Sevgili Çekmeköy2023 Okurları,
Bir yerel yönetimler seçimini daha geride bıraktık.
Ülkemiz, İstanbul’umuz ve Çekmeköy’ümüz için hayırlar
getirmesini temenni ediyorum. On yıldır size hizmet
etmenin, sizinle birlikte aynı ilçeyi paylaşmanın; bu ilçenin
parkında, sokaklarında, caddelerinde sizinle karşılaşmanın
mutluluğunu yaşıyorum. İlçemize bir kez daha hizmet etme
onurunu bize verdiğiniz, bu kutlu emaneti tevdi ettiğiniz için
sizlere gönül dolusu teşekkürlerimi sunarım.
İnsanlığın bugüne kadar yaşadığı çağlardan daha farklı bir
çağda, dijital bir dönemde yaşıyoruz. Teknolojinin hakim
olduğu, mesleklerin kendini yazılımlarla birleştirdiği bir
dönemdeyiz. Dijital çağ insanı insandan uzaklaştırsa da
bizim derdimiz her zaman “insan” yani sizler olacaksınız.
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Düşün uzay çağında bir ayağımız
Ham çarık kıl çorapta olsa da biri
Yeni dönemimizde de dostluğun, sevginin, yardımlaşmanın,
dürüstlüğün, diğerkâmlığın esas alınacağı; insan merkezli
bir yönetim anlayışıyla sizlerle birlikte yürüyeceğiz. İlçemizi
insani erdemlerin, doğanın ve doğalın ön plana çıktığı bir
yaşam alanına dönüştürmeye devam edeceğiz.
Sevgili Kardeşlerim,
İnsan merkezli bir kent oluşturmanın; sizlerin gönlüne hitap
eden, çocuklarımızı ve gençlerimizi yeni çağa hazırlayacak
işler yapmanın gayreti içerisinde olacağız.
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Kutsal bir aya giriyoruz. Ramazan’ın huzuru, bereketi
üzerinize olsun.
Baki muhabbet ile…
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Köşe Yazısı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma,
Gençlİk ve Spor Bayramı

İNSANI NE ÖLDÜRÜR?
‘’Savaş artık cephelerde, dış dünyada değil; insanların iç dünyasındadır. En büyük hedef, insanları iç dünyasında yıkmaktır.’’
Avustralyalı yazar Ingeborg Bachman, küresel ölçekte asıl
savaşın insanların iç dünyasında sürdüğünü bu sözlerle ifade
eder. Yüzyıllardır açlıkla, savaşla, katliam ve zulümle yoğrulan dünya; savaşın cephelerden insanın günlük yaşantısına,
kalbine, sofrasına, iş ortamına kadar sokulduğunu deneyimliyor. Peki neden kavgalıyız kendimizle, dünyayla? Hiç düşündük
mü insanı ne öldürür? İnsanı sevgisizlik öldürür. En büyük cinayeti, bir insanın kalbine doğrulttuğunuz silahla işlersiniz. En
azılı katiller merhametsizlerden çıkar. Kurşun mu vurur insanı
yoksa hoşgörüsüzlükler, suizanlar, gıybetler, ayıplamalar mı?
İnsan silahtan önce bunlarla vurulur. Gazeteler yazmaz sevgisizlik savaşlarını. TV kanalları evimize taşımaz merhametsizlikle
yoğrulmuş insanları. Biz, dünya hep böyleymiş gibi, başka bir
dünya mümkün değilmiş gibi örselenir dururuz, kurguladığımız
gerçeklik prangasında… Atom bombalarının atılmasını engelleyemeyiz belki. Fakat gücümüz yanı başımızda ya da kendi
aramızda sürdürdüğümüz savaşlara yetebilir. Manevi savaşları
kabullenmemekle başlayabiliriz işe. Zira insanda sınırsız bir
dirilme gücü vardır. İnsanı diriltebilecek yegane güç; sevgi,
inanç ve merhamettir. En çok yatırımı insana, insanı sevmeye
yapmak zorundayız. İnsan olabilmek; insan kalabilmek duasıyla
dergimizin bu sayısına geçelim.
Yılların eskitemediği, hanımefendiliği ve sanat yeteneği ile
örnek bir sanatçı olan Hülya Koçyiğit; yaptığı graffiti çalışmalarıyla adından söz ettiren Muhammed Emin Türkmen, öğrencileriyle çektiği eğitici/eğlenceli videolarla geleneksel eğitim
metotlarının ötesine geçen Hasan Çağatay Elma; Osmanlı’nın
hafızası ve Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müzesi olma
özelliğini taşıyan Topkapı Sarayı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri
Küçükaşçı ve Türkiye’nin ilk yemek bloggerı, TRT Çocuk ve Lokma dergilerinin genel yayın yönetmeni Hatice Özdemir Tülün
röportajları ile sizlerleyiz. Birbirinden kıymetli yazarlarımızın
yazıları ise yine sizleri bekliyor.
Güzelliklerde buluşmak dileğiyle,
Sevgiyle kalın…

cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr
cekmekoy2023.com
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Mustafa Kutlu ise O gün insanlara gülden ağır bir söz söylememiş olanlar ve o gün almayı
değil hep vermeyi düşünenler
ve o gün ‘’sabredenlere hesapsız
ecirle verilecektir’’ müjdesiyle
müjdelenmiş olanlar meleklerle
birlikte iftar sofrasına oturuyorlar, der.

RAMAZAN
İLMİHALİ

İmsak: Oruca, tan yerinin
ağarmasından itibaren başlanır.
Doğu’da, gökle yerin birleştiği
ufuk çizgisi boyunca başlayan
sabah aydınlığı, tan yerinin
ağardığını göstermektedir.
Kur’an’da imsak vakti şöyle
anlatılmaktadır:

Ey inananlar! Allah’a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayasınız
diye oruç sizden öncekilere farz
kılındığı gibi size de sayılı günlerde farz kılındı.
Oruç sayılı günlerdir. Sizden kim
hasta ya da yolculukta olursa
tutamadığı günler sayısınca
başka günlerde orucunu tutsun.
Yaşlılık ya da şifa bulma ümidi
olmayan bir hastalıktan dolayı
oruç tutmaya gücü yetmeyenler
de bir yoksulu doyursunlar. Kim
de yükümlü olduğundan daha
fazla iyilik yaparsa onun için
daha hayırlıdır. Oruç tutmanızın
sizin için daha hayırlı olduğunu
bir bilseniz… (Bakara, 2/183-184)

Ramazan Ayı,
Kur’an Ayı

İbadet yoğunluğu ile geçirilmesi
gereken müstesna bir zaman
dilimidir Ramazan ayı… En
önemli yanı ise Kur’an-ı Kerim’in, ramazan ayı içerisinde
bulunan ve “bin aydan daha
hayırlı” olduğu belirtilen Kadir
Gecesi’nde nazil olmaya başlamış
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“Şafağın kara çizgisi ak
çizgisinden sizce tam seçilinceye kadar yiyin, için; sonra
akşama kadar orucu tamamlayın.” (Bakara 2/187)

Sahur: Sevgili Peygamberi-

miz, mümkün oldukça sahura
kalkmamızı ve sahur bereketinden istifade etmemizi tavsiye
etmiştir: “Sahur yemeği yiyin.
Zira sahurda bereket vardır.”
olmasıdır. Bu yüzden Ramazan’da
her zamankinden daha fazla,
özellikle de anlayarak Kur’an
okumaya ağırlık verilmeli, iş ve
davranışlarda daha bir özenli
hareket edilmelidir. Orucun
kazandırdığı bu manevi iklim;
bilinenleri pekiştirmenin yanı
sıra, yeni tecrübeler ve bilgiler edinmek suretiyle kişinin
ruhunu yüceltmelidir. Ayrıca oruç
sayesinde Müslüman, yıllık bir
muhasebe yaparak ömrünü nasıl
geçirdiğine dair dürüst bir değerlendirme yapmalıdır. Böylesine

müstesna günlerde insanın; bir
yandan sahip olduğu nimetlerin
değerini daha iyi bilme, diğer
yandan da kısıtlı imkanlar
içerisinde olanların durumunu
anlamaya çalışarak bu konuda
varsa üzerine düşen payı tespit
etmesi oldukça önemlidir.
Nurettin Topçu, orucun kazanımlarını şöyle ifade eder: Orucun
bize verdiği ders, merhamet dersidir. O bizim merhametsizlikle
tıkalı bulunan can gözümüzü
açar.

(Tirmizi, Sünen)

Sahuru son vakte kadar geciktirmek, iftarı ise geciktirmeden
yapmak yine Peygamberimizin
tavsiyeleri arasında yer alır:
“Müslümanlar, vakti girince iftar etmeye acele davrandıkları
sürece hayırla beraberdirler.”
(Buhari, Savm; Müslim,Siyam)

Orucu Bozan/
Bozmayan Şeyler:

Orucun keyfiyetiyle ilgili olarak
ilmihal kitaplarında yer alan
detaylı bilgilerin bir kısmı
şöyledir: Her türlü yeme ve
içmenin yanı sıra, tütün gibi
keyif verici maddelerin içilmesi,
ağızdan alınan ilaçlar ve burun
damlası orucu bozar. Göz ve
kulak damlası ise orucu bozmaz.
Uykuda iken gusül abdesti gerektirecek bir durumla karşılaşmak, kusmak, kan vermek,
su yutmamak kaydıyla banyo
yapmak da orucu bozmayanlar
arasında sayılmıştır. Öte yandan oruçlu olduğunu unutarak
yemek-içmek de orucu bozmaz.
Nitekim Hz. Peygamber şöyle
buyurmuştur: “Kim oruçlu
olduğunu unutur, yer ve içerse
orucunu tamamlasın. Çünkü
onu Allah yedirip içirmiştir.”

Gıybet Orucu Bozar mı?
(Buhari, Savm; Müslim, Siyam)

Oruç, elbette ahlaki anlamda
içgüdüleri kontrol etmede
önemli rol oynamaktadır. Öfke,
şiddet, kin ve nefret gibi duyguları frenlemede oldukça etkilidir.
Asıl can alıcı soru ise; gıybet, dedikodu ve hakka-hukuka riayet
edilmediğinde orucun ne olduğu meselesidir. Zira
görünürde oruç tutan fakat
yakışık almayan davranışları da
ısrarla sürdüren kimseler için;
“Oruç mu onları tutuyor, yoksa
onlar mı orucu tutuyor?” sorusuna cevap bulmanın zorluğu
ortadadır.

Görünürde oruç
tutan fakat
yakışık almayan
davranışları da
ısrarla sürdüren
kimseler için;
“Oruç mu onları
tutuyor, yoksa
onlar mı orucu
tutuyor?”
sorusuna cevap
bulmanın zorluğu ortadadır.

Yüce Allah’a karşı sorumluluk
bilincimizin geliştirilmesi için
bahşedilmiş olan orucun, ahlaki
ve sosyal kazanımlarını anlamak
için sevgili Peygamberimizin
öğütlerine bakmak yeterli
olacaktır:
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Yalan söylemeyi ve yalanla
iş görmeyi bırakmayan bir
kimsenin, yemeği ve içmeyi
bırakmasına, aç kalmasına
Allah’ın ihtiyacı yoktur. (Bu-

Köşe Yazısı

Oruç bir kalkandır. Oruçlu,
kötü söz söylemesin. Kendisiyle itişmek ve dalaşmak
isteyene, ‘’Ben oruçluyum’’
desin ve onunla dalaşmasın.

hari, Savm)

(Buhari, Savm; Müslim, Siyam)

Oruç tutan öyle insanlar
vardır ki kazançları sadece
açlık ve susuzluk çekmektir.

Kim inanarak ve sevabını
yalnız Allah’tan bekleyerek
Ramazan orucunu tutarsa
geçmiş günahları bağışlanır.

(İbn Mace, Siyam)

(Buhari, Savm)

RAMAZAN SÖZLÜĞÜ
Fecr-i Sadık:

Ufukta yatay şekilde görülen
ağarma. Oruçlunun, Fecr-i
Sadık’tan iftar vaktine kadar
orucu bozan şeylerden uzak
durması gerekir.

Mukabele:

Kur’an-ı Kerim’i karşılıklı
okumak. Bir kişinin sesli
okuduğunu diğerlerinin dinlemesi. Böylece Ramazan Ayı
boyunca her gün bir cüz Kur’an
tilavet edilerek hatim yapılmış
olur. İlk mukabelenin, Hz.
Peygamber (sav) ile Cebrail (as)
arasında yapıldığı rivayet edilir.

Mahya:

Ramazan Ayı’nın gelmesiyle
birlikte camilerin minareleri
aydınlatılır, iki minare arası-
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YOLUMUZ UZUN

na çeşitli yazı levhaları asılır.
Geleneğin, Sultan 1. Ahmet
döneminde başladığı rivayet
edilir. Bunun için de kandillerin
içine uzun süre dayanabilen
zeytinyağı konularak aydınlanma sağlanırdı.

Enderun Usulü
Teravih:

Osmanlı döneminde gerek
sarayda gerekse camilerde
kılınan ve rekat aralarında
Itri’nin besteleriyle ilahiler, salat
ü selamların okunduğu namaz.

Diş Kirası:

İftara davet edilen misafirlere,
özellikle de öğrencilere takdim edilen harçlık. Osmanlı
sarayında ise ağır misafirler çok
kıymetli hediyelerle uğurlanırdı.

Oruç bir
kalkandır.
Oruçlu, kötü
söz söylemesin.
Kendisiyle
itişmek ve
dalaşmak
isteyene, ‘’Ben
oruçluyum’’
desin ve onunla
dalaşmasın.
(Buhari, Savm;
Müslim, Siyam)

DÜNYA adeta "Karşı Operasyon Olimpiyatları" dönemini yaşıyor.
Gündemimiz seçim olduğu için atladık.
İngiliz İstihbaratı MI6 Başkanı Alex
Younger'ın oğlu şüpheli trafik kazasında
öldü. Üzeri kapatıldı. Olaydan 4 saat
sonra Kraliçeyle randevusu olan Alex
Younger, ABD ile istihbarat ortaklığının
bitirilmesini teklif edecekti. Hemen
karşı operasyon geldi. Kraliçe II. Elizabeth, Wikileaks'in kurucusu Assange'ın
Ekvador Konsolosluğu'ndan çıkartılıp
tutuklanmasını sağladı. Assange'ın, ABD
ile ilgili önemli itiraflarda bulunması
bekleniyor. Amerika dünyaya "İran'a ambargo başlattım. Mal satanı yakarım"
ültimatomu verdi. İran Dışişleri Bakanı
Cevad Zarif Türkiye'deydi. "İran'ın diğer
ülkelerle ekonomik ilişkileri azaldı
fakat ABD'nin bize ihracatı devam etti.
ABD'li şirketlerle ticaret konusunda bir
sorunumuz yok." dedi. "Dünyaya yasak
Amerika’ya serbest operasyonu"ydu
bunun adı.
Türkiye ile yakın ilişkiler kuran Sudan'da
darbe yapıldı. Darbeci General, Mısırlı
darbeci Sisi'nin sınıf arkadaşıydı. Ertesi
gün istifa etti. Yerine geçen General
Burhan ise Yemen'de BAE ve Suudi
Arabistan'ın yanında savaşan Sudanlı
1000 askerin komutanıydı. Orada İsrail'in
kucağındaki BAE subaylarıyla sıkı ilişkiler
kurdu.
Sudan'da darbenin başına geçince de
BAE lideri El Nahyan, darbeci Generali
arayıp "Yanındayız. Ne istiyorsan göndermeye hazırız" dedi. Sudan'da darbeyle Türkiye'ye operasyon çeken BAE'ye
cevap hemen geldi. Reuters iki BAE
ajanı subayın Türkiye'de tutuklandığını
duyurdu. Amerikalı Steve Bannon'un
kucağındaki batık İtalya sözde Ermeni
soykırımı tasarısını kabul etti. Fransa
Devlet Başkanı Macron da eşlik etti.
Macron ayrıca PKK'lı teröristlerle
görüştü.
Aklınca bize karşı onları kullanacak.
Ancak en büyük operasyonu yiyenlerden biri bu zavallının kendi ülkesi.
Notre-Dame, 16. yüzyılda Fransa'nın
siyasi, ekonomik ve kültürel gücünü
dünyaya göstermek için inşa edilmişti.
Fransa'nın GÜÇ sembolü Katedral birileri
tarafından yakıldı. Ortada iki şık vardı:
Bunlardan biri aylardır sarı yeleklilerin
darbe gösterilerine maruz kalan Fransa'da istihbaratın devreye girmesiydi.

Böylece ülke dini kutsallar etrafında
birleşecek, bir türlü bitmek bilmeyen CIA
güdümlü sarı yelekliler operasyonuna,
Notre-Dame kalkanı oluşturulacaktı.
Macron paçayı kurtaracaktı. Bir diğeri
de Katedral yakma operasyonunun CIA
tarafından gerçekleştirildiği iddiasıydı.
"Avrupa Ordusu" kurma çağrıları yapan
Fransa'yı AB içinde zayıflatmak ve Afrika'dan atmak isteyen ABD, Paris'teki
GÜÇ sembolünü yakarak sopa gösteriyordu. Notre-Dame Katedrali'nde çıkan
yangından iki gün sonra ilginç bir
olay yaşandı. New York'taki St. Patrick
Katedrali, Katolik Kilisesi'nin ABD'deki
en önemli simgelerinden biriydi. İçeriye
giren 37 yaşındaki bir şahıs güvenlik
görevlisiyle karşılaştı. Katedralden çıkmak üzere geri gitmeye çalıştığı sırada
yere benzin dökünce karga tulumba
yakalandı. Fransa Notre-Dame Katedrali'nin yakılmasına, New-York'ta tam
Rockfeller Center'ın karşısında yer alan
St. Patrick Katedrali'ni yakarak cevap vermek istiyordu. Türkiye'ye de seçim öncesi Batı'dan ve içerideki hainler tarafından durup dururken "Ayasofya Cami
yapılamaz" operasyonu çekildi.
S-400 ve F-35 operasyonu derken yeni
bir kriz için de düğmeye basıldı. ABD'deki Demokratlar ve AB, Akkuyu Nükleer
Santrali'nin durdurulmasını istedi. AB,
projemizin durdurulması yönünde bir
karar tasarısını ortaya attı. ABD medyası da balıklama atladı. Türkiye'nin
Akkuyu ile birlikte elektrik enerjisinde
dışa bağımlılığını azaltacağını, Rusya ile
işbirliğinin artması sonucu Türkiye'nin
tehlikeli olacağını iddia etti. ABD'de 104,
Fransa'da 58, İngiltere'de 16 ve Almanya'da 9 nükleer santral vardı. Bizim 1
tane bile yapmamıza tahammülleri yoktu. Bir adım öteye gitmemizi istemiyorlar. Alçakça saldırıyor, içimizdeki hainlere
sınırsız destek veriyorlar. Ankara'yı ele
geçirmek için asla yan yana gelmeyeceklere aynı kaptan yediriyorlar. Onlara
sandık sandık ekmek ve su taşıyanlar
da çocuklarının yarınlarını ipotek altına
aldırdıklarını farkettiklerinde yanacaklar.

ABD'de 104,
Fransa'da 58,
İngiltere'de 16
ve Almanya'da
9 nükleer santral vardı; bizim
1 tane bile
yapmamıza
tahammülleri
yoktu.

Bekir Hazar
Gazeteci/Yazar

Yolumuz uzun... O yüzden
Başkan Erdoğan'ın dediği gibi seçim
tartışmalarını geride bırakmak zorundayız.
Şimdi ekonomi ve güvenliğimize odaklanma zamanı…
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ÇEKMEKÖY’DE

23 Nisan Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Çekmeköy’de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

10

Çekmeköy’de 23 Nisan kutlamaları
Taşdelen Karanfil Park içinde yer
alan Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu
ile başladı. Bir gelenek olan makam
ziyareti ile devam eden 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz; Çamlık Ayşe Nezahat
Kurukahveci İlkokulu’ndan Mukaddes Hop, Hamide Nur Karaçoban ve
Muhammet Osman Aslan’a makamını
devretti.

İsmihan İsmet Süzer İlk ve Ortaokulu’nda gerçekleşen kutlama törenine
Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan,
Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı
Fatih Sırmacı ve Çekmeköy İlçe Milli
Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende öğrenciler,
hazırladıkları gösterilerle büyük beğeni topladılar. Alanda bulunan gençyaşlı binlerce Çekmeköylü vatandaş
bayramın çoşkusunu yaşarken öğrencilerin heyecanı görülmeye değerdi.

11
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Türkü Hikayeleri

Çekmeköy’de yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı temalı şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Çekmeköy Kaymakamı Adem
Arslan, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sırmacı ve
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş’tan aldılar.

Türkü Hikayeleri
Hastane Önünde İncir Ağacı

Komşu kızı ile beşik kertmesi olan Yozgatlı bir genç, askerde
verem hastalığına tutulur. Hava değişimi olarak Yozgat’a
gönderilir. Kız tarafı gencin hastalığını öğrenir. Kızı da genci
de birbirleriyle görüştürmezler. Genç, ince hastalığa yakalanmışken bir de sevda hastalığına yakalanıp mum gibi erimeye
başlar. Ailesi çok üzgündür. Kız tarafına yalvarır, yakarır, hiç
değilse uzaktan uzağa görüşsünler diye adam bile gönderirler
ama nafile, istekleri kabul görmez…
Kız tarafı şart koyar. Hele bi’ iyileşsin bakalım denir. Genç o
gece İstanbul’a tedavi olmak üzere yola çıkar. Eski zaman, ince
hastalığa yakalananın iflah olmadığı, hastalığın çaresinin olmadığı zamanlar… Genç hastaneye yatar, hastalığı günden
güne ağırlaşır. Hayalinde nişanlısı, annesi, ailesi dolaşır durur.
Gözü hastane bahçesindeki incir ağacına takılır ve güç bela
bu dizeleri yazar. Bir ay geçmeden ölüm haberi gelir. Yazıp
şapkasının içine koyduğu bu beyitleri, hastane yetkilileri
eşyalarıyla birlikte ailesine teslim eder. Ailenin durumu yoktur,
oğullarını köylerine götüremezler, cenazesi İstanbul’da kalır.

Hastane Önünde İncir Ağacı
Hastane önünde incir ağacı (annem ağacı)
Doktor bulamadı bana ilâcı (annem ilâcı)
Baş tabip geliyor zehirden acı (annem vay acı)
Garip kaldım yüreğime derdoldu (annem derdoldu)
Ellerin vatanı bana yurdoldu (annem yurdoldu)
Mezarımı kazın bayıra düze (annem vay düze)
Yönünü çevirin sıladan yüze (annem vay yüze)
Benden selâm söylen sevdiğimize (sevdiğimize)
Başına koysun karalar bağlasın (annem bağlasın)
Gurbet elde kaldım diye ağlasın (annem ağlasın)
Yöre: Yozgat/Akdağmadeni
Düzenleme: Nida Tüfekçi

Yıllar sonra ağıt formunda düzenlenen bu türkü, dilden dile
okunmaya başlar…
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Sıra Dışı Bir Öğretmen

HASAN ÇAĞATAY ELMA
Nam-ı Diğer Absürt Öğretmen
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i
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’’ de
ci olur mu?
amsızciler dev
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Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

İsmim Hasan Çağatay Elma, 19 Nisan 1989 yılında polis memuru bir
baba ve hemşire bir annenin 3. ve son çocukları olarak dünyaya
geldim, aslen Sivas Şarkışlalıyım.
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i öğren
e bir
k
a
is
t
i
ıf
b
e
ın
s
b
e
Aslında hukuk okumak istiyordum, daha doğrusu babam çok
Bu
ıyorlar. S
.
a
m
p
lm
a
E
y
y
e
a
il
istiyordu. Ben de bu yönde üniversiteye hazırlanıyordum. Hukuk
t
lık b
san Çağa men”
a
H
:
n
e
bölümüne puanım yetmeyince sınıf öğretmenliğini yazdım, iyi
t
öğretm
ürt öğre
s
m
b
e
a
“
h
r
la
e
y
ki de yazmışım.
Nam-ı diğ i eğitim metodu iyor
ir
t
diğ
Benimse hibi bireyler yetiş iyor.
Dersler için farklı konsept ve oyunları hazırlama
a
s
d
n
v
e ir
özgüve
a okulu s
r
r
la
u
k
ğ
u
fikri nasıl ortaya çıktı?
o
c
y
o
te
hem de ç
a çiğ köf
t
ıf
ın
Hiçbir zaman dersleri sevdirmeye çalışmadım, hep okulu
s
e
n
v
nü
ptığınızı
a
Bir düşü
y
ı
r
o
r
sevdirmeye çalıştım. Çünkü herkesin sevmediği, başarılı
la
t
n
a
oyu
u, tiy
duğunuz izle karşılıklı halk eğitim
olmadığı dersler olmuştur ama okul, bu çocukların
nin
eksel
n
le
e
hayatında hep baki kalmalı diye düşündüm ve devamg
öğretme
e
t
ınızı… İş sınıf öğretmenisızlıkları azaltmak adına böyle bir yöntem tercih
oynadığ
im dolu
yıkan bir
z
ı
a
ın
a
r
d
la
ettim.
r
a
u
d
tab
, bir o ka
li
e
c
n
le
ğ
nin e
öyküsü…

Sıradışı bir eğitim metodunuz
var. Öğrencilerin başarısında,
sosyalleşmesinde ve kendini
ifade etme kabiliyetlerinin
artmasında ne tür değişiklikler gözlemlediniz?
Olumlu düzeyde ciddi gözlemlerimiz oldu. Tatil olduğu zaman
sevinen, kalabalıkta konuşmaktan
kaçınan, iş birliğinden uzak öğrencilerim yok denecek kadar azaldı.

Öğrencileriniz videolarda çok
başarılı. Videoları çekmeden
önce ön çalışmalarınız oluyor
mu?

İlk başlarda oluyordu ama artık
profesyonelleştiler diyebilirim. ☺
Doğaçlama ve spontane gelişiyor
çoğu. Hepsi yaratıcı drama ve
tiyatro ile iç içe olduğundan zorluk
çekmiyoruz, kameraman olmak
isteyen öğrencim bile var artık.

Engelli bir öğrencinin (Akif
Can) halk oyunu oynamasını
sağlayarak minik bir
yüreğin büyük bir hayalini
gerçekleştirmesine vesile

oldunuz. Akif’i halk oyununa
dahil etme fikri nasıl gelişti?
Onun gözlerindeki mutluluğu
görünce ne hissettiniz?

Ben Akif’e acıyarak onu halk oyununa almadım, benim için diğer
öğrenciler ne ise, hangi haklara
sahipse o da aynı haklara sahiptir.
Akif de artık bunun bilincinde.
Hedefim engelli öğrencilerle aramızdaki engeli kaldırmaktı Akif’le
bunu başardık.

Videolarınız çok sayıda kişiye
ulaştı. Özellikle katı bir disiplinle eğitim görmüş kimseler tarafından büyük beğeni topladı. Öğrencilerinizin velilerinden, takipçilerinizden nasıl geri dönüşler
alıyorsunuz?
Genel anlamda muazzam tepkiler
aldım. Olumsuz eleştiriler de oldu
tabii ki ama özellikle velilerim hep
destek oldu. Bu konuda hepsine
ayrı ayrı teşekkür ederim.

Herkesin
sevmediği,
başarılı olmadığı dersler
olmuştur ama
okul, çocukların hayatında hep baki
kalmalı…

Kendinize ve mesleğinize
yatırımda bulunmak adına
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ortak yürüttüğünüz bir proje var.
Bu çalışmanızla alakalı bilgi
verebilir misiniz?

neler yapıyorsunuz?

Yeniliğe açık olmak önemli. Öğretim alanında uzman kişilerin
öne sürdüğü öğretim yöntem ve
tekniklerini sürekli takip ediyorum,
kendi yöntem ve tekniğimi geliştirmeye çalışıyorum.

Öğrencilerinize değerler eğitimi konusunda nasıl bir eğitim
veriyorsunuz?

Değerler eğitimi en önde gelen
konulardan birisi. Örnek olarak
yaptığımız bir etkinlikten bahsedeyim. Sınıfta kantin kurduk, yiyecek ve
içeceklerin fiyatlarını üzerine yazdık
ve başını boş bıraktık. Öğrenciler
aldığı ürünün parasını kabın içerisine
bırakıyordu. Yiyecekler bittiğinde
kasada 50 kuruş açık çıktı. Araştırmalar sonucunda açık bana ait çıktı,
aldığım ürünün parasını ben koymamışım kaba… ☺

Geçtiğimiz yıllarda görev
yaptığınız okul ile kardeş okul
oldunuz, hatta Van’daki öğrencileri İstanbul’da ağırladınız.
Bu sürecin finansmanını nasıl

sağladınız? Öğrencilerin yorumları nasıldı?

TRT’de yayınlanan Aileler Yarışıyor
programında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yayınlanacak bölüm için Tuşba’daki Akköprü İlkokulu ile Melahat
Öztoprak İlkokulu öğrencileri yarıştı. Tüm masrafları programın
yapımcı şirketi (Staff Film) üstlendi.

İlk defa uçağa binip İstanbul’u gören
öğrenciler, kardeş sınıflarıyla tanışma
fırsatı elde etti ve neticede çok güzel
bir gezi oldu. Emeği geçen herkese
teşekkür ederiz.

Yedi coğrafi bölgede geleneksel eğitim tabularını yıkmış,
yeniliğe açık ve kendini
kanıtlamış yedi öğretmenle

Türkiye’nin dört bir yanında ortak çalışmalarımızı yürüttüğümüz öğretmenler var.
Bunlardan birisi görev yaptığım okulun
kardeş okulu, sınıfımın da kardeş sınıfı olan
Van Tuşba’da Akköprü İlkokulu sınıf öğretmeni Hulusi Öğretmen, nam-ı diğer troll
ögretmen. Birlikte bir projeye imza attık,
Hulusi Öğretmen’i öğrencileriyle birlikte
Staff Film sponsorluğunda İstanbul’da misafir ettik. Öğrenciler hem İstanbul’u
gezmiş oldu hem de bir televizyon programına katılmış oldular. Bunun haricinde
hayata geçirilmeyi bekleyen çok sayıda
projemiz var. Ortak çalışma yürüttüğümüz
öğretmenlerle birlikte Sıfır Atık Projesi’ne destek verdik ve işaret diliyle geri
dönüşümün önemini anlatan bir spot
çektik.

Tanınırlığınızın artması sizi eğitim
yuvalarına uzanan iyilik zincirinin
bir halkası da yaptı aynı zamanda.
Bu bağlamda ne tür çalışmalarınız
oluyor?

İhtiyaç sahibi okullara sosyal medya
aracılığıyla çeşitli eğitim-öğretim malzemeleri ile kılık-kıyafet yardımı sağlıyoruz.
Kızılay Gençlik Kollarıyla Türkiye’nin birçok
ilinde ortak çalışmalar yaptık. Özellikle ihtiyaç sahibi okullar sosyal medya hesabımdan benimle iletişime geçiyor. Böylece biz

de onların sesini duyuruyoruz. İnanın bir
sürü yardım gidiyor bu okullara. Çocukların
kırtasiye malzemelerinden tutun da kışlık
giyeceklerine, hatta okulun boya-badana
gibi ihtiyaçlarına kadar… Ve bunun için
çok mutluyuz, umutluyuz. Projelerimize
destek vermek, sponsor olmak isteyenler
@absurtogretmen adlı instagram adresinden bana ulaşabilirler.

Türkiye’deki eğitim sistemiyle
alakalı neler söylersiniz?

Sistem maalesef aksaklıklarla dolu, sürekli
değişen müfredat ve sistemsel yenilikler
bize zarar veriyor. Başa yeni gelen, diğerinin inşa ettiği merdiveni yıkıp kendi merdivenini yapmak istiyor. Bu yüzden kısır
döngüye tabiiyiz, umarım bundan sonra
ileriye dönük somut adımlar atılır. Sayın
bakanımız Ziya Selçuk Hocamıza birçok
öğretmenin güveni tam. İlk defa umut
dolu içimiz, umarım ilerisi için güzel şeyler
olur. İzlediğim metot konusunda ise genel
anlamda birçok üniversite öğrencisine ışık
tutuyorum. Geri dönüşler bu yönde.

Öğrencilerinizle yapmayı hayal ettiğiniz başka projeleriniz var mı?

Benim gibi geleneksel eğitim metodu
tabularını yıkmış öğretmenlerle iş birliği
içerisinde kamu spotu hazırlıyoruz, bu
çalışma biraz vaktimizi alabilir, gerekli
sponsor desteğini sağladığımız anda
somut adımlar atılacaktır. Daha fazla bilgi
klip yayınlanınca artık. ☺

Röportaj: Engin ERKÖSE
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İKTİDARIN ÜSTÜNDEKİ
GÖLGEYİ KALDIRMAK:
İSTANBUL’UN
FETHİ VE İMARI

Tarihler 1444 yılını gösterdiğinde
Osmanlı Sultanı II. Murad Balkanlarda
Macarlarla, Anadolu’da Karamanoğlu
Beyliği ile anlaşma imzalayarak devleti
tehlikeli bir durumdan kurtardığına ve
her tarafta barışı sağladığına inanmıştı.
Bu düşüncelerle Ağustos 1444’te
Mihalıç’ta kapıkulu ve beyler önünde
oğlu II. Mehmed lehine tahttan çekildi
ve Bursa civarında kendisini zühd ve
takva hayatına verdi.
Osmanlı tahtına henüz 12 yaşında bir
çocuğun geçmiş olması Haçlıları tekrar
harekete geçirdi. Osmanlılarla yaptığı
anlaşmayı bozan ve verdiği yemine
sadık kalmayan düşman ordusunun
Tuna’yı aşıp Bulgaristan içlerinde
ilerlemesi üzerine Çandarlı Halil
Paşa’nın yoğun ısrarı üzerine II. Murad
Bursa’dan süratle Edirne’ye geldi ve
başkomutan olarak ordunun başına
geçti. Zağanos ve Şehabeddin Paşalar
ordunun başında II. Mehmed’in bulunmasını istemişler fakat bu isteklerini
kabul ettirememişlerdi.

18

üzerine harekete geçmişler, onlarla iş
birliği yapan Eflak beyi ise Yergöğü’nü
ele geçirmişti. Bu esnada Edirne’de
yeniçeriler ayaklandılar. Görünüşe
göre Halil Paşa’nın tahrik ettiği isyan
genişledi daha sonra halkın yardımıyla
bastırıldı. Fakat içte ve dışta yaşanan
bu gelişmelerden sonra Çandarlı Halil
Paşa’nın tedbirleri sonucunda II. Murad
1446 Ağustos ayı sonlarında Edirne’ye
gelerek tekrar tahta çıktı. II. Mehmed,
Şehabeddin ve Zağanos Paşa ile birlikte Manisa’ya gönderildi.
II. Mehmed’in başarısız geçen iki yıllık
ilk saltanat dönemi onun sonraki faaliyetlerini şekillendirmesi ve özellikle
de İstanbul’un fethine karar vermesi
açısından önemlidir. II. Mehmed bu
iki yıllık süreç içerisinde Çandarlı Halil
Paşa gibi muhafazakar ve devrini

tamamlamış bir siyasetin temsilcisi
olan kişiler yerine, kendisine benzeyen insanlarla, daha gözü pek, daha
cüretkar bir politika izlemeye karar
verecektir.
II. Murad’ın vefatından sonra 18
Şubat 1451’de II. Mehmed ikinci defa
Osmanlı tahtına çıktı. Saruca ustanın
kontrolünde Edirne’de irili ufaklı toplar
döktürmeye başladı. 1452 yazında
Bizans’tan istediği ücreti alamayan
Macar top döküm ustası Urban’ı
Osmanlı hizmetinde istihdam etti.
Boğazdan geçen gemileri kontrol
etmek ve Karadeniz’den gelen ticaret
gemilerinden gümrük vergisi almak ve
bu şekilde Bizans’ı ekonomik olarak da
zayıflatmak amacıyla Ağustos 1452’de
Rumeli Hisarı’nı yaptırdı. Hisar’ın
bitiminden kısa bir süre sonra 30 bin

kişilik ordusuyla İstanbul surları önlerine gelerek burada 3 gün incelemelerde bulundu. Kuşatma taktikleri
ile ilgili kitaplar okudu, kuşatma planları yaptı. Kale kuşatmasında etkin bir
şekilde kullanılan lağım, yani toprağın
altına tünel kazılarak surların altından
patlatma yöntemi için de başta 300
Sırp madenci olmak üzere birçok tünel
kazıcıyı istihdam etti.
Bugünkü Fatih ilçesi sınırlarına sıkışmış
olan Bizans İmparatorluğu şehri kendi
kuvvetleri ile uzun süre savunacak
güçte değildi. Bu yüzden Papalık,
Venedik ve Avrupa krallıklarından
gelecek yardıma ihtiyaç duymaktaydı.
Bu dönemde İstanbul, Ortodoks kilisesinin merkezi; Roma, yani Vatikan ise
Katoliklerin merkezi idi. Bu iki mezhep
arasında birliktelik yoktu.

