Sevgili Çekmeköy2023 Okurları,
Bilindiği üzere şehir hayatının ortak noktası olan sosyal,
siyasal, entelektüel ve ekonomik alanlardaki birikim,
medeniyeti ifade etmektedir. Bu birikim ise binlerce yıllık
tarihin ve insana dair üretilen birçok bilginin tezahürü ile
kültürü meydana getirir.
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İstanbul; şairlerin şiirlerinde mısra, ressamların fırçalarında
resim, edebiyatçıların satırlarında roman, hikâye oldu. Necip
Fazıl’ın unutulmaz dizeleri bunlardan sadece biridir:
Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar
Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar

Sevgili Kardeşlerim,

twitter.com/C

youtube.com/c

Asırlar boyu en kadim medeniyetlere başkentlik yapmış
olan İstanbul, bütün dünyanın kalbinin attığı bir şehirdir.
Roma medeniyeti bu topraklarda yükseldi. İstanbul’un
kurulmasına zemin hazırlayan Bizans medeniyetinin
tohumları bu coğrafyada atıldı. Hz. Peygamber’in (sav)
müjdesine mazhar olan Fatih Sultan Mehmet, 1453 yılında
medeniyetlere beşiklik etmiş bu mübarek şehri fethetti. Fetih
ile yeni bir ruh kazanan İstanbul, Türk-İslam eserlerinin en
güzel örnekleriyle donatıldı. Topkapı Sarayı, Süleymaniye
Camii, Kapalı Çarşı gibi İstanbul’un en güzel simgeleri;
halen bu şehrin en önemli mimari yapıları olarak hayranlıkla
izlenmektedir.

İstanbul; kültürün, sanatın, sporun, bilimin, teknolojinin ve
edebiyatın kısacası her şeyin en iyisini hak ediyor. 23 Haziran
2019 Yerel Yönetim Seçimlerinde Sayın Binali Yıldırım’ın
İstanbul’a yeni bir soluk getireceğine, bu kenti daha iyiye,
daha güzele taşıyacağına inancımız tamdır.
Bu vesile ile İstanbul’un ehline emanet edilmesi ve bütün
güzelliklerin kaldığı yerden devam etmesi en büyük duamızdır.
Medeniyet telakkisine katkıda bulunduğumuz bir İstanbul’a,
güzel yarınlara ulaşmak dileğiyle, Allah’a emanet olalım.
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GEÇMİŞ ZAMAN…
Ayrılık, kopuş, elem, şifa, huzur, bağlılık, minnet, keder, hezimet,
zafer… Mazi hepimize farklı duygular anımsatır. Geçmişin
demi, geleceğin heyecanı ayakta tutar insanı. Bizi en çok nerede bulurlar? Siyah-beyaz fotoğraf karelerinde mi yoksa renkli
ekranlarda mı? Heybemizi hangi anılarla doldurduğumuzla ilintili bir hayat yaşıyoruz aslında. Kıyılarımıza, içimizde biriktirdiklerimiz vurur en çok. Ne derler? İnsan biraz da gördüklerinin,
yaşadıklarının toplamıdır. O halde başımızı nereye çevirdiğimiz,
hangi hassasiyetleri kendimize yoldaş edindiğimiz mühim.
Yaşadıklarımızsa bizi biz yapan, tercihlerimizi de bize değer katan seçenekten yana kullanmak durumundayız.
Gayretimiz, görmediğiniz dünyalara kapı aralamak,
ulaşamadığınız bilgileri size sunmak için… Başarıları ve
hizmetleriyle farklı kulvarlardan isimlerle gerçekleştirdiğimiz
röportajları beğeninize sunuyoruz. İki bini aşkın klipte yönetmenlik koltuğuna oturan başarılı isim Kemal Başbuğ; Türkiye’nin görme engelli ilk dağcısı ve milli atleti Necdet Turhan;
kurulalı birkaç ay olmasına rağmen sadece Çekmeköy’ün değil,
İstanbul’un da önemli bir sosyal yaşam merkezi haline gelen
Park of İstanbul; Darülaceze’de gönüllü olarak 40 yıldır düşkünlerin kişisel bakımını üstlenen ve Türkiye Diyanet Vakfı İyilik
Ödülü’ne layık görülen iyilik meleği Şengül Kazan; kitaplarıyla başarılı bir şiir dili yakalayan yeni dönem şairlerinden Şafak
Çelik, Çekmeköy’ün ilk ve tek hamamı olma özelliğini taşıyan
Mimar Sinan Hamamı’nın idarecisi Cezmi Yiğit ile yaptığımız
söyleşiler sizlerle…
YSK kararı konusundaki yazısıyla geçmişte yaşananlara dikkat
çeken Prof. Dr. Zeki Bayraktar; akupunktur tedavisinin unutulan,
göz ardı edilen yönlerini vurgulayan yazısıyla Uzm. Fizyoterapist Hakan Özdemir, Dünya Çevre Günü bağlamında ele aldığı
yazısıyla Çevre Mühendisi Berna Sönmez, EXPO Fuarı’ndan Türkiye’nin yüz akı olarak dönen ressam ve ebru sanatçısı Gülseren
Sönmez ve aramıza yeni katılan yazarlarımızdan Klinik Psikolog
Saliha Akbulut’un Unutmanın Psikolojisi konulu yazıları bu ayki
sayımızda sizlerle.
Güzelliklerde buluşmak dileğiyle…

Çekmeköy Belediyesi
Adına İmtiyaz Sahibi
Ahmet Poyraz
Genel Yayın Yönetmeni
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Editör - Soner KARTAL

2

Haziran 2019 Yıl:4 Sayı:55

UĞUM
A BULD RDE
“BURAD
İR YE
U HİÇB
HUZUR LAMIYORUM”
BU
n
l Kaza
Şengü

UN
NKTUR İ
AKUPU
ER
Y
İ
K
N TIPTA
MODER Fizyoterapist
Uzm.
İR
ÖZDEM
Hakan

92

98

İYET
“MEDEN
İNE
N
E
V
Ü
SER
AK
M
A
L
AĞ
’’
KATKI S
İSTEDİK
İT
İĞ
Y
İ
M
CEZ

114
3

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

SAĞLIKLI VE BAŞARILI YAŞAM İÇİN

MUTLULUK ŞART!

“Mutsuzluk,
mutluluğun
kıymetini
anlamayı sağlar”

Psikoloji literatüründe birçok farklı
tanımı ile yer alan mutluluk; ‘’Bireyin sevinç, neşe, umut, hayattan
keyif alma ve güven gibi duyguları
daha sık yaşaması ve genel anlamda yaşamından memnun olması”
şeklinde ifade edilir. Mutluluk
fiziksel ve ruhsal sağlıkla doğrudan ilişkilidir. İnsan doğası gereği
mutluluk odaklı yaşar, mutlu
insanlar başkalarına zarar vermez
ve mutlu bireylerin saldırganlık
düzeyi düşük olur.
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“Mutlu insanlar başkalarına zarar vermez”
İnsan mutluluk ve anlam arayan bir
canlıdır. Yaptığı eylemlerin nihayetinde mutluluğa ulaşmak ister. Hiç
kimse sabah uyandığında, ‘’Bugünüm
öfkeli, kaygılı ve stresli geçsin, acılarla
uğraşayım’’ diye düşünmez. Doğamız
gereği mutluluğa odaklı olarak
yaşarız. Mutluluk neden önemlidir? Mutlu olmak başlı başına bir
avantajdır. Bugün mutluluk üzerine
yapılan araştırmalar, mutlu insanların

daha uzun yaşadığını, daha sağlıklı
olduklarını, iş yaşamında daha
üretici ve verimli olduklarını ve daha
başarılı olduklarını ortaya koymuştur. Bunların dışında mutlu insanlar
diğer insanlar tarafından daha çok
sevilir ve evliliklerinden daha yüksek
doyum alır. Belki de en önemlisi,
mutlu insanlar diğer insanlara zarar
vermezler, saldırganlık düzeyleri
düşüktür.

“Mutluluk
en iyi ilaçtır”
Mutluluk zaten sağlıklı olmak demektir. Bu anlamda mutlu olmak hem
fiziksel sağlık hem de ruh sağlığıyla
doğrudan ilişkilidir. Bunun için de
‘’Mutluluk en iyi ilaçtır’’ sözü gerçektir. Psikoloji alanında, mutlulukla
aynı anlamda kullanılan psikolojik iyi
oluş diye bir kavram vardır. Psikolojik
iyi oluş ruh sağlığı yerinde insanlar
için kullanılır. Yani mutlu insan, ruh
sağlığı yerinde insandır.

Mutluluk, sürekli gülerek gezen ve
aşırı neşeli insanlar anlamına gelmez. Bu durum mutluluğun duygusal yönüyle ilişkilidir. Mutluluk
bir karakter halidir ve daha derin
bir duygudur. Yaşanan haz ve acılar,
okyanus yüzeyindeki dalgalara benzetilebilir. Yüzeyde fırtınalar koparken
okyanusun derinliklerinde çok derin
bir dinginlik söz konusu olabilir.
Yaşam süreci içinde mutsuz olunan
zamanlar da mutlaka olacaktır ancak
genel duruma bakılmalıdır. Genel
olarak mutlu ya da mutsuz muyuz?
Önemli olan bu. Mutsuz olunan
zamanlar, mutluluğun kıymetini
daha iyi anlamaya yardımcı olacaktır.
Büyük şair Halil Cibran, ‘‘Hüzün ne
kadar derin oyarsa varoluşunu / O
kadar neşe sığar içine’’ demektedir.
BM Danışmanı Jayme Illien’in deyimiyle, mutluluk; günümüzde her
zamankinden daha fazla sosyoekonomik bir hedef, kültürel bir öncelik ve bilimsel araştırmaların temel
materyali konumundadır.

Araştırmalar,
mutlu insanların
daha uzun
yaşadığını,
daha sağlıklı
olduklarını, iş
yaşamında daha
üretken, verimli
ve başarılı
olduklarını
ortaya
koymuştur.

