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Sevgili Çekmeköy 2023 Okurları
Bundan dört sene önce hainler tarafından bir terörist 
darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 
vatanını seven, kendi iradesiyle seçtiği hükümete sahip 
çıkan kahramanlar tarafından durduruldu. O gece genç, 
yaşlı herkes kahramanca tankların, silahların önünde 
göğsünü siper etti. 

Bu ay, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan 
alçak darbe girişiminin dördüncü yıl dönümü. O gece 
yurdun dört bir tarafında darbeye karşı sesler yükseldi. 
Millet olarak tankların önüne geçerek; "Dur!" dedik. 
Karanlığın aydınlığa kavuştuğu o gecede, canını canından 
aziz bildiği vatanı uğruna feda eden 250 şehit verdik. 
Binlerce kişi de gazi oldu. Bu ay o günü anma, fedakârlığı, 
vatanseverliği unutmadığımızı gösterme zamanıdır. 

Bir zamanlar darbeler ezanları susturmuştu. O gece de 
okunan salalar, ezanlar ve tekbirler darbeleri durdurdu. 
Millet olarak bütün dünyaya demokrasiye nasıl sahip 
çıkılır gösterdik. Çanakkale ruhu yeniden bir güneş gibi 
üzerimize doğdu ve zafer milletin oldu. 15 Temmuz 
gecesinin sabahında herkes gördü ki, millet olarak bu 
vatan toprağının bir karışını bile teslim etmeyiz. Ve yine 
gördüler ki, demokrasiye göz dikenler bu topraklarda 
istediklerini elde edemeyeceklerdir. Aramıza fitne 
tohumları serpmek isteyenler bundan sonra başarılı 
olamayacaklardır.  

Sevgili Okurlar;
Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan korona virüsü 
ülkemizde ve dünyada büyük ölçüde kontrol altına alındı. 
Bu sayede yeni bir sürecin içine girdik. Kısıtlanmaların 
azaldığı fakat tedbirlerin elden bırakılmaması gereken 
bir dönemi yaşıyoruz. Sağlık bakanımız Fahrettin 
Koca’nın ifade ettiği gibi maske, mesafe ve temizlik 
kurallarına uyulduğu takdirde bu süreci de en kısa sürede 
atlatacağımıza inanıyorum.

Sevgili Dostlarım,
Bu ay sonunda Kurban Bayramı’nı idrak edeceğiz. Bu 
vesileyle Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, 
bayramın ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur 
getirmesini dilerim.

Ahmet POYRAZ
Belediye Başkanı
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GEÇMİŞTEN DERS ALALIM

15 Temmuz 2016 akşamı bu ülkede terörist darbe girişimi 
yaşandı. Asker ve sivil hainler tarafından planlanan bu 
kalkışma ülkemizin geleceğine, milletimizin bağımsızlığına 
ve özgürlüğüne kast etmeyi amaçlıyordu. Halkımız 
Çanakkale’den, Kurtuluş Savaşından binlerce yıllık devlet 
geleneğinden aldığı güç ve tecrübe ile tehlikeyi sezerek 
sokaklara, caddelere ve meydanlara indi. Ve o gecenin 
sabahında darbeciler derdest edildi. 

Şimdi o gece yaşananlardan ders alma zamanıdır. Tarihi 
tecrübe ile entelektüel birikimle yaşananları tekrar tekrar 
değerlendirme vaktidir. Vatanımızı o gece bir uçurumun 
kenarına getiren ihanetin arka planını doğru tahlil etmek, 
bu ihaneti doğru okuyup bir daha bu tehlikeye düşmemek 
gerekmektedir. Bu bağlamda siyasetçilerin yanı sıra 
topluma yön veren entelektüellere, sanatçılara, kültür 
insanlarına büyük görevler düşmektedir. Özgür düşünen, 
sorgulayan, bilgili, birikimli ve vatanperver gençler 
yetiştirmek gerekmektedir. 

Değerli okurlar,
Bu sayımızda 15 Temmuz’a ilişkin röportaj ve yazıların 
yanı sıra kültür ve sanat, sağlık, akademik yazılar gibi farklı 
konularda yazılar kaleme alındı. 

Bu ayın sonu Kurban Bayramı. Şimdiden, bayramın size ve 
bütün insanlığa sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. 
Koronasız, virüssüz, salgınsız nice huzurlu günler diliyorum.

@cekmekoy2023

@cekmekoy2023dergisi

facebook.com/Cekmekoy2023

cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr
cekmekoy2023.com
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ISTANBUL’UN
INCILERI

ARAP CAMİİ
Dar, bükümlü, dik sokaklarıyla meşhur Galata’nın 
içerisinde göğe yükselen bir tarihi eser, Arap 
Camii. Cami dediğimizde aklımıza gelen 
kubbeli, yuvarlak, beyaz ve mermer taşların 
yanı sıra gotik mimarisiyle gönlümüzde taht 
kuran ve unutamadığımız camiler arasına giren 
Arap Camii, kiliseden çevrilmiş bir şaheser. 
Mimarisinin farklılığıyla dikkatleri üzerine çeken 
camii, Galata Kulesinden sonra bu semtte en çok 
ziyaret edilen yapıtlardan biri. Galata Kulesini 
gezdikten sonra insan yoğunluğuyla meşhur 
ama bir o kadar da eğlenceli olan perşembe 
pazarının arasından yükseliyor Arap Camii.

Caminin Yapılışı
Yapılışı hakkında iki farklı rivayet vardır. 
Birincisine göre, 717 yılında yapılmış ve 
İstanbul’un ilk camii hüviyetini taşıyan 
cami Arap Camii’dir. İstanbul’un fethi için 
717 yılında gelmiş olan Müslüman Arap 
kumandanlarından ve sahabe neslinden 
meydana gelen bir ordu başında Mesleme bin 
Abdülmelik adındaki komutan; Galata’da Bizans 
semalarına ilk Ezan-ı Muhammedi sesinin 
yükseldiği bir cami yaptırmış ve adına da Arap 
Camii denilmiştir. 7 yıl kadar İstanbul’da kalmış 
olan Arap Müslüman Ordusu ibadetini burada 
yapmıştır. Daha sonra Şam’da çıkan bir isyan 
üzerine Arap ordusunun Şam’a gitmesiyle 
Dominiken Papaz ve Rahipleri burayı kilise 
haline sokmuş, şimdi minare olarak kullanılan 
çan kulesini bu esnada ilave etmişlerdir. 
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İkinci rivayete göre; Dördüncü Haçlı 
Seferinde Kudüs yerine Konstantinopolis yani 
günümüzdeki İstanbul’u almayı hedefleyen 
Katolikler, Dominiken mezhebine bağlı bir 
manastırı Galata'da yaptırmışlardır. Papaların 
da yakın ilgisini çeken bu manastır ve kilise, 
bir süre sonra mezhebin kurucusu olan "San 
Domeniko"nun adının da eklenmesiyle tanınır: 
San Paolo ve San Domeniko.
İstanbul’un fethinden sonra en büyük kiliselerin 
camiye çevrilmesiyle, Fatih Sultan Mehmet 
tarafından 1475 yılında bu kilise de camiye 
çevrildi.

Caminin Mimarisi
Cami adı aklımıza geldiğinde hepimizin zihninde 
bir silüet belirir. Geniş kubbeler, beyaz rengin 
yoğunluğu ve silindir şeklinde minareler… İşte 
bu cami öyle bir cami değil! Dikdörtgen sivri 
uçlu minaresiyle Galata semtinde yükselen cami, 
Türkiye’de sayılabilecek kadar az olan gotik 
mimariyi temsil ediyor. Gotik mimarinin camiyle 
birleşmesi ise bu camiyi farklı kılan en büyük 
özellik.
Kırmızı tuğlalarla örülmüş olan camii, ahşap 
pencereler ve caminin şeklinin yassı dikdörtgen 
olması, unutulmayacak camiler listemize 
girmesini sağlıyor. İçerisine girdiğimizde tahta 
yapılı dayanaklar ve kırmızı halı bizi karşılıyor. 
Alışılagelmiş büyüklükten küçükte olsa 
çevresindeki insanları toplamayı başarıyor Arap 
Camii. Caminin dört duvarına ve 22 ağaç sütun 
üzerine oturtulan ahşap ve süslemeli tavanı 
ile 8 mermer sütuna oturan barok usulünde 
mahfili bulunuyor. Camiyi, 3 kat halindeki 70 
pencere aydınlatıyor. Dikdörtgen şekilli caminin 
minaresinin altından avluya girilen tonoz halinde 
bir geçit bulunuyor

Neden “Arap” Camii?
Caminin Araplara mâl edilme sebeplerinden 
biri, minareye çevrilen eski çan kulesinin 714’te 
Şam’da yaptırılan ünlü Emeviye Camisinin özgün 
mimarisini çağrıştırmasındandır. Diğer sebep 
ise İspanya’daki Benî Ahmer-Benî Nasr İslâm 
Devleti’nin 1492’de sona ermesi üzerine, oradan 
göç eden Müslümanların bu cami çevresine iskân 
edilmesiyle burası Arap Camii adını almış ve 
esasının Müslüman Araplar tarafından fetihten 
evvel kurulduğu efsanesi de buradan doğmuştur.
Gerek yapısı gerekse hikâyesiyle kalbimize 
kazınan Arap Camii’ye gitmeyi ertelemeyin. 
Galata Kulesinin ardından perşembe pazarında 
vakit geçirdikten sonra Arap Camii’nin 
güzelliğiyle kendinizi dinlendirebilirsiniz!

ELİF NUR AKBULAT
Açık Fikir Platformu

Düzce Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği
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A K T Ī F 
BEDEN
A K T Ī F 
Z ĪH ĪN

Īnsan bedeni üzerine yapılan birçok 
araştırmada ortaya çıkan sonuç şudur; 
beden ve ruh domino taşı misali bir 
uyum içerisindedir. İyi olan beden ruhu 
destekler, iyi olan bir ruh da bedeni 

destekler. Salgılanan hormonlardan, kan 
dolaşımına kadar insanın tüm bedenini sarar 
bu etki. 

Sağlıklı bir bedenin insanın sahip olduğu 
en büyük servet olduğu özellikle bu 
zamanlarda daha iyi anlaşıldı.  İnsanın 

yaşadığı kendini arayış sürecinde gözden 
çoğunlukla kaçırdığı bir şey vardır; bedeni. 
İnsan, bedene somut bir şekilde sahip 
olmanın verdiği şımarıklık ile ona iyi 
bakmanın önemini unutabiliyor. Hâlbuki 
bedenin sağlıklı olmasına en çok ruhun 
ihtiyacı vardır. Çünkü eğer beden sağlıklı kan 
pompalarsa bu pompalanan sağlıklı kanın 
beyne ulaşması ile birlikte beyinde var olan 
odaklanma, zihinsel aktivasyon, düşünme 
gücünde akıcılık gibi birçok konuda insanın 
psikolojisini etkileyecektir. Sağlıklı bir 
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beden için ihtiyacımız olan şey şudur; aktif 
bir beden! Aktif bir beden yalnızca spor 
salonlarına gitmek olarak algılanmamalıdır. 
Aktif bir beden demek, içerisinde insanın 
bedenini aktif eden her şeyi kapsar. Hatta 
'aktif beden aktif zihin' sloganı, içerisinde 
bedeni harekete geçirmeyi hedeflerken 
aynı zamanda insanı idealler ve hedefler 
konusunda harekete geçirmeyi de kapsar.

Spor yapmak, yürüyüş yapmak, kasları 
çalıştırmak bizlere yalnızca fit bir beden 
sağlamakla kalmaz aynı zamanda aktivasyon 
gücümüzü ve sınırımızı arttırır. Tüm bunların 
yanında az evvel bahsettiğim gibi spor 
yaparken vücudun terlemesi, salgılanan 
hormonlar, vücutta beliren yenilenme 
ve hareket halinde bulunmanın verdiği 

tüm sinyaller beyin tarafından olumlu 
olarak kabul edilir ve endorfin seviyesini 
artırarak mutluluk hormonu olarak bilinen 
dopamin salgılanmasını destekler ve motor 
kontrolünü arttırır. Hareket halinde olmanın 
ve harekete geçmenin ruha iyi geldiğini 
bilimsel sonuçlarla da destekleyerek açıkça 
söyleyebiliriz. Şimdi bu gerçekliğe biraz 
daha geniş bir perspektiften bakalım. 

Yukarıda bahsedilenlerin kısa bir özeti olarak 
şunu söyleyebiliriz: Aktif beden aktif zihin 
demektir ve harekete geçmek bedene ve 
ruha iyi gelir. Peki, harekete geçmek yalnızca 
egzersiz yapmak mıdır? İnsan hayat yolunda 
yalnızca bedensel olarak mı harekete geçer? 
Beden yalnızca yorulduğu ya da terlediği 
zaman mı harekete geçmiş olur? Tüm bu 
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Harekete geçmek; ulaşılmak istenen hedefe 
doğru eyleme geçmek, varılmak istenen 

noktaya ulaşmak için kat edilmesi gereken 
yola başlamak demektir.

soruların cevabı ‘Hayır’dır. Harekete geçmek; 
ulaşılmak istenen hedefe doğru eyleme 
geçmek, varılmak istenen noktaya ulaşmak 
için kat edilmesi gereken yola başlamak 
demektir. Dolayısıyla eğer insan bedeni ve 
ruhu harekete geçmek ile şifa buluyorsa 
demek ki hedeflere giden yollarda harcanan 
çaba ile bedeni aktive etmek de ruha aynı 
zamanda bedene iyi gelir. 

Hayatın koşturmacasına kapılıp giderken 
gözden kaçırdığımız onca şey var aslında. 
O hengamenin içinde bazen sevdiklerimizi, 
hedeflerimizi, ideallerimizi, olmak istediğimiz 
kişiyi unutuyoruz. Kısa bir mola verdiğimiz, 
durup kendimize baktığımız an yaşanacak 
kısa bir içsel sorgulama aslında tüm dış 
etkenleri çektiğimiz zaman bize kalan 
‘öz’ olacaktır. İnsanlar doğar, yaşar ve ölür. 
Yaşam diye adlandırdığımız aralıkta insanlar 
deneyimler yaşarlar ve muhakkak her insanın 
yaşamının çoğu evresinde sahip olmak 
istediği, hakkında hayaller kurduğu bir ideal 
yaşamı vardır. Maddesel olan her şeyi bir 
kenara alıp baktığımızda hayaller dediğimiz 
şeyin aslında duygular üzerine kurulmuş 
senaryolar olduğunu görürüz. Mutluluk 
için parayı, gurur için başarıyı, rahatlık için 
huzuru ya da heyecan için adrenalini düşleriz. 
Aslında üzerine hayaller kurduğumuz tüm 
materyaller nasıl hissetmek istediğimiz 
üzerinedir. İdeal yaşama ulaşmak için nasıl 
hedefler belirlemeli ve istikrarla çalışmaya 
devam etmeliysek, ideal duygular için de aynı 
hedef ve istikrarı belirlemeliyiz. 

Daha önce hiç hedef belirleyip bir türlü 

harekete geçemediğiniz oldu mu? Sorun 
şimdi kendinize hiç yapmak isteyip bir 
türlü yapamadığınız, hedefe giden yola 
koyulmuş olsanız dahi istikrarlı bir şekilde 
ilerleyemeyip motivasyonunuzu kaybettiğiniz 
için pes ettiğiniz oldu mu? Muhtemelen 
herkesin birden çok evet cevabı vardır. 
Harekete geçmek sanıldığından çok daha 
zordur. Harekete geçmekten daha zor olan 
şey ise istikrardır. Bunu hemen bir örnekle 
açıklayalım; yıllardır spor yapmak isteyen 
birini düşünelim. Spor yapmak istiyor çünkü 
daha fit bir fiziğe, daha sağlıklı bir bedene 
sahip olmak istiyor ve biliyor ki eğer spor 
yaparsa vücudunda yaşadığı kas ağrıları 
hafifleyecek veya geçecek. Her ortamda 
başlamak istediğini dile getiriyor, spor yapan 
kişilere imreniyor hatta hayatında birkaç 
defa spor salonlarına dahi kayıt yaptırmışlığı 
var. Fakat bir türlü o istediği düzenli spor 
yapan kişi olamıyor. Hâlbuki bunu yapmıyor 
olmak onu huzursuz ediyor ve aklını meşgul 
ediyor. Peki, neden harekete geçip istediği 
sağlığa ve hayal ettiği güzel bedene ulaşmak 
için harekete geçmiyor da onun yerine bu 
huzursuzluğu yaşıyor? Bu örnekte verilen 
spor örneği hayat ve hedefler üzerine her 
şey olabilir. Okunması gereken bir kitap, 
yapılması gereken bir ibadet, öğrenmek 
istenen lisan, düşlenen bir değişim, 
gelişim, eğitim ve daha bir sürü örnek 
verilebilir. Harekete geçmek konusunda bizi 
alıkoyabilecek bir dolu sebep varken harekete 
geçmek elbette kolay değildir. Üşenmek, 
bahaneler, konfor alanından sapma korkusu, 
yeniliğe karşı güvensizlik gibi sebepler de 
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var ama bu sebeplerin temeline baktığımız 
zaman bizi hedeflediğimiz noktaya ulaşma 
konusunda alıkoyan tek şey var o da; nefis.

Sözlük anlamı olarak nefs öz varlık ve kişilik 
demektir. Hem tasavvufi hem de felsefi olarak 
üzerine çokça düşünülmüş ve araştırılmış 
bir konudur nefs. Felsefenin ortaya ilk çıktığı 
zamanlardan beri var olan ‘insan nedir?’ 
sorusuna aranan cevaplarda filozoflar; 
insan bedendir, insan ruhtur ve insan nefstir 
cevaplarını bulmuşlardır. İnsanın bu üçünün 
harmanı olduğunu düşünürsek ideallere 
giden yolda neden tıkandığımızı daha iyi 
anlamış oluruz. İnsan hem nefs ile hem beden 
ile hem de ruh ile karar verir, harekete geçer, 
yol alır. Bunu aynı örnek üzerinden açıklamak 
gerekirse; beden spor yap buna ihtiyacım var 
derken ruh bedeni destekler ve eğer harekete 
geçerse neleri başarabileceğini söyler. Tam bu 
noktada nefs devreye girerek üşengeçlik adı 
altında bir dolu bahane ile harekete geçme 
konusunda insanı oyalar. İdeal koymak ve 
istikrarlı olmak bizi bu oyalamadan büyük 
çoğunlukla kurtarır. Daima yapılması gereken 
ilk adım harekete geçmektir. Planlamak, 
düşünmek, yapılacakları listelemek hedefe 
giden yolda atılan her adım bir harekettir. 
Dolayısıyla istikrarlı bir şekilde sizi başarıya 
götürecek olan yola odaklanmak ve çalışmak 
sizi negatif yönde etkileyecek herhangi bir 
düşünceyi engelleyecektir. 

Hedefler her ne olursa olsun insan harekete 
geçmeye niyetlendiği zaman daima 
bahaneler sunmaya ve kendini engellemeye 
çalışır. Aynı zamanda bahane bulma ve 
kendini bulduğu bahaneye inandırma 
konusunda da oldukça başarılıdır. Bu noktada 

ihtiyacımız olan şey disiplindir. Disiplinli bir 
şekilde varılmak istenen noktaya her gün 
bir adım dahi yaklaşıyor olmak bizi harekete 
geçirmiş olur. İdeallerimiz yolunda çalışmak 
ve ideallerimize odaklanmak bizi anda 
tutar ve motivasyonumuzu arttırır. Düzenli 
bir şekilde varmak istediğimiz hedef için 
çalışmak kendi kendimize oluşturduğumuz 
blokajları bir bir kırıyor olmak demektir. 
Potansiyelimizin gücünü ortaya çıkarmak 
için ihtiyacımız olan şeye sahibiz. “Hayal 
gücü ne ilahi bir armağandır,” diyor Goethe. 
Hayal kurabiliyorsak, kendimize bir hedef 
belirleyebiliyorsak, varmak istediğimiz yer 
hakkında düşlerimiz varsa aslında çoktan 
harekete geçmişiz demektir. Geri 
kalan ise çalışmak ve istikrardır. 
Bedeni harekete geçirerek aktif 
tutmak bize başarı için gereken 
zihinsel gücü ve motivasyonu 
sağlayacaktır. Kısacası ihtiyacımız 
olan aktif bir beden ve aktif bir 
zihindir. 
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On sekizinci yüzyılın ikinci yarısından sonra 
ortaya çıkan sanayi devriminin, bugün içinde 
yaşadığımız dünyanın şekillenmesinde 
önemli etkileri olmuştur. Bir takım teknik 
buluşların yarattığı makineleşme ve 
makineleşmenin yol açtığı yeni ekonomik 
düzen, siyaseti, hukuku, kültürü, kent 
yaşamını kısaca bütün toplumsal hayatı 
büyük oranda etkilemiş ve dönüştürmüştür. 
Toprağa dayalı ekonomiden sanayi 
ekonomisine geçiş aynı zamanda “tarım 
toplumu”ndan “sanayi toplumu”na geçiş 
demekti. Bu geçişi basit bir “sektör değişimi” 
olarak yorumlamak yanlış olur. Yukarıda da 
ifade ettiğimiz gibi söz konusu bu değişim, 
sosyo-kültürel hayatı büyük oranda etkilemiş 
ve dönüştürmüştür. 
Sanayi tesislerinin kentlerde yaygınlaşmasının 
doğal sonucu olarak toplumsal yaşam kırdan 
kente evrilmiş, insanlar özellikle Avrupa 
toplumlarında on dokuzuncu yüzyıl boyunca 
yeni iş alanlarına yani kırdan kente göç 
etmişlerdir. Söz konusu bu süreç Türkiye’de 
de 1950’li yıllarda başlamış, Türkiye de bu 
sürecin sonunda tarım toplumundan sanayi 
toplumuna evrilmiş ve önemli toplumsal 
değişimlere maruz kalmıştır.
Sanayi devriminin yol açtığı bu nüfus 
hareketliliğinin özellikle kent hayatındaki 

etkileri dikkate değerdir. Kentleşme 
olarak adlandırılan bu olgu, yoğun iç göç 
hareketlerinin kent nüfusunda yarattığı 
büyük artışı ve bu artışın neden olduğu geniş 
sosyo-kültürel değişimleri ifade eder. Bu 
anlamda kentleşme olgusu diğer etkileriyle 
birlikte, kentlerin hem fiziki yapısının 
değişmesine (gecekondulaşma ve çarpık 
yapılaşma gibi) hem de kent kültürünün 
bozulmasına ve gittikçe de ortadan 
kalkmasına neden olmuştur. Söz konusu 
bu iki durumdan birincisi doğrudan “kent 
mekânı” ile ikincisi ise “kentlileşme” ile ilgilidir. 
Hem kent mekânı hem de kentlileşme aslında 
daha genel bir ifadeyle, “gündelik hayatın 
estetiği” ile ilgilidir. Çünkü biz “kentliler” olarak 
hayatımızın büyük bir çoğunluğunu kent 
mekânının içinde ve kent kültürüne uygun, ya 
da bu kültüre uygun olması gereken gündelik 
toplumsal normlarla sürdürmekteyiz. 
Kentleşmenin yarattığı sorun da aslında tam 
olarak burada yani gündelik kent hayatında 
“olan” ile “olması gereken” arasında yaşanan 
gerilimde açığa çıkmaktadır. Evrensel bir 
kent mekânından ya da kentlilik kültüründen 
bahsetmemiz tabii ki mümkün değil ancak 
kente özgü bir “mekân estetiğinin” ve “kent 
kültürünün” varlığını da göz ardı etmemiz 
mümkün değil. 

"Gündelik Hayatın Estetiği": 
Kent Mekânı ve
Kentlilik

101010

Köşe Yazısı



Bu anlamıyla meselenin biri idari diğeri 
toplumsal iki yönü var. İdari yönüyle kent 
mekânının düzenlenmesi, denetlenmesi ve 
organize edilmesi yerel yönetim birimlerinin 
görevidir. Ancak burada kent mekânının 
düzenlenmesi ve organizasyonu sadece 
“zaruri” ihtiyaçlarla (ulaşım, konut ihtiyacı 
vb.) sınırlı tutulamaz. Daha doğru bir ifadeyle 
en azından bu ihtiyaçların “karşılanma 
biçiminin” estetik bir olgunluğa ulaşması 
gerekir. Bu anlamıyla kent mekânının 
estetiği, kent için ikincil bir mesele değil kent 
idaresini doğrudan ilgilendiren birincil kamu 
hizmetidir. İmar planlarından, park, bahçe ve 
peyzaj düzenlemelerine, cadde ve sokakların 
temizliğinden, kaldırımların yüksekliğine 
ve hatta kaldırım taşlarının türüne kadar 
doğrudan gündelik kent mekânının estetiğini 
ilgilendiren durumlar güzel ve yaşanılabilir bir 
kent mekânı için elzemdir.
Meselenin ikinci yönü ise toplumsaldır ve 
“kentlileşme” ile ilgilidir. Bilindiği üzere 
kentlileşme kabaca kente özgü davranış 
biçimlerinin benimsenmesini ifade eder. 
Böylece kentlileşme öncelikle bir “kent 
kültürünün” altını çizer ve kent kültürünü kır/
köy/taşra kültüründen ayırır. Kentlileşme bu 
anlamda kentte yaşayan insanların kente 
uygun gündelik normlara uymaları ve bu 

normları benimsemeleriyle ilgilidir. Söz 
konusu normların benimsenmemesi yahut 
uygulanmaması bireyler arası gündelik 
ilişkileri büyük oranda çatışmalı hale getirdiği 
gibi kent mekânındaki toplumsal hayatı da 
anomiye çevirmektedir. Trafikte yayalara 
yol verilmemesi, kaldırımlara araç park 
edilmesi, yüksek sesle konuşmak, yüksek 
sesle müzik dinlemek gibi her türlü gürültü 
kirliliği, yerlere tükürmek ve çöp atmak gibi 
her türlü çevre kirliliği vb. kent hayatında 
sık sık karşılaştığımız birçok olumsuz örnek 
doğrudan “kentlileşememenin” neden 
olduğu anomiyle ilgilidir. 
Bugün Türkiye nüfusunun çok büyük bir 
çoğunluğunun kentlerde yaşadığı göz 
önüne alınırsa yaşanabilir bir kent mekânına 
ve kentlilik bilincine kısaca “gündelik 
hayatın estetiğine” sahip olmanın önemi 
fark edilecektir. Bu fark edişin bizi içine 
düştüğümüz anomiden kurtaracak önemli bir 
ilk adım olacağı da aşikârdır. 

“Gündelik hayatın estetiği bir kamu hizmetidir” 
cümlesi Cemal Kafadar’a aittir ve bu yazıya da 
ilham vermiştir. Dergah Dergisi Söyleşi, sayı. 
357, 2019)

Cem Kotan
Kastamonu Üniversitesi

M¥Ú�æ¬Ã�%ÏÚ�õ½¬Þ¬

1111

Köşe Yazısı



Koronavirüs (Covıd-19) dünya genelinde salgın 
halinde yayılım göstermeye devam ediyor. 
İnsanlara bulaşan ve hızla yayılım gösteren bu 
hastalık global anlamda büyük değişimlere 
neden oldu. Özellikle de piyasaların ve sektörlerin 
durağanlaşmasına ve insanların genel itibari ile 
işsiz, parasız kalmasına yol açtı. Tüm bu süreç 
koronavirüs kapsamında alınan önlemlerden 
kaynaklıydı. İnsanların hastalanmasını engellemek 
adına dışarı çıkma yasakları ve tedbirler alındı. 
Tüm bu süreç koronavirüs pandemisi sonrasında 
da yenidünya düzenini yaratacak. Artık yaşamın 
daha derinden algılanması ve dünya çapında 
her noktada değişimler yaşanması bekleniyor. 
Sağlık sektöründen gıda sektörüne sayısız alanda 
büyük değişimlere zemin hazırladığı da aşikâr. 
Top ve tüfek savaşlarından sonra nasıl ki dünyada 
geniş çaplı değişim ve dönüşümler yaşanıyorsa 
21. yüzyılın koronavirüs savaşından sonra da aynı 
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döngünün hâkim olacağı düşünülüyor. 
Nitekim henüz virüs bitmeden bu 
değişimleri görmeye başladığımızı 
söylemek de yanlış olmayacaktır. Peki, genel 
itibari ile koronavirüs sonrasında dünya 
nasıl bir yer olacak? Dünya sisteminde 
bir değişim söz konusu olacak mı? Hangi 
alanlar daha fazla etkilenecek? İşte merak 
edilen bu sorular için ayrıntılı yanıtlar ve 
öngörüler sizlerle…

Koronavirüs Döneminin Genel Etkileri 
Çin merkezli olarak yayılım göstermeye 
başlayan koronavirüs, kısa vadede tüm 
dünya ülkelerine yayıldı. Hızlı üreyen ve 
bulaşma riski yüksek olan bu virüs türü 
ile insanlık yeni tanıştığı için başta büyük 
kayıplar yaşandı. Sağlık personelleri 
karşılaştıkları vakalara nasıl müdahale 
etmeleri gerektiğini bilmedikleri için (ilk 
kez ortaya çıkan bir virüs türü olduğu için) 
can kayıplarının ve virüs yayılım hızının 
ivmeli olarak yükseldiğini söylemek de 
yanlış olmayacaktır. Ancak yine koronavirüs 
tedavilerinde uygulanan yöntemler 
için alternatiflerin de hızla araştırılıp 
geliştirildiğini de ifade etmek mümkün. 
Koronavirüsün en geç geldiği ülkelerden 
biri de hiç şüphesiz ki Türkiye’dir. Almanya, 
İngiltere, İtalya’da yüksek vaka sayıları ve 

can kayıpları yaşanırken Türkiye’de vaka 
dahi bulunmuyordu. Ancak ülkemize de 
ne yazık ki bulaştı. Yine de diğer ülkelere 
nazaran sağlık alanında gelişmiş olmamız 
ve sıkı tedbirler almamız sebebiyle vaka 
sayılarının düşürülmesi daha hızlı oldu. Aynı 
zamanda İslam ülkesi olduğumuz için titizlik 
ve hijyen konularında duyarlı bir toplumuz. 
Toplumun bu eğiliminin de vaka sayılarının 
az olmasında büyük bir rolü bulunuyor. 
Çünkü koronavirüs sık sık el yıkama ve 
hijyen kurallarına uyma noktasında yayılım 
hızını düşürdüğü bilinen bir virüs türüdür.

