri geldi kocam beni idare etti, 
yeri geldi ben kocamı idare et-
tim. Çiftlerin, orta yolu bulma-
ları gerek” diyerek gençlere 
sabır etmeleri gerektiğini 
ve sabrın sonunun selamet 
olduğunu tavsiye etti.

Sabrın önemi vurgulayan ve evliliklerini 
59 yıl sürdüren Yücel Ailesi
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Halil İbrahim YÜCEL
74 Yaşında

“Hanımlar, erkeklere Allah’ın 
emanetidir. O yüzden hanım-
lara sahip çıkmak lazım” di-

yerek, eşine verdiği önemi 
vurguladı. Yeni evlenecek 
çiftlere eşlerine değer ver-

melerini tavsiye etti. 

Güldane YÜCEL
76 Yaşında
“Eşimin sevgisine hep saygı ve 
sevgiyle karşılık verdim. Hep 
dürüst davrandım, birbirimize 
hiç yalan söylemedik” sözle-
riyle dürüstlüğün ne kadar 
önemli olduğuna dikkat 
çekti.

“Hayat müşterektir” diyen 
Yücel Ailesi 58 yıldır beraber
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Semasi ALAKOÇ
81 Yaşında

“Aramızda hiç tartış-
mamız olmadı. Daha üç 
gün üst üste küsmüş biri 

değiliz. Yeni nesilde şü-
kür yok, kıymet yok.
Şimdiki damatların 

evliliğe aklı ermiyor ki. 
Ne anneni küstür ne 

eşini küstür.” sözleriyle 
erkeklerin arayı 

bulması gerektiğini 
belirtti.

Hikmet ALAKOÇ
76 Yaşında
“O zamanlar iş pek çoktu. Buğday yıka-ser 
ekmek yap, pekmez kaynat… işleri söylesem 
bitmez. Bağ, dağ derken işler haddinden 
aşırıydı. Ama bir günden bir güne yapmam 
demedim. Bir kar yağardı dam kürüyeceğiz 
diye akşamı ederdik. Oda oda dünyanın 
damı vardı. Çok olduğu zamanlar erkekler 
yardım ederdi. Kartopu oynayarak güle 
oynaya dam kürerdik. Yorulmazdık 
eğlenirdik.” Verdiği örneklerle işlerin ve 
yaşamın zor olduğunu ancak sevgi, saygı 
ve birlik-beraberlikle her şeyin keyifli ve 
güzel olacağını gençlere anlatmaktadır.   

Birlik ve beraberliğe dikkat çeken  
Alakoç Ailesinin evlilikleri 58 yaşında 
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Erol KOCAMAZ
72 Yaşında

“Eskiden kız babası gelinliğinle 
bu evden çıktın, alını sürüye 

sürüye girdin, kefenini sürüye 
sürüye çıkacaksın derlerdi. Şim-
dilerde “vay kızıma ne yaptın” 
deyip tutup adliyeye götürüyor-

lar. Çok ufak sorunlardan evli-
likler dağılmaz, biraz sabretmek 

lazım. Hem erkek hem kadın 
biraz alttan alacak, her şey 

karşılıklı…” diyerek sabrın 
önemini vurgulamıştır.

Ayşe KOCAMAZ
75 Yaşında
“Geçim ilimdir. Eskiler iyiydi 
şimdiki zamana bakınca. Buraya 
geldin geçineceksin. Bir daha gidip 
de gittiğin yer pek mi iyi olacak. 
Gençliğinde sıkıntı çekmeyince bal 
yalanmaz. Biz mutluyduk, şimdi 
daha mutluyuz.  Eşime ‘aman 
ölme şurada gölgem gibi’ dur diyo-
rum. Bekle beni.” söylemleriyle 
gençlere sevginin, paylaşımın, 
anlayışın ve sonunda birlikteli-
ğin önemini anlatıyor.

56 yıldır evliliklerini sürdüren Kocamaz Ailesi 
sevgi ve paylaşıma dikkat çekiyor 
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Yılmaz ÖZALTIN
72 Yaşında

“İki yarım bir araya gelince bir 
bütün olur. Bu bütünü kimse 
bozamaz. Erkek de olsa kadın 
da olsa birbirlerinin kabahat-

lerini mazeret olarak görmesin, 
affetmeye alışsın, çevirmeye 

çalışsın. Hataları düzeltsinler 
kavgaya dönüşmesin”  

diyerek anlayışın önemini  
vurguladı.