10 Kasım 1444 tarihinde meydana
gelen Varna Meydan Muharebesi’nde
askerlerinin büyük kısmı imha edilen
Haçlılar tarihi bir bozguna uğradılar.
Varna Savaşı İstanbul’un Katoliklerin
mi yoksa Türkler’ in mi olacağını belirleyen bir savaş oldu.
Diğer taraftan Varna’da babasının
kazandığı büyük zafer II. Mehmed’in
hükümdarlığını gölgeliyordu. Bu nedenle Varna’dan daha büyük bir zafer
kazanarak hükümdarlığı üzerindeki
gölgeyi kaldırması gerekecekti. Bu da
İstanbul’un fethi idi.
Varna Savaşı’ndan sonra II. Murad
Edirne’de kısa bir süre kalıp ardından
padişah olan oğlunun durumunu
sarsmamak için Manisa’ya gitti. Fakat
Çandarlı Halil Paşa daima II. Murad’a
padişah muamelesi yapıyor, devletin
merkezini Manisa olarak görüyordu.
Varna Savaşı kazanılmış olmasına
rağmen Balkanlarda tehlike tamamen sona ermemişti. Macarlar Tuna
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Ayrıca IV. Haçlı Seferi esnasında 1204
yılında Latinler (Katolikler) İstanbul’u
işgal etmişler ve 1261’e kadar İstanbul Latinlerin elinde kalmış; şehir
yağmalanmış ve harap olmuştu. Bu
nedenle İstanbul’daki Ortodoks halk,
Latinlerden hazzetmiyordu. Halkın
çoğunluğu “İstanbul’da Latin külahı
görmektense Osmanlı sarığı görmeyi”
tercih ediyordu.
İstanbul daha önce Yıldırım Bayezid
ve II. Murad tarafından kuşatıldığında
Bizans İmparatoru mecburen Papa’dan
yardım istemiş, Papa ise kiliselerin
birleştirilmesi yani İstanbul’da Katolik mezhebine göre ayin yapılması
şartını öne sürmüştü. Başka çaresi
olmayan Bizanslılar 1439’da Floransa
Konsili’nde papanın isteklerini kabul
ettiler. Fakat bu karar Ortodoks halk
ve din adamlarının tepkisinden dolayı
1452 yılının sonlarına kadar uygulanmadı. Rumeli Hisarı’nın yapılması ve
Bizans üzerindeki Osmanlı baskısının
giderek artması üzerine 12 Aralık 1452
tarihinde Ayasofya’da Katolik Kardinal
Isidoros tarafından Roma usulü ayin
yapıldı. Halkın ve din adamlarının
büyük çoğunluğu bu ayini protesto
ettiler. O dönemin tarihçilerinin ifadesiyle kilisenin birleşmesinden sonra
Bizanslılar sanki bir Yahudi Havrasıymış
gibi Ayasofya’ya girmekten kaçındılar.
Kiliseyi inançsızların mihrabı olarak
gördüler.
Kiliselerin birleştirilmiş olmasına
rağmen Bizans’a yeteri kadar yardım
yapılmadı. İstanbul’da 10 bin civarında asker ve kuşatma esnasında
yardımcı olabilecek 30-35 bin kişilik
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bir halk vardı. İmparator Konstantin
ve Bizans’ın ileri gelen komutanları ile
birlikte İspanyol Don Francisco Toledo
ve Cenevizli Giovanni Giustiniani şehrin savunmasında önemli rol oynayan
kişilerdi. Osmanlı ordusu ise 70-80 bin
kişi civarındaydı.

Akşemseddin, fethe karşı
çıkanların cezalandırılması
gerektiğini söylemişti
Osmanlı tarafında iki hizip vardı. Birincisi Sultan II. Mehmed ile Zağanos ve
Şehabeddin Paşaların başını çektiği ve
İstanbul’un kesinlikle fethedilmesi gerektiğini düşünen gruptu. II. Mehmed,
fethi mutlak iktidarının ilk şartı sayıyor
ve buna karşı bir engel tanımıyordu.
Buna karşı Çandarlı Halil Paşa fethin
gerçekleşmesi durumunda bütün
iktidarının elden gideceğini biliyordu.
Bundan dolayı bu işe girişilmemesi
için elinden geldiği kadar çalıştı fakat
artık II. Murad dönemindeki etkinliğini kaybetmişti. Yine de kuşatma
esnasında yaşanılan olumsuzluklarda
Çandarlı’nın temsil ettiği muhalif
görüşler, askerler arasında yüksek sesle
gündeme gelecek ve fethin tehlikeye
girmesine sebep olacaktır.
İstanbul kuşatması esnasında 20-22 Nisan tarihleri arasında yaşanan gelişmeler önemlidir. 20 Nisan’da İstanbul’a
yiyecek ve yardım getiren 3 Ceneviz ve
1 adet Bizans nakliye gemisi Yenikapı
açıklarında Osmanlı donanmasını
yararak Haliç’e girmeyi başardı. Bu
olay Osmanlı ordusunda kuşatmayı
başarısızlığa uğratacak derecede moral

bozukluğuna sebep olmuş ve Çandarlı’nın da içinde bulunduğu kuşatmanın
kaldırılması yönündeki görüşler yüksek
sesle dile getirilmeye başlamıştı.
Bu olay üzerine Akşemseddin 20/21
Nisan tarihinde II. Mehmed’e yazdığı
mektubunda “Şimdi yumuşaklık ve
merhamet gerekmez. Bu hususta
kusuru görülenler, fethe muhalif
olanlar tespit edilip bunlar görevden
azil dahil gereken en şiddetli ceza
ile cezalandırılmalıdır. Eğer bunlar
yapılmazsa şehre yeni bir hücuma
kalkışıldığında gevşeklik gösterilecektir. Şimdi sizin yapmanız gereken bütün gücünüzle işe sarılmanız,
gayret göstermenizdir.” diyerek
kusuru görülenlerin cezalandırılmasını
ve işe daha sıkı sarılmasını tavsiye
etmiştir.
21 Nisan’ı 22 Nisan’a bağlayan gece
70 kadar Osmanlı gemisi karadan
yürütülmek suretiyle Haliç’e indirildi.
Bu olay 20 Nisan’da yaşanan başarısızlığın üstünü örttü, Osmanlı askerlerinin maneviyatını yükseltti. Bizans’ta
ise büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığı
yaşanmasına sebep oldu.
Kuşatmanın son günlerinde Mayıs’ın
dördüncü haftası Macarların saldırıya
geçtiği ve bir Venedik donanmasının
Ege’ye geldiği haberi orduda
yayılmıştı. 25 Mayıs’ta Bizans’a şehri
teslim etmesi yönünde yapılan teklif
reddedilmişti. Osmanlı ordusunda
moraller bozulmuş, yaşanan gelişmeler askeri sabırsızlığa ve kaygıya
düşürmüştü. Niçin bir an önce saldırıya
geçilmediği, padişahın yapılması

imkânsız bir işe girişerek milletini
mahva sürüklediği şeklinde söylentiler yayılmaya başlamıştı. Toplanan harp meclisinde Çandarlı Halil
Paşa Batı âlemini tahrik etmenin
tehlikeli olduğunu belirtmiş,
düşmanlarla anlaşma yapılarak
kuşatmanın kaldırılmasını teklif etmişti. Fakat Zağanos Paşa,
Şehabeddin Paşa, Turahan Bey
ve Akşemsettin saldırıya devam
edilmesi gerektiğini söylemişler;
bunun üzerine genel bir taarruz
yapılması kararı alınmıştır. Nitekim
29 Mayıs’taki umumi hücum neticesinde şehir fethedilmiştir.
Fatih 29 Mayıs günü yeniçerilerle
birlikte şehre girerek Ayasofya’ya
geldi, atından inerek yerden
aldığı bir avuç toprağı başına
serpti. Kilise içinde korku içinde
bekleşen Bizanslıların emniyet
içerisinde evlerine götürülmesini söyledi. Daha sonra kilisenin
camiye dönüştürüldüğünü bildirdi.
Ulemadan biri ezan okudu, ve Ayasofya’da ilk namaz kılındı. Fetihten
sonra şehir –kılıç ile alındığı içinüç gün yağmalandı ve halkı esir
edildi. Şehri canlandırmak isteyen
padişah, fidyesini temin eden ve
kaçtığı yerden geri gelen Rumların
şehirde yerleşmesine izin verdi, bir
kısım esir Rumları kendi parasıyla
satın alıp serbest bıraktı.
İstanbul’un fethi Venedik, Papalık
ve Avrupa devletlerinde şok etkisi
yaratmıştı. Bazı yerlerde Bizans’ın
yardımına gidilmediği için Hıristiyan devletler suçlandı. Hıristiyanlar İstanbul’un Türklerin eline
geçmesini Romalıların Kudüs’ü
yakıp yıkması, Hz. İsa’nın çarmıha
gerilmesi ve dünyanın sonu gibi
büyük felaketlerden biri olarak
algıladılar. Fetihten sonraki üç yıl
Papa önderliğinde İstanbul’u geri
almak için Haçlı seferi düzenleme
girişimlerinde bulundular fakat
kendi aralarında birlik sağlayamadıkları için bu girişim başarısız
oldu.

Fatih’in İmar ve
İskan Faaliyeti
En az İstanbul’un fethi kadar önemli bir
olgu İstanbul’un yeniden imarı ve eski
canlılığına kavuşturulmasıdır. Bilindiği
gibi 1204-1261 yılları arasında Latinlerin işgaline uğrayan şehir, eski zenginlik ve canlılığını yitirmişti. 1453’te
İstanbul kuşatıldığında şehrin nüfusu
askerlerle birlikte yaklaşık 45 bin kişi
civarındaydı. Fatih şehri fethettikten
sonra saltanatının son zamanlarına kadar ülkenin çeşitli yerlerinden Müslim
ve gayrimüslim nüfusu İstanbul’a yerleştirdi. Şehrin etrafına savaş esirlerini
yerleştirerek 100 kadar köyü ihya etti.
Şehre gelen yollar, köprüler ve suyollarını tamir ettirdi. Kapalıçarşı’nın
temeli olan Büyük Bedesten’i yaptırdı.
Ayrıca Fatih Camii, Semaniye Medreseleri, çocuklar için bir mektep, bir
hastane (dârüşşifa) ve fakirler ile yolculara yemek dağıtılan imaretten oluşan
külliyeyi ve daha sonra devletin uzun
yıllar yönetileceği mekân olan Topkapı
Sarayı’nı inşa ettirdi.
Fatih, 1459 yılında bütün üst düzey
devlet adamlarını toplayarak şehrin
değişik yerlerinde vakıflarla imaret,
cami, çarşı, han ve medreseler gibi
yapılar yaptırmalarını istedi. Veziriazam
Mahmud Paşa padişahın bu politikasına uygun olarak günümüzde İstanbul’un en gözde alışveriş semti olan
Mahmud Paşa sitesini meydana getirdi.
Diğer vezirler de onu takip ettiler. Hoca
Paşa, Gedik Ahmed Paşa, Murat Paşa
mahalleleri gibi İstanbul’un belli başlı
mahallelerini teşkil eden siteler kurdular. Nitekim 1477’de yapılan sayımda
İstanbul’da Müslim ve gayrimüslim
toplam 14 bin 803 aile (hâne), Galata’da ise 1521 aile yaşamaktaydı. Yine
aynı sayıma göre İstanbul’da 3 bin 667,
Galata’da 260 dükkan bulunmaktaydı.
Fatih’in izlemiş olduğu imar ve iskan
siyaseti sayesinde İstanbul geçmişten
günümüze kadar sürekli büyüdü.
Günümüzde de 16 milyonluk nüfusu,
sürekli artan ticarî hacmi ve jeopolitik
konumu ile bölgenin en önemli şehri
olma özelliğini devam ettirmektedir.
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Hıristiyanlar
İstanbul’un
Türklerin eline
geçmesini;
Romalıların
Kudüs’ü yakıp
yıkması, Hz.
İsa’nın çarmıha
gerilmesi ve
dünyanın sonu
gibi büyük
felaketlerden
biri olarak
algıladılar.

Yrd. Doç. Dr. Ersin KIRCA
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi
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2019
İLKBAHAR/YAZ
GELİNLİK MODASI
Yaz dönemine girdiğimiz şu günlerde, düğün
sezonu yaklaştı ve gelin adaylarının gelinlik arayışı
başladı. Ben de bu dönemde gelin olmaya hazırlananlar için 2019’un öne çıkan gelinlik modellerini
mercek altına almak istedim.
Şüphesiz her gelin kendi düğün masalının kahramanı
olmak ve o en özel gününde yıllarca unutamayacağı
bir gelinliğe sahip olmak ister. Bu yüzden baktığımızda
son birkaç yıldır, özellikle tesettürlü gelin adaylarının
gelinlik tercihlerinde, sıradanlıktan kurtulup kendileri
için özelleştirilmiş ikonik ve farklı detaylara yöneldiğini
görüyoruz. Bu detay bazen iri bir fiyonk, bazen Viktoryen Dönem’e gönderme yapan geniş bir şapka, bazen
zarif ve alabildiğine uzun bir pelerin oluyor..

Sadelik anlayışını bozmadan, tek bir detayda gösteriş yakalamak isteyenler için,
gelinliğin bir tarafına kondurulmuş iri
fiyonkları 2019 yaz gelinliklerinde görebilirsiniz. Bu akımı ilk tanıtan; kendisi de
aynı zamanda beğendiğim bir tasarımcı
olan Zeynep Serdengeçti’nin gelinliği
idi. Abartısız ve güçlü duruşu ile göz
dolduran bu gelinlik tasarımı, şimdiden
pek çok gelin adayına ilham oldu bile!
Alışılmışın dışına çıkmak istiyorsanız
sadelik trendini bambaşka bir boyuta
taşıyan bu iri fiyonklarla göz yormayan,
aynı zamanda iddianızı bozmayan bir
gelinlik tasarımına kavuşabilirsiniz.

Peki bu yaz, dünyaca ünlü moda devlerinin sunduğu
modeller, farklı gelinlik arayışında olan gelin adaylarının beklentilerini karşılayacak mı, birlikte bakalım.
2019 yazında, geçen seneden miras kalan gelinlik
trendlerinin yanında yine beklenmedik detayları
göreceğiz. Alışılagelmiş kabarık gelinlik modelleri bir
yana, bu yaz; renkli gelinliklerden geometrik desenlere, kabarık kollardan iri çiçeklere kadar geniş bir
model yelpazesi bizi bekliyor. Bu anlamda bence gelin
adayları çok şanslı!
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Dönem esintisi
taşıyarak romantik
bir havaya bürünmek isteyen gelin
adayları için, retro
gelinlik modelleri
2019 yazında yine
öne çıkıyor. Balon
kollar, volanlı
etekler, şifon ve
dantel detaylar
bu akımın öne
çıkan detaylarından. Modası hiç
geçmeyen ve yıllar
süren romantik
bir etki yaratmak
isteyen gelin
adayları bu retro
modellere mutlaka göz atmalılar.

Detaylı incelemek gerekirse 2019 yazının öne çıkan
gelinlik trendleri şöyle:

Şaşırtıcı Sadelik
Şüphesiz geçen sezondan
beri gördüğümüz gelinlikte “sadelik” trendinin
koleksiyonlarda bu kadar
yer edinmesinin sebebi,
İngiliz Kraliyet Ailesi’nin
gelini Meghan Markle‘ın
düğününde tercih ettiği
düz ve abartısız gelinliğiydi. Markle’ın gösterişten uzak, vücut proporsiyonuna uygun olarak
hazırlanan kayık yakalı
gelinliği, hem tasarımcılara hem gelin adaylarına ilham oldu. Geçen seneden beri sıkça
karşımıza çıkan bu tarz sade gelinlik modelleri,
2019 yazında da etkisini sürdüreceğe benziyor.
Moda kaygısı olmadan; gösterişin ve abartının
değil, sadeliğin ve özgüvenin öne çıktığı bir
duruş sergilemek isterseniz gelinlik tercihinizde bu sade modellere öncelik
verebilirsiniz.

Retro
Modeller

Sadelik anlayışını
bozmadan, tek bir
detayda gösteriş
yakalamak isteyenler
için, gelinliğin bir
tarafına kondurulmuş
iri fiyonkları 2019 yaz
gelinliklerinde görebilirsiniz.

Şapkalı
Gelinlikler

İkonik parçalarla gelinliğini tamamlamak isteyen
gelinler için, şapkalı gelinlik
modelleri 2019 yazında
farklı bir alternatif olarak
karşımıza çıkıyor. Bu tarz
modelleri seçmek isteyenlere önerim; şapka zaten
başlı başına dikkat çeken bir
detay olduğu için, gelinliğin
modelinde sadelilikten yana
olmaları. Ya düz kesim saten
modelleri tercih etmeli ya
da gelinliğin bir bölümünde
dantel, işleme gibi detaylara
yer vermeleri, göze daha
hoş gelen bir görünüm
ortaya çıkaracaktır.
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Geometrik
Desenler
Kabarık modeller, işlemeli,
dantelli, şifon
detaylı modeller bir yana; bu
sezon moda
otoriteleri bize
bambaşka ve
modern bir
duruş sunuyor. Geometrik
formda işlemeler yapılan gelinlikler, tam
olarak 2019 yazının gözde
modellerinden olacak. Klasik
işlemelerden sıkılanlar ve
farklı bir alternatif arayanlar
için bu matematiksel duruş
ideal. Hem modern hem ışıltılı
bir hava yakalamak isteyen
gelin adayları, bu geometrik
desenlerin üzerine pırıltılı
taşlar ve simler ekleyebilir.

Sağlık

Çiçek Etkisi
“Çiçek sevmeyen kadın yoktur” fikrinden yola çıkan tasarımcılar, 2019 yaz
gelinlerine bahar havası yaşatıyor.
Baştan aşağı çiçek motifleriyle bezenen
modelleri ya da sade modellerin üzerine işlenen renkli çiçek detaylarını
2019 yaz gelinliklerinde görmeniz
mümkün.

Badem, az miktarda tüketildiğinde bile hem E vitamini ve magnezyum
hem de protein ve lif içeriğiyle zengin bir besin kaynağıdır. İşlenmemiş
badem; potasyum, kalsiyum, demir, fosfor ve tekli doymamış yağ gibi vitamin ve mineraller bakımından da faydalı bir gıda maddesidir.

Bademin Vücudumuza Faydaları:

Pelerinli Gelinlik
Zarafeti
Özellikle tesettürlü gelin adaylarının
en sık tercih ettiği pelerinli modeller,
2019 yazında yine zirvede olacak.
Gelinliğin arka kısmından başlayarak
kuyruk halinde uzanan, isterseniz üzerine işlemeler ya da çiçek desenleri
ilave ederek zenginleştirebileceğiniz
bu modelleri radarınıza alabilirsiniz.
Pelerini uzun tutmak istemeyen gelin
adayları için, bel hizasında biten kısa
pelerinli modeller de farklı bir alternatif olarak karşımıza çıkacak.
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∞ Her gün düzenli olarak tüketilen
badem, günlük magnezyum
ve bakır ihtiyacını karşılamaya
yardımcı olur.

badem; kemik, kas, saç, tırnak
sağlığı için önemli ve vücut
onarımı açısından gerekli bir
besindir.

∞ İçerisindeki kalsiyum ve fosfor,
kemiklerin korunması ve güçlenmesini sağlar.

∞ İçerdiği tekli doymamış yağ
asitleri nedeniyle LDL (kötü huylu)
kolesterolün düşmesine yardımcı
olur, HDL (iyi huylu) kolesterolü
iyileştirir.

∞ İçerdiği E vitamini kalp için
faydalı bir antioksidandır.
∞ İçerisindeki magnezyum, kalp
krizi riskini azaltır.

Büşra Erdoğan Toraman
Moda ve Marka Danışmanı
www.busraerdogan.com
instagram.com/busraerdogantoraman

instagram.com/nasilgiyerim

∞ Lif bakımından zengin bir
besindir. Günlük olarak tüketilen
badem, bağırsak florasını koruyarak sindirim sistemine fayda sağlar
ve tokluk süresini uzatır. Ayrıca
koroner kalp hastalığı riskini
azalttığı da belirlenmiştir.
∞ Protein içeriği yüksek olan

Günlük olarak
tüketilen badem,
bağırsak florasını
koruyarak sindirim sistemine
fayda sağlar ve
tokluk süresini
uzatır. Ayrıca
koroner kalp
hastalığı riskini
azalttığı da belirlenmiştir.

∞ Yapılan araştırmalarda kalp
hastalıklarına karşı koruyucu
etkisinin saptanmasının yanında,
düzenli badem tüketiminin abdominal yağlanmayı azaltıcı yönde
etki gösterdiği görülmüştür.
∞ Badem, içerisindeki potasyum
ve sodyum ile kan basıncındaki
dalgalanmanın önüne geçmeye
yardımcı bir besindir. Bu da açlık
kan şekeri ve insülin seviyesini
düzenlemeye yardımcı olur.

Diyetisyen Betül Ceylan
BETÜL CEYLAN Sağlıklı
Beslenme ve Diyet Merkezi
www.betulceylan.com
instagram: dytbetulceylan
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Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz,
Bölgesel Amatör Lig 10.
Grup’ta şampiyon olan
1877 Alemdağspor’u
tebrik etti.
Bölgesel Amatör Lig 10.
Grup’taki son maçında Bursa
Zaferspor’la deplasmanda
berabere kalarak şampiyon
olan 1877 Alemdağspor, 3.
Lig’e çıkmak için baraj maçı
oynamaya hak kazandı. Çekmeköy’ü profesyonel ligde
temsil etmeye hazırlanan 1877
Alemdağspor’u tebrik eden
Başkan Poyraz “Sezon boyunca akıtılan terin karşılığını
almak son derece memnuniyet verici. Başta futbolcu
kardeşlerim olmak üzere,
1877 Alemdağ’ın yöneticilerini, hocalarını ve taraftarlarını tebrik ediyorum.” dedi.
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Travma veya travmatik yaşantılara
maruz kalmadan yaşam döngüsünü
tamamlamak neredeyse mümkün
değil. Duygusal anlamda ağır ve
stres yaratan, beden ve ruh bütünlüğümüzü tehdit eden yaşantılar
travmatik yaşantılardır. Yaşantıları
deneyimlemenin yanı sıra şahitlik
etmek de benzer etkileri yaratabilir.
Son dönemde yapılan çalışmalar
nesiller arası travma aktarımının
mümkün olduğunu gösteriyor.
Kayıplar, iflas, afetler, ameliyatlar,
göç, ihmal ve istismar ilk akla gelen
travmatik yaşantılar. Duygusal anlamda ağır gelen yaşantılar zihnimizi
ve bedenimizi zorlar. Yaşanılan şok
sonrasında korku, endişe, pişmanlık,
çaresizlik, kaygı, panik, dehşet ve
utanç gibi yoğun duygu durumlarına neden olur. Bazen öğretmeni
tarafından azarlanan bir çocuk için
28

bu deneyim travmatik bir deneyime
dönüşebilir. Yeni doğmuş bir bebeğin
ihtiyaçları yeterince karşılanamıyor
ve bebek ihmale maruz kalıyorsa
gelişimsel travmaya maruz kalıyor
demektir. Travmatik olaylara bir
süre maruz kalmak bir kez yaşanılan
deneyimden çok daha sarsıcıdır.
Görünen o ki travmadan neredeyse
kaçışımız yok. Ancak size verebileceğim iyi bir haber var: Travmatik
yaşantılarımızla başa çıkabilecek

potansiyele sahibiz. Nörolojik
değerlendirmeler beynimizin başa
çıkma potansiyelini, duygularımızı
kabul edip farkına vardığımız
zaman duygusal rahatlamanın
olağan olduğunu, beden duyu ile
çalıştığımızda bedenin rahatladığını
belirtiyor. Örneğin bir kayıp yaşamış
kişi travmatik bir deneyime maruz
kalmıştır. Kayıp sonrası kaybı ile ilgili
konuşur (nörolojik işlemleme), yasını
tutar, üzüntüsünü yaşar, yas süreçlerini tamamlarsa (duygusal düzenleme)
travmatik deneyimi uzun vadede
kişiyi zorlamaz.
1995-1997 yılları arasında Amerika’da
yaklaşık 17.000 yetişkinle yapılan
çalışma ile travma çok daha fazla anlam kazandı (A.C.E Study). Herhangi
bir fizyolojik rahatsızlıkla hastaneye başvuran yetişkinlere çocukluk
dönemi travma ölçeği uygulandı.

Daha sonra fizyolojik ve psikolojik rahatsızlıklarla erken dönem
travmaları arasındaki korelasyonun düşünülenden çok daha
yüksek olduğu görüldü.
Yaşanılan travmatik olay sonrasında yaklaşık üç ay geçmesine rağmen; yorgunluk, göğüs
ağrıları, baş ağrıları gibi fiziksel belirtiler; üzüntü, depresif
duygular, korku, kızgınlık ve
suçluluk gibi duygu durumları;
hafıza sorunları, dikkatsizlik
ve uyku sorunları gibi zihinsel
zorluklar; kendini geri çekme,
aşırı hareketlilik, dürtüsellik ve
yeme sorunları gibi davranışsal
tepkiler görülüyor; kişi insanlardan uzaklaşıyor, aşırı kontrollü
davranıyor ve ilişkilerinde
sorunlar yaşamaya başlıyor
ise mutlaka profesyonel
destek almalıdır.

Depresyon,
kaygı bozuklukları,
yeme bozuklukları,
bağımlılık, travma sonrası stres
bozukluğu, anti sosyal kişilik
bozukluğu, obsesyonlar, fobiler,
özel yaşamda problemler,
kişilik bozuklukları vb. ruhsal
hastalıkları travma perspektifinden tedavi sürecine düzenliyoruz. Normal seyreden bir
akışta kişilerin bugünkü ruhsal
zorlukla yaşamaları beklenmez.
Danışanları terapi sürecine getiren şikayetlerinin nedenleri ile
çalışıyorken sarsıcı deneyimlerle,

travmatik anılarla çalışıyoruz.
EMDR terapileri travmatik
yaşantılarla baş etmekte oldukça
etkin bir yöntem. Travma kendini tekrarlamak, zihin ise kendini
rahatlatma çabası içindedir.
Bu sürecin terapi ortamında
profesyonel destekle deneyimlenmesi travmanın dönüştürücü
gücü ile kazanımlara dönüşebilir. Yaşam sürecinde zorlayıcı
deneyimlerle başa çıkacak EGO
gücüne sahip olabilmek ve travma sonrası süreci etkin yönetebilmek, ruhsal hastalıkların
önüne geçmede oldukça etkin
ve önleyici olacaktır.

Şimdi ve burada, kaynaklarımızın farkında olduğumuz
sağlıklı günler dilerim…

Travma kendini tekrarlamak, zihin
ise kendini
rahatlatma çabası
içindedir.

Lütfiye Arslan Demircioğlu
Psikolojik Danışman/
EMDR Terapisti
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AZ SÖZLE ÇOK ŞEY ANLATMA SANATI:

KÜÇÜREK ÖYKÜ
Gelişen dünya düzeni ve modern yaşamla birlikte, zaman problemleri oluşmaya başladı. Günümüzde insanlar; uzun okumalar yapmak
yerine fazla zaman almayan, insanı yormayan, sade okumalar
yapma taraftarı. Tam da bu noktada, edebi metinlerin henüz
pek keşfedilmemiş bir türü olan “küçürek öykü’’ karşımıza
çıkıyor. Öykünün bir alt türü olan küçürek öykü, dünya
edebiyatında; “flash fiction, short-short story’’ gibi isimler
alırken Türk edebiyatında; “minimal öykü, çok kısa öykü,
öykücük, kısa kısa öykü, kıpkısa öykü, sımsıkı öykü, kısa
kurmaca, kısa öykü, minik öykü, mini öykü, küçük öykü,
küçük ölçekli kurmaca, mesel’’ gibi isimlerle adlandırılır.
Aslolarak az sözle çok şey anlatma gayesi güdülür. Öykü
metni 250- 500 kelimeyle oluşturulabilir. Ancak 100 kelimeyi
aşmayan metinler, makbul metinlerdir. Bir fotoğraf karesini
andıran bu tür, her okuyucuda farklı izlenimler bırakır ve okuyucunun hayal dünyasını geliştirir. Zihin yorma, dikkatli okuma, analiz
yapma çabası oluşturur.
Türk edebiyatında küçürek öykünün en dikkat çekici isimleri;
Ferit Edgü ve Hulki Aktunç’tur. Ayrıca; Vüs’at Orhan Bener,
Murat Yalçın, Tezer Özlü gibi isimler de bu alanda öykü kaleme
almışlardır.
Bu öykü türüne ait birkaç güzel örneği sizlerle paylaşmak isteriz.

ölm.
“Savaşlar çocukları büyütür.” dedi yaşlı kadın, buruşuk
ağzının kenarındaki tükürükleri silerken, “babalarının
mezarları başında ağlayan adamlar görürsen şaşırma, yaşları
büyüktür babalarından...”
Bu sözler, örümcek ağına takılmış bir sinekti. Salınıp durdu
kafasının bir köşesinde.
Murat Yalçın, Aşkımumya - İma Kılavuzu, Can Yayınları, 2012.
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Tortu

Gece Uyarıcısı

Sadece kemanını vermedim. Yıllar
sonra yeğenine armağan ettim. O da
öğrenememiş doğru dürüst, evlerinin
bir duvarına asmış.
Ben zaten hiç beceremedim, hiçbir
şey, iç yangını anılar yaratmaktan
başka.

“Sıkıntı verici bir film görmüş, eve dönüyordum
hızlı hızlı. Sokak sessizdi, ıssızdı. İleride bir
adam vardı. Bir apartmana bakarak “Saat on ikiye
beş var!” diye bağırdı. Birilerini uyarıyor sanmıştım. Oysa adam yürümeye başlamıştı ve sesini
dört bir yana yönelterek uyarısını sürdürüyordu.
“Saat on ikiye beş var!” Sürekli, “Saat on ikiye
beş var!” Üç beş pencere daha kararmıştı.”

Vüs’at O. BENER, Kara Tren

Hulki Aktunç, Gece Uyarıcısı, Toplu Öyküler-1
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BİR GÜN HERKES ERDOĞAN’A
TEŞEKKÜR EDECEK

O; güler yüzü, pozitif yaşantısı, ailesi
ve duruşu ile örnek
bir isim. Tek bir
isim altında tevazu,
başarı ve bir ruh
olgunluğunu aynı
surette bulabilmek
kolay değildir…
Küçük yaşına
rağmen yakaladığı
şöhretin tuzağına
düşmeden insan
ve insan sevgisini
hayatının merkezine koymuş bir isim
o... Duru güzelliği
ve masumiyeti
simgeleyen kalbi
ile Türk sinema
tarihine adını altın
harflerle yazdıran
‘’Dört Yapraklı
Yonca’’nın en naif
yaprağı Hülya Koçyiğit ile birlikteyiz.
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Hülya Koçyiğit’i kısaca
bize anlatın desem?

İnce eleyip sık dokuyan, kolay
kolay ‘‘hayır’’ diyemeyen, her
daim sosyal yaşamın içinde olan,
yardımsever, kadının statüsünü
eşit olarak yaşayan ve yaşanmasını isteyen, aile değerlerine
saygılı, vatan sevgisi hep ön
planda, sosyal sorumluluk bilincine sahip, bireyci değil toplumcu
düşünce yapısına sahip biri…

Hülya Koçyiğit’in sanat
hayatı nasıl başladı?

Sahneyle ilk tanışmam 5-5,5
yaşımda İstanbul’a gelen Medrano Sirki ile oldu. Çalan müziğe
kapılıp kendimi sahnede buldum.
Kendimi müziğe, ışıklara kaptırıp
dans ettiğimi hatırlıyorum.
Gözlerimi, gelen alkış sesleriyle
açmıştım. O ışıkları ve alkışlayanları asla da unutamam. İlkokul
itibarı ile almaya başladığım
bale eğitimi ilerleyen senelerde
konservatuvarda tiyatro eğitimi
ile devam etti. Şehir tiyatrolarındaki küçük kız kardeşim Nilüfer
Koçyiğit, Metin Erksan tarafından
sinema adına benden daha önce
keşfedildi. Bir gün kardeşimi sete
ziyarete gittiğimizde de değerli
hocam Metin Erksan ile tanıştık.
“Susuz Yaz” filmi için oyuncu
arıyordu ve çeşitli denemelerden
sonra oyuncu olarak bende karar
kıldı. Ve böylece ilk filmime 15
yaşında başlamış oldum. Hayatın
ne zaman, ne şekilde size kapı
açacağı belli olmuyor.

İçinizde derin izler bırakan
bir hatıranız var mı?

Galiba dördüncü filmimdi, babam
öldü. Çekimler bitince söylediler
bana. Hastaneye gidip göremedim, onunla helalleşemedim.
İçimde yaradır bu. Unutamadığım
bir acı... Boğazınızda bir yumru
kalır ya, yutamazsınız; öyle bir
şey. Bir ukdem daha vardır. ‘‘Susuz
Yaz’’ ile ülke ve dünya çapında
şöhret oldum. Gelen film tekliflerine cevap vermek durumunda
kaldım, okula gidemedim. Ankara
Devlet Konservatuarı’ndaki oyunculuk eğitimim yarım kaldı.

Zor yıllardı anlaşılan…

Annem dirayetli, koruyucu, her
şeye hakim ve güçlü bir kadındı.
İki kız kardeşimi birlikte büyüttük.
Sorumluluğu erken almam
belki de iyi oldu. Olgunlaştım,
büyüdüm. Başıma gelen her iyi
veya kötü şeye teşekkür ederim.
Onun mutlaka bir sebebi ve bana
öğreteceği bir şey vardı.

Peki, siz nasıl bir
anne oldunuz?

Annemin tam tersi…
Çok özgür bıraktım Gülşah’ı.
Kararlarını kendi versin, kararlarının arkasında dursun, o sorumlulukla hareket etsin istedim.

Neler için ‘’Ah’’ dersiniz?

Tabii ki ben de hatalar yapmışımdır. Herkes gibi ben de yanlış
kararlar vermişimdir.
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Filiz Akın, Türkan Şoray,
Fatma Girik ve siz...
Dört Yapraklı Yonca arasında
kıskançlık olur muydu?

Bildiğiniz anlamda kıskançlık olmadı aramızda hiçbir zaman. Çünkü halk hepimizi
kabullenmiş, sevmiş ve her birimize ayrı bir
kulvar açmıştı.

Mesleki olarak en büyük
hedefiniz nedir?

Elbette ki "ben oldum" diyemem. Ancak
oldukça birikimi olan bir oyuncuyum.
Daha hayallerimi süsleyen roller var ve
Türk sinemasını hak ettiği yerde görmek
gibi bir emelim var.
Ne var ki hayatımı ve kariyerimi etkileyecek düzeyde hatalar yapıp karar
vermedim. Bu nedenle hiç ‘’ah’’ demem.

Peki, neler için ‘iyi ki’ diyorsunuz?
İyi ki bu mesleği seçmişim, iyi ki Selim
ile evlenmişim. İyi ki Gülşah gibi bir
kızım, torunlarım var. İyi ki Türk’üm, iyi
ki İstanbul’da yaşıyorum.

Mutlu olabilmenin sırrı ne sizce?

Sevgi. Sevgiye ulaşabilmek için emek
vermek lazım. Emek verebilmek için de
geçinmeye niyetinizin olması...

Çizginizi nasıl korudunuz?

Şükretmeyi ve sevgimi dağıtmayı biliyorum. Huzuru ve güveni aradım
sadece. O huzuru aileme verdiğime
inanıyorum. Her şeyin üstesinden gelinir, önemli olan biziz. Selim ve benden
gördüğü huzuru, saygıyı, sevgiyi Gülşah
da ailesinde oluşturdu. Çok mutlu
oldular. Neslişah da annesinden bunu
öğrendi, çok şükür o da çok mutlu.

Türk sinemasında bir çıkış söz
konusu. Sizce bu atağın sebepleri
nedir?
Türk sineması, gerçek anlamda dünya
sinemasında adından söz ettirecek
noktaya geldi. Gerek teknolojik anlamda gerek sponsor gerek devlet desteği
açısından gözle görülür bir yükseliş
olduğu gibi, eksiklerimiz de söz konusu.
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Dünyanın derdi nedir sizce?

Ne yazık ki insanı insan yapan merhamet, şefkat, sevgi, saygı, nezaket ve empati yapmada zedelenmeler
yaşanıyor. Bu zedelenmeler insanın içindeki şiddet
dürtüsünü harekete geçiyor. Bunun sonucunda da
kişisel silahlanma artıyor.

Nasıl bu kadar güzel, formda ve
zinde kalabiliyorsunuz?

Yüzde 100 pozitif düşünceyle. Karşı tarafa mutluluk
verdikçe ben de mutlu oluyorum. İnsanlar soruyor
bana ‘pozitiflik nasıl oluyor?’ diye. İnsanın hayata
nasıl baktığı çok önemli… Ben güzel bakmayı tercih
edenlerdenim ve her zaman umut ederim. Sporu hayatımın merkezine koyamadım belki ama torunlarım
bu bağlamda beni mutlu ediyor. Ben de elimden
geldiğince yürümeye, sağlıklı beslenmeye dikkat
ediyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından Kültür ve Sanat Politikaları Kuruluna atandınız. Bu konuda
neler söylemek istersiniz?
Hayatının önemli bir kısmını sanatla iç içe
geçirmiş biri olarak, beni bu göreve layık
gördükleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza
çok teşekkür ederim. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulunda yer almak benim için
gerçekten bir onur. Sanatın kendi doğası
içinde, özgür ve özgün bir şekilde sunulabilmesi çok önemli…
Cumhuriyetimizin var olduğu topraklar,
taşıdığı kültür sanat birikimiyle tarifsiz bir
zenginliğe sahip. Türkiyemizin hemen her
karesinde bu zenginliğin izlerini görmek
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Açık Fikir Harmanı

mümkün. Bu köklü ve zengin kültür
mirasının yaşatılıp, korunup yeni
nesillere aktarılmasına devletin bir
sanatçısı olarak benim de katkımın
olması tarifsiz bir mutluluk ve gurur.
Bu görev, benim için son derece
önemli bir borçtur. Mirasımız o
kadar köklü ve güçlü ki bundan
ilham alarak dünya standartlarında bir kültür-sanat ortamının
oluşması için canla başla
çalışacağım. Bu bilinci devam
ettirecek, Türkiye Cumhuriyeti’nin kültür ve sanat kapasitesinin
geliştirilmesi, artırılması için öncü
sanatçıların çoğalmasını sağlayacağım.

Bir röportajınızda “Bir gün
herkes Erdoğan’a teşekkür
edecek.” demişsiniz. Bunun
nedenini bir kez daha bizimle
paylaşır mısınız?