Psikolog Doç. Dr. Tayfun Doğan
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Haber

Çekmeköy Kaymakamlığı, Çekmeköy Belediyesi ve Çekmeköy İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği 5. Çekmeköy Kültür-Sanat
Haftası’nda öğrenciler hazırladıkları etkinliklerle göz doldurdu.
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Haber

Çekmeköy Belediyesi Taşdelen Nikah
Sarayı’nda 13-17 Mayıs tarihleri arasında
yapılan Kültür-Sanat Haftası’nda; 7’den 70’e
El Sanatları, Bilim Şenliği, Okul Öncesi Şenliği, Tiyatro Gösterimleri, Özel Eğitim Şenliği,
Okullarımız ve Projelerimiz fuarları yer aldı.
Kültür-Sanat Haftası boyunca ilçedeki öğrencilerin alana ulaşımı Çekmeköy Belediyesi
tarafından sağlandı.
Festival havasında yaşanan 5. Kültür-Sanat
Haftası etkinlikleri 13 Mayıs Pazartesi günü
Okul Öncesi Şenliği ile başladı. Açılışa; Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, İstanbul İl Milli
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Haber

Haber

Açılışa katılan Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan,
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, İstanbul İl
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İrfan Zeki Erbey, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş stantları tek tek dolaşarak
öğretmen ve öğrencilere başarı dileklerini ilettiler.

Kültür şölenine dönüşen 5. KültürSanat Haftası, 17 Mayıs Cuma günü
gerçekleştirilen bir törenle sona erdi.
Eğitim Müdür Yardımcısı İrfan Zeki Erbey, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ahmet Aktaş, meclis üyeleri, muhtarlar, öğrenciler
ve vatandaşlar katıldı.
Programda selamlama konuşması gerçekleştiren Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Bu yıl beşincisi
düzenlenen Kültür-Sanat Haftası’na ev sahipliği yap-
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manın mutluluğunu yaşıyoruz. Beş gün boyunca; kültür,
sanat ve eğitim adına birçok projenin sergileneceği
bu etkinliklere katılan öğrenci kardeşlerime ve değerli öğretmenlerimize eğitim hayatı boyunca başarılar
diliyorum. Projede emeği geçen başta İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğümüz olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma
teşekkür ediyorum.” dedi.

Beş gün boyunca süren Kültür-Sanat Haftası etkinlikleri ziyaretçilerinden büyük beğeni topladı. Çekmeköy Belediyesi Turgut Özal Kültür Merkezi’nde saygı
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan
kapanış programına; Çekmeköy Kaymakamı Adem
Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş, okul
müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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ÇEKMEKÖY’ÜN YENİ CAZİBE MERKEZİ

PARK OF İSTANBUL

AÇILDI
50 farklı türde 200 hayvanın bulunduğu, macera parkları ve yeşil alanlarıyla tüm İstanbullulara keyifli vakit geçirmeyi vadeden Çekmeköy
Park Of İstanbul, doğaseverlere hizmet vermeye
başladı. Çekmeköy-Çatalmeşe Mahallesi’nde
200 bin metrekare alan üzerine kurulan Park
of İstanbul’un açılış töreni, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti Çekmeköy
İlçe Başkanı Salih Kırıcı, İstanbul Orman Bölge
Müdürü Recep Ateş, Milli Parklar İstanbul Bölge
Müdürü Resul Doğan ve çok sayıda Çekmeköylünün katılımıyla gerçekleşti. Biz de Çekmeköy2023 dergisi olarak İstanbul’un önde gelen
dinlenme ve aktivite alanlarından biri olmaya
aday Park of İstanbul’un sahibi Burak Memişoğlu
ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Sizi kısaca
tanıyabilir miyiz?
İstanbul’da doğdum, aslen
Trabzonluyum. On yedi
senedir televizyon ve
sinema sektörü başta olmak
üzere; hayvancılık, gıda,
inşaat sektörlerinde hizmet
vermekteyim. 2014 yılında
Azazil: Düğüm, 2016 yılında
Azazil 2: Büyü, 2018 yılında ise Kızım ve Ben isimli
sinema filmlerinin yapımcısı
olarak sinema sektörüne
katkı sağladım. 2 yıldır
proje çalışma aşamasını
sürdürdüğümüz Park Of
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birçok alan ile vatandaşlarımıza
hizmet vermeye devam ediyor.
Mesela sabah kahvaltısı ile güne
başlayan bir aile veya arkadaş grubu, tesis içerisinde akşama kadar
çeşitli aktiviteler ile günü burada
tamamlayabiliyor. 200 dönüm alan
içerisine kurulan hizmetler arasında neler mi var? Hayvanat bahçesi,
macera parkı, piknik ve mesire alanı, restoran ve kafe, yöresel ürünler
merkezi, kır düğünü alanları, açık
hava sineması, amfi tiyatro, çocuklar için hobi eğitim alanları ve daha
birçok aktivite alanı bulunuyor.
Tesisiniz ziyaretçilerin her ihtiyacına (mescid, otopark, tuvalet
vs.) cevap verecek nitelikte mi?
Tesisimiz 3 adet otopark, bay ve
bayan mescid, her alanda kendine
ait wc ve çocuklu aileler için bebek
bakım ünitelerini içermektedir.

kurdelesini keserek ‘’Hayırlı
olsun’’ dememle gerçekleşti. Park
of İstanbul’u hayata geçirirken
hem yurtiçinde hem de yurtdışında,
Benim ülkemin insanı en iyisini hak
ediyor düşüncesi ile çeşitli geziler

yaptım. Doğa alanlarının yalnız
piknikçi vatandaşlarımızın ilgisini
çektiğini fark ettim. Bunun biraz
dışına çıkabilmek ve insanlara doğa
içerisinde birden fazla aktivite ola

Park of İstanbul’u hizmete
açarken hayaliniz tam olarak
neydi? Gerçekleşti mi?
Hayalim, 23 Nisan 2019’da açılış

İstanbul (Çekmeköy Hayvanat Bahçesi) Projesi ile de
çalışmalarımıza devam
etmekteyiz.
Çekmeköy’de kısa bir
süre önce açılmış olmasına rağmen büyük ilgi
gören Park of İstanbul,
vatandaşlarımıza ne tür
hizmetler sunuyor?
Park Of İstanbul, çoklu faaliyet alanlarını bir çatı altında
toplayan, hayvanlar aleminden eğlenceye, yeme-içme
alanlarından, adrenalin ve
macera alanlarına kadar
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Röportaj

nağı sağlamayı düşünerek bu alanı
inşa ettik. Yalnız bu kadar değil, en
büyük hayallerimin içerisinde şu
var: Hobi eğitim alanında, küçük
bir çocuğun diktiği fidan, yıllar sonra o çocuk büyüdükçe büyüyecek.
Belki de o çocuk aile babası olacak
ve nasip olursa ailesine ‘’Bak, bunu
şu yaşımda ben dikmiştim.’’ diyecek.
Bu mutluluğu görmeyi Allah bize
nasip etsin.
Tesisinize hangi yaş grubundan
ziyaretçilerin ilgisi yoğun?
Çocukların ve gençlerin ilgisi oldukça yoğun. Çünkü çocuklarımız tez
canlı ve enerjilerini telefon ve bilgisayar oyunları gibi bağımlılık yapan
aracılarla tüketmek yerine burada
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Röportaj

vakit geçirip ağaçlarda ip parkurları ile macera oyunları oynayarak
tüketmek onlara daha cazip geliyor.
İkinci olarak aileler de tesisimize ilgi
göstermekte, çocuklarının güvende
oyun oynadığını bilerek ailecek
piknik yapmanın keyfini çıkarıyorlar.
Ayrıca sanatçı ve oyuncularımız da
büyük ilgi gösteriyor. Değişik türlerdeki canlılarımız burada
misafirimiz olunca (iguana, yılan
vb.) tesisimize gelerek hem alanımızı ziyaret ediyor hem de canlılarımızı yakından görme fırsatı
buluyorlar.
Açılıştan bugüne gerçekleşen
katılımdan memnun musunuz?
İnsanlar buradan nasıl ayrılıyor,
genel tepkileri ne yönde?

Çok şükür açılıştan bugüne vatandaşlarımız ilgi gösterdi ve güzel yorumları ile bizleri mutlu etti.
Misafirlerimiz buradan memnun ve
bazı hayvan türlerini ilk kez yakından inceleme fırsatı buldukları için
şaşkın ayrılıyorlar. Genel olarak herkes İstanbul’a böyle bir projenin yıllardır lazım olduğunu hatta bunun
için geç bile kalındığını söylüyor. Bu
durumu şahsıma söyleyen
çok oldu. İlla ki eksiklikler olur,
belki hatalar bile olur ama eksiklikler tamamlanmak için, hatalar
düzeltilmek için vardır. Çocuğunun
mutlu olduğunu gören bir aile biz
istemesek de mutluluklarını bizimle paylaşıyor. Bizler için en önemli

husus, insanların buradan
mutlu ayrılması ve sanırım
bunu başarıyoruz.
Çekmeköy Park of İstanbul,
bundan sonraki süreçte
farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak mı?
Farklı etkinlikler, ilk deneyimler, gelişime destek
sağlayan faaliyetler tabii ki olacak, değişim ve gelişim olmazsa olmaz zaten. Bir öğrencinin
zihinsel ve bedensel gelişimine, küçük veya büyük, nasıl
bir katkı sağlayabiliriz, bunun
derdindeyiz. Unutmayalım ki
ülke bizim ülkemiz, çocuklar

bizim çocuklarımız. Anne
ve babalarımız farklı olsa da
kardeşlik duygusu hepimiz
için en güzel şey.
Son olarak Çekmeköy2023
okurlarına neler söylemek
istersiniz?
Okurlarımıza ve sizlere çok
teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız kıymetli dergimizi
okumaya ve takip etmeye
devam etsinler. Dünyada okumak ve okuduğunu anlayabilmek kadar güzel bir
duygu yok.
Teşekkür ediyorum.

Röportaj: Mehtap EFESOY
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NASIL GİDERİLİR?

• Tüm kaynaklara çalışamasam bile,
önemli bölümlere öncelik vererek
sınava hazırlanabilirim, hiç olmazsa
bu bölümlerden puan kazanırım

yavaş 8’e kadar sayıp nefes alıp ardından 8’e kadar sayıp nefesinizi tutun,
sonra 8’e kadar sayarak nefesinizi
verin.