Ruhser ÖZALTIN
76 Yaşında
“Benim ailem burası ben bura-
da yaşamalıyım, burada ge-
çinmeliyim demeli. Ufak tefek 
şeyleri sorun etmemeli, her şeyi 
büyütmemeli” ifadeleriyle 
gençlere birbirlerini sahip-
lenmelerini ve birbirlerine 
anlayışlı olmaları gerektiği-
ni nasihat etti.

Anlayışın evlilikteki önemini vurgulayan  
Özaltın Ailesi 56 yaşında
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Şükrü BARAK
75 Yaşında

“Tartışmalarda o fazla söyle-
yince öbürü aşağıdan alacak. 
Erkek olsun kadın olsun kötü 
bir söz duyunca hemen inan-

mayacaksın. Sabır edersen her 
şey olur” diyerek evlilikte 
anlayışlı olmayı ve sabır 

etmeyi vurguladı.

Rukiye BARAK
72 Yaşında
“Evliliğim sabırla geçti. Eşim 
yurtdışındayken hep çalıştım. 
Çocuklarıma babalarının yok-
luğunu hiç göstermedim.  
On iki sene köyde kaldım. 
Eşim gelince mutlu geniş bir 
aile olduk. Evliliği ayakta tut-
mak kadında” sözleriyle  
bayanlara anlayışlı ve sabır-
lı olmayı nasihat etti.

Evliliklerde anlayış ve sabrı nasihat eden Barak 
Ailesi 55 yıldır beraberler
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Ali Kemal TURGAY
79 Yaşında

“Sabır, sabır, sabır bundan 
ötesi yalan.” diyerek, sabrın 
yuvanın korunmasında en 
önemli fedakarlık olduğu-

nu vurguladı.

Meliha TURGAY
68 Yaşında
“Evlilikte küçücük bir sabır, 
birazcık anlayış ve hoşgörü, 
kötülükleri görünmez eder. 
Mutsuzlukları mutluluğa 
dönüştürür.” sözleriyle 
gençlerin sabırlı olmalarını 
nasihat etti. 

“Evlilik bir sabır imtihanıdır” diyen 
Turgay Ailesi 54 yaşında
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Osman FİLİZLİ
71 Yaşında

“En başta sabır gerek, sevgi 
ve hoşgörü sabırla oluşur ve 

her türlü sıkıntıyı aşmaya yol 
gösterir” diyerek, sabrın en 

önemli etken olduğunu 
dile getirdi.

Sevdiye FİLİZLİ
67 Yaşında
“Biraz sabır, biraz uyum” 
gerekiyor aslında sözüy-
le evlilikte her günün iyi 
olmayacağını, eşlerin zor 
günlerde de birbirlerine 
destek olmaları gerektiğini 
belirtti.

“Sorumlulukları paylaşmak lazım” diyen 
Filizli Ailesi evliliklerinin 53. yılında
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Oğuz ATA
72 Yaşında

“İki testiyi birbirine vurunca 
ne olur? İkisi de kırılır ya da 
biri kırılırsa biri de çatlar, işe 

yaramaz. Öyleyse iki testiyi 
birbirine vurmamak lazım, 

birinin karşısına mutlaka yu-
muşak bir şey koymak lazım” 

diyerek eşlerin birbirlerine 
tartışma fırsatı vermemesi, 
birbirlerine sert konuşma-

ması gerektiğini vurguladı. 

Hatice ATA
69 Yaşında
“Peygamberimiz hadis-i şerifle-
rinde; evleniniz, boşanmayınız 
ki ben huzur ALLAH’ıma 
vardığımda ümmetimin çoklu-
ğu ile övüneyim. Boşanırsanız 
arş titrer diyor. Arşı titretecek 
bir işi ben nasıl yapayım, ben 
korkarım. Allah korkusu için-
de olacak” diyerek inancın 
önemli olduğunu söyledi.