Kesinlikle belirtmek isterim ki
müthiş vizyonu olan bir lider.
Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan, aileme
ve benim duruşuma saygı
duyduklarını söyledi. Benim
de kendisine çok büyük saygım var. Bir gün insanlar ‘‘İyi ki
Marmaray'ı yapmış; Üçüncü
Havalimanı’nı açmış; Avrasya
Tüneli’ni, köprüleri yapmış
ve Türkiye’ye büyük eserler
kazandırmış, Allah razı olsun.’’
diyecekler, teşekkür edecekler.
İnkar edilemez bir gerçek ki
kendisi bu ülkeye gerçekten
çok güzel eserler bıraktı.

Yemininden emin misin ey Abdullah?
Bence değilsin çünkü sen kendinden emin değilsin, kendinden emin
olsaydın zaten yemin etmezdin. Emin
olma duygunu özgür bırak, onu başka
bir kelimenin içine sokarak çıkmaza
sürükleme. Kısa lafın uzunu olarak
sana yeminin yemi olma diyorum. İşte
bütün mesele bu…
Ağır bir kelimedir yemin, insan kadar
ağır…
Aynı zamanda pamuk kadar siyah…
İnsan kendi ağırlığınca eder yeminini ve yine kendi ağırlığınca emindir
kendinden. Ağırlık derken elbette
kilodan bahsetmiyorum, bunu okuyan
kişi anladı benim ne demek istediğimi.
İnsanlar yemin kelimesini dillerinde
saklar canı isteyince de dışarı salarlar,
yani kendi özgürlükleri iki dudaklarının arasındadır.
Merdivenin en aşağısındadırlar, elbette
dertleri zirveye çıkmaktır, başlarlar
çıkmaya. Basamakları bir bir geçerken
davalarla karşılaşırlar, davalarında
kullanırlar ve o kelime bazen onlar
için hava yastığı gibi olur, tam kaza
anında patlar ve hayatlarının kurtulmasına vesile olur. Bazen ise idam
anındaki sandalye gibidir hayatlarının
son bulmasına mal olur. Yani insan kadar tehlikelidir yemin. İnsandan uzak
durması gerektiğini düşünüyorum.
Basamaklar çıkılmaya devam edilir
tabi insan ise aynı kelimeyi tekrarlamaya devam eder ama işler farklıdır.
Mesela insan bu sefer neye yemin edecektir? Çok paraya mı? Güzel arabaya

mı? Ya da güzel bir eve
mi? Veyahut hepsine
mi? Aslında soru şu
hale dönüşür: İnsan
neyin yemi olmaya
karar verir?
Merdiven devam eder,
etraf karanlıktır. Tam
bu sırada mum
gibidir yemin.
Işık verir ama içten
içe de eritir kendini.
Çok sık kullanırsan bir
bakmışsın ki yok olmuş,
hiçbir anlamı kalmamış
olur. Sıradan işlerde
yakarsan mumunu
ışıksız kalırsın ve önünü
göremezsin, düşersin.
Zirveye az kalmıştır belki de bir bir
çıkarsın merdivenleri. Çantanı tecrübelerle doldurmuşsundur ama bir
sıkıntı vardır son bir yeminin kalmıştır
ama o yemin çantanın en dibindedir.
Zirveye ulaşman için önce o yemine
ulaşman lazımdır ve ona ulaşman
için tüm o tecrübelerini tekrardan
dışarı çıkarman gerekir. Belki de bir
daha hiç çantaya koyamama pahasına
çıkarırsın ve işte zirveye ulaşmışsındır.
Çünkü davan zirveye ulaşmaktı ve sen
davan uğruna her şeyden vazgeçebildin. İşte o vazgeçtiklerin merdivenin
oldu ve seni davana ulaştırdı. Bu
yola çıkmadan önce verdiğin yemini
gerçekleştirmiş oldun. Kendinden
emin olduğun sürece yemin hep vardır.

Emre Altuntaş
26.07.2000 tarihinde İstanbul’da doğdu.
Çekmeköy Anadolu İmam
Hatip Lisesi’nden mezun oldu.
Açık Fikir Platformu-Yazarlık
Atölyesi’ne katılmıştır.

Röportaj: Soner KARTAL
Açık Fikir Harmanı - Genç Yeteneklerden Öykü ve Şiirler isimli eserden alınmıştır.
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Evlilik

zgürlüktür

“Abi şimdi erkenden evlenirsem özgürlüğüm elimden gider. Yaşım gençken ve kendi başımayken biraz gezip tozmak istiyorum. Avrupa’yı turlama hayalim var mesela, evlensem onu yapamam. Akşamları eve erkenden gelmek fikri de bana korkunç
geliyor. Evlenirsem sosyal hayatımın biteceğinden eminim. Tavuk gibi erkenden eve gel, erkenden yat, herhangi bir şey
yapacağında eşine sor, bir konuda karar alacağında illa onu da razı etmeye çalış… Yok, yahu evlilik hiç de bana göre değil!”
Kendilerine evliliği neden geciktirdiklerini sorduğum hali-vakti yerinde gençlerden buna benzer cevaplar alıyorum.
Hepsi de özgürlüklerine çok düşkün. Hepsi de evlendikleri
takdirde bir cenderenin içine düşeceklerinden emin. Hepsi
de bir başkası tarafından kontrol edilmek fikrinden ölesiye
korkuyor.
Evliliği ayak bağı ve özgürlüklerin önünde bir engel olarak
görmek, iki ana sebepten kaynaklanıyor:
Evvela günümüz anlayışında insanoğlunun sınırsız ve
hudutsuz bir şekilde özgür olduğu ve olması gerektiği
inancı pompalanıyor kitlelere. Özgürlük ve sınırsızlık,
mutluluk ve huzurla eş tutuluyor. Hatta mutluluğun
sırrı, sınırsız özgürlük olarak tanımlanıyor. “Özgür kız” ve
“Özgür erkek” modelleri sadece dünyevi kesimleri değil,
Müslüman kesimi gençliği de tesiri altına alıyor bugün.
Hayata ve insana dair hiçbir sorumluluk hissetmeden çan-

Doğru biçimde ve doğru kişiyle yapıldığı takdirde evlilik
gerçek bir özgürlüktür. İnsanı nefsani arzularının ve şehvetinin kölesi olmaktan kurtararak gerçek gündemlere odaklanmasını sağlar. Aklını ve kalbini meşgul eden lüzumsuzlukların yerini hayatın ta kendisi olan sahici meseleler alır.
Yaş ilerledikçe fıtratını daha iyi keşfeden insan, asıl mutluluğun, ruh ve beden eşiyle yan yana yürümekle sağlanabileceğini fark eder. Bu, ancak tadanların ve yaşayanların
anlayabileceği bir mertebedir.
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tanı sırtına alıp sonsuz ufuklara yelken açmak… Gençlerin
önüne konan hedef ve tatmin aracı bu. Filmler müzikler,
klipler, reklamlar tamamen bu hedefin gerçekleştirilmesine
odaklanmış durumda. Buna maruz kalan gençler de haliyle
evliliği bir handikap olarak algılıyor.
İkinci olarak da insanı rahatlatan, keyiflendiren, ufkunu
açan, olgunlaştıran, huzur ve mutluluk veren evliliklerin
artık mumla aranacak hale gelmesi de gençleri evlilikten
mümkün olduğunca kaçmaya sevk eden bir diğer etken.
Eşlerin birbirine yük olduğu, hır-gürle geçen, kavganın
rutinleştiği, tarafların birbirini boğmaya çalıştığı (ve
başardığı) evlilikler, elbette gençler için kötü ve kaçınılması gereken numunelere dönüşüyor. Anne-babasında,
yakın akrabasında, dost çevresinde, temasta bulunduğu
ortamlarda vb. gördüğü bütün evliliklerden huzursuzluk
ve stresin taştığına şahit olan bir gence, evlenmesini nasıl
telkin edebilirsiniz? Elbette edemezsiniz.

İnsanoğlu, Allah’ın fıtratına yerleştirdiği kodlarla uyumlu
yaşamaya çalıştığı sürece mutlu ve huzurlu olur. Fıtratının
kodlarını değiştirmeye veya o kodlarla savaşmaya kalkışan
ise mutsuzluğu ve huzursuzluğu kendi elleriyle davet
etmiş olur. Fıtratımıza yazılan kodlardan biri de vakt-i
zamanı geldiğinde karşı cinsle gerçekleştirilecek meşru bir
birlikteliktir. Bunun yerini dostluk, ideoloji, gayret, dava vb.
alamaz. Fiziksel ve ruhsal bir sorun olmadıkça evliliğin
yerine herhangi bir şey ikame edebileceğini düşünen
insan, yolun sonunda yanıldığını görecektir.
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Madem evlenmek ve yuva kurmak fıtrattan, o zaman şu soruyu
cevaplamamak da olmaz:
‘’Huzurlu bir evliliği nasıl
gerçekleştireceğiz?’’
Gerçekten günümüzde özellikle
ailelerdeki huzursuzluklar, nesillerimizi ve topyekun geleceğimizi
tehdit eder boyuta gelmiştir. Evlilikten beklentilerin fıtri çizgileri
aşması, eşler arasındaki şiddet,
kadının ve erkeğin rollerindeki
değişim, eşlerin birbirine karşı
adeta rekabete ve mücadeleye
girişmesi, çocukların önünde
çıkan tartışma ve kavgaların kötü
örnekliği, İslam’ın temel emir
ve yasaklarının aile ortamında
gerçekliğini yitirmesi gibi birçok
husus, ‘’aile’’ mefhumunun da
sarsılmasına ve yıkılmasına yol
açıyor.
Huzurlu bir evliliğin olmazsa
olmaz şartı, tarafların kendi içinde
tutarlı ve sağlam karakterlere
sahip olmasıdır. Anne veya baba
olacak olgunluğu taşımayan
insanların kuracağı evlilikler, daha
ilk adımda sarsılmaya başlayacaktır. Kendi gündemi, meşguliyeti,
ibadet ve okuma düzeni, ufku ve
düşünce dünyası bulunmayan
bireyler, evliliği tamamen karşıdakinin hayatına müdahale olarak
yorumlayacaktır. Günümüzde,
evlilikleri sarsan en önemli sorunu
tam da bu noktada aramak gerekir. Kendi gündemi ve iç temposu
olan insanlar için evlilik yük olmak
şöyle dursun, yük alan bir kurumdur.

İkinci olarak, evliliğin sabır ve
tevekkülle yürüyeceğini akıldan
çıkarmamak gerekir. Evliliğin
her adımında sabır ve tevekkül
sınavlarıyla karşılaşır insan. Sürekli
olarak karşısına sabretmesi ve
Allah’a güvenmesi gereken
imtihanlar çıkar. Evliliğe başlamadan önce, bu konuda donanımlı
olmak şarttır. Beklentilerin aşırı
abartıldığı, fıtrat sınırlarının dışına
çıkan, sabırsız ve tevekkülsüz evlilikler, huzur ve sükûnet barındıramaz. Böyle evliliklerin yaşandığı
evlere de yuva denmez zaten.
Evlilikte huzurun üçüncü şartı,
karşılıklı saygı ve özendir. Normal
insan ilişkilerinde de temel şartlardan biri olan saygı ve özen, söz
konusu evlilik olduğunda, hayati
bir unsur haline gelir. Seyahatleri,
meşguliyetleri, ev dışındaki faaliyetleri, İslami çalışmaları, çocuk
eğitimindeki esasları, kısacası ailenin tamamını ilgilendirecek tüm
hususları insan tamamen eşiyle
istişare ve koordine etmelidir. Bu
noktalarda gösterilecek bencillik, acelecilik ve özensizlikler,
sonuçları yıllara yayılacak bazı
yanlışlara yol açabilir.
Son olarak, evliliğin, ruhsal ve bedensel huzura ermenin ve güzel
çocuk yetiştirmenin, nihayetinde
Allah’ın rızasını kazanmaya giden
bir yol olduğunu da hiç akıldan
çıkarmamak gerekir. Salih amel
tanımına giren tüm çabalarımız
gibi evliliklerimiz de Rabbimizin
bizden razı olması için dünyada yaptığımız şeylerden biridir.
Evliliğe böyle bakabilmek, huzur
ve mutluluğun anahtarını elde
etmeye yardımcı olacaktır.

Şu ayette verilen ölçü, hem duamız hem de hedefimiz olsun: “Kendileriyle huzur bulasınız diye size kendi cinsinizden eşler yaratması
ve aranızda sevgi/muhabbet ve merhamet var etmesi de O’nun
(varlığının, rahmetinin) delillerindendir. Şüphesiz ki bunda düşünen
bir toplum için işaretler vardır.” (Rum,30/21)

Salih amel
tanımına giren
tüm çabalarımız gibi
evliliklerimiz
de Rabbimizin bizden
razı olması
için dünyada
yaptığımız şeylerden biridir.

Taha KILINÇ
Yazar

Genç dergiye katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz.
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MÜSLÜMANLAR MEDENİYETE

İSLAM’IN AVRUPA’DAKİ MÜHRÜ:

ZİRYAB

NELER KAZANDIRDI?
Mûsikîden yemek kültürüne, astronomiden modaya, adab-ı muaşeret kurallarından şiire kadar
pek çok konuda birikim sahibi olan bir isimle
tanıştırmak istiyoruz sizleri: Ziryab. Bundan tam
12 asır önce yaşamış ancak ilmi ve görgüsüyle
dünya kültürünü etkilemiş bir isim Ziryab. Tüm
dünyada adı ve namı hala yaşayan bir musikişinas, sofra düzeninin mucidi, yaşadığı toplumun
kültürüne yön veren ve modasına hükmeden
bir entelektüel… 9. yüzyılda yaşayan ve öncülük
ettiği yeniliklerle Müslüman İspanya’sında büyük
rağbet gören Ziryab, sadece Endülüs’te değil
tüm dünyada birçok ilkin öncüsü olmuştur.
8. yüzyılda Musul’da dünyaya gelen Ziryab’ın babasının halifenin hizmetkarlarından olması, onun
iyi bir eğitim almasına vesile olur. Çeşitli alanlarda
farklı hocalardan dersler alsa da hayatında derin
izler bırakan hocası İbrahim Mevsili’dir. Hocasının

cariyelere zerafet ve adabı muaşeret kurallarını
öğretmesine hatta masa kurma (sofra) sanatında nasıl dersler verdiğine şahit olur. Mevsili’nin,
kendi kurduğu cariye yetiştirme okulunda verdiği
eğitimleri gören Ziryab, hocasından öğrendiklerini
hafızasına kaydederek gittiği Endülüs’e hepsini –
üstüne yenilikler katarak- taşır.

Moda ve Stil

İslam Mirası

9. yüzyıl Kurtuba’sında, sokak lambaları, kanalizasyon altyapısı ve musluk suyu bulunuyordu.
Doğu’nun kültürünü ve gelişmişliğini Batı’ya
taşıyan Ziryab, aynı zamanda modanın ve güncel
stillerin belirleyicisi olarak gösteriliyordu. Zevk
sahibi olması, seçiciliği ve bilgisiyle ün yapıyor,
adı hep zarafet ile anılıyordu. Kurtubalılara hangi
kıyafeti hangi mevsimde giymeleri gerektiğini öğreten odur. Öyle ki, yazlık/kışlık kıyafet
ayrımını hayatımıza sokan Ziryab, geçiş dönemlerinde giyilecek kıyafetleri dahi belirliyor;
insanlara canlı ve renkli giyinmeyi salık veriyordu. Buna göre yaz boyunca beyaz ve açık renkli
hafif kıyafetler, ilkbaharda renkli ipekli giysiler,
sonbahar ve kış aylarında ise kalın ve yünlü
elbiseler giyilmeye başlandı. Onun sayesinde
Batı, Doğu’nun ihtişamlı ve kaliteli kıyafetleri
ile tanıştı. Nüfuzu ve yenilikçiliği sayesinde bir
giyim endüstrisi geliştirmiş. İnsanların saç stillerinde de köklü değişimlerin öncüsü olmuştur.

Saçlarını kesmeyen ve toplamayan Endülüslülere
saçını taramayı, arkada toplamayı ve şekilli kesmeyi öğretmiştir. Kendisinin kısa saçlı ve sürekli
bakımlı olması, Endülüs’te özellikle elit tabaka
arasında moda haline gelmiştir. Saraya yakın
bir yerde güzellik okulu açarak kadınlara cilt
bakımını öğretmiştir.

Ziryab’ın başarıları,
ona İslam dünyasında
nesillerce sürecek
bir itibar kazandırdı.
Hayatımıza kattığı yenilikler ve estetik zevki
o kadar beğenildi ki
dünyanın pek çok
memleketinde onun
adını taşıyan mekan,
cadde ve sokaklar
bulunmaktadır.

Sofra Düzeni
Dünyanın birçok yerinde yemeğe çorbayla başlanır, et,
tavuk ya da balıktan oluşan ana yemekle devam edilir ve
öğün tatlı, meyve ve kuruyemiş ile sonlandırılır. İşte bu
yeme düzenini 9. yüzyılda yaşayan Müslüman ilim adamı
Ebû’l-Hasan Ali b. Nâfi’ye (Ziryab) borçluyuz. Müzik ve
modayla ilgilenen, ezgili sesi ve koyu çehresiyle Karakuş olarak anılan Ziryab, İslam medeniyetinin en kadim
merkezlerinden biri olan Kurtuba’ya gelerek Endülüs
hükümdarı II. Abdurrahman tarafından himaye ve taltif
edildi. Özellikle şiir, musıki, tarih, coğrafya alanındaki
bilgileriyle dikkat çekse de Saray’ın yemek düzenine getirdiği yenilikler, günümüzde sofra adabına dair çok sayıda
ritüeli beraberinde getirmiştir. Masada yemek yemeyi,
masa örtüsü kullanmayı öğreten odur. Çatal kullanımını
da Endülüs’e öğreten Ziryab, ağır metal kadeh ve altın
kupalar yerine
zarif kristal ve
cam kapların
daha şık olacağı
düşüncesini
yerleştirmiştir.
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Onun sayesinde yemek
ve meşrubatlar cam
tabaklarda ve kristal
kadehlerde ikram edilmeye
başlanmıştır. Yemeklerin piknik yapar gibi
sofraya dizilmesi yerine
tek tek servis edilmesi,
çorbayla başlaması ve
tatlıyla son bulması
gibi usulleri öğretmiştir.
Günde 3 öğün yemek yemek, yine onun Doğu’dan Batı’ya
taşıdığı yeniliklerden biridir.
Ziryab’ın getirdiği yenilikler yalnızca yemek sunumunu
kapsamıyordu. Bağdat ve Mağrib mutfaklarından
öğrendiği lezzetli pişirme yöntemlerini, baharat kullanma
usullerini Kurtubalılara öğretmiş. Bunun yanında İspanyalıların bilmediği sebze ve yemekleri de onlara öğretmiştir.

Bakım ve Temizlik
Ziryab, moda konusundaki stil önerilerinin yanı sıra giysilerin temizliği konusunda da tavsiyelerde bulunuyordu. Çamaşır yıkamalarında tuz kullanımı ile kadınları
tanıştırmış ve bu şekilde kötü kokuları gidermek için gereksiz yere gülsuyu kullanmamalarını öğretmişti. Tuz ve kullandığı bir tür sıvı karışımı ile diş kremi ve diş bakımı
kültürünü İber Yarımadası’nda yaymıştır. Diş macununu Avrupa’ya tanıtan odur.

İbn Haldun Ziryab’ın
ardından şu sözleri
söyler: Ziryâb'ın etkisi
ve gücü okyanusun
dev dalgaları gibi
tüm İspanya ve
Kuzey Afrika'yı
silip süpürdü; geriye
ölümsüz bir miras
bıraktı.

Kaynak: Dünyamızda İslam Mirası, Salim Al Hassani.
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DOĞRU NEFESLE
HAYATI YAKALA!
İnsan yaşamının üç yaş dönemlerinde çevredeki olayların farkına
varılıp anlam yüklemesiyle nefes
değişiklik göstermeye başlar.
Üzülme, kızma, sinirlenme duyguları yaşanırken nefesin tutulması,
vücuda yeterli oksijen alımını engeller. Eğer kişi doğru nefes alırsa
her an-her yerde hayata katılma
şansını yakalar.
Hayatta her şey bir enerjidir; kişinin oluşturduğu enerji frekansı
yaşamının her noktasını etkiler.
Bu nedenle düşüncelere dikkat
etmek, basmakalıp konuşma
öğretilenlerden vazgeçmek,
olumlu olmak, stressiz ortamlarda
bulunmak, değiştirilemeyecek
konuları kabullenmeye geçmek
gerekir. Çünkü nefes, hayatın
aynasıdır. Enerji frekansını yükseltmek için nefes çalışmaları çok
etkili bir yöntemdir.

Kişinin düşünce şekli
hayat akışını da belirler.
Bunun farkına ve bilincine varan
kişinin hayatında dönüştürmek
istediği noktaları belirlemesi,
düzeltmek için de çalışmalar yapması gerekir.
Düşünce şeklini değiştirecek
farklı çalışma yöntemleri vardır.
Nefes bunlardan birisidir. Nefes
ve düşünce üzerinde aynı anda
çalışılarak hayat tarzı değiştirilebilir. Nefes ve bedensel titreşim
aynı frekansa geldiğinde hayat
olumlu (istenen) yönde değişmeye başlar.

Yaşamdaki zorlu
süreçler nefes
alışkanlığını etkiler.
Sıkıntılı, stresli, onaylanmayan,
hoşa gitmeyen olaylar sırasında

nefes tutulur, vücuda yayılması
engellenir. Oksijensiz kalan
süreçte vücutta blokajlar oluşur,
oluşan blokajlar daha fazla
strese girilmesine sebep olur. Bu
kısır döngü sırasında vücudun
bağışıklık sistemi zayıflar, hastalık
için zemin oluşur ve hayatın içine
yeni olasılıklar giremez, yeni
adımlar atmakta zorluk çekilir.
Nefes çalışmaları ile oluşan
blokajlar açılıp, enerji frekansları
yükseltilip, nefes sağlıklı olması
gereken hale geldiğinde yeni
olasılıklar oluşabilir. Aynı anda
düşünce alışkanlıkları ile de
çalışılması gerekir.

Nefesi, Kör Nokta Koçluğu, NLP,
Acsess Barış, EFT Yöntemleri,
Theta Healing (bilinçaltındaki
olumsuz kayıtların değiştirilmesi) çalışması düşünce ve nefes
alışkanlıklarını değiştiren uygulamalardır.

Tüm hastalıkların
kaynağı stres ve
üzüntüdür.
Stres ile baş etmek, vücuttaki
oksijeni çoğaltmak için burun
nefesi tavsiye edilir. Karında
başlayıp karında biten, diyafram
bağlantılı nefes; doğaldır
ve sadece 0-3 yaş arasında
gerçekleşir. 3 yaş dönemlerinde
çevredeki olayların farkına
varılıp anlam yüklenmesiyle
nefes değişiklik göstermeye
başlar. Üzülme, kızma, sinirlenme duyguları yaşanırken
nefesin tutulması, vücuda yeterli oksijen alımını engeller.
Günlük yapılması gereken
12 bin nefes hareketinin
bir kısmı yanlış yapılın-

ca blokajlar oluşur. Hücrelerin
oksijensiz kalmasıyla hastalıklar
başlar. Bu tablo nefes terapisi ile
düzeltilebilir. Modern tıp vücuttaki hücre ve organların oksijen
ile beslenmesini ister.
Nefes Terapisi ile kişinin önce
nefes alışkanlıkları değişir…
Bu da olaylar karşısında tutum
değişikliğine zemin hazırlar; daha olumlu, toleranslı,
hoşgörülü, sakin kalınır, daha
çok anda yaşanır, olay-hikâye
ikilisi birbirinden ayırt edilir.
Aslında doğru nefes; mutlu
insan, bilinçli toplum anlamına
da gelir. Burun nefesi ile kişi her
an-her yerde hayata katılma
şansını yakalar.

Doğru
nefes;
mutlu
insan,
bilinçli
toplum
anlamına
gelir.

Nefes ile hayat yeniden
tasarlanabilir.
Kişi kendisi ile barıştığında, nefesini kullanabildiğinde dönüşüm
başlar. Çünkü kişinin dönüşüm
aracı kendi nefesidir. Burun

Pınar Berkman Seyhan
Nefes Eğitmeni
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1985 yılında 3.kişisel sergimi açtığım
dönemde, sergide olmadığım bir
gün Ankara Kadın Ressamlar Derneği
AKRD’nin Başkanı Naciye İzbul,
Başkan Yardımcısı Feyha Özsoy,
dernek muhasibi Nusret Aytekin
hanımlar gelip sergimi gezdikten
sonra anı defterime “Aramızda görmekten gurur duyacağız” diye yazmış ve
imzalamışlar. Bu yazıyla, Ankara Kadın
Ressamlar Derneği beni derneklerine davet ediyordu. O günden sonra
derneğin tüm sergilerine katılmaya
başladım. Dernek sergilerinde yer almam kendimi ve diğer arkadaşlarımı
tanımama yardımcı oldu.
Bu sergilerde beni en çok etkileyen
Feyha Özsoy'du. Feyha Özsoy'un
resimleri, öğrendiğim sanat akımlarından Fauvism'e (Fovizm) yakındı.
Zamanla bu güzel insanın eserlerini
daha yakından incelemeye başladım.
Feyha Özsoy’un resimleri bana Fovizm
ressamlarından Vlaminck'in resimlerini düşündürüyordu.
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şaşırtmıştı. Sergide bulunan eleştirmen Louis Vauxcelles bu gruba Fauve
(vahşi hayvan) adını taktı. Bundan
sonra akımın adı Fauve olarak anıldı.
Akımın öncüsü ve önemli temsilcisi
Henri Matisse daha sonraları bu
akımı tek başına sürdürdü. Matisse resim çalışmaları için Ulaşmak isteğim şey dışavurumdur, diyor ve ekliyordu:

Bir Eylül Sabahıydı Vakit Erken, tüyb, 75x75 cm, 2015

Yitip Giden Yollar, tüyb, 48x48 cm, 2016

Dışavurum bence bir yüzü
birdenbire canlandıran veya
kendini şiddetli bir hareketle gösteren bir coşku değil,
herhangi bir resmin tünel
örgütlenmesidir. Nesnelerin
kapladıkları mekânın, bunların
çevresindeki boşluğun ve oranların hepsinin payı vardır. Rengin
başlıca amacı dışavuruma olabildiğince yardım etmektir.
Çiçeklerin Gülümseyişi, tüyb, 51x75 cm, 2000

Feyha Özsoy'u anlatma isteğim, onun
"YAŞADIM, ANKARA’M ŞAHİDİMDİR"
kitabından sonra daha da arttı. O
dönem sanatçılarını tekrar okudum,
resimlerini inceledim.
Fovizm 1898-1908 yılları arasında
Fransa'da etkili olmuş bir sanat akımı.
Bu sanatçıların en önemli özelliği
tüpten çıkmış gibi çiğ ve bağıran
renkleri doğrudan kullanmalarıydı.
Matisse, Derain ve Vlaminck 1905
yılında Paris'te karma sergilerini
açtılar. Sergiye gelenler hayatlarında
görmedikleri bir tarzla karşılaştılar.
Tuvale doğrudan sürülmüş renkler
ve bozuk perspektif, gelenleri çok

Bir Ezgi Mırıldanıyor Çiçekler, tüyb, 65x55 cm, 2018

Geniş lekeler halindeki yalın
renkler ve eserleri estetik güzelliğe sokmuş.
Feyha Özsoy’un resimleri bana
şunları düşündürüyor:
• Resimlerinde oldukça özgür kompozisyonlar oluşturmuş.
• Duyguların dışa vurulmasında ara
renkleri bir yana bırakarak daha çok
saf, göze batan renkler kullanmış
ve bunları geniş yüzeyler halinde
boyamış.
• Yüzeysel anlatımda; renk ve
konturları (resimde nesneyi belirgin
gösteren çevre çizgisi) resmin asıl
öğesi yapmış, derinliğe yer vermiş.

• Resimlerini; şok etkisi yapan
renklerle, özgürce oluşturduğu
kompozisyonlarla ve resme yüklediği
anlatımla ifade etmiş.
• Resimde aranan ışık-gölge, açıkkoyu, düşen gölge yerine, renklerle
hacim ve mekân duygusunu vermiş.
• Gerek ışık gerekse uzaklık, resimlerinde yalnızca renklerle gösterilmiş.
• Kullandığı temiz ve düz renklerle
resimleri saflaşmış, arınmış, sadeliğe
kavuşmuş.
• Onun resimlerinde seyirci boyalı
yüzeyden çok, resmin anlattıkların-

dan etkilenir; her şeyi bir bakışta
kavrar.
• Feyha Özsoy'un resimlerinde belli
kuralları göremeyiz. Zaten Fovizm de
belirli kuralları olan bir sanat akımı
değildir. Kuralsızlığın kuralı hâkimdir
fovizme.
• Nesne, resme doğrudan doğruya
katılması gereken duyguları uyandırır. Burada amaç, duygularla
algılanmış dış gerçeği sanatçının
içindeki gerçekle kaynaştırmaktır.
Bu durum sanatsal bireşime, senteze
ulaşma çabasıdır. Bu çabayı Feyha
Özsoy’un her resminde görebiliyoruz.
• Bu resimler bir bakışta kavranacak,
açık etkili ve duyguları saracak biçimde düzenlenmiştir.
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Köşe Yazısı

Kasabada Mevsimin İlk Karı, tüyb, 80x100cm, 2017

Köşe Yazısı

Mis Kokulu Sarı Bir Gül Gibi,
tüyb, 76x50 cm, 2015

Rüzgârların Okşadığı O Koca Ağaç, tüyb, 70x85 cm, 2017

• Feyha Özsoy'un resimlerinde, çarpıcı ve yoğunlaştırılmış
renk tonları ve deforme edilmiş nesneler görüyoruz;
nesneyi belirgin gösteren çevre çizgisinin (kontur),
derinliğin, ışığın ve gölgenin resimden atıldığına, bunların
yerine renk şiddetine önem verildiğine tanık oluyoruz.

• Resimlerine bakınca onun renklere aşk derecesinde
tutkuyla bağlı olduğunu görürüz.

• Resimleri, kendini sorgulatmadan kabul ettiren estetik
bir güç halindedir; her kuralın kenara atıldığı, sadece estetik güzelliğin hâkim olduğu bir çizgidedir.

Bu anlatımlar doğrultusunda Feyha Özsoy'un resimleri fovistlerin resimleri ile birebir örtüşmektedir. İşte bu nedenledir ki bu kıymetli sanatçımızın eserleri güzel sanatlar
fakültelerinde incelenmeli, üzerinde tartışılmalıdır. Çünkü
Feyha Özsoy bana göre Türkiye'nin tek fovistidir.

• Üslubu, çıplak yalınlık ve parlak renk karşıtlıklarından
(kontrastlardan) oluşmuştur.

Güneş Derin Gölün Üstüne Yerleştiğinde,
tüyb, 70x70 cm, 2014

Feyha ÖZSOY Kimdir?
1932 doğumlu Feyha Özsoy, Lütfü
Günay Hoca’nın öğrencisi olarak
Türk-Amerikan Derneği Resim
Atölyesi’nde 8 yıl resim çalışmalarını sürdürdü.

• Feyha Özsoy’un resimleri doğaya farklı bir perspektiften
bakmamızı sağlar.

1977’den bu yana, biri Hollanda’nın Lahey kentinde olmak
üzere 24 kişisel resim sergisi açtı.
1992’de Kültür Bakanlığı ve Ordu
İli Valiliği’nce düzenlenen yurt
geneline açık Resim Yarışması’nda
Birincilik Ödülü aldı.

İlk Yaz Güneşinde Açtılar,
tüyb, 70x75 cm, 2016

Feyha Özsoy 1970’te Ankara Kadın Ressamlar Derneği AKRD’ye, 1984’te Birleşmiş
Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği BRHD’ye
katılıyor. 1970'li yıllarda Lütfü Günay Atölyesi ile gittikleri gezilerde (Ankara Kalesi, Ayaş,
Adana) yaptığı resimlerde de Feyha Özsoy
dışavurumcu bir fovist olarak sokakları, evleri ve ağaçları tüm resimlerinde
gördüğümüz yalın renklerle oluştururken o
nesnelere hareket kazandırıyor. Onun resimlerinde ağaçlar savruluyor, bitkiler yaşama
katılmak için her an nefes alıp yaşam fonksiyonlarını çalıştırıyor ve sanki büyüyorlar.
Bütün resimlerinde kontrast renkler, resmin
biçimsel, yüzeysel, hacimsel anlatımında
etkin rol oynuyor. Feyha Özsoy'un her
resminin bir konusu, her konunun da üstün
bir anlatım ve estetik gücü var.
Bu üstün vasıfları olan resimleri yapan
kıymetli fovist sanatçımızı kutluyor ve ona
“Yolunuz açık olsun Feyha Özsoy” diyorum.
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Renkli Kış, tüyb, 56x85 cm, 1997

1979’dan bu yana sanatçının
yapıtları, resim yarışmalarında 32
kez sergilenmeye değer görüldü.
Ankara Hamamönü konulu
tablosu Ankara Resim Heykel
Müzesi’nde sergilenmektedir.
1998’de Slovak Cumhuriyeti’nin
başkenti Bratislava’da Çağdaş Türk
Kadınları Resim Sergisi’nde 12
tablosu sergilendi.

Fovizm,
belirli kuralları olan bir
sanat akımı
değildir.
Kuralsızlığın
kuralı hâkimdir fovizme.

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği ve Ankara Kadın
Ressamlar Derneği üyesi olan
sanatçının yurtiçindeki koleksiyonlarının yanı sıra Hollanda,
İsveç, Çin, Fransa, Belçika, Almanya, İngiltere, İsviçre, Birleşik Arap
Emirlikleri, Kanada, Suudi Arabistan ve Slovak Cumhuriyeti’nde
de yapıtları bulunmaktadır.
Saküder Plastik Sanatlar 2012
Sanat Ödülü ve Sanatın Yetkin
Kadınları 2015 Onur Plaketi
sahibidir. 1930’lu yıllar Ankara’sını
ve sanatla geçen yarım asrı anlattığı “Yaşadım, Ankara’m Şahidimdir” adlı anı kitabı 2012’de
yayımlandı.

Gülseren Sönmez
Ressam ve Ebru Sanatçısı
gulserensnmz@gmail.com
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YENİ DÖNEMİN İLK
TOPLANTISI

Onları ve 252 bin Çekmeköylüyü
mahcup etmeden, bize olan güvenlerini boşa çıkarmayacak şekilde
çalışacağız.” dedi.

31 Mart Yerel
Seçimleri’nin ardından Çekmeköy
Belediye Meclisi ilk
toplantısını, Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz başkanlığında belediye
meclis salonunda
gerçekleştirdi.
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Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, 2019-2024 döneminin ilk
belediye meclis birleşimine başkanlık yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunması ile başlayan
birleşime, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde meclis üyesi seçilen üyelerin
yanı sıra AK Parti Çekmeköy İlçe
Başkanı Salih Kırıcı, MHP Çekmeköy
İlçe Başkanı Cenap Yağmur ve CHP
Çekmeköy İlçe Başkanı Hüseyin Cahit
Barutçu da izleyici olarak katıldı.
Çekmeköy Belediye Meclisi Nisan
Ayı 1. Birleşimi Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz’ın konuşması
ile başladı. İlçemize yakışır bir şekilde

iyi bir seçim geçirdik diyerek söze
başlayan Başkan Poyraz, “Bundan
öncesinde olduğu gibi bundan
sonra da ayrım yapmadan çalışacağız.” dedi.

252 Bin Çekmeköylünün
Hizmetkarı Olacağız
Başkan Poyraz, “Çekmeköy, mahalle kültürünün ve Anadolu
dayanışmasının devam ettiği
İstanbul’un güzide ilçelerinden bir
tanesi. Kendimize has çok güzel

değerlerimiz var. Bu güzel ilçemizde
10 yıldır olduğu gibi bundan sonraki 5 yılda da hiç kimse arasında
ayrım yapmadan herkese hizmet
edeceğiz. Bize oy veren-vermeyen diye ayrım yapmadan 252 bin
Çekmeköylünün duasını almak
için ter dökeceğiz. Bunu laf olsun
diye söylemiyorum. Daha önce
yaptık, bundan sonra da hep
birlikte yapacağız diyorum. Ben
bu nedenle, samimiyetimizi bilen
CHP’li kardeşlerimden de oy aldım.
Bu noktada bize güvenerek görev
veren Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli’ye teşekkür ediyorum.

CHP Grubu adına söz alan Grup
Başkanı Ünal Bellek de; ”Hukukun,
adaletin ve söz hakkının hakim olacağı bir meclis dönemi olmasını diliyorum. Bizler de muhalefet olarak
değil Çekmeköy yararına çalışmak için buradayız. İlçe yararına
yapılacak tüm işlerde sizlere destek
vereceğimiz, güzel işler yapılmasını
temenni ediyoruz. Yeni dönem
ilçemize hayırlı olsun.” dedi.

Komisyonlar
Oy Birliği ile Belirlendi
Belediye kararlarının alınmasında
önemli rol oynayan 8 komisyonun
yeni üyeleri, tüm partileri buluşturdu.
Açık oylama ile yapılan oylamada
Belediye İhtisas Komisyonları oy
birliği ile belirlendi. Demokrat Parti’nin yazılı önergesi olan Avrupa

16 gündem maddesi ile toplanan
meclis birinci birleşiminde gizli oy
usulü ile yapılan seçimlerde Meclis
Birinci Başkan Vekilliği’ne Şenol
Alan, Meclis İkinci Başkan Vekilliği’ne
Mustafa Emrullah Gür seçildi. Divan
Katibi Asıl Üyeleri Rıdvan Bural ve
Nuh Kurt olurken, yedek üyeliklere
Turgay Tuna ve Bülent Aydoğdu
seçildi. Zabit İspir, Muhlis Ateş
ve Hamza Çoban oy çokluğu
ile Belediye Encümen Üyeleri
olarak belirlendi.
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Birliği Komisyonu’nun kurulması oy
birliği ile başkanlık makamına sevk
edildi.