• Başarısız olmam tembel ve beceriksiz olduğumu göstermez. Daha fazla
çalışmam gerektiği anlamına gelir.

• Baştan sona önce bildiğiniz soruları
yanıtlayın. Unutmayın öncelikli
hedefimiz bildiğimiz soruları kaçırmamaktır, bilemediğimiz soruları
yapmaya çalışmak değil. Bunun için
de zor olduğunu hissettiğiniz soruları
geri dönmek üzere bırakın, onlara
kalan vaktinizde bakın. 2 dakikayı
geçecek durumda olduğunda da
yine uğraşmayın, bilemediğiniz
bir başka soruya odaklanın. Tek bir
soruda çok uğraşmak moralimizi,
vaktimizi ve dikkatimizi götürür,
unutmayın!

• Zamanı kendi yararıma kullanmak
benim elimde gibi cümlelerle ve
istediğiniz bölümü kazandığınızı hayal
etmek, gibi düşünceler kaygıyla başa
çıkmak için geliştirilebileceğiniz pozitif düşüncelerdir.

SINAV KAYGISINI
GİDERMENİN YOLLARI
• Aileniz çok stresliyse ve bu stresi
size bulaştırma olasılığı varsa bir başka yakınınızdan sizi sınava götürmesini isteyin. Zira aileler sıklıkla kendi
kaygılarını çocuklarına yansıtmaktadırlar.
• Sınavın nerede ve saat kaçta
olduğunu bildiğinize emin olun.
Sınav yerine çok geç ya da çok erken
gitmeyin. Erken gitmek, sizin gibi
kaygılı olanlarla konuşmak ya da
söylediklerine kulak misafiri olmak,
sadece kaygı seviyenizi yükseltir. Geç
kalmak da aynı şekilde kaygı seviyenizi yükseltir.
• Bilgilerin sınavda rahat kullanılabilmesi için zihnin berraklaşması ve bir süreye ihtiyacı vardır.
Sabah aşırı olmayan bir kahvaltı
yapılmalıdır.
• Sınav salonuna mutlaka erken girin
ve sınava kadar olan sürede gerginliğinizi atın. Bunun en güzel yolu
hedeflediğiniz bölümü kazandığınızı
hayal etmektir. Bu hayal kaygıyı
azalttığı gibi motivasyonunuzu da
arttırmaya yardımcı olur.
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na
(YKS) az bir zaman kala, bu konu
daha da önemli bir hal almış durumda. Sınav Kaygısı, sınav öncesi öğrenilen bilginin sınav sırasında etkin bir
şekilde kullanıp kullanamayacağıyla
ilgili aşırı endişelerdir.
Stres doğal bir durumdur, ancak
şiddetli stres ya da onunla baş
edememe, sorunlara yol açabilir. Az
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miktarda stres kişiyi uyanık, uyarılmış
kılar. Bu da dikkati ve konsantrasyonu, çalışma azmini ve bu değerlerin devamlılığını artırır. Ancak stres,
kişinin performansını ve başarısını
düşürüyor, elindeki kapasiteyi kullanmasını engelliyorsa buna müdahale
edilmelidir.
Sınav stresine karşı öğrencilerin kaygı
ile başa çıkabilecekleri düşünceler

geliştirmesi ve bu düşüncelerin
aileleri tarafından desteklenmesi
gereklidir.
• Yapabildiğimin en iyisini yapabilirim.
• Olabilecek en kötü şey ne olabilir ki?
• Dünyanın sonu değil, telafisi var.
• Yeterli zamanımın olmadığı doğru
olabilir, ancak olan zamanımı en etkili
şekilde nasıl kullanabilirim?’

• Olumsuz düşünceleri sorgulayın ve
daha işe yarar, daha gerçekçi alternatifler bulmaya çalışın. Örneğin:
“Bu sınavdan yüksek not alamazsam
mahvolurum” yanlış düşüncedir.
Onun yerine “Sınava çalıştım ve
yüksek not almak için elimden geleni
yapacağım. Ancak alamazsam da
bir telafisi mutlaka olacaktır. Bu
dünyanın sonu değil.” diye düşünmek
daha doğru olur.
• Her yarım saatte bir 30 saniye ara
verip gözlerinizi kapayarak yavaş

• Yanıtını bildiğiniz soruları hemen
cevap anahtarına işaretleyin. ‘’Soru
formuna işaretledikten sonra cevap
anahtarını doldururum’’ dediğinizde
bir tanesini yanlış geçirirseniz geri
kalanını da hep yanlış geçireceğinizi
unutmayın.
• Vaktinizi ayarlayın. Ne hızlı ne de
yavaş gidin. Saati kontrol edip birebir
zamana uymaya çalışın.
• Çok ama çok emin olmadığınız
soruları silip yerine yenisini işaretlemeyin.

AİLEYE NE TÜR
GÖREVLER DÜŞÜYOR?
• Aileler sınırlarının farkında
olmalıdırlar.
• Çocuklarına güven ve sorumluluk vermeli, olumlu geri bildirimde bulunmalı ve onları önemsemelidirler.
• Sınava ilişkin konuşmalarda
özenli davranmalı, gerçekçi
olmalı, çocuklarını akranlarıyla
karşılaştırmaktan kaçınmalıdırlar.
• Duygu ve düşünce paylaşımı,
empati önemlidir.
• Sınavı yüceltmeme, ölüm kalım
sorunu yapmama, yüreklendirici
davranma önerilmektedir.
• Çocuklar koşulsuz sevilmelidir.
• Aile bireyleri uygun rol modeli olmalı, uygun aile ortamı
sağlamalı ve uygun problem
çözme davranışları geliştirilmelidir.

Sınav
stresine karşı
öğrencilerin
kaygı ile başa
çıkabilecekleri
düşünceler
geliştirmesi ve
bu düşüncelerin
aileleri
tarafından
desteklenmesi
gereklidir.

Nuran TUFAN
Psikolojik Danışman
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MODERN SANATLAR…

Yemek Sanatı

Her canlının içgüdüsel olarak
karnını doyurma dürtüsü vardır. Yeni
doğan bir yavrunun; hiç bilmeden,
öğrenmeden, anne memesine
yapışması bundandır. İlkel çağlarda yemek bilinmese de insanlar;
diğer canlılar gibi doğada hazır
bulunan meyveler ve diğer canlıların
etleri ile beslenmeye başlamış,
daha sonra ateşin bulunması ile de
belki bugünkü anlamıyla yemekle
tanışmaya başlamışlardır. Besin bulma konusunda gittikçe daha fazla
deneyime sahip olan insanoğlu,
besini sadece karnını doyurmak için
değil, aynı zamanda farklı tatlar denemek için de pişirmeye başlamıştır.
Bu bağlamda, her coğrafi bölgenin
kendi malzemeleri ile farklı tatlarda
yöresel mutfak kültürleri oluşmuştur.
Yemeklerin malzemeleri olan etlerin,
sebzelerin, meyvelerin, yağın, unun,
vb. ayrı ayrı tatları vardır. Yiyeceklerin, damak sayesinde, sinirlerle
16

beynin tat merkezine ulaşarak
bellekte “tekrar isterim” dürtüsü
oluşturması, lezzet diye adlandırılır.
Kısacası lezzet; en lüks yerde ya da
en salaş yerde de yense, unutulmayan damak hafızasıdır. Lezzetin
ölçüsü ise tekrarın ne kadar istendiği
ile ilgilidir. Ayrıca her yemeğin
yapılışında kullanılan malzemelerin
bileşiminden de ayrı tatlar, lezzetler oluşur.
Aynı malzemelerle bile olsa farklı
oranlarla ve farklı ellerin hazırlaması
ve farklı pişirme şekilleriyle çok farklı
lezzetlerde yemekler yapılmaktadır. Anadolu’nun her yöresinde,
aynı malzemelerden çok farklı yemeklerin olması bundandır.
İnsanlar için “lezzet” yemekte
vazgeçilmez bir tutkudur. Bir yemeği diğer yemeklerden ayıran ve
farklılaştıran lezzetidir. Yemeklerde,
yemeği yiyen insanları etkileyen

önemli etmenlerden biri de renktir.
Yemeğin içindeki besinlerin kendi
doğal renkleri ne kadar korunursa,
yemek o derece kabul görür. Yemek
lezzeti ve zengin besin içeriğinin
yanında, renkleriyle de uyumlu ve
albenili olmalıdır. Besinleri hazırlama
ve pişirme sürecinde doğal renklerinde değişimler yaşanmaktadır.
Yemeğin rengini, içine konan yiyeceklerin rengi ve uygulanan hazırlama ve pişirme yöntemleri sonucu
meydana gelen fiziksel ve kimyasal
değişiklikler oluşturur. Yemek hazırlama ve pişirmede, yiyeceğin doğal
renklerini korumak ve beğenilir bir
renk almasını sağlamak çok önem
verilmesi gereken bir husustur.
Bir yemeğin katılık-sıvılık dengesine
kıvam denir. Başka bir ifadeyle kıvam; sıvı yiyecek ve içeceklerde
akıcılık hızıdır. Sıvı gıdalarda “akıcılık”
daha fazla iken, yumuşak gıdalarda
durağan, katı besinlerde ise, çok

daha düşük düzeydedir. Her
yemeğin kendine özgü bir
kıvam düzeyi vardır. Kıvam,
yemeklerin kalitesinde önemli
bir etmendir. Yemeklerde kıvam; sıvı, katı ve yumuşak
olmak üzere üçe ayrılır. Çorba, konsome, sos gibi yiyeceklerde kıvamın
sıvı, akıcı veya sulu kıvamda olması
gerekir. Et, tavuk, balık yemekleri;
pilav, makarna, erişte, rizotto gibi yemeklerde kıvamın katı olması, diğer
bir deyişle heterojen olması istenir.
Sos, çorba, patates püresi, krem
karamel, puding, hardal, ketçap,
mayonez, krema, kremşanti, humus,
haydari, yoğurt gibi yiyeceklerde
ise kıvamın yumuşak ve homojen
olması arzulanır.
İnsanlar, yemeklerin yüzyıllardır
alışılagelmiş kıvam özellikleriyle
servis edilmesini isterler. Kıvamı uygun olamayan yemekler, yemeğin
kalitesini düşürür ve konuklar
tarafından da beğenilmez. Mesela krem karamelin kendine özgü
bir kıvamı vardır; çok sulu veya çok
katı olması tercih edilmez.
Yemeklerde olması gereken
en önemli özelliklerinden
biri de yemeğin olması gereken düzeyde pişirilmiş olmasıdır. Pişirme dereceleri özellikle
et, tavuk, balık gibi yiyeceklerin ızgara pişirme tekniğinde pişirilmesinde
kullanılır. Pişme düzeyleri; az pişmiş
(rare), orta pişmiş (medium), tam/
çok pişmiş (well done) olmak üzere
üçe ayrılmaktadır. Yeşil yapraklı sebzelerin (ıspanak, pazı, lahana vb.) çok