Türkiye’de Alınan Koronavirüs 
Tedbirleri 
Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının 
görülmesinden itibaren süreç hızlıca takip 
edildi. Zaten hastane ve yatak kapasitesi, 
sağlık personeli kadrosu da gelişmiş olan 
ülkemizin en büyük avantajı da bu oldu. 
Sağlık Bakanlığının seferber olması ile kriz 
toplantıları yapılarak, alınması gereken 
tedbirler uygun bir şekilde alındı. Öncelikle 
sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda 
halk bilgilendirildi. Ardından vaka sayıları 
artış gösterdikçe belirli dönemlerde sokağa 
çıkma yasakları ilan edilerek temasın en 
az seviyeye indirilmesi ve vaka sayılarının 
azalması hedeflendi. Dış ülkelere uçuşlar 

Koronavirüs sık sık el yıkama ve 
hijyen kurallarına uyma noktasında 
yayılım hızını düşürdüğü bilinen bir 

virüs türüdür.
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kapatıldı. Aynı zamanda ülke içerisinde 
enfekte ve vaka oranının en yüksek olduğu 
iller tespit ve takip edilerek bu illere giriş 
çıkışlar tamamen yasaklandı. Şehirlerarası 
yasakların vaka sayılarının azalmasında 
büyük etkisi olduğu görülünce yasağın 
süresi uzatıldı. Vatandaşların virüse karşı 
tedbir alması için önerilen uygun maskeler 
devlet tarafından ücretsiz olarak dağıtıldı.
Vatandaşların ve virüsten dolayı geliri 
olmayan ailelerin, esnafın ve tüm 
sektörlerde hizmet verenlerin giderleri 
için planlamalar yapılarak devlet desteği 
sağlandı. Bu süreçte ekonomik zorluklar 
çeken ailelere karşılıksız yardımlar sıklıkla 
yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. 
Uzun sözün kısası Türkiye Covid-19 ile en iyi 
şekilde savaşan ülkeler arasında yer alıyor. 

Alınan sıkı tedbirler doğrultusunda 
vaka ve ölüm sayılarının azalıp 

iyileşme oranının ivmeli 
olarak artış gösterdiği 

de görülüyor. 
Nitekim virüs 

sonrasında 
Türkiye’yi 
de büyük 
değişimler 
bekliyor. 
Tedbirlerin 
artık süresiz 

olarak ve esnetilerek devam etmesi bu 
değişimlerden biri olarak aktarılabilir. Yine 
bununla beraber sektörel değişimler de söz 
konusu olacaktır. Ekonomik dengenin de 
sarsıldığı ve etkilendiği bu süreçte devlet 
desteklerinin devam etmesi ve piyasaların 
eskisinden çok daha iyi bir konuma 
getirilmesi için hızlı yapıcı çalışmalar 
yapılması da bekleniyor.

Küresel Anlamda Sosyal Değişimler 
Kapıda!
Koronavirüsün insanlar üzerinde yarattığı 
olumsuz psikolojik etkiler tartışılmaz. 
Bir anda herkesin evlere kapandığı, 
para akışının durduğu, sosyal yaşamın 
sıfır noktasına indiği bir yaşama adapte 
olmak elbette ki kolay değildir. Ancak 
sağlık ve hayatta kalma tedirginliği söz 
konusu olunca insan doğası her şeye 
adapte olabilecek kıvama geliyor. Binlerce 
can kaybına neden olan koronavirüsün 
naçizane olumlu etkileri olduğunu da 
söylemek yanlış olmayacaktır. Öncelikle 
en alt zeminden yani birey ve toplum 
ilişkisinde yarattığı etkilerden bahsetmek 
gerekir. İnsanların bir anda koordine 
olduğu, evlerde kalma pahasına da olsa 
birlik ve moral, motivasyon konusunda 
destekleyici sosyal mesafe kurallarınca 
etkileşimde bulunması, tüm ırkların 
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kavgasız ve gürültüsüz aynı sancı ile 
sınanması gibi durumlar söz konusudur. 
Bu da insanlar arasındaki etkileşimi 
ve manevi gücü oldukça arttırdı. Öte 
yandan piyasalardaki değişimlerin de 
yine insanların tüketim alışkanlıklarını 
etkilediğini söylemek mümkün. Koronavirüs 
öncesinde yapılan fuzuli tüketimler en az 
seviyeye inerek her şeyin değeri daha iyi 
anlaşıldı. 

Herkesin aklına ortak olarak takılan soru 
ise salgın sonrasında küresel ölçekte bizi 
nasıl değişimlerin beklediğidir. Genel itibari 
ile ön görülen değişimlerden bahsetmek 
gerekirse şu şekilde maddeler ile ilerlemek 
doğru olacaktır;
t�4PTZBM�NFTBGFZF�EBIB�ÎPL�EJLLBU�FEJMFO�CJS�
dünya sistemi oluşacağı ön görülüyor. Artık 
insanlar çok fazla yakın temastan virüs bitse 
dahi çekinir durumda olarak tedbirlerini sıkı 
tutabilir.
t�5FECJSMFS�WJSàT�CJUTF�EF�EFWBN�FEFDFL�
ve öyle ki uzun bir süre virüsün yarattığı 
psikolojik etkilerden kaynaklı maske 
kullanımı devam edebilir.
t�4PTZBM�ZBǵBNEB�IJKZFO�LVSBMMBS��
konusunda çok da titiz davranmayan 
ulusların bu anlayışı değişerek daha hijyenik 
bir ulus olacağı da ön görülüyor. Yine İslam 
ülkelerinde zaten hijyenin önemi bilinse de 

virüsten sonra bu hususa daha fazla dikkat 
edilmesi de ön görülenler arasında yer 
alıyor.
t�4BǘM�L�TFLUÚSàOF�ZBU�S�N�ZBQNB�
konusunda zayıf kalan ülkelerin koronavirüs 
sürecinde güçsüz kaldığı aşikar. Bu nedenle 
sağlık sektörüne daha fazla yatırım 
yapılması da virüsten sonra beklenen 
ataklardan biri olarak dikkat çekiyor.
t�&WEFO�ÎBM�ǵNB�LPSPOBWJSàT�TàSFDJOEF�
oldukça sevildi. Artık yenidünya sisteminde 
evden çalışma yönteminin daha çok tercih 
edilmesi bekleniyor.
t�(�EB�TFLUÚSàOEF�EF�àSFUJMFO�àSàOMFSJO�
hijyen kuralları çerçevesinde sunulması için 
daha farklı tedbirler alınması da beklenen 
değişimler arasında.
t�1JZBTBMBS�WF�TFLUÚSMFSEF�LÚLMà�EFǘJǵJNMFS�
olabilir. Ülkelerde yaşanan ekonomik 
krizlerin etkisi sıkı tedbirler alınmadığı 
sürece uzun süre devam etmesi de 
bekleniyor.
t�½[FMMJLMF�HFMJǵNFNJǵ�ZB�EB�HFMJǵNFLUF�
olan bazı ülkelerin koronavirüs sürecinden 
sonra toparlanması için uzun yıllara ihtiyaç 
duyulabileceği de düşünülüyor.
t�,àSFTFM�BOMBNEB�ZFOJ�TBMH�OMBSB�WF�
pandemilere karşı artık daha sıkı tedbirlerin 
takip edilmesi de ön görülenler arasında yer 
alıyor.
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ALTIN
HAKKINDA

NELER
BİLMELİYİZ

Altın, insanların işlediği ilk 
madenlerden birisi olarak, 

bulunduğu andan günümüze kadar hep 
değerli olmuş ve rağbet görmüştür. Bugün 
baktığımızda altın, tarih boyunca takı 
üretiminin vazgeçilmez hammaddesinden 
birisi olmuştur. Bunun yanında her zaman 
zenginliğin, ihtişamın ve gösterişin de 
sembolüdür. Altının renginin parlak sarı 
olması, asitlere karşı dayanıklı olması, doğada 
serbest halde bulunması ve kolay işlenmesi 
gibi özellikleri, insanların her zaman ilgisini 
çekmiştir. Kolay tepkimeye girmeyen altın, 
çok kararlı bir element olduğu için, havadan 
ve sudan etkilenmez. Bu sebeple altında 
paslanma görülmez ve altın kararma yapmaz. 
Biz kuyumcular için altının bu özellikleri 
vitrinde veya kasamızda duran ürünlerimiz 
için pozitif bir durum oluşturmaktadır. Altın 
saf haldeyken yumuşak bir madendir. Mesela 
sizlere şöyle bir bilgi aktarmak isterim; 31 
gram ağırlığındaki altın çekilerek 80 km 
uzunluğunda tel haline getirilebilir veya 10 
gram bir altın dövülerek 12 metrekarelik bir 
levha haline getirilebilir. 

Altının değerli olmasının en büyük 
sebeplerinden birisi de yerkabuğunda az 
bulunuyor olmasıdır. Altının diğer metallerden 
üstün olmasının en büyük sebepleri üretim 
hacminin sınırlı olması, benzer özelliklere sahip 
başka bir metalin olmaması ve bir diğeri de 
rezerv aracı olmasıdır. Günümüzde dünyadaki 
altın talebi yıllık olarak yaklaşık 3.800-4.000 ton 
civarındadır. Bugün dünyada altın üretiminde 
Çin, Güney Afrika, ABD, Avusturalya, 
Endonezya, Peru, Rusya ve Kanada önde gelen 
ülkelerdir. 
Siz değerli okuyucularımızla şu bilgiyi de 
paylaşmak isterim 1 ons=31,1035 gramdır. Yani 
altının anlık ons değeri bugün 1700 usd ise bir 
gram altın fiyatı:1700/31,1035gr =54,65 USD 
olacaktır. 
Türkiye'de külçe altın üretme yetkisi 
darphanededir. Bunun yanı sıra darphanenin 
yetki verdiği özel şirketler olan İAR ve Nadir 
Metal altın rafinerisi de külçe ve çekili altın 
üretir. Bugün mağazamıza geldiğinizde veya 
herhangi bir kuyumcuya külçe altın almak için 
gittiğinizde bu iki şirketin ürettiği külçe altınları 
görebilirsiniz. Kuyumcu mağazalarında yine 
bu iki özel şirketin ürettiği 0,50 gr – 1 gr - 2,5 

16

Köşe Yazısı



gr – 5 gr – 10 gr – 20 gr – 50 gr – 100 gr – 250 
gr – 500 gr – 1000 gr şeklinde külçe altınlar 
bulabilirsiniz. Bu külçe altınlar 24 ayardır. 
Çeyrek, yarım, tam altın ve ata lira değerindeki 
altınlar 22 ayardır. 

Bugün müşterilerimizin bizlere yönelttiği 
soruların en başında altın düşer mi çıkar 
mı sorusu gelmektedir. Eskiden bazı 
tahminlerde bulunuyorduk ve çoğu zaman 
bu tahminlerimiz doğru çıkıyordu. Yaklaşık 2-3 
senedir altın fiyatları hakkında bir tahminde 
bulunmak gerçekten çok zor. Altın fiyatlarının 
yüksek olması yatırım yapmak isteyenleri ve 
yeni evlenecek çiftleri olumsuz etkilemektedir. 
Corona virüsü başlangıcında altının gram 
fiyatı 315 TL idi. Bugün baktığımızda altının 
gram fiyatı 385 TL civarlarında. 3 aylık bir 
süreçte gram fiyatında 70 TL gibi bir artış 
görmekteyiz. Bir virüs dünyayı esir aldı ve 
belki de dünyayı yeniden yapılandırmak 
için insanlığa bir fırsat daha verdi. İddialı bir 
laf gibi görünse de gerçekten bir çok şey 
eskisi gibi olmayacak. Eski düzen artık aynı 
şekilde devam etmeyecek. Eski düzeni devam 
ettirmek isteyenler zaman içerisinde kaybolup 
gidecekler. 

Son olarak sizlerle altınla ilgili hem faydalı hem 
de ilginç bilgiler paylaşmak istiyoruz; 
t�"MU�O�ZFOJMFCJMJS�CJS�FMFNFOUUJS��½[FM�JǵMFNEFO�
geçirilen altın yemeklerde ve pastalarda toz 
veya inceltilmiş parçalar halinde kullanılabilir.
t��%POEVSNB�UBE�N�UFTUMFSJ�
tatların  karışmaması için altın kaşıkla yapılır.
t�%FQSFNMFS�ZFSBMU��TVMBS�O��BMU�OB�ÎFWJSFCJMJS��
Altın yataklarının yer kabuğundaki 
çatlaklardan akan sıcak su akıntılarının 
getirdiği mineral birikiminden oluştuğu 
biliniyor.
t�%àOZBO�O�FO�Bǘ�S�LàMÎF�BMU�O������LJMPHSBNE�S�
t�ƵJNEJZF�LBEBS�Î�LBS�MBO�BMU�O�NJLUBS����PMJNQJL�
havuzu dolduracak miktardadır.
t�"MU�O�Zà[àLMFS�EFSJ�WF�UFS�JMF�UFNBT��WF�̓Î�LBS�Q�
takma işlemlerinden ötürü 6 miligramdan fazla 
altın kaybetmektedir.
t�0LZBOVTMBSEB�PSUBMBNB�
olarak  20 milyon ton 
altın olduğu tahmin 
edilmektedir.  
t�%àOZB�EBLJ�UàN�
kıtalarda altın rezervi 
bulunmaktadır.

Caner CEPHANECİ
Özbıyık Kuyumculuk 

¬ÄÞæ�¤Ú�ÃƏ�Ëā�¬ü¬ººêüêÃ�ê½êº�
ozbiyikkuyumculuk@gmail.com
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Türk Havacılık
Tarihinin Efsane İsmi

Vecihi Hürkuş’u bir dergi için anlatmak, yazmak, tanıtmak en zor konulardan 
biridir. Nedeni,  başlı başına bir kaç roman sayfası dolduracak kadar hayatı 

dolu olan, Türk Havacılığının gelişmesi için sayısız çalışmaya imza atan, 
“Türkiye’nin Baş Tayyarecisi” unvan bir kahramanın hayatını birkaç sayfaya 

sığdırmak çok zor, anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz.  

VecÌhÌ
Hùrkus
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Vecihi Hürkuş, 1895 yılında İstanbul’da 
doğdu. Babası İstanbullu bir aileden 
Gümrük Müfettişi Feham Bey, annesi Zeliha 
Niyir Hanım’dır. Üç yaşında iken babası 
hayatını kaybetti. İlkokulu Bebek’te okudu, 
Üsküdar’da Füyuzati Osmaniye Rüştiye’sinde 
ve Üsküdar Paşakapısı İdadisinde okudu. 
Sanata olan ilgisinden Tophane Sanat 
Okulu’na geçti ve bu mektebi bitirdi.
1912’de Balkan Harbi’ne eniştesi Kurmay 
Albay Kemal Bey’in yanında gönüllü olarak 
katıldı. Edirne’ye giren kuvvetler içinde 
yer aldı. Balkan Harbi sonunda İstanbul 
Ordu Kumandanlığı tarafından Beykoz 
Serviburun’daki esir kampına kumandan 
oldu.

1.Dünya Savaşı Yılları
Yeşilköy’deki Tayyare Mektebi’ne girerek 
tayyareci oldu. Pilot olarak ilk uçuşu 21 Mayıs 
1916 tarihinde gerçekleşti. 15 Kasım 1916 
tarihinde tayyarecilik tahsilini bitirerek pilot 
diplomasını aldı.
1917 sonbaharında Kafkas Cephesi’ne, 7. 
Tayyare Bölüğü’ne atandı. Orada bir Rus 
uçağı düşürerek Kafkas Cephesi’nde uçak 
düşüren ilk Türk tayyareci olduğunda daha 
21 yaşındaydı. 
8 Ekim 1917 günü bir hava savaşında 
yaralanarak düşünce, Rus’lara esir olmadan 
önce uçağını teslim etmemek için yaktı. Esir 
olarak Hazar Denizi’ndeki Nargin Adası’na 
gönderildi. Azeri Türklerinin yardımı ile 
adadan yüzerek kaçtı.  İstanbul’a geldiğinde 
savaşın sonları idi.1918 yılı yaz başlarında 
Başkent İstanbul Hava Müdafaa Bölüğü’ne 
tayin oldu. 

İstiklal Savaşı Yılları
Kurtuluş Savaşı’na katılan Vecihi Bey,  
özellikle İnönü ve Sakarya Savaşı sırasında 
çok başarılı keşif ve destek uçuşları yaptığı 
gibi bir Yunan uçağını da indirmiştir. Kurtuluş 
Savaşı'nın ilk ve son uçuşunu yapan pilottur. 
İzmir (Gaziemir - Seydiköy) hava meydanına 
ilk giren ve işgal eden kişi olur.
Başarılarından dolayı Vecihi Bey'e kırmızı 
şeritli İstiklal Madalyası ve TBMM tarafından 
üç kez takdirname verilmiştir. Üç takdirname 
verilen tek kişidir.
Kurtuluş Savaşı içinde Akşehir’de Jandarma 
Komutanı Ratıp Bey’in kızı Hadiye Hanım’la 
evlendi. İzmir’de Gönül, İstanbul’a 
döndüklerinde de Sevim isminde kızı 
olmuştur.

İlk Türk Uçağı “Vecihi K-VI”
Savaştan sonra İzmir'de yeni tayyarecileri 
eğitmeye başlar. Edirne'ye yanlışlıkla inen 
bir yolcu uçağını almakla görevlendirilir. 
Hizmeti karşılığı uçağa "VECİHİ" adı verilince, 
uçak inşa etme düşünceleri canlanır. İzmir 
Seydiköy Hava Mektebi’nde uçak yapım 
projelerine devam eder. 1923'te ganimet 
olarak Yunanlardan ele geçen birçok 
motorlardan yararlanarak ilk Türk uçağını 
imal eder. 28 Ocak 1925'te "VECİHİ K-VI" adını 
verdiği uçağını uçurur ancak ödül yerine onu 
ceza beklemektedir. Uçuşa izin verecek merci 
olmadığı için izinsiz havalanmış, bu yüzden 
de cezalandırılmıştır. 
Hürkuş 1925’te Kurtuluş Savaşı öncesi 
İstanbul’da iken sevdiği, Mustafa Kemal’in 
yanına Anadolu’ya geçtiği için ailesi tarafından 
kendisine verilmeyen İhsan Hanım’la anlaşmış, 

1916-67 yılları arasında, Vecihi Hürkuş toplam 102 
ayrı model uçak kullanan ilk ve tek pilottur.
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eşinden ayrılarak onunla evlenmiş ve 1927’de 
Perran isimli bir kızı daha doğmuştur.

Uçak tasarımı ve yapımı çalışmalarına devam 
eden Hürkuş, 1930'da Kadıköy'de bir keresteci 
dükkânını kiralayarak, 3 ay içinde ilk Türk sivil 
uçağını, aslında ikinci uçağı VECİHİ XIV'ü inşa 
etti. İlk uçuşunu 27 Eylül 1930'da Kadıköy 
Fikirtepe'de büyük bir kalabalık ve basın 
topluluğu karşısında yapmıştır. Bu uçuştan 
sonra VECİHİ XIV ile önce Yeşilköy'e, sonra 
Ankara'ya uçmuştur. Uçabilirlik Sertifikası 
için İktisat Bakanlığına başvurmuş, 14 Ekim 
1930'da ‘tayyarenin teknik vasıflarını tespit 
edecek kimse bulunmadığından gereken 
vesika verilmemiştir’ cevabını almıştır.

Hürkuş, bunun üzerine bakanlık nezdinde 
yapılan girişimler sonucu uçağa istenen 
belgenin alınması amacıyla uçağı sökerek 
demiryollarından kiraladığı vagonla 
Çekoslovakya’ya gönderilmesi için müsaade 
almıştır. Uçak burada monte edilip gerekli 
izinleri aldıktan sonra 5 Mayıs 1931’de 
Türkiye’ye gelmiştir.  Vecihi Hürkuş, 1931 
yılında, Türk Tayyare Cemiyeti yararına iki 
Türkiye turu yapmıştır.

21 Nisan 1932'de Vecihi Sivil Tayyare Mektebi 
isimli ilk Türk Sivil Havacılık Okulu'nu açmıştır. 
Okulda ilk Türk kadın pilotu olan Bedriye 
Gökmen, manevi kızı (yeğeni) Eribe dahil, 12 
pilot yetiştirmiştir. Vecihi Sivil Tayyare Okulu, 
parasal sorunlardan ve yetiştirdiği öğrencilerin 
diplomalarına denklik verdirememiş 
olmasından dolayı daha sonra kapanmıştır. 
Ayrıca İstanbul Kalamış-Kadıköy'de Türkiye'nin 
ilk sivil uçağı VECİHİ XIV, ilk eğitim ve spor 
uçağı VECİHİ XV, 160 beygirlik Mercedes uçak 
motorlu deniz kızağı VECİHİ SK-X üretilmiştir.

1935 yılında Atatürk, Türk Kuşu adı altında 
bir çalışma başlatılması ve burada Vecihi 
Hürkuş’tan faydalanılması talimatı verir. 
Hürkuş Ankara’ya çağrılır. O da uçağına 
atlayarak Ankara’ya gelir. Hürkuş bu durumdan 
çok sevinçlidir. Türk Kuşu’nda yapılması 
düşünülenler, onun gerçekleştirmek istediği 
şeylerdir. Başöğretmen olarak gençleri 
yetiştirir.  29 Ekim 1936’da Vecihi Hürkuş’u 
yıkan bir kaza olur. Manevi kızı (yeğeni) Edibe 
gösteri provalarında paraşüt ile yaptığı ikinci 
atlayışında paraşütü açılmaz ve yere çakılır. 
Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 

Vecihi Hürkuş'un kızı Gönül Hürkuş ile hayatını 
kaybetmeden bir süre önce tanışma ve sohbet 

etme imkanı bulmuştum.Babasıyla ilgili 
özlemle konuşurdu. Vecihi Hürkuş hayatta 

kalan son kızının da vefatıyla çok sevdiği tüm 
kızlarına kavuşmuş oldu...
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kurtarılamayıp, 30 Ekim günü  “İlk Türk Hava 
Şehidi” olarak tarihe geçer. Manevi kızının 
ölümü Hürkuş’u perişan eder. 
1937 senesinde Türk Hava Kurumu, Hürkuş'u 
mühendislik eğitimi alması için, Almanya’ya 
gönderdi. Vecihi Hürkuş, Weimar Mühendislik 
Mektebi’ne ihtisas sınıfından başlatılmış, 
bir buçuk yıl sonra da mezun olmuştur. 27 
Şubat 1939’da Tayyare Makine Mühendisliği 
diplomasını almıştır. Türkiye’ye döndüğünde 
Bayındırlık Bakanlığına başvurarak, “Tayyare 
Mühendisliği Ruhsatnamesini” almak istedi. 
Ancak yetkililer, “iki yılda mühendis olunmaz” 
gerekçesiyle kabul etmemişlerdir.
Mühendisliğini Danıştay kararı ile kabul ettirir. 
Türk Hava Kurumu’nda da yönetim değişmiş, 
vazifeleri başkalarına verilmiştir. O günkü 
koşullarda teknik imkânın olmadığı Van’a tayin 
edilir. Bunun üzerine istifa ederek kurumdan 
ayrılır.

Havacılıktan uzun bir ayrılık sonrası, dernek, 
dergi, zirai ilaçlama ve reklam uçuşları işleri 
yaptı. 

Türkiye’de İlk Sivil Havayolu Şirketi 
“Hürkuş Havayolları” kuruldu.
29 Kasım 1954’te Hürkuş Hava Yolları’nı kurdu. 
Türk Hava Yolları’nın elden çıkarttığı uçakları 

alıp onararak filosunu kurdu. Ancak uçaklarına 
düzenlenen sabotajlar, uçuşlarının gerekçesiz 
yere iptal edilmesi gibi nedenlerden dolayı 
bu projesini verimli bir şekilde sürdüremedi. 
Sonunda Hürkuş Hava Yolları’nın uçakları 
uçuştan men edildi.
Hayatının son yıllarını büyük maddi sıkıntılar 
içerisinde geçiren Hürkuş, 16 Temmuz 
1969'da, geçirdiği beyin kanaması sonucu 
kaldırıldığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Ankara, 
Cebeci Asri Mezarlığı’nda defnedildi.  
Hayatının yaklaşık 30.000 saatini gökyüzünde 
geçiren ilk ve tek Türk pilotu olan,  Türk 
Havacılık tarihinin birçok ilkini gerçekleştiren 
bir kahramana saygı duymamak imkansız.  
Vecihi Hürkuş adı, onun anısını hala 
yaşatmaya çalışan “Tayyareci Vecihi Hürkuş 
Müzesi Derneği”  ile çekilen film projeleri 
ile bir nebze de olsa 
genç nesle aktarılmaya 
çalışılıyor. Ümidimiz, 
böyle başarılı, vatan için 
milli değerlerle çalışan 
insanların, hak ettikleri 
değeri görmeleri ve ASLA 
UNUTULMAMALARI…

Ümit ŞENER
%�ā�æ��¬ƥx�ā�Ú
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Kalkısması Kronolojìsì
Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının büyük bir gözü dönmüşlükle, Türkiye 
Cumhuriyeti halkına ve kamu binalarına bomba atarak devlet yönetimini ele geçirmeye 
çalıştığı 15 Temmuz’da hareketlilik, MİT’e 16.16’da bir subay tarafından yapılan ihbar ile başladı. 
İhbar üzerine MİT Başkanı Hakan Fidan hemen harekete geçerek Genel Kurmay Başkanı 

Hulusi Akar’ı uyardı ve darbe planı yapanların oyununu bozdu. 
Bunun üzerine hainler planlarını erkene çekmek zorunda kaldılar. 

FETÖ üyesi vatan hainlerinin 22.05 civarlarında başlayan darbe 
girişimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın lider duruşu, 
halkın iradesi ve vatansever asker ve polislerin büyük özverileriyle, 
Başbakan Binali Yıldırım’ın 16 Temmuz saat 13.00’te yaptığı, 
“Bu kalkışma bastırılmıştır. Bir belayı büyük milletimiz basiretiyle 
defetmiştir” açıklamasıyla son buldu.

Şimdi 15 Temmuz’da yaşananları, iddianamelerden, ifadelerden, 
TV canlı yayınlarından, gazetelerden, güvenlik kameralarından 
çekilen görüntülerden derleyerek hazırladığımız bu yazıda, önemli 
dakikaları kronolojik olarak sizlerle paylaşıyoruz.  Bir daha böyle bir 
günün yaşanmaması dileğiyle…

G
ündem
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Kara Havacılık Komutanlığı’nda 
görevli bir subayın MİT’e giderek 
FETÖ’nün darbe planı ihbarını 
yapmasıyla başladı. İhbarın ardından 
MİT Müsteşarı Fidan, dönemin 
Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral 
Yaşar Güler’i telefonla aradı ve bir 
müsteşar yardımcısını, ayrıntıları 
aktarmak üzere Genelkurmay 
Karargâhı’na gönderdi.

MİT Müsteşarı Fidan, Genelkurmay 
Başkanlığı’na giderek komutanların 
toplantısına dâhil oldu ve ihbarın, 
daha büyük bir planın parçası 
olabileceğini anlattı. Aynı dakikalarda 
dönemin Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hulusi Akar, Silahlı 
Kuvvetler Harekât Merkezi’ni 
arayarak, havada bulunan araçların 
indirilmesi emrini verdi.

MİT Müsteşarı Fidan’ın Genelkurmay 
Karargâhı’ndan ayrılmasının ardından 
FETÖ’cü askerler saat 03.00’te 
başlatmayı düşündükleri darbe 
girişimini erkene çekti.

Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda 
görevli 33 darbeci subay, 
Genelkurmay Karargâhı’na doğru 
yola çıkarlar.

İddiaya göre eski Tümgeneral 
Mehmet Dişli, Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Akar’a çıkıp “Komutanım 
operasyon başlıyor, herkesi alacağız. 
Taburlar, tugaylar yola çıktı, biraz 
sonra göreceksiniz,” diyerek darbeyi 
tebliğ etti. Akar şiddetle itiraz edince 
kelepçelenerek derdest edildi. 