2018 FAALİYET RAPORU
OY ÇOKLUĞU İLE
KABUL EDİLDİ
Çekmeköy Belediye Meclisi Nisan Ayı 2. Birleşimi’nde
görüşülen Çekmeköy Belediyesi 2018 Yılı Faaliyet Raporu oy
çokluğu ile kabul edildi.
Çekmeköy Belediyesi Nisan Ayı 2.
Birleşimi, Meclis 1. Başkan Vekili
Şenol Alan’ın başkanlığında toplandı.
5 Maddelik gündem ile toplanan
birleşimde, Çekmeköy Belediyesi’nin
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2018 yılı faaliyetlerini içeren Faaliyet
Raporu’nun kabulü de görüşüldü.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, oylama öncesi söz alarak
sadece 2018’in değil 10 yıllık dönemin genel değerlendirmesini yaptı.
Yeni meclis üyelerimiz ve yeni
dönemin başlaması münasebetiyle
geçen 2 dönemin kısaca bir özetini yapalım diyerek söze başlayan
Başkan Poyraz, “İlk ilçe olduğumuzda halk toplantılarını yapacağımız
bir düğün salonu vardı onun için
sıraya girerdik. Bugün çok şükür
ilçemize onlarca salon kazandırdık;
seçim sürecinde bütün partilerimiz
de buna şahit oldu. Çekmeköy’ün
dünü ile bugünü kıyaslandığında
bu konuda mütevazılık yapmıyoruz.
Çok şükür iki dönemde de ilçemize
çok önemli eserler kazandırdık.

Bu millet hizmet etmeyeni, hizmet
etse de gönlüne girmeyen adamı
seçmez, biz üçüncü dönemimize her
ikisini de yaptığımız için seçildik.
İlk dönemde ilçemize metro getireceğiz dediğimizde yüzümüze
söyleyemeseler de gıyabımızda
yalan söylüyorlar diyenler olmuştu.
Bugün ilçemizde bir metro hattını
açtık, Taşdelen bölgesinden de
geçecek ikinci hattın çalışmaları
da devam ediyor. Bunun yanı sıra,
sarı dolmuşlar ve onlarca İETT hattı
kazandırdık.” dedi.
Göreve geldiğimde ilk imzamı ilçemize okul kazandırmak için attım diyen
Başkan Poyraz, ”Bu süreçte onlarca okul yaptırdık, şu an engelliler
okulunun çalışmaları devam ediyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, Kaymakamlık ve Belediye iş birliği ile ilçemize

17 okul daha yapılmasına karar
verdik. Bunlardan 10 tanesi en
kısa sürede başlayacak; belediye
olarak bu okullar için arsa tahsisi
yapıyoruz. Yine sağlık alanında
35 Aile Sağlığı Merkezi, Erenköy
Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Polikliniği ve ameliyat dahi yapılan
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni ilçemize kazandırdık. Devlet hastanemizin poliklinikleri hizmete başladı,
yakında acil servisi ve ameliyathaneleri de açılmış olacak.” dedi.
Bu şehre birçok kültür merkezi kazandırdık ve buralarda çocuğundan
yaşlı dedesine kadar her kesimden
vatandaşımız faydalanıyor diyen
Başkan Poyraz, “Birçok uluslararası
proje yaptık. Bilim Olimpiyatlarımız
için Aziz Sancar ABD’den geldi,
ilçemizde misafir ettik; ödüllerimizi
kendisi takdim etti.” dedi.

İstanbul’da çokça bahsedilen kentsel dönüşümü biz kendi içimizde
çözdük, yüzde 75’ini tamamladık
diyen Başkan Poyraz, ”Tamamen
vatandaşın kendi kararlarıyla örnek
bir dönüşüm yaşandı. Binalarımız
yenilenirken mahallelerimize 50
dönümün üzerinde yeşil alanlar
kazandırdık. Cumhurbaşkanımız
söylemeden biz millet bahçesi konseptine başlamıştık.” dedi.
Seyir tepesi ile ilgili gelen soruyu da
cevaplayan Başkan Poyraz, ”Projeyi
yürüten müteahhit firma kendi
içinde sorun yaşadı ve tamamlayamadı. Vatandaşın mağduriyetini
gidermek için İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Ağaç AŞ çalışmaları üstlendi; çok yakında tamamlanarak
hizmete açılacak.” dedi.

Yeni dönemde birçok yeni arkadaşımızla ilçemize hizmet edeceğiz
diyen Başkan Poyraz, “Öncelikle
birbirimizi Allah için seveceğiz.
Yapıcı eleştiriye her zaman açığız.
Geçmiş dönemde Kenan Bey’in
yaptığı eleştirileri not alır, çıkarken
de sarılır teşekkür ederdim; çünkü
söylediği her şey düzeltmem için
bana bir fırsat olurdu. Kendi arkadaşlarıma da söyledim, bu şehrin
derdi ile dertleneceğiz. Allah, beş yıl
boyunca güzel işler yapıp milletin
duasını almayı bizlere nasip etsin.”
dedi.
Açık yapılan oylamada Çekmeköy
Belediyesi 2018 Yılı Faaliyet Raporu
oy çokluğu ile kabul edildi.
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HÂMÛŞ ZELZELESİ
Gergin uykulardan, kör gecelerden
Bir sabah gelecek kardan aydınlık.
Sonra düğüm, düğüm bilmecelerden
Bir sabah gelecek kardan aydınlık.

Abdurrahim Karakoç
Selam olsun şafağın sökmesini sabırla
bekleyen şebnemlere! Selam olsun
o şebnemler gibi gözyaşı dökse dahi
yılmayıp aydınlığı hak edenlere! Ahir
zaman bilmecelerinin karanlık zindanlarına hakikatle ışık tutanlara selam!
Davasını ilim, ahlak ve adaletle şereflendirip Cihâr-ı Yâr-ı Güzîn’e vefa
ile sadık kalanlara selam! Bir umut
uğruna semaya yükselmiş dualara
ortak olan dostlara selam! İnşirah
ile gönülleri ferahlatan el-Evvelü
Allah'a, el-Âhirü Allah'a, ez-Zâhirü
Allah'a, el-Bâtınü Allah'a Miraç’ta Hz.
Muhammed (s.a.v.)'in verdiği en güzel
selam ile selam olsun!
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Bir nefes ile dilden ve gönülden
geldiğince seslenmenin ardından
kalemi ele almak için derinden fikir
gerekmez miydi? Doğru ya kelama
talip olmak da bir fikrin neticesiydi. Geçenlerde aklıma demir atmış
bir soruyu size sormak isterim ki
bunu daha önce Fethi Gemuhluoğlu
defalarca sormuş: Hiç aşık oldun
mu? Cevaplandırabilmek için bahsi
geçen sözcüğün ne olduğunu bilmek,
tanımlamak gerekli. İşte bu muamma,
insanoğlunun içinden bir türlü çıkamadığı labirentin başlangıcıdır bence.
Anlamı sözlüklere sığmayıp mısralara,
destanlara konu olan aşkın tarifi kimilerine göre sevgilide kendini bulmak,
kimilerine göre ise kendini gördükten
sonra kaybetmektir. Demek ki aşkı anlamadan önce kendini bulmak ve anlamak lazım gelir. Aslını tanımlayanlar
soruya cevap vermek için artık hazır
ve nazırdır ki ebedi gerçeğin açığa
çıkacağı sorumuzun tarihi ise aslında
epey eskidir. Zamanında dervişler,

tekkeye girmek isteyenlere bu soruyu
sorarlar, Leyla'yı sevmeden Mevla'nın aşkına talip olmak söz konusu
olunca kabul etmezlermiş. Mâlik-ül
Mülk'ün kendi ruhundan üflediği
insan, önce özüne sonra özünü var
eden ruhun diğer parçalarından birine
aşkla bağlanır. ''Topraktan geldik
toprağa gideceğiz.'' anlayışına ithaf
misali bir döngü neticesinde tekrar
Allah'a ulaşılır. Daha derine inersek,
insan farkında olmadan bu zincirin
her halkasında, her defasında sahibine aşık olur. Dervişlerin amacı
ise tüm varlığın olduğu gibi aşkın
da yaratıcısının nefesiyle uyanışa
geçmektir.

Modern çağın dervişi Fethi Gemuhluoğlu ''İnsanın uykuya sırt çevirmesi
lâzım.'' der ki biz, tutku zelzeleleriyle
sarsılmak suretiyle uyanmanın peşindeyiz. Duyduğum her sela, zerrelerimi
ürkütse de bir kişinin daha uyandığını
haber vermekle birlikte bana bu

gerçeği hatırlatır. Gerek okuduğum
hayal ürünü romanlarda; gerekse
gerçeği söylemekle kalmayıp yüzlerimize çarpan gazete haberlerinde rastladığım ''Son yolculuğuna uğurlandı.''
ibaresindeki sıfatı doğru bulmuyorum. Bir ezan nefesiyle başlayan yek
ve ebedi aşk yolculuğumuz, alınan
emanet nefesin teslimi, hediye edilişi
olan ölüm denilen geçiş kapısıyla başka bir boyuta taşınır sadece. Burada
bize düşenin yoldaş, dost bulmak olup
bu göreve önce kendimizden başlamamız gerektiğinin altını çizmek isterim.
Öyle ki ''Kendisine dost olmayanlar,
gayrıya dost olamazlar.'' diyen Fethi
Gemuhluoğlu'nun bu sözüne kulak
verdiğimizde, geçiş yapacağımız
boyutun ne türde olacağının ''dost''
denilen ince mi ince ve bir o kadar
da sağlam bir ipliğe bağlı olduğudur
sanırım.
Dua, dua, eller karıncalanmış;
Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış.
Gözyaşı bir tarla, hep yoncalanmış...
Bir soluk, bir tütsü, bir uçan buğu;
İplik ki incecik, örer boşluğu.
Necip Fazıl Kısakürek

Dostluk, her an duamızın başucunda bulunan ve nefeslerle bezenmiş
kaderimizin ağları gibi her yanımızı
saracak niteliktedir. Diyeceksiniz ki
dost hemen, kolayca bulunacak bir şey
mi? Elbette hayır; fakat şefin tavsiyesinde kolay ve pratik olmakla birlikte
gönül bedeli ağır ve pahalı spesiyal
var: Bir fikre yönel! Göreceksiniz ki
siz arayışa geçmeden onlar sizi buluvermiş, çoktan hâmûş bir hal içinde
anlaşır olmuşsunuz.
Durmayın, dost olun! Ebabil
kuşları gibi bir fikir uğrunda şevkle
çırptığınız kanatlarınızın sesleri
yankılansın gökyüzünde. Taşıdığınız
her taş ise bıraktığınız her anda tarihe
damga vursun ki tarihle olan dostluğunuz da açığa çıkmış olsun. Fethi
Gemuhluoğlu'nun ''Eskiden vâlî
gönderdiğiniz yerlere şimdi sefîr-i
kebîr gönderiyorsunuz.'' diyerek
bahsettiği Cezayir, Şam, Bağdat, Mısır
ve daha nice memleketin semalarında uçun ki ecdadınıza duyduğunuz
saygıyı vefa ile taçlandırın. Coğrafya
ile dost olduğunuzu haykırırken şunu
unutmamalısınız: ''Önce eren sonra
alperen…'' Zira bu topraklar, sıra

gözetmeyen sabırsız alperenlerin
cansız bedenlerini koynunda taşımaktadır.
Osmanlı'nın dillere destan
hoşgörüsüyle kurduğu dostlukları
hatırlayalım. Kökleri o devirlere
dayanan ve giderek büyüyen Çınar
Ağacı'nın yapraklarına bakıp ihanetin
kavurucu ateşine rağmen tazecik kalabilmelerine şükredelim. Geçmişteki
hakikatlerle yetinmeyip yeniden ve
daima yeniden ilim, irfan öğrenerek
gelecekte oluşabilecek ihanet ateşlerine bir okyanusçasına hazır bulunalım. Hz. İbrahim ateşe atılacağı
vakit, cüssesine bakmadan bir damla
su ile safını belli ede ede şevkle koşan
karıncayı düşünmek ve o bir damla
içinde kopan aşk tufanından her vefa
denildiğinde yudumlamak gerek.
Bu günlerde yok efendim ''Depresyona girdim, depresyondan çıktım.'' vb.
garip söylemler duyuyorum. ''Bunlar
bize batının bir oyunu!'' diyerek çoğu
işten sıyrılıp kendimizi sütten çıkmış
ak kaşık sayıyoruz fakat bu depresyonmuş, bunalımmış bahaneleri ciddi
anlamda Batı’ya ait. Fethi Gemuhlu
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Dost olduğunuzu
öyle haykırın ki
kıyamet günü
sadece diliniz değil;
ağaç, taş, toprak,
her ne varsa şahit olsun.

oğlu ''Batı adamının bunalımı çok
tabiîdir, muallâktadır.'' der. Tenkiti
değil üzerimizdeki en büyük yükümlülüklerden olan tebliğ vb. işleri
uğraş edinmeli, vakti boşa geçirmemeliyiz. Bahaneler yığınından başka
bir şey olmayan depresyona çare ise
Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye
kapılmayın. Eğer inanmışsanız,
üstün gelecek olan sizsiniz.(Âl-i
İmran, 3/139) ayetidir. Aşkla, şevkle
yolunuzu takip ettiğiniz sürece galip
geleceğiniz el-Vekîl tarafından sabit
kılınmıştır. Bundan daha üstün bir söz
olmadığına göre bizim yolumuzda
endişeye, depresyona yer olmaması
gerekir. Yanlış mıyım?
Dost olun, yoldaşınızla hemhal olun
diyoruz, eyvallah. Peki, her şeyle
dost olmalı mıyız? Büyükler ''Her
bulduğunuzu yemeyin.'' derler ya
hani, bu da o mantığa eşdeğer sanki.
Nemrut'la değil karıncayla; İsrail gibi
katliam yapan zalimlerle değil Cezayir, Suriye, Filistin halkı gibi masumlarla dost olun. Savaş çanları çalan
zangoçların safında değil yürekleri
gibi beyaz bayrak sallayıp barış isteyenlerin safında olun. Dostluklarınızı
ise açıkça söyleyin ki yalnız54

lıkla damgalanarak saldırı ve baskı
altında kalmayın. Dost olduğunuzu
öyle haykırın ki kıyamet günü sadece
diliniz değil; ağaç, taş, toprak, her ne
varsa şahit olsun. Zira benim açımdan
ise yalnızlık kokusu sinmiş hayatlar
yürek sızlatır.

dostluğu örnek almak! el-Muktedir (c.c)'in Biz seni bütün alemlere
rahmetimizin bir vesilesi olarak
gönderdik. (Enbiya,21/107) dediği
Resul-i Ekrem’in ümmeti olabilmek
için çabalayanlardan vefayı örnek
almak!

Dost ve vefa demişken Cihâr-ı Yâr-ı
Güzîn'i anmamak bu satırların ar damarını kesip kanla dolmasına sebebiyet
verir. Örnek almak lazım gelir. Servetiyle yoksulların içinde bulundukları
girdapları tıkamasına ilaveten, Sevr
Mağarası'nda elbiselerinden
parça parça koparıp delikleri tıkadıktan sonra tek açık kalan deliği
zehirlenip ölme pahasına topuğuyla
kapatan Hz. Ebu Bekir (r.a.)'den dostluğu örnek almak! Adaleti ve cesaretiyle tebliğin yayılmasına yardımcı
olurken Hz. Muhammed (s.a.v.)'e
zarar vermek isteyenlere karşı duran
Hz. Ömer (r.a.)'den dostluğu örnek
almak! Ahlakı ve hitabetiyle her daim
Hz. Peygamber (s.a.v.)'in yanında
duran Hz. Osman (r.a.)'dan dostluğu
örnek almak! Medine'ye hicretin
gerçekleşmesi için ölüm pahasına
Hz. Muhammed (s.a.v.)'in gül kokulu
yatağında bekleyen Hz. Ali (r.a.)'den

''Kelâmı tükettim. Yine selâma dönmüş oldum.'' diyen Fethi
Gemuhluoğlu'nun izinden giderek
puntolarıma son vereyim. Sürç-i lisan
ettiysek affola, aşk ola, vefa geriye
kala. Cihâr-ı Yâr-ı Güzîn’i öğretmen
kabul eden derviş ruhlu vefa adamı
Fethi Gemuhluoğlu'na aşk miktarınca
selam olsun!

Karşılıksız
sevgİnİn,
Karşılıksız sevgİnİn,
fedakarlığın ve ve
fedakarlığın
bağlılığın sİmgesİ
bağlılığın
sİmgesİ
annelerimizin ve anne adaylarının
Anneler Günü’nü
en içten duygularımla kutlarım.

Öznur KURT
Fethi Gemuhluoğlu Dostluk ve Vefa
Konulu Deneme Yarışması Marmara
Üniversitesi Birincisi, İstanbul İkincisi
ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI

Ekonomi

Ekonomi

YENİ

EKONOMİ

Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak, 10 Nisan 2019
tarihinde “Yeni Ekonomi
Programı”nı açıkladı.
2018 yılının ağustos ayından o güne
kadar STK’ların katkı ve raporları
göz önünde tutularak hazırlanan bu
yeni model, büyük ve güçlü Türkiye
ekonomisinin altyapısı için, reformların ilanı açısından oldukça başarılı
bir paket görünümüne sahip. Burada
dikkat edilen nokta programın uzun
vadeli olmasından çok, sadece 2019
yılında hayata geçirilmesi arzu edilen
düzenlemelerden oluşması.
Buna göre, teknik detay ve içerik ile
ilgili önemli çalışmaları içeren yeni
ekonomi programının ana başlıkları
özetle şöyle:
• Reformların başında finansal sektör, onun altında ise bankacılık sektörü olacak. Özellikle kamu bankalarına toplam 28 milyar lira Devlet
İç Borçlanma Senedi verilecek ve
bilançoları çok daha dirençli hale getirilecek. Özel bankalar için ayrıca bir
çalışmaya gerek yok çünkü bu bankalar yeniden sermayelendirme adımlarını zaten yürütebilir durumdalar.
Buradaki ana husus, özel bankaların ihtiyaç duyması halinde hazır
tuttukları yeniden sermayelendirme
planları çerçevesinde sermayelerinin
artırılması.
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• Dengelenme süreci boyunca,
temettü dağıtımı ve yöneticilere
yapılan nakdi prim ödemeleri sonlandırılacak.
• Bireysel emeklilik sistemi yeniden
yapılandırılacak.
• Etkin bir tasarruf sistemi oluşturulacak, tüm paydaşların katılımı
ile kıdem tazminatı reformu
gerçekleştirilecek.
• Kıdem Tazminatı Fonu ile BES'in
entegrasyonu sağlanacak.
• YEP kapsamında emeklilik sistemi
reforme edilecek. Bu önemli bir
yapısal reform.
• Vatandaşlar, emekli olunca "Nasıl
geçinirim" diye düşünmeyecekler.

• Tasarruflar artırılarak dış finansman
bağımlılığı azaltılacak.
• Reel sektörde, risk hususunda
100 milyon ve üzeri olan grupların, bağımsız denetim raporlarını
bankalara sunmaları zorunlu hale
getirilecek.
• Mali şeffaflık artırılacak.
• Vatandaşların kazançlarına göre
bireysel, tamamlayıcı bir emeklilik
sistemi yeniden ele alınacak; bununla
birlikte kıdem tazminatı reformu en
kısa zamanda hayata geçirilecek.
• Kurumsal yönetim standartları yükseltilecek ve finansal yönetim kalitesi
artırılacak. Bu hususta hedef, her iki
reformun 2020 yılından itibaren fiilen
hayata geçirilmesi.

• Ulusal kredi derecelendirme
şirketi kurulacak.
• Emeklilik sistemindeki reformla toplanan fonlar, milli gelirin
%10'unu bulacak.
• Kredilerin stratejik sektörlere
yönlendirilmesinin teşvik edilmesini sağlayacak bir yapı, FİKKO
(Finansal İstikrar ve Kalkınma
Komitesi) bünyesinde kurulacak.
FİKKO, bünyesindeki bir kurul
ile stratejik alanlara daha fazla
kredi sağlanması için teşvik mekanizmalarını devreye sokacak.
• Sigortacılık Denetleme ve
Düzenleme Kurumu kurulacak.
• Yerlileşme, ihracat, yüksek

katma değerli üretime yönelik
alanlara daha fazla teşvik sağlanacak.
• Bölge ve ürün bazında arz/
talep planlaması yapılacak.
• Enflasyondaki en önemli sorunların başında gıda olduğu için
yapısal reformların da en önemli
ayağını gıda konusu oluşturacak.
Bununla bağlantılı olarak gıda
enflasyonu ile mücadele için en
önemli yapısal reform “Tarımda
Milli Birlik Projesi” olacak.
• Sözleşmeli tarım yaygınlaştırılacak.
• Üretici ve tüketici arasında
değer zinciri sağlanacak.
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Köşe Yazısı

Çalıştığımız yerler, gerek çalışma
biçimleri gerek çalıştığımız mekânlar gerekse ilişki biçimleriyle
giderek daha fazla stres kaynakları
oluşturmaktadır. İş yerleri kalabalık,
evlerimize uzak ve ilişkiler normale
oranla daha karmaşık. Dolayısıyla,
günümüz insanının bu yeni meydan
okumaları tanıması ve bunlarla başa
çıkması için kendine özgü yöntemler
geliştirmesi beklenir.
İnsanoğlu, var olduğundan bu yana
hayatta kalma çabası içinde, stres
altında bir yaşam sürüyor. Bir organın
çalışma düzeninin aksaması ya da işe
giderken trafikte yaşananlar, havanın
durumu, ikili ilişkiler strese neden
olabilir. Giderek hayatı karmaşıklaşan
insanın, yaşadıklarıyla başa çıkması için eskisinden farklı beceriler
geliştirmesi gerekir.

Köşe Yazısı

Stres, İnsanın Bedensel ve
Ruhsal Dengesini Etkiler
Stres ya da zorlanmanın; biyolojik,
psikolojik ya da toplumsal birçok
işareti ve sonucu olabilir. Durumun
boyutlarının belirlenmesi ilk adımdır. Biz kişisel olarak stresi günlük
hayatta hissettiğimiz yorgunluklar,
can sıkıntıları, kaygılar hatta depresif durumlar, yüksek tansiyon, kalp
çarpıntıları, mide-bağırsak sorunları,
hormonal değişmeler gibi bedensel
şikâyetler, ilişkilerde tahammülsüzlük, mutsuzluk, çabuk sinirlenme, yalnızlaşma gibi kişiler arası belirtilerle
gözlemleyebiliriz. Böyle durumlarda,

alacağımız önlemleri de çeşitli boyutlarıyla birlikte değerlendirmekte
yarar vardır. İlk adım; modern hayatın
tüm bu sorunlara yol açabileceğini
bilerek, hayatımızı -baştan itibarenbuna uygun olarak düzenlemeye
çalışmaktır. Örneğin; sevdiğimiz bir
iş seçmek, iş dışındaki hayatımızı ve
ilişkilerimizi stres üreten değil zihni
dinlendirici alanlar haline getirmek,
dünya görüşümüzü zenginleştirmek
ve geniş ufuklu bir bakış açısı edinmek bunlar arasında sayılabilir.

Hayattan Zevk
Almaya Çalışın
Kaçınılmaz nedenlerle bedensel,
ruhsal ve toplumsal olarak zorlanma
altında olduğumuzu düşünüyorsak; söz konusu alanlara ve kendimize özgü başa çıkma yöntemleri

geliştirmemiz, hissedilen zorlanma
düzeyini azaltarak ortaya çıkabilecek zararları azaltacak; tersine,
hayattan zevk almamızı sağlayacaktır. Örneğin; bedensel olarak
kapasitemizi gerçekçi bir şekilde
değerlendirmek, her şeyi kendimiz
yapmaya çalışmak yerine işleri
uygun bir şekilde yönlendirmek, iş
dışında kendimize zaman ayırmak,
dinlenmek, olabildiğince bedenimizi dinginlikten çıkarmak, zararlı
alışkanlıklardan uzak durmak,
beslenme ve uyuma düzenimize
dikkat etmek; biyolojik dengemizin
korunmasında işe yarayabilecek
tedbirlerdir. Psikolojik olarak kendimizi daha iyi tanımak, zihinsel
becerilerimizi geliştirmek, hayat
boyu merak etmek ve öğrenmek,
farklı alanlara ilgi duymak, okumak, el becerilerimizi geliştirmek,
farklı kültürleri görmek, olaylara
farklı açılardan bakabilme yeteneği
edinmek hissedilen zorlanmanın
azalmasına yol açabilir.
Mevcut üretim ilişkileri ve modern
çalışma biçimi, insan doğasına
aykırı olduğundan genel çalışma
ve örgütlenme biçimi, amacı ve
işleyişi değişmedikçe, strese karşı
bütün önlemler geçici, “idare etme
kabilinden” öneriler olarak kalacaktır. İnsanların doğasına daha uygun,
yeryüzünün doğasıyla bütünlük
içinde, kâr etmeyi değil de birlikte
yaşamayı ve üretmeyi temel alan
bir çalışma tarzına geçilmelidir.

İş Stresini
Azaltmak İçin…
Yöntemlerinizi
Farklılaştırın
Stresle başa çıkma yolları kişiye
özel olmalıdır. Örneğin; saplantılı
bir kişi, verilen işleri iyi yapmaya
çalışır ve yeni işlere itiraz edemediği için sürekli iş yükü altında
kalırken; narsistik bir kişi, işin sa-
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dece görünen kısımlarıyla ilgilenip
çok iş yapıyor gibi bir izlenim
yaratabilir. Böyle durumlarda hem
yöneticilere hem de diğer çalışanlara düşen görev; işini yapanları
desteklemek, iş yapar
gibi görünenleri engellemektir.
Saplantılı kişilerin yapması gereken
en önemli işlerden biri, fazla gelen
iş yükünü kabul etmeyip iş yaptığı
için angarya olarak verilen görevleri asıl sahiplerine yönlendirmeyi
öğrenmektir. Sosyal kaygısı (anksiyete) yüksek olan kişilerin kendi
yaptıklarına odaklanmaları ve diğer
insanlarla ilişkilerini geliştirme
pratikleri yapmaları işe yarayabilir.
Bağımlı kişilerin daha çok destekleyici yöneticilerle çalışmaları
sağlanabilir.

Bedeni Mutlaka
Dinlendirin
Genel olarak, beden ve beynimizi dinlendirici önlemleri ihmal
etmemek gerekir. (Örneğin; iyi bir
uyku, çalışmaya molalar verme,
kısa egzersizler, uygun nefes
çalışmaları, oturma biçimine dikkat
etme, iş dışında dinlenme/kendini geliştirme alanları yaratma,
yürüyüş/gezi, okuma/izleme faaliyetlerini ihmal etmeme, toplumsal
ilişkileri sürdürme gibi…)

Giderek hayatı
karmaşıklaşan
insanın,
yaşadıklarıyla
başa çıkması
için eskisinden
farklı beceriler
geliştirmesi
gerekir.

Gerçekçi Beklentiler
İçinde Olun
Beklenti, öfkenin yoğunluğunun
artmasına neden olabilir. İşteki
durumun gerçekçi bir şekilde
değerlendirilmesi ve beklentilerin
buna göre ayarlanması, ayrıca
başkalarının ruh haline yönelik
empati hissinin geliştirilmesi, öfke
denetimini kolaylaştırabilir ve
böylece stres düzeyini düşürebilir.
Ayrıca; durumun geniş bir açıdan
değerlendirilmesi ve öfke yerine
mizahın kullanılması sağlanarak
beyin ve beden sağlığının korunmasına yardımcı olunabilir.

Doç. Dr. Hakan ATALAY
Psikiyatri Uzmanı
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Röportaj

TOPKAPI SARAYI,

OSMANLI DEVLETİ’NİN
HAFIZASIDIR
Türkiye; kadim tarihi, farklı medeniyetlere beşiklik
yapmış toprakları ve eşsiz sanat eserleriyle önemli
bir kültürel mirasa sahip. Müzeler de insanlığın
ortak mirası kabul edilen eserlere ev sahipliği yapan
ve medeniyet telakkisine katkı sunan en önemli
mekanlar... Osmanlı sultanlarının ikametgâhı, devletin yönetim ve eğitim merkezi olan Topkapı Sarayı
da Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müzesi olma
özelliğini taşıyor. Yıllara meydan okuyan mimarisi,
sadelikle ihtişamın bir arada yansıtıldığı dokusu ve

muhafaza ettiği Mukaddes Emanetler ile Topkapı
Sarayı Müzesi, Osmanlı Devleti’nin tarihi ve kültürel
hafızası olarak önemli bir misyon yükleniyor. Asırlık
kültürel kodları barındıran Müze’yi daha yakından
tanımak ve son gelişmeleri öğrenmek niyetiyle üç
yıldır Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü olarak görev
yapan Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı ile bir araya
geldik. Yakın zamanda Topkapı Sarayı’ndaki ziyaret
alanlarının ve sergilenen eser sayısının artacağı müjdesi ile sizleri röportajımızla baş başa bırakıyoruz.

Türkiye’de müzeciliğin gelişim süreci
hakkında neler söylersiniz?

yona Mecma-ı Esliha-i Atîka, arkeolojik eserlerin
toplandığı koleksiyona da Mecma-ı Âsâr-ı Atîka adı
verildi. Osmanlı dönemindeki bu ilk müzede ülkenin
çeşitli bölgelerinden gönderilen Antik Çağ eserleri
sergilenmiş ve yeniçeri kıyafetli mankenler de konulmuştu. Bu çerçevede Sultan Abdülmecid döneminde
İngiliz büyükelçisine Saray hazinesindeki eşyaların
gösterilmesi hem Türk müzeciliğinin hem de Topkapı
Sarayı’nın müze oluşunun ilk adımlarından biridir.

Türk müzeciliğinin öncüsü, 2.Mahmut’un kızı Atiye
Sultan’ın eşi Fethi Ahmet Paşa’dır. Osmanlı dönemi
asker ve devlet adamlarından olan Fethi Paşa’nın
1846’da bazı eski silâhları Aya İrini Kilisesi’nde toplamasıyla ilk müze kuruldu. Kilisenin avluyu saran
revaklarının araları camekânlarla kapatılarak oluşturulan galerilerden eski silâhların toplandığı koleksi-
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Bizler genel olarak
geçmişe hep bir özlem
duyuyoruz. Müzelerin bu
özlemi giderme konusunda yüklendiği misyon
hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Müzeler hem geçmişi
yaşamamızı sağlayan hem de
geleceği anlamamıza katkı yapan kurumlardır. Kültürümüzü
yaşatan ve tarih şuurumuzun
oluşmasına yardım eden müzeler; okumanın, anlamanın,
görmenin, gördüğünden
anlam çıkarmanın önemli bir
unsurudur. Bu bağlamda bir
toplumun sahip olduğu ortak
kültür değerlerinin aynası
olan müzeler; bilgi, inanç,
sanat, ahlak ve geleneklerin
bütünleştiği mekânlardır.
Bütün bu değerlerin korunması, güncellenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasının
en önemli aracıdır.

Topkapı Sarayı Müzesi’nde birbirinden değerli
birçok nadir eser bulunmakta. Bu eserlerin
bakımı, korunması ve

sergilenmesi konusunda nasıl bir hassasiyet
gösteriyorsunuz?

Topkapı Sarayı dünyada tek,
eşi ve benzeri olmayan bir
mekândır. Burada bize düşen
en önemli vazife Topkapı
Sarayı’nı bizden sonraki
nesillere aslına uygun
bir şekilde aktarmak ve
kültürel değerlerimizi
görünür
kılmaktır.
Bilindiği gibi
Topkapı Sarayı
müze olarak inşa
edilmemiş ve
sonradan müzeye
dönüştürülmüştür.
Bundan dolayı
birinci derece
korunması gerekli tescili bulunan
alanda yeni binalar
yapılamadığı için Saray
yapıları hizmet mekânları olarak kullanılmakta,
eserlerin sergilenmesi ve depolanması birtakım zorlukları
beraberinde getirmektedir.
Problemlerin en aza indirilmesi ve modern müzecilik için
gerekli tedbirlerin alınması
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Röportaj

Röportaj

Topkapı Sarayı Müze Başkanı
Mustafa Sabri Küçükaşcı kimdir?

önceliğimizdir. Topkapı Sarayı’nın
hem bir saray hem de modern bir
müze olmasına yönelik çalışmalarımız büyük bir hızla sürmektedir. Yakın bir zamanda Topkapı
Sarayı’nın gezi alanları artarken
daha çok eser teşhir edilecek ve
Saray’ın, ziyaretçilerin daha çok
zaman ayırmaları gereken bir
mekân olacağının altını çizmek isterim. Restorasyon, teşhir tanzim,
yapının güçlendirilmesi bunların
hepsi farklı disiplinler. Bunların her
birine ayrı proje yapılması gerekiyor. Çalışmaların çok kapsamlı
bir şekilde ele alınması gerekiyor.
Hem yapıyı göstereceğiz hem de
eser teşhir edeceğiz. Bunun hem
uyumlu olması hem de birbirinin
önüne geçmemesi gerekiyor.

Topkapı Sarayı Müzesi sadece bir müze değil, 600 yıl
boyunca üç kıtaya hükmetmiş Osmanlı Devleti Hanedanına 400 yıl ev sahipliği
yapmış idare, sanat ve eğitim
merkeziydi. Bu yapının ihtiyaçlarını giderme konusunda
nasıl bir yol izliyorsunuz?
2000’li yıllara kadar 1.Avlu’nun
bir bölümünü de kullanmasına
rağmen Bâbüsselâm ile Kule
Kapısı arasında yaklaşık 80.000
metrekarelik bir alanda hizmet
veren Topkapı Sarayı Müzesi,
günümüzde yaklaşık 300.000 metrekarelik bir alana sahiptir. Saray
ve müştemilatındaki bu yapılara

yönelik çalışmalar sürmektedir.
Çalışmaların amacı Topkapı Sarayı
Müzesi’nin koleksiyonlarının
gerektiği gibi sergilenmesi ve korunmasının sağlanması ve Topkapı
Sarayı’nın bir araştırma ve eğitim
merkezi olarak düzenlenmesidir.
Saray’ın gerçek işlevinin algılanacağı peyzaj ve bahçe düzenlemelerini de bu çerçevede düşünmek gerekir. Geçmişte belli bir
güzergah dahilinde ziyaret edilen
Harem yapıları, hizmet birimleri
boşaltılarak başlatılan restorasyon-güçlendirme çalışmalarının
tamamlanmasından sonra, yazılı
ve görsel belgelere göre yapılacak
düzenlemelerle ziyarete açılacak, böylece daha çok mekanın
görülmesi ve daha iyi anlaşılması
sağlanacaktır. Topkapı Sarayı’nın
Marmara Denizi tarafındaki askeri
depolar ile Gülhane Hastaneleri,
geçmişte hiç sergilenmeyen ya da
yeterince sergilenemeyen koleksiyonların sergi salonları olarak
ziyaret edilecektir. Burada geçici
sergi salonları, çocuk eğitim atölyeleri, yeme-içme mekânları da
yer alacaktır.

Topkapı Sarayı Müzesi ziyaretçi portföyü nasıl?
Ziyaretçi sayısını artırmak
için bir çalışmanız var mı?

Osmanlı yönetim sisteminin
evrensel ölçüsüyle de muvazi
olan ve dünyadaki saray-müzelerin nadir örneği olan Topkapı
Sarayı günümüzde büyük bir ilgi

Kültürümüzü
yaşatan ve
tarih şuurumuzun
oluşmasına
yardım eden
müzeler;
okumanın,
anlamanın,
görmenin,
gördüğünden
anlam çıkarmanın önemli
bir unsurudur.

1964’te Konya’da doğan Mustafa Sabri
Küçükaşçı 28 Temmuz 1999’da Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Cahiliye’den Emevîler’in Sonuna Kadar Haremeyn
adlı tezle doktor oldu. 10.12.2007’de Ortaçağ
Tarihi Doçenti unvanını aldı ve 2013’te profesör
unvanını elde etti. Halen Marmara Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim
üyesi ve Topkapı Sarayı Müze Başkanı’dır. İngilizce ve Arapça bilen Küçükaşcı, uzmanı olduğu Ortaçağ tarihi ve kültürünün yanında
İstanbul tarihi ve kültürü, Topkapı Sarayı ve
çevresi ile son iki asırdaki Konya aileleri hakkında çalışmalar yapmış, kitap ve makaleler
yayımlamıştır.

görüyor. Topkapı Sarayı Türkiye’nin
en çok ziyaret edilen mekânıdır. Yerli
ve yabancı herkesin ilgisini çekmekte, ziyaretçiler her gelişlerinde
Topkapı Sarayı’nın farklı bir yönüyle
tanışmaktadırlar. Çünkü Topkapı
Sarayı hem geçmişi yaşatmakta hem
de geleceğe ışık tutmaktadır. En
nadide, en erken tarihli Çin porselenleri, savaş aletleri burada. Mukaddes
Emanetler burada. Peygamber'imize,
ashabın büyüklerine ve Haremeyn’e
ait eşyalar İstanbul’da toplanmış,
korunup muhafaza edilmesi için en
mahir sanatkârlar, her biri birer sanat
şaheseri olan bohça, mahfaza, kın,
örtü gibi eserleri üretmiş ve bunları
Mukaddes Emanetler Dairesi’nin
birer parçası haline getirmişler.
Buraya gelen insanların sadece
sarayı gezip gitmeleri yeterli değil.
Topkapı Sarayı’nın öğretici bir mekân
olması gerekiyor. İnsanlar Topkapı
Sarayı'nı gezerek öğrendikleri gibi,
belli etkinlikler yapmak suretiyle de
bunun sağlanabileceğini unutmamak gerekiyor.