pişirilmesi, vitamin yönünden besin değeri kaybına yol açarken doğal
yeşil renklerinin de kaybolmasına
yol açar. Besinlerin gereğinden fazla
pişirilmesi de yemeklerde lezzet,
renk, besin değeri kaybına ve sindirim güçlüğüne yol açar. Et yemeklerinin çok az pişirilmesi ise, hem
sindirim güçlüğüne yol açar, hem de
proteinlerin organizmadaki kullanım
düzeyini düşürür.
Bir yiyeceğin ilk göze çarpan özelliklerinden biri de şekli, diğer bir
ifadeyle de görünüşüdür. Hazırlanan yemekler hem mideye hem
göze hitap etmelidir. Şekil, görünüş
ve sunum yönünden göze hoş
görünmeyen besinler, kişinin yemek
yeme isteğini yok eder. Sunum tabaklarında yemeğin kompozisyonu,
sunumun ana merkezini oluşturur.
Geçmişte, geleneksel olarak yemeğin kompozisyonunda, tabağı
kaplayan yatay sunumlar tercih
edilirken günümüz modern mutfak
sanatında ise dikey süsleme ve kompozisyon tercih edilmektedir.
Yemek kültürü dünyanın her
coğrafyasında farklı özellikler içermekte; her ulusun kendine özgü
yemek kültürü, mutfak kültürü bulunmaktadır. Hiç şüphesiz Anadolu
coğrafyası, dünyanın sayılı mutfaklarını barındıran eşsiz bir kaynaktır.

Geçmişte, geleneksel
olarak yemeğin
kompozisyonunda,
tabağı kaplayan
yatay sunumlar
tercih edilirken
günümüz modern
mutfak sanatında
ise dikey süsleme ve
kompozisyon tercih
edilmektedir.

GÜLÜZAR ÇEVİK
Aydın Üniversitesi
Öğretim Görevlisi ve Çini Sanatçısı
glzrakar@hotmail.com
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Eğitim yatırımları devam ediyor
GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI
ÇEKMEKÖY’DEN…
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından
desteklenecek 89 proje arasına giren Çekmeköy
Belediyesi Projesi “Çekmeköy Bilişim ve Yaratıcılık
Atölyeleri/ BİLYA” tanıtım toplantısı Adnan Menderes Gençlik ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
İstanbul Kalkınma Ajansı
(İSTKA) Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı
Mali Destek Programları
kapsamında İSTKA’ya
yapılan proje başvurularından 89 adedi başarılı
bulundu ve bu projelerin
desteklenmesi kararlaştırıldı. Desteklenmesine karar verilen projelerden biri de çocuklar
ve gençler mali destek
programı kapsamında
18

Çekmeköy Belediyesince
hazırlanan “Çekmeköy
Bilişim ve Yaratıcılık
Atölyeleri/ BİLYA” isimli
proje oldu. BİLYA Projesi’nin Tanıtım Toplantısı
Adnan Menderes Gençlik
ve Kültür Merkezi’nde
yapıldı. Tanıtım Toplantısına, Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz,
Çekmeköy İlçe Milli
Eğitim Müdürü Ahmet
Aktaş, Sağlık Bilimleri

Üniversitesi adına Sancaktepe Prof.
Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Başhekimi Nurettin Yiyit,
belediye meclis üyeleri, başkan
yardımcıları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Programda katılımcıları selamlayan
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz “Eğitim vadisi Çekmeköy’de yatırımlarımız devam
ediyor. Bu proje ile gençlerimiz;
öğrenen, düşünen, sorgulayan,
üreten ve kendini gerçekleştiren
bireyler olarak toplumda yerlerini
almış olacak ve ülkemizin rekabet
gücünün artırılmasına daha fazla
katkı sunacaklar. Hedeflerine ulaşan ve birçok gencimize
fayda sağlayacak alanında öncü
bir projeye imzamızı attığımızı
düşünüyorum. Projemize
destek veren İstanbul Kalkınma
Ajansı’na ve projede emeği geçen
mesai arkadaşlarıma emekleri
için teşekkür ediyorum” dedi.

Bu proje ile gençlerimiz;
öğrenen, düşünen,
sorgulayan, üreten ve
kendini gerçekleştiren
bireyler olarak toplumda
yerlerini almış olacak ve
ülkemizin rekabet gücünün
artırılmasına daha fazla
katkı sunacaklar.
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AY YÜZEYİNDE

İLK FİLİZLER

Nurettin Yiyit
Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Başhekimi

Ahmet Aktaş
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü

Ay yüzeyine inen Çin’in Chang’e-4 uzay
aracından heyecan verici bir fotoğraf
geldi. Görev kapsamında Ay’a götürülen
pamuk tohumları filiz verdi. Çin Ulusal Uzay İdaresi, Chang’e-4 uzay aracı
tarafından Ay’a götürülen pamuk tohumlarının filiz verdiğini açıkladı. Bu,
Ay’da ilk kez biyolojik bir maddenin
büyümesi anlamına geliyor ve insanlığın uzay yolculuğu için büyük önem
taşıyor.

Chang’e 4 uzay aracı Ay’ın
karanlık yüzeyinde
Bitkiler uzay aracının içinde kapalı bir
kutunun içinde yetiştiriliyor. Kutunun
içinde yapay ve kendi kendine sürebilen bir yaşam alanı oluşturulması
amaçlanıyor.

Hiçbir uzay aracı bu
bölgeye daha önce inmedi
Chang’e 4 adlı insansız uzay aracı, Ay’ın
güney kutbundaki Aitken havzasını
incelemek üzere “karanlık yüz” olarak
bilinen bölgeye 3 Ocak’ta başarıyla iniş
yapmıştı.
Bugüne dek uzay araçları Ay’ın karanlık
yüzünün fotoğraflarını çekse de Chang’e
4’e dek hiçbir uzay aracı buraya inmedi.

Çekmeköy Bilişim ve Yaratıcılık Atölyeleri /
BİLYA Projesi’nin amacı nedir?
2014-2023 İstanbul Bölge Planı’nın
hedefi, küresel ekonomide söz
sahibi, yüksek katma değer üreten,
yenilikçi ve yaratıcı bir İstanbul
ekonomisi ve buna uygun yetkinlik
ve kabiliyetlere sahip, farkındalığı
ve özgüveni yüksek çocuklar ve
gençlerin yetiştirilmesidir. Bu
doğrultuda Çekmeköy ilçesinde
10-17 (ortaokul-lise öğrencileri)
yaş grubundaki çocukların bilimsel
ve teknolojik eğitim ve uygulama
hizmetlerine erişimleri artırılarak yenilikçilik ve yaratıcılık yeteneklerinin
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geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Projeyle; çocukların, gerçekleştirilecek
eğitim ve uygulama çalışmaları
aracılığıyla yeteneklerini keşfetme,
üretici düşünme, hayal gücünü kullanma, bilimsel düşünme ve problem çözme, kolektif çalışma becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak,
böylelikle öne çıkan başarılı çocuklar
için ileri seviyede proje geliştirme,
girişimde bulunma ve akredite
yarışmalarına katılım fırsatları
oluşturularak kariyer gelişimlerini
desteklemek hedeflenmektedir.

MARS İÇİN
ÖNCÜ PROJE
Araç, bölgenin jeolojik yapısını inceleyecek aletler yanında, pamuk ve patates
tohumu, maya ve meyve sineği yumurtaları taşıyordu. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bitki yetiştiriliyor ancak daha
önce Ay’da hiç bitki yetiştirilmemişti.
Ay’da sağlıklı bitkiler yetiştirilebilmesi,
uzun vadeli uzay görevlerinin ayrılmaz
bir parçası olacak. Eğer Ay’dan başarılı
şekilde hasat alınabilirse astronotlar
Mars görevlerinde yiyecek tedariği için
Dünya’ya geri dönmek zorunda
kalmayacak.

Çin Komünist Partisi’nin yayın organı
People’s Daily, filizlenmiş tohumların
fotoğrafını “İnsanlığın Ay’daki ilk biyolojik deneyinin sonucu” mesajıyla sosyal
medyadan paylaştı.

Bitkinin Öldüğü Duyuruldu
Ay’da ilk kez biyolojik bir maddenin
büyümesi insanlığın uzay yolculuğu
açısından büyük önem taşıyan bir
gelişme olarak görülüyordu. Bitkinin
büyümesi Ay’ın yüzeyinin gün ışığı
almasına bağlıydı. Ancak Ay’ın karanlık yüzüne gece çöküp sıcaklığın -170
dereceye düşmesi bitkinin ölmesine
neden oldu.
Deneyi planlayan Chongqing Üniversitesi’nden Profesör Xie Gengxin, bu
gelişmenin sürpriz olmadığını, Ay’daki
gece nedeniyle bitkinin zaten kısa
ömürlü olmasının beklendiğini söyledi.
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Çizgisini Beğendiğim

5 Ölçülü

Giyim Markası

Muhafazakar giyim ya da daha
doğru ifade ile ölçülü giyim markalarının hızına yetişmek mümkün
değil. Adeta her gün yeni bir marka
piyasaya çıkıyor diyebiliriz. Hatta
muhafazakar giyimle ilgisi olmadığı halde pazarın büyüklüğünü
farkeden büyük hazır giyim şirketlerinin dahi bu alanda alt markalar ya da koleksiyonlar çıkardığı bir
dönemdeyiz. Elbette bu bir arz-talep
meselesi.
E-ticaretin de her geçen gün
büyüdüğünü ve daha geniş kitlelere
ulaştığını düşünürsek yeni markalara
aslında hala yer var diyebiliriz.
Bir taraftan sektöre yeni markalar
katılmaya devam ederken bu markaların tüketicinin ihtiyaçlarını bilerek;
duruşuyla, çizgisiyle, kumaşıyla,
fiyat-performans ilişkisi ile, kurumsal
kimliği ile ve hatta sezon çekimleri ile
kendini doğru konumlandırabilmesi ve
fark yaratabilmesi önem arz ediyor. Zira
sürdürülebilir ve uzun ömürlü bir marka oluşturmak dışarıdan göründüğü
kadar kolay değil.