FETÖ’cü darbeciler, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet 
Koordinasyon Merkezi'ne (AKOM) 
girip, görevlileri etkisiz hale getirdi.

Fetullahçı Terör Örgütünün 
darbe girişiminde, Genelkurmay 

Nizamiyesi'nde bulunan Üsteğmen 
Muhammet Reşit Budak, 

Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral 
Yaşar Güler'i derdest ederek Akıncı 
Üssü'ne götürmek isteyen ve ateş 
açan Güler'in emir subayı Mehmet 

Akkurt'u etkisiz hale getirdi. Akkurt 
etkisiz hale getirilen ilk FETÖ’cü oldu. 

Akar’ın başyaveri Levent Türkkan’ın 
“Komutanımız bekliyor” diyerek 

çağırdığı Kara Kuvvetleri Komutanı 
Çolak, derdest edilmek istenince 

Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, 
koruma Başçavuşu Bülent Aydın 

müdahale etmek istedi ve darbeciler 
tarafından öldürüldü. Aydın, darbe 

girişiminde şehit edilen ilk kişi oldu.

Ankara’da savaş uçakları alçaktan 
uçuş yapmaya başladı. Genelkurmay 

Karargâhı’ndan silah sesleri 
duyulurken, bir helikopterden de 

dışarıda bulunanların üzerine ateş 
açıldı. Aynı saatlerde bir grup darbeci 
asker TRT Genel Müdürlüğü’nü işgal 

etti.

İstanbul’da Boğaziçi ve Fatih 
Sultan Mehmet köprüleri bir 

grup asker tarafından geçişe 
kapatıldı. Olağanüstü durum 

üzerine Başbakanlık müsteşarı 
başkanlığında Çankaya Köşkü'nde 

koordinasyon merkezi kuruldu. 
İlk olarak meydanların halk 

tarafından hâkimiyet altına alınması 
kararlaştırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa 
Çalışkan, telsizden polislere 

seslendi: "Hiçbir şekilde silahımızı 
teslim etmeyeceğiz, hiçbir 

şekilde bulunduğumuz yerden 
ayrılmayacağız."
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Atatürk Havalimanı'na askerlerin 
tankla gelerek, kontrol kulesine girip 
kontrol altına almaya çalıştılar.

Başbakan Binali Yıldırım saat 
23.02’de televizyona bağlanarak, 
“Milleti temsil eden hükümet iş 
başındadır. Askerin içerisinde bir 
grubun kalkışması söz konusu. Bu 
kalkışmayı yapanlar, bu çılgınlığı 
yapanlar, bu kanunsuz eylemin 
içerisinde olanlar en ağır şekilde 
bedelini ödeyeceklerdir,” açıklaması 
yaptı. 

Darbecilerin tehdit ve zor kullanarak 
darbe faaliyetinin başına geçmesi 
teklifini kesin bir dille reddeden 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Hulusi Akar, darbeci bir grup asker 
tarafından rehin alınarak, Akıncı 
Üssü’ne götürüldü. Aynı dakikalarda 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 
darbe teşebbüsüyle ilgili soruşturma 
başlattı.

FETÖ’cülerin kontrolündeki 
bir F-16 savaş uçağı, Emniyet 
Genel Müdürlüğü Havacılık Daire 
Başkanlığı’nın Gölbaşı’ndaki 
yerleşkesinde pistteki helikopter 
ve yakıt tankerini bombaladı. 7 Özel 
Harekât Polisi şehit düştü. 5 kişi 
yaralandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan 
Fidan ve Küçükçekmece Başsavcısı 

Ali Doğan, darbe girişimine karışan 
askerlerle ilgili soruşturma başlatıp, 

askerlerin görüldükleri yerde 
tutuklanacaklarını açıkladı.

Ankara Yenimahalle'de bulunan 
MİT kampüsüne darbeci askerler 

helikopterlerle ateş açtı. MİT'in çevre 
güvenliğini sağlayan unsurlarca 

saldırıya silahla karşılık verildi.

Gölbaşı’ndaki Özel Harekât Daire 
Başkanlığı ağır bombardıman altına 
alındı. 44 Özel Harekât Polisi şehit 

düştü.  36 kişi yaralandı.

Darbeci askerler TRT’de zorla 
korsan darbe bildirisi okuttu. 

O sırada binlerce vatandaş 
sokağa dökülürken, darbecilerin 

kontrolündeki dört adet F-16 savaş 
uçağı Ankara semalarında alçak 

uçuş yapmaya başladı. Türksat TRT 
yayınını kesti.
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CUMHURBAŞKANI CNN 
TÜRK’TE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, CNN Türk’te Hande 
Fırat’a FaceTime ile bağlanarak 
halkı meydanlara davet etti. Darbe 
girişiminin kırılma noktası olarak 
kabul edilen açıklamada Erdoğan 
halka, “Milli iradeye yönelik bu 
ayaklanma hareketine karşı tabii 
ki hukuk, yasalarımız, anayasamız 
neyi gerektiriyorsa, bunun bir 
defa cevabını, bu yapı ister Silahlı 
Kuvvetler içinde olsun, bir grup azınlık 
da olsa, ister başka kurumlarımızın 
içerisinde olsun, gereken cevabı 
alacaklardır” diye seslendi. Halkı 
meydanlara davet etti. Türkiye 
genelinde halk sokaklara çıkarak 
darbecilere karşı gelmeye başladı.

Darbeci subaylar, Genelkurmay 
Başkanlığı’nın internet sitesinden 
korsan darbe bildirisi yayımladılar.

Ahaber televizyon kanalına telefonla 
bağlanan 1. Ordu Komutanı Ümit 
Dündar "Bu hareket TSK'nın 
desteklemediği, TSK içinde küçük bir 
grubun hareketi. Valimiz ve Emniyet 
Müdürümüzle gerekli tedbirleri 
alıyoruz," dedi.

Darbeciler Ankara Emniyet 
Müdürlüğü’nü F-16’larla bombaladı. 
Helikopterle ateş altına aldı. 2 şehit 

verildi. 39 kişi yaralandı.

Darbeciler TRT yayınını kesen 
TÜRKSAT uydu istasyonuna 

Sikorsky tipi askeri helikopter ile 
saldırıda bulundu.  2 şehit verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü bir kez 
daha bombaların hedefi oldu. 

İçişleri Bakanı Efkan Ala, 
Genelkurmay Başkanlığı, TSK ve 
polisin ülkedeki darbe girişimine 

müdahale ettiğini açıkladı ve 
darbe planlayıcılarını "Çete" olarak 

tanımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris’te 
kaldığı otelden ayrılarak, helikopterle 

Muğla’daki Dalaman Havaalanı’na 
geçti. ATA uçağına geçti. 

Meclis Genel Kurulu açılırken, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan 

ATA uçağı Dalaman Havaalanı’ndan 
ayrılarak İstanbul’a hareket etti.
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Boğaziçi Köprüsü'nü geçmeye 
çalışan protestocuların üzerine ateş 
açıldı, camilerden sala okunarak 
halka darbe girişimine karşı sokaklara 
çıkma çağrısı yapıldı.

ATA uçağı Dalaman’dan havalandı. 
Çankaya Köşkü'ne ateş eden 5 zırhlı 
araca güvenlik görevlileri silahla 
karşılık verdi. Halkın da desteği ile 
darbeciler püskürtüldü.

Ele geçirmek üzere, 
beraberindekilerle birlikte 
Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler 
Komutanlığı’na gelen darbeci eski 
Özel Kuvvetler Grup Komutanı 
Tuğgeneral Semih Terzi, astsubay 
Ömer Halisdemir tarafından vurularak 
öldürüldü. Halisdemir, Terzi’yle birlikte 
hareket eden askerlerce şehit edildi. 
Halisdemir’in Terzi’yi vurması darbe 
girişiminin en önemli kırılma noktası 
oldu.

Tank ve zırhlı araçların önünü kesen 
ve üstlerine çıkan vatandaşlar, 
Genelkurmay'a girdi. Ancak 
darbeciler, vatandaşlara ateş 
açtı. Genelkurmay ile Jandarma 
Genel Komutanlığı civarında 
helikopterlerden de halka ateş açıldı. 
38 kişi şehit oldu.

Emniyet Özel Harekât Daire 
Başkanlığı ikinci kez bombalandı. 
17 polis şehit oldu. Darbecilere 
karşı koymak için havalanan Türk 
Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 uçağı, 
darbecilerin emrindeki Sikorsky 
helikopteri Ankara Gölbaşı’nda 
düşürdü.

Taksim Meydanı'nda mevzilenen bir 
grup asker, giderek sayıları artan 

protestocuları dağıtmak için havaya 
ateş açtı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 
girmeye çalışan üçü rütbeli 13 
darbeci asker gözaltına alındı.

TBMM, F-16 savaş uçaklarınca 
bombalandı. Polis memurları ve 

TBMM çalışanlarından 32 kişi 
yaralandı. 

TRT yeniden normal yayınına döndü. 
Oran Sitesi’ndeki TRT binasını işgal 

eden FETÖ’cü darbeci askerler 
gözaltına alındı.

TBMM ikinci kez bombalandı. 
TBMM Başkanı ve milletvekilleri 

sığınağa indiler. 

TRT normal
yayınına geçti. 

Başbakan Binali Yıldırım, MİT, Meclis, 
Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık 

gibi kritik bölgeler üzerinde uçuş 
yapan her türlü askeri helikopter ve 

uçağın füzeyle vurulacağını açıkladı.

Gölbaşı’ndaki TÜRKSAT tesisleri 
savaş uçaklarınca bombalandı. 
Aynı dakikalarda Genelkurmay 

Başkanlığı’nın FETÖ’cülerden 
temizlenmesi için yeniden 

operasyon başlatıldı. Genelkurmay 
Başkanlığı’nda çatışma sesleri 

duyuldu. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan 
ATA uçağı İstanbul Atatürk 
Havaalanı’na indi. Aynı dakikalarda 
Meclis ikinci kez bombalandı. 32 kişi 
yaralandı.

Hürriyet Gazetesi otoparkına inen 
bir grup, havaya ateş açmak ve 
güvenlik görevlilerini yere yatırmak 
suretiyle binaya girdi. Bir subay, 
"Ateş etmekten çekinmeyin" diye 
bağırdı. hürriyet.com.tr çalışanları da 
dâhil olmak üzere herkes zorla dışarı 
çıkarıldı. CNN Türk stüdyolarına ve 
rejiye müdahale edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 
darbe girişiminde bulunan FETÖ 
bağlantılı yargı görevlileriyle sözde 
‘Yurtta Sulh Komitesi’ üyesi general, 
amiral, subay, astsubay, er ve 
erbaşlar hakkında gözaltı kararı verdi. 
Aynı dakikalarda darbecilerin merkez 
olarak kullandığı Akıncı Üssü’nün 
elektrikleri kesildi.

Saat 04.07 sıralarında 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Atatürk Havalimanında 
kendisini karşılayan kalabalığa bir 
konuşma yaptı ve "Bu bir ayaklanma, 
ihanet, vatana ihanet hareketidir. 
Bunun bedelini çok ağır ödeyecekler," 
dedi

Başbakan Binali Yıldırım, Korgeneral 
Ziya Kemal Kadıoğlu’na hava 
sahasında darbeci subayların 
kullandığı uçakların düşürülmesi 
yetkisini verdi. Uçaklar hazırlanmaya 
başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Marmaris’te kaldığı otele 

helikopterlerden ateş açıldı. Yüzleri 
maskeli ve ağır silahlar taşıyan 

askerler, oteli abluka altına aldı. Çıkan 
çatışmada 2 polis memuru şehit oldu.  

Erzurum’dan iki F-16 uçağı, darbeyi 
önlemek için H-188 ‘düşürme’ 

yetkisiyle havalanmaya başladı. 
Aynı dakikalarda Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesi’nin yakınlarına iki bomba atıldı.

Diyarbakır 8. Ana Jet Üs 
Komutanlığı’ndaki F-16 Uçaklarına 

H-188 yetkisiyle kalk yetkisi verildi. 

Dalaman’da bulunan F-16 uçakları 
H-188 yetkisiyle darbeci uçakları 

düşürmek için kalkış emri aldı. 

Balıkesir 9. Ana Jet Üs 
Komutanlığı’ndaki F-16 Uçaklarına 

H-188 yetkisiyle kalk yetkisi verildi. 

Darbeciler, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi yakınındaki Millet Camii’nin 

önüne park etmiş araçlara ve köprülü 
kavşağa bomba attı. 15 kişi şehit 

olurken 7 kişi de yaralandı.

Darbecilerin
kullandığı bir askeri helikopter

daha düşürüldü. 

Boğaziçi Köprüsü’nü
kontrol eden darbeci
askerler teslim oldu.

Başbakan Binali Yıldırım, Genel Kurmay 
Başkanlığı’na vekâleten Orgeneral Ümit 

Dündar’ın atandığını açıkladı. 
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Jandarma Genel Komutanlığı’nın 
yakınındaki kavşağa, FETÖ’cü 
darbecilerin kullandığı askeri
uçaktan bomba atıldı.

Türkiye genelinde yüzlerce
FETÖ mensubu darbeci
gözaltına alındı.

Harbiye Ordu Evi ve
TRT Radyo binası polis
tarafından kontrol altına alındı.

İstanbul'da uçak,
metro ve vapur seferleri
yeniden yapılmaya başlandı.

Darbeci subaylar tarafından rehin 
alınan Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hulusi Akar kurtarıldı. 
Helikopterle Çankaya Köşkü’ne gitti.

Beştepe’deki Jandarma Genel 
Komutanlığı, Emniyet Özel Harekât 
polislerince ele geçirildi. FETÖ’cü 
darbeciler etkisiz hale getirildi. 200 
asker gözaltına alındı. 

Darbe girişimiyle ilgili başlatılan 
soruşturmalar kapsamında, 
FETÖ üyesi 1.374 TSK personeli 
gözaltına alındı.

Kuleli Askeri
Lisesi'nde 80 öğrenci
gözaltına alındı.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan 
çıkan 700’e yakın silahsız er ve 
erbaş polise teslim oldu. Eski Hava 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın 
Öztürk ve Kara Kuvvetleri 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaldığı, 
Marmaris’teki oteli basan darbeciler, 

kalkışma başarısız olunca bölgeden kaçtı.

Başbakan Yıldırım, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Akar’ın kurtarıldığını 

ve Çankaya’daki kriz merkezinde 
görevinin başında olduğunu açıkladı.

Darbeciler, karargâh olarak 
kullandıkları Akıncı 4. Ana Jet Üs 

Komutanlığını terk etmeye başladı.

Genelkurmay Başkanı Vekili 
Orgeneral Ümit Dündar, 

"Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, 
Bakanlarımız ve TBMM, TSK ile tam 
bir dayanışma içinde demokrasinin 
ve hukukun yanında yer alarak bu 

darbe girişimini önlemiştir," şeklinde 
bir açıklama yaptı.

Cumhuriyet savcıları, FETÖ’cü 
askerleri teslim almak üzere 

Genelkurmay Karargâhı’na girdi.

Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde 
Genelkurmay Başkanı ve İçişleri, 

Adalet, Milli Savunma bakanlarıyla 
birlikte kameraların karşısına geçerek, 

“Bu kalkışma bastırılmıştır. Bir 
belayı büyük milletimiz basiretiyle 

defetmiştir,” açıklamasını yaptı.

Eğitim ve Doktrin Komutanlığı 
(EDOK) Muhabere ve Destek Eğitim 

Komutanı Korgeneral Metin İyidil 
hakkında vatana ihanet suçundan 

işlem başlatıldı.
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15 TEMMUZ 
DERNEGi

~

Terör örgütü FETÖ’nün 15 
Temmuz gecesinde kalkıştığı hain 
darbe girişiminden sonra kurulan 
15 Temmuz Derneği hakkında bize 
bilgi verir misiniz?
15 Temmuz Derneği hain darbe girişiminin 
hemen ardından Ağustos 2016 yılında 
kuruldu. Bugüne kadar iki ana eksende 
çalışmalarını yürüttü ve yürütmeye 
devam ediyor. Bunlardan ilki o gece 
şehit olan 251 vatandaşımızın aileleri ve 
gazilerimizle kardeşlik hukuku geliştirerek 

psikolojik ve sosyal destek sağlamak. 
Diğeri ise 15 Temmuz’u gelecek nesillere 
aktaracak kültürel çalışmaları yürütmektir. 
Kurucularımız Bilim ve Sanayi Bakanımız 
aynı zamanda şehidimiz İlhan Varank’ın 
kardeşi Mustafa Varank, yine şehidimiz Erol 
Olçok’un kardeşi ve şehidimiz Abdullah 
Tayyip Olçok’un amcası Cevat Olçok, Hasan 
Kaçan, Zeynep Bayramoğlu ve bendeniz 
Tarık Şebik yer alıyoruz. Yönetim Kurulumuz 
ise kendi alanlarında bilgi ve tecrübeye sahip 
isimlerden oluşuyor.

Bu ay 15 Temmuz'un yıl dönümü. Geçtiğimiz dört yılda neler oldu. 
Gazilerimiz, şehit ailelerimiz neler yaşadı. Hukuki süreçler nasıl devam 

ediyor. 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ile bütün bu soruları, 
sorunları ve daha fazlasını konuştuk.
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15 Temmuz gecesi vatan 
sevdalısı insanlar Cumhurbaşkanı 
Recep Tayip Erdoğan’ın talimatıyla 
sokaklara indi. O gece 251 şehit 
verildi ve binlerce de gazimiz oldu. 
Dernek, gazi ve şehitler için nasıl bir 
destekte bulunuyor?
Kurulduğumuz ilk günden itibaren şehit 
ailelerimiz ve gazilerimiz önceliğimiz 
oldu. Derneğimiz bünyesinde yer alan 5 
psikoloğumuz ve saha ekibimizle Türkiye’nin 
her köşesine gidip şehit ailelerimizi ve 
gazilerimizi düzenli olarak ziyaret ediyoruz. 
Bu ziyaretler sayesinde zaman içinde 
büyük bir aile olduk. Birbirimize tutunarak 
yaşanan acıyı en aza indirmek için gayret 
sarfettik. Yaptığımız programlarla bir 
araya gelerek ortak acıda buluşan bir aile 
olduğumuzu gördük. Mesela her sene 
Antalya’da düzenlediğimiz ‘Şehit Aileleri 
Buluşması’ geleneksel hale geldi. Bu program 
sayesinde farklı şehirlerde yaşayan şehit 
ailelerimiz bir araya gelip tanışma fırsatı 
buldu. Yine gazilerimizle yaptığımız piknik, 
iftar gibi programlarımız var. 15 Temmuz 
Darbe Davaları sürecinde gazilerimizle 
gruplar halinde buluşup hukukçularımızla 
programlar yaptık. Davalarda izlenen 
stratejileri konuştuk. Şehit çocukları ve 
şehit eşlerine yönelik yaptığımız pek 
çok özel program var. Bu sene de sosyal 
medya hesaplarımız ve YouTube kanalımız 
aracılığıyla şehit ailelerimizi ve gazilerimizi 
ağırlıyor ve yaşadıkları süreci konuşarak 
herkese ulaşmasını sağlıyoruz. Sadece Gerçek 
adını verdiğimiz bu programda FETÖ’nün 
yürüttüğü algı operasyonlarına karşı 15 
Temmuz gecesi yaşananları anlatıyoruz.

Şehit aileleriyle, gazilerle dernek 
olarak yakından ilgilisiniz. Onların 
acıyla baş etme yolları nasıl 
oluyor?
Böylesi bir acıyla baş etmek hiç kolay 
değil. Darbe girişiminin üzerinden 4 yıl 
geçti. Şehit ailelerimiz acıyı ilk günkü gibi 
yaşıyor. Kiminin babası, kiminin evladı, 
kiminin annesi, kiminin kardeşi darbeciler 
tarafından ellerinden alındı. Psikologlarımızın 
yaptığı ziyaretler bu anlamda çok önemli. 

Ailelerimizle buluşup onları dinliyorlar ve 
gerek duyulduğunda psikolojik destek 
sağlıyorlar. Gazilerimiz için de aynı durum 
geçerli. Özellikle uzuv kaybı yaşayan 
gazilerimizin hayatları kökten değişti. Bugün 
hala ameliyata giren tedavisi devam eden 
gazilerimiz var. Bu anlamda farklı kuruluşlarla 
işbirliği içinde yaptığımız programlar da oldu. 
Mesela RUHSAK (Ruh Sağlığında Uzman 
Kadınlar Derneği) ile birlikte şehitlerimizin 
eşleriyle özel bir çalışma yaptık. Şehit 
Aileleri Buluşmalarına Uzman psikologları 
davet ederek programlar gerçekleştirdik. 
Psikolojik olarak gelinen noktada şehit 
ailelerimizde özlem duygusunun baskın 
olduğunu söyleyebilirim. Gazilerimizde ise 
o gecenin şokunu ve etkisini taşıyanlar var. 
Şehitlerimizin emaneti olan çocuklarımız 
ise babalarının ya da annelerinin yokluğunu 
farklı şekillerde ortaya koyuyor. Çok zorlu bir 
süreçten bahsediyoruz. Ancak Allah’ın izniyle 
birlikte yan yana durarak bu günleri geride 
bırakacağız. Elbette gidenlerin yerini kimse 
dolduramaz ancak elimizden gelenin en 
iyisini yapmak için gayret sarfedeceğiz.

15 Temmuz gecesinde 
yaşananların daha iyi anlaşılması 
için nasıl bir yol izliyorsunuz? Bu 
konuda çalışmalarınız, projeleriniz 
nelerdir? 
Bu anlamda pek çok projemiz var. Kimini 
hayata geçirdik kimisi ise yolda diyebilirim. 
Hafıza 15 Temmuz çok önemli bir merkez. 
O geceyi, Türkiye ve dünyadaki darbeler 
tarihini, sömürgeciliği tüm yönleriyle ve 
modern anlatım biçimleriyle sunuyor. 15 
Temmuz’u geleceğe taşıyacak olan bu 
merkezin işletmesini dernek olarak biz 
yürütüyoruz. Şu an şehit ailelerimizin 
içinde olduğu bir kitap projemiz yolda. 
Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz 
Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu 
darbe girişiminden FETÖ’ye pek çok konuyu 
ele alıyor. Her ay Hafıza 15 Temmuz’da 
gençlerimize yönelik yaptığımız “Hafızanda 
Ne Var?/Harbi Konuşmalar” programı 
akademik ve kültürel olarak darbe girişimini 
işliyor. Yurt dışında yaptığımız programlarla 
FETÖ’yü tüm dünyaya anlatıyoruz.
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15 Temmuz Derneği’nin, şehit 
aileleri ve gaziler adına farklı 
şehirlerdeki dava süreçlerinin 
takipçisi olduğunu biliyoruz. Bu 
süreç zarfında davaların iyi bir 
şekilde yürütüldüğünü düşünüyor 
musunuz?
Dava süreçlerinin ilk aşaması neredeyse bitti. 
Akıncılar Üssü Davası’nın kararı bekleniyor. 
Onun dışında müştekilerin şehit aileleri 
ve gaziler olduğu tüm davaları takip ettik. 
Hukukçularımız ailelerimizin savunmalarında 
yer aldı. Dava süreçlerine bizim bakışımızla 
hukukçuların bakışı aynı olmayabiliyor. 
Mesela 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 
Davası’nda 44 er beraat etti. Orada şehit 
edilen 34 vatandaşımızın aileleri ve bizler bu 
kararı doğru bulmadık. Ancak mahkemelerin 
verdiği kararlara saygılıyız. Bu süreçlerde şehit 
ailelerimiz ve gazilerimiz büyük özveri ve 
sabır gösterdi. Onlara ne kadar teşekkür etsek 
az. Düşünün darbeci olduğu ateş ettiği açık 
olan biri çıkıyor ve günlerce savunma yapıyor. 
Yalanları arşı aşıyor. Taş olsa çatlar dedikleri 
türden bir durum. Ama sağolsun ailelerimiz 
sabırla bütün bunlara katlandı. Şimdi sırada 
davaların üst mahkemelere taşınma süreci 
var. Bu süreci de yakından takip edeceğiz. Bu 
arada mahkeme salonlarında toplum olarak 
yeterince yer almadığımızı da belirtmek 
istiyorum. Gönül isterdi ki o salonlar dolup 
taşsın ancak maalesef böyle olmadı.

15 Temmuz gecesinde yaşanan 
süreçle ilgili gazilerin anlatmış 
olduğu olaylardan aklınızda 
kalanlar nelerdir?
Tabi ziyaretlerimiz esnasında birçok 
anı biriktirdik, unutamadıklarımdan bir 
tanesinde, Ankara’da yetmişli yaşlarında 
bir gazi abimiz var. 15 Temmuz gecesi 
Genelkurmayı işgale 
giden tanklardan 
birinin üstüne 
atlıyor ve küçük 
boşluktan içeri: 

“Mehmedim, az önce babanla konuştum, 
benim aslan oğlum milletine ihanet etmez, 
kendi vatandaşına silah doğrultmaz dedi, 
annen de sana selam söyledi benim 
Mehmedim helal süt emmiştir, işgalcilere 
hizmet etmez dedi,” diye sesleniyor. Ve 
ardından içerdeki askerler gözleri yaşlı bir 
şekilde teslim olup tankı terk ediyorlar.

Hain darbe girişimine karşı 
milletimiz örneği görülmemiş 
bir direniş gösterdi. Bu direniş 
hepimizin gelecek adına umudu 
oldu. Siz bu direnişi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
15 Temmuz bizim dünya gözüyle 
gördüğümüz yaşadığımız bir destandır. Belki 
şu an bunun çok farkında değiliz ama öyle. 
Düşünün yıllarca bu ülkede darbeler yapıldı. 
Başbakan dâhil olmak üzere insanlar asıldı, 
işkence gördü. Kimse sesini çıkaramadı. 15 
Temmuz bu dönemin kapandığının millet 
eliyle ilanıdır. Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan bu direnişin lideridir. Onun 
önderliğinde kenetlenen milletimiz o gece 
ölümü göze alarak hainlere en güzel cevabı 
vermiştir. O geceyle ilgili her meydanda, 
her sokak arasında başka bir 
hikâye yaşandı. Hepsi ayrı ayrı 
bir filmin, kitabın konusu 
olacak türden hikâyeler 
bunlar. Zamanla nasıl bir 
uçurumun kenarından 
döndüğümüzü 
tüm dünyaya nasıl 
demokrasi dersi 
verdiğimizi daha 
iyi anlayacağımızı 
düşünüyorum.
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İbrahim Yörük

Bu yıl 15 
Temmuz darbe 
girişiminin 
dördüncü 
yıldönümü. 
Herhangi 
bir program 
planınız var mı? 
Birçok program 
hazırlıyoruz ancak tüm 
dünyayı etkisi altına alan 
pandemi sürecinden dolayı 
bazı programlarımızın netleşme 
süreci uzuyor. Her yıl düzenlediğimiz 
uluslararası 15 Temmuz Sempozyumunu bu 
yıl da gerçekleştireceğiz. 15 Temmuz günü 
şehitlerimizin kabirlerine yapılacak ziyaretler 
ve ardından İstanbul’da bir mevlit programı 
tertipliyoruz. Büyükşehirlerin meydanlarında 
O Geceye ait fotoğraf sergilerimiz olacak. 
Ayrıca birçok Federasyonla ulusal ve yerel 
bazda 15 Temmuz temalı spor aktiviteleri de 
çalışmalarımızın arasında.

15 Temmuz yurt dışında 
yeterince anlatıldı mı? Sizin yurt 
dışına yönelik faaliyetleriniz var 
mı?
Yeterince anlatabildik desek hata etmiş 
oluruz çünkü bu hain örgüt bu milletten 
topladığı kurban ve burs paralarıyla 
yurtdışında ciddi lobi faaliyeti yürütmüş, 
dolayısıyla yıllarca kurulmuş bu düzeni bir 
anda kırmak kolay değil. Biz bulduğumuz 
her fırsatta Avrupa ve Amerika’da bu 
hainlerin iç yüzünü anlatmaya çalışıyoruz, o 
alanda yürünecek daha çok yolumuz var ve 

sadece derneğimiz 
tarafından değil 
yurtdışında faaliyet 
gösteren tüm 
STK’larımızın 
çalışmalarıyla 
algılarının tamamen 

kırılacağından hiç 
şüphem yok.