1985 yılından beri UNESCO
Dünya Mirası Listesinde bulunan Topkapı Sarayı Müzesi’ni
gezmek isteyen bir ziyaretçi

için tavsiyeleriniz nelerdir?

Topkapı Sarayı, mütevazı fakat
görkemli ve zarif yapısıyla hoş
bahçeleri, özgün konumu ve
Saray’dan intikal eden zengin
koleksiyonlarıyla hem Osmanlı
İmparatorluğu'nun en büyük sarayı,
hem de hafızasıdır. Tarih boyunca
gerçekleştirilen restorasyon, tâdil
ve ilâvelere rağmen Fatih Sultan
Mehmed tarafından tasarlanan ana
planını hiçbir zaman kaybetmeyen,
Osmanlı Devleti’nin idare, eğitim ve
sanat merkezi olmasının yanı sıra
padişahın evi olarak da kullanılan
Topkapı Sarayı, Osmanlı sivil mimarisinin ve süsleme sanatlarının
yaklaşık dört yüz yıllık geçmişini
bünyesinde barındıran emsalsiz
bir yapılar topluluğudur. Osmanlı İmparatorluğu’nun ihtişamlı
dönemlerinin şahidi, saltanat ve
hilafetin merkezi olan Topkapı
Sarayı’nı kulaktan dolma bilgiler,
dedikodular ve söylentilerden ziyade gerçek kaynaklardan öğrenmek için hazırlık yapılmalı ve özellikle gezerken dört bir yanındaki
kitâbelerin anlaşılmasına çaba
gösterilmelidir. Kitâbeler hem Topkapı Sarayı hem de Osmanlı devlet
felsefesi hakkında eşsiz bilgileri
ihtiva etmektedir. Topkapı Sarayı

İslâm sanatı, maneviyatı ve dünya
görüşünün Osmanlılar eliyle biçimler
alanındaki bir açılımıdır. Diyebiliriz ki
Topkapı Sarayı Türk mimarlık tarihinin bir özeti gibidir. Hem mimarî
açıdan devamlılığı sağlayan hem de
Osmanlı sanatının ulaşmış olduğu
noktayı gösteren bir mekândır. Mimar Sinan başta olmak üzere bütün
Osmanlı mimarbaşılarının Topkapı
Sarayı’na eli değmiştir.

Röportaj: Rıdvan KAŞIKÇI
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İki Şiir Bir Şair

Eserleri

İki Şiir Bir Şair

İbrahim Tenekeci
Şair ve yazar İbrahim Tenekeci, 1 Eylül 1970 yılında Kastamonu ili Taşköprü ilçesinde doğdu. İlk
şiir ve yazıları, Milli Gazete’nin ‘’Sizden Gelenler’’
köşesinde yayınlandı. Sonrasında ağırlıklı olarak
Kardelen, Dergâh, Kırklar, Derkenar, Merdiven,
Endülüs, Edebi Pankart, Düş Çınarı, İkindi
Yağmuru, Kaşgar, Edebiyat Ortamı, Ayraç ve
Türk Edebiyatı dergilerinde göründü. 1998–99
yılları arasında Sağduyu gazetesinde kültür sanat
editörü ve köşe yazarı olarak çalıştı.
1 Ekim 1999 – 15 Ekim 2010 yılları arasında Milli
Gazete’de köşe yazarı ve düşünce sayfası editörü
olarak görev yaptı. Son iki yıl, Mehmet Vefa
adıyla, Milli Gazete’nin günlük bulmacalarını
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Deneme:

Üç Köpük
Peltek Vaiz
Güzellik Uykusu
Giderken Söylenmiştir
Ağır Misafir
Kimsenin Kalbi

Uçuş Denemeleri
Tüfeksiz Hareketle
Sürekli Kayıp
Öbür Divan
Geldik Sayılır

Beraber Yürüyelim
Olur mu

İki Şiir Bir Şair
‘’Esirgemez kokusunu
dalını kırandan da
erik çiçeği…’’

Şiir:

da hazırladı. 2000-2005 yılları arasında, 36 sayı
yayınlanan Kırklar dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Aynı yıllar içinde, Birey ve Birun
Yayınları’nda dizi editörü olarak yer aldı; kırktan
fazla kitabın yayınlanmasına vesile oldu.
2005-2010 yılları arasında Dergâh dergisinin
mutfağında bulundu, derginin son okumasını
yaptı. 2011 yılında, kısa bir süre yayın hayatına
devam eden Yeni Söz gazetesinin düşünce ve
analiz editörüydü. Halen Profil Yayınları’nda şiir
editörlüğü, Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı
yapmaktadır. Ayrıca aylık edebiyat ve fikriyat
dergisi İtibar’ın genel yayın yönetmenidir.

içimden dedim beraber yürüyelim olur mu
varsın gemilerimizi taşıyamasın sular
varsın yarı yolda uyuya kalsın
bize gönderilen bahar.
içimden dedim beraber yürüyelim olur mu
varsın gölgemiz olsun hüzün
dilediği gibi uzatsın canevimize ayaklarını
varsın annemiz olsun tütün
hayat daha sert vursun yumruklarını.
içimden dedim ilmeği kaçmış bir hayat bizimkisi
nedir alnımızdan öpmek için izimizi süren
kalmış mıdır kalesi düşmüş bir şehrin cazibesi
nedir yalnız bize yakışan bu serüven.
bu serüven ki
bizden biri yaptı sırtımızdaki hançeri
ve terketti bizi huzur denen sevgili
kalakaldık, şaşkınlığın avuçlarında
billur bir kuş gibi.

Düş ve Dua
yağmura, nisana ve yaşıma aldanıp
uçurumları kıyı sanarak
ve dağlar erişilmeyince acı verir
sözünü unutarak
kaf dağına gitmek istedim
ırmak inadıyla yürüdüm uzaklara
bir derviş olup yürüdüm uzaklara
yanıldı denektaşım geriye döndüm
Kutsal Sözler Panayırı'na sığınıp
ipeksi bir sessizliğe büründüm:
bir hayat, mahçup ve duru
Tanrım, gülleri
ve sessiz harfleri koru.

içimden dedim gömülü bir ırmağın yalnızlığıdır bu
beraber yürüyelim olur mu

Ağır Misafir adlı eseriyle, 2008 yılında, Türkiye
Yazarlar Birliği tarafından “Yılın Şairi” seçildi.
Aynı yıl, “Yılın Yazarı” ödülünü de aldı. Evli ve beş
çocuk babasıdır.
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Ev Yapımı Lezzetler

Güm bede güm! Güm bede güm! Güm bede güm güm!
Hoş buldum, benim adım Ramazan.
Sizlere lezzetli sahurlar, bereketli iftarlar getirdim. Oruç getirdim, teravih getirdim, güllaç getirdim.
Evlerinize huzur, gönüllerinize gurur, hanelerinize bol bol sevap getirdim. Yoksulun gözetildiği,
yemeklerin çeşitlendiği, pide kuyruğunda mis kokuların nefeslendiği bin bir şükür getirdim.
Bu sayıda Ramazan’ı çocuklarımıza sevdirelim diye; bir iftar, bir sahur tarifim var sizlere. Mevsimlerden çilekse, güzel çilekli bir pasta yapalım çocuklara iftar sonrasına. Hem gözleri hem de oruç tutan
minik mideleri şenlensin. Sahurda da siyez unlu bir krep çevirirsek Ramazan’a hazırız demektir. Ben
mutfağa koşuyorum, ezan okunmak üzere. Ezanı duymanın sevinciyle neşelendiğimiz nice Ramazanlara. Hadi hayırlı iftarlar.
Cennette ferahlık ve sevinç evi denilen öyle gösterişli bir yer vardır ki, oraya yalnız çocukları
sevindirenler girebilir. (Hadis-i Şerif)
Rabb’im nasip etsin de orada buluşalım inşallah (amin).

ÇİLEKLİ KOLAY PAST
A

Malzemeler
1 adet pasta ke
ki
2 yumurta akı
Bir çimdik tuz
1 su bardağı to
z şeker
3 yemek kaşığı
su
1 paket toz vani
lya
1 kase çilek pü
resi
Süsleme için:
Çilek, balık krak
er, fındık
draje

Krem şanti için
:
Oda sıcaklığında
ki yumurta
akları bir çimdi
k tuz ile kar
haline gelene ka
dar çırpılır.
(Kabı ters çevird
iğinizde
dökülmeyecek
kıvamda
olmalı).
Su ve toz şeke
r ocağa
alınıp iyice kayn
atılarak
şerbet hazırlanı
r.
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Şekerli karışım
henüz
sıcakken hızlıc
a çırpılmış
yumurta akıyla
birleştirilir
ve 10 dakika da
ha çırpılır.
Kıvam alınca va
nilya
eklenerek 3 da
kika daha
çırpılır.
Çilek püresi de
eklenerek
karıştırılır.
Buzdolabında
bekletilerek
kullanıma hazı
r hale
getirilir.

Yapılışı
Pasta keki süt ile
ıslatılır,
dilediğiniz mal
zeme
(çikolata,fındık
vs.) koyularak krem şant
i ile sıvanır.
Pastanın bir dilim
i kesilerek
kuyruk yapılır.
Çileklerle
süslenerek serv
is edilir.

SİYEZ UNLU KREP

Malzemeler
2 yumurta
t
2 su bardağı sü
ı siyez
ağ
rd
ba
1-1,5 su
unu
1 çay kaşığı tuz
Süsleme için:
1 adet muz
fıstık
2 yemek kaşığı
ezmesi
Maydanoz sapı
Havuç
Zeytin

Yapılışı
ile çırpılır.
Yumurtalar tuz
rek toSüt ve un eklene
şekilde
pak kalmayacak

m edilir.
çırpmaya deva
pçe
Karışımdan 1 ke
yağlanmış
kadar alınarak
ve ters
tavaya dökülür
rilir.
şi
yüz edilerek pi
rülen
Fıstık ezmesi sü
bütün
a
ın
as
kreplerin ar
. Rulo
muz yerleştirilir
r,
ni
le
lim
di
yaparak
ek
er
ril
ve
i
kl
şe
tavşan
m edilir.
süslemeye deva
lın
Kreplerin çok ka
murun
ha
olmaması için
ha
da
n
kıvamı bozada
ı.
al
akışkan olm
Afiyet olsun.

Afiyet olsun.
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3.SELİM

(1789-1807)

Sultan 3. Mustafa’nın oğludur.
Doğumu, 34 yıl boyunca şehzadesi
olmayan sarayda sevinçle karşılanmıştır. 1.Abdülhamit sayesinde
rahat bir şehzadelik dönemi yaşayan
Şehzade Selim, küçük yaştan itibaren
iyi bir eğitim almaya başladı. Arapça
ve Farsçanın yanı sıra Fransızcayı da
iyi derecede öğrendi. Anne ve babasının sevgisiyle büyüyen Şehzade
Selim, babasıyla denetim gezilerine
katılması sebebiyle devlet tecrübesi
kazanmış ve ıslahatçı anlayışı tevarüs
etmiştir. Kendisinden önce devlet
bünyesinde, özellikle de Kırım’ın
Ruslar tarafından işgal edilmesinden
sonra bazı reformların yapılması
düşünülmüş, Sultan 3. Mustafa bu
konuda gayret sarf etmiş ancak 1.Abdülhamit’in kişisel zaafları yüzünden ıslahat alanında fazla mesafe
alınamamıştı.
Müziğe ve askeri konulara bir hayli
meraklı olan Şehzade Selim, Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmek için bu ülkelerde daimi elçilikler
bulundurmuş, elçilerin gönderdikleri
raporlara ehemmiyet vermiştir.
Hatta Fransa Kralı 16. Lui ile “Saltanat
Varisi” sıfatıyla mektuplaşarak yeni
gelişmeler hakkında malûmat sahibi
olmuştur.
3.Selim’in, 28 yaşında tahta geçmesi halk arasında, devletin içinde
bulunduğu sıkıntılardan kurtulacağı
umuduyla memnuniyetle karşılandı.
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İ CİH A N DE

Bu arada genç padişah, Avusturya
ile imzaladığı Ziştovi Antlaşması’yla
elde ettiği barış döneminde ıslahat
çalışmalarına ağırlık verdi. Antlaşmaya göre Avusturya, Rusya’ya olan
desteğini çekti, yeniden dostluk tesis
edildi ve devam eden ticari serbestlik
sayesinde Belgrad geri alındı. Son
olarak Şeyhülislâm’ın da fetvasıyla
Prusya ile ittifak yapıldı.

İstanbul’daki acı manzara -ne yazık
ki- cephede de aynen sahnelendi.
Eski düzen yanlısı askerler silahlarını,
yenilikçi olarak bilinen arkadaşlarına doğrulttular. Büyük ümitlerle
başlatılan Nizam-ı Cedid hareketi
artık sona ermişti. Aslen Kastamonu-

KABAKÇI
MUSTAFA İSYANI

lu olan asilerin lideri Kabakçı Mustafa
ise nüfuzlu bir devlet adamı olur
ancak kısa bir süre sonra Alemdar
Mustafa Paşa tarafından ortadan
kaldırılır.

Ğ

Ancak genç padişah
büyük sıkıntılarla karşı
karşıyaydı. Zira devletin mali durumu içler
acısıydı ve aynı anda
hem Rusya hem de
İran’la savaş hali sürmekteydi.
Tahtta kaldığı 18 yıl
boyunca, bilhassa askeri alanda düşündüğü
reformlarla devleti
düştüğü durumdan
çıkarmak için mücadele
eden Sultan 3.Selim,
Rusya ve Avusturya ile
mevcut kötü gidişatı
bitirme yönünde savaşı
da göze almak üzere
irade beyan etti ancak
ateşli silahlar bakımından bir hayli ilerlemiş
olan Avrupa devletlerine karşı Osmanlı’nın
bozulmuş askeri nizamı
dikkate alındığında
başarı şansı yoktu ve
öyle de oldu.

giydiren padişaha Allah’ın yardım
etmeyeceği” tarzında konuşmalarla
halkı tahrik etmeye çalışıyorlardı.
Padişahın itibarı da otoritesi de
ortadan kalkmıştı ve Kabakçı İsyanı,
diğer adıyla 2.Edirne Vakası meydana
geldi.

herkesten fikir alınıyordu. Yeniçeri
Ocağı’nı toptan kaldırmanın zor
olacağı düşüncesiyle yeni usullere
göre tanzim edilen bir ordu kurma
fikri benimsendi. Lakin neredeyse
yüz yıldan fazladır gerilemekte olan
devletin, yenilenmesinin de zaman
alacağı göz ardı edilemezdi.

NİZAM-I CEDİD
NEDİR?
Özellikle Fransız İhtilali’nden sonra
Avrupa’daki karışıklığı fırsat bilen
Sultan 3.Selim, uzun zamandır
düşündüğü ıslahat için harekete geçti. Devlette Nizam-ı Cedit/yeni düzen
adıyla askeri, idari ve ekonomik yönden köklü değişiklere gidildi. Bunun
için de Viyana elçisi Ratıp Efendi
başta olmak üzere yerli-yabancı

Sultan 3.Selim, yenilik hareketlerini
sürdürürken bir yandan da derebeyi
haline gelmiş ve zaman zaman isyan
girişimlerinde bulunan gruplarla da
mücadele etmek durumundaydı. Bu
isyancılar daha çok devletin, kendilerine bazı imtiyazlar tanıdığı bazı
ailelerden oluşmaktaydı. Rumeli’deki
Vidin İsyanı bunlardan biriydi. Öyle
ki isyanın liderine vezirlik payesi
verilerek ayaklanma durdurulmuştu.
Bu arada 3.Selim, ortamın yatışması
için bir süreliğine askerlikle ilgili
yeni uygulamayı askıya aldı. Daha
sonra tekrar uygulamaya koyması ise
saltanatının dönüm noktası oldu. Zira
büyüyerek yayılan isyanı durdurmak
artık mümkün değildi. Ordunun, Rus
tehlikesini bertaraf etmek için İstanbul’dan ayrılması ve Nizam-ı Cedid’e
karşı olan Ataullah Efendi’nin Şeyhülislamlığa getirilmesi ise padişahın
sonunu hazırladı.
Öte yandan Yeniçeriler başta olmak
üzere eski sistemden beslenen ve
Nizam-ı Cedid’in başarısını kendi
sonları olarak gören çeşitli gruplar,
padişah aleyhtarı propaganda için
sınırları zorlamaktaydı. Camilerde “askere pantolon ve ceket

Kabakçı Mustafa taraftarlarının askeri
grupları kışkırtması ve halkın da
katılımıyla asilerin sayısı arttı. İsyanın
büyüdüğünü gören padişah, devlet
ricalini toplantıya çağırdı. Ordunun
İstanbul’a dönmesi teklifini 3.Selim,
Rusların önünün açılacağını belirterek kabul etmedi. Esasen İstanbul’da
bulunan Nizam-ı Cedid askerleriyle
isyanın bastırılması mümkündü
ancak padişah, kan dökülmesini
istemediği için bu mümkün olmadı.
İsyancılar, kellesini istedikleri kişilerin listesini padişaha gönderdiler ve
hepsini ele geçirip öldürdüler.
Bununla da yetinmeyen asiler,
padişahın tahttan çekilmesini ve yerine 4. Mustafa’nın geçmesinin istediler. Sultan 3.Selim, “Allah’ın takdiri
böyle imiş” diyerek tahttan inmeyi
kabul etti ve hareme çekildi. Darbeyle ilgili haberler Ruslara karşı çetin bir
savaş sürdüren orduya ulaştığında,

Yenilikçi ve ismiyle müsemma, yumuşak huylu padişah olarak bilinen
Sultan 3. Selim, 18 yıllık saltanatın ardından önce Şimşirlik hapsine konuldu sonra da hunharca katledildi.
Cebindeki kağıtta, Nevres-i Kadîm
olarak bilinen Kerküklü şair Abdürrezzak Nevres’in;
“Kendi elimle yâre açıp verdiğim
kalem/ fetva-yı hun-i nahakımı yazdı
iptida” şiirinin yazılı olduğu rivayet
edilir.*
Kanlı bir ayaklanma sonunda şehit
edildiği kabul edilen 3.Selim, Laleli’de
yaptırdığı türbesine defnedilmiştir.

* Kendi elimle yâre açıp verdiğim kalem, ilk olarak hakkım olmayan kan fetvamı yazdı.
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3.SELİM’İN
ŞAHSİYETİ
Daha çok yenilik hareketleriyle
bilinen Sultan 3.Selim, şairliğinin yanı
sıra Klasik Türk Müziği alanında da
kendisinden bir hayli söz ettirir. “İlhami” mahlasıyla yazdığı şiirler ve Türk
Müziği’ne kazandırdığı unutulmaz
eserler 3.Selim’in; geçici heveslerden uzak, ince duyguların izlerini
taşıdığını gösterir. Devrin en büyük
müzik otoritesi kabul edilen İsmail
Dede Efendi tarafından da takdir
edilen bu eserler, Saray’da tertip
edilen müzikli gecelerde sıklıkla
meşk edilirdi. Bu dönemde piyano
ve bale ile tanışan Saray, Osmanlı
kültürünün yanında Fransa’dan gelen
yeniliklerin de tanıtıldığı bir merkez
haline gelmiştir.
Öyle ki Sultan 3.Selim, mûsikîde
kendi adıyla anılan bir dönemin
ve ekolün sahibidir, dense yeridir.
Hocası Tamburi İsak Efendi, Hacı
Sadullah, Arif Mehmet, Abdülhalim,
Şeyh Galip, Ali Nutki, Abdülbaki
Nasır, İsmail Dede Efendi gibi dahi
müzisyenlere bakıldığında Saray’ın
bir konservatuar halini aldığı açıkça
görülmektedir.
Esasen onun tahta geçtiği yıllar,
Osmanlı Devleti’nin ekonomik ve
sosyal sıkıntılar bakımından belki de
en zor yıllarıdır. Aynı yıl Fransız İhtilali
gerçekleşmiş; Rusya ve pek çok Avrupa ülkesi, gözünü zayıflayan Osmanlı topraklarına dikmişti. Yeniçeri
Ocakları ise bu tehdit karşısında hem
çaresizdi hem de yeni düzenlemelere
şiddetle karşı çıkmaktaydı.
Genç padişah, şehzadelik yıllarından itibaren olup biteni yakından
izlemişti ve devlette ciddi değişikliğe
gidilmesi gerektiğine inanmaktaydı. “Nizam-ı Cedit” adıyla bir ordu
kurulması, eğitim-kültür alanında
yeni düzenlemeler, kağıt fabrikası ve
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*Görünüşte sefadır saltanat
Dikkat edersen kavgaya çekendir saltanat
Bu zamanın davetiyle kimse gururlanmasın
Adaletle murat alırsa o zaman uygundur saltanat
Ey gönül! Tefekkür et hele gökyüzünün devranını
Çoğunlukla cefadır saltanat
Bu dünyanın devletine hırsla tamahtan
Çokça sakın İlhâmî öyle ki sonludur saltanat.
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matbaanın işler hale gelmesi ve
Türkçenin koruma altına alınması
başlıca yeniliklerdi. Ancak bu
ıslahatlar, Yeniçeri Ocakları başta
olmak üzere içte ve dışta pek çok
kesimi fazlasıyla rahatsız etmişti.
Sultan 3.Selim’in faniliği çok veciz
işlediği şiiri, karakterini anlatması
bakımından da oldukça önemlidir:

4.MUSTAFA
(1807-1808)

3.Selim’i tahttan indirip yerine 4.
Mustafa’yı getiren Kabakçı Mustafa
liderliğindeki isyancılar da önemli
makamlara geldiler. Lakin 4.Mustafa; otoriteden yoksun, zayıf iradeli
ve bütün yetkilerini kendisini tahta
oturtan güce teslim eden bir yapıya
sahipti. Nitekim yeni padişah ilk iş
olarak isyancıların isteğini yerine
getirerek Nizam-ı Cedid’i kaldırdı ve
asilere kesinlikle dokunulmayacağına
dair resmen güvence verdi.
Öte yandan Osmanlı Devleti’ndeki karışıklıktan yararlanan Ruslar,
Eflak ve Boğdan’da bazı kaleleri ele
geçirmek istediler ancak Napolyon
karşısında zor durumda kalınca barış
istemek zorunda kaldılar. Bu arada
Alemdar Mustafa Paşa, başında
bulunduğu orduyla İstanbul’a geldi
ve sükûneti sağlamak için isyanın
öncüsü Kabakçı Mustafa’yı öldürdü.
4.Mustafa tahttan indirildi ve yerine
geçen 2.Mahmut’un emriyle de
öldürüldü.

MISIR’IN İŞGALİ
Osmanlı Devleti içişleriyle meşgulken
Mısır, Fransızlar tarafından oldubittiye getirilerek 21 Temmuz 1798’de
işgal edildi. Piramitler Savaşı’nda
Osmanlı-Memlük ordusunu yenilgiye uğratan Napolyon’un fütursuzca
Kahire’yi işgal etmesi, Osmanlı’nın
tarafsız siyaset izleyerek devrim
sonrası yeni Fransa’yı geç tanımasıyla
izah edilir. Ancak Napolyon Bonapart’ın asıl gayesi Mısır üzerinden
Hindistan’a geçmekti. Çaresiz
kalan 3.Selim, daha sonra Fransa’nın
yayılmacı siyasetine karşı Avrupa’da
kurulan cephede yer almak suretiyle Fransa’ya savaş kararı alabildi.
Osmanlı Devleti ile Fransa arasında
uzun yıllardır dostluğa dayalı ilişkiler
sürerken Mısır’ın işgal edilmesinde
Fransız İhtilali ve buna bağlı gelişmelerin önemli rol oynaması söz konusudur.
Amerika Birleşik Devletleri’nin siyasi
bir güç olarak varlığını iyiden iyiye
hissettirmeye başlaması, Rönesans/
reform hareketleri ve Fransız Devrimi
ise bütün dünyada sarsıcı izler bırakmıştır.

RÖNESANS
NEDİR?
Önceleri dini bir terim olarak kullanılan Rönesans, hayatını kaybetmiş
bir kişinin yeniden hayata gelmesi
anlamında kullanılmıştır. İtalyan
menşeli bu akım zamanla tüm Avrupa’ya hâkim olur. Avrupa’da cehalet
çağının kapanması ve Yunan-Roma
kültürünün hâkimiyetiyle “yeniden
doğuş” olarak kabul edilir. Bu yenilenme cehaleti ortadan kaldırdığı
gibi dini otoriteyi de derinden sarsar.
Pek çok sanat akımının yanı sıra,
dinde özgür düşünce sayesinde
Katolik, Ortodoks ve Protestan gibi
mezheplerin ortaya çıkmasına zemin
hazırlanmıştır.

Esasen coğrafi keşifler sayesinde elde
edilen yeni ve zengin kaynaklar da
yenilenmenin en önemli habercisi
olmuştur. Nitekim kısa zamanda
Avrupa’da yaygın kullanılan matbaa,
pusula ve barut gibi icatlar insanlığa
yepyeni ufuklar sunmuştur.

RÖNESANS’IN
ESİN KAYNAĞI
ENDÜLÜS MÜ?
Fetihten sonra İstanbul’dan İtalya’ya kaçan bazı bilim adamı ve
düşünürlerin Rönesans’a önayak
olduğu fikri Batı dünyasında oldukça
yaygındır. Rönesans’ı doğuran sebepler üzerine yaptığı çalışmalarıyla
bilinen Prof. Dr.
Bekir Karlığa
ise Rönesans’ı
Endülüs’ün
tetiklediğini ileri sürmektedir.
Batı’nın aidiyet
düşüncesiyle hareket
ederek Bizans’a
pay çıkardığını
söyleyen
Karlığa, belli
isimler üzerine
tahlil yaptıktan

sonra: Bunların hepsi üçüncü sınıf
düşünürlerdi. Ne felsefe tarihinde yerleri var ne de literatüre kazandırdıkları
bir şey var. Bizanslıların bu yüzyıla
söyleyecekleri bir şey yoktu, demekten
kendini alamaz.
İbn Sina’nın Kanun isimli tıp kitabının
altı ayrı tercümesi olduğuna dikkat
çeken Karlığa, hem farklı tercümeler
hem de üniversitelerde okutuluyor
olması Avrupa’da yeni bir fikir
akımının doğmasına yol açmıştır.
İbn Rüşd’ün özgürlükçü yorumu ise
tam olarak ufuk açıcı olmuştur. (1)

FRANSIZ
İHTİLALİ
Rönesans ve reform hareketlerinin
en bariz sonucu hiç şüphesiz 1789
yılında gerçekleşen ve bütün dünyada yankı uyandıran Fransız İhtilali’dir.
Pek çok yeniliği beraberinde getiren ihtilal, bütün dünyada olduğu
gibi Osmanlı Devleti bünyesinde
başlayan reform hareketleri için
de başlıca ilham kaynağı olmuştur.
Fransız kralı 16.Louis ve karısı Marie
döneminde yapılan saray harcamaları ve aşırı lüks yaşantı yüzünden
ekonomik sıkıntılar had safhaya
ulaşır. Sonunda burjuvanın savurganlığı ile halkın sefaleti
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seçkinlerin de harekete geçmesini
temin eder ve değişim için büyük ayaklanma kaçınılmaz olur. Sarayına çekilen
kral, bir adamını seçkinlere göndererek
dağılmalarını istediğinde şu anlamlı
karşılığı alacaktır:

Git ve seni buraya gönderene de ki; biz milli
irade ile burada bulunuyoruz. Silahtan başka da hiçbir güç bizi buradan çıkaramaz.

Modern
dünyanın
gelişmesinde
bir hayli etkili
olan Fransız
İhtilali ile
Yeni Çağ’ın
sona erdiği ve
Yakın Çağ’ın
başladığı kabul edilir.

Kralcılar, kilise taraftarları ve burjuva
kesimleri arasında kanlı çekişmeler, karşı
devrimler yaşanır. Muhalifler giyotinle cezalandırılır. Halkın temsilcilerinin
önderliğinde gelişen ayaklanma giderek
tüm Fransa’ya yayılır ve büyük devrim
gerçekleşir.

İhtİlal’İn
Sonuçları
Modern dünyanın gelişmesinde bir hayli
etkili olan Fransız İhtilali ile Yeni Çağ’ın
sona erdiği ve Yakın Çağ’ın başladığı
kabul edilir. İhtilalinin sonuçları ise şunlardır:
En önemli sloganı “özgürlük, eşitlik ve
kardeşlik” olan Fransız İhtilali ile birlikte
özgürlük ve eşitlik fikirleri yaygın hale
geldi. İhtilal sonrasında soylulara ve din
adamlarına sağlanan tüm ayrıcalıklar
kaldırıldı. Tüm vatandaşların kanun
önünde eşit olması ilkesi getirildi. Bireysel
özgürlük anlayışı gelişti. Kölelik kaldırıldı.
Fransız İhtilali’nin başlamasının hemen
sonrasında İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi ilan edildi. Sonrasında yapılan anayasayla bu haklar garanti altına alındı. Bu
sayede dünyada insan hakları anlayışının
gelişmesine önemli bir katkı sağlandı.

CEZAYİR’İN İŞGALİ
Fransa, 1830’lu yıllarda rejim mücadelesine sahne olmaktaydı. Kamuoyunun
dikkatini dışarıya çevirmek amacıyla bir
süreden beri kuşatma altında tuttuğu
Cezayir’i 5 Temmuz 1830’da güç takviyesi
yaparak işgal etti. Cezayir’in, yüzyıllardır
dost bildiği bir devlet olan Fransa tarafından işgalini üzüntüyle karşılayan Osmanlı
Devleti, Ruslara karşı yenik düşen ordusu
ve dağılma durumuna gelen donanması sebebiyle harekete geçemedi. Bu
-aynı zamanda- Osmanlı topraklarının
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sömürgeci Avrupa devletlerinin hedefleri
arasına girdiğini de göstermekteydi.

OSMANLI DEVLETİ
AMERİKA’YI
NASIL TANIDI?
Amerika Birleşik Devletleri, bağımsızlığını
ilan etmesinden on iki yıl kadar sonra
ticaret maksadıyla gözünü Akdeniz’e
dikmiştir. Başlangıçta Osmanlı’nın Garp
Ocakları ile ilgilenmiş, Cezayir, Trablusgarp ve Tunus’la anlaşma yaparak Akdeniz’le ticaret imkanı elde etmiştir. Bu
arada ilk Amerikan ticaret gemisi 1797
yılında İzmir’e, ilk savaş gemileri ise 1800
yılında ziyaret maksadıyla İstanbul’a
gelmiştir.
Amerika Birleşik Devletleri, Akdeniz
hâkimiyetini büyük ölçüde elinde bulunduran Osmanlı Devleti ile diplomatik
ilişkilerin kurulması konusunda ciddi
adımlar atmaya da bu dönemde başlar.
Osmanlı karasularında ticaret yapan
Amerikalı tacirler, Avrupalı tacirlerle aynı
haklardan, aynı vergi oranlarında yararlanmak istemektedir. İlk önemli adım ise
14 Nisan 1820 tarihinde Luther Bradish’in
İstanbul’a gönderilmesiyle atılır. Bradish,
Babıali ile aracısız olarak bizzat iletişim
kurmak niyetindedir, zira İngiltere başta
olmak üzere Avrupa ülkeleri, Osmanlı ile
Birleşik Devletleri arasında ticari anlaşmaya karşı çıkmaktaydı.
2 Nisan 1823 tarihinde bu defa George
B. English görevlendirildi. English, ilk iş
olarak Osmanlı Kaptan Paşası ile görüşür
ancak Kaptan Paşa, Avrupa devletlerinin
görüşmelere müdahale etmelerinden
çekinmektedir. Zira dönemin güçlü
sömürgeci devleti olarak İngiltere’nin bu
işten oldukça rahatsız olduğu bilinmektedir. Avrupalı devletlerin, her fırsatta
Osmanlı-Amerika anlaşmasına engel
olmaya çalışması, 1820’li yıllarda Osmanlı
Devleti’nin içine düştüğü diplomatik
güçsüzlüğü göstermesi bakımından da
oldukça önemlidir. Nihayet 7 Mayıs 1830
tarihinde diplomatik mücadele başarı ile
neticelenir. Antlaşmadan büyük oranda
Amerikalılar kârlı çıkar çünkü Osmanlı’nın
Okyanus’u aşabilecek gemileri yoktur ve
Osmanlı tüccarları Amerika’ya
gidemezler.

YENİÇERİ OCAĞI’NIN
KURULUŞU
Devletin asker ihtiyacı, başlangıçta uç beylerinden ve gönüllülerden sağlanmaktaydı. Sınırlar
genişledikçe, Sultan 1.Murat devrinde düzenli bir
orduya ihtiyaç duyulmuştur. Ankara yenilgisinden
sonra devşirme usulüne de gidildi. Çelebi Mehmet döneminde Gayri Müslim ailelerin çocukları
devşirilip Müslüman olmaları temin edildikten
sonra Osmanlı Ordusu bünyesine alınmaya
başlandı. Sekiz ila yirmi yaş arası seçilen adaylarda aranan ilginç şartlardan bazıları şunlardır:
“Papaz oğlu ve kâfir arasında aslı iyi olan kâfir
oğlunu alalar. İki oğlu olanın birisini alalar.
Babası ve anası ölüp yetim kalan oğlanı almayalar. Gözü aç ve edepsiz olur. Sığırtmaç ve
çoban oğlunu dahi almayalar, zira onların her
biri dağda büyümüşlerdir, edepsizdirler. Kel
olanı almayalar, fodul ve geveze olur. Aceleci
oğlanı almayalar, kıskanç ve inatçı olur. Sureta taze şeklinde olan köse oğlanı alınmaya,
fitne ve fesat ehli olduğundan başka, düşman
gözüne ufak gelir. Doğuştan sünnetli olan
oğlan alınmaya. Türkçe bilen ve kâfirdeyken
evli olan oğlan alınmaya, yüzü gözü açık olur ve
evli olan ise padişaha kul olmaz. Sanat ehli olan
oğlan dahi alınmaya, zira sanat ehli olan maaş
için bela çekmez. Çok uzun boylu olan oğlan
alınmaya, ahmak olur. Çok kısa boylu olan
oğlan alınmaya, fitne olur. Orta boylu alınmak
gerektir.” (2)

YENİÇERİLER HEP Mİ
KAZAN KALDIRDI?
Görünen o ki Yeniçerinin kazan kaldırması hatta
isyana yeltenmesi Fatih’in ilk hükümdarlığı
döneminden Osmanlı’nın son dönemine kadar
hiç eksik olmamıştır. Öyle ki hemen her padişah
isyanla-darbeyle yüz yüze gelmekten kurtulamamıştır. Başarısız olanlar bir yana, on iki padişahın
darbe sonucu tahtını kaybetmesi, 2.Osman,
Sultan İbrahim, 3.Selim, 4.Mustafa ve Sultan
Abdülaziz’in bizzat darbe sonucu öldürülmüş
olmaları bunun açık göstergesidir.
Koçi Bey, Risalesi’nde bu durumu, “Yeniçerinin
gereğinden fazla güçlenerek devletin elini kolunu
bağladığı” şeklinde açıklar. Ordu içerisindeki
dengenin bozulmasıyla devletin başına dert olan
Yeniçeri Ocağı 1826’da 2.Mahmut tarafından or-

tadan kaldırıldı. Zira Yeniçeriler, 3.Selim’in Nizam-ı
Cedid uygulamalarına karşı çıktıkları gibi 2.Mahmut’un talimli asker yetiştirmesine de şiddetle
muhalif olmuşlardı.

İSYANDA SINIR
TANIMAYAN YENİÇERİ
Yeniçerilerin, Osmanlı klasik döneminin güçlü
hükümdarları Fatih, Yavuz ve Kanuni gibi
padişahlara bile isyan etmeleri oldukça dikkat
çekicidir:
Fatih Sultan Mehmed, ikinci defa tahta geçtikten sonra Karaman seferi dönüşü Bursa’da iken
yeniçeriler, “Padişahımızın ilk seferidir, kullara
ihsan gerek. Sefer bahşişi isteriz.” diye kazan
kaldırır. Hoşnutsuzluğunu gizleyen Fatih, önce
akçe dağıtıp askeri sakinleştirir, ardından da
Yeniçeri Ağasını: “Bu edepsizlik sizin aklınızın kusurudur.” diyerek azarlar ve sorumluları şiddetle
cezalandırır.
Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Seferi dönüşü, bir
yerde kışladıktan sonra İran’a tekrar bir sefer
planlamaktadır. Ancak Yeniçeri muhalefet edip
ayaklanınca ordu, Aras Nehri kıyısını terk ederek
Amasya’ya çekilir. Bunun üzerine Yavuz, vezir-i
âzâmını bizzat kendisi cezalandırarak daha sonra
tespit ettiği birkaç yetkilinin daha idamına hükmeder.
Kanuni Sultan Süleyman devrinde yeniçeri
yeniden ayaklandı. Kanuni, titiz ve kapsamlı bir
soruşturma yaptıktan sonra sorumluları şiddetle
cezalandırdı. Kanuni’nin, hızlı ve sert müdahalesi
sonucu isyan bertaraf edildi ancak oğlu 2.Selim’in tahta geçmesiyle birlikte Yeniçeriler, cülus
bahşişi bahanesiyle bu defa daha geniş katılımlı
bir ayaklanma başlattı. Sokullu Mehmet Paşa’nın
aracılığı ve müdahalesiyle İstanbul bir kez daha
yağmalanmaktan kurtuldu.
Görünen o ki bütün bu isyanlarda yöneticilerin
uygulamaları yüksek sesle eleştirilmiş, askeri
gruplar arasında yaşanan gerginlikler yüzünden karşılıklı olarak kılıç çekilmiş ve bu sebeple
bazı padişahlar tahttan indirilerek hayatlarına
son verilmiştir. Bu arada pek çok devlet adamı
için ya ikbal kapıları ardına kadar açılmış ya da
öldürülmekten kurtulamamışlardır. Ancak her
seferinde “devletin bekası ve adaletin temini”
gerekçe gösterilmiş, birbirini nakzeden fetvalar
ise hiç eksik olmamıştır. (2)
HİKMET TEKİN
hikmettekin34@gmail.com

1-Muhsin Öztürk, Efsane Tarih
2-Erhan Afyoncu-Ahmet Önal-Uğur Demir, Osmanlı İmparatorluğunda Askeri İsyanlar
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OTİZİMLİ ÖĞRENCİLER
At Çiftliğini Ziyaret Etti
Otizimli öğrenciler; Çekmeköy Belediyesi binicilik
eğitimlerine katılarak doyasıya eğlendi.