“Eşlerin birbirlerine tartışma fırsatı vermemesi” 
gerektiğini söyleyen 53 yıldır evli Ata Ailesi
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Ali TURAN
76 Yaşında

“Birbirimize hep yardım ettik. 
O yapmazsa ben yaparım, ben 

yapmazsam o yapar. İkimiz 
birbirimize iyi kötü destek olup 

gidiyoruz. Birimiz çay suyu 
koyarken, birimiz kahvaltı 

hazırlıyoruz” diyerek hayatın 
müşterek olduğunu genç-

lere anlattı.

Penbe TURAN
69 Yaşında
“Çok sıkıntı çektik. Ama birbi-
rimizi hiç bırakmadık. Onun 
kusurunu ben affedersem, be-
nim kusurumu o affederse elli 
ikiyi de bulursun elli beşi de. 
Ama idare edemezsen elli üç 
saati bile yapamazsın”
sözleriyle sabır ve hoşgö-
rünün evlilikteki önemine 
değindi. 

Evliliklerini 53 yıl sürdüren Turan Ailesi  
sabır ve hoşgörü önemli diyor
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Tevfik Ruşen  
KAYMAKÇI

76 Yaşında
“Ne iş yapsak birlikte danışarak 

yaparız. Saygı olmadan sevgi 
olmaz. Ben ona saygımı göster-
dim, o da bana sevgisini verdi. 

Erkek güler yüz tatlı dil ister, 
kadın da bunları ister bir de sev-
gi ister. Çok sabır ettik, yuvamız 
için mücadele ettik, çalıştık. Çok 

zor, çok güzel hayat yaşadık. 
Almanya’ya gittim ama eşimin 
ve çocuklarımın hasreti bir gün 

bile dinmedi, zorunluluktan ora-
daydım” sözleriyle birbirleri-
ne bağlılıklarını dile getirdi.

Gülsel KAYMAKÇI
69 Yaşında
Aynı evi 2 oğlu, 2 gelini, her 
iki oğlunun 1’er gün arayla 
doğan çocukları ve kendileri 
toplam 8 kişi 8 yıl hoşgörü, 
sevgi ve saygıyla paylaştılar. 
Küçük yaştaki gelinlerine öğ-
retici oldular. “Gençtir, kıracak-
tır da dökecektir de, olsun varsın 
derim. Onu neden öyle yaptın 
demem, yoksa geçim olmaz. Her 
şey huzur içinde olmalı. Büyükler 
idare etmesini bilecek, küçükler 
de sevildiğini, sayıldığını bilecek” 
diyerek birlik ve beraberliğe 
dikkat çekti.

Evlilikte bağlılık önemli diyen  
Kaymakçı Ailesi 53 yaşında 



Aile Olmak Zor Değil / 27

Yusuf ŞAYAKDİKEN
74 Yaşında

“Annem derdi ki; oğlum gülü 
seven dikenini de sever. Kı-
rılmış dökülmüş demezsen 

geçinene geçim pek çok. Babam 
ve annem öldüğünde kırk beş 

yaşındaydım bir gün kavgaları-
nı duymadım da, görmedim de. 

Biz böyle bir ailede yetiştiğimiz 
için eşimin kusurlarını ben gör-
mem, benim kusurlarımı o gör-
mez” diyerek eşler arasında 

anlayışın önemini vurguladı. 

Fatma ŞAYAKDİKEN
79 Yaşında
“Kimse dört dörtlük değildir. 
Herkesin hataları vardır. 
Önemli olan hataları alttan 
almayı bilmektir. Karşı tarafın 
da hata yaptığını bilip, ona 
göre davranması gerekir. Af-
fedici olup, yapıcı düşünmek 
gerek, küserek bir yere varıl-
maz” diyerek affetmenin 
önemini belirtti.

51 yıllık Şayakdiken Ailesi evlilikte 
“Kusurları görmezden gelmek lazım” diyor. 
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Hasan Erol GÜLEN
73 Yaşında

“Genç çiftlere özellikle anlayış 
şart demek istiyorum. Yoksa 

evlilikler yürümez. Zengin diye 
alırsın fakirleşir, fakir diye 

alırsın zenginleşir. Onun için 
paraya tamah etmeyecekler. 

Birbirlerine saygı 
gösterecekler.” sözleriyle an-

layışın ve güvenin önemini 
dile getirdi.