1

He-Qa by Esra
Keskin Demir
Kısa bir süre önce marka ismini He-Qa olarak
güncelleyen tasarımcı
Esra Keskin Demir bence
tüketicinin ihtiyacını en
iyi anlayanlardan. Yalın ve
zamansız, yani her ortama adapte olabilen-her
döneme hitap eden stili,
fiyat-performans ilişkisi,
kumaş ve dikiş kalitesi ile
favori markalarımdan biri.
He-Qa‘nın tasarımlarında
sevdiğim ilk şey, vadettiği
çabasız şıklık tavrı. Örneğin
sade bir ikili takıma minik
nüanslarla hareket katması
& tercih ettiği renkler, HeQa ‘nın koleksiyonunu çok
daha enerjik ve güçlü bir
havaya bürüyor.

Kuaybe Gider
İlk kurulduğu günden
bugüne her sezon üzerine
ekleyerek büyüyen, bunu
yaparken işin içine eğlence
ve estetik katmayı seven
tasarımcı markalarından
biri Kuaybe Gider. Renkleri
kullanış şekli, basit bir
parçayı dahi farklı formlara
bürüyerek müşterisini şaşırtması, markasını
farklı kılan faktörlerden.
Son birkaç sezondur
özellikle yaz sezonunda
doğal kumaşlara yatırım
yapması da bence koleksiyonunu ayrıcalıklı kılıyor.
Eğer aradığınız parçanın
iyi kumaş ve iyi kalıpta
olmasının
dışında,
estetik
ve farklı
olmasını
istiyorsanız
Kuaybe‘nin
tasarımlarına göz
atmalısınız.
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Liolle
Mottosu “Ayrıcalıklı Ölçülü
Giyim” olan, uzun elbise
ve abaya tasarımlarını çok
beğendiğim markalardan
biri de Liolle. Minimal stilini bozmayan, aynı zamanda işin içine renk, desen ve
detay katabilmeyi başaran
ender markalardan. Uzun
desenli elbiseler, taşlı feraceler, akışkan kumaşlardan tasarlanan parçalar,
pastel bir renk skalası, naif
bir duruş.
Sanırım bu
markayı
kısaca böyle
özetleyebilirim. Özel
ve ince
düşünülmüş
parçalarla
stilinize renk
katmayı
seviyorsanız
Liolle‘nin
ürünleriyle
mutlaka
tanışmalısınız.

Uzun yıllardır muhafazakar giyim
markalarının marka iletişimi ve pazarlama stratejilerine yönelik çalışmalar
yapan dışarıdan bir göz olarak, sektörde çizgisini en beğendiğim 5 giyim
markasını sizlerle paylaşmak istedim.
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Latifa
Sektöre ilk olarak aktif
giyimle girip kısa süre önce
yepyeni bir imajla karşımıza çıkan; koleksiyonunda çok daha modern,
şehirli, zamansız parçalara
yer veren, sevdiğim bir
diğer marka Latifa. Bu
markayı tanıdığınızda en
seveceğiniz yanı, size uzun
ömürlü parçalar sunması.
O yüzden diyebilirim ki
Latifa’dan bir ürün aldığınızda,
onu uzun
yıllar severek
giyeceğinize
emin olabilirsiniz. Özellikle outerwear; yani
dış giyimde
bence Latifa
sektördeki
en iyi markalardan biri.
İncelemenizi
tavsiye
ederim.
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Manila Beat
Dinamik ve aktif giyimde, sektördeki boşluğu
doldurma hayali ile
üretimine başlayan,
sektörün en taze ve tavrını
çok beğendiğim markalardan biri Manila Beat.
Ölçülü giyimi benimsemiş,
fakat aradığı aktif & spor
giyim ürünlerini bulmakta
zorlananlar kadınlar için
farklı ve alışılmışın dışında
parçalar tasarlıyorlar. İkili
eşofman takımları, spor
boneleri, tesettür mayosu ve yaz için
düşünülmüş
diğer pratik
tasarımlarına
göz atarak bu
yeni markaya
merhaba
diyebilirsiniz.

DİŞ SIKMA KALITSAL!
Diş sıkma sorunu her 10 kişiden 9’unda görülür. Bu sorun çocukluk dönemde süt dişlerinin çıkmasıyla yani 1 yaşından itibaren başlayabilir. Diş sıkma
sorunu olan anne-babaların çocuklarında bu sorunun görülme sıklığı artar.
Araştırmalara göre çocukken uyku
sırasında diş sıkma alışkanlığı olanların
yüzde 86’sında bu alışkanlığın
gençlikte de sürdüğü görülür.
Psikolojik, çevresel ve santral
sinir sistemine bağlı birçok
sebep diş sıkmaya neden
olur. Çevresel faktörlerin
başında kişinin diş yapısındaki anatomik ve alt-üst
çenelerin kapanışındaki
bazı bozukluklar gelir.
Stres, diş sıkmaya yol açan
en önemli nedendir. Diş sıkma
ve gıcırdatma, diş anatomisi ve
çeneler arasındaki ilişkinin mükemmel
olduğu bireylerde bile görülebilir; bu
durum strese bağlı olarak gerçekleştiğini
gözler önüne seriyor.

Öncelikle dişler
koruma altına alınmalı
Uyku sırasında diş sıkma alışkanlığı olan
kişilerde ilk yapılması gereken, dişleri korumaya almaktır. Bu sayede diş gıcırdatma önlenir, çene eklemindeki ve çiğneme
kaslarındaki ağrı hafifler ve uyku kalitesi
artar. Uyku sırasındaki diş sıkma için 3 tip
tedavi yöntemi bulunur. Bunlar, dental
(dişsel), ilaç tedavisi ve psikolojik tedavidir.

Çocuklarda duygusal durum
değerlendirilmeli

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

instagram.com/nasilgiyerim
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Şiddetli diş sıkma ve gıcırdatmanın
görüldüğü çocuklar endişeli, hiperaktif,
sinirli, evhamlı veya kaygı düzeyleri yüksektir. Kaygı, asabiyet, korku ve duygusal
stres; kas aktivitesindeki artışla yakın
ilişkilidir. Uyku sırasında oluşan diş sıkma,
duygusal durumla bağlantılı olduğundan
tedavi yöntemlerinde bu konuların da
değerlendirilmesi gerekir.

Kahvaltı yapmak
istemezse dikkat!
Uyku sırasında dişlerini sıkan çocuklarda
diş yüzeylerinde anormal aşınmalar, buna
bağlı olarak da sıcak-soğuk hassasiyeti ve
özellikle çene eklemlerinde ağrı gibi belirtiler görülür. Bu çocuklarda bazen de ağız
açmada zorluk, baş ağrısı, özellikle sabah
saatlerinde huzursuzluk ve uykusuzluk ile
çenedeki ağrı nedeniyle kahvaltı yapmak
istememe gibi belirtiler de görülebilir.

Bağırsak parazitleri
sebep olabilir
Araştırma sonuçları bağırsak parazitlerinin gece uykudayken aktif hale geçtiği
için diş sıkma ve gıcırdatmasını tetiklediğini ortaya koyuyor. Bu nedenle yoğun
diş sıkma döneminde olan çocuklarda bu
etkeni ortadan kaldırmak için bağırsak
parazit testi yaptırılmalıdır.

Diş Hekimi Gökhan Gerek
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Mihriban Türküsünün Şairi

ABDURRAHİM
KARAKOÇ
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∞ El Kulakta (1969)
∞ Vur Emri (1973)
∞ Kan Yazısı (1978)
∞ Suları Islatamadım (1983)
∞ Beşinci Mevsim (1985)
∞ Dosta Doğru(1994)
∞ Akıl Karaya Vurdu (1994)
∞ Yasaklı Rüyalar (2000)
∞ Gökçekimi (2000)
∞ Gerdanlık-I (2000)
∞ Gerdanlık-II (2002)
∞ Gerdanlık-III (2005)
∞ Düşünce Yazıları,
∞ Çobandan Mektuplar (Deneme)

İlk yazdığı şiirleri 2 kitap olacak hacimde iken
beğenmeyip yaktı ve 1958 yılından itibaren
yazdıklarını ‘’Hasan'a Mektuplar’’ adı altında, 1964
yılında 10.000 adet basıldı. Fedai Yayınlarından
çıkan bu eser kısa zamanda tükendi ve 2. baskısı
yine 10.000 adet basıldı. 1958 yılında, bulunduğu
kasabada belediye mesul muhasibi olarak memuriyete girdi. 1981 yılı Mart ayında emekli oldu.

Şiirleri köylülerinin de dilinde dolaştı. Öyle ki
kasketinin altında şiir kitaplarını saklayan, hayvanını satarak kitaplardan edinen köylüler vardı.
Hatta kardeşi Bahaeddin Karakoç da şair olmasına
rağmen, Bahaeddin Bey’in eşi ‘’Onun şiirlerinde
başka bir şey var…’’ diyerek şiirlerinin farklılığını
vurgulamıştır. İlk aşkına yazdığı ‘’Mihriban’’ adlı
şiiri, günümüzde hala türkü formatında dilden dile
söylenmektedir. 30 yılı aşkın bir zaman içinde, kitapları baskı üstüne baskı yenilemiştir. Bilhassa '’Vur
Emri’' adlı kitap, günümüz şairlerinden hiçbirine
nasip olmayan hüsnü kabulü görmüştür. Şair, 7
Haziran 2012 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

∞ Hasan'a Mektuplar (1965)

∞ Parmak İzi (2002)

7 Nisan 1932 tarihinde Kahramanmaraş-Elbistan
ilçesine bağlı Ekinözü (Cela) Köyü’nde dünyaya
geldi. Küçük yaşlarda şiire merak sardı. Bu, aileden
gelme bir merak diyebiliriz. Çünkü dedesi, babası
ve kardeşleri de şairdir.