İmplant tedavisi, eksik dişlerden muzdarip hastalar için
en etkili çözümdür. İmplant
tedavisi size kendi doğal dişleriniz gibi bir görüntü ve işlev
olanağı sağlar.
Ağzında dişi olmayan hastalar,
konuşma ve yiyecekleri uygun
şekilde çiğnemeyle ilgili sorunlar
yaşarlar. Bu farklı sağlık sorunlarına
yol açabilir. Pratik ve kalıcı olan protezleri kullanmakta zorluk çekiyorsanız all on four implant tekniği iyi
bir tedavi seçeneği olacaktır.
All On four bir implant tekniği olup,
belirli açılarla yerleştirdiğimiz dört
implant üzerine protezlerin sabitlenmesine olanak sağlayan daha çok
tam dişsiz hastalarda uyguladığımız
bir tedavi yöntemidir.

All on four implant tekniğini
niçin tercih ediyoruz,
avantajları nelerdir?
• Tam dişsiz hastalarda aynı gün,
tek bir cerrahi işlemle sabit bir diş
protezi yapma imkanı sağlar.
• Tedavi süresi kısadır.
• Sinüs kaldırma (sinüs yükselme
ameliyatı), kemik yapımını gerektirecek greft uygulamaları, kemik ameliyatı gibi ileri cerrahi işlemlere gerek
kalmadan direkt implant uygulamasına geçebilme imkanı sağlar.
• Kullanılan implant sayısını oldukça
azaltması ve ilave cerrahi işleme
gerek kalmadan uygulanabilmesi
sebebiyle maliyeti, klasik implant
tedavisine oranla çok daha düşüktür.
• Diş çekimi gerekli olan hastalarda
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Çekmeköy Belediyesi tarafından verilen binicilik
eğitimlerine misafir olan otizimli öğrenciler, at çiftliğini ziyaret ederek keyifli vakit geçirdi. Uzman eğitmenler kontrolünde gerçekleşen binicilik derslerinde
öğrencilerin ve ailelerinin heyecanı görülmeye değerdi. Hayvan sevgisi ve sporu bir araya getiren projenin,
diş çekimi ile aynı seansta “all on
four” tekniği uygulanabilir, böylece
tedavi süresini kısaltma imkanı
sağlar.
• Hareketli protez kullanamayan, bulantı refleksli hastalar için hareketli
diş protezine göre tasarımı farklıdır,
damak kısmını kaplamadığından
hastalar için alışma süresi çok kısa
olup kullanımı daha kolaydır.
• Klasik implant üstü protezlere
oranla temizlik ve bakımı kolaydır.
• Az sayıda tedavi seansı nedeniyle,
şehir veya ülke dışında yaşayan
hastalar için uygundur.
• Özellikle uzun yıllardır dişsiz olan
ve çene kemiği yeteri kadar bulunmayan hastalar için all on four
tedavisi, yaşam kalitesini artırması
ve kesin çözüm sunması yönünden
avantajlıdır.

çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine faydalı olması
amaçlanıyor. Uzmanların tavsiyesine göre at binme
aktivitesi çocuklarda; iç kaslara doğrudan hitap
ederek dengeyi geliştiriyor, özgüveni ve cesareti
artırıyor, öğrenme güçlüklerine yardımcı oluyor, solunum sistemini ve eklem hareketliliğini geliştiriyor.

All on four implant
uygulaması nasıl yapılır?
All on four tedavisi için ilk olarak hastalara
detaylı bir klinik ve radyolojik muayene
yapılması gerekmektedir. All on four implant tekniği bilgisayar destekli tasarımlar
ve hastaya uygun dişlerin oluşturulma
aşaması ile devam eder. Cerrahi ve diş
protezi işlemleri olarak iki aşamadan
oluşan all on four implant tekniğinde,
tedavi günü hastaya planlamaya uygun
şekilde 4 adet dental implantı yerleştirilir. Dental implantlar yerleştirildikten
sonra aynı gün geçici diş protezi, dental
implantların üstüne sabitlenir. 3 ay sonra
ise hastaya daimi diş protezleri takılır. Bu
teknik çene kemiklerini sağlıklı tutarak
daha fazla kemik erimesine engel olur.
Tamamen dişsiz olan hastalar için sadece
4 adet implantla kalıcı çözüm sağlanır.

All on four tekniği hangi
hastalarda uygulabilir?
• İmplant yaptırmak isteyen ancak
gerekli kemik yapısına sahip olmayan kişilere,
• Çeşitli nedenlerle tüm dişlerini
kaybetmiş veya kaybedecek kişilere,
• İmplant uygulanmasını engelleyen
herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan kişilere,
• Fazla sayıda implant konulmasını
istemeyen, tek seansta implantlarının yerleştirilmesini isteyen
hastalara uygulanabilir.

Dr. Sadık GENÇOĞLAN

Ağız-Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı
www.afsdent.com
sadik_genc@hotmail.com
www.doktortakvimi.com/sadık gençoğlan
www.instagram.com @sadik_gencoglan
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ALTI CENNET ÜSTÜ DENİZ KOKULU ŞEHİR

ÇANAKKALE
Çanakkale Türküsü

Şehrin İsmi Nereden Gelmektedir?

Çanakkale içinde vurdular beni
Ölmeden mezara koydular beni
Of gençliğim eyvah

Eski çağlarda Çanakkale Helles denizi anlamına gelen Hellespontos adı ile anılırdı. Batılılar da Truva kralı Dardanos’tan Dardanelles adını türettiler. Fatih Sultan Mehmed’in,
Boğaz’ın doğu kıyısına yaptırdığı kaleden ötürü, Türkler
buraya Kale-i Sultaniye dediler. Kalenin yanı başındaki şehir
halkının yaptığı çanak-çömlekler ün salınca da şehre Çanak
Kalesi adı yakıştırıldı ve bu ad zamanla bugünkü biçimini aldı.

Çanakkale içinde aynalı çarşı
Ana ben gidiyom düşmana karşı
Of gençliğim eyvah
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57. PİYADE ALAYI ŞEHİTLİĞİ
“Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum!’’
Çanakkale denilince aklımıza -her
şeyden önce- analarının kınalı kuzularıyken vatanına kurban olan aziz
şehitlerimiz gelmektedir. Mâzimize ve
şehitlerimize olan saygımızdan dolayı,
gidip görmemiz gereken yerlerin
başında tabii ki şehitlikler gelmektedir.
Mimar Nejat Dinçel tarafından tasarlanan 57. Alay Şehitliği ve Anıtı; 12
Aralık 1992 tarihinde Kültür Bakanlığı
tarafından Kabatepe-Conkbayırı Yolu
kenarında, Kılıçbayır’ın güney ucunda

inşa edilmiştir. Savaş sırasında yabancı
askerler buraya ‘’Satranç Tahtası’’ adını
vermişlerdir. Yeni yapılmış olan bu
şehitlik semboliktir. Gerçek şehitlik
Bomba Sırtı’nın güney ucunda, Çataldere Vadisi’nin içinde bulunmaktadır.
Yarbay Hüseyin Avni Bey tarafından
kumanda edilen 19. Tümen’e bağlı 57.
Alay, yabancı kuvvetlerin ilk çıkarma
gününde Arıburnu Cephesi’nde ilerleyen Anzak askerlerini ilk karşılayan
ve geri püskürten Türk kuvvetleridir.
Mustafa Kemal’in ‘’Ben size taarruzu

değil, ölmeyi emrediyorum!’’ dediği
yerdir.
57. Alay Şehitliği, şadırvan, açık
namazgâh, ana mezarlık ve anıttan
oluşmaktadır. Şehitlikte kullanılan
başlıca malzeme; genellikle Selçuklu ve Osmanlı kervansaraylarında
kullanılan kevser taşıdır. Şehitliğin
girişi; Kabatepe-Conkbayırı yolunun
kenarında, doğu duvarındaki bir
açıklıktır. Girişin hemen yanında
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torununun elini tutmuş bir şekilde figürize edilmiş;
Türkiye’nin en yaşlı gazisi iken 10 Eylül 1994’te, 108
yaşında vefat eden Hüseyin Kaçmaz’ın bronzdan
yapılmış bir heykeli bulunmaktadır. Girişin tam
karşısında, şehitliğin doğu duvarında, 57. Alay’ın 25
Nisan 1915’teki karşı taarruzunu gösteren bir rölyef
bulunmaktadır. Rölyef yaklaşık 45 m²lik bir alanı kaplamaktadır.

Şadırvan ve açık namazgâh şehitliğin güney tarafında
yer almaktadır. Şehitliğin ana mezarlık kısmının kemerli bir girişi olup bu girişten başlayan yaya yolu kuzey
duvarında son bulmaktadır. Anıtın tabanını oluşturan
kuzey duvarının üstünde, 57. Alay Şehitleri’nin isimlerinin yazılı olduğu mermer plakalar bulunmaktadır.

ASSOS
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde
yer alan Assos; tarihi dokusu, bol
oksijenli havası, sakinliği ile en şirin
tatil beldelerinden biri. Edremit
Körfezi’nin kıyısında yer alan Assos,
aynı zamanda Midilli Adası’nın da
karşısında kalmaktadır. Antik Çağ’ın
en önemli merkezlerinden biri olan
Assos, andezit kayalıkları üzerine kurulmuştur. Bölgede yapılan arkeolojik
çalışmalar sonucu, Assos’un tarihinin
Tunç Çağı’na kadar uzandığı tahmin

edilmektedir. M.Ö 7.yüzyılda Aiol
Kolonileri tarafından geliştirilen kent,
M.Ö 6.yüzyılda Lidyalılar’ın hakimiyetine girmiştir. M.Ö 5. yy’da Atina
Birliği’ne dahil edilen kent, Bergama
Krallığı ve Roma hakimiyeti ile iyice
güçlenmeye başlamıştır. Roma döneminde büyük gelişim gösteren Assos,
Anadolu’da Hristiyanlığı en erken
kabul eden kentlerden biri olmuştur. 14.yüzyılın başlarında Osmanlı
Devleti’nin hakim olduğu Assos’ta

Agora Tapınağı, hamam, tiyatro ve
lahitler görülmeye değerdir. Antik
kentin en değerli ve önemli yapısı
şehrin en tepesinde bulunan Athena
Tapınağı’dır. Aristo’nun felsefe okulu
kurduğu Assos’ta ılıman Akdeniz
iklimi hakimdir. Yılın her döneminde
turist alan, şehrin gözde tatil mekanlarından olan Assos’u görmeden
Çanakkale’yi terk etmeyin...

Ne Alınır?

TRUVA ANTİK KENTİ
Truva, dünyadaki en ünlü antik kentlerden birisidir.
Truva’da görülen 9 katman, kesintisiz olarak 3000
yıldan fazla bir zamanı göstermekte ve Anadolu, Ege
ve Balkanların buluştuğu bu benzersiz coğrafyada
yerleşmiş olan uygarlıkları izlememizi sağlamaktadır.
Truva’daki en erken yerleşim katı M.Ö. 3000-2500 ile
erken Bronz Çağı’na tarihlenmektedir, daha sonra
sürekli yerleşim gören Truva katmanları M.Ö. 85 – M.S.
8. yüzyıla tarihlenen Roma Dönemi ile sona ermektedir. Truva, bulunduğu coğrafi konum nedeniyle burada
hüküm süren uygarlıkların diğer bölgelerle ticari ve
kültürel bağlantıları açısından daima çok önemli bir rol
üstlenmiştir. Truva ayrıca gösterdiği kesintisiz katmanlaşma ile Avrupa ve Ege’deki diğer arkeolojik alanlar
için referans görevi görmektedir. İlk olarak 1871’de
Heinrich Schliemann, daha sonra W. Dörpfeld, C.W
Blegen tarafından kazılmış olan bu görkemli arkeolojik
şehirde, kazılar hala Tübingen Üniversitesi tarafından
sürdürülmektedir. Kent, 1998 yılında UNESCO Dünya
Miras Listesi’ne alınmıştır.
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Ne Yenir?
Ovmaç çorbası,
iskorpit çorbası,
tumbi, ıspanak sarması, çırpma, melki
yemeği, yumurtalı
tiken, metez, melki
köftesi, tarhanalı
patlıcan, börülce
köftesi, lüfer pilavı,
pazı dolması, papaz
yahni, biber parpullaması, deniz
börülcesi, deli armut
turşusu, peynir
helvası, yumurta
helvası, mafiş, samsa
ve incir dolması
başlıca lezzetleri
arasındadır.

Melki Yemeği
MALZEMELER:
• 2 kg melki
• 4 adet soğan
• 1 yemek kaşığı domates
salçası
• 1 çay kaşığı karabiber
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 1 çay bardağı zeytinyağı
• 5 su bardağı su
HAZIRLANIŞI: Melki 5–6 kez
yıkanıp bıçakla soyulduktan
sonra doğranır. İnce kıyılmış
soğan, zeytinyağında pembeleştirildikten sonra, salça,
melki, tuz ve su ile 30 dakika
pişirilir (Dibini tutmaması
amacıyla suyu azaldığında
yeniden su eklenir). Servis
yapılırken karabiber eklenir.

Çanakkale’de tatlı
olarak akla ilk gelen
peynir helvasıdır.
Çarşılarda antika ürünler, seramik çanak ve
çömlekler sevdikleriniz için iyi bir hediye,
sizler için evinize şıklık
katacak güzel bir süs
eşyası olabilir. Bozcaada’dan gelincik şerbeti ve gelincik çiçeğinden yapılan lokum ve
kurabiye gibi pek çok ürün satın alabilirsiniz. Ezine’den artık ismiyle müsemma olmuş olan meşhur peyniri de lütfen heybenize
koyunuz. Ayvacık ve Bayramiç’te el dokuması halılar bulabilirsiniz.
Merkezdeki çarşı ve mağazalarda hediyelik eşyalar, süs eşyaları,
takılar ve seramik, yöreye özgü figürler satın alabilirsiniz.

ÇANAKKALELİ ÜNLÜLERİMİZ

İbrahim Bodur

Teoman Alpay

Bülent Turan

Ece Ayhan

Vatan Şaşmaz

Nuri Bilge Ceylan
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Kültür Sanat

Köşe Yazısı

GEVEZE KATİL

KİTABIN KÜNYESİ
ADI: Geveze Katil
YAZARI: M. Sabit Yakar
BASIM YILI: 2018
YAYINEVİ: Altiva

Geveze Katil M. Sabit Yakar’ın 22 öyküden oluşan
hikâye kitabı. Bu öykülerin
büyük bir kısmı ikişer üçer
sayfadan oluşuyor. Kitabın
ilk yarısındaki uzun hikâyeler
iyi tasarlanmış, kurgulanmış
olmasına karşın ikinci yarısında yeterince derinleşmeyen
öykülerden dikkat çekiyor.
Bu da Yakar’ın ifadesiyle bu
hikâyelerin genellikle dergi
hikâyesi olmasından kaynaklanıyor. Geveze Katil, Sabit
Yakar’ın ilk kitabı olmasına
karşın onun yazarlığı yeni
değil. Farklı dergilerde
yazıları yayımlanmış, kitabında yer alan öykülerin bir
kısmı da yine bu dergilerde
okuyucuların beğenisine
sunulmuş. Geveze Katil’de
okuduğumuz her öykü
derinleştirilip daha uzun
hikâyeler haline getirilebilecek nitelikte. Yine de her bir
öykü okuyucuda ayrı bir tat
bırakıyor. Çoğunlukla yazarın
anılarından esinlenerek oluşturduğu bu hikâyeler,
mizahi bir dille kurgulanıp
akıcı hale getirilerek kaleme
alınmış.
Ben öyküsüyle başlıyor
Geveze Katil’in serüveni. Kapıları ardına kadar
açamam ben… Kapıyı ardına
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kadar açmak, bir meydan
okumadır, diyen kahramanın
çocukluktan başlayıp gençlik
ve yetişkinlik dönemlerinde
hissettiği, zaman zaman
değişkenlik gösteren benlik
duygusuyla devam ediyor.
Anlatıcı, ergenlik olarak
adlandırılan dönemde Fısıltı
Gazetesi’nin önemine dikkat çekiyor ve insanların
peşlerinden koştuğu o büyük
heveslerle dalga geçiyor.
12 yaşındayken insanlara,
özellikle karşı cinse kendini
beğendirmek ve varlığını
kanıtlamak için önce fiziksel yapısının değişmesi
gerektiğine inanıyor kahramanımız. Çünkü Kızlar kaslı
erkeklere bayılıyor! Hayal
ettiği o kaslı vücuda kavuşmak için uzun bir müddet
çalışıyor. Kaldığım yurtta yazın
yapılan tadilattan artan öbek
öbek kum, elek ve kürek vardı.
Hemen işe koyuldum; kumları
elemeye başladım. Kumlar
inceldikçe pazularım kalınlaşıyordu... Sonunda istediği
fiziksel görünüme kavuşan
genç kahramanımızın cesareti de yerine gelir. Sınıfta
hoşlandığı kıza büyük
bir özgüvenle pazularını
gösterse de Iyygh, nefret
ederim kaslı erkeklerden, cevabını alır. Yıllar sonra

iletişim fakültesini kazanan
kahramanımıza Fısıltı
Gazetesi yeni bir haber
verir: Kızlar gazetecilere
bayılıyor.
İmza Günü, Geveze Katil
kitabının son öyküsü.
Keyif veren anlatım tarzı
bu hikâyede de kendini
gösteriyor. İlk kez kitabı
çıkan bir yazarın ilk imza
günü heyecanının anlatıldığı hikâye, okuyucuya
değişik duyguları aynı
anda tattıran bir özelliğe
sahip. Yazar, imza gününün
ve okuyucusuyla ilk defa
yüz yüze gelecek olmanın
heyecanıyla uykuya dalmaya çalışıyordu. Tabi bu arada kitaplarını imzalarken
yazacağı bir iki fiyakalı
cümleyi de zihninde çevirmeyi unutmuyordu. Rüyasında bir kaza
sonucu vefat eden annesini
gördü. Ona Oğlum seni ne
kadar özlediğimi bilemezsin,
burnumda hep kokunu
duyuyorum, keşke hayatta olsaydım da kitabını
okuyabilseydim, demişti.
Yazar, yüreğinde anne
özlemiyle hazırlanarak
okuyucularıyla buluşmaya
gitti. İmza programının
ilk saatlerdeki heyecanını
ilerleyen vakitlerde atmış,
okuyucularıyla sohbet

etmeye hatta şakalaşmaya
bile başlamıştı. O sırada bir
adam elinde tuttuğu iki
kitabıyla önünde dikilmiş
kitaplardan birini uzatarak
Bunu Kerime Aytürk adına
imzalar mısınız? demişti.
Yazar şaşırmıştı çünkü
annesinin adı da Kerime
Aytürk idi. Karşısındaki
donuk bakışlı adamla
arasındaki buzları eritmek
için Biliyor musunuz benim
annemin adı da Kerime
Aytürk, tesadüfün bu kadarı,
dedi. Adam aynı donuk
ifadeyle Tesadüf diye bir
şey yoktur; bu zaten onun
için, deyince yazar kaçık
bir adamla karşı karşıya
kaldığını anladı ve hiçbir
şey demeden adamın uzattığı diğer kitabı imzalamak
için ismini sordu:

Geveze
Katil’de
okuduğumuz her öykü
derinleştirilip
daha uzun
hikâyeler
haline getirilebilecek
nitelikte.

-İsminiz?
-Azrail!
M. Sabit Yakar’ın Kültür
ve Turizm Bakanlığı İlk
Eser Desteği ile 2018
yılında çıkardığı Geveze
Katil isimli öykü kitabı
akıcı dili ve mizahi bakış
açısıyla okuyucusuna hem
güzel bir enerji hem de
yaşadığımız her andan yeni
bir hikâye çıkarılacağının
sinyalini veriyor.

Hazırlayan:
Havva Kotan - Sosyolog
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Graffiti nedir?

Ömer Halisdemir

Muhammed Emin Türkmen, nâm-ı
diğer MET, Türkiye’nin önde gelen
graffiti sanatçılarından biri. Türk ve
İslâm dünyasında yaşanan gelişmelere karşı sanatını kullanarak bir
duruş geliştiren MET, diğer graffiti sanatçılarından da bu yönüyle ayrılıyor.
Öyle ki ünlü Müslüman boksör Khabib
Nurmagomedov’un dövüş sırasında
çekilen bir fotoğrafını sanatıyla
buluşturmuş ve Khabib’in kendi Instagram hesabında paylaştığı bu eser
2 milyon 600 bin beğeni almıştı.
Duvarlara, çizdikleriyle anlam
yükleyen adam MET ile graffiti sanatı
hakkında konuştuk.
instagram.com/meturkmen
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Tarihsel sürecine bakacak olursak, M.Ö’ye
kadar dayanan bu sanat,
ilk insanların mağara
duvarlarına çizdikleri
şekillerden gelip 1940’lı
yıllarda Almanya’da Berlin
Duvarı’na protestolar
amacıyla, iki yönlü olarak
slogan ve şekiller çizilerek
tanınmaya başlanmış
ve Amerika’nın 1960’lı
yıllarında sokak çetelerinin kendi alanlarına,
bu alanın kendilerine ait
olduğunu belirlemek için
çizdikleri yazı ve şekillerle kendini göstermiştir.
Diğer yandan 1960 ve
1970’li yıllarda New
York’ta kuryecilik yapan
Demetrius isimli bir
kişinin, gittiği her yere isminin kısaltması olan Taki
ve sokak numarası olan
183’ü birleştirmesiyle yani
Taki183 imzasını atmasıyla insanların merakını
uyandırmıştır.
New York Times gazetesinin bu imzayı manşet
haber yapmasıyla
Taki183 bir efsane haline
gelmiştir. Bu imzayı
beğenen genç kesimler
de kendilerine birer imza
beğenip Taki’yi taklit etmeye ve imzalarını
atmaya başlamışlardır.
Bu imzalar, zamanla ün
kazanmak için graffiti
çalışmalarına ve kimin
daha güzel, daha zor
çalışmalar yapacağı
üzerine devam etmiştir.
Günümüzde de bireysel
ve grup çalışmalarıyla
graffiti sanatı gelişmeye
devam etmektedir.

MET’i -kendi dilince- biraz
tanıyabilir miyiz?
Adım Muhammed Emin Türkmen ama
sokakta bilinen adım: MET. 1985 yılında İstanbul’da doğdum.
Graffiti sanatına ilgin nasıl başladı?
Aslında çocukluktan bu yana extreme,
aykırı sporlara, heyecanlı işlere hep
ilgim olmuştur. Çizime olan yatkınlığımı çok ufak yaşlardan itibaren fark
etmiştim ama her normal çocuğun
başladığı gibi, okuldaki öğretmenin
verdiği resim ödevleri ne hoşuma gidiyordu ne de benim aradığım şeyi bana
veriyordu, hatta sıkıcı geliyordu. Graffitiyle, daha yaptığım işin ne olduğunu
bilmeden tanıştım. Hikayem, 98 yılında mahallemize gelen gurbetçilerin,
sokaklarımıza yazdıklarını taklit ederek
ve mahallede bizden yaşça büyük
olan breakdanceçıların duvarları
karalamasını izleyerek başladı. Geceleri
kimselere görünmeden duvarlara yazı
yazmak o kadar heyecanlı ve gizemli
bir işti ki beni orada yakaladı graffiti.
Bu sene 20. yılımı doldurdum graffiti
hayatımda.
Tarihten bugüne, hem Türkiye hem
de dünya bağlamında, bu sanatın
gelişimini nasıl değerlendiriyorsun?
Graffiti sanatı, çıktığı yıllardan bu
zamana kadar, yani 60’ların sonundan
ta ki 90’ların sonuna kadar yok sayılan,
göz ardı edilen bir sanat oldu. Ama
2000’lerin başından bu yana, son 20
senedir çok hızlı bir ivme kazanarak
yükselişe geçti. Bunda tabii diji-

talleşmenin, sanal alemin gelişmesinin
ve akabinde sosyal medyanın devreye
girmesinin fazlaca etkisi oldu ve bu
sanat şu an zirvesini yaşıyor. İnsanlar
sırf sokaklardaki graffitilerin fotoğraflarını çekmek için şehir şehir, semt
semt gezer oldu. Hatta ülkeleri gezenler var. Yani 60’ların sokak serserileri,
şimdinin sanatçıları oldu.
Çalışmalarının genelinde, güncel
olaylar hakkında ince mesajlar var.
Sanat eserlerinin bir mesaj vermesi,
toplumu dönüştürmesi gerektiğine
inanıyor musun?
Ben bir sanatçının, özellikle de sokakta eserlerini sergileyen biz graffiti sanatçılarının, biraz daha duyarlı
olması gerektiği kanısındayım. Çünkü
sokaklar herkese ait, her kesimden her
görüşten insana ait. Yaptığınız çalışmalar; toplumun herhangi bir kesimini
rencide edecek, aşağılayacak, rahatsız
edecek çalışmalar olmamalı. Çalışmalar, toplumun değerlerine duyarlı, her
yaş grubundan insanın bu çalışmayı
görebileceği hesap edilerek yapılmalı. Ben bir sanatçının -hangi sanatı
icra ederse etsin- kendi kültürünü,
kendi değerlerini yansıtan çalışmalar
yapması taraftarıyım. Yoksa sizi diğer
dünya sanatçılarından ayıran bir nokta
kalmıyor. Taklitten ileriye gidemiyorsunuz, farklı bir iş sunamıyorsunuz
dünyaya.
Güncel olaylardan esinlenip -manevi anlamda- iç dünyamı yansıtacak
çalışmalar yapmaya çalışıyorum.

Muhammed Ali
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Suriye

Khabib Nurmagomedov

Ben, hem Batı’ya hem
Doğu’ya 1000 seneye
yakın etki eden,
dünyada iz bırakan bir
medeniyetin ferdiyim.
Kendime sınır çizmek,
hem geçmişime hem de
kendime yapacağım bir
haksızlık olur.
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Bu sebeple yaptığım çalışmaların bir
mesaj içermesi benim için önemli.
Tabii yine kimseyi incitmeden, kırmadan.
Sevenlerinin ‘‘kahramanlar köşesi’’
olarak adlandırdığı, Ömer Halisdemir ve Khabib Nurmogamedov’u
çizdiğin bir köşe var. Bu köşeye
başka kahramanlar da eklemeyi
düşünüyor musun?
Belli mi olur? Bizim kültürümüzde hayali değil, çok fazla gerçek kahraman
var. İlla ki bir kahramanımızı yine çizerim. Ama kimse benden, kahraman
deyince Batman-Superman çizmemi
beklemesin. :)

Katıldığın bir etkinlikte ‘’Batı'da
yapılan graffitiye duygu
yüklendiğini, Doğu'da ise duyguların graffitiyle aktarıldığını’’ ifade
etmişsin. Bu ifadede, biz seni
-eserlerin doğrultusunda- Doğu’da
görüyoruz. Sen kendini ne tarafta
görüyorsun?
Ben her 80’ler çocuğu gibi Batılı
tarzda yaşamaya mecbur bırakılmış,
okullardaki eğitim sistemi ile televizyon kuşaklarında Batı kültürüne
maruz kalmış, alıştırılmış ama her ne
kadar böyle olsa da kendi kültüründen, kendi geçmişinden nefret
etmeyen, kültürünü ve geçmişini

benimseyen ve onlara sahip çıkmaya
çalışan biri olduğumu düşünüyorum. Çizdiğim esere anlam yüklemektense, anlatmak istediğimi
yansıtacak, insanları düşündürecek
bir çalışmayı duvara koymayı tercih
ediyorum. Ben ne sadece Batı’da ne
de sadece Doğu’dayım. Ben, hem
Batı’ya hem Doğu’ya 1000 seneye
yakın etki eden, dünyada iz bırakan
bir medeniyetin ferdiyim. Kendime
sınır çizmek, hem geçmişime hem de
kendime yapacağım bir haksızlık olur.
Sanatında, katıldığın etkinliklerde,
kısacası kişisel hayatında dünya
üzerinde zulüm gören insanlara
karşı hassas olduğunu görüyoruz.
İHH tarafından düzenlenen Graffiti
ve Müzik etkinliğinde yer aldın,
Suriye’ye gidip oradaki çocukların yüreğine su serptin, Doğu
Türkistan’la alakalı da ses getiren

bir graffiti çalışması yaptın. Bu
bağlamda sanat anlayışın ve eserlerinin ortaya çıkış gayesi hakkında neler söylersin?
Bu tarz etkinliklerde yer almak,
sanatımı bu yolda kullanabilmek,
beni manevi anlamda rahatlatıyor.
Yeteneğimin zekatını veriyormuşum
hissini aldığım projeler oluyor. Dünya, bu bahsettiğiniz olaylara sessiz
kalan insanlarla dolu ve ben onlardan biri olmak istemiyorum.
Şu gerçeği artık herkesin görmesi
lazım: Şu anki dünya otoritesi için,
insanların ölmesinin hiçbir önemi
yok. Onlar için önemli olan insanların
nerede öldüğü. Paris’te 3 kişi ölür,
tüm dünya ayağa kalkar, bütün dünya liderleri oraya gider ama mevzubahis Orta Doğu’ysa orada binlerce
insan ölür, kimse umursamaz. Çünkü
orası Orta Doğu, orada ölmek çok

normal. Ne yani orda ölünmeyecek
de İngiltere’de mi ölünecek (!) Ne
kadar saçma (!)
Yurt içi ve yurt dışında, farklı
belediyelerin graffiti sanatçılarının
eserlerini icra edebilmesi için
alanlar tahsis ettiğini biliyoruz.
Senin bu anlamda bir talebin ya
da belediyelerle bir işbirliğin oldu
mu? Meeting of Allstars isimli,
Türkiye’nin ilk ve en büyük graffiti
festivalinin organizatörlüğünü
yapıyorsun. Bu organizasyondan
biraz bahseder misin?
Ben, Meeting of Allstars’ı 2006-2014
yılları arasında İBB Gençlik Merkezi
desteği ile organize ederek hayalimi
gerçekleştirdim ve dünyanın her
yerinden graffiti sanatçılarını, Türkiye’deki graffiti sanatçılarıyla buluşturmayı başardım. Ama bu proje şuan
devam etmiyor.
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Öfke ve saldırganlığı kontrol etmek
için çocuğun iki temel beceriye ihtiyacı
vardır. Bunlardan birincisi duygu yönetimi, ikincisi ise kendini sözlü ifade
edebilme becerisidir. Çocuk kendini
sözlü olarak ifade edemeyeceğini
düşündüğü zamanlarda çoğunlukla
şiddete başvurur.

Hem genç kesime hem de her
görüşten insana ulaşabilmesi
bakımından önemli bir çalışmaydı.
Sence graffiti neden illegal olarak
tanımlanıyor? Bu sanatın bu kadar
korkulacak, tehlikeli addedilecek
nesi var?
Çünkü graffiti, gerçekten de Amerika’da ilk çıktığı zamanlarda, sokak
çetelerinin, uyuşturucu satıcılarının,
gayrimeşru işlerle uğraşan gençlerin
sahiplendiği ve yasadışı bir şekilde
yapılarak bugüne kadar gelen bir
sanat. İnsanlarda da hala böyle bir
düşünce var haklı olarak. Ama artık
toplumun her kesiminden insanın
icra ettiği, herkesçe ilgi gören bir
sanat tarzı.
Graffiti sanatçısı olmak isteyenler
için tavsiyelerin ve bu doğrultuda
eğitim verme gibi bir planın var mı?
Bazen, bazı eğitim kurumlarında ya
da etkinliklerde ufak çaplı workshoplarımız oluyor. Ama sürekli bir eğitim

Öfke ile baş etmek için, öncelikli olarak
kaynağını anlamaya çalışın. Davranış
çoğunlukla nerede oluyor? Evde
mi, okulda mı, alışveriş merkezinde
mi, yoksa büyükannenin evinde mi?
Eğer sadece bir ortamda gerçekleşiyorsa, çevrede onu tetikleyen şeyler
düşünülmelidir. Bazen çocuklar için;
kalabalık, ses ya da onunla ilgilenilmemesi tetikleyici olabilir. Bunun
yanı sıra, davranışın genellikle ne
zaman gerçekleştiğini anlamak da
önemlidir. Örneğin, bir etkinlikten
diğerine geçerken çocuk öfkeleniyorsa
önceden onu duruma hazırlayacak
bir konuşma yapmak faydalı olacaktır.
Durumu değerlendirdikten sonra,
birlikte konuşarak hak ve sınırları
belirleyin. Bu hak ve sınırların, ailedeki
herkes için makul ve geçerli olmasına
özen gösterin. Örneğin; ailenin hiçbir
üyesi öfkelendiği için birbirine zarar
veremez gibi.

henüz yok. Bu
işi yapmak isteyen gençlere
tavsiyem; önce iyi bir şekilde graffitinin ne olduğu hakkında kaynak
incelemesi yapsınlar, bu zamana
kadar yapılan eski çalışmalara ve
yeni çalışmalara baksınlar. Sokağa
çıkmadan önce bolca taslak yapıp
ellerini geliştirsinler ve olabildiğince
basit çalışmalar yaparak işe başlasınlar. Kağıt üzerinde başardıklarını hissettiklerinde, sokağa çıkıp kendilerini
göstersinler.
Geleceğe yönelik ne tür hayallerin
var?
Artık hayal kurma dönemini yaş
itibari ile geçtim sanırım ya da
ben öyle hissediyorum. ☺ Fırsatları
değerlendirip daha fazla insana
çalışmalarımı nasıl ulaştırırım, bunun
gayesindeyim.

Aşağıdaki egzersizler çocuğunuzun
kendi duygularını tanıması ve kontrol
etmesine yöneliktir.

1) Fark Etmek

Teşekkürler.
Röportaj: Mehtap EFESOY
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Duyguları tanımasını sağlayarak
başlayabilirsiniz. Gün içinde onun ve
sizin hangi duyguları hissettiği üzerinde konuşabilirsiniz. Çocuğunuzun
öfkeli olduğu anları fark etmesini sağlayın, böylece bu duyguyu

tanıdıkları için onunla başa çıkmaları
daha kolay olacaktır.
Örneğin; arkadaşının oyuncağını
alması üzerine, arkadaşını iten
çocuğunuza kızmak yerine “Arkadaşın,
oyuncağını aldığı için çok sinirli
görünüyordun. Sanırım ona bu yüzden
vurdun. Belki bir dahaki sefer, senin
sıran olduğunu ve senden sonra onun
da oynayabileceğini söyleyebilirsin.’’
demek, çocuğunuza yeni problem
çözme becerileri kazandıracaktır.

2) Kontrol Etmeyi
Öğrenmek
Çocuğunuz kızgınsa daha dürtüsel ve
sert tepkiler verebilir. Öfkeyi kontrol
etmesine yardımcı olacak egzersizler
hakkında konuşmak, çocuğunuza yeni
baş etme stratejileri kazandıracaktır.
Örneğin, çocuğunuz 9 yaşındaysa
sinirlendiğinde, sakinleşmek için
derin derin nefes almasını ya da tepki
vermeden önce birden ona kadar
saymasını öğretebilirsiniz.

3) Teşvik Etmek

Eğer, çocuğunuz öfkesini serbest
bırakırken sağlıksız bir yol kullanıyorsa (çığlık, kapı çarpmak, oyuncakları
fırlatmak) sağlıklı alternatiflerin neler
olabileceği üzerine konuşun. Bu alternatifler; kum torbasına vurmak, spor
yapmak, yastık savaşı, resim yapmak
ya da davul çalmak olarak çeşitlendirilebilir.

5) Pratik Kazanmak
Çocuğunuzla bu pratikleri yaparken
sizin de sakin ve sabırlı olmanız önemli. Öfkelenen çocuğunuza öfkeyle yanıt
vermek, öğretmeye çalıştığınız şeylerin
geçerliliğinin çocuk tarafından sorgulanmasına yol açabilir. Dolayısıyla, öfke
kontrolü sağlarken; çocuk ve ebeveyn
arasındaki ilişki kadar anne ile baba
arasındaki ilişki de önemlidir. Çocuk
aile içi kavgalara maruz kalıyorsa ve
sorunlarını öfke ile çözebileceğini
gözlemlemişse; problemlerini çözmek
için bu yolu kullanacaktır. Eğer öfke
problemleri devam ediyorsa konuyla
ilgili bir uzaman desteği almaktan
çekinmeyin.

Çocuğunuzu duygularını ifade etmesi
için teşvik edebilirsiniz. Çocuklar
kendilerini en iyi şekilde oyunda ifade
edecekleri için kuklalarla canlandırma
yapmayı deneyebilirsiniz. Örneğin;
‘’Kuklalardan biri diğerini kızdırdı.
Diğer kukla ne yapsın?’’ gibi senaryoları çeşitlendirebilirsiniz.

4) Öfkeyi
Serbest Bırakmak
Çocuğunuz daha iyi hissetmek için
öfkesini serbest bırakmaya ihtiyaç
duyuyor olabilir.

Psk. Begüm SEVİNÇ
Moodist Hastanesi Psikolog
Eğitim Koordinatörü
Instagram: psikologbegumsevinc
Instagram: moodisthastanesi
bsevinc@mood.ist
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KENDİMİZE
DOST MU
DÜŞMAN MI
SEÇELİM?
Hızlı gelişen teknolojiden yapay zekâlar da
nasibini aldı. Peki, bu
gelişmeler insanoğluna yarar mı sağlayacak
yoksa faydadan çok
zarar mı getirecek?