FETÖ aklının 
arka planını doğru 

okumak ülkenin geleceği 
için önemlidir. Ülkemizin benzer 
hain girişimlere engel olabilmesi için 
eğitimde, kültürde ve sanatta nasıl 
revizeler yapılmalıdır? 
En başta söylediğim gibi derneğimizin iki 
ana ekseninden biri kültürel çalışmalar. Son 
dönemde özellikle bu alanda pek çok proje 
geliştirdik. “Ortak Hafıza” dergisi bunlardan 
biri. Alanında uzman akademisyen ve 
yazarların makalelerinin yer aldığı derginin 
ilk sayısı çıktı. İkincisi için çalışmalar sürüyor. 
Yine Hafıza 15 Temmuz kültürel anlamda 
önemli bir ayak. Bunun dışında başka 
projelerimiz de yolda. Şu an olgunlaşma 
aşamasında oldukları için açıklamam doğru 
olmaz. Ancak şunu söyleyebilirim o gecenin 
filmi, romanı, şarkısı, şiiri tam anlamıyla 
yapılmadı ve yazılmadı. Dernek olarak bizim 
önceliğimiz bütün bu alanlarda kaliteli 
eserlerin ortaya çıkması ve etki alanlarının 
geniş olması. Önümüzde uzun bir yol var ve 
hiç kimse merak etmesin kültürel anlamda 
çok iyi şeyler yapılacak. Yapılmak zorunda. 
Başka türlü bu destanı geleceğe taşımamız 
mümkün değil. Bunun bilincindeyiz.
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ŞAFAK
SÖKMEDEN

AZ ÖNCE

Gecenin en karanlık anı,
şafak sökmeden az önceki zamandır. 
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Anahtar kendi etrafında 
dönüşünü tamamladı. Öyle 
dünya gibi yirmi dört saat 
sürmedi. Bir anda başladı ve 

bitti. İçi kıpır kıpır ve heyecanlıydı. Radyoyu 
açtı, en sevdiği melodi çalıyordu. Neşesini 
bu melodiyi dinleyerek şenlendirdi. Kapılar 
açıldı. Kapılar kapandı. Kemerler uzadı ve 
hiç ayrılmayacakmış gibi kenetlendi. 
Artık gece olmuştu ama kimse bu 
durumu umursamıyordu. Zaten kimse de 
uyumuyordu. Herkesin uyanık ve tek yürek 
olduğu o an;
Bu trafik, bu insan seli, bu neşe...
Zaman kendini şaşmış. Akrep ayrılmak 
istemediği yelkovana sarılmış, sıfırı 
kovalayan bir, ondan kaçmaya başlamış.
Bağrışmalar, koşuşlar, toprağa düşen 
yaşlar...
Her şeyin suçlusu belki de akrepti neden 
bırakmıştı yelkovanını.
Göklerde süzülen uçaklar. Silah sesi, delinen 
bir dağ, yok olmayacak bir efsane. 
Beni ezen bir tank. Hiç var olmamış ben. 
Radyomda takılı kalan bir melodi. Geçit 
vermemek için yan yana dizilen ben, sen ve 
o. Bizi hiçbir şekilde umursamayan tanklar. 
Kalbi olmayan benim kırılan parçalarımın 
yere bir bir düşüşü. İçimde kırık bir kalp ve 
sayısızca kırık kemikler... 

Tek ihtiyacı bir yardım eli olan o adam. 
Yağmurundan, karından, çamurundan, 
toprağından her an korumuştum ama 
kendi askerinden koruyamamıştım. Onu o 
kadar sıkı sarmıştım ki kilide girdikten sonra 
dönen bir anahtar gibi kenetlenmiştik 
birbirimize. Canını yakmadığını bilsem 
hep böyle kalmak isterdim ama ağlıyordu, 
belliydi ki canı yanıyordu. Ağlaması kırık 
kemiklerden miydi yoksa kırık kalbinden mi 
bilinmez ama ağlıyordu.

Bu duyulan bir ananın feryadı. Gökler 
inlemişti bu ses ile. Uyuyan ebabiller 
uykusundan uyanmıştı. Allah'tan “Ol” 
diye emretmesini bekliyor gibilerdi. Allah 
duyuyordu kullarını. Kul da biliyordu 
yaratanının ona üstesinden gelemeyeceği 
yükü yüklemeyeceğini. Sabretti. Bekledi 
Hızır aleyhi selamın gelmesini.

Ananın feryadını duyanlar bir bir yanında 

toplandılar. Yardıma ihtiyacı olanlara yardım 
konusunda dünyadaki hiç bir ülke, millet, 
ırk onlara meydan okuyamıyorken onlar 
değil de kimler yardım edecekti. 
Onlar Türk’tü nasıl onları boyunduruk 
altına almayı düşünmüşlerdi. Hiçbir silahı 
olmamasına rağmen silahlı askerlerin 
önüne atılan, ölüm uğruma vatanını 
vermeyenlerdi onlar. Rableri elbet 
yanlarındaydı fakat ebabillere ihtiyaç 
duymadı. Onlara öyle bir yürek verdi 
ki silahlı askerlerin karşısında dimdik 
durabildiler. Onların anaları şehit olmadan 
eve gelme diye uğurlamıştı.
Üç, dört, beş… Çölde suya koşar gibi 
geliyordu tüm insanlar, yardıma. 
Sonrasında mı? Sonrasında insanlar 
daha da arttı. Bu insanlar topsuz tüfeksiz 
ölmeye -şehit- olmaya gidiyorlardı. Onlar 
işitmişti Bosna’da yapılan katliamı, onlar 
görmüştü Suriye’de, Halep’te ve Filistin’de 
Müslümanlara yapılan zulmü. Ve onlar 
yaşamıştı seçilmiş başkanın idamını ve de 
darbenin ne olduğunu.

Bu başlayan kaçıncı sala ve bu gönderilen 
kaçıncı selam sana ya Allah'ın Resulü. 
Bizi kurtuluşa çağıran bu ezan, tüm 
Müslümanların dualarının buluştuğu gök 
kubbe... 
Seccade olmadıkça yere değmeyen bir 
bayrak... Çanakkale şehidinin kanı olan o 
kan kırmızı bayrak... 

16 Temmuz 
Artık sabah olmuş ve halk kazanmıştı. 
Tanklar bir daha çıkmamak üzere yerlerine 
kaldırılmış, jetler bir daha kendi halkını 
parçalamayacak şekilde dalına konmuştu. 
Dün tüm dünyaya ibret olacak şekilde rafa 
kaldırılmaya hazırlanıyordu. Tozlanmayacak 
bir rafa. Burada yaşanan dayanışma, 
cesaret, vatana duyulan sevgi ve efsane 
olmaya aday insanlar burada kalmayacak 
izlenecek, okunacak, çokça anlatılacaktı.
Gecenin en karanlık anı, şafak sökmeden 
az önceki zamandır. Denildiği gibi 
şafağın sökmesiyle karanlık Türkiye'nin 
üzerinden ayrılmış ve yerini ayçiçeğinin 
hayranlığından dolayı gözünü alamadığı 
güneşe bırakmıştı...

Ceyda Karabul
Açık Fikir Platformu Öğrencisi

Şehit Ömer Halis Demir Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 10. sınıf
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Genel manada "Kakmacılık", 
oyulabilecek türdeki herhangi 
bir zemin üzerine, istenilen 
şekillerde ve uygun keskin-
kesici aletler kullanılarak, 
oyarak açılan yuvalara, diğer 
bir maddeden (Sedef, Gümüş, 
Altın, Taş, Mermer, Tahta  gibi) 
oyulan şeklin aynısından 
kesilmiş parçaların kakarak 
yerleştirilmesi işine verilen 
isimdir. 
Kullanılacak olan maddenin 
yüzeyinin  bazı kısımları 
oyularak bu oyulan kısımlara 
daha kıymetli başka bir 
madenden veya maddeden 
oyulan şekle göre kesilmiş 
parçaların gömülmesiyle yapılır. 
Bu işlemler çeşitli süsler ile 
zenginleştirmek için uygulanır.
Örneğin değersiz bir taş 
oyulup mermer veya daha 

kıymetli bir madenden kesilip 
alınmış parçaları gömmek, 
abanoz üstüne sedef parçaları 
gömmek, ceviz tahtası üzerine 
fildişi veya kemik parçaları 
veya gümüşü  desenli olarak 
keserek gömmek suretiyle 
yapılmış kakma işlerine birçok 
yerde rastlanır. Üzerinde kakma 
olan eserler, vazifelerine göre 
mimari yapılarda yer alırlar. Bir 
camide kapı kanatları, pencere 
kanatları, minber, kürsü, 
rahle gibi ahşap kısımlarda 
tahta üzerine sedef, fildişi, 
bağa kakma, gümüş olarak 
görüldüğü gibi, yine minber, 
mihrap, kürsü ve duvarlarda 
mermer veya taş üzerine aynı 
maddenin diğer renkleri veya 
başka maddeler kakılarak 
yapılmış işler de görmek 
mümkündür. 

Eskiden tabaka, çubuk, baston 
gibi bazı eşyalar hep kakma ile 
süslenirdi. Kakma çeşitlerine 
göre bunlara altın, gümüş, 
sedef veya fildişi kakmalı 
denilirdi. Bıçak, kılıç, kama, 
kalkan ve tüfek gibi silahların 
da üzerine altın kakma ile süsler 
yapılırdı. Pirinç veya gümüş 
üstüne açılan yuvalara altın 
veya gümüş tel ve çubuklar 
kakarak gömme tekniğiyle 
yapılan süsleme işlerine, “tel 
kakma” veya “Şam kakması” 
denilirdi. Şam’da maden üzerine 
altın ve gümüş tel kakma olarak 
çok güzel işler yapıldığı için, 
Şam kakması adıyla anıldı. 
Bir madenin sathında açılan 
yuvalara eritilmiş bir madde 
dökülerek yapılan kakmalar da 
vardır. Bu şekle “savat” denir. 

GELENEKSEL SANATLAR

Kakmacılık 
Sedefkârlık Sanatı
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Sedefkârlıkta Kullanılan 
Malzemeler
Bağa, fildişi, kemik, çeşitli 
filetolar ve altın, gümüş 
gibi kıymetli madenler 
sedefkârlıkta kullanılan diğer 
malzemelerdir. Bunların 
hepsine birden bezeme veya 
süsleme malzemeleri diyoruz. 
Bağa; büyük kaplumbağaların 
sırtından çıkar, tırnaksı bir 
maddedir, ısıyla yumuşatılır 
ve istenilen forma girer. Açık 
ve koyu sarı, kahve, kızıl 
kahverengi, menevişli estetik 
bir malzemedir. Alt kısmına 
altın varak yapıştırılarak 
kullanılır. Fildişi, sert ve dokulu 
bir malzemedir. Fileto ise 
üst üste yapıştırılan ahşap 
ve ona uygun malzemelerin 
yanlamasına kesilmesiyle elde 
edilen bir süsleme unsurudur. 
Altın ve gümüş özellikle 
günümüzde takı çalışmalarında 
kullanılmaktadır. Ahşap olarak, 
bu süsleme malzemelerini iyi 
gösterecek koyu renkli abanoz, 
pelesenk, ceviz ve maun gibi 
ağaç türleri tercih edilir.
Sedef'in aslı, bilindiği gibi deniz 
yumuşakçalarının kabuklarıdır. 
Uzun ömrün sembolü 
sayabileceğimiz bu kabuklar, 
milyonlarca yıllık fosiller halinde 
karalarda da görülür. Sıcak 

denizlerin yetiştirdiği çok iri 
yumuşakçaların kabukları, 
zengin sedef kaynaklarıdır. 
Hammaddesinin sıcak 
denizlerden sağlanması 
dolayısıyla sedefkârlığın 
Doğu'da başladığı tahmin 
edilmektedir. Sümer 
mezarlarında rastlanan ilk 
sedef işçiliği örnekleri de bu 
iddiayı güçlendirmektedir. 
Çin, Hindistan, Siyam gibi 
Uzak Doğu'nun "sanatı ve 
sanatkârı bol" ülkelerinde 
doğan sedefkârlık, Orta Asya 
Türkleriyle beraber Anadolu'ya 
gelmiştir. Çabuk kırılabilen 
"nazlı" bir malzeme oluşu 
ve genellikle ahşap üzerine 
uygulanması nedeniyle, çok 
eski sedef işçiliği örneklerine 
ne yazık ki yeterince sahip 
değiliz. Ancak gerek Marko 
Polo ve gerekse Türklerle ilişkisi 
olan bazı Bizans elçilerinin 
hatıralarından, Türklerin sedef 
veya sedefle bezenmiş çeşitli 
eşya yapımında usta olduklarını 
öğreniyoruz. Osmanlı devrinde 
ilk sedef süsleme işlerine, 
Edirne'deki İkinci Bayezid 
Camii kapı kanatlarında 
rastlamaktayız.
Sadece Osmanlıda değil, 
diğer bütün medeniyetlerde 
sedef vardır. Sedefin denizden 

gelmesi, saf ve duru bir 
görüntüye sahip olması onu 
cazip kılmaktadır. Dolayısıyla 
sedef hem diğer sanatlarda 
süsleme unsuru olarak hem de 
başlı başına bir malzeme olarak 
kullanılmıştır. Ahşabın yanında, 
altınla beraber, zümrüt, yakut, 
lal taşı gibi değerli taşlarla 
beraber hatta gümüşle beraber 
yan yana her yerde çok değişik 
şekillerde işlenebilir.
Osmanlı ülkesinde bu sanat 
öylesine rağbet görmüş 
ve gelişmiştir ki; Kur'an 
mahfazalarından sultan 
kayıklarının köşklerine; 
yeniçeri yatağan kabzasından 
hattatın hokka takımına; 
Çelebi'nin kavukluğundan, 
Hanımefendi'nin nalınına 
kadar hemen her yerde sedef 
kullanılmıştır. Öyle ki, Hocazade 
Saadeddin, Fatih Sultan 
Mehmed'in cenaze töreninden 
bahsederken, 
tabutun som 
sedeften yapılmış 
olduğunu 
bildirmektedir. 
Günümüzde 
hala bu sanat 
dalında 
öğrenci 
yetişmektedir.

GÜLÜZAR ÇEVİK
Aydın Üniversitesi 

M¥Ú�æ¬Ã�%ÏÚ�õ½¬Þ¬�õ���¬Ä¬�\�Ä�æ�Þ
glzrakar@hotmail.com
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Hamileliğin ilk günlerinden bebeğin 
doğumuna dek gerçekleşen baskın 
değişiklikler, genel yaşamı ve vücudu 
karakterize eder. Fiziksel değişiklikler, 
yükselen hormon düzeyleri ve gebelik 
semptomları uygun şekilde yönetildiği 
takdirde oluşan stres seviyesini en aza 
indirgeyecektir. Hamilelikte spor bu 
sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine 
neden olabilecek sayısız potansiyel fayda 
sağlayacaktır. Herhangi bir komplikasyonu 
bulunmayan tüm hamile kadınlar, sağlıklı 
bir yaşam tarzının parçası olarak egzersiz 
yapmaya teşvik edilmelidir.

Hamilelikte Spor Yapılır Mı?
Hamilelik sırasında yapılan uygun fiziksel 
aktivitelerin, anne ve bebeğin sağlığı 
üzerinde olumlu etkileri vardır. Aşırıya 
kaçılmadığı ve tıbbi bir engel olmadığı 
sürece, hamilelikte spor yapılabilir. Orta düzey 
egzersizler, anne adaylarını canlandırmaya ve 
eğlendirmeye yardımcı olur. 
Egzersiz herkes için önemlidir. Düzenli fiziksel 
egzersizler hamilelik sırasında birçok sosyal, 
zihinsel ve fiziksel yarar sağlayabilir. Ancak, 
her kadın ve her hamilelik tamamen farklıdır. 

Bu nedenle, geçmişte spor deneyimi olmayan 
gebelerin bir uzman ile birlikte çalışması 
önemlidir. Hamile kalmadan önce spor yapan 
kadınlar da mevcut egzersiz programını 
değiştirmeli veya yeni bir plan oluşturmalıdır. 

Hamilelik boyunca yapılan düzenli egzersizin 
bazı faydaları şunlardır:
t�&OFSKJ�Eà[FZJOEF�BSU�ǵ�
t�4�SU�WF�QFMWJL�BǘS�EB�B[BMNB
t�1SFFLMBNQTJ�WF�HFCFMJǘF�CBǘM��IJQFSUBOTJZPO�
gibi gebelik komplikasyonları riskinde düşüş,
t�%PǘVN�T�SBT�OEB�PMVǵBCJMFDFL�LPNQMJLBTZPO�
riskinde azalma, 
t�%PǘVNEBO�TPOSB�EBIB�I�[M��JZJMFǵNF
t�,BO�EPMBǵ�N�O�O�Eà[FOMFONFTJ�
t�,JMP�LPOUSPMà�
t�4USFTJ�B[BMUNB�
t�,BZH��WF�EFQSFTZPO�SJTLJOEF�B[BMNB
t�6ZLV�Eà[FOJO�ZÚOFUJNJ
t�"OOFMJǘJO�ö[JLTFM�UBMFQMFSJZMF�CBǵ�FUNF�
yeteneğinin artması.

HAMİLELİKLE
SPOR VE
YAŞAM
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Hamileliğin İlk Aylarında Spor 
Yapılır Mı?
İlk üç aylık dönemde oldukça yaygın görülen 
hamilelik semptomları aşırı yorgunluk ve düşük 
enerji seviyeleri, spor esnasında yaralanma 
riskini artırabilir. Eğer egzersiz yapılacaksa 
yeteri kadar dinlenmiş olunduğundan ve 
yiyecek alımının vücudunuzun tüm ihtiyaçlarını 
karşıladığından emin olunmalıdır. Ayrıca, ilk üç 
aylık dönemde sırtüstü pozisyonda egzersiz 
yapmaktan kaçınılmalıdır. Bunun yerine 
pozisyonu değiştirmek, oturmak veya ayakta 
durmak güvenli bir alternatiftir.
1 ile 12 hafta aralığındaki üç aylık dönemde 
hem kendinizi hem de bebeğinizi korumak için 
spor esnasında aşırı dar giyilmemeli ve bol su 
içilmelidir. 

Hamilelikte Spor Salonuna Gidilir 
mi?
Spor salonları genellikle fitness antrenmanı için 
gerekli donanımlara sahiptir. Hamile bir kadın 
fitness esnasında yürüyüş bantları, kondisyon 
bisikleti, hafif ölçekli ağırlıklar gibi aletleri 
kullanabilir. Yapılan egzersizin orta seviyeyi 
aşmaması çok önemlidir. Spor salonlarının 

yoğun olmadığı bir saat aralığı tercih edilmesi ve 
yeterli düzeyde havalandırılmış olması gerekir. 
Yüksek sıcaklık veya nemde spor yapılmamalı, 
bol giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, profesyonel 
bir antrenörle birlikte çalışılıyorsa hamilelik 
durumu mutlaka belirtilmelidir. 

Hamileler Hangi Sporları Yapabilir?
Hamilelik döneminde düşme, yaralanma 
ve eklem hasarı riski düşük olan aktiviteler 
seçilmelidir. Ağırlık merkezinde çok fazla hızlı 
değişiklik gerektirmeyen veya ağırlıklı olarak 
dengeye bağlı olan düşük etkili faaliyetler tercih 
edilmelidir. 
t Isınma - soğuma hareketleri: Hamilelik 
sırasında tüm egzersizler ısınma ve soğuma 
süresiyle başlamalıdır. Üretilen hormonlar 
kadınları doğum hazırlığında daha esnek 
hale getirirse de, bu durum aşırı gerilmeye ve 
çekilmeye neden olarak yaralanmaya yol açabilir. 
Germe hareketleri, özellikle ilk trimesterden sonra 
çok nazikçe yapılmalıdır.
Ġ�kÒÀÒàÒÇġ�Hamile kadınlar arasında en yaygın 
egzersizdir. Egzersiz yapmaya yeni başlayan 
hamile kadınlar da dâhil olmak üzere, yürüyüş 
herkes için güvenlidir. Yürümede yaralanma riski 
düşüktür ve efor seviyelerini kontrol etmek 
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Op. Dr. Havva Pars Ağargün
Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Uzmanı - Tüp Bebek

kolaydır. Kaslar için düşük etkiye sahip olsa da 
kardiyovasküler zindeliği artırır.
Ġ�PÏ�Ä½³À§uÀ�ġ Yüzme, su aerobiği, su yürüyüşü 
gibi bazı su sporları güvenli ve eğlenceli 
sporlardır. Yüzme, vücuttaki neredeyse tüm 
kasları aşırı ısınma riski olmadan çalıştırır. 
Su aerobiği, kardiyovasküler uygunluk için 
mükemmeldir. Bu spor türlerinde dengeyi 
kaybetme veya düşme riski yoktur. Su vücut 
ağırlığını desteklediği için, kas gerginliği riski 
de düşük olacaktır. Su egzersizleri, özellikle 
hamilelik sırasında sırt ağrısı ve ödem 
problemi yaşayan kadınlar için etkilidir.
Ġ�1³��Äà³���Ä�¥§�Ê�ġ�Bisiklete binme, bacak 
kas gücünü geliştirmeye yardımcı olacak iyi 
bir kardiyovasküler egzersizdir. Kondisyon 
bisikletinde denge problemi ve yaralanma 
riski olmadığı için tercih edilebilir.  
Ġ�k³�u�Ù��½�§uÊ�Äġ�Hamilelik dönemine 
uygun olarak yapılan yoga ve pilates, pelvik 
taban kaslarını güçlendirerek doğumu 
kolaylaştıran bir etkiye sahiptir. Doğru 
hareketleri, doğru şekillerde uygulayabilmek 
için profesyonel destek alınması faydalıdır.  

Hamilelikte Spor Hareketleri 
Hangi Sıklıkta Yapılmalıdır?
Düşük riskli gebelikler, tıbbi veya obstetrik 
komplikasyonlar tarafından kısıtlanmayan 
gebeliklerdir. Bu gruba tabi olan hamile 
kadınların haftada 3-4 kez, 30 dakika boyunca 
orta yoğunlukta egzersiz yapmaları önerilir. 
Ancak, kişisel tıbbi geçmişe ve kadının 
egzersiz deneyimine bağlı olarak egzersiz 
programının farklı şekillerde başlatılması 
gerekebilir. 
Orta yoğunlukta egzersiz olarak sınıflandırılan 
durum özneldir ve bireysel zindelik 

düzeylerine bağlı olarak oldukça farklı 
olacaktır. Egzersiz yaparken rahat bir yoğunluk 
belirlemenin en iyi yolu, konuşma testidir. 
Egzersiz sırasında bir konuşma zorlanmadan 
sürdürülemiyorsa, bu tempo yüksektir ve 
aktivitenin yoğunluğu azaltmalıdır.

Hamilelikte Spor Yaparken 
Dikkat Edilmesi Gerekenler 
Nelerdir?
t�"ǘS��LBOBNB�LSBNQ�HJCJ�CFMJSUJMFS�
mevcutsa ve bebeğin hareketleri 
hissedilemiyorsa egzersiz derhal 
durdurulmalı ve doktora danışılmalıdır. 
t�)BNJMFMJL�T�SBT�OEB�BOOFOJO�WF�CFCFǘJOJ[JO�
enerji ihtiyacını karşılamak için ek olarak 
günde 300 kalori ve 10 gram protein 
tüketmelidir. 
t�)FS�HàO�NVUMBLB�����MJUSF�TV�UàLFUJMNFMJEJS��
Bir egzersiz seansından önce, egzersiz 
sırasında ve sonrasında bol miktarda sıvı 
içilmelidir.  
t�&H[FSTJ[�T�SBT�OEB�HÚǘàTMFSJ�WF�LBSO��
destekleyen, bol ve rahat 
kıyafetler tercih edilmelidir.  
t��)BNJMFMJLUF�TQPS�ZBQBSLFO�
vücut sıcaklığının çok 
fazla yükselmemesine 
dikkat edilmeli, aşırı 
terlemeye neden 
olacak egzersizler 
yapılmamalıdır. 
Özellikle sıcak veya 
nemli günlerde 
egzersiz seviyesi 
azaltılmalıdır.
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Acılarımın Ertesi, Anadolu’nun ücra bir 
kasabası diyebileceğimiz bir ilçeden ulaştı bize. 
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinden. Şair - 
yazar Ertan Özyurt’un heybesinde biriktirdiği 
şiir ve yazılardan oluşan bir eser, Acılarımın 
Ertesi. 

Edebiyatçı olmak hayatın ince ayrıntılarını 
görebilmeyi gerektirir. Şiir ve yazılarda kişisel 
ve sosyal yaşamın gözden kaçan anlamlı 
ayrıntılarını görürsünüz. Şair, şiir ve yazılarında 
hüznün, romantizmin, sevginin, dostluğun, 
sadakatin, ayrılığın, özlemin kısaca insana ait 
onlarca ayrı duyguyu özenle seçtiği kelimelerle 
aktarır okuyucuya.

Yaşadığı coğrafya, yazarın kalemine de sızar. 
Seçtiği kelimelerde, betimlemelerde, yaşadığı 
yerden hiç bahsetmese de, kitabı okurken bir 
an orada olduğunuzu hissedersiniz. Yaşadığı 
kasabaya ait kelimeler, duyguların oraya ait 
yansımaları, çocukluğa dair özlem, geleceğe 
dair hayaller… Hepsi var olduğu topraklara 
özgüdür, adeta.
Acılarımın Ertesi eserinde hem şiir hem de nesir 
yer alıyor. Sayfaları çevirdikçe satır aralarında 

Necip Fazıl’ı, Nazım Hikmeti, Yaşar Kemal’i, Sezai 
Karakoç’u görebilirsiniz. 

Kimi kitaplar içindeki bir paragrafı ya da bir 
cümlesi için okunur derler ya. Eserde onlarca 
altını çizecek, not alacak mısra ve cümle 
görürsünüz. 

Şair bir betimlemesinde; Bir gurme gibi tattığı 
her acının ustası olan dilimin ucundan, hiç 
tatmadığım bir tat dağılmıştı damağıma der.  

Bir başka şiirde ise şöyle seslenir okuyucuya:
Nasıl bir derinlikten bakıyor,
Hangi ülkenin sınırları ötesinden gülümsüyorsun?
Bakma öyle.
Gülüp durma ötelerden.
Bir vatan hasreti çörekleniyor içime,
Bir ülke özlemi peyda oluyor; 
Baş edemiyorum…

Geçmişe, yıllar öncesine giderek bir gidişin 
ardından şu mısralarla sesleniyor, gidene; 

Öyle bir devirgendi ki gidişin
Küçük bir çocuktan, imlası yitik bir şair 
kazandırdın bu kasabaya

Acılarımın Ertesi

Salih Gebel

KİTABIN KÜNYESİ
ADI: Acılarımın Ertesi
YAZARI: Ertan Özyurt

YAYINEVİ: Mihenk Kitap
İLK BASKI YILI: 2019
SAYFA SAYISI: 158
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Çocuklarımıza kitap 
sevgisini aşılamanın 
yollarını ararız hepimiz… 
Hele ki teknolojiyle anne 
karnında tanışan, kıpır 

kıpır yerinde duramayan çocuklarımıza, 
durup kitap okumalarını istemek 
o kadar da kolay olmasa gerek. 
Teknolojinin en yoğun kullanıldığı 
bu çağda; kitapla haşır neşir olsun, 

HAYATINIZDA
KİTAPLARA

YELKEN AÇIN…
''Kendisiyle ilgilenen bir ana-baba ile evinde okuyabilecek 

bol kitap bulan bir çocuk, yoksul sayılmaz.'' 
Sam Levenson

Köşe Yazısı
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okusun, keyif alsın, bilgilensin isteriz. 
Çocuklarımızı kitapla tanıştırmak 
aslında bizim kitabı ne kadar iyi 
tanıdığımız ve elimize ne kadar 
aldığımızla alakalıdır. Çocuk evde 
öncelikle kitap okuyan ebeveyn, 
kardeş -varsa- en önemlisi de 
kütüphane görüyor ise aslında ilk 
adım atılmış demektir. Çünkü çocuk 
merakla kütüphaneye dokunur, 
kitapları inceler en sonunda kendine 
uygun bir hikâyenin içinde buluverir 
kendini. Çocuk ne kadar çok kendine 
uygun kitap seçer ve seçtikleriyle 
eğlenmeye, öğrenmeye devam 
ederse bu keyifli serüvenin devam 
etmesini o kadar fazla isteyecektir. 
Biz ebeveynlerin de evde televizyon, 
bilgisayar karşısında vakit geçirmeyi 
çocukları yattıktan sonra tercih etmeli, 
mümkün olduğunca okuma etkinliğini 
çocuklarla aynı zaman diliminde 
yapmalıyız. 

Aslında kitap okumak, her yaşta, her 
zaman, her yerde yapılabilen en kolay 
ve eğlenceli bir aktivite olabilir. Ayrıca 
anne-baba-çocuk ilişkisini ve iletişimini 
güçlendirir. Bebeğiniz bile kitaptaki 
resimlere bakabilir, okuduğunuz 
kelimelerin ritmini ve kafiyesini 
duyabilir. Zamanla kitabı tanımaya 
başlar; dokunur, inceler, figürlere göre 

sesler çıkarır. Sizi her yönünüzle taklit 
etmeye başlar; kitabın sayfalarını 
çevirir, ses tonunuza göre ve resimlere 
bakarak okur. Aslında olağan şekilde 
çocuğun küçük kas gelişimini, bilişsel 
ve zihinsel gelişimini direkt desteklemiş 
olursunuz. 

Kitaplar çocuğun duygusal, ruhsal, 
dil, sosyal, bilişsel gelişimleri için 
dünyaya açılan pencereleridir. İnsan 
beyni okuyarak kendini yeniler. 
Erken yaşta, hatta bebeklikte kitapla 
tanışan çocukların da sözcük ve 
kelime dağarcığı yaşıtlarına oranla 
daha gelişmiştir. Her bir hikâye çocuk 
için gerçek hayatla bağlantısını 
sağlayan köprüdür. Hikayede geçen 
kahramanlarla empati kurup, olaylara 
karşı yorum yapma, eleştiri yapma ve 
yorumlama becerisini kazanmış olur. 
Buna bağlı olarak da okul sevgisi ve 
genel kültürü artar, yaşamı sever ve 
özgüvenini geliştirir.