Serdengeçti, Töre-Devlet, Ocak, Yeni Düşünce,
Yenisey, Alperen yayınları olarak şimdiye kadar 12
şiir kitabı, bir tane de makalelerinden derlenen nesir kitabı çıktı. 1985 yılından sonra gazetecilik yaptı.
Bir ara politikaya girdi ve ayrıldı. Niçin girip niçin
ayrıldığını bir röportajda şöyle cevaplandırdı: “Allah
rızası için girmiştim, Allah rızası için ayrıldım.”

Eserleri
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Tut Ellerimden
Sırat’tan incedir sevda köprüsü
Beraber geçelim tut ellerimden.
Niyet ak güvercin, vuslat gökyüzü
Beraber uçalım tut ellerimden.

Kendi dilinden kendi tarifi...
Ebedî kudretin tek sahibinden alınan emir üzerine, 7
Nisan 1932 tarihinde dünyaya gelmişim. Çocukluğum
şöyle-böyle geçti. Kıt imkânlara, kıtlık yıllarına rağmen
hâlâ o günleri özlerim. Birçok kimseye o yılları anlatsam
'Özlenecek neresi var? ' diyebilirler, amma ben hep
çocukluk yıllarımı sevdim. Şiir yazmaya küçük yaşlarda
başladım. Zaten bizim oralarda her genç şiir yazar. Bu
tutku başka bir meşgalenin veya işin olmayışından kaynaklanıyor gibime geliyor. Ben de avareydim, boşluğumu
şiirle doldurmaya çalıştım. Benimle şiire başlayanlar
yalnızlıktan, yardımsızlıktan dökülüp gittiler.
Bana gelince: En uygun zamanda yaşadığıma inanıyorum. Yardımcılarım (!) var oldukları sürece yazmaya
devam edeceğim. Allah (cc) kısmet ederse...

Gönüldeki birlik kalkandır dışa
Aldırma ayaza, yele, yağışa
Giden ilkbahara, gelecek kışa
Beraber göçelim tut ellerimden.
Birleşmek üzredir şafakla gurûp
Korku beklenilmez kapıda durup
İster zehir olsun, isterse şurup
Beraber içelim tut ellerimden.
Çağır hayallerin en ötesini
Yakından duyarsın aşkın sesini
Sonsuz mutluluğun penceresini
Beraber açalım tut ellerimden.
Hatırla kaybolan hatıraları
Elmastan ışıklı, altundan sarı
Zaman tortusundan işte onları
Beraber seçelim tut ellerimden.
Şüphe “başlangıç”tır, karar “nihayet”
Zamanı zamana etme şikayet
Kaçmak kurtuluştur diyorsan şayet
Beraber kaçalım tut ellerimden.

Bayramlar Bayram Ola-1
Güneş yükselmeden kuşluk yerine
Bir adam camiden döndü evine
Oturdu sessizce yer minderine
Kızı “bayram” dedi, yalın ayaklı
Adam “bayram” dedi, tam ağlamaklı...
Eli öpüldükçe içi burkuldu
Konuşmak istedi, dili tutuldu
Güç belâ ağzından bir “off! ” kurtuldu
Oğlu “bayram” dedi, sırtı yamalı
Adam “he ya” dedi, gözü kapalı...
Düşündü kış yakın, evde odun yok
Tenekede yağ yok, çuvalda un yok
Yok yoka karışmış; tuz yok, sabun yok
Avrat “bayram” dedi, eğdi başını
Adam “evet” dedi, sıktı dişini...
Çalışsa ne iş var, ne cepte para
Dağ oldu içinde büyüyen yara
Dikti gözlerini karşı duvara
Takvim “bayram” dedi, silindi yazı
Adam “öyle” dedi, bağrında sızı...
Döndürse yönünü herhangi dosta
Yaralı, gariban, dul, yetim, hasta
Yıllar, aylar, günler erirken yasta
Yer-gök “Bayram” dedi, ağzını açtı
Adam “Bayram” dedi, evinden kaçtı!..
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ÇEKTİĞİ KLİPLERLE
ADINDAN SIKÇA SÖZ ETTİREN

KEMAL BAŞBUĞ

ÜNLÜ YÖNETMEN
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Görsellik, hayatın her alanında olduğu gibi müzik sektöründe de büyük
önem taşıyor. Fotoğraf ve klipler için en az albüm kadar uzun mesailer harcanıyor. Klibi olmayan şarkının hit olması neredeyse imkansız. Bu da klip
yönetmenliğini, her geçen gün değeri artan bir iş haline getirdi. Havaların
ısınması ile rengarenk klipler ekranları süslemeye başlamışken sektöre
dair bilinmeyenleri öğrenmek üzere, soluğu yıllardır çektiği kliplerle
büyük ilgi gören yönetmen Kemal Başbuğ’un yanında aldık. Okurken en
az bizim kadar heyecan ve keyif duymanız dileğiyle…
Bu dönemde; keyifli, egosuz, en
önemlisi de kendiyle barışık ünlü
bir yönetmen olabilmenin sırrı ne?
Bunun sırrı tecrübe diyebiliriz
aslında. Çünkü benim otuzuncu
senem, otuz senedir bu mesleği
yapıyorum. Birçok sanatçıyla çalıştım;
klip çektim, reklam çektim, üç tane
dizi çektim, tanıtım filmi çektim, bir
çekmediğim sinema filmi kaldı. Keyif
kısmı bende var, ego kısmı bende
hiç yok, hiç egolu bir yönetmen
değilimdir. Evet kendimle barışık bir
durumum var. İşimi çok sevdiğim için
mesleğim bana hep keyifli gelmiştir.
Çocukluk hayalleriniz içinde yönetmenliğin bir yeri var mıydı?
Hiç yoktu. Ben aslında turizmci
olmak istiyordum. Üniversiteyi
bitirdikten sonra İstanbul’a yerleştim.
Babam TRT’nin ilk yönetmenlerinden. Baktım babamın çok güzel bir
mesleği var, bana çok renkli geldi bu
iş. Bir anda yönetmen olmaya karar
verdim. Çünkü bu işin -en azından
o zamanlar- usta-çırak işi olduğunu
öğrendim. Babam da aynı şeyi söyledi: ‘’Eğer yönetmen olmak istiyorsan
bu işi sette öğrenmen lazım.’’ Ben de
elimde böyle bir fırsat varken böyle
bir babanın oğluyken ‘’Neden olmasın?’’ dedim. Yönetmenlik
mesleğine bu şekilde ilk adımı atmış
oldum.
Yönetmenlikle gerçek anlamda
ilk tanışmanız ne zamana tekabül
ediyor? O günlere döndüğünüzde
nasıl hisler kaplıyor içinizi?
Yönetmenlikle Türkiye’nin ilk özel
televizyonu olan Magic Box, şu
an Star TV olarak bildiğimiz, hatta
Magic Box’tan sonra Inter Star adı
altında yayın hayatına devam eden
kanal aracılığıyla tanıştım. Benim
esasında altyapım televizyon yönetmenliğinden geliyor. Babam Magic

Box’ta çalışıyordu. Ben de orada
yönetmen asistanlığıyla işe başladım.
Yaklaşık iki sene asistanlık yaptım.
Arkasından televizyon yönetmenliğine adım attım. Reji denilen, birçok
kameranın kullanıldığı, aynı anda
resimler seçilen, sadece tekniğe
dayalı olan reji yönetmenliği yaptım.
Sonrasında aktüel çekimlerle birçok
program çektik. O günler çok güzeldi, o zamanlar müzik programları
falan yoktu. Ben program çekmeye
başladığımda spor programı da
çektim, eğlence, tartışma ve yarışma
programı da çektim. Özel kanallar
o zaman başkaydı, şimdikiler gibi
değildi, şimdi çok fazla televizyon kanalı var. ‘’O günleri özlüyor
musunuz?’’ derseniz evet, o günleri
özlüyorum.

Benim için en
önemlisi, yeni
de olsa eski de
olsa ne istediğini bilen
sanatçıdır.

Türkiye’de klip çeken ilk yönetmenlerden biri sizsiniz. Kaç klipte
imzanız var?
Kliplerin sayısını tam olarak bilmiyorum ama şu an iki bin küsurdur
ama iki bin yüz müdür, iki bin iki
yüz müdür, bilemiyorum. Bu soruyu
cevaplamam için bir gün oturup
çektiğim klipleri hesaplayıp sizlere
vermem gerekiyor. ☺
Zamanla, yaş ilerledikçe, tecrübelerle karakteriniz otursa da sizi
bugünkü siz yapan olaylar nelerdir? Hayatınızda dönüm noktaları
var mı?
Benim hayatımdaki en önemli
dönüm noktalarından biri şudur:
En son Show TV’de çalıştım, orada
çalışırken Kral TV açıldı. Ben o zaman
askerdim. Kral TV, özel sanatçıların
çektiği klipleri yayınlayan bir kanaldı.
Askerliğimi bitirir bitirmez, televizyonda çalışmadan, klip sektörünün
içine daldım. Tabii avantajlıydım,
sanatçıların çoğunu tanıdığım için
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sektörde yer edinmem kolay oldu.
Bu benim için bir dönüm noktasıdır, belki o zaman klip çekmeye karar vermeseydim şimdi
hala televizyonlarda program
yönetmenliği yapan biri olacaktım. Bu karar benim için oldukça
önemli. O zamandan bu yana 25
sene olmuştur, o gün bugündür
klip çekiyorum.
Bugün bulunduğunuz noktaya
baktığınızda; şans mı, hırs mı,
tutku mu, özgüven mi, hangi
kelimenin özellikle yanınızda
yürüdüğünü, size yol açtığını
düşünüyorsunuz?
Hırs diyebilirim, ben çok hırslıyımdır. Tabii babam aracılığıyla bu
sektöre adım attığım için şans da
diyebiliriz. Tutku diyemeyeceğim
çünkü bu mesleği icra etmek
istiyorsanız zaten sevmek zorundasınız. Sevmeden yapılabilecek
bir iş değil. Ama hepsini göz
önünde bulunduracak olursak
buradaki en önemli başlık benim
için çok çalışmaktır. İşimi çok seviyorum ve daha iyisi için hep daha
çok çalışıyorum.
Çok istemek, çok çalışmak
önemli ama bugün binlerce kişi
belirli noktalara gelmek için
çalışsa da belki aralarından sadece birkaç tanesi istediği noktaya
varıyor. Pek çok kişi yönetmen
olmak isterken bugün o noktada
sizin olmanızı sağlayan özellik
nedir?
Ben dediğim gibi şanslıydım
çünkü babam yönetmendi. Fakat
şimdi Türkiye’de, üniversitelerde
Radyo-Televizyon-Sinema bölümü
okuyan yaklaşık sekiz bin öğrenci var.
Bu öğrencilerin her sene üç-dört bini
mezun oluyor ve iş bulabilme olanakları çok az. Ben önceden ders de
30