Ayişe GÜLEN
66 Yaşında
“Hoşgörü çok önemli. Senin 
paran benim param olmaması 
lazım. Ayrım yapılmaması 
için eşe güvenmek lazım. Ben 
eşime çok sığındım. Daha on 
altı yaşındaydım evlendiğim-
de. Baba, anne, kardeşti be-
nim için, o kadar güvendim” 
diyerek güvenin evlilikdeki 
önemini vurguladı.

Saygı, anlayış ve güven bir evlilikte olmazsa olmaz 
diyen Gülen Ailesi 50 yaşında 
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Mustafa HIZALAN
73 Yaşında

Sabır ve paylaşımın öne-
mini vurgulayan Mustafa 
Bey, “anne ve baba evlatla-
rını yetiştirirken, sabır kav-

ramını öğretmeli. Ortada 
bir elma varsa paylaşmalı. 
Senin gelirin o, öbürünün 
geliri o. Eşinle birlikte gö-

ğüsleyeceksin,  o zaman 
yük kalkar. Kendini bilen 

erkek eşini zor durumda 
bırakmak istemez. Kadın 

da bunu bilmeli.” Sözleri 
ile karşılıklı anlayışın 

önemine değindi. 

Şerife HIZALAN
71 Yaşında
Aile yapıları farklı olmasına rağmen 
evlendiğinde eşinin aile yapısına uyum 
sağlamış olan Şerife Hanım, “Kayınva-
lidemin kemiklerine nur doğsun. Böyle iyi 
bir kayınvalide olur mu? Küçük büyüyecek, 
olgunlaşacak, yavaş yavaş her şeyi öğrene-
cek. Kayınvalide, kayınpeder hiçbir zaman 
gelin ve damadın açığını birbirine verme-
meli, öğretici olmalı.” sözleriyle  büyükle-
rin anlayışlı ve öğretici davranmasıyla 
gençlerin uyum sağlamalarının kolay-
laştırılacağını vurguladı. Kayınvalide-
siyle 15 yıl, kayınvalidesinin vefatından 
sonra da kayınpederiyle 36 yıl birlikte 
yaşayan Şerife Hanım, karşılıklı sevgi 
ve saygıyla çok mutlu ve huzurlu bir 
hayat geçirdiklerini belirtti.

“Mutlu ve huzurlu bir hayat, karşılıklı sevgi ve saygıyla 
olur” diyen Hızalan Ailesi evliliklerinin 50. yılında 
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Şaban YALÇIN
51 Yaşında

“Hasta olarak yengesi ile 
birlikte hastaneye geldiler. Eşimi ilk 

orada gördüm. Ben sıra veriyordum. 
Ona iki numara verdim birine kendi 

telefon numaramı yazdım. 10 gün 
sonra aradı, kısmetmiş evlendik. Ben 

de bir daha dünyaya gelsem eşimle 
evlenirim. Herşeyin başı saygı, saygı, 
saygı. Sevgi tükenebiliyor ama saygı 
olunca hepsi devam ediyor. Evliliği 
sürdürebilmek için ufak tefek şeyleri 
sorun etmeyecekler, büyütmeyecekler, 
hiçbir şey olmamış gibi davranacak-
lar. Öyle olursa evlilik devam eder. 

Dediğim dedik olmayacak evlilikte.” 
sözleriyle tüm engellerin saygı ve 

sevgiyle aşılacağını vurguladı. 

Hatice YALÇIN
47 Yaşında
“Çok sıkıntılı günler 
çektik ama bir daha dünyaya 
gelsem eşimi arar bulurum, 
onunla tekrar evlilik yaparım. 
Hiç birbirimizi kırmadık, 
birbirimizi üzmedik ama tabi 
ki en önemli şey saygı. Aç da 
kalsan, susuz da kalsan saygı 
bitmeyince her şeyin üstesinden 
geliniyor. Zor şartlara göğüs 
gerilirse mutluluk olur. Sıkıntılı 
günlerimizde kafa kafaya verdik 
beraberce ağladık ama tartışma 
olmadı aramızda, hep birbirimize 
destek olduk.” Sözleri ile evli-
likte en önemli faktörün saygı 
olduğunu belirtti.

Tüm engellere rağmen  
Yalçın Ailesi evliliklerinin 20’nci yılında 
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