Çocuk kitapları çocuğun yaşına, 
cinsiyetine, gelişim özelliklerine, ilgi 
ve becerilerine uygun şekilde basılıp; 
renkleri, çizimi, dili çocuğun dünyasına 
hitap etmelidir. Aynı zamanda hem 
zihinsel, hem ruhsal hem de hayal 
güçlerini besleyici nitelikte yazılmış, 
çizilmiş ve basılmış olmalıdır. Çocuk 

Kitaplar çocuğun duygusal, ruhsal, dil, 
sosyal, bilişsel gelişimleri için dünyaya açılan 

pencereleridir. 

43

Köşe Yazısı



kitaplarında olumlu hayat hikâyeleri 
konu edinip çocukların karşılaştıkları 
sorunları nasıl çözümlediklerine dair 
kıskançlık, arkadaşlık, oyun, başarma, 
kardeşlik vb. gibi konularda yapıcı 
eserler olmasına dikkat edilmelidir. 
Hurafe, batıl inanç, saldırganlık, korku, 
öfke, şiddet çocuk kitaplarından uzak 
tutulmalıdır.  Hayali kahramanlar, periler 
ve insan vasfı verilerek resimlendirilmiş 
hayvanların bulunduğu hikâye 
kitaplarından uzak durulması gerekir.
Çocuk kitaplarında yer alan 
kahramanlar çocuğun kişiliğine katkıda 
bulunacak örnek kişilerden seçilmeli, 
çocuk psikolojisine uygun tavır ve 
davranışlarda bulunan, çocuğun 
gelişimini destekleyecek nitelikte olması 
gerekir. Çocuğun ruh sağlığına uygun 
ve sağlıklı gelişimine zarar vermeyecek 
karakterlerden seçilmelidir. 
Çocuğun seçim hakkının olduğunu 
bilmeli, kitap seçebilmesi için de fırsatlar 
oluşturulmalıdır. Kitapevleri, kitap 
fuarları, kitap kafeler bunlara örnek 
olabilir. Kitap fuarlarında oldukça geniş 
seçenekler sunulması kendine uygun 
kitapları seçebilmesi için en uygun 
alan ve fırsatlardır. Okudukları kitapları 
ebeveyn olarak sizinle paylaşması için 
ona fırsatlar tanıyın. Size heyecanla 
okuduklarını anlatmak istediğinde 

aynı ilgi ve heyecanla dinleyin ki 
çocuğunuzun neleri önemsediğini, 
nelerin onu mutlu ettiğini, nelerin ilginç 
geldiğini öğrenerek, çocuğunuzu daha 
yakından tanıma fırsatına erişin.

t�����ZBǵ�BSBT��EÚOFNEF��CPM�WF�CàZàL�
resimli, dikkat çekici resimleri olan, 
dokunma duyusuna hitap eden, az ve 
kısa yazılı kitaplar tercih edilmelidir. 
Bu dönemde çocuklar, resimleri 
işaret etmek, kedi, köpek gibi hayvan 
seslerini taklit etmekten keyif alırlar, 
konsantrasyon süreleri kısadır, bu 
nedenle kitap okuma süreleri kısa 
olmalıdır.

t�����ZBǵ�BSBT��EÚOFNEF��SFTJNMJ�
masallar, tekerlemeler, kısa hikâyeler ilgi 
çekicidir. Çocuklar bu yıllarda tekrarları 
severler, aynı öyküleri defalarca 
okumanızı, anlatmanızı isterler ve 
bundan çok hoşlanırlar. Bu dönemde 
de bol resimli ve az yazılı kitapları tercih 
etmelidir.

t�����ZBǵ�EÚOFNEF�̓PLVMÚODFTJ�
dönemin devamı olan bu dönem, kız 
çocuklarında bir yıl daha uzun sürebilir. 
Bu dönem çocukları daha çok masaldan 
hoşlanırlar. Bu dönem çocuklarının 
kitapları resimli olmalıdır. Kahramanları 
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Mehtap ERDOĞAN
Eğitmen

çocuk olan, hayvan olan öyküler, tatil ve 
doğa öyküleri, efsaneler, destanlar ve 
fıkralar okutulabilir.

t�������ZBǵ�EÚOFNEF��̓CV�ZBǵ�HSVCV�
çocuklarında gerçeğe yönelme başlar. 
Cinsiyetler arasında fark vardır. Kız 
çocukları için, ev/okul yaşamı, yararlı 
bilgiler içeren, şiir kitapları, duygusal 
kitaplar, kadın-erkek yaşamını anlatan 
kitaplar ilgi çekici olabilir. Erkek çocukları 
için ise, serüven kitapları, gezi kitapları, 
öyküleştirilmiş tarih ve kahramanlık 
konulu kitaplar, öyküleştirilmiş fen ve 
doğa konulu kitaplar tercih edilebilir. 
Ayrıca mizah, biyografi ve polisiye 
kitapları da bu dönem hem kız hem de 
erkek çocuklarının sevebileceği kitap 
türleri arasında yer alır.
Çocuğunuzun her aldığı kitabı kendi 
için oluşturduğu kütüphaneye eklemesi 
onu oldukça mutlu edecektir. Sizin ve 
çocuğunuz için iyi bir kütüphane, iyi bir 
arşiv oluşturmak sizin elinizde… 

Bizden ruhu çocuk ama bedeni 
büyümüş siz değerli okurlara birkaç 
kitap tavsiyesi…

b��Ò§Ò�������
Antonie de Saint-Exupery

b�İ���������ŷ�ŷ

Jose Mauro de Vasconcelos

b��ŷ��
� � � �
Richard Bach

b�Ò§Ò���ŷ�ŷ�ŵŷ
�� �
Samed Behrengi

b�§������ŷŵć� � �
Edmondo de Amicis

Tavsiyeler bizden, 
uygulamaları sizden… Kitap 
kurdu ebeveynlerle, 
kitap kurdu 
çocuklarınızın olması 
dileğiyle… 
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MUHTARLARI
MAHALLELERiMiZiN

Ömer 
Lütfi 

Gürsoy
Çatalmeşe Mahallesi Muhtarı

İstanbul’un en güzel ilçelerinden 
biri olan, Çekmeköyümüzün

mahalle muhtarlarını tanımaya
devam ediyoruz. Bu sayımızın 

muhtar konuğu Çatalmeşe 
Mahallesi muhtarı
Ömer Lütfi Gürsoy

46

Röportaj



Ömer Bey  merhaba,  bize kendinizi 
tanıtır mısınız?
1966 Trabzon/Arsin doğumluyum. 
Mesleğim matbaacılık, Deniz Kuvvetlerine 
bağlı askeri bir yayın evinde iki yıl uzman 
çavuş, 18 yıl da sivil personel olarak 
mesleğimi icra ettim. 2009 yılı birinci 
ayında emekli oldum. 30 yıldır Çatalmeşe 
Mahallesinde yaşamaktayım.

Ne kadar zamandır muhtarlık 
yapıyorsunuz? Muhtar olmayı neden 
seçtiniz?
Muhtarlıkta 3. dönemim. 11 yıldır 
muhtarlık yapıyorum. Her ne kadar 
askeri iş yerinde çalışsam da sosyal 
hayatın içerisinde oldum. Çatalmeşe 
Mahallesinde üyelerini çoğunlukla 
gençlerin oluşturduğu, sosyal 
faaliyetlerde bulunan bir dernekte 
kurucu başkanlık ve yedi yıl boyunca  
başkanlık görevini yerine getirdim. 
Ayrıca iş yerinde  işçi arkadaşlarımızın 
haklarını arama ve koruma  
noktasında  uzun yıllar iş 
yeri sendika temsilciliğinde 
bulundum. Edinmiş 
olduğum bu tecrübelerle 
kendimi muhtarlığa 
hazır hissettim. Muhtar 
seçildiğim takdirde 
mahalleme faydalı 
olabileceğimi 
düşündüğüm için 
aday oldum ve 11 
yıldır da muhtarlık 
görevimi yerine 
getiriyorum.

Ömer Bey aynı zamanda İstanbul 
Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği mütevelli 
heyetinde de görev aldınız. Burada 
yaptığınız çalışmalar ve derneğin 
faaliyetleri nelerdir?
Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki 
Sayın İstanbul Valimizin başkanlığında 
İstanbul’u yönetenlerle aynı masa 
etrafında toplanmak  ve çalışmak benim 
için gurur verici  bir çalışma oldu. 

Heyetin faaliyetleri; fakr-u zaruret halinde, 
yolu valiliğe düşmüş kişilere yardım 
etmek,  sığınma evlerinde kalan çocuk 
ve kadınlara aş, iş ve barınma yardımında 
bulunmak dermansız derde düşmüş, 
hasta, bir çare insanların tedavilerine 
katkıda bulunmak vb. idi.

Heyetin almış olduğu tüm  kararlarda 
söz sahibi olmakla birlikte,  tüm İstanbul 
muhtarlarını temsil etmek ve onlardan 
gelen talepleri takip etmek, Çekmeköy 

ve yakın ilçelerimizden gelen 
ihtiyaçlılarla bire bir görüşüp 
yardımcı olmak görevlerimiz 
arasındaydı.

Sizlerin de vasıtası ile beni 
buraya aday gösterip destek 
olan, tüm İstanbul Muhtarlar 
Federasyonu başkan ve 
yönetimine,  Çekmeköy’deki 
muhtar arkadaşlarım 
olmak üzere destek 
olan İstanbul’da ki tüm 
muhtarlarımıza teşekkür 
ederim.
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Çatalmeşe Mahallesini bize tanıtır 
mısınız?
Mahallemiz 1984 yılına kadar Alemdağ 
ismi altında Üsküdar’a, 1994 yılından 
itibaren Alemdağ Çatalmeşe Mahallesi 
altında Alemdar Beldesine, 2009 
yılından itibaren Alemdağ ön adını 
bırakarak Çatalmeşe Mahallesi adı 
altında Çekmeköy ilçesine bağlanmıştır. 
Mahallemiz son yıllarda hızlı bir kentsel 
dönüşüm yaşayarak nüfusu 10 bine 
yaklaşmış ve hızla da artmaktadır. 
Mahallemiz kentsel dönüşüme uğrasa 
da, etrafı ormanlarla çevrili olmasından 
dolayı sessiz ve sakinliği ile dikkat 
çekmektedir.

Çekmeköy sizin için ne ifade 
ediyor?
Çekmeköy, İstanbul içinde fakat 
İstanbul’un gürültüsünden 
kargaşasından uzak, huzurun 
adresidir. Çekmeköy, bir tarafı şehir-
kent, diğer tarafı Alemdağ ormanları 
ile dağları tepeleri ile dereleri, çiçekleri, 
kuşları ile doğal bir hayattır.

Muhtarlık yaparken başınızdan 
geçen ilginç bir anınızdan bahseder 
misiniz?
2009 yılında muhtarlığımızın ilk 
döneminin ilk aylarında yapılan 
kadastro ve güncelleme çalışmaları, 
beklemediğimiz ve çok ani bir kararla 
başlamıştı. Oldukça tecrübesiz 

Çekmeköy, bir tarafı 
şehir-kent, diğer tarafı 

Alemdağ ormanları 
ile dağları tepeleri 

ile dereleri, çiçekleri, 
kuşları ile doğal bir 

hayattır.
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olduğumuz bir konu ve kısa zamanda 
bitirilmesi gerekiyordu. Çalışmalarımız 
binlerce parsel, binlerce hak sahibi 
ve mirasçı üzerinde yapılıyordu. 
Çalışmalarımızı süresinde tamamladık 
Ümraniye Kadastro Müdürlüğüne teslim 
ettik. Askı süreci ve yasal sürenin dolması 
ile hak sahipleri yeniden belirlenmişti. Bir 
gün Ümraniye Kadastro Müdürü bana 
hitaben, “Muhtarım sizlere çok teşekkür 
ediyorum, yaptığınız çalışmalarda hiçbir 
hata olmadığı gibi dava konusu olacak 
her hangi bir evrak düzenlenmemiştir,” 
dedi. Bu teşekkür benim için çok 
önemliydi. Çünkü devletin, hak 
sahiplerinin, mirasçıların ve hatta  
çalışmadan haberi dahi olmayan bazı 
mahalle sakinlerinin haklarını adaletli 
bir biçimde korumuştuk. Bu nedenle 
müdürümüzün bu ifadesi benim için asla 
unutulmayacak bir anıya dönüştü.

Muhtarlık yaparken zorlanıyor 
musunuz?  Mahallenizdeki 
vatandaşlarla iletişiminiz nasıl?
Uzun yıllardan beri Çatalmeşe 
Mahallesindeyim, adeta mahallemizin 
kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde 
söz sahibi olduk. Bugüne kadar  zengin-
fakir, doğulu-batılı ayırt etmeksizin her 
kesime eşit yaklaştım. Bu hareketimiz 

mahalle halkımızla sağlıklı bir iletişim 
kurmamızı sağladığı gibi zor işlerimizi de 
kolaylaştırıyor. 

Mahallenizde ne tür çalışmalar 
yapmayı düşünüyorsunuz? 
Planladığınız projeleriniz var mı?
2020 yılı en büyük projemiz; Alemdağ 
ormanlarında bulunan doğal kaynak 
sularını, Çatalmeşe Mahallesine içme 
suyu olarak kazandırmak. Zaten 
yıllar öncesinde söz konusu sular 
mahallemizde içme ve temizlik suyu 
olarak kullanılmakta idi.

Covid-19 pandemisi ile ilgili 
mahallenizde ne tür çalışmalar yapıldı. 
Sizin çalışmalarınız neler oldu?
Bu süreçte Çekmeköy Kaymakamlığının 
ve Çekmeköy Belediyesinin yapmış 
olduğu çalışmalar ön plana çıktı. 
Kaymaklığımızın verdiği görevler ve 
yetkiyle özellikle sokağa çıkma 
yasağı olan yaşlılarımızın 
ihtiyaçlarını karşılamak için 
sürekli yanlarında olduk yine 
yasaklı günlerde mahalle 
halkımızla hiçbir zaman 
iletişimi kesmeyerek acil 
ihtiyaçlarını karşıladık.

Ümit ŞENER
%�ā�æ��¬ƥx�ā�Ú
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Hemoroid, Yunanca kanama 
anlamına gelen bir kelimedir. 
Hemoroid hastalığının yaygınlığını 
tespit etmek zordur. Toplumun 
en az %50’sinin, hayatlarının bir 
döneminde hemoroid hastalığı ile 
karşılaştıkları tahmin edilmektedir. 
Toplumda çok sık görülen bu 
hastalık ciddi bir sağlık sorunu 
olmaya devam etmektedir. 

Hemoroid Etiyolojisinde 
Suçlanan Risk Faktörleri;
1- Kabızlık
2- İshal
3- Gebelik
4- Uzun süre ayakta kalma
8- Genetik faktörler
9- Kronik öksürük
10- Obezite
11- İnflamatuar barsak hastalıkları
13- Benign prostat hipertrofisi
Hemoroidler kabaca iç ve dış 
hemoroidler olarak 2'ye ayrılabilir.

Eksternal (Dış) Hemoroid: Anal 
kanalın 1/3 distal kısmından gelişir. 
Dentat hattın altında ve anal kanalın 
çıkışına yakındırlar.
İnternal (İç) Hemoroid: Anal 
kanalın 2/3 üst kısmından gelişir. 
Dentat hattın üzerindedirler.

Semptomlar
Anal bölgede şişlik, kanama, kaşıntı, 
ağrı en sık görülen semptomlardır.

Hemoroid Hastalığının 
Evrelemesi
1. Derece: Hastanın rektal kanaması 
var fakat defekasyon sonrası prolabe 
olmaz.
2. Derece: Hastanın kanaması var, 
defekasyon sonrası prolabe olup 
spontan geri döner.
3. Derece: Hastanın kanaması var, 
defekasyon sonrası prolabe olur 
ancak elle içeri itilir.
4. Derece: Hastanın kanaması var 
fakat elle bile içeri itilemez.

Tedavi
Hafif veya erken evre sınırlı 
olgularda hemoroidler, herhangi 
bir ilaç kullanmadan basit 
konservatif önlemlerle tedavi 
edilebilir. Örneğin, günde 3-4 kez 15 
dakikalık sıcak su oturma banyoları 
ve perianal bölgenin sabunlu su 
ile temizlenmesi, semptomları 
azaltabilir. Ancak hemoroidal 
hastalık yönetiminde asıl önemli 
olan oluşumunu önlemektir.
t�,BC�[M�ǘ�O�ÚOMFONFTJ�
defekasyonun ertelenmemesi.
t�-JøJ�H�EBMBS��	Ú[FMMJLMF�UB[F�NFZWF�
ve sebze) içeren bir beslenme rejimi 
uygulanması.
t�:FUFSMJ�T�W��BM�ONBT��
t�%à[FOMJ�FH[FSTJ[�ZBQ�MNBT��WF�V[VO�
süreli oturmaktan kaçınılması.
t�%FGFLBTZPO�T�SBT�OEB�Bǵ�S��CBT�OÎ�
veya ıkınmaktan ve tuvalette uzun 
süre oturmaktan kaçınılması.
Evre 1-2 hemoroidlerde önleyici He
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Cem Arslan
Medivia Hastanesi

Genel Cerrahi Uzmanı

tedbirler yanında, defekasyonun 
düzeltilmesi, lokal analjezik 
ve steroid içeren krem veya 
suppozituar formundaki ilaçlar 
diosmin veya kalsiyum dobesilat 
preperatları uygulanması ile 
semptomatik hemoroidler kontrol 
altına alınabilmektedir.

Hemoroid Tedavisinde Ne 
Zaman Cerrahi Gereklidir?
Hemoroid dokusunun iyice sarktığı 
ve parmakla geriye itilebilmesine 
rağmen kolayca dışarı çıkan 
durumlarda cerrahi tedavi gerekir.
Ameliyat genel veya epidural/
spinal (belden aşağı) anestezi 
altında yapılır. Anestezi türünün 
seçimi, kişinin genel sağlık durumu, 
hastanın ve hekimin istekleri göz 
önünde tutularak yapılır. Amaç; 
hastayı en kısa sürede, en az 
yan etkiyle ve minimum ağrıyla 
sağlığına kavuşturmaktır. Ameliyat 
sonrası genellikle hastanede bir 
gece kalmak gerekir.
Dış hemoroidlerde kan pıhtılaşması 
(tromboze hemoroid) durumunda 
ise lokal anestezi altında birkaç 
dakikalık bir işlem ile pıhtı çıkartılır. 
Bu küçük müdahale ile şikâyet 
hemen geçer. Bu işlem hastanede 
kalmayı veya gündelik düzenin 
bozulmasını gerektirmez.

Klasik Hemoroidektomi 
Ameliyatı
Hemoroid dokusunun kesilerek 
çıkartıldığı ameliyattır. Geleneksel 

olarak bistüri veya makas 
kullanılarak yapılan bu girişimde, 
son yıllarda değişik enerji 
içeren cihazlar (elektrokoter, 
ligasure, harmonic scalpel vb) 
da kullanılabilmektedir. Ancak, 
bütün şekillerde hemoroid dokusu 
çıkartılırken anüsün dışına doğru 
olan hassas cilt de ameliyat 
sahasına dâhil olacağı için girişim 
sonrası bir miktar ağrı kaçınılmaz 
olacaktır. Klasik hemoroidektomi 
yapılan kişiler, ameliyat sonrası 
ağızdan kullanılan tablet şeklinde 
ağrı kesiciler, sıcak suya oturma 
banyoları ve pomadlar yardımıyla 
7-10 gün içinde işe başlayacak hale 
gelmektedirler.

Lazer Hemoroidektomi
Son yıllarda popüler olan bir 
yöntemdir. Lazer cihazındaki 
gelişmelerle daha fazla 
uygulanmaya başlanmıştır. 
Kısaca LHP adını verdiğimiz Lazer 
Hemoroidoplasti’de yüksek ısı 
taşıyan lazer ışınları hemoroid 
pakesine odaklanır, 2-4 mm derinlik 
ve 6-8 mm genişliğinde termal 
doku hasarı oluşur. Ağrı sinirlerinin 
bittiği alanda çalışıldığı için hasta 
bu yanmayı hafif bir şekilde 
hisseder. Hemoroid pakesindeki bu 
yanma, aynı zamanda o bölgedeki 
genişleyip varisleşmiş damarları 
da yaktığından hacmi küçülür. 
Derin plana ilerleyen bu kontrollü 
yanık, zayıflamış bu alanda yeni 
ve sağlıklı bir doku oluşmasını 
sağlar.
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Milli Mücadele yıllarında 
bu topraklar sayısız isimli, 
isimsiz kahramanlara 
tanıklık etti. Onurlu 
bir mücadele için 

kahramanların kanı ile beslendi 
bu topraklar. Bu toprakların 
sadece erkekleri değil, çocukları 
ve kadınları da hiç tereddütsüz 
hayatlarını, sevdiklerini vatan için 
feda etmekten tereddüt etmediler. 
Bu sayısız kahramanlardan biri 
de eşini, çocuğunu sevdiklerini 
feda edip, gelecek nesiller özgür 
topraklarda yaşasın diye savaşmış bir 
kadın. Lakabını Atatürk’ün taktığı, 
üsteğmenliğe kadar yükselttiği “Kara 
Fatma” olarak nam salmış Üsteğmen 
Fatma Seher Hanım’ı anacağız. 

1888’de Erzurum'da dünyaya gelen 
Fatma Seher, evlendiği Binbaşı 
Ahmet Bey ile Balkan Harbi yıllarında 
Edirne'de, daha sonra Sarıkamış Doğu 
Cephesi'nde, çeşitli görevler üstlenir. 
Eşinin Sarıkamış’ta şehit düşmesinden 

sonra Fatma Seher'in savaş sahnesine 
çıktığı görülür. Akrabalarından oluşan 
bir çete oluşturarak çeşitli cephelerde 
savaşmaya başlar. 

1919 yılı onun için büyük bir dönüm 
noktası olur. Sivas’ta bulunan Mustafa 
Kemal Paşa ile görüşmek için Sivas’a 
giden Fatma Seher burada zor da olsa 
Mustafa Kemal ile görüşmeyi başarır. 
Mustafa Kemal Paşa’dan savaşa 
ordu ile katılmak için izin ister. Paşa, 
karşısında bulunan ufak tefek kadının 
konuşmalarından, cesaretinden 
ve yaptıklarından etkilenir. Gözü 
karalığından dolayı bir san olarak ona 
“Kara Fatma “ der ve gerekli izni verir. 

Kara Fatma, Milis Müfreze komutanı 
unvanı ile Batı Cephesinde görev alır. 
İstanbul’da birçok başarılı faaliyette 
bulunur. Yunan İşgali sırasında kadın 
ve erkeklerden oluşan 300 kişi olduğu 
söylenen birliği ile İzmir’de görev 
alarak kahramanca savaşır. Daha sonra 
1. ve 2. İnönü Muharebeleri, Sakarya 

Savaşın ardından kendisine bağlanan 
üsteğmenlik maaşını kabul etmedi. 

“Ben para için savaşmadım. 
Vatanım için savaştım” diyerek maaşını 

Kızılay’a bağışladı.
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Meydan Muharebesi, Dumlupınar 
Muharebesi’nde yer alır. Büyük Taarruz 
’da General Trikupis’in birliğine esir 
düşse de kaçmaya muvaffak olur. 
Birliği ile tekrar saldırı düzenleyerek 
Yunanlı bir subay ile birlikte 24 askeri 
esir alarak geri döner. 
Savaş sonrasında, Fatma Çavuş olarak 
başladığı askerlik hayatını, birçok savaş 
ve kahramanlık dolu günler sonunda 
yine Mustafa Kemal Atatürk’ün emri 
ile Üsteğmen olarak emekli oldu. 
Kendisine İstiklal Madalyası verildi ve 
Üsteğmenlik maaşı bağlandı. Ama o 
maaşını Kızılay’a bağışladı. İhtiyacı 
olmasına rağmen hiçbir zaman 
devletten maaş almadı. 

Vatan uğruna eşini, çocuğunu, 
yakınlarını şehit veren, acı dolu 
yıllar yaşayan Kara Fatma, yerleştiği 
İstanbul'da, kız kardeşinden yadigâr 
kalan yeğeni ve torunları ile sığındığı 
bir Rus Manastırında yaşarken, bir 
gazetecinin kendisi ile yaptığı röportaj 
1933 yılında Yeni Gün Dergisinde 
yayımlanmıştır. Bu röportajın 
yurtta büyük bir yankı uyandırması 
neticesinde, İstanbul Belediye Başkanı 
Lütfi Kırdar ona Kasımpaşa’da bir vakıf 
evi tahsis etmiştir. Kendisine o zamana 
kadar gerekli yardım yapılmadığı 
için sefalete düşen ve hastalanan 
Fatma Seher Hanım Darülaceze’ye 
yatırılmıştır…

Fakirlik ve çaresizlik içinde olduğunu 
gören Kars mebusu Tezer Taşkıran 
ve Rize Mebusu Yusuf İzzet Akçal’ın 
1954 yılında verdikleri önerge ile 
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TBMM, Fatma Seher Hanım için 170 
lira aylık tahsis etti. Fatma Seher 2 
Temmuz 1955’te Darülaceze’de 67 
yaşında hayata gözlerini yumdu. 
Kasımpaşa’daki Kulaksız Mezarlığına 
defnedildi. 

Buradaki kabri zamanla kaybolur 
gider. Araştırmacı Yazar İlknur Bektaş 
yıllar sonrası Kara Fatma kitabı için 
yoğun araştırmalar yapar. Onun 
girişimleri ile Kasımpaşa Kulaksız’da, 
Kızılay tarafından Fatma Seher (Kara 
Fatma) için bir anıt mezar yaptırılır. 
Bugüne kadar kendisi ile yapılan 
röportajlar, hakkında yazılan kitaplar 
ile bilgi sahibi olunan Kara Fatma 
ile ilgili çoğu internet sitesinde eşi, 
çocukları, yeğeni hakkında farklı 
bilgiler mevcut. Hatta soyadı Erden 
olarak gözükmektedir. 1955’te 
ölüm haberinin yayımlandığı 
gazetelerde ve nüfus kaydında da 
soyadı kısmında Savaşkan yazıyor…  

Yazar İlknur Bektaş, resmiyette Kara 
Fatma’nın bir eş ve çocuğunun 
kaydına rastlanmadığını ama Fatma 
Seher’in verdiği röportajlarında, 
hep eşinden ve çocuklarından 
bahsettiğini belirtiyor. 

Kara Fatma, savaşta oğullarını, 
kocalarını, kardeşlerini yalnız 
bırakmayan binlerce kahraman 
Türk kadının sadece biri. Onlar 
çocukları, torunları özgür bir ülkede 
yaşayabilsinler diye hayatlarını 
feda eden unutulmaması gereken 
kahramanlarımız. Kara Fatma’nın 
yabancı bir basın mensubuna 
verdiği röportajda söylediği ve 
anıt mezarında yazılı olan şu söz 
unutulmamalı “Bu memleketin şarkı 
da garbı da benim için bir. Tüm 
Türkiye benim vatanım, benim 
toprağım. Bütün çocuklar, 
benim çocuklarım. Biz, çocuklar 
için ölmedik mi?"

Bu memleketin şarkı da garbı da benim 
için bir. Tüm Türkiye benim vatanım, 

benim toprağım. Bütün çocuklar, benim 
çocuklarım. Biz, çocuklar için ölmedik mi? 

(Fatma Seher)

Ümit ŞENER
%�ā�æ��¬ƥx�ā�Ú
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İKİ ŞİİR BİR ŞAİR: 

A. ALİ URAL
1 9 5 9  

Samsun/Lâdik doğumludur. İlk 
ve orta öğrenimini Ankara’da, 
yükseköğrenimini Arabistan 

Muhammed bin Suud Üniversitesi Arap 
Dili ve Edebiyatı Enstitüsü ve İlahiyat 
Fakültesi’nde tamamlamıştır. İlk zamanlar 
editörlük yaptıktan sonra 1990 yılında Şule 
Yayınları’nı kurmuştur. Yayıncılığın yanı 
sıra edebiyat dergileri çıkarmış, editörlük 
ve atölye çalışmalarında bulunmuş, çeşitli 
üniversitelerde öğretim üyesi olarak özgün 
yazarlık dersleri vermiştir. “Hızır’la Kırk 
Saat’in Kurgusal Yapısı” konulu yüksek 
lisans tezi ardından  “Sabahattin Ali, Sait 
Faik ve Mustafa Kutlu Hikâyelerinde Anlatıcı 
Okur İlişkileri” isimli doktora teziyle doktor 
unvanını almıştır. 2006 – 2012 yıllarında üç 
dönem Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube 
Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Ayrıca özel 
olarak yürüttüğü birçok yaratıcı yazarlık 
atölyeleri bulunmaktadır. 
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İlk şiiri 1989 yılında Mavera dergisinde 
yayınlanmıştır. İlk şiirinden ilk kitabına 
kadar yazdığı birçok şiiri yırtan şair, 
eserin yayınlanma sürecinde oldukça 
titiz davranmaktadır. Aynı titiz tutumunu 
çıkardığı dergilerde ve yayıncılık 
hayatında da göstermektedir. Şair 
olarak dikkat çeken Ural, aynı zamanda 
birçok yazarın ilk eserlerini yayınlama 
imkânı bulduğu dergileri de edebiyat 
dünyasına kazandırmıştır. Merdiven 
Sanat, Kitap Haber, Merdiven Şiir ve 
Karabatak dergilerinde günümüz 
edebiyatına yeni sesler eklemeyi 
başarmıştır. Yayınlanan ilk şiirinden 
günümüze kadar şiir, öykü, deneme, 
çeviri alanlarında toplam on dokuz 
kitap yayınlamıştır. Eserleriyle 2010 TYB 
Deneme Ödülü (Ejderha ve Kelebek), 
2013 TYB Şiir Ödülü (Gizli Buzlanma), 
Uluslararası Abdullah Tukay Büyük Şiir 
Ödülü (2015 TATARİSTAN- KAZAN) değer 
görülmüştür. 