veriyordum ve öğrencilerime şunları
söylüyordum; Yapabileceğiniz sınırlı
şeyler var; ya bir şekilde etrafınızda
bu işleri yapan bir tanıdığınız olacak,
onlara ulaşacaksınız ya da bu işi yapan
insanların mail adreslerini, sosyal medya hesaplarını bulmak artık çok kolay,
bu iletişim yollarıyla onlara ürettiğiniz
projeleri, çektiğiniz videoları, fikirlerinizi onları darlarcasına ulaştırmalısınız. Aksi takdirde işiniz çok
zor.’’ Esasında Türkiye’de insanlar
mezun olduktan sonra setlere
katılamadıkları için, onları himaye

eden bir akademi olmadığı için ortada kalıyorlar; bu yüzden işleri çok zor.
Benim aklımda böyle bir akademi
açma fikri var, inşallah bir gün bunu
gerçekleştireceğim.
Ünlü olmak üzerine neler söyleyebilirsiniz? Günümüzde ünlü olmak
için neler yapmak gerekiyor?
Eskiden Türkiye’de ünlü olmak biraz
kolaydı, müzik kanalları vardı, çeşitli
televizyon programları vardı ve insanlar cd satın alıyorlardı, bugünkü
gibi her şeye rahatça ulaşamıyorlardı.

Fakat şu an öyle bir pozisyon var
ki ünlü olmanın parayla alakası
kalmadı. Ben yüksek fiyatlar teklif
ederek birini ünlü yapın desem
kimse bunun garantisini veremez.
Şarkıcılık anlamında ünlü olabilmenin en önemli şartı şarkınızın çok
iyi olması. İkinci şart ise PR dediğimiz, radyolarda ve sosyal medyada reklamınızın çok iyi yapılması.
Artık şarkıcıları kapsayan televizyon programları kalmadı ve birkaç
müzik kanalı da kapandı, dolayısıyla
insanlar ellerindeki akıllı cihazlardan
veya bilgisayarlardan sizleri dinliyor
olacak. Bu bağlamda reklamınızın
ve yeteneğinizin üst seviyelerde
olması gerekiyor. Toparlayacak olursam artık ünlü olmak -eskiye oranladaha zor diyebilirim.
Boş vakitlerinizde, sıradan bir
günde, sıradan bir insan olarak
en çok neler yapmaktan keyif
alıyorsunuz?
Boş günlerimde en keyif aldığım
şey ailemle beraber olmak. Eşimle
birlikte çalıştığımız için onu görme
fırsatım yine oluyor ama oğlumla
fazla vakit geçiremiyorum. Genelde
setlerde, montajda olduğum için
oğlumun uygun olduğu saatlerde
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çalışıyor oluyorum. İlk boş anımda da oğlumla ve
eşimle vakit geçirmeye çalışıyorum. Sosyal hayatta da
yalnız maçlara gidiyorum. Fenerbahçe taraftarıyım,
eğer gün içerisinde çekimim yoksa ve maç varsa maça
gitmeyi tercih ediyorum.
Bu kadar çok sanatçıyla çalışınca onlar hakkında
çok şey biliyorsunuzdur. Etkilendiğiniz, çok farklı
bir noktaya koyduğunuz sanatçılar var mı?
Hemen hemen bütün sanatçılarla çalıştım diyebilirim.
Etkilendiğim sanatçılar var tabii ki ama benim için en
önemlisi, ne istediğini bilen sanatçıdır. Çoğu sanatçı,
arkadaşım olduğu için isim vermek istemiyorum. Ama
şunu söyleyebilirim, rahmetli Kayahan Ağabeyi ben
çok severdim, çocukluğumun sanatçısıdır. Babamın da
çalıştığı bir sanatçı olduğu için beni beş, altı yaşlarından beri tanırdı. Benim için çok özel bir insandı ve
kendisine çok değer verirdim. Onunla çalışmanın tek
bir zorluğu vardı: Kliplerini çekmeden önce, on beş
gün kadar toplantı yapardık ve her zaman benim en
başta söylediğim şeyi çekerdik. Çok severdim onu, çok
da özledim. Sanatçıların özel yaşantılarıyla ilgili çok
fazla konuşmak istemiyorum çünkü bizim camiada
sizin pozitif bir cümlenizi alıp negatif bir şekilde
yayabilirler. Çalışmayı sevmediğim sanatçılar var ve
onlarla çalışmıyorum. Benim için şu anda en önemlisi,
yeni de olsa eski de olsa, ne istediğini bilen sanatçıdır.

Çekeceğiniz klip için hikayenizi oluştururken
beslenme kaynaklarınız nelerdir? Özellikle nelere
dikkat edersiniz?
Benim için klip matematiktir. Eşimle yaklaşık 13 yıldır
evliyiz. On üç sene içinde düşündüğüm kliplerin
tamamını onunla tartışarak hayata geçirdik. Beslenme
kaynağım eşim diyebilirim.
Kısa vadede yapmayı planladığınız yeni projeleriniz var mı? Bize biraz tüyo verebilir misiniz?
Şu anda senaryosunu yazdığım bir sinema filmine
hazırlanıyorum. Romantik komedi türünde olacak.
Öncesinde de bahsettiğim gibi mezun olan öğrenciler
için bir akademi kurmayı planlıyorum ama kısa vadede, senaryosunu kendi yazdığım filmi çekeceğim.
Röportaj: Soner KARTAL
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ESNAF ZİYARETLERİ
DEVAM EDİYOR
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz
Hamidiye Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu.
Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz; ev, esnaf ve
halk ziyaretlerine devam ediyor. Hamidiye Mahallesi’nde
öğlen namazı sonrası
cemaatle sohbet eden
Başkan Poyraz, daha sonra
mahallede sokak sokak
dolaşarak vatandaşları ve
esnafı dinledi. Kasap, berber,

bakkal, çay ocağı gibi çeşitli
dükkanları ziyaret ederek
hem esnaf hem de vatandaşlarla sohbet eden Başkan
Poyraz, mahalle halkına ilgileri için teşekkür etti. İsteyen
vatandaşlarla hatıra fotoğrafı
da çektiren Ahmet Poyraz,
yolda karşılaştığı çocuklara
ise oyuncak hediye etti.
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TÜRKİYE’DE YILDA
5 MİLYON KAMYON
ÇÖP ÇEVREYE
ATILIYOR
Çevre; insanların ve diğer
canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri
ve karşılıklı olarak etkileşim
içinde bulundukları fiziki,
biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. Dağlar, ovalar, çayırlar,
ormanlar, göller, denizler,
ırmaklar doğal çevreyi
oluşturur.
Geçmişten günümüze,
gelişen teknoloji, sanayi
ve nüfusun artmasıyla
dünyamızın çevre problemleri daha çok artmış ve
birçok kirliliğinin oluşmasına sebep olmuştur. Doğal
yaşam alanlarının “insan
eliyle” kirletilmesi, “çevre
kirliliği” olarak tanımlanır.

1972 yılından bu yana her yıl
5 Haziran günü, çevre bilincinin artırılması ve çevre sorunlarının çeşitli yönlerine dikkat
çekmek amacıyla etkinlikler
düzenlenmeye başlanmıştır.
Anayasamızın 56. maddesinde “Herkes sağlıklı ve
dengeli bir çevrede yaşama

Çevre Kirliliğinin
Sebepleri:
• Düzensiz şehirleşme,
• Kişi başına kullanılan enerji, su,
kağıt vb. artışı,
• Ormanların tahribi, yangınlar ve
erozyon,
• Aşırı otlatma ve doğal bitki
örtüsünün tahribi,
• Kalitesiz kömür kullanımından
kaynaklanan hava kirliliği,

• Maden, kireç, taş ve kum ocakları,
• Gereğinden fazla kullanılan tarım
ilaçları,
• Atmosferik olaylar ve doğal afetler,
• Atıkların bilinçsizce çevreye
atılması,
• Sulak alanların ve göllerin kurutulması,
• Arazilerin yanlış kullanımı,
• Kaçak avlanma,
• Radyasyon,
• Endüstriyel ve kentsel kaynaklı
gürültü.

Bu kirliliklerin önlenmesi ve farkındalığın artırılması için, 5 Haziran Dünya
Çevre Günü olarak kabul edilmiştir.
Dünya Çevre Günü; 1972 yılında
İsveç’in Stockholm kentinde yapılan
Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla kabul edilmiştir. Stockholm’daki konferans, 133
ülkenin katılımı ile gerçekleştirilmiş
olup 5 Haziran tarihinin “Dünya Çevre
Günü” olması kararı, oybirliği ile kabul
edilmiştir.

hakkına sahiptir. Çevreyi
geliştirmek, çevre sağlığını
korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin
ve vatandaşların ödevidir”
denilmektedir. Bu doğrultuda çevrenin korunması ve
çevre kirliliğinin önlenmesi
konusunda hepimize sorumluluklar düşüyor.

Bunları biliyor musunuz?
• Dünya üzerinde yaklaşık 100
milyon tür canlı yaşadığı tahmin ediliyor.
• Yeryüzünün oluşumundan
bu yana en büyük çevresel
felaketler ve canlı türlerinin
yok oluşu, son 100 yıl içinde
yaşanmıştır ve yaşanmaya da
devam etmektedir.
• Her 24 saatte yeryüzünde
yaklaşık 200 türün yok olduğu
tahmin ediliyor.
• İklim değişikliği, biyolojik
çeşitliliği yok eden en önemli
unsurların başında geliyor.
• Küresel ısınma sonucu sıcak-

lıklardaki 1,5 ile 2,5 derecelik
artışın, bitki ve hayvan türlerinin yaklaşık yüzde 30’unun
yok olmasına yol açacağı tahmin ediliyor.
• Dünya nüfusunun en az
yüzde 60’ının ihtiyacı olan
ilaçlar, bitkilerden üretiliyor.
• Dünya nüfusunun 2040
yılında 9 milyara ulaşacağı
tahmin ediliyor. Bu da daha
fazla çevresel sorun anlamına
geliyor.
• Türkiye’de yılda yaklaşık 5
milyon kamyon çöp çevreye
atılıyor.