1899’da Amerika Patent Dairesi Başkanı olan
Charles Duell’in Artık yeni hiçbir şey yok. İcat edilebilecek her şey icat edildi, dediğine inanılır. Gerçekten söylenmiş olsa bile ister 1900’lü yıllarda ister
2100’lerde söylenecek olsun; bunun ne kadar yanlış
olduğunu görüyoruz.
İnsanoğlu tarihin başlangıcından beri teknolojik olarak ilerlemeye devam ediyor. Adım adım
gerçekleşen bu gelişme son birkaç yüzyılda hızını
inanılmaz derecede artırdı. Artık insan, kendi aklına
benzeyen bir zekâ yaratmayı düşünecek kadar
gelişmiş bir hale geldi.
Bilimkurgu filmlerinin nereden baksanız yarısı
sürekli olarak yapay zekâ konusunu işliyor. Terminatör ve The Matrix gibi kimisi yapay zekânın
çok fazla akıllı olacağı düşüncesiyle insanoğlunu
bunun risklerine karşı uyarır. Blade Runner ve
Moon gibi filmler ise bu duruma felsefi bir açıdan
bakarak yapay zekânın bilinç sahibi olması halinde
insandan farklı olmayacağını düşündürür. Ancak
tam insan olarak kendimizi yapay zekâya karşı
kısıtlı hissettiğimizde 2001: A Space Odyssey gibi

88

bir başyapıtla insan zekâsının her
zaman makineye karşı üstün olacağını
anlarız.
Yapay zekâ ile karşılaşabileceğimiz
riskler, faydalanabileceğimiz kolaylıklar ve insan gücünün yerini almasıyla işsizliğin artması ile ilgili çeşitli pek çok düşünce bugün ciddi ciddi
tartışılıyor. Peki, yapay zekâ nedir?
Yapay zekâyı, bilgisayar biliminin
çalışan ve insanlar gibi tepki gösteren
zeki bir makine yaratma amacı olarak
tanımlayabiliriz.
Cebimizdeki Siri’den tutun da sokaktaki sürücüsüz arabalara kadar pek
çok şeyi yapay zekâ olarak gösterebiliriz. Filmlerde ve diğer kurgularda
onları bir insan gibi tasvir etmeyi
seviyoruz. Hatta belki bu yüzden bir
yapay zekâ ile iletişime geçmekten
korkuyoruz ancak ne zaman bir şey
merak edip Google’dan aratsak onlardan destek almış oluyoruz.

Yapay zekâ, yararlı olabildiği
kadar öldürücü de olabiliyor…
Daha geçtiğimiz sene Google, yapay
zekâ çalışmalarını orduyla paylaştığı
gerekçesiyle yoğun bir şekilde protesto edilmişti. İnsansız hava araçları,
silahlı drone’lar, otomatik nişan alma
sistemleri ve diğer otonom silahlar…
Evet, yapay zekâ hayatımızı kolaylaştırdığı gibi hayat almayı da kolaylaştırıyor diyebiliriz.
Neyse ki rahat bir nefes alabiliriz
çünkü yapay zekâ şimdilik hala insan
kontrolünde gelişiyor ve kullanılıyor.
Şunu da unutmamak gerekiyor ki
2017’de Facebook mühendisleri,
geliştirdikleri yapay zekâ sistemlerin-

den korkmuşlar ve fişlerini çekmek
zorunda kalmışlar. Bu kadar korkmalarının asıl sebebi ise yapay zekâların
birbirleri ile iletişime geçmeye
başlamalarıydı.
Üstelik bu iletişimi bizim anlayabildiğimiz bir dilde değil, tamamen
kendi ürettikleri bir dilde gerçekleştiriyorlardı. Kulağa oldukça etkileyici
ve korkutucu geliyor. Yapay zekâdan
korkan bilim insanlarının en başında geçtiğimiz sene kaybettiğimiz
Stephen Hawking geliyordu. Bir
açıklamasında bu konuda çok dikkatli
olmamızı, yapay zekânın insanlığın
sonunu getireceğini söyleyecek kadar
ciddiydi. Tabii ki bu düşüncenin bir
saçmalık olduğunu belirten bilim
insanları da diğer tarafta yer alıyor.

Günümüze baktığımızda pek çok
önde gelen şirketin yapay zekâdan
faydalandığını ve gelişmesi için sıkı bir
yarışa girdiğinizi görüyoruz.

2019’da en çok rağbet gören
zekâ teknolojileri
Doğal Dil İşleme: Veriyi yazı diline
veya konuşma diline çeviren bu yapay
zekâ disiplini hâlihazırda müşteri
servislerinde kullanılıyor. Ayrıca rapor
hazırlama konusunda da iş dünyasına
yardımcı olmakta. Attivio, Automated
Insights, Cambridge Semantics gibi
şirketler tarafından geliştiriliyor ve
satılıyor.

Konuşma Tanıma: Siri ve Alexa gibi
kişisel yardımcılar kullanıcıyı anlıyor
ve cevaplar veriyor. Her gün insan dili
tanıyan ve iletişime geçen daha fazla
yapay zeka üretiliyor.
Sanal Temsilci: Bu tür yapay zekâlar,
insanlarla etkileşime geçen programlardır. Bazılarının konuşma tanıma
becerisi vardır. En basit örnek olarak
internet sitelerinde kullandıkları
“Chatbot” ları gösterebiliriz. Amazon,
Apple, Google, IBM, IPsoft, Microsoft gibi pek çok teknoloji şirketi bu
konuya odaklanmış durumda.
Makine Öğrenme: Gelelim bilim-kurgu filmlerinde gösterilen yapay
zekâları korkunç hale getiren asıl
özelliğe. Mühendisler çeşitli algoritmalar geliştirerek makinelerin
daha hızlı öğrenmesi için teknikler
geliştiriyor. Amazon, Fractal Analytics,
Google, Microsoft gibi şirketler buna
çok önem vermiş durumda.
Hızla değişen teknoloji ile birlikte
devamlı geliştirilen yapay zekâlar
kullanıcıların hayatlarına önümüzdeki
yıllarda nasıl etki edecek? Sadece
Google’da arama yapmak veya bir
lokantada randevu ayarlamakla sınırlı
kalmayacağı kesin. Satışlarda kötü bir
gidişat izleyen Apple, şirkete olan tüm
işe alımları yavaşlatırken sadece yapay
zekâ bölümüne bir sınır getirmedi.
Tüm teknoloji şirketleri bu konuya
büyük önem vermiş durumda. Çünkü
şimdi gösterecekleri çabanın gelecekte ellerini inanılmaz derecede güçlendireceğini biliyorlar. Herkes en akıllı
yapay zekâya ulaşmak için kıyasıya
bir yarış halinde. Bakalım bu yapay
zekâlar, insanoğlunun geleceğinde
nasıl bir rol oynayacaklar?
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Haber

YAZ TATİLİNE HAZIRLANIRKEN
SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN!

Yaz tatili planları başladı. Deniz, kum,
güneş üçlüsü için gün sayarken bir
yandan da en kısa sürede sonuç veren
diyetler araştırılıyor. Denenen birçok
diyet ise istenilen sonucu vermiyor.
Birçok hastalığın temelini yaşam boyu
uygulanan yanlış diyetler, sağlıksız
yiyecekler ve az hareketli yaşam biçimi
oluşturmaktadır.

En Sağlıklısı Akdeniz Diyeti
Yıllardır uzun bir ömre sahip olan
toplulukların beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzları incelendi.
Japonya’da 100 yaşı aşkın yaşlının
uzun yaşam felsefeleri ‘’İkigai’’ ile
oluşturdukları Okinowa Diyeti, soğuk
İskandinav kültürünü yansıtan Nordik
Diyeti, vejetaryen 7. Gün Adventisleri,
Baltık Denizi Diyeti, tuz kısıtlaması
olan Dash Diyeti tüm dünyada sağlıklı
kabul edilen popüler diyetler arasında.
Ancak Dash Diyeti ile yıllardır kıyasıya
rekabet içinde olan Akdeniz Diyeti,
sağlık uzmanları tarafından (US News
Best Diet Rankings) 2019 yılının en
sağlıklı ve uygulaması en kolay diyeti
seçildi.

5 Maddede Akdeniz Diyeti
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1. Soğuk pres zeytinyağı tüket.
2. Meyve ve sebzeleri mevsiminde
tüket.

3. Her gün mutlaka bir avuç ceviz,
fındık ve badem tüket.
4. Yemekleri doğru yöntem ve tarifle
pişir. Tuzu azalt ve yemeği baharatlandır.
5. Haftada en az 2 kez 30 dakika kalp
atım hızını artıran bir egzersizle uğraş.
Gün boyunca hareketli ol.

Birçok hastalığın
temelini yaşam
boyu uygulanan
yanlış diyetler,
sağlıksız yiyecekler ve az hareketli yaşam biçimi
oluşturmaktadır.

Verilen kiloların
% 80’i geri alınıyor
Popüler diyetleri uygulayanların yüzde
80’inin verdikleri kiloları fazlasıyla geri
aldığını ve sağlıklarını kaybettiklerini
görmek mümkün. Bir birey için en iyi
diyet, yaşam biçimine ve kültürüne
uyan dengeli ve sağlıklı beslenme
alışkanlığı kazanmaktır. Örneğin gluten duyarlılığı olan bireylerin glutensiz
beslenmeleri gerekirken, kabızlık gibi
sindirim sorunu yaşayan bireyler tam
tahıllı besin tüketimlerini artırmalıdır.
Tek başına kilo verdiren ya da bölgesel
zayıflatan bir diyet olmadığı gibi bir
besin grubu da yoktur. Ancak yapılan
araştırmalar, düşük ‘’basit’’ karbonhidrat tüketiminin kilo kaybında etkili
olduğunu göstermektedir. Düşük
kalorili diyetler, bedeni strese sokmaktadır ve uzun dönemde yağlanmayı
artırmaktadır. Kalori kısıtlaması mutlaka bir uzman tarafından düzenlenmeli
ve egzersizle desteklenmelidir.

CAMİLERİMİZDE
RAMAZAN HAZIRLIĞI

Çekmeköy Belediyesi, ilçedeki tüm
camilerde Ramazan hazırlıklarını
sürdürüyor.
Çekmeköy Belediyesi temizlik işleri personelleri Ramazan Ayı öncesi ibadethanelerin temizliğini yaparak
hazırlıklarını sürdürüyor. Temizlik işleri kapsamında;
halıları yıkayan, camları, ayakkabılıkları ve duvarları
silen belediye ekipleri, dış mekanlarda da çalışmalar
yaptı. Özellikle Teravih Namazı'nda sıcak hava ve ka-

labalık sebebiyle dışarıda namaz kılacak olan cemaati
de unutmayan belediye yetkilileri, bahçe zeminlerini
namaz kılmaya uygun hale getiriyor.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Vatandaşlarımızın ibadetlerini yapabilmeleri için belediye
olarak elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Yıl içinde
camilerin, cemevlerinin ve abdesthanelerin bakımları
ile ilgilenen ekiplerimiz, Ramazan öncesinde de temizlik çalışmalarını tamamladı. Ramazan Ayı’nın tüm
İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum.” dedi.

Fatma Özsel Özcan
Diyetisyen
Beykoz Üniversitesi Gastronomi
ve Mutfak Sanatları Arş. Gör.
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Gestasyonel diyabet ya da gebelik şekeri olarak da adlandırılan
gebelik diyabeti, hamilelik sırasında oluşan bir diyabet türüdür. Bu
rahatsızlık, gebenin yeterli insülin
üretememesinin bir sonucu olarak
ortaya çıkmaktadır.

Gebelik diyabeti
neden oluşur?
Gebelik diyabetinin kesin nedeni
bilinmemektedir. Fakat hamilelik
döneminde meydana gelen biyolojik
değişikliklerin, vücudun glikozu yönetme biçimini etkilediği bilinen bir
gerçektir. Glikoz, yenilen besinlerin ardından kan dolaşımı tarafından
emilir. Vücut daha sonra glikozun
hücrelere alınmasını teşvik etmek
için insülin kullanır ve böylece glikoz,
bir enerji kaynağı olarak kullanılabilir.
Tüm bu sistem işlerken insülin kandaki glikoz seviyesini düşürür.
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Hamilelik sırasında, insülinin etkilerini engelleyebilen belirli hormonlardan daha fazla üretilir. İndirgenmiş
insülin seviyesi, glikozun hücrelere
daha az etkili bir şekilde alınmasına
ve dolayısıyla kanda glikoz birikmesine yol açar. Bununla birlikte pankreas, insülin üretimini yeterli ölçüde
artıramazsa glikoz seviyeleri yükselir
ve gestasyonel diyabet ortaya çıkar.

Gestasyonel diyabet
tanısı nasıl konulur?
Tüm gebelerin, gebeliğin 24-28.
haftalarında diyabet için bir tarama
testi yaptırması önerilir. 35 yaşından büyük, normal kilo aralığının
üzerinde, polikistik over sendromu
bulunan, hamilelikte aşırı kilo alan,
gebelikten önce de diyabet hastası
olan kadınlarda risk faktörü daha
fazladır.

Gestasyonel diyabet için
genellikle iki aşamalı bir
tarama süreci kullanılır:
1. Oral (1 Saatlik) Glikoz Testi:

Glikoz solüsyonu içildikten bir
saat sonra kan örneği alınır. Sonuç
normalden daha yüksekse ikinci bir
test önerilir.

2. Oral (3 Saatlik) Glikoz
Tolerans Testi:

Aç karnına verilen kan örneğinden
sonra, daha yüksek konsantrasyonda
glikoz içeren bir solüsyon içilir ve
üç saat boyunca her saat başı kan
numunesi verilir. Testlerden en az iki
tanesinin normalden yüksek olması
durumunda gestasyonel diyabet
tanısı konulur.
Kan şekeri kontrollerinin, doğumdan sonra seviyelerin normale
döndüğünden emin olmak için altı
ila on iki hafta içinde tekrar yapılması

gerekebilir. Testlerin pozitif sonuçlanması, diyabet yönetim planına başlama ihtiyacını göstermektedir.

Gestasyonel diyabet
tedavisi nasıl yapılır?

duyabilir. Hamilelik döneminde
doktor tarafından reçete edilmeyen
hiçbir ilaç kullanılmamalıdır.

Gebelik şekeri olanlar
hangi risklerle karşı
karşıyadır?

• Diyet planlaması:

Gebelik diyabeti
önlenebilir mi?

Gebelikte diyabet, kontrolsüz bir
şekilde geliştiği takdirde hamile anneler ve bebekleri için bazı sorunlara
yol açabilir:
• Bebeğin normalden daha iri olması
(makrozomi),
• Erken doğum riski,
• Bebekte solunum sıkıntısı
sendromu,
• Preeklampsi (gebelik zehirlenmesi),
• Bebekte ilerleyen dönemlerde
diyabet gelişme riski.

Diyabet riskini azaltmak için meyve,
sebze ve tam tahıllara dayalı yüksek
lifli düşük yağlı bir diyet tavsiye edilir.
Hamilelik sırasında kilo verilememesi nedeniyle, diyetisyen tarafından
geliştirilen bir beslenme planı belirlenebilir.

• Fiziksel aktivitenin
artırılması:

Fiziksel aktivite, vücudun glikoz
seviyesini kontrol etmesine yardımcı
olur. Yürüyüş ve yüzme gibi aktiviteler, hamilelik dönemine en uygun
egzersiz formlarıdır.

Hamilelik öncesinde ve hamilelik
esnasında sağlıklı alışkanlıkları
benimsemek gebelik diyabeti riskini
azaltmaya yardımcı olacaktır. Dengeli beslenmek, fiziksel olarak aktif
olmak, vücut kütlesini normal vücut
kitle indeksi aralığında tutmak,
gerekli tarama testlerini yaptırmak;
alınabilecek önlemler arasındadır.

• İlaç kullanımı:

Gebelik diyabeti olan bazı kadınlar
diyet ve egzersiz ile normal kan
glikoz seviyelerini koruyabilirken
bazıları ise insülin enjeksiyonlarına
ve diyabet ilaçlarına ihtiyaç
Op. Dr. Havva Pars Ağargün
Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı - Tüp Bebek
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ÖĞRENMEYİ EĞLENCELİ HALE GETİRİN:

Largo-Barok Müzik

M

üzik, herkesin hayatında farklı bir yer tutar.
İnsanlar; kendilerini iyi hissetmek, eğlenmek,
can sıkıntılarını gidermek gibi farklı amaçlarla
çeşitli müzikler dinler. Bu yazımızda size müziğin başka
bir türünden ve bu türün bambaşka bir işlevinden söz
edeceğiz: Largo-Barok Müzik ve bu müziğin öğrenme
potansiyeli üzerindeki etkisi.

Konsantrasyon eksikliği, çağımızın önemli problemleri
arasında görülmekte ve bu eksikliğin önüne geçilmesi için
çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Aslında konsantrasyon,
temel olarak beyin dalgalarıyla ilgilidir. İnsan beyni sürekli
olarak çeşitli dalgalar yaymaktadır. Bu dalgaların 8 ile 12
Hz. beyin dalgaları arasında olanlarına “alfa dalgaları’’ denilmekte ve beyin alfa dalga ortamındayken konsantrasyon kalitesi en yükseğe çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar
ve bilimsel bulgular kimi frekansların, bazı özel şartlarda
beyni alfa dalgası ortamına kendiliğinden soktuğunu ortaya çıkarmıştır. Bu özel frekanslar yardımıyla beynimizin
konsantrasyon gücünü kendi istediğimiz anlarda artırmamız mümkündür.
Psikiyatr ve eğitimci olan Bulgar Georgi Lozanov, müziğin,
öğrenme potansiyeline başka bir yönden de katkısının
olduğunu ortaya koyan “telkin yöntemi’’ni (suggestopedia) bulmuştur. Lozanov yaptığı araştırmalarda çok özel
bir müziğin, yine çok özel bir ritimde olması kaydıyla,
insanın beden fonksiyonlarını stressiz bir ortama sokarak
öğrenme konsantrasyonunu artırdığını keşfetmiştir.

Özellikle kolay ve kalıcı öğrenme, beyin alfa dalgası
ortamındayken gerçekleşmektedir. Lazanov'un test
ettiği belli ritimdeki bazı klasik müzik parçalarının beyin
dalgalarını 8 ile 12 Hz. aralığına düşürerek beynin alfa
dalgaları yaymaya başlamasını sağladığı gözlenmiştir.
Lozanov yaptığı deneylerde her klasik müzik parçasının,
dinleyenleri alfa beyin dalgaları ortamına sokmadığını
ve en etkili parçaların 60 vuruşlu "largo" tempolu
ve 4/4 veya 3/4 ölçülü olan "barok müzik" eserlerinden
oluştuğunu tespit etmiştir.
Iowa Eyalet Üniversitesi’nde yapılan testler, öğrenme faaliyeti sırasında Barok müziğin kullanılmasının, öğrenme ve
hafıza gücünü yaklaşık yüzde 24 artırdığını göstermiştir.

Öğrenme ve Mozart İlişkisi
Fransız Tıp ve Bilim Akademileri üyesi Dr. Alfred Tomatis’e
göre; beynin elektriksel olarak şarj edilmesinde kulakların
rolü büyüktür. Tomatis’e göre, beyin hücrelerindeki elektriksel enerjinin azalması yorgunluğa ve konsantrasyon eksikliğine sebep oluyor. Bu nedenle beynin tıpkı
bir pil gibi şarj edilmesi gerekiyor. Tomatis, bu şarj etme
fiilinin 5000 ve 8000 Hz. arası yüksek frekanslı müzikler
dinlenerek gerçekleşebileceğini keşfetmiştir. Bu frekans
aralığındaki seslerin ise Mozart’ın eserlerinde çok sayıda
bulunduğunu tespit etmiştir.
California Üniversitesi’nin Irvine’deki Öğrenme ve Hafıza Nörobiyoloji Merkezi’nde yapılan bir araştırmada 36
üniversite öğrencisi, önce IQ testinin sağ beyin yeteneklerini ölçen sorularıyla test edilmiştir. Testten sonra öğrencilere Mozart’ın R Majör, K. 448 İki Piyanoluk Sonatı 10 dakika boyunca dinletilmiştir. Daha sonra öğrenciler hemen
tekrar test edildiklerinde, IQ skorlarının önceki değerlere
göre 8 veya 9 puan daha yükselmiş olduğu gözlenmiştir.
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Bio-Ritmik
Largo Tekniği
Bu teknik, “Largo Barok Müzik” etkisi ile
“Binaural Frekanslar” tekniğinin birleştirilerek
kullanılmasıdır. “Binaural Frekanslar”, Largo
Barok müziğin öğrenme kalitesini artırıcı
etkisine benzer bir “Bio-Ritm” tekniğidir. Bu
çalışma, farklı bir yöntemle beynin öğrenme,
konsantrasyon ve hafızada tutma etkinliklerini
artırmaktadır. Largo Barok Müziğe binaural
frekanslar tekniğinin de ilave edilmesiyle
hazırlanan çift etkili müziğe “Bio-Ritmik Largo
Müzik” adı verilmektedir. “Bio-Ritmik Largo”
olarak hazırlanmış CD’lerdeki fon müzikler
tamamen 60 vuruşlu largo hızda çalınmış olan
özel Barok Müzik parçalarından oluşmaktadır.

Bu müzik türü:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konsantrasyonun artmasını destekler.
Öğrenmeyi hızlandırır.
Hafıza gücünü geliştirir.
İmtihanlardaki başarıyı destekler.
Hata yapma oranını azaltır.
Stresin azalmasına yardımcı olur.
Yaratıcı düşünme yeteneğini geliştirir.
Beyin loplarının dengeli kullanılmasını sağlar.
Hiperaktif çocukların ve yetişkinlerin sakinleşmelerine yardımcı olur.

Kitap okurken veya öğrenme esnasında dinlenen Largo-Barok Müzik, stressiz
öğrenmeye yardımcı olacak ve konsantrasyonunuzu güçlendirecektir.

Yapılan testler,
öğrenme faaliyeti sırasında
Barok müziğin
kullanılmasının,
öğrenme ve
hafıza gücünü
yaklaşık yüzde
24 artırdığını
göstermiştir.

95

Haberler

Haberler

BÜYÜK GÖÇ: ATATÜRK HAVALİMANI TAŞINDI
Sivil havacılık sektöründe
dünyanın en büyük göçü olarak
nitelendirilen İstanbul Havalimanı’na taşınma projesi, büyük bir
başarıyla tamamlandı.
İstanbul'da ilk hava meydanı, askeri
amaçla 1912 yılında, Yeşilköy'de
açıldı. 1944 yılında Chicago'da
imzalanan Uluslararası Sivil Havacılık
Anlaşması’ndan sonra, İstanbul/
Yeşilköy'de uluslararası bir hava
limanı yapılmasına karar verildi. Bu
hava limanının yapımı için 1947
yılında, Westinghouse Electric
International Company ve The IG
White Engineering Corporation ile
sözleşme imzalandı. 1949'da başlanan inşaat, 1953'te tamamlandı ve 1
Ağustos 1953 yılında Yeşilköy Hava
Limanı adı ile hizmete açıldı.
Hava ulaşımının gelişmesi üzerine,
05/23 pisti yetersiz kalınca yeni bir
pist yapılmasına karar verildi. 1968
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yılında yapımına başlanan 45 m
genişliğinde ve 3 bin m boyundaki
17/35 pistinin inşaatı, 1972 yılında
tamamlandı.
1971 yılında Yeşilköy Hava Limanı
için farklı bir plan uygulamaya konuldu. Plan, 05/23 ve 17/35 pistlerinden başka, her biri yıllık 5 milyon
yolcu kapasiteli 4 terminal binası ve
mütemmimlerinden oluşuyordu.
Mimar Hayati Tabanlıoğlu tarafından
hazırlanan proje, THY Hangar Tesisleri, Kargo Tesisleri, Hava Trafik Kontrol Kulesi ve Teknik Blok, Aydınlatma
Sistemi, Elektrik Dağıtım Sistemi,
eski 05/23 pistinin yeniden yapımı,
akaryakıt ikmal tesisleri ile diğer
tesisleri kapsamaktadır. Söz konusu
projenin içinde yer alan Dış Hatlar
Terminali 29 Ekim 1983'de işletmeye açıldı. 1985 yılında, kavuştuğu
modern görünümü ile Atatürk Hava
Limanı adını aldı.

Milenyum Çağı’nın etkisiyle ulaşımın
gelişmesi, Atatürk Havalimanı’nın
sınırlı yolcu kapasitesi ve şehir içi
trafiğine etkisi sebepleriyle 2013
yılında üçüncü bir havalimanı yapımı
projesine imzalar atıldı.
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, açılış merasiminde
ismini İstanbul Havalimanı olarak
açıkladığı dünyanın en büyük havalimanı, seferlerine başladı.

Taşınan Ekipmanlar 33 Futbol
Sahası Büyüklüğünde
Daha önce 45 saat süreceği belirtilen
taşınma işleminin 33 saat içerisinde
yüzde 96’sı tamamlanmış oldu.
Kalan yüzde 4’lük bölüm ise saat
20.00 sularında tamamlandı. Büyük
göç esnasında, toplamda 41.805
kişi çalıştı. Bu sayının içinde 1805

personel de yer aldı. 1557 araç ile çift vardiya olarak
planlanan kesintisiz taşınma 33 saat sürdü. 44 ton
ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından çok hassas
aletlere kadar 10 bin parçadan fazla olan malzemeler 5 bin tıra yüklenerek eksiksiz, hatasız ve hızlı
şekilde İstanbul Havalimanı’na ulaştırıldı. Büyük Göç
sırasında taşınan ekipman sayısı ise 10.459 adet
olarak açıklandı. Taşınan ekipmanların kapladığı alan
ise 242.555 metrekare. Bu alanın 33 futbol sahasına
denk düştüğünü de söyleyebiliriz. Taşınan araçların
kat ettiği yolun toplam 400.000 kilometre olduğu,
yani araçların kat ettiği mesafenin 10 dünya turuna
eşdeğer olduğunu da ekleyelim.
Atatürk Havalimanı’ndan kalkan
son uçak Singapur’a hareket
etti. Atatürk Havalimanı’nın uçuşlara
kapanması sonrasında, İstanbul
Havalimanı’ndan
kalkan Türk Hava
Yolları’nın ilk ‘IST’
kodlu uçağı, Ankara
Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı.

KREDİ KARTINI UNUTAN MÜŞTERİYE
KENDİ KARTINI VEREN TÜRK
TAKSİCİ, İSVEÇ'TE GÜNDEM OLDU
İsveç’te taksicilik yapan
Ömer Temel, yaptığı iyilik
karşılığında teklif edilen
ödülü kabul etmedi.
İsveç’te taksicilik yapan Ömer
Temel, cüzdanını evde unutan
müşterisine kendi kredi
kartını verdiği için ülkede
gündem oldu. Sosyal medyada çok konuşulan Temel,
“Bizim milletimiz için bu tür
iyilikler normal karşılanıyor.
İsveç’te ise anormal ve hayretler içinde karşılanıyor.” dedi.
Olayın İsveç’te yankı bulmasına şaşırdığını dile getiren
Temel, “Perşembe sabahı saat
06.00’da Christer Östlund
isimli İsveçli müşteriyi havalimanına götürmek için aldım.
Havalimanına yaklaştığımızda müşteri panikledi,
cüzdanını ve banka kartlarını
evde unuttuğunu söyledi. İki
günlüğüne yurt dışı gezisi
varmış. Taksi ücretini sonra
ödeyebileceğini söyledim ve
gittiği ülkede harcama yapması için banka kartımı teklif
ettim. Teklifim karşısında dondu kaldı. İnanamadı. ‘Gerçekten ilk defa taksine binen
birine güvenerek kartını ve
şifresini veriyor musun?’ diye
sordu. Şaşkınlık içinde tekrar
tekrar sordu.” diye konuştu.

İki gün sonra müşterisinin
kendisini alması için telefon
ettiğini söyleyen Temel, “Havalimanında karşıladığımda ‘Hiç kimse böyle bir şey
yapmaz. Hele hele bir İsveçli
asla bunu yapmaz. Sen nasıl
böyle bir şey yaptın?’ diye
tekrar tekrar sorular sordu.
‘Biz Türklerin kültüründe var,
biz yardım etmeyi severiz.
Bizim için bu olaylar normal’
cevabını verdim.” ifadelerini
kullandı.
Müşterisinin kendisine bu
iyilik karşısında 30 bin kron
(18 bin 800 TL) para teklif
ettiğini aktaran Temel, “Gezi
esnasında 4 bin 500 kron (2
bin 816 TL) para harcamış.
Paramı iade ettikten sonra
iyiliğin karşılığı olarak 30 bin
kron da para teklif etti. Kabul
etmedim” dedi. Bir bankada
müdür olarak çalışan Christer Östlund ise “Almanya ve
Fransa’ya iki günlük iş gezimi
Ömer kurtardı. Hala dünyada böyle insanlar varmış.
Dünyayı Ömer gibiler kurtaracak.” diye konuştu.
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SÜSLEDİĞİ BARDAKLARI SATARAK

DÜNYAYI DOLAŞIYOR

İstanbullu maceraperest, bardakların üzerine çizdiği resimleri satarak
ülke ülke geziyor. İstanbul Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği ikinci
sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Berk Armağan, çizgilerle süslediği bardakları satarak 5 ülke 11 şehir gezdi. Hiç resim eğitimi almayan
Berk'in hayali ise bu şekilde dünyayı gezmek. Bu zamana kadar
Tekirdağ ve Balıkesir dışında hiçbir şehre gitmeyen Berk, hayalleri
için ilk adımı 2016 yılının Nisan ayında attı. İstanbul'dan İzmir'e
otostopla giden Armağan, sonrasında Batı sahil şeridini ve İç Anadolu'nun bazı şehirlerini gezdi. Zamanla yurt dışını merak etmeye
başlayan Berk’in, ailesine konuyu açtığında maddi imkansızlıklar
karşısına çıksa da merak ve isteği devam etti.
Birkaç yıl öncesine kadar yakın arkadaşlarının doğum günleri için
bardaklara çizimler yapan ve bu fikri geliştirebileceğini düşünen
Berk, ilk önce Taksim’de sokakta bardaklarını satmaya başladı.
Ayrıca sosyal medyayı da kullanarak hem ucuz uçak bileti hem cep
harçlığını çıkarttı. 32 günde Makedonya'da Üsküp, Matka; Sırbistan'da Belgrad, Bosna Hersek Saraybosna, Mostar; Karadağ'da;
Podgorica, Kotor, Budva, Perast ve Ukrayna’da Lviv, Kiev olmak üzere
5 ülke, 11 şehri baştan sona dolaştı. Döndüğünde de sokak hayvanlarına #1bardakmama projesi için kedi, köpek figürlü bardakları
mama toplamak için hazırlayan Berk, 100 kiloya yakın mama toplayarak sokak hayvanlarına dağıttı. Avrupa gezisine kaldığı yerden
devam etmek isteyen Berk, “Bardak çizmeye devam ediyorum,
geldiğimde ‘yetim çocuklar’ için proje gerçekleştirmeyi düşünüyorum.” dedi.
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18 ENSTRÜMAN ÇALAN

OTİZMLİ DEHA

MİLLİ TAKIM BAŞARISI

Çorum’da ailesi ve müzik öğretmenlerinin çabasıyla müzik
yeteneği ortaya çıkarılan otizmli Talha Ekinci 18 farklı
müzik aletini çalabiliyor.
4 yaşında otizmli olduğu öğrenilen Talha, 7 yaşına kadar
konuşamadı. Sınıf öğretmeni olan annesi Ayla Ekinci, kimya öğretmeni olan babası Mithat Ekinci sayesinde
okula başlamadan okuma ve yazmayı öğrendi. 15 yaşında
müzikle tanışan Talha, ilk olarak piyano, daha sonra ud,
gitar, keman, ney gibi birçok farklı enstrüman çalmayı
öğrendi.

Antalya'da iki yıl önce başladığı okçulukta henüz 16 yaşında, hem yıldızlar hem genç hem de büyükler milli takım
formalarını giyen İpek Tomruk, başarılarıyla adından söz
ettiriyor.
Antalya'da ev hanımı anne ve esnaf bir babanın kızı
olan 16 yaşındaki İpek Tomruk, arkadaşından görerek iki
yıl önce Vedat Erbay Okçuluk Akademisi'nde okçuluğa
başladı. Tomruk, haftada 6 gün, günde 4-5 saatlik antrenmanlar yaparak kendini geliştirdi, milli oldu.

Sahip olduğu yeteneğiyle herkesin büyük bir takdirini
toplayan Talha’nın ayrıca kendisi de şarkılar söylüyor.
Müzisyen yönünün yanı sıra sporda da başarılarıyla
adından söz ettiren Talha Ekinci’nin atletizmde Türkiye
birinciliği bulunuyor. Çaldığı müzik aletlerinin yanı sıra
viyolonsel çalmayı öğrenmek istediğini dile getiren Talha,
“7 yıldır müzikle uğraşıyorum. Ud, keman, bağlama, piyano
çalabiliyorum. Vurmalı olsun, üflemeli olsun, tuşlu olsun
18 tane enstrüman çalabiliyorum. İleride memur olmak
istiyorum. Müziği hobi olarak yapacağım.’’ diyor.
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16 YAŞINDAKİ OKÇUNUN

İpek Tomruk, kısa sürede makaralı yay kategorisinde Okullar Arası Türkiye Üçüncülüğü, Kulüpler Türkiye Şampiyonası
Takım Üçüncülüğü, Açık Hava Türkiye Şampiyonası Takım
Üçüncülüğü, Salon Federasyon Kupası Gençler İkinciliği,
Büyükler Üçüncülüğü, 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Makaralı Yay Genç Kız Milli Takımı ile Avrupa İkinciliği, Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması Karışık
Takım İkinciliği, büyükler üçüncülüğü ve Gençlik Kupası
Büyükler Karışık Takım Birinciliği gibi önemli başarılara
imza attı. Genç sporcu. başarının sırrının kesinlikle çok
çalışmak olduğunu söylüyor.
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Hatice Özdemir Tülün
HER İNSANIN İLMİNİN SADAKASINI
VERMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUM

Röportaj

siteye dönüştü. Bu kadar büyüyünce
yayıncılık sektöründe büyük bir risk
alıp kendi başımıza bir dergi çıkartmaya başladık, 7 ay sonra da Albayrak
Medya Grubu birlikte bir dergi çıkarma
teklifi getirince Portakal Ağacı’ndan
Lokma adıyla çıkmaya başladık.

Yakın zamanda çocuk kitabı
çıkardınız. Edebiyat mezunu
olduğunuzu biliyoruz. Neden çocuk
edebiyatına yöneldiğinizi
sorsak?

Hatice Özdemir Tülün, Türkiye’nin ilk yemek bloglarından Portakal Ağacı’nın kurucusu. Blog olarak
başlayan yolculuğuna 2 milyon takipçiyi, bir yemek
kitabını ve halen devam eden Portakal Ağacı’ndan
Lokma isimli dergiyi sığdıran Tülün, 2012 yılından
beri TRT Çocuk dergisinin genel müdürü olarak görev
yapıyor. Ormanın En Sıradan Ağacı isimli bir çocuk
kitabına da imza atan yazar ile Portakal Ağacı’nın
kuruluş hikayesini, dergi maceralarını ve anneliği
konuştuk…
Portakal Ağacı Blogu’nun kuruluş hikayesinden bahseder misiniz?
Portakal Ağacı 2003 yılında, Boğaziçi Edebiyat’
tan yeni mezun, kendini hiç tahmin etmediği
bilgisayar alanında çalışmaya başlarken bulmuş
bir genç kızın hobisi olarak doğdu. Akşamları
işten gelince gizlice mutfağa girer -çünkü aileme
blogumu söylememiştim- 2-3 çeşit yemek pişirir,
ertesi günlerde sırayla siteme eklerdim. Her gün
gelen 2-3 yorum, tüm gününü bir ekranın başında geçiren bana umut olurdu.
Blogun bu kadar beğenileceğini tahmin
ediyor muydunuz?
Asla tahmin etmezdim, benim için sadece mutluluk ve umut veren minicik bir yerdi Portakal
Ağacı.
Portakal Ağacı bir yemek bloğuyken Lokma
ismiyle dergi olarak yoluna devam ediyor. Bu
süreçten bahseder misiniz?
Portakal Ağacı o 2-3 yorum alan blogdan yıllar
içinde ayda 2 milyon ziyaretçi alan bir
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Çektiğiniz fotoğraflar oldukça
profesyonel. Fotoğraf konusunda
eğitim aldınız mı?
Yemek fotoğrafçılığı atölyelerine
katıldım ama klasik olarak çocukluğumdan beri fotoğraflarda hep
kameranın arkasındaki kişi olmak bana
mutluluk veriyordu.

Lokma sadece bir yemek dergisi
olmanın ötesine geçiyor. Sektörde
nasıl bir boşluğu dolduruyor?
Lokma gerek görsel gerekse paylaşılan
tarifler anlamında önemli bir yer
tutuyor. Fotoğraf ve tasarım kalitesi
yurt dışındaki dergiler düzeyinde iken
dergideki tüm tarifler Türk damak tadına sadık kalınarak hazırlanıyor.
Portakal Ağacı’nın yemek alanında
kurulan ilk sitelerden olması, sitenin
yemek dergisine dönüşecek kadar
ilerlemesi için yeterli miydi yoksa bu
noktaya gelmenizin bir sırrı var mı?
İlk site olmak çok büyük bir avantajdı
benim için. Ancak en büyük sırrım
samimi olmam ve hikayemi anlatmamdı. Pek çok insan Portakal Ağacı’nı değil
de yeni mezun, annesinin mutfağında
yemekler pişiren bir genç kızın hayat
hikayesini takip etti sitede. Her tarifin
yapılışının bir öyküsü, bir anısı var
sitede. Okuyucular da hala o
hikayelerle hatırlıyorlar tarifleri.