Şiirlerinde damıtılmış, arı bir dil 
kullanan şair, zaman zaman şiirin 
atmosferini yoğunlaştırıp okuyucuyu 
farklı bir düşünme iklimine taşır. 
Yalın, açık ifadelerle kavramları farklı 
anlamlara taşımaya çalışır. Kelimeleri 
şiir içinde kullanım yerlerine göre ilk 

anlamlarından uğratır. Ayrıca çağrışımlar 
yoluyla kelimelerin sesleri ve anlamları 
arasında ilinti kurarak okura alan açar. 
Çağrışımlar, şiirde yeni imgelere de 
geçit verir. Klasik edebiyat ve halk 
edebiyatından da belirli kalıpları 
kullanarak yeni söyleyişler geliştirir. 
Böylece okurda farklı alanlara ulaşma 
imkânı sağlar. İlk dönem şiirlerinde kısa 
dizeler ve kapalı imgeler kullanırken 
zamanla daha uzun dizelere yöneldiği 
görülmektedir. Şiirde ritmi önemseyen 
ve anlamı gölgelemeyecek bir estetik 
kapalılıkla şiirlerini yazdı. Estetik güzellik 
yanı sıra şairin topluma karşı bir görev 
bilinci içinde şiire yaklaşmasını savundu. 
Şairin bu bilinçle yaşadığı çağa direnen, 
topluma karşı sorumlu, aynı zamanda 
estetik değeri yüksek eserler ortaya 
koyması gerektiğini gösterdi. Şiirlerinde, 
toplumda bireyin durumu, inanç, varlık 
sorgusu ve sosyal olaylara karşı tavrı 
işlediği görülmektedir. Bu hassasiyet 
ve duyarlılık, yaklaşan tehlikeye 
karşı uyarma bilinci şiir kitaplarının 
isimlerinde de imgesel olarak varlığını 
gösterir. İlk şiir kitabı Körün Parmak 
Uçları’nı (1998), Kuduz Aşısı (2006) takip 
eder. Ardından Gizli Buzlanma (2013) ve 
son olarak Mara ve Öteki Şiirler (2017) 
gelir.  
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KARA TAHTA BEYAZ TEBEŞİR
15 Temmuz şehitlerinin çocuklarına

Çocuğum babanı yakut muhafazasına 
koydular tabut değil bu
nasıl yaşanacağını öğretmek için öldü 
baban hepsi bu
hayır ölmedi Hakk diridir, diyor misafirine
hepsi bu değil yanından ayrılmayacak 
aldıkça nefes
buhurunu tanırsın babanın böyle kokar 
vatan işte
böyle yürür can suyu temmuz baharında 
böyle yener ten demiri bağ bozumunda 
kanın 
hangi rüzgâr çalabilir gülden rayihasını

bu dünyada ne yaptım, diye soranlar 
kendilerine
nehrinde seyredecek yüzlerini nehrinde 
babanın
vatan aynadır hem herkesin yüzü orada
bağışlatacak ve bağışlanmaz kılacak sır 
orada
akıl yürütenlerin aklını alacak, kalp 
yürütenlerin hakim kılacak kalbini
kimler dikti bahçesine ebedi ağaçları 
kıyamet gecesi
meyvelerinden asırlarca tatsın diye 
çocuklar tırmanarak dallarına
marşlar söylesinler bir ağızdan başta 
Akif’inki
dolarken küçücük gözlerine vatan 
ırmakları
yurdu çalınmış ağaçlar kurur, desin 
dedeler torunlarına

çocuğum elindeki bayrağı sallarken sen 
rüzgârı bulutlar yığıyor gözlere
rahmet yağacaksa bu yüzden, bu 
yüzlerden yağacak
vazgeçemeyenler hürriyetinden alacak 
defterlerini sağdan
muallimdir vatan, kara tahtana yazacak 
beyaz tebeşirle adını

KÖPRÜ
15 Temmuz şehitlerini minnetle anarak… 

Kimse köprüyü kesemez çünkü
makasları köreltecek kadar keskindir 
köprü
takma bacakla adım atanın ayağı düşer 
denize
sen kim ey Mankurt, Deli Dumrul kim
ödünç rüzgârlarla şişen yelkenler yırtılır
devrilir küfrün şarabıyla yalpalayan 
dudaklar

şimdi sen Alpaslan’ı da görmüyorsun 
köprünün ucunda
Malargirt’i bir ova sanıyorsun 
başaklarından kan damlayan
bu yüzden köprü köprüdür sanıyorsun 
oysa köprü
çınardır kök salar, kısraktır devinir, 
kurttur ulur
köprü yere çalar üstüne çıkan melunu

bir gecede dört köprü kurdu Baltacı dört 
köprü bir gecede
köprüyü at hırsızları gibi sürükleyene 
bak o gecede
Türk’ün koludur taştan, bıraktığı yerlerde 
kıpkızıl yanar
Mostar’da şişmiş pazı, Drina örsünde 
upuzun yumruk
bu millet köprüleriyle meşhurdur 
lokumlarıyla değil

Sinan’a sor kaç gözü olması gerek 
köprünün görmesi için
taşlara yüzme öğreten Sinan’a kaç 
kemer taşır bu yükü
temmuz şafaklarında kalplerimize 
ağdıkça gökyüzü
köprüler yapalım gelip 
geçmeye değil gelip sonsuza
yerle yeksan olsun ayağı 
kendi topraklarına 
basmayan

Şafak Çelik
_�¬Úƥ�x�ā�Ú
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Gelezan, Ortadoğu 
bölgesinde geniş bir 
alana yayılmaktadır. 
Bitki kışın 
sonuna doğru 

görülür. Hayvanlar tarafından 
otlanır. Çiçekleri tatlı olur, 
çocuklar tarafından çiçekleri 
emilmektedir. Bitki çok yıllık bir 
ottur, dikenlidir ve yaklaşık 1 metre 
kadar uzayabilmektedir. Yapraklar uzun 
(oblanseolat) ve kıllıdır. Çiçekler 1-1.5 cm 
çapında, soluk mavi-beyazımsı renklidir. Mayıs 
ve Haziran aylarında çiçek açmaktadır.
Türkiye’nin farklı bölgelerinde bitki Guriz, Dağ 
Darısı, Frez, Mıjık ve Hımhım olarak adlandırılır. 
Bilimsel ismi ise: Anchusa strigosa  (Hodangiller 
ailesinden) (Boraginaceae). Gaziantep, 
Mardin, Hatay, Malatya ve Şanlıurfa 
bölgelerinde yayılış göstermektedir.
Geleneksel olarak ülkemizde bitkinin farklı 
kısımları (yaprak, çiçek ve kök) kanser ve sindirim 
sorunlarının tedavisinde kullanılır. Ayrıca komşu 
ülkelerde anthelmintik, kadın kısırlığı, baş ağrısı, 
yara, deri hastalıkları ve artrit gibi sağlık sorunlarına 
karşı uygulanmaktadır. 
Bitki alkaloidler, tanenler, oleanolic asit ve E vitamini 
gibi farklı maddeler içermektedir. Yapılan bilimsel 
çalışmalarda Gelezan anti-ülser, anti-mikrobiyal ve 
antidiyabetik gibi faklı aktiviteler göstermiştir.

Gelezan

Ahmet Beyatlı - Öğretim Üyesi 
ahmet.beyatli@sbu.edu.tr

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu  Tıbbi ve 

Aromatik Bitkiler Bölümü
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Şehirlerin imparatoru İstanbul’da yaşayıp 
da, imparatorlukların sembolü erguvandan 
bahsetmeden baharı bitirip, yaza girmeye 
gönlüm razı olmayacak... Elbette ki 
kıskanmasınlar diye lale, gül ve de ıhlamurun 
da güzelliklerinin, genzi yakan, baş döndüren 
kokularının hakkını vermem şart. 

“Ölmek için doğmuştur ya insan; O yüzden 
sever her yağmur sonrası toprak kokusunu” 
der Tolstoy. Hele yaz yağmurlarının ardından 
gelen o koku ne güzeldir. Koku deyince hep 
Itri’yi anarım. Her salavat getirişimizde aklıma 
düştüğü gibi. Itri çiçekçilikle uğraşırmış, 
kokulu, ıtırlı bitkilerle... O yüzden Itri imiş 
mahlası, hatta kokulardan oluşan buharı 
çağrıştırırcasına Buhurizade de deniyor 
Itri’ye... İşte yazla birlikte İstanbul’a da ıtırlı bir 
hava geldi.

Cemreler, nevruzlar geldi geçti. Yazın 
geldiğini dallarından fışkıran erguvanlar 
haykırdı, bizlere. Her ağacın bir efsanesi 
olur ya; erguvanınki Hristiyanlıkla anılıyor. 
Hz. İsa’ya hainlik eden havarinin (Yahuda) 
kendini Erguvan ağacına astığı rivayet edilir. 
Ağacın çiçekleri bu utançla renkten renge 
girer; maviden, pembeye derken mora 
dönüşür. Zamanla bu morlu, lilalı haşmetli 

muhteşem ağaç, imparatorluklara sembol 
olur. Zenginliğin, gücün, üstünlüğün 
rengi olur. Mayıs ayı sonlarında oluşan bu 
haşmet; tarihindeki utangaçlığın kalıntılarını 
taşır ve kısa sürer. Bu kısa süreyi uzatmak 
ya da sonuna kadar yaşayabilmek adına 
bir hayalim var... İstanbul’da “Erguvan 
Bayram”ları yapsak, şahane olmaz mı? 
Mesela “Erguvan Mevsimi” desek adına. 
Boğazın iki yamacını mora boyayan 
erguvanlar adına insanın ruhunu dinlendiren 
konserler dinlesek, şiirler okusak…
Baki’ye “İnci ve yakut süslü bir fidan sandım, 
Erguvan üzerine dökülmüş yağmur 
damlacıklarını görünce” dedirten erguvan, 
şehrimize nasıl da yakışıyor... İnsan karşılıksız 
seviyor, sevdikçe seviyor İstanbul’u... O 
güzelim mor tonları ile erguvan; gönül 
diyarımıza huzuru, zenginliği, asaleti, lüksü 
ve ihtişamı yaşatıyor.

İstanbul deyince akla gelmez mi hiç lale....  
Lale figürü Osmanlıdan bu yana öyle güzel 
motif olmuştur ki eserlere... Çinilerden 
çerçevelere, kumaştan her türlü süsleme 
eserlerine... Hep lalelere rastlarız. Mimar 
Sinan’ın Selimiye Camiindeki ters lale 
hikayesini bilmeyen yoktur. Türkiyemizin yurt 
içi ve yurt dışı tanıtım logosunda da bir lale 
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yer almaktadır. Lale Osmanlı tarihinde bir 
döneme, hele de tefekkür ve kültür alanında 
zirve olunan bir döneme adını vermiştir. 
Bir güzellik sembolü olmuştur. Osmanlı 
İmparatorluğundaki çiçek kültürünün 
kanıtlarından biridir Lale Devri. Gururlu bir 
duruşu vardır lalenin... Yukarı doğru uzanan 
pürüzsüz yaprakları duaya açılmış avuçlara 
benzer. Kabul olunmuş dua gibi ferahlığın, 
huzura ermiş bir gönül gibi anlaşılmanın 
diğer adıdır adeta...

Yedi tepeli şehrin tepelerini süsleyen çiçek 
öbeklerinin kraliçesi kim derseniz, çoğumuz 
gülleri düşünürüz. Gül de İstanbul’a ne güzel 
yakışır. “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu 
fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu 
ne güzel ordudur," diyen Peygamberimizin 
geçtiği sokakların gül koktuğunu söyleyen 
sahabeler; güle ayrı bir kutsallık katmışlardır. 
Gül, peygamberimizi simgeler gönüllerde. 
Aşkı koklatan, aşkın simgesi güller, 
kasidelere ve çoğu edebi eserlere konu 
olmuştur. Mevlana’ya “Üzülme, ayağına 
batan dikenler, aradığın gülün habercisidir.” 
dedirten gül; dikenlerin varlığı ile hayatın 
zorluklarının bir amacı olduğunu hatırlatır. 
Fatih'in portresinde yer almayı bile hak eden 
bu doğa harikası, her dönemde adından 

bahsettirmiştir. Güller; hüznü de, sevgiyi 
de, hasreti de, hastalığı ve de sağlığı bile 
konuşmadan anlatır.

Sıcak esen rüzgarla şifalı bir koku ile 
genzimize dolan ıhlamur ağaçları İstanbul’a 
merhameti hatırlatır. Tarihte bazı milletlerce 
kutsal kabul edilen ıhlamur ağaçları çoğu 
zaman buluşma noktası da olmuştur.  
Erguvan zamanının ardından ıhlamur 
vakti gelir. Ihlamurlarz yazın meltemleriyle 
esen rüzgarda salınıverip, kalp şeklindeki 
yapraklarıyla huzur yayar. Nasıl ki; kokusuna 
alıştığımız bir insanı unutamıyorsak, 
kokusunu içimize çektiğimiz ıhlamur ağaçlı 
sokağı da, her ıhlamur kokusunda hatırlarız. 
İstanbul tüm ıtırlı ağaçları ile olduğu gibi, 
ıhlamur ağaçları ile de muhteşemdir. 
“İstanbul’u düşünüyorum gözlerim kapalı...” 
dizelerine;

“Şehri erguvanlarla boyamak
Gül kokularıyla doldurmak sokakları 
lalelerden bahçeler kurmak istiyorum.
İstiyorum ki ıhlamurlar sarmalasın çocukları”  
diye devam etmek var gönlümde. 

Gönül Demet
Instagram:@gonul.gozuyle

“Şehri erguvanlarla boyamak
Gül kokularıyla doldurmak sokakları 

lalelerden bahçeler kurmak istiyorum.
İstiyorum ki ıhlamurlar sarmalasın çocukları”  
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Y
azma eserler kültürel 
mirasımızın orijinal bir 
parçası olarak geçmişi 
bize en iyi anlatan yazım 

emanetlerindendir. Bu emanetleri 
orijinalliğine zarar vermeden korumak, 
yeni nesil ile tanıştırmak ve geleceğe 
taşıma sorumluluğunu üstlenmek 
gerekmektedir. Yazma eserler nadir ya 
da tek nüsha olmalarından kaynaklanan 
değerlerinin yanı sıra içlerinde 

barındırdıkları bilgi, içerik ve sanatsal 
özellikleriyle de ayrı bir öneme sahiptir. 
Kültürel miras öğelerimizde nadir ve 
yazma eserlerimizin geleceğe aktarımı 
konusunda yazma eserler kütüphaneleri 
de oldukça önem arz etmektedir. 

Ülkemizde bu önemli mirası koruyan, 
geleceğe aktaran ve ilgililerin hizmetine 
sunan Türkiye Yazma Eserler Kurumu 
Başkanlığı 2010 yılında Kültür ve Turizm 

TÜRKİYE YAZMA
ESERLER KURUMU
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Bakanlığına bağlı olarak kurulmuş 
özel bütçeli bir kuruluştur. Başkanlığın 
merkezi İstanbul olmakla birlikte Ankara 
ve Konya’da da bölge müdürlükleri 
bulunmaktadır.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu 
Başkanlığının; 

t�,àUàQIBOFDJMJL�IJ[NFUMFSJOJ�
doğrudan veya elektronik ortamda 
sunmak, kütüphanecilik standartlarını 
geliştirmek, 
t�,POTFSWBTZPO�WF�SFTUPSBTZPO�
çalışmalarıyla ilgili araştırma-
geliştirme faaliyetlerini yürütmek, 
kullanılacak malzemeleri üretmek, 
temin etmek, eserlerin konservasyon 
ve restorasyonlarını yapmak, 
t�&TFSMFSMF�JMHJMJ�ÎFWJSJ�TBEFMFǵUJSNF�
ve tıpkıbasım çalışmaları ile 
içerik incelemelerini yürütmek, 
desteklemek ve bu çalışmaların 
sonuçlarını yayımlamak, 
t�:B[NB�FTFSMFSJO�LBMFNF�BM�OE�LMBS��
alfabenin en kolay şekli ile basımını 
gerçekleştirmek gibi görevleri 
bulunmaktadır.

Türkiye Yazma Eserler Kuruma pek çok 
kütüphane bağlıdır. Bunlar; Süleymaniye 
Yazma Eser Kütüphanesi, Beyazıt 
Yazma Eser Kütüphanesi, Hacı Selim 
Ağa Yazma Eser Kütüphanesi, Millet 
Yazma Eser Kütüphanesi, Selimiye 

Yazma Eser Kütüphanesi, İnebey Yazma 
Eser Kütüphanesi, Balıkesir Mutasarrıf 
Ömer Ali Bey Yazma Eser Kütüphanesi, 
Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi, 
Konya Yazma Eser Kütüphanesi, Hasan 
Paşa Yazma Eser Kütüphanesi, Ziya Bey 
Yazma Eser Kütüphanesi, Vahit Paşa 
Yazma Eser Kütüphanesi, Amasya Yazma 
Eser Kütüphanesi,  Erzurum Yazma 
Eser Kütüphanesi, Yusuf Ağa Yazma 
Eser Kütüphanesi, Ziya Gökalp Yazma 
Eser Kütüphanesi, Raşit Efendi Yazma 
Eser Kütüphanesi, Manisa Yazma Eser 
Kütüphanesi’dir.

Okuyucular kurumun www.yek.gov.
tr internet adresi üzerinden binlerce 
yıllık nadide yazma eserlerin PDF’ine 
ulaşabilmektedir. Edebiyat ve Sanat Serisi, 
Tarih Toplum Bilimleri Serisi, Dini İlimler 
Serisi kategorilerinde bulunan eserlerden 
bazıları şunlardır: İskendername, Muhtaru’l 
Enba, Keşşaf Tefsiri, İhya Tercüme ve Şerhi, 
Makalat, Kısas-ı Enbiya, Sergüzeştname-i 
Hindi Mahmud, Fatih Divanı ve Şerhi, 
Kısas-ı Enbiya, Asım Efendi Tarihi, İzzi 
Tarihi…

Kültürel mirasımız olan binlerce yıllık 
nadide ve yazma eserleri okuyucuyla 
buluşturan Türkiye Yazma Eserler Kurumu 
Başkanlığı, 2016 yılında Türkiye Yazarlar 
Birliği tarafından Kamu Yayıncılığı Ödülüne 
de layık görülmüştür.

Havva KOTAN
\ËÞüË½Ë¤
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KULU
RABBİNE

YAKINLAŞTIRAN 
İBADET:

KURBAN

Sözlükte; "Yaklaşmak, Allah’a yakınlık sağlamaya 
vesile olan şey” anlamına gelen kurban, dini 
bir terim olarak "İbadet maksadıyla belirli bir 
vakitte, belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce 
boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” 
demektir. 
İnsanlık tarihi boyunca bütün dinlerde kurban 
uygulaması mevcut olmakla birlikte şekil ve 
amaç yönüyle aralarında farklılık bulunmaktadır. 
Kur’an’da Hz Âdem’in iki oğlunun (Habil ile Kabil) 
Allah’a kurban takdim ettiğinden bahsedilir. 
İslam’ın kurbanın dini hükmüyle ilgili olarak 
Kur’an’da, Hz Peygamberin sünnetinde önemli 
açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh 
kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve 
hükümler derlenmiştir. 

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere 
göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak 
gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenabı Hakk’a 
yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz 
olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda 
bulunmaktadır. Bu ibadetin ruhunda Hakk’a 
yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı 
vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, 
gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır 
olduğunun bir nişanesidir.

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından 
çeşitli yararlar taşıyan mali bir ibadettir. Müminler, 
kurban kesmekle hem Allah’ın emrine boyun 
eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı 
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bir şekilde ortaya koymuş olurlar hem de 
Hz. İbrahim ile oğlu Hz. İsmail’in Cenabı 
Hakk’ın buyruğuna mutlak itaat konusunda 
verdikleri başarılı sınavın hatırasını tazelemiş 
ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır 
olduklarını simgesel davranışla göstermiş olurlar.

HANGİ HAYVANLAR KURBAN EDİLİR?
Koyun ve keçi, sığır (manda da sığır 
cinsindendir) ve deve kurban edilebilecek 
hayvanlardır. Koyun ve keçi 1 yaşını, sığır 
2 yaşını, deve ise 5 yaşını doldurmadan 
kesilmemelidir. Ancak koyun 6 aylık olduğu 
halde bir yaşındaki gibi cüsseli ve gösterişli ise, 
kurban edilmesi câizdir. 
Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları 
tam ve besili olması, hem ibadet açısından, 
hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu 
nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve 
düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının 
biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, 
kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin 
tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban 
olmaz. Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz 
olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik 
veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan 
daha azının olmaması, kurban edilmesine 
engel değildir. Bunun yanında kesileceği yere 
gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da 
kurban edilemez. Buna göre hayvanın değerini 
düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir.

Hz Peygamber (sav) kurban ibadeti hususunda, 
“Âdemoğlu kurban günü Allah katında kurban 
kesmekten daha güzel bir amel işlemez. 
Kurban, kıyamet günü boynuzları, kılları ve 
tırnaklarıyla sevap olarak gelir. Kurban, henüz 
kanı yere düşmeden, Allah tarafından kabul 
edilir. Bu sebeple kurban kesme konusunda 
gönlünüz hoş olsun.” buyurmuştur.

Kurban edilecek hayvana eziyet edilmemesi, 
onlara şefkat ve merhamet gösterilmesi 
hususunda müminleri uyaran Rahmet 
Peygamberi (sav), “Allah, her konuda ‘ihsan’ 
ile yani güzellikle davranmayı farz kılmıştır. 
Öyleyse kim kurban kesecek olan kişi de bunu 
en güzel biçimde gerçekleştirsin.” 
Kurban ibadeti yerine getirilirken “Temizlik 
imanın yarısıdır.” nebeviz buyruğu gereği, çevre 
temizliğine özen gösterilmelidir. Kurbanlık 
hayvanımızdan çıkabilecek kistli, hasta 
görünümlü et ve sakatatların mutlaka derin 
çukurlara gömülmesi gerekmektedir. Zira 
sokak hayvanlarının bu etleri yemesi, hastalığın 
hayvanlar aracılığıyla insanlara bulaşmasına 
sebep olabilmektedir. Kurban ibadetini 
yaparken bu hususlara dikkat etmek kul hakkı 
açısından önem arz etmektedir. 
Kurban ibadeti toplumda kardeşlik, 
yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı 
tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda 
bulunur. 

Ali Akkaya
İzmir İl Müftülüğü

Din Hizmetleri Uzmanı
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Bayramlar kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Sevdiklerimizle buluştuğumuz, özenle giyindiğimiz, 
kalabalık sofralarda oturduğumuz bu özel günlerde yemeklere de ekstra bir özen gösteriyoruz. 
Özellikle Kurban Bayramı et tüketiminin fazla olduğu bir dönem. Peki, Kurban Bayramı’nda nelere 
dikkat etmeliyiz?

 Kahvaltıda Denge
Bol çeşitli bayram kahvaltılarında dengeyi 
yakalamaya çalışın. Eğer et, kavurma 
tüketecekseniz miktarına dikkat edin ve 
peynir tüketiminizi azaltın. Hamur işleri ve 
kızartmalardan uzak durun. Tam buğday 
undan poğaça veya pankek gibi sağlıklı 
alternatifler deneyin. 

 Etİn Bekletİlmesİ
Kurban Bayramında kesilen hayvan 
eti bekletilmeden tüketildiğinde mide 
rahatsızlıklarına sebep olabilir. Ayrıca et 
serttir ve pişmesi zordur. Bu yüzden mide 
problemi yaşayan kişilerin eti en az 24 saat 
bekletmeden tüketmemesi önerilir.

kurban
bayramı'nda

Nasıl Beslenmeliyiz
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 Etİn Pİşİrİlmesİ 
Etin pişirilmesinde kızartma-kavurma işlemleri 
etin biyoyararlılığını azaltarak hem vücudun 
vitamin-mineral ve proteini kullanmasını 
engelliyor hem de alınan kaloriyi arttırıyor. 
Bu yüzden et pişirilirken ızgara, fırın, haşlama 
gibi yöntemlerin kullanılması daha sağlıklı 
olacaktır. Kırmızı et yağlı bir et olduğu için 
pişirirken ekstra bir yağa gerek yoktur.
Izgarada pişirme yönteminde et ve ateş 
arasında 15 cm uzaklık bulundurmaya ve etin 
kömürleşmemesine dikkat edin. Kömürleşen 
ette kanserojen bileşikler oluşur ve besin 
öğesi kaybına neden olur.

 Etİn Yanında... 
Et tüketimini doğru miktarda ve doğru 
pişirme yöntemiyle yaptıktan sonra bir diğer 
önemli nokta da etin yanında tükettikleriniz. 
Pilav, makarna, dolma, börek gibi yoğun 
karbonhidrat içeren yiyeceklerin tüketimine 
dikkat edin. Kilo kaybetme dönemindeyseniz 
hiç tüketmeyin ya da sadece 1 kaşık ile 
sınırlandırın. Amaç kilo koruma ve sağlıklı 
beslenme ise kontrollü bir şekilde 1 tanesini 
seçerek tüketebilirsiniz. 

 Kurtarıcımız Bol Sebze
Bayram boyunca artan et tüketimiyle mide-
bağırsak sorunları yaşanabilir. Bu yüzden 
bir öğünde et tüketiyorsanız diğer öğünde 
mutlaka sebze tüketmeye dikkat edin 
Böylece bir öğününüz daha hafif geçecek, 
mideniz kolayca sindirimi gerçekleştirecektir. 
Ayrıca hem demir emilimini arttırması hem 
de daha doyurucu olması için etin yanında 

salata bulundurmaya özen gösterin. Salataya 
alternatif olarak fırınlanmış, haşlanmış ya da 
közlenmiş sebzeleri de kullanabilirsiniz. 

 Kolesterole dİkkat
Kolesterol, tansiyon ve diğer kalp damar 
hastalıklarıyla ilgili sorun yaşayan kişilerin 
hayvansal kaynaklı besinlerin tüketimine 
dikkat etmesi gerekir. Bu yüzden bayram 
da olsa kırmızı et, sakatat, tereyağı, kuyruk 
yağı gibi hayvansal yağları sınırlı bir şekilde 
tüketmeleri, sebzeyi arttırmaları önerilir.

 Su İçmeyİ unutmayın 
Bayramın yaz aylarına gelmesi ve yüksek 
kalori alımı su ihtiyacını arttırır. Bu yüzden 
bayramda normalden daha fazla su içmeniz 
gerektiğini unutmayın. Özellikle yemeklerin 
yanında asitli içecekler yerine su tercih 
etmek, su şişesini yanından ayırmamak su 
tüketiminizi arttırmanıza yardımcı olabilir.

Hareketsİz Kalmayın
Tüm bunların yanında bayramda 
yapacağınız yürüyüşler, 
egzersizler bayramı iyi 
geçirmenizi sağlayacaktır. Güzel 
havanın tadını çıkararak 
akşam saatlerinde 1 saatlik 
yürüyüş hem kalori dengesi 
sağlayacak hem de sindirim 
sisteminizi rahatlatacaktır.

Diyetisyen Betül Ceylan
��bj<���x<�C�\�¥½º½

Beslenme ve Diyet Merkezi 
öööƕ��æê½��ü½�Äƕ�ËÃ�ƍ�¬ÄÞæ�¤Ú�ÃƏ��üæ��æê½��ü½�Ä

67

Köşe Yazısı



68

2 YAŞ 
Gelişim evrelerinden biri olan 2 yaş dönemi 
çocukların bebeklik döneminden çocukluk 
dönemine adım attığı, adeta tohumdan 
çiçeğe evirildiği dönemdir. 2 yaş zamanına 
kadar dünyayı ebeveynlerinin kucağında 
ve deneyimlemeye imkân sunduğu kadar 
keşfederken, 2 yaş itibari ile kişisel keşifler baş 
gösterir. Bireyselleşmenin ilk adımı olan 18/36 
ayları arasına tekabül eden bu dönem hem 
çocuğun gelişim evresi için hem ebeveynler 

için zorlayıcı bir süreçtir.

Bir yılanın kabuk değiştirmesine benzetirim 
ben 2 yaş dönemini. Dışarıdan bakıldığında 
yılanın deri değiştirmesi kolay bir evre gibi 
görünse de yılan için oldukça zorlayıcı ve 
sancılı bir süreçtir ve bu yüzden oldukça asabi 
bir dönemdir.
Çocuklar da bu dönemde içsel olarak 
dürtüsel bir takım uyaranlarla bedenlerindeki 
hızlı değişimlere ve duygusal geçişlere ayak 

Eli Maşalı
Köşe Yazısı
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uydurma evresinde epey asabi bir süreç 
geçirirler. Henüz dil gelişimi ve iletişim 
becerileri gelişmemiş olan çocukların, 
ergenlikten önce ilk bireyselleşme sürecinde 
inat, öfke nöbetleri, sürekli HAYIRCILIK, 
agresiflik gözlemlenebilir. ‘Minik ergenlik’ 
olarak da adlandırabileceğimiz bu dönem 
literatürde ‘2 yaş sendromu’ olarak kabul 
görmüştür.

Sendrom başlığını ayrıca ele almadan 
önce şunu belirtmeliyim ki, bu dönemde 
ebeveynlere düşen iş yükü psikolojik olarak 
biraz fazladır.
Bağımsızlığını ilan eden küçük azınlığımız 
2 yaşına kadar kendi bedenini annesinin 
bedenine bir eklem, bir uzantı olarak görmüş 
ve 2 yaş itibari ile aslında annesinin bir uzvu 
olmadığını kendi başına bir birey olduğunu 
keşfetmiştir.
Aslında bu harika bir farkındalık ve bilinç 
düzeyidir.

Fakat her güzel şeyin zor yanları olduğu 
gerçeği ile bu süreçte de elbette bir takım 
zorluklar bekliyor olacak ebeveynliğimizi.
“İnsan bilmediğinden korkar” gerçeği ile 
bakalım meseleye. Yeni bir benlik keşfeden 
çocuğumuzda asi tavırlar gözlemlemek 
birden bire yetişkin bir birey gibi:
hayır, istemiyorum, gelmeyeceğim vs. gibi 
bilinçli itirazlar işitmek panik havası estiriyor 
evlerimizde. Çünkü çanta gibi gezdirdiğimiz 
kararlarımız doğrultusunda uyuyan, yemek 
yiyen çocuğumuz birden bire kendi kararları 
doğrultusunda yaşamak adına başkaldırıyor.

İki taraf için de bir tür bilinmezlik dehlizi.
Öyleyse elimizde şu ikisi var;
Yeni keşfettiği bedensel bağımsızlıkla nasıl 
baş edeceğini kestiremeyen ve panikle 
agresifleşen çocuğumuz.
Ebeveynlik otoritesini elinden kaybetme 
endişesi yaşayan bizler.
Esasen ebeveynliğimizle ilgili içine 
düştüğümüz bu panik hali çocuğumuzda 
baş gösteren bu söz dinlememe ve sürekli 
itiraz halinde olma hali hiç geçmeyecek ve 
hayat boyu devam edecek bir tutum olduğu 
endişesine kapılmamızdan kaynaklanıyor. 

2 yıl boyunca ipleri elinde tutan ebeveynler 
kontrolü kaybetmenin verdiği sağır edici 
korkuyla çocuklarına kulaklarını tıkar ve 
inatlaşarak ya da zıtlaşarak çözme çabasına 
girer.
Oysa bu işleri daha da içinden çıkılmaz bir 
hale getirmekten başka bir sonuç vermez.
Çocuğumuzla aramızdaki mesafenin 
artmasına ve İKTİDAR MÜCADELESİ’ne 
düşmemize sebep olur.

Oysa bir yöneten, yönetilen ilişkisinden çok 
uzak olmalıdır ebeveynlik müessesesi.
İşte tam da bu yüzden 2 YAŞ SENDROMU 
demeyi tercih etmiyorum. Bu büyüme 
evresini de diğer evreler gibi doğal bir süreç 
olarak nitelemek gerektiğini düşünerek 2 
yaş DÖNEMİ demeyi tercih ediyorum. Zira 
sözcüklerin hayatlarımız üzerindeki tesirini 
ve gücünü daha önceki yazılarımda sizlerle 
paylaşmıştım.

Bağımsızlığını ilan eden küçük azınlığımız 2 yaşına kadar 
kendi bedenini annesinin bedenine bir eklem, bir uzantı 

olarak görmüş ve 2 yaş itibari ile aslında annesinin bir uzvu 
olmadığını kendi başına bir birey olduğunu keşfetmiştir.
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Şüheda Uruk
Çocuk Gelişim Uzmanı ve Anne

Bilimsel veriler bize 2 yaş döneminde 
çocuğumuzda gelişen belli başlı değişimleri 
özetliyor olsa da muhtaç olduğumuz asil kan 
damarlarımızda mevcut esasen 
Her süreçte olduğu gibi bunun bir büyüme 
sancısı olduğu sakinliği ile çocuğumuzda 
baş gösteren asilik huysuzluk ve mutsuzluk 
halinin kontrolü dışında geliştiği ve sadece 
sevgi ile dizginlenebileceğini bilerek 
yaklaşmanızı tavsiye ederim.

İçinizdeki tüm panik hali ayna nöronları 
sayesinde çocuğunuza geçecek ve misliyle 
size geri döneceğinden ne yaptığını bilen ve 
anlayış kotası yüksek bir hale bürünmeniz 
faydanıza olacaktır.
Çocuk neyi neden yapar? Sorusunun cevabını 
kendi içinizde cevaplamanızı öneririm bir kriz 
anında. Örneğin parktan eve dönmemek için 
direnen çocuğunuzla yaşadığınız kriz anında 

derin bir nefes 
alıp sorun 

kendinize:

- Bu davranışı neden yapıyor?
- Benimle restleşmek mi istiyor? (2 yaş civarı 
bir çocuk için bu düzeyde sistematik bir 
başkaldırı pek akılcı değildir.)
- Evde onu huzursuz eden bir şey mi var? 
(döndüğümüzde uyutacağımı düşünüyor ve 
uyumak istemiyor.)
- Oyun ihtiyacını henüz karşılayamadı mı? 
(bu çok mümkün)
İşte tüm bu olası ihtimalleri muhasebe 
ettikten sonra kaygılarını onararak işinizi 
kolaylaştırabilir ve krizi çözebilirsiniz.
Örneğin çocuğun uyumamak için eve 
dönmek istemediği ihtimali üzerinden 
gidelim; 
“Tatlım seni anlıyorum eve gidince uyumak 
istemediğin için direniyorsun fakat eğer 
uykun yoksa uyumayız şimdi oyununu 
tamamla ve artık eve dönelim. Çünkü 
vaktimiz doldu.” Şeklinde kontrolün 
tamamen sizde olduğu ve çocuğunuzunuz 
duygularını aynaladığınız bir dille 
yaklaşırsanız inatlaşarak geçireceğiniz içinden 
çıkılmaz çatışmalardan daha ılımlı bir uzlaşma 
ortamı sağlayabilirsiniz.

Anlaşılmak hepimizin ihtiyacı öyle değil mi?
Ve bence 2 yaş döneminin en temel ihtiyacı 
işte tam da bu: ANLAŞILMAK!
Çocuğumuzun büyüme sancılarına ilaç 
olduğumuz ne yaptığını bilen bir rehber 
gibi yol gösteren ebeveynler olduğumuz 

sürece 2 yaş bir sendrom olmaktan çıkıp 
bir dönemsel geçiş olarak geride kalır 

hayatlarımızda…

Unutmayın;  sendrom değil, dönemsel 
geçiş.
İnat değil, kararlılık.
Huysuzluk değil, anlık duygu değişimi.

Bencillik değil, egosantrik dönem.
Tüm pozitif nitelemelerin kuşattığı, 
az hasarlı 2 yaş dönemleri diliyorum 
sevgili anneler 
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TEMİZLİK İŞLERİNE 
YENİ KADEME BİNASI
Çekmeköy Belediyesi’nin 7 gün 24 saat hizmet veren Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 
kademe ve hizmet binası yeni yerinde hizmete açıldı.

Temiz ve sağlıklı Çekmeköy için yıllardır 
7 gün 24 saat aralıksız çalışan temizlik 
işleri ekipleri için yeni kademe ve hizmet 
binası yapıldı. Ömerli Mahallesi’nde 
8 bin metrekarelik alanda kurulan 

hizmet binası; araçların toplanacağı, bakımının ve 
temizliğinin yapılacağı, idari ve teknik personelin 
daha rahat ve hızlı çalışabileceği bir şekilde 
tasarlandı.

50 aracın park halinde bulunabileceği kademe 
binasında; personel ofisleri, depo, kapalı araç 
yıkama ve kurutma alanı, su deposu ve kamelyalar 
bulunuyor. Ayrıca sahada çalışan personelin iş 
kıyafetlerini değiştirebilmeleri için dolaplar ve 
odaların yanı sıra çamaşır makineleri, mescit, 
şadırvan gibi bölümler de hazırlandı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti 
Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı, meclis üyeleri, 
muhtarlar ve temizlik işleri personelinin katılımı ile 
gerçekleşen açılışta Başkan Poyraz şunları söyledi: 
“Özveri ile çalışan personellerimizin başında sahada 
hizmet veren mesai arkadaşlarım geliyor. 7 gün 24 
saat esasına dayalı çalışan bu arkadaşlarıma tekrar 
herkesin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. 
Temiz ve sağlıklı bir Çekmeköy için gece gündüz 
demeden çalışıyorlar, Allah hepsinden razı olsun. 

Çekmeköy’ümüze daha iyi ve daha kaliteli hizmet 
verebilmek için hazırladığımız bu hizmet binasının 
ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.”
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ARABALI
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Çekmeköy
Belediyesi, 
pandemi 
dolayısıyla 'evde 
kal' çağrısına uyan 
vatandaşlar için yeni 
normalleşme süreci ile 
birlikte kültür sanat 
etkinlikleri
düzenlemeye başladı.

G
işe rekorları kıran Naim 
filmi, vizyondan sonra ilk 
kez Çekmeköy Belediyesi, 
arabalı sinema etkinlik 
günlerinde izleyici ile 
buluştu.  Çekmeköy’de 

vatandaşlar arabalı sinema etkinliğinde 
“Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu” 
filmini açık alanda arabalarının içinde 
izledi. Çekmeköy’de Ulus Pazar Alanı’nda 
gerçekleşen nostaljik sinema gecesine ilgi 
oldukça yoğundu. Film gösterimi öncesi 
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sinemaya gelen vatandaşlara mısır, çikolata 
ve su ikram edildi. Arabalı sinema gecesine 
ise klasik otomobiller damga vurdu. Öte 
yandan, arabalı sinema gecesi havadan 
görüntülendi.

Arabalı sinema nostaljisine katılan 
vatandaşlardan birisi, “80’lere ait bir 
gelenekti aslında bu biz de anne ve 
babalarımızdan hep duyuyorduk. Mesajı 
gördüğümüz gibi hemen arkadaşımla 

geldim. Kendi yanımıza atıştırmalığımızı 
da aldık. Ahmet Poyraz başkanımıza da bu 
organizasyon için teşekkür ediyoruz” diye 
konuştu.

Sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek 
yapılan açık havada arabalı sinema 
nostaljisinde Çekmeköylüler 21 Haziran'da 
Rafadan Tayfa Göbekli Tepe, 22 Haziran’da 
7. Koğuştaki Mucize sinema filmiyle 3 gün 
“Arabalı Sinema” nostaljisini yaşadı.
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Okullar 
Dezenfekte 
Edildi
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Çekmeköy Belediyesi’ne bağlı dezenfekte ekipleri, 20 Haziran
tarihindeki Liseye Geçiş Sınavı’nda ter döken öğrencilerin sınava girdikleri 

okullarda korona virüse karşı dezenfekte işlemleri gerçekleştirdi.

Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) ter döken öğrencilerin 
hangi okullarda sınava girecekleri belli oldu. 
Bunun üzerine Çekmeköy Belediyesi de okulları 
dezenfekte ederek öğrenciler için sağlıklı ortam 
oluşturmak üzere harekete geçti. İlçede sınav için 
kullanılacak okullar, belediyeye bağlı ekiplerce 
dezenfekte edildi. Ekipler okulların merdivenlerini, 
sınıfları, oturulacak masa ve sıraları, asansör, tuvalet 
ve benzeri ortak kullanım alanlarını ilaçlayarak 

dezenfekte etti.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz 
“Korona virüs tedbirleri kapsamında daha önce 
ilaçladığımız okullarımızı sınav öncesinde yeniden 
ilaçlayıp dezenfekte ettik. Öğrenci kardeşlerimiz ve 
öğretmenlerimizin sağlığı için tüm tedbirler alınmış 
durumda. Sınava girecek kardeşlerime başarılar 
diliyorum,” dedi.
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ÇOCUKLARIN İSTEDİĞİ
GERİ DÖNÜŞÜM
KUTULARI
Covid-19 salgını öncesinde Sultançiftliği 
İlkokulu 4/E sınıfı öğrencileri Çekmeköy 
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’a mektup 
yazarak okullarına geri dönüşüm kutuları 
talep etmişti. Pandemi sürecinde tatil olan 
okula, öğrencilerin istediği kutular belediye 
tarafından konularak, çocukların talepleri 
yerine getirildi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 
“Çevreye duyarlı çocuklarımızdan o kadar güzel 
mektuplar aldık ki, çocukların bu düşünceli 
tavırları karşısında okulların açılmasını 
beklemedik. Geri dönüşüm kutularımızı 
koyduk, öğrencilerimiz sene başında başkan 
amcalarına yazdıkları mektupların işe yaradığını 
görerek mutlu olsunlar,” dedi.

Çekmeköy Belediyesi, pandemi öncesinde Sultançiftliği İlkokulu 4/E sınıfı öğrencilerinin 
mektupla talep ettiği geri dönüşüm kutularını okula yerleştirdi.
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KÜTÜPHANE!R

Ç
ekmeköy Belediyesi’nin Adnan Menderes Kültür Merkezi ve 
Yunus Emre Bilgi Evi’nde bulunan kütüphaneleri, yeni normal 
kurallarına göre düzenlenerek 09.00-17.00 saatleri arasında 
hizmet vermeye başladı.  Gençlerin sakin çalışma ortamı 
bulduğu mekânlarda, masalar arasında mesafeler bırakıldı. 
Maske takma zorunluluğunun ve sosyal mesafe kurallarının 
hatırlatıldığı kütüphanelere dezenfektanlar da konuldu.

Çekmeköy Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 
düzenlemesini yaptığı kütüphanelerini yeniden kullanıma açtı.

AÇILDI

77

H
A

B
ER

LER
B
izden

77



Sürücü
KurSlarının
araçları

Dezenfekte 
eDílDí

Korona virüs 
salgınında 
normalleşme 
süreciyle 
birlikte birçok 
iş yeri aylar 
sonra tekrar 
kapılarını açtı. 
İlçe genelindeki 
tedbirleri üst 
seviyeye çıkaran 
Çekmeköy 
Belediyesi, 
sürücü kursu 
araçlarını da 
dezenfekte etti.
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Türkiye Mart ayından bu yana, korona virüsle 
mücadelesini geniş kapsamlı sürdürüyor. 
Uygulanan sıkı tedbirler sayesinde vaka 
sayısında azalma yaşanırken, normalleşme 
adımları da birer birer hayata geçiriliyor.
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile 2 
aydır kapalı olan işletme ve iş yerleri kapılarını 
müşterilerine açtı. Korona virüs salgınıyla 
mücadeleyi ilk günden bu yana titiz bir şekilde 
sürdüren Çekmeköy Belediyesi de tedbirleri 
üst seviyeye çıkardı. İlçede bulunan sürücü 
kursuna ait araçlar, belediye ekipleri tarafından 
dezenfekte edildi.

Sürücü kursu eğitmeni İnayet Yetginbal, 
“Dezenfekten işlemleri yapılıyor. Gerekli bütün 
tedbirler de zaten kursumuz tarafından da 
devam edecek. Bu anlamda hiçbir adayımızın 
tereddüte düşmemesi ve bu süreci güvenle 
hep birlikte atlatacağımızı düşünüyoruz. 
Çekmeköy Belediyesi gördüğünüz üzere şu 
anda tüm araçlarımızın dezenfekten işlemlerini 
tamamlıyor,” dedi.

Sürücü kursu işletme sahibi Harun Demirel ise, 
“Biz Çekmeköy'de sürücü kursları olarak gerekli 
önlemlerimizi almıştık. Bu anlamda Çekmeköy 
Belediyesi'nin araçlarımız için yapmış olduğu 
dezenfekten çalışması için onlara ayrıca teşekkür 
ederim,” şeklinde konuştu.
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ŞEHİT ÜSTEĞMEN
ARİF KALAFAT
DOĞA PARKI
YENÌ!NDÌ
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Yenileme çalışmaları tamamlanan
Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı, kapılarını açtı..

Çekmeköy’ün kalbinin attığı ilçenin en 
büyük parklarından biri olan Şehit Üsteğmen 
Arif Kalafat Doğa Parkı’ndaki alt yapı ve üst 
yapı düzenleme çalışmalarını tamamlayan 
Çekmeköy Belediyesi, parkı 1 Temmuz’da 
kullanıma açtı.

Pandemi döneminde alınan tedbirler 
kapsamında kullanıma kapatılan parkta, alt 
yapı çalışmaları yapıldı. Çalışmalar kapsamında 
yağmur suyu kanalları ve  yürüyüş yolları 
yenilenen parka; güvenlik kameraları, anons 
için ses sistemi ve ücretsiz internet ağı alt yapısı 
kuruldu. Parkın içine kurulan kamera sistemi 
ile güvenlik ekipleri 7 gün 24 saat içerideki 

hareketliliği takip ederek, olası durumlara 
müdahale edebilecek.
Alt yapı çalışmalarının ardından peyzaj 
düzenlemelerine geçen ekipler, onlarca ağaç 
ve binlerce çiçek fidanı ile parkın yeşiline 
yeşil kattı. Çam ağaçlarının hakim olduğu 
paka ıhlamur, leylandi, salkım söğüt, erguvan 
ağaçları ile çeşitlilik getirilirken, yürüyüş 
yollarının etrafı yeşil bitki örtüsü ile donatıldı.

Çocuk parkları, piknik masaları, banklarda 
bakım ve onarım çalışmaları yapan ekipler, son 
olarak pandemi ve haşere ilaçlamaları ile parkı 
kullanıma hazır hale getirdi.
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Gelenekselden Günümüze EBRU

2007
MOSKOVA EBRU 
SERGİSİ-2

Eski Arbat Caddesi
Ertesi gün erkenden Moskova’nın 
en eski ve ünlü caddelerinden 
birine gittik. Gençler 
bilgilendirmeyi sürdürdüler: 
“Hocam, Arbat Caddesinin tarihi 
XV. yüzyıla dek uzanıyor. Adı, 
“varoş” anlamına gelen Arapça, 
“Rabat” sözcüğünden gelir. Burası 
Eski Arbat, bir de Yeni Arbat var."

Eski Arbat’ta değişik zamanlarda 
ünlü yazarlar, ressamlar, sanatçılar 
yaşamış. 53 nolu konakta bulunan 
müze ünlü yazar Puşkin’in 
yaşadığı ev. Son yıllarda bu 
cadde turistlerin uğrak yeri haline 
gelmiş. Kızıl Meydan gibi burası 
da turistlerin çok rağbet ettiği 
yerler arasında. Bu caddede 
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turistik eşyalar satılıyor. Caddenin 
diğer anlamı “Moskova’nın Ruhu”. 
Ben de Moskova’nın Ruhu’nu daha 
yakından tanımak için dükkânlardan 
birine girip bir kalpak satın aldım.

Caddede her an ressamlara, 
müzisyenlere rastlamak mümkün. O 
soğukta karlar üzerinde, kadın erkek 
birçok ressam resim tezgâhlarını 
açmıştı. Bazıları bidon içinde 
yaktıkları tahta parçaları ile ısınmaya 
çalışıyorlardı. Yeni Arbat’ta ise 
dünyanın en ünlü kumarhaneleri 
yer alıyor. 
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Bolşoy Bale Müzesi
Bolşoy Müzesi, Bolşoy Tiyatrosu şehirdeki önemli 
mekanlar. Hep beraber gezdik. İnsanın aklını alacak 
kadar çok heykel, duvar freskleri, tavan süslemeleri vardı. 
Koridorlarda boyanmamış tek bir nokta yoktu neredeyse. 
Tiyatro sahnesi, gösterişli balkonları, locaları seyredilmeye 
doyum olmayacak güzellikte harika mekânlardı.

Puşkin Müzesi
Devlet Müzesini izlemeye gittiğimizde sulu sepken 
halinde hafiften kar yağışı vardı. O gün müze izlemek 
üzere 3 yaşındaki çocuktan başlayarak her yaşta insan 
tek sıra halinde upuzun sıralar oluşturmuşlardı. Sanat 
sevgisine hayranlık duydum. 

Kış mevsimiydi. Pek fazla turist de yoktu. İzleyenlerin 
çoğunluğu yöre halkındandı. Heykelleri izlerken şaşkınlığa 
düştüm. Dayanamayıp gençlere sordum: “Çocuklar, bu 
heykellerin çok benzerleri, İstanbul Arkeoloji Müzesinde, 
Selçuk ve Efes Müzelerinde, Roma ve Floransa’da da var,” 
deyiverdim. 

“Hocam, Puşkin Müzesi aynı zamanda eğitim müzesidir. 
O nedenle her ülkenin en önemli heykellerinin kopyaları 
yapılmış” cevabını aldım.

Müzeyi gezerken Mısır’dan getirilmiş mumyalarla, 
Anadolu’dan getirilmiş Hitit, Asur heykelleriyle de 
karşılaştık. Cam işleri gibi pek çok sanat eserinden 
sonra resim bölümüne geçtiğimizde kitaplarda hiç 
rastlamadığım harika tablolarla karşılaştım. Genelde kendi 
kültürlerini, halkını anlatan resimlerdi. 

Zemin Müsait Olmayınca Sekizinci Gökdelen 
İnşa Edilememiş
Sekizinci gökdelenin inşa edilmesi planlanan yerde 
Kurtarıcı İsa Katedrali bulunuyormuş. 1839’da halktan 
toplanan bağışlarla inşa edilmiş. Çar da yardım etmiş. 
44 yılda tamamlanmış. Kropotkin Meydanı’na kurulmuş 
Kurtarıcı İsa Katedrali’nin kubbeleri altın yaldızlı. Bu 
kubbeler için 300 kilo altın ayrıldığı, bunun yarısının ise 
çalındığı rivayet olunuyor.
Stalin burada bir Sovyet Sarayı inşa etmeyi planlamış. 315 
metre yüksekliğinde bir kule kurulacakmış ve tepesinde 
de 100 metre yüksekliğinde Lenin heykeli bulunacakmış. 
Stalin’in devasa bir Sovyet Sarayı gökdeleni planladığı 
ancak zeminin uygun olmaması nedeniyle yaptıramadığı 
yere gittik. O alana yapılan yeni kiliseyi de gezdik. Kilise 
2000 yılında yapılmış. Resim ve heykellerdeki üst düzey 
Rus ressamlarının, heykeltıraşlarının sanatının gücünü 
göstermesi bakımından önemliydi. 
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Moskova’da Dünya Kadınlar Günü ve 23 
Nisan Kutlamaları
Moskova’ya geldiğim ilk günün dışında neredeyse 
her gece yemeğimi büyükelçi ve eşiyle yiyordum. 
Elçi Bey çalışma odasına geçince Etiyopya kökenli 
eşiyle uzun uzun sohbet ediyorduk. Türkçeyi çok 
iyi konuşuyordu. Nasıl öğrendiğini sorduğumda 
“Türk filmlerinden,” dedi. Türk filmlerini çok severek 
izlediğini, o filmlerde her türlü haksızlığa rağmen 
sonunda sevginin kazandığının anlatıldığını; o 
nedenle de böylesine sevgi dolu filmleri izlemekten 
çok mutlu olduğunu anlatıyordu. 

Babaannesinin Osmanlı kadını gibi otoriter 
olduğunu, amcası Haile Selassie’yi gerektiğinde 
eleştirdiğini anlatıyordu. En çok konuşulan konu 
dönüp dolaşıp çocukluğuna, koşup oynadığı 
topraklara özlemine geliyordu. 

Oğlu Ankara’da okuyordu. Kendini Türk olarak 
gördüğünü anlatırken Yunus Emre’den, 
Karacaoğlan’dan, Mevlana’dan, Âşık Veysel’den şiirler 
okuyor, çok hoş özdeyişler biliyordu. Türk kültürünü 
benden iyi bilen bir deryayla karşı karşıyaydım.

Hanımefendi, Dünya Kadınlar Günü etkinliği 
ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı için hazırlıklara başlamıştı. Yüzlerce 
Türk bayraklı, bayramla ilgili tişörtler, pankartlar 
bastırmıştı. Bizden daha bizdi. Amacı Türkiye’yi, Türk 
tarihini, Türk bayramlarını, gelenek ve göreneklerini 
Rus halkına olduğu kadar dünya insanlarına da 

anlatmaktı. 

Benden sonra ünlü piyanistimiz Gülsin Onay’ı 
Rusya’ya davet ettiğini anlattı. Amacı klasik müzikte 
de geldiğimiz yeri Ruslara anlatmaktı. Daha önceki 
yıllarda İdil Biret’i Rusya’ya davet ettiğini söyledi. 

Büyükelçiliğin çalışanları “Hocam, hanımefendi sizi 
çok sevdi. Neredeyse her gece sizinle sohbet etmekten 
hoşlanıyor,” dediler. Ben de hanımefendiden 
hoşlanmıştım. Önce hiç bilmediğim bir kültürü ve 
sonra da benim kültürümü bana anlatıyordu. Yıllar 
sonra ona binlerce teşekkürü borç biliyorum.

Moskova Dünyanın En Pahalı 
Şehirlerinden
Ertesi gün gençleri beklemedim. Bir yeri öğrenmenin 
en güzel yolu yalnız gezip tek başına keşfetmekti. 
Ben de onu yaptım. Elçilikten çıktım, Moskova Nehri 
üzerine kurulmuş, Brodinskiy Most adlı elçiliğe en 
yakın köprüden geçip, Evropeyskiy (Avrupa) adlı 
AVM’ye gittim. 
Türk müteahhit firması tarafından yapılmış olan çok 
büyük bir AVM’ydi. Beğendiğim bir şapkayı almak 
için mağazaya girince şaşırıp kaldım. Türkiye’de o 
şapkayı rahatlıkla yirmide bir fiyatına alabilirdim. 

Sonra vitrinlere baka baka gezinince fiyatların 
uçukluğu beni çok şaşırttı. AVM’nin katlarını 
gezerken; her katta yürüyen merdivenlerin başında 
dünya güzeli olacak kadar, upuzun boylu çok güzel 
manken kızları görünce şaşırdım. Oradan çıkıp 
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Moskova sokaklarını gezmeye başladım. Krosnoluzhsky Bridge adlı 
demir köprüden geçmek istedim. Demir köprü çok soğuktu. Çizmem 
buz tabakasına yapışınca yürümem zorlaşıyordu. O buz kütlerinin 
üzerinden kayıp düşmemek için doğrusu çok çaba sarf ettim. 

Epey yorulmuştum. Büyükelçiliğe geldiğimde kapı girişinde “Lütfen 
hemen hanımefendinin yanına gidiniz. Sizi bekliyor,” dediler. İçeri 
girdiğimde büyükelçinin hanımı “Gülseren Hanım, her yerde sizi 
aradık. Kaçırıldığınızı bile düşündük. Sizin kaybolmanız Türk-Rus 
ilişkilerini bile bozabilir,” dedi. “Ben hiç o şekilde düşünmemiştim. Bir 
de, sizlere yük olmadan kendi kendime dolaşayım diye düşündüm,” 
dedim. 

“Gülseren Hanım o iki delikanlı, sizin için ücretli olarak görevlendirildi. 
Sizin Moskova’da dolaşabilmeniz için izin belgeniz var mı?” diye sorunca 
“Ben bu durumdan hiç haberdar değilim,” dedim. 

Telaşa kapılarak hemen yardımcılarına “Bugüne kadar Gülseren 
Hanıma izin belgesi hazırlamadınız mı?” dedi. “Gülseren Hanım 
belgeniz Rus Dış İşleri Bakanlığından çıkarılacak, lütfen yanınızda 
biz olmadan dolaşmayınız. İzin belgesi olmadan kimse bu ülkede 
dolaşamaz” dedi. Cahilliğimden çok utandım. Hiç bir kuralı 
öğrenmeden bir ülkeye gelmiştim. Soğukta yürürken çok 
yorulmuştum. Bu yorgunluk daha da yorucu geldi.

“Gençler, Moskova neden bu kadar pahalı?” dediğimde, “Hocam, 
Moskova 2007 istatistiğine göre dünyanın en pahalı şehirleri arasında 
birinci oldu.” yanıtını aldım.

Moskova’da yaşayan milyarder sayısı diğer dünya şehirlerinden 
daha fazladır. Moskova, en çok milyarderin yaşadığı şehir unvanına 
sahipmiş.

“Bir de siz Moskova’nın en pahalı AVM’sine gitmişsiniz” dediler. “O güzel 
kadınlar neydi,” diye sorduğumda “Hocam o kadınlar AVM’nin vitrini, 
sadece boy gösterirler,” yanıtını aldım. “Güzellik kraliçeleri gibiydiler,” 
deyince de “Güzel olacaklar ki dikkati çeksinler.” dediler. “Çocuklar, 
sizin kızlarınızın hepsi güzel, çirkininiz yok ki” dedim. O anda gözümün 
önüne buz kıran dünya güzeli kız geldi.