Babam ben 8
yaşında iken
Cahit Zarifoğlu’nun
çocuk kitapları serisini
getirmişti
eve. Ben o
günden beri
çocuk edebiyatına
ilgi duyan biriydim
zaten. Sonrasında TRT
Çocuk Dergisi
Genel Müdürü
oldum ve bu
alana daha
çok yoğunlaştım. Ne
zaman ki kendi çocuklarım
okulda akran
zorbalığı, kendilerini
kabul ettirememe gibi
sorunlar yasamaya başladı,
onlara umut olmak
için öyküler yazmaya
başladım.
Sizce Türkiye çocuk
edebiyatı alanında
hedeflenen noktada mı?
Çocuk edebiyatı alanında çok kıymetli yazarlar
ve çizerler yetişiyor,
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başkalarına aktarmakla
mükellefiz. Bakara Suresi’nde rızkı paylaşmaktan
bahsederken Rabbimiz
sadece mal değil ilmi de
rızıktan sayıyor. Onun
rızasıyla girişilen her iş
de toplumsal düzeyde
fayda sağlayacaktır diye
düşünüyorum.
Farklı kulvarlarda işler
yapıyorsunuz. Dolayısıyla muhtelif profil ve yaş
gruplarından insanlarla
iletişim kuruyorsunuz.
Bu nasıl bir deneyim
kazandırdı size?

En büyük
duam,
hayra
vesile
olmak.

ben bizden sonraki nesilleri gördükçe çok daha
büyük heyecan duyuyorum, çünkü çok yetenekli ve
hevesli bir nesil geliyor bu alanda.
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HATİCE ÖZDEMİR TÜLÜN KİMDİR?
1980 yılında Çerkes bir anne-babanın 2. çocuğu olarak dünyaya geldi.
Oldum olası mutfakla arası iyi oldu. Boğaziçi Üniversitesi’nde edebiyat
okurken yemek merakını bir blog kurarak devam ettirme kararı aldı.
23 yaşındayken Türkiye’nin ilk yemek bloglarından Portakal Ağacı’nı
kurdu. Yemek tariflerini tüm hikayesi ile vermesi, teyzelik ve annelik
serüvenlerine okurlarını da dahil etmesiyle aile samimiyetini yaşatan
bir blog haline geldi Portakal Ağacı. Geleneksel ve modern yemek
tariflerinin yer aldığı site 2 milyondan fazla insana ulaştı. Blogun bu
denli rağbet görmesi, yılların emeğini dergiyle dönüştürme fikrini ortaya çıkardı. 2013 yılı itibarıyla yayın hayatına adım atan Portakal Ağacı
dergisi, bir süre sonra Albayrak grubuyla birleşerek Portakal Ağacı’ndan
Lokma ismiyle çıkmaya başladı. Lokma’nın yanı sıra 2012 yılından beri
TRT Çocuk dergisinin de genel yayın yönetmenliğini sürdüren Hatice
Özdemir Tülün, geçtiğimiz yıl çocuklara yönelik olarak Ormanın En
Sıradan Ağacı isimli bir kitap kaleme aldı. Portakal Ağacı’ndan Tarifler isimli bir yemek kitabı da bulunan yazar, evli ve 3 çocuk annesi…

Bambaşka profillerde ve
yaş gruplarında da olsa
her insanın benzer sorunlardan geçtiğine şahit
oluyorum. Bu yüzden
nesiller arası aktarımın
çok önemli olduğunu
düşünüyorum. Bir zamanlar kendi anneme “Anlattıkların masal olmalı!”
dediğim sorunların
modern versiyonlarını
bugün ben yaşıyorum,
çocuklarım benim ilkokulda yaşadığım sorunları
yaşıyorlar hala. Bu yüzden
paylaşmanın ve Tek
değilsin ama yanındayım,
demenin önemine
inanıyorum.

Bir işe ya da projeye başlarken çıkış noktanız,
duanız ne oluyor?

Zor ama Allah’ın insanı her olaya alışabilen
muhteşem bir sistemle yarattığına inanıyorum. Her
gün çocuklarımın servis saatlerinde eve yetişiyorum,
akşamları ya da hafta sonları gelen toplantı ya da
davet tekliflerini kabul etmemeye gayret ediyorum.

En büyük duam hayra vesile olmak. Bu duayla
giriştiğim her iste hiç hayal edemeyeceğim kapılar
açıldı hamdolsun.

Muhafazakar, eğitimli ve çocuklu kadınların
çalışma hayatına dahil olması sizce toplumda
neyi değiştirdi?

Hem TRT Çocuk ve Lokma dergileri hem de
kitaplar ve annelik… Zor olmuyor mu?
Ailenize nasıl vakit ayırabiliyorsunuz?

Her insanın ilminin sadakasını vermesi gerektiğine
inanıyorum ben. Rabbimiz bizlere üniversite ya da
farklı alanlarda ilim öğrenmeyi nasip etmişse bunları

Yakın zamanda
gerçekleştirmek istediğiniz bir projeniz var
mı?
Her ay başka bir camide
“Çoluk Çocuk Sabah
Namazına Gidiyoruz”
etkinlikleri projem var
bugünlerde, inşallah
başarabilirim.
Röportaj: Zeynep YILMAZ
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Çekmeköy’ün Tarihi

Kolu’na mensup kişiler tarafından
çıkarıldığından şüphe edilmiş, fakat
failleri meydana çıkarılamamıştı.
7 Nisan 1918 günü Polonezköy yakınlarındaki Karanlıkdere isimli mevkide
yangın meydana geldi. Yangının
ormana sıçramaması için yoğun çaba
sarfedilmiş ve başarılı olunmuştu.
Fakat 15 dönüm kadar alanın
yanmasına da engel olunamamıştı.
Yangının o civarda bulunan Mahru-

bazen suyun fazla olması da zararlı
olabiliyordu. Özellikle çok miktarda
yağış olduğu zamanlarda bölge
halkı mağdur oluyordu. Bununla
ilgili bilgilere arşiv belgelerinde de
rastlamak mümkündür. Mesela 1910
yılının Şubat ayı sonlarında Riva
Deresi’nin taşması sonucu oluşan
bir sel baskınından Hüseyinli köyü
arazisi büyük zarar görmüştü. Ancak
herhangi bir can kaybı olmamıştı.

ÇEKMEKÖY’DE
DOĞAL AFETLER VE YANGIN
Çekmeköy ve civarındaki yerleşim yerleri deprem, kıtlık,
kuraklık, sel baskınları, salgın hastalıklar ve yangınlar gibi
afetlere maruz kalmıştı. Bu afetlerin içerisinde yangınlar biraz daha fazla dikkati çekiyordu. Özellikle bölgenin orman
bakımından zengin oluşu, sık sık çıkan yangınların büyük
zararlara yol açmasına neden olmuştu. Arşiv belgelerinde,
bölge ile ilgili, başta yangınlar olmak üzere diğer doğal
afetler hakkında kayıtlar yer alıyordu.
Sözgelimi, 19 Temmuz 1892 Salı günü, saat 07.00 civarında
Çavuşbaşı Çiftliği bitişiğindeki Çekmeköy Değirmeni’nin
üst tarafında bulunan çalılıkta yangın çıkmıştı. Alevler
daha sonra çiftliğin merasına da sirayet etmiş ve 50 dönüm
kadar çalılık yandıktan sonra yangın ancak bastırılabilmişti. Yine aynı gün Kayışdağı eteklerinde ve Alemdağı
taraflarında da yangın çıktığı ve kısa sürede kontrol altına
alındığı, belgelerdeki ifadelerden anlaşılıyordu.
21 Temmuz 1892 Perşembe günü saat 18.00 sıralarında
Alemdağı Vakıf Baltalığı’nda oturan Laz muhacirlerinin
hududu dâhilinde, Soğuk Su civarında ve Kavak Kuyular
isimli yerleşim yerlerinde yangın çıkmıştı. Yangında, tahminen 200 dönüm kadar fundalık ve koca yemişlik yanmıştı.
Ateşin daha sonra meşelik alana da sıçramasıyla yangın
baltalığın diğer kısımlarına da sirayet etmiş ve tahminen
burada da 100 dönüm kadar yerin yanmasına neden
olmuştu. Yangın çıktıktan sonra korucular ve muhacirler
söndürmek için büyük çaba sarf etmişlerdi. Bu gayretler sonucunda da saat 23.00 civarında yangın tamamen
söndürülmüştü.

18 Mart 1911 günü Beykoz Çavuşbaşı Çiftliği yakınında,
saat 18.00 civarında başlayan yangında, tahminen 300
dönüm kadar alan yanmıştı. Ahalinin de yardımlarıyla
yangın söndürülmüştü.
7 Nisan 1916 Cuma günü Beykoz kazasına bağlı Ömerli
köyü civarındaki Eğerli Mezarlığı denilen yerde yangın çıkmış ve 50 dönüm kadar fundalık yanmıştı. Yangının daha
da büyümesini ahalinin gayreti engellemişti.
Kasım 1916 tarihinde Beykoz’da çıkan yangın neticesinde
Beykoz Hükumet Konağı da yanmıştı. Hükümet Konağı’nın
yanmasıyla nüfus, tapu, mal ve vergi muamelelerine esas
olan kayıtların yeniden düzenlenmesi ve tescil edilmesi
için kaza merkezinin Ömerli Köyü’ne nakledilmesi kararlaştırılmıştı.
25 Ağustos 1917 günü Ömerli kazasına bağlı Şerifler
Çiftliği civarındaki orman ile Kartal kazasına bağlı Kurtdoğmuş ve Kaymaz Çiftliği sırtlarındaki ormanlarda
yangın çıkmıştı. Yangının haber alınması üzerine, civar
köy ahalileri ile kâfi miktarda kuvvet sevk edilerek yangın
kısa sürede söndürülmüştü. Bundan hemen iki gün
sonra yine Ömerli kazasına bağlı Şerifler Çiftliği civarında
Bağcedere adlı yerde Hasan Ağa’nın mutasarrıf olduğu
ormanda yangın çıkmış ve yaklaşık 8 dönüm kadar alan
yanmıştı. Yangını çıkaranları bulmak için yapılan tahkikat
neticesinde, yangının Şerifler Çiftliği’nde ikamet eden ve o
gün o civarda çamaşır yıkamış olan Dokuzuncu Ağır Erzak

kat Taburu efradının sigara atmalarından dolayı çıktığı ve tahkikata devam
edildiği Ömerli Kaymakamlığından
bildirilmişti.
1921 Nisan’ında Ömerli kazasına
bağlı Sırapınar köyüne Yunanlılar
saldırmışlardı. Bu saldırıda köylülerin
hayvanları gasp edilmiş ve ekinleri
de keyfi olarak yakılmıştı. Köy halkı
bunun üzerine, vergilerinin affı ya da
tecil edilmesi hususunda, hükmete
dilekçe vermişlerdi. Hükumetten
gönderilen cevapta da vergi affının
mümkün olmadığı ama erteleneceği
ifade edilmişti.
13 Şubat 1922 tarihinde Çekmeköy
ahalisinden Yunus oğlu Mustafa’nın
samanlığında kazaen ateş almak
suretiyle yangın çıkmıştı. Etrafa iyice
sirayet etmeden yangın söndürüldü.
Ancak adı geçen şahsın 200 lira
kıymetindeki samanı ile bir miktar
kömürü tamamen yanmaktan kurtulamadı.
Yangın çıktığında söndürmek için en
fazla gerek duyulan şey suydu. Fakat

Yangın ve sel gibi afetlerden başka,
hem can hem de mal kaybı açısından
bölgeyi etkileyen en önemli durumlardan biri de depremlerdi. İstanbul
ve çevresinde irili ufaklı çok sayıda
deprem olmuştu. Bunlar içinde, hem
İstanbul hem de çevresini en çok
etkileyen deprem 10 Temmuz 1894
tarihinde meydana gelendi. Kaynaklarda “büyük hareket-i arz”, “zelzele-i
müthişe” veya “zelzele-i azime” olarak
bahsedilen bu deprem, çok geniş bir
sahada hissedilmiş, özellikle de İstanbul ve çevresinde çok büyük hasara
neden olmuştu.
Araştırmacılar tarafından, verdiği
zarar oranına göre, deprem alanı beş
farklı bölge olarak değerlendirilmişti.
Depremin en fazla zarar verdiği yerler, birinci bölge içinde ele alınmıştı.
Bu bölge içinde Çekmeköy ve civarı
da bulunmaktaydı. Köylerdeki can
kaybı hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte; çok sayıda ev, işyeri
ile cami ve kilise gibi ibadethaneler
ya tamamen yıkılmış ya da önemli
ölçüde zarar görmüştü.

Köylerdeki can
kaybı hakkında
kesin bir bilgi
olmamakla birlikte; çok sayıda ev, işyeri ile
cami ve kilise
gibi ibadethaneler ya tamamen yıkılmış
ya da önemli
ölçüde zarar
görmüştü.

Yrd. Doç. Dr. Arif Kolay’ın İstanbul’un Yaşam Pınarı Çekmeköy isimli eserinden alınmıştır.
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Köşe Yazısı

Diş doktoru ile 3 yaşından sonra
tanışmak, çocuğun ileride doktor
ile olan iletişiminin iyi olmasına ve
korkmadan diş koltuğuna oturmasına
yardımcı olacaktır. Erken dönemde
yapılan bu kontrollerde, koruyucu flor
uygulamaları yapılarak çürük oluşma
ihtimali azalacak -varsa- ortodontik
problemler erken tespit edilebilecektir.
Çocuk büyürken annelerin gözünden
kaçmaması gereken bazı durumlar vardır. Yalancı emzik kullanımı,
solunum şekli, diş gıcırdatma, tırnak
yeme gibi uzun süren alışkanlıklar;
çocuklarda çene gelişimini olumsuz
etkilemekte ve problem oluşmasına
zemin hazırlamaktadır.

Parmak emme ve
yalancı emzik kullanımı
Hemen hemen her bebeğin ihtiyaç
duyduğu yalancı emzik kullanımı
ya da parmak emme alışkanlığı,
zamanında bırakılmazsa dişlerin
dizilimine, dizimi bozacak şekilde
etki eder. Yalancı emzik kullanımının
4 yaşından önce bırakılması ile ağız
ve diş yapısında kalıcı bir sorunun
oluşması engellenmiş olur. Parmak
emme alışkanlığı, yalancı emzik kullanmayan bebeklerde ya da yalancı
emzikten vazgeçirilen çocuklarda
kendiliğinden ortaya çıkabilir. Doğası
gereği parmak emme alışkanlığı daha
zor terk edilir. Eğer 4 yaşından sonra
telkinlere rağmen bu alışkanlıklar aile106

Haber

nin gayretiyle bıraktırılamıyorsa mutlaka diş doktoruna hatta bir ortodontiste başvurulması gerekecektir. Ağıza
uygun olarak hazırlanan ve emmeyi
engelleyen çeşitli aygıtlar, değişik telkin-uygulamalarla ve doktor desteği
ile çocuğun bu alışkanlıkları bırakması
sağlanabilir.

Geniz eti,
büyük bademcik ve
ağız solunumu
Çocuklarda önemli olan ve sıkça
görülen problemlerden biri de burun
yollarındaki tıkanıklık dolayısıyla
burun solunumu tam anlamıyla
yapılamadığı için ağız solunumu
yapılmasıdır. Böyle çocuklarda, özellikle istirahat halinde, yani televizyon
seyrederken ya da ders çalışırken ve
gece uyurken ağız açıktır. Gece horlama vardır. Yastıkta tükürüğe bağlı
ıslaklık olur. Ağız solunumunun neticesinde üst çenede darlık, çapraşıklık
meydana gelir. Bu çocuklarda yüz
tipi de değişir. Daha uzun bir yüz tipi
gelişir, gözaltları düzleşir. Ailelerin bu soruna kayıtsız kalmayarak
ağız solunumundan şüphe ettikleri
takdirde mutlaka ortodontist ve kulak
burun boğaz uzmanına danışmaları
gerekir. Bunun yanında tırnak yeme,
kalem ısırma gibi alışkanlıkların; ağız
hijyenini olumsuz etkileme ve dişleri
bozabilme ihtimaline karşın en kısa
sürede bırakılması yararlı olacaktır.

Yalancı emzik
kullanımı, solunum
şekli, diş gıcırdatma, tırnak yeme
gibi uzun süren
alışkanlıklar; çocuklarda çene gelişimini olumsuz etkilemekte ve problem
oluşmasına zemin
hazırlamaktadır.

Aylin Sezen YALÇIN
Diş Hekimi

OKULLAR ARASI
KOŞU YARIŞI’NDA
KIYASIYA MÜCADELE
2019 Okullar Arası Çekmeköy Kaymakamlık
Kupası Kros Yarışları büyük çekişmeye sahne oldu.
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Okullar Arası Kros
Yarışlarında bu yıl da renkli görüntüler ortaya çıktı. Alemdağ Stadı bahçesinde bulunan yürüyüş ve koşu parkurunda yapılan yarışlara; ilçedeki lise, ortaokul ve ilkokulların
atletizm takımları katıldı.
Yarışları; Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve
İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammet Kılıç da yakından
takip ettiler. Dereceye giren öğrenciler ödüllerini Başkan
Poyraz’dan aldı.

Bebeklerin

Uyku Düzeni İçin

Öneriler

Söz konusu bebekler olduğunda, uyku düzenini sağlamak
ve bu düzeni devam ettirmek
anne-babaların karşılaştığı en
büyük zorluklardan biri. Esasında bebekler, uyku düzenine
çok çabuk alışabilirler. Öyle
ki uzmanlar, bebeklerin ikinci
haftadan itibaren uyku düzeni
kazanabileceğini söylüyor. Ancak
ebeveynlerin bu konuda biraz
sabırlı olması gerekiyor. Bebeklerin dış dünya ile tanışması
ve dünyaya adapte olması biraz
zaman gerektiriyor. Dış dünyayı
ve gece-gündüzü ayırt eden bir
bebeğin gece uykuları artarken
gündüz uykuları da azalacak,
gündüz vakti genellikle kısa kısa
şekerlemeler yapacaktır. Aslında
bebekler kendi uyku düzenlerini
ayarlayabilirler, sadece biraz fırsat
tanımak gerekir. İşte bebeğinizin
mışıl mışıl uyuması için öneriler…

15
i
r
e
Ön
1.

Gün içerisinde sık sık
kucağınıza alarak dış dünyanın
farklılıklarını algılamasını
sağlayın.

2.

Gün içerisinde olabildiğince uyanık tutmaya
çalışın.

3.

Uyumadan önce mutlaka besleyin.

4.

Uyku öncesi ılık bir
banyo yaptırın.

5.

Uyku vakti ev içinde ani
değişimlerden kaçının. Birden
yüksek sesle televizyon açmak
ya da ani hareketlerde bulunmayın gibi...

6.

Derin uykuya geçişini
takip edin. Bunu ağız ve burun
hareketlerinden anlayabilirsiniz.

7.

Gece uykularında
olabildiğince sakin bir ortam
sunmaya çalışın.

8.

Uykusu geldiği sırada
yaptığı vücut hareketlerini
takip edin ve anlamaya çalışın.

9.

Gece uykularında odasına götürün, ışığı kapatın ancak
kapısını yarı açık bırakın.

10.

Pijama giydirme,
ninni söyleme ya da hafif bir
müzik... Uykuya gidişi törensel bir havayla bebeğinize
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yaşatmanız onun uykuya
hazırlanmasını ve daha çabuk
uyumasını sağlar.

11.

Bebeğinizi istemediğiniz bir şeye zorlamanız
ya da sert hareketlerde bulunmanız onu huzursuz eder. Bu
tarz yaşanabilecek anlaşmazlıkları mutlaka uyku öncesi
çözün.

12.

Ağlayarak uyanma
durumunda yumuşak bir şekilde konuşarak, sakinleştirerek
tekrar uyumasını sağlayın.

13.

Evdeki ritüellerinizi
çok fazla bozmamaya çalışın.

14.

Bebekler, uyku
düzenine çok çabuk alışırlar.
Olabildiğince rahat olun, zorlamayın.

15.

Gözlemlerinize göre
uyku saatlerini belirleyin. Bir
takvim oluşturun. Bu saatler
sizin istediğiniz saatler değil,
çocuğun doğal vücut ritminin
belirlediği saatler olmalıdır.
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Kültür Sanat

H

epimiz Einsten, Nikola Tesla,
Galilei, Da Vinci gibi isimleri
duyduk. Peki, hiç Cezeri’yi duyduk mu? İşte tam da bu muhteşem
bilim adamından bahsedeceğim
sizlere. Başımızı nereye çevirsek
her yer teknoloji üzerine kurulu
elektronik cihazlarla dolu; mutfak
robotlarımız, çamaşır makinelerimiz,
bilgisayarlar, cep telefonları, uçaklar,
robotlar, hızlı trenler ve daha onlarcası… Bunların hepsinin özünde bir
sibernetik var. Farklı mecralarda pek çok kez robot yapımını
görmüşsünüzdür. Peki, robotların
mucidi ünlü Müslüman bilim adamı
Cezeri hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz?
1153 yılında Cizre'nin Tor mahallesinde doğan ve sibernetik
alanın en büyük dâhisi kabul edilen,
fizikçi, robot ve matriks ustası İsmail
el-Cezeri, dindar ve son derece becerikli bir Müslüman’dı. Öğrenimini Kürt Medresesi Camia‘da
tamamlayan El-Cezeri, burada fizik
ve sibernetik alanlarında yoğunlaştı.
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Günümüzde halen kullanılmakta
olan ve aşılamamış onlarca buluşa
imza attı. Eşsiz icatlarıyla dünyaya
nam salan el-Cezeri'ye "zamanın harikası" anlamında Bediuzzaman denildi. Cizreli büyük mucit, bilgisayarın
temelini atan âlim, fen ve teknik
adamı, robotlar, saatler, su makineleri, şifreli kilitler, şifreli kasalar, termos, otomatik çocuk oyuncakları gibi
60 makinenin mucidi ve dünyanın
ilk sibernetik bilginidir. Olağanüstü
Mekanik Araçların Bilgisi Hakkında Kitap isimli bir eser kaleme alan
Cezeri, su saatleri de dahil olmak
üzere 6 ayrı kategoride elli kadar mekanik aletin tarifini verdiği bu kitapla
farklı alanlarda çalışan mühendisler
için paha biçilmez bir kaynak bırakmıştır.
Dünyaya böyle önemli isim gelir de
eserlerini bilmemek olur mu? Zamanı
aşan fikirleri, bakış açısı ve felsefesiyle modern mekaniğin babası
kabul edilen; Artuklu Sarayı'nın 26
yıl başmühendisliğini yapan, Anadolu'nun en büyük mucidi Cezeri'nin

olağanüstü makineleri, 15 yıllık
titiz bir çalışmayla 800 yıl aradan
sonra yeniden canlandı. Sarıyer’de
UNIQ EXPO çatısı altında açılan el
Cezeri Müzesi, mekanik biliminin
babasının yüzyıllar sonra yeniden
canlanan makineleri ve gelecek
kuşaklara ilham verecek hikayeleri,
meraklılarını bekliyor. Dünyanın ilk
ve tek mekanik güneş saati, güçlü bir
şifreleme tekniğiyle tasarlanmış kilitli
sandık ve bizi mitolojiye götüren filli
su saati… Hepsi bu müzede! “Tarihine bak, geleceği yaz!” ilkesinden
hareketle hazırlanan sergi, Cezeri’nin
dünya tarihine ismini yazdırdığı
o muhteşem ve büyük eserlerle,
teknoloji adına çığır açmış bu zamanda yine de ilhamını aldığımız o
büyük Üstad’ın eserlerinin büyüsüyle
kapılarını ziyaretçilerine açıyor.
Eğer yolunuz bu müzeye düşerse
hafızanızı zorlayacak ve hayretle bakacağınız eserlerle dolu olağanüstü
bir sergiye hazırlıklı olun!

Eğer dünyayı 15 yaşında terk
eder ve ışık hızıyla giden bir
uzay gemisine binerseniz
beş yıl sonra dünyaya
döndüğünüzde siz 20
yaşındayken akranlarınız 65
yaşında olur. Bu olaya zaman
genişlemesi denir.

Öğrencilerin derslerdeki
başarısını tespit etmek
için uygulanan “Not Verme
Sistemi’’ ilk defa 1792 yılında
Cambridge Üniversitesi’nde
William Farish adında bir
kimya öğretmeni tarafından
uygulanmaya başlamıştır.

Dünyanın sadece % 2’sinde
var olan bir yetenek: Süper
tanıyıcılık. Sıradan insanlar
daha önce gördükleri yüzlerin
sadece % 20’sini tanıyabiliyor. Fakat süper tanıyıcılar
çok kısa bir süre gördükleri
insanların % 80’inin yüzlerini
hatrı sayılır bir süre geçtikten
sonra bile tanıyabiliyor.

Sivilcelerin çıktığı yerler
bazı hastalıkların habercileri
olabilir. Örneğin burnunuzun
üstünde çıkan sivilce kalp
ile bağlantılı olabilir. Burnunuzun etrafında çıkan
sivilceler ise yüksek tansiyonun habercisi olabilir.

Karıncaların olduğu yere üzerine
kuru nane dökülmüş
yarım limonu koyarsanız karıncalar oradan
uzaklaşacaktır.
Asitli içecekleri tükettikten
hemen sonra dişleri fırçalamak zararlıdır. Çünkü
asitli içecekler ıslak
kum taşı gibi dişleri
yumuşatır, yumuşayan
diş minelerini fırçalamak ise dişlere zarar
verir.

Migren ağrınız tuttuysa ensenize buz koymanız ağrınızı
hafifletebilir.
Bir insanın
beyninde
yaklaşık 86
milyar hücre
bulunur.
Mars’ta gün batımı mavidir.
Her ineğin yakın bir
arkadaşı vardır; inek,
arkadaşından ayrıldığı
zaman strese girer.
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Röportaj

Röportaj

SOKAK

RÖPORTAJI

Melike Yıldız
13 Yaşında
Kerimcan Acar
8 Yaşında
Anne deyince aklıma
sevinmek, mutlu
olmak geliyor. Annem
dünyanın en güzel insanı. Annelere değer
vermeliyiz, annelerimizi hep sevmeliyiz.

Benim annem yüz mevsim açar, yüzü de bahar
Kan ağlasa da gülücük saçar
Özü de bahar

Sözü de bahar…
Rahmetli Ömer Lütfi Mete,
annesine atfettiği bir şiirinde
böyle der. Evet, annelerimiz,
en değerlilerimiz, özü de sözü
de bahar olanlarımızın günü
‘’Anneler Günü.’’ Resmi olarak
mayıs ayının ikinci haftasında
kutladığımız ama aslında onlarla geçirdiğimiz her günün,
her saatin, her dakikanın bizler

Turab Ali Şahin
10 Yaşında
Annemin bana olan
sevgisi ve benim
ona olan sevgim
geliyor. Onu çok
seviyorum.
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Bizi büyütüp bizi yedirip içiren kişi. Anneler
bize her zaman en çok
değer veren kişidir.
Anneciğim, seni çok
seviyorum. Anneler
günün kutlu olsun.

için ayrı ayrı kutlanası zamanlar olduğu, annelerimiz…
Anneler günü kapsamında
geleceğimizin teminatı olan
çocuklarımıza ‘’anne’’ kelimesinin onlar için ne ifade ettiğini
sorduk ve annelerine birer
mesaj bırakmalarını istedik.
Bakalım neler söylemişler…

Berat Yalçınkaya
14 Yaşında
Annem bana bakmakla yükümlü olan
ama bakanlardan
en sevdiğim. Cennet
annelerimizin ayaklarının altında. Onlara iyi
davranalım, sözlerinden
çıkmayalım.

Işıl Akın
14 Yaşında
Aklıma emek
geliyor. Annemin
hakkını asla ödeyemem, onun kadar
mükemmel bir
insan tanımadım.

Kaan Polat Yaman
9 Yaşında
Anne deyince aklıma
sevgi geliyor. Annemi
öyle çok seviyorum ki.
Bence o da beni çok
seviyor. Anneme çiçekler,
güller toplayıp hediye etmek ve güzel bir kahvaltı
hazırlamak istiyorum.

Eflin Acar
6 Yaşında
Annemi çok
seviyorum, çok
güzel yemek
yapıyor.

Mehmet Çağan Keskin
8 Yaşında

Alperen Yiğit
14 Yaşında
Anne deyince aklıma
melek geliyor. Bizi büyüten,
her zaman bize değer
veren insan, bizim için
canını verebilecek tek kişi.
Buradan annemin anneler
gününü kutluyorum. Seni
çok seviyorum anneciğim.

Anne deyince aklıma
annemin çok iyi birisi
olduğu geliyor. O dünyadaki en iyi insan benim
için, onu çok seviyorum.
Melisa Küçük
7 Yaşında
Onun yanında olmayı
ve hep birlikte bir şeyler
yapmayı çok seviyorum.
Çok güzel bir anne benim annem, onu çok seviyorum. Anneler günün
kutlu olsun anneciğim.

2023
kmeköy lmuş
e
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e
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e
melek o
bu vesil
Biz de arak anneleri
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, anne
rız…
herkesin gününü kutla
rin
melekle
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Kıssadan Hisse

Altın Sözler

KISSADAN HİSSE

KUYU

Günlerden bir gün, köylerden birinde
bir çiftçinin eşeği kör kuyuya düşer. Eşek
saatlerce acı içinde kıvranır ve bağırır. Sesini
duyan sahibi gelip baktığında zavallı eşeği
kuyunun dibinde görür.

kerek dibe atar. Bir süre sonra ise ayaklarının
altına aldığı toprak sayesinde her an biraz
daha yükselir ve sonunda yukarıya kadar
çıkar. Köylüler kuyudan dışarı çıkan eşeğe
çok şaşırır.

Çaresiz çiftçi köylüleri yardıma çağırır.
Köylüler kör kuyudaki eşeği kurtarmak için
ne yapacaklarını düşünürler ama sonuçta
onu kurtarmanın imkânsız olduğuna ve
bunun için çalışmaya değmeyeceğine karar
verirler.

İşte hayat da bazen bizim üzerimize yüklenir
ve üzerimiz toz toprakla örtülüyormuş gibi
olur. Bunlarla baş etmenin tek yolu yakınıp
sızlanmak değil, düşünüp silkinmek ve kurtulmak, aydınlığa adım atmaktır. Kör kuyuda
olsak bile…

Tek çare, kuyuyu toprakla örtmektir.
Herkes ellerine aldığı küreklerle etraftan
kuyunun içine toprak atar. Zavallı hayvan,
üzerine gelen toprakları, her seferinde sil-

∞ Düşünmek ruhun
kendi kendisiyle
konuşmasıdır.
∞ İnsan öldüğünde
ona ağlamayın, asıl
onu kaybeden topluma ağlayın.
∞ Uzun konuşanı kısa
dinlemek lazım.
∞ Erdemin en büyüğü
bilimdir.
∞ Hiçbir şey kendi kendinin nedeni olamaz,
çünkü nedenin kendisi
oluşandan öncedir.
∞ Sevginin kurduğu
devleti, adalet devam
ettirir.
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∞ Toplum sevgi ile kaynaşır, adaletle yaşar,
dürüst çalışmakla
ayakta kalır.
∞ Hiçbir şey kendiliğinden yok olmaz, böyle
olsaydı var olmazdı.
∞ İnsan, bazen bir tesadüfle güzel işler yapar. Bazen de bu güzel
işleri isteyerek değil,
herhangi bir baskı
altında yapmış olur.
Böyle yapılan işler,
mutluluk getirmez.
∞ Önce doğruyu
bilmek gerekir, doğru
bilinirse yanlış da
bilinir. Önce yanlış
bilinirse doğruya
ulaşılamaz.
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Köşe Yazısı

Zeliha Bolat
Zeliş'in Mutfak Sırları...

Mutfak Sırları

Etli Fajita
Malzemeler:

600 gr dana biftek, dolmalık
Kaliforniya biberi (sarı,
kırmızı, yeşil), 2 adet orta boy
soğan, sıvı yağ, 3 diş sarımsak, 2-3 yemek kaşığı sirke,
kırmızı pul biber, kekik, lavaş
ekmeği.

Yapılışı:

Ebegümeci
Malzemeler:

Malzemeler: 1 tutam ebegümeci, 1 adet kuru soğan, 1
fincan pilavlık bulgur, 1 tatlı
kaşığı domates salçası, 2 su
bardağı sıcak su, 3-4 yemek
kaşığı sıvı yağ, tuz.

Yapılışı:

Yemeklik doğradığımız soğanları yağda kavurup saplarıyla
birlikte ince ince doğradığımız
ebegümeçlerini ekliyoruz.
Ebegümeçleri yumuşayınca salçayı
ilave edip hafif kavurup bulgur ve
suyu ekliyoruz. Son olarak istediğimiz
miktarda tuzumuzu atıp kısık ateşte
suyu çekilene kadar yemeğimizi pişiriyoruz. Afiyet olsun…
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Doğradığımız etleri geniş bir
kaba alıp kıydığımız sarımsağı, sirkeyi, tüm baharatları
ve 1 çay bardağı sıvı yağı
ekleyerek 2 saat kadar
marine edelim. Wok tavada
doğradığımız soğan ve biberleri soteleyelim ve sebzeler
tam pişmeden ocağın altını
kapatalım. Kızdırdığımız ayrı
bir tavada etlerimizi arkalı
önlü pişirelim. Isıttığımız
lavaşın üzerine önce etleri
daha sonra sotelediğimiz
sebzeleri ilave edelim. Fajitamız hazır, afiyet olsun.

Çikolatalı
Çilekli Tart

Malzemeler: 3 paket kremalı kakaolu bisküvi, yarım
su bardağı eritilmiş tereyağı, 1 paket krema, 3 paket
bitter çikolata (240 gram), 400 gr çilek.

Yapılışı: Toz haline getirdiğimiz bisküvileri tereyağı
ile karıştırıp mini tart kalıplarına paylaştıralım. Kalıpları
buzlukta sertleşmesi için bekletelim. Kremayı
kaynayacak noktaya gelene kadar ısıtalım ve
parçaladığımız çikolataları ilave ederek eritelim. Ardından buzluktan çıkardığımız tart kaplarına karışımı
paylaştırıp üzerini çilekle süsleyelim ve soğuması için
buzdolabında bir, iki saat bekletelim. Tatlımız hazır,
afiyet olsun…
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Sudoku

Bulmaca
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Bir önceki sayının yanıtları:

4
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8
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1. Azot
2. Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan

11. Toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan
yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu,
emniyet.

3. Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün

12. Akla uygun, yalnız akla dayanan, akli, rasyonel
13. Tez iş gören, çabuk davranan, canı tez, farfara, fırtına

kuruluş, kolluk, zabıta
veya günler

4. Anjin
5. Adamak
6. Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan

gibi, içi tez, ivecen, iveğen, kıvrak, sabırsız, tez canlı,
telaşlı, acul.

7. Mala, yiyeceğe ve içeceğe doymak bilmeyen, açgöz,

çevrili yer, arkaç.

dernek, korporasyon.

gözü aç, doymaz, gözü doymaz, tamahkâr, haris, hırslı,
tokgözlü karşıtı.

8. Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, ayça, yeni ay.
9. Mercek
10. Elin parmak uçlarıyla bilek arasındaki iç bölümü,

apaz, hapaz, koşam.

14. Yüzü parlak, sık dokunmuş bir ipekli kumaş türü,
saten.
15. Evcil küçükbaş hayvanların barındığı çit veya duvarla
16. Ahırdaş
17. Bando
18. Ahşap gemilerin omurgalarının uzunluğunca ve

iki yanında borda kaplamalarının en dar yüzünü yerleştirmek için açılan keskin, sivri köşeli yuva.

19. Ayakkabı kalıbının çapı.
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Sinema

VİZYONDAKİLER
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ARCTIC
Yönetmen:
Joe Penna
Oyuncular:
Mads Mikkelsen, Maria
Thelma Smáradóttir
Tür: Macera
Vizyon Tarihi:
19.04.2019

AVENGERS: ENDGAME
Yönetmen: Joe Russo,
Anthony Russo
Oyuncular: Paul Rudd,
Brie Larson, Robert
Downey Jr., Mark Ruffalo,
Chris Hemsworth, Chris
Evans
Tür: Aksiyon
Vizyon Tarihi: 26.04.2019

SENİNLE BAŞIM
DERTTE
Yönetmen:
Pierre Salvadori
Oyuncular: Pio Marmaï,
Audrey Tautou, Adèle
Haenel
Tür: Komedi
Vizyon Tarihi:
26.04.2019

CORGI - KRALİYET
AFACANLARI
Yönetmen:
Ben Stassen, Vincent
Kesteloot
Oyuncular: Jack Whitehall, Sheridan Smith,
Julie Walters
Tür: Animasyon
Vizyon Tarihi:
26.04.2019

EKSİ BİR
Yönetmen:
Orhan Oğuz
Oyuncular: Nilüfer
Açıkalın, Metin Belgin,
Ercan Kesal
Tür: Dram
Vizyon Tarihi:
03.05.2019

HIGH LIFE
Yönetmen:
Claire Denis
Oyuncular: Robert Pattinson, Juliette Binoche,
André Benjamin
Tür: Bilimkurgu
Vizyon Tarihi: 03.05.2019

GÖLGE SAVAŞÇI
Yönetmen:
Yimou Zhang
Oyuncular: Chao Deng,
Ryan Zheng, Li Sun (II)
Tür: Tarihi, Aksiyon
Vizyon Tarihi:
10.05.2019

SİHİRLİ OYUNCAKLAR
Yönetmen:
Gary Wang
Oyuncular: Shi Lei,
Yuan Zeyu, Guanlin Ji
Tür: Animasyon
Vizyon Tarihi:
10.05.2019