Moskova’da Diplomat Hanımlar Ebru Yapmayı 
Öğrendi
Ertesi gün Dünya Kadınlar Günü’ydü. Akşama sergi açılışı vardı. Sergi 
salonuna sabahtan gittik. Kitremi bez süzgeçten süzdükten sonra, 
bir saat kadar dinlendirdim. Tekneme döktüm. Teknemdeki kitreli 
sudan deney kabına bir miktar aldım. Aldığım kitre su üzerinde de 
boyalarımı tek tek kontrol ettim. Fırçalarımı, bizimi ayarladım. 

Artık konukları karşılamaya da ebru yapmaya da hazırdım. 
Büyükelçimizin konuşmasından sonra ebru tarihi ve yapılışı hakkında 
bilgiler verdim. Türkiye’den de Rusya’dan da televizyoncular, 
gazeteciler gelmişti. Bana yöneltilen çeşitli soruları cevaplandırdım.
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Protokolde pek çok ülkenin, büyükelçileri, konsolosları vardı. Birkaç 
ebru yaptım. Büyükelçimizin eşi 1930-74 arası Etiyopya İmparatoru 
olan Haile Selassie’nin yeğeniydi. İlk ebruyu Etiyopya Büyükelçisine 
yaptırdım. Daha sonra Rusya, Amerika, İngiltere, Almanya, Finlandiya, 
Macaristan, Gürcistan büyükelçi ve konsolosları da ebru yaptılar.

Hepsi “Biz sanatçı olduk,” diyordu. “Benim ilk eserim” diyen diyeneydi. 
Arka arkaya çok güzel ebrular yapıldı. İlk ebrular battal, gelgit iken, 
daha sonraki dakikalarda pek çok çiçek ebruları yaptık. Yapılan 
ebruları gazete kâğıtları üzerine koyuyorduk. Biraz kuruyanları ebru 
sahiplerine veriyorduk. Dünya Kadınlar Günü olması nedeniyle beyler 
yaptıkları ebruları eşlerine hediye ediyorlardı. Hanımlar arasında 
eşinden ebrusunu reveransla alanlar vardı. Sergi salonunda sıcacık bir 
hava esmeye başladı.

Dışarıda yağmur başlayınca, büyükelçimiz eserleri sonra elçiliklere 
göndereceğini söyledi. Etiyopya Büyükelçisi “Olmaz, bu benim ilk 
eserim. Hayatımda ilk defa sanatçı oldum.” diyerek ebruyu yanındaki 
görevlisine bile vermeden kendi taşıdı. Onların mutluluğu beni de 
etkiledi. 

Ebru Öğrettiğim Gruplar Çiçekleriyle Beni 
Onurlandırdı
O gece büyükelçiliğe dönerken büyükelçimizin eşi bana şöyle dedi: 
“Rusya’da Dünya Kadınlar Günü tüm görkemiyle kutlanır. O gün tüm 
işyerlerinde kadın çalışmaz. Tüm çiçekçilerde kuyruklar oluşur. Çiçek 
sevginin en büyük sembolüdür,” dedi ve bana çok güzel bir buket çiçek 
sundu.

Galeride beni izleyenler, yöneticiden rica etmişler, daha sonraki 
günlerde de çeşitli gruplara ebru öğrettim. Bu gruplar arasında 
öğretmenler, doktorlar vardı. Her ebru öğrettiğim grup bana çiçek ya 
da Rus seramik kupaları armağan ediyorlardı.
Büyükelçimizin eşi bana şöyle dedi: “Sizi çok sevmişler. Çiçek Rusya’da 
çok kıymetlidir, çok da pahalı. Yönetici sizden çok memnun, ‘İsterse bu 
sanatçıya bir daha sergi açarım,’ diyor. Teşekkür ediyor. Rusya’da sergi 
açmak çok zordur. Sanatçılar yıllarca sergi günü bekler. Bu galeri de 
Moskova’nın en ünlü galerilerinden. Lütfen kıymetinizi biliniz.”

13 Mart 2007’de “UpDK Kültür Merkezi”nde sergi tekrarlandı. Ebru’nun 
tarihsel süreci, tanıtımı ve gösterisini yaptıktan sonra gelen konuklara 
ebru yaptırdım. 

Ertesi gün tüm Türkiye Büyükelçiliği personeliyle kucaklaşarak 
vedalaştım. Kaldığım süre içinde çok büyük dostluk ve sevgi 
görmüştüm. Sevgi dolu insanlardan ayrılmak beni çok üzdü. 
Büyükelçimizin hanımının gözlerinde son ana kadar dolup akmayı 
bekleyen damlalar boncuk gibi yuvarlandı. İçimi deldi geçti. Geri 
dönüp kucakladım, sıkı sıkı sarıldım. Öptüm öptüm. 
“Hoşça kalın,” dedim. Yurdumu gururla temsil etmiş, güzel dostlar 
edinmiştim. Allah’ıma da verdikleri için her zaman şükrettim.

Gülseren Sönmez
X�ÞÞ�Ã�õ����Úê�\�Ä�æ�Þ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
gulserensnmz@gmail.com

87

Köşe Yazısı



Geçtiğimiz yazımızda yavru kedi bakımı 
hakkında bilgiler verdik. Bu yazımızda ise 
kedilerde ilk aşılamaya kaç haftalıkken 
başlamalıyız, yapılan aşıları neden ve hangi 
hastalıklara karşı koruma sağlamak için 
yapıyoruz bunları anlatacağız.
Yavru kediler ilk doğduklarında bazı 
hastalıklara karşı savaşacak antikorları 
anne sütünden alarak bu hastalıklara 
karşı bağışıklıklarını sağlamış olurlar. 
Fakat yavrular büyüdükçe bu korumanın 
etkisi azalacak ve zamanla hastalıklara 
karşı korumasız kalacaklardır. Bizler de bu 
nedenle aşılama yaparak yavru kedilerimizi 
hastalıklara karşı korumak için bir kalkan 
oluşturmaya çalışıyoruz.

Peki, Aşı Takvimimiz Nasıl Olmalıdır?
1.İç-Dış Parazit Uygulamaları
Yavru kediler 6-8 haftalık olduklarında iç-dış 
parazit uygulaması yapılmaya uygun hale 
geleceklerdir. Bizler aşılamaya ilk başlarken 
10 gün arayla 3 kez iç parazit uygulaması 
yaparak parazitlerin çeşitli formlarını etkisiz 
hale getirip başlıca sindirim, solunum 
ve dolaşım sistemindeki parazitlerden 
kurtulmayı hedefliyoruz. Bu uygulama ve 
tedavinin ardından iki ayda bir iç parazit 
uygulamasını yaparak minik dostlarımızı iç 
parazitlerden düzenli ve doğru bir şekilde 
kurtulmuş olacaktır.
Dış parazit uygulaması ise yavru kedilerimizi 
başta pire ve kene olmak üzere dış 
parazitlere karşı koruma sağlamak için 
yapılmaktadır. İlk uygulamadan itibaren 
yapılan dış parazitin etki süresine göre 
düzenli bir zaman aralığıyla yapılmalıdır.

KEDİLERDE AŞILAMA 
NE ZAMAN BAŞLAMALIDIR VE 

YAPILAN AŞILAR HANGİ
HASTALIKLARA KARŞI 

KORUMA SAĞLAMAKTADIR?
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2.Kedi Karma Aşısı
Karma aşı en erken 9-12 haftalık kedilere 
uygulanmaktadır ve 14-21 gün sonra ikinci 
dozu yapılarak koruma altına alınmaktadır. 
Sonraki yıllarda ise tek doz yapılarak 
koruma sağlanmaktadır. Peki, kedilere 
yapılan karma aşı hangi hastalıklara karşı 
koruma sağlamaktadır?

-Feline Panleukopenia Virüsü (FPLV):Dünya 
çapında kedi ailesinin tüm üyelerini enfekte 
edebilen bir virüs türüdür. Sindirim, bağışıklık, 
sinir sistemini etkileyen oldukça bulaşıcı 
ve ciddi bir enfeksiyondur. Bu virüs düzenli 
dezenfekte edilmeyen her yerde bulunabilir.
-Feline Viral Rhinotracheitis: Kedilerde üst 
solunum yollarında hırıltılı solunum, öksürük, 
gözlerde akıntı, salivasyon, kilo kaybı ve 
ateşle karakterize bulaşıcı viral bir hastalıktır. 
Özellikle yavru kedilerde şiddetli enfeksiyon 
ve ölüme neden olabilmektedir.
-Feline Calicivirüs (FCV): Kedilerde solunum 
yolları enfeksiyonlarının en önemli iki 
nedeninden biridir. Üst solunum yolları 
enfeksiyonu olan kedilerin yarısından 
fazlasında bu virüs pozitif olabilmektedir. 
Ateş, konjunktivit, burun akıntısı, hapşırma ve 
ağızdaki yaralar sonucu ağır bir ağız kokusu 
bu virüsün neden olduğu enfeksiyonda 
görülmektedir.

3.Kedi Lösemi Aşısı(FELV): 
Sağlıklı yavru kedilere ilk olarak 9 haftalık 
olduklarında uygulanır. Karma aşıda 
olduğu gibi ikinci dozu 14-21 gün sonra 
tekrarlanır. Sonrasında ise yılda bir kez 
olarak uygulamaya devam edilerek koruma 

sağlanır. Tükürük ve burun salgılarıyla diğer 
kedilere bulaşabilir ve kedilerin neredeyse 
bütün organ sistemlerini etkilemektedir. 
Hayvanın bağışıklık sistemi tarafından 
yenilmezse, virüs ölümcül olabilecek 
hastalıklara neden olabilmektedir. Lösemi 
hastalığı için net bir tedavi yoktur. Amerika 
ve Avrupa’da bazı tedavi yolları bulunsa da 
bunlar sadece ölüm oranını düşürmekten 
öteye gidememiştir.

4.Kuduz Aşısı: 
Kedileri kuduz hastalığına karşı korumak 
için en az 12 haftalıkken uygulanabilen 
aşıdır. Sonrasında ise yılda bir kez yapılarak 
bu hastalığa karşı koruma sağlanabilir. 
Kuduz; merkezi sinir sistemini ağır bir şekilde 
etkileyen ve insanlara bulaşabilen çok 
önemli bir hastalıktır. Virüs canlıya deri ve 
mukozalardan girerek, sinirler yoluyla merkezi 
sinir sistemine ulaşmaktadır. Ülkemizde 
kuduz enfeksiyonu çok fazla görülmese de 
senede bir kez aşılama yapılarak bu riski 
ortadan kaldırmak en akılcı yoldur.

Bizim aşı takvimimizde yer alan aşıları çok 
fazla ayrıntıya girmeden ve 
sizi yormadan anlatmaya 
çalıştık. Bir sonraki 
yazımızda sürpriz ve çok 
yararlı bir konuyla sizlerle 
birlikte olacağız. Minik 
dostunuzla 
mutlu zamanlar 
geçirmeniz 
dileğiyle. 
Görüşmek üzere. 

Vet. Hek. Gültekin KÜLEKÇİ
��½ê�õ�æ�U�æ�\�¥½º�B�Úº�ā¬

www.clubvet.com.tr
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Türkiye’de ve Dünyada e-Spor: 
e-Spor E-Sports, Elektronik Spor, Rekabetçi 
Oyun, Profesyonel Oyunculuk vb. Sporun 
yeni formu olarak lanse edilen ve Bilgisayar/
Konsol/Mobil platformlar üzerinden rekabet 
ederek bireysel ve/veya takımsal olarak 
çeşitli oyun modlarıyla oynanan yeni bir 
alan olarak tanımlandırılabilir.
Elektronik Spor, hem fiziksel hem de 
zihinsel özelliklere sahip olarak, dijital/
sanal ortamlarda icra edilen, geleneksel 
sporlarla karşılaştırıldığında tesis/ekipman 
vb. bakımından çok büyük finansal 
kaynağı gerektirmemesi ve dünyanın 
her bölgesinde bu sporu icra edebilme 
olanağının bulunması, bireysel ve/
veya takım halinde rekabete açık olması 
nedeniyle özellikle genç kitlelerce tercih 
edilen yeni nesil spor olarak lanse ediliyor.

Ülkemizde e-Spor: 
Ben ortalama 13 yıldır bilgisayar oyunları 
oynuyorum, 2 yıl e-sporcu oldum ancak 

okulum dolayısıyla bırakmak zorunda 
kaldım. Türkiye’de e-spor Counter-Strike 
oyunuyla en başlarda gündeme geldi ancak 
fazla duyulan, büyük izleyici kitlelerine 
ulaşmış bir pazar değildi. Bundan 10 
yıl önce Riot games tarafından üretilen 
taktiksel, agresif strateji oyunu League of 
Legends piyasaya çıktı başlarda bu oyun 
Dotay’la çok kıyaslansa da sonralarda 
aralarındaki fark çok net anlaşılacaktı. 
League of Legendsın piyasaya çıkmasıyla 
beraber ilk yıl Türkiye sunucusu 
bulunmuyordu ancak Türkiye’de oyuncular 
bu oyunu oynamakta ısrarcı oldular. Türkiye 
serverı bir süre sonra Almanya’ya taşındı ve 
son olarak 2017 yılında server Türkiye’de 
bulunmaya başladı. Riot Games Türkiye’de 
düzenlediği ilk 40.000 TL’lik yarışmada 
e-sporun öncü adımını attı ve hem 
Türkiye hem dünya pazarında büyük ses 
getirmeye başlandı. Yurt dışındaki takımlara 
oranla bizim ülkemizde e-spor sahnesine 
olan yatırımın tamamını riot games 

TÜRKİYE’DE 
E-Spor
SAHNESİ
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Buğra Kartal
Game Federation
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üstleniyordu. Şimdilerde e-sporun yayın 
gelirleri arttığından bildiğimiz Fenerbahçe, 
Galatasaray, Beşiktaş gibi kulüpler, kendi 
e-spor takımlarını kurup bu sahnede 
yer almaya başladılar. Hal böyle olunca 
teknoloji şirketleri ve bilumum bazı yatırım 
şirketleri e-spora destek vermeye başladı. 
Ben Riot Games’in bu pazarı büyütmek 
için yaptıklarını takdir ediyorum, dünyaya 
çoğu büyük neslin farkında olmadığı 
milyar dolarların döndüğü bir pazarı ortaya 
çıkarttı, canlandırdı. Gerek her temsilcisini 
internet kafelere göndererek gerekse 
cosplay yarışmalarıyla hep oyuncularının 
dikkatini üzerinde tuttu. Şimdilerde bu 
emeklerin karşılığını tüm oyun pazarı yiyor. 
İsim yapmış her oyunun e-spor sahnesi 
statları çok rahat bir şekilde doldurabiliyor. 

Takımlara gelecek olursak… Yetenekli 
oyunculara sahibiz ancak ülkemizin de 
genel problemi olan şöhreti yakalamak, 
rahat standartlarda yüksek gelirlerle oyun 
oynayarak para kazanmak oyuncularımızda 
disiplinsizliğe yol açıyor ve bu 
problemlerden kaynaklı, dünya takımlarına 
karşı uluslararası hiçbir organizasyonda bir 
başarı elde edemedik. Altyapılara önem 
verilmeli ve oyuncuların iyi analiz edilmesi 
gerekiyor. Şimdilerde ortalama bir e-spor 

oyuncusu Türkiye’de 10.000 TL civarı bir 
gelir elde ediyor, sponsorları hariç. Yurt 
dışında bu rakamın en max seviyesini 
‘Faker’ nicknameli oyuncu kazanıyor 
yıllık 600.000$. E-spora yatırımlar arttırılır 
ve oyuncu transfer etmek yerine yerli 
oyuncuların gelişimi için çalışılırsa başarı 
sağlanır.  

Son olarak Üst Seviye e-Spor Oyunları ve 
Rakamlar
t�-FBHVF�PG�-FHFOET�3JPU�(BNFT�	1$
�����
milyon aylık aktif kullanıcı (Kaynak: Riot, 
Ocak 2019) Resmi olmayan kaynaklara göre 
bu rakam şu an 150 milyon civarında.
t�%PUB���7BMWF�4PGUXBSF�	1$
�������
milyon aylık aktif kullanıcı (Kaynak: 
Valve, 29/2/2016). Kuzey Amerika Steam 
Datalarına göre
t�$PVOUFS�4USJLF��(MPCBM�
Offensive (CS:GO), Valve 
4PGUXBSF�	1$�WF�LPOTPM
�������
milyon aylık aktif kullanıcı 
(Kaynak: Valve, 29/2/2018)
t�)FBSUITUPOF�#MJ[[BSE�
Entertainment (PC, tablet ve 
mobil) 25 milyon aylık aktif 
kullanıcı (Kaynak: Activision-
Blizzard, Q4 2014).
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Türkiye'nin bağımsızlık sembollerinden İstiklal 
Marşı'nın yazılış serüveni, şair Mehmet Akif 
Ersoy'un yaşamından kesitlerle beyazperdeye 
aktarılacak.
Yapımcılığını Tarçın Film Yapım'ın üstlendiği, 
yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı'nın 
oturduğu, senaryosunu Hakan Haksun'un kaleme 
aldığı Akif, sinemaseverlere Mehmet Akif Ersoy'un 
yaşam öyküsüne tanıklık etme olanağı da sunacak.
Çekimleri İstanbul, Ankara ve yurt dışında yapılacak 
filmin içerik danışmanlıklarını Mehmet Akif 

Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon, Sebilürreşad 
Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan, Eski 
Devlet Bakanı Yüksel Yalova ve Prof. Dr. Yasin Aktay 
üstlenecek.
Oyuncu seçimi devam eden filmin çekimleri eylül 
ayında başlayacak.
12 Mart 2021'in İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. 
yılı olması dolayısıyla hayata geçirilen filmin, aynı 
tarihte sinemaseverlerle buluşması planlanıyor.

https://www.ntv.com.tr/sanat/istiklal-marsinin-yazilis-seruveni-akif-
filmiyle-beyazperdeye-aktarilacak,qSv3ewj8Mk2pGxYWS91q1w

İstanbul Modern'den yeni bir online 
sergi geldi. 43 fotoğraf sanatçısının 
eserlerinin bulunduğu sergi, 15 
Kasım'a kadar erişime açık olacak.
Evde geçirilen onca zamandan 
sonra, fotoğraf sanatçıları Salgın 
Günlerinde Fotoğraf adlı bir çalışma 
yaptı. Sergi, İstanbul Modern'nin 
sitesinde online olarak yayınlanıyor.
Sergide Burcu Aksoy, Yasin Akgül, 

Emin Altan'ında aralarında olduğu 
43 fotoğraf sanatçısının eserleri 
yer alıyor. Eserlerin yanında 
sanatçılarının yazıları da bulunuyor. 
Salgın Günlerinde Fotoğraf sergisi, 
15 Kasım'a kadar internet üzerinden 
erişime açık olacak.

https://www.cnnturk.com/video/kultur-sanat/diger/
istanbul-modernde-online-fotograf-sergisi

İSTİKLAL MARŞI'NIN
YAZILIŞ SERÜVENİ
‘AKİF’ FİLMİYLE
BEYAZPERDEYE
AKTARILACAK

İSTANBUL MODERN'DE
ONLİNE FOTOĞRAF SERGİSİ



54 ülke, 600’ü aşkın sanatçı ve 
7 sanal galerinin katılımıyla 
gerçekleşecek Uluslararası 
Engravist Sanal Baskı resim Bienali, 
12 Haziran’da ziyaretçilerine dijital 
kapılarını açtı.
Dünyada yaşanan pandemi 
süreci nedeniyle evde kalan 
insanlar, sanat etkinliklerini 
ve kültür ziyaretlerini internet 
aracılığıyla evlerine sığdırdı. 
Sanatın iyileştirici gücünü, 
pozitif etkiye dönüştürmek, 
küresel iletişim ve etkileşim 
döngüsüne katkı sağlamak, 
uluslararası sanat ortamına 
erişiminin yolunu açmak amacıyla 
dijital ortamın olanaklarından 
faydalanılıyor. Yıldız Teknik 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Lütfü Kaplanoğlu’nun kurmuş 
olduğu ve dört yıldır devam 
eden, “Engravist Etkinlikleri” 
kapsamında, 54 ülke, 600’ü aşkın 
sanatçının katımıyla gerçekleşen 
Uluslararası Engravist Sanal 
Baskı resim Bienali dünyanın 
her yerinde yaşayan sanatçılar 
arasında bir köprü olmayı ve baskı 
resim sanatının farkındalığını 
arttırmayı hedefliyor.
Projenin Kreatif Direktörlüğünü 
Derya Aydoğan'ın yaptığı Sanal 
Baskı resim Bienali, 12 Haziran-14 
&ZMàM�UBSJIMFSJ�BSBT�OEB�XXX�
engravist.art sayfasından ücretsiz 
olarak ziyaret edilebilecek.
https://www.haberturk.com/dunyanin-ilk-sanal-
baskiresim-bienali-yapiliyor-2707964

Sinema veri tabanı IMDb, okuyucularının oylarıyla tüm 
zamanların iyi hissettiren en iyi filmlerini (feel good 
movie) listeledi. İşte salgın günlerinde evde kalırken 
seyredilebilecek ve iyi hissetmenizi sağlayacak 25 film...

https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/iyi-hissettiren-25-film-imdb- 
verileri,MeBK0e2TrUWpGq3Bw0zFXw/lux3VxqM_061WFTEYuL3Cw

t�1JhOJO�:BǵBN��	����

t�$FOOFUJO�±PDVLMBS��	����
�
t�,FMFCFL�WF�%BMH�Î�	����
�
t�,BMCJN�#JS�"O�%VSEV�	����
�
t�$FOOFUJO�.à[JǘJ�	����

t�'PSSFTU�(VNQ�	����

t�#JS�&SLFL�)BLL�OEB�	����

t�5IF�3PPLJF�	����

t���"QUBM�	����

t�$FOB[FEF�½MàN�	����

t�)�SÎ�O�4FWHJMJN�	����

t�ƵJNEJ�:B�EB�"TMB�	����

t�5SVNBO�4IPX�	����


t�$BO�%PTUVN�	����

t�$FOOFU�4JOFNBT��	����
�
t�6NVEVOV�,BZCFUNF�	����

t�.Z�/BNF�*T�,IBO�	����

t�'JM�"EBN�	����

t�&TBSFUJO�#FEFMJ�	����

t�ƞMLCBIBS�:B[�4POCBIBS�,�ǵ�
ve İlkbahar (2003)
t�½[HàSMàL�:B[BSMBS��	����

t�'PSSFTUFSh��#VMNBL�	����

t�,BMCJOJ�%JOMF�	����

t�$BO�%PTUVN�	����

t�)FS�±PDVL�½[FMEJS�	����


DÜNYANIN İLK SANAL
BASKI RESİM BİENALİ YAPILIYOR

İYİ HİSSETTİREN 25 FİLM ơ-B���q�X3<�X3Ƣ
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Sıcaklarla baş etmenin en ferahlatıcı yoluyla 
geldim bugün. Yaz gelince, balkon ve 
bahçelerde uzun uzun kahvaltı ettiğimiz, 
dostlukları muhabbetle demlediğimiz sofralar 
vazgeçilmezimiz. Lakin sıcaktan bunalan 
bünyeler, iştahsızlıkla birleşince insanı serin 
içeceklere yöneltiyor. Yemek yerine bir şeyler 
içmeyi tercih ettiğimiz bu sıcaklarda, gelsin 
ayranlar, gitsin buz gibi sular. Uzmanlar da 
‘bol bol sıvı tüketin’ tavsiyesinde bulunuyor. 
Hal böyleyken bu sayıda sizlere, sıcaklarla baş 
etmenizi kolaylaştıracak içecek tarifleri vermek 
istedim. Yeni lezzetler denemekten keyif alanları, 
soğuk içecekler reyonumuza bekliyoruz :)

Sizi bilmem ama soğuk içecek deyince benim 
aklıma ilk gelen limonata oluyor. En kolay 
hazırlanan içecek. Hem limonun vermiş olduğu 
bir ferahlık var, hem de sağlığa sayısız faydası. 
İster sodayla karıştırın, ister bal ile tatlandırın. 
Pek çok çeşidini yapmak mümkün. Bu kez tarifini 
vereceğim limonatanın ismi de pek güzel; pembe 
limonata. Rengiyle hem çocukların hem de 
misafirlerinizin ilgisini çekecek. Lezzeti de çok 
sevilecek. 

Bir diğer tarifim; yaz kış vazgeçmeden tiryakisi 
olduğumuz siyah çayın, soğuk versiyonu; namı-ı 
diğer ice tea. Markette satılan buzlu çaylar hem 
şeker, hem de bolca katkı maddesi içeriyor. En 
güzeli evde yapmak. İnsan bir kere ev yapımına 
alışınca, markettekiler yapay ve çokça şekerli 
geliyor. Şimdiye kadar içmediyseniz bu tarif bir 
başlangıç olsun. Evde artan çayı değerlendirmek 
için de bir fırsat. Birebir aynısı oluyor. Şeftalili mi, 
limonlu mu? Seçmesi zor biliyorum. 
 Gün uzun, yaz sıcak. Bol bol hazırlanıp sağlıkla 
içilsin, bu güzel günlerde dolaptan hiç eksilmesin.
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EV YAPIMI ICE TEA
Şeftalili ice tea için malzemeler 

t��5 tatlı kaşığı çay
t��2 su bardağı kaynar su
t��3 adet şeftali

t��1 adet limon
t��Bal

Limonlu ice tea için malzemeler 

t��3 tatlı kaşığı çay
t��1 su bardağı kaynar su
t��2 lt su

t��2 adet limon
t��Bal

Yapılışı
Şeftaliler soyulup dilimlenir, üzerine çıkana ka-
dar su eklenir ve meyveler yumuşayana kadar 
pişirilir. 10 dk demlenmiş 1 bardak çay demi 
kaba alınır. Süzgeçten geçirilen şeftalilerin 
üzerine demli çay eklenir, ılınınca limon ve bal 
ilave edilir. Soğutularak buz ile servis edilir. 
Afiyet olsun.

Yapılışı
10 dk demlenmiş 1 bardak çay demi kaba 
alınır. 1 lt su ve bal ilavesiyle karıştırılır. Limon 
suyu ve dilimleri eklenerek dinlendirilir. 
Süzülerek geriye kalan suya eklenir, soğutu-
larak buz ile servis edilir.
Not: Buzu sürahiye değil, servis yaparken 
bardağa koyuyoruz.
Afiyet olsun.

Yapılışı
Kirazlar püre haline getirilir. Limonlar 
sıkılarak suyu eklenir. Şeker ve sıcak su 
eklenerek şekerin erimesi sağlanır. 
Geriye kalan soğuk su ile kıvamı ayarlanır. 
Süzgeçten geçirilerek servise hazırlanır.
 
Afiyet olsun.

PEMBE
LİMONATA
Malzemeler
t��3 limon
t��1,5 su bardağı nöbet şekeri
t��2 su bardağı çilek veya kiraz püresi
t��1 su bardağı sıcak su
Ŕ���MJUSF�TV
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TARİHTE BU AY
Kabotaj Bayramı. Lozan Antlaşması ile Türk 

denizlerinde gemi işletme hakkı (kabotaj hakkı) 
Türklere bırakıldı.

Fransızlarla yapılan antlaşmadan sonra Türk 
ordusu Hatay'a girdi.

Amerikancı-FETÖ'cü askeri darbe 
girişimi ordu millet desteğiyle bastırıldı. 

251 kişi şehit oldu. Darbe girişiminin 
ardından Ohal ilan edildi.

Barbaros Hayrettin Paşa’nın Vefatı

Lozan Antlaşması imzalandı

Türk Dil Kurumu kuruldu.

1 Temmuz 1926

5 Temmuz 1938

15 Temmuz 2016

4 Temmuz 1549

24 Temmuz 1923

12 Temmuz 1932

Milli Mücadele Kahramanı Milis 
Üsteğmen Kara Fatma (Fatma 
Seher), İstanbul'da 77 yaşında 
hayatını kaybetti. Fatma Hanım 
700 kişiye komutanlık yapmış ve 
İstiklâl Madalyası ile taltif edilmişti.

Türkiye güzeli 
Keriman Halis, 
Dünya güzeli 
seçildi.

İlk havacılarımızdan 
Vecihi Hürkuş 80 
yaşında hayatını 
kaybetti.

Montrö 
Boğazlar 
Sözleşmesi 
imzalandı

2 Temmuz 1955

31 Temmuz  
1932

15 Temmuz 
1969

20 Temmuz 
1936

Atatürk'ün eşi Latife Uşşakî (77) hayatını kaybetti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlaması.

İnsanoğlu Ay'a ayak bastı.

Birinci Cihan Harbi’nin Başlaması

Gazete ve dergiler ilk kez sansürsüz çıktı. Bugün, 
Basın Hürriyeti Günü olarak kutlanmaya başlandı.  
Gazeteciler Cemiyeti sansürün kaldırıldığı günü 

Basın Bayramı ilân etti.(1950)

Büyük Millet Meclisi'nin, Misak-ı Milli üzerine yemin etmesi.

12 Temmuz 1975

20 Temmuz 1974

21 Temmuz 1969

28 Temmuz 1914

24 Temmuz  1908

18 Temmuz 1820





Mübarek!Olsun

Sevgiyle!paylas!ki!bayram!o lsun