Çevre, insan tarafından sürekli kirletilen ortamlardır. Dünya
üzerinde yaşayan binlerce tür organizma, bitki ve hayvan, insan faaliyetleri sonucu yok olma tehlikesi ile karşı karşıya... Bu
tükenişin sorumlusu bizleriz ve çevreyi sadece 5 Haziran Dünya
Çevre Günü’nde değil her gün korumalı, gelecek nesillere daha
yaşanabilir bir dünya bırakmanın bilincinde olmalıyız.

Her 24
saatte
yeryüzünde
yaklaşık
200 türün
yok olduğu
tahmin
ediliyor.

Berna SÖNMEZ
Çevre Mühendisi

KAYNAKLAR:
www.makaleler.com
https://csb.gov.tr/
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RAMAZAN BAYRAMI

SONRASI
NASIL

Hepsini bir anda içmek zorunda
değilsiniz. Saat başı birer bardak
olacak şekilde, hem kendinizi hem
midenizi zorlamayarak içmeniz,
yeniden bu alışkanlığı kazanmanıza
yardımcı olur.
• Hayatınıza mutlaka hareket ekleyin.
Günde en az 45 dakika yürüyüşe
vakit ayırmak, hem bedenen hem de
ruhen rahatlamanıza yardımcı olacak
ve metabolizma hızınızın artışını
destekleyecektir.

BESLENMELİYİM?
Ramazan ayı boyunca öğün sayısının ikiye
düşmesi, uzun süreli
açlıklardan dolayı besin
tüketiminin fazla yada az
olması nedeniyle oluşan
yetersiz ve dengesiz
beslenme; vücuttaki
kıtlık mekanizmasını
geliştirir ve bu nedenle
metabolizma yavaşlar.
Peki sağlıklı bir vücut için
Ramazan’dan sonra nasıl
beslenmeliyiz?

• Metabolizma hızlanması ve vücut
kan şekerinin dengelenmesi için; sahur ve iftar gibi iki ana öğün şeklinde
beslenmemizin ardından, sabah,
öğle, akşam şeklinde üç ana öğün
düzeninin sağlanması gerekir.
• Uzun dönem süren açlık sonrası,
değişen beslenme düzeni ile, canınız
kahvaltı yapmak istemeyebilir. Fakat
bayram sabahı yapacağınız kahvaltı,
Ramazan sonrası beslenmede temel
bir yapıtaşıdır.
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• Ramazan’da düzensiz beslenmeden
dolayı oluşabilecek kabızlığın (konstipasyon) engellenebilmesi için; günde

5-6 porsiyon sebze-meyve tüketimi
sağlanmalı, tam tahıllı ürün tüketimi
artırılmalı, Haftada 2-3 porsiyon kurubaklagil tüketimi ve sıvı tüketimine
dikkat edilmeli.
• Eğer sigara tüketen bir bireyseniz,
bir ay boyunca bu alışkanlığı biraz
olsun törpülemişsinizdir. Bunu fırsat
haline çevirerek sigarayı bırakabilirsiniz.
• Ramazan ayı boyunca bozulan
uyku düzeninizi, ramazan ayı sonrası
oturtmaya çalışın ve günde 8 saat
uyumaya özen gösterin.

BAYRAMA
ÖZEL
TATLI
TARİFİ
• Bu dönemde çok yoğun bir kahvaltı
yapmanız gerekmez. Amacınız, vücudunuzu normal beslenme sürecine
hazırlamak olduğu için, kahvaltıda
yağlı besinler yemek yerine yumurta,
peynir, domates, salatalık gibi sağlıklı
yiyecekleri tercih edebilirsiniz. Yağlı,
karbonhidrat içeriği yüksek olan kahvaltılardan kaçınmamız gerekir.

kontrollü bir şekilde beslenmek için,
vücudu az ve sık tüketime alıştırmak
önemlidir.

• Bu yeme düzenini takiben; ara
öğünleri atlamayıp midenin aç kalmasını engellemek ve ana öğünlerde
fazla tüketimin önüne geçerek daha

• Ramazanda su tüketme alışkanlığı terkedildiği için bol su içmeniz
gerekir. Günde en az 2 litre su içme
alışkanlığınızı yeniden kazanın.

• Ana yemeklerde tüketilen besin
miktarı, akşam yemeğinde, öğle
yemeğine göre daha az olmalıdır.
Akşamları sindirimin zor olması mideye rahatsızlık verebilir.

FİT

ÇİKOLATA ☺

•
•
•
•

80 gram kakao yağı
40 gram kakao
2 yemek kaşığı bal
Üzeri için fıstık

Kakao yağını benmari
usulü eritip kakao ve bal
ile karıştırın ve kalıplara
dökün. Dondurucuda minimum 2 saat bekletin. İsteğe
göre üzerlerine fındık/fıstık
ekleyebilirsiniz.

Ramazanda
su tüketme
alışkanlığı
terkedildiği için
bol su içmeniz
gerekir. Günde
en az 2 litre
su içme
alışkanlığınızı
yeniden
kazanın.

Diyetisyen Betül Ceylan
BETÜL CEYLAN Sağlıklı
Beslenme ve Diyet Merkezi
www.betulceylan.com
instagram: dytbetulceylan
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ÇEKMEKÖY’DE

Gönülden Gönüle

İFTAR BULUŞMALARI
Çekmeköy Belediyesi, ramazanın maneviyatını paylaşmak ve 7’den 70’e tüm Çekmeköylülere ulaşmak
için geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da çeşitli
etkinlikler düzenledi. Farklı mahallelerde kurulan
sokak iftarları ile genç-yaşlı binlerce vatandaş aynı
sofra etrafında bereketi paylaştı. 21 mahallenin
tamamını kapsayan mahalle iftarlarında sokaklar
açık hava restoranına dönüştü. Komşuluk ilişkilerini
güçlendirmeyi amaçlayan gönül sofralarına Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da iştirak etti.

Ramazan’da Gönüller Kuran-ı Kerim ile Huzur Bulacak sloganıyla düzenlenen programlarda, Ramazan
ayı boyunca her akşam farklı bir camide hafızlar
tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.
Çocukların da unutulmadığı etkinliklerde çocuklara
güzel hatırlayabilecekleri bir ramazan ayı yaşatmak
için Taşdelen’de Çekmeköy Çocuk Ramazan Sokağı
açıldı. Ramazan Sokağı’nda gerçekleştirilen renkli
gösterilere büyük ilgi gösteren çocuklar ramazanın
birlik ve beraberlik duygusunu paylaştı.

Binlerce Çekmeköylü

Bereket Sofralarında Buluştu
Çekmeköy Belediyesi, sokak iftarlarında bu yıl da çok sayıda Çekmeköylü
vatandaşı aynı sofra etrafında bir
araya getirdi. 21 mahallenin tamamını
kapsayan geleneksel sokak iftarlarında
Başkan Poyraz, iftar öncesi vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Mahalle
sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği iftar
buluşmalarında sokaklar açık hava
restoranına dönüştü. Kur’an tilaveti
ile taçlanan iftar programları, yapılan
dualarla son buldu.
Çekmeköy Belediyesi’nin geleneksel sokak
iftarları 7’den 70’e binlerce vatandaşı aynı
sofra etrafında buluşturdu. İftar
38

programlarına
Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih
Kırıcı, belediye başkan
yardımcıları, meclis üyeleri,
mahalle muhtarları ve vatandaşlar
katıldı.
İftar öncesi alanı dolduran mahalle
sakinlerinin masalarını tek tek dolaşarak
Hoş geldiniz diyen Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz “Her yıl olduğu
gibi bu yıl da iftar sofrasında buluşmayı
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Rabb’im bizlere nasip etti. Bereketi
paylaştığımız sofralarımıza hepiniz
hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah
tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Ramazan ayının maneviyatını yaşadığımız
bu sofralarda hem komşuluk hem de
kardeşlik bağlarımız güçleniyor. Bu
mübarek günlerde vatanımız ve milletimiz için de dualar edelim. Hepinizi
Allah’a emanet ediyor, hayırlı ramazanlar diliyorum.” dedi. İftar öncesi masaları
dolduran vatandaşlarla sohbet eden
Başkan Poyraz, mahalle sakinleriyle hatıra
fotoğrafı çektirdi.
Garsonların porselen tabaklarla servis
yaptığı iftar programlarında, vatandaşlara;
pilav, tas kebabı, tatlı, su, ayran, hurma
ikram edildi.

Vatandaslara

Ramazan Desteği
Çekmeköy Belediyesine bağlı
ekipler; yardıma muhtaç yaşlılara,
engellilere, dar gelirli ailelere ve yıl
içerisinde tespit edilen ihtiyaç sahiplerine Ramazan Ayı için hazırlanan
ve içerisinde temel gıda malzemeleri
bulunan yardım kolilerini ulaştırdı.
Ramazan ayının paylaşmak olduğunu belirten Çekmeköy Belediye
Başkanı Poyraz, "Her yıl olduğu
gibi bu yıl da belediye olarak
ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere
gıda paketi yardımında bulunuyoruz. Belediye olarak sadece
ramazan ayında değil tüm yıl
boyunca ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi, sıcak yemek dağıtımı

ve kumanya desteği gibi
çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz,
çevrelerinde ihtiyaç sahibi
varsa bize iletsinler. Biz de
ihtiyaç sahiplerine ulaşıp
gerekli yardımları yapalım."
dedi.

Hanelere Sıcak Yemek
2010 yılından bugüne aralıksız uygulanan sıcak
yemek dağıtımı Ramazan’da da devam etti. Evde
yemek yapacak kimsesi olmayanların her gün
kapısına sıcak yemek ulaştıran ekipler, Ramazan
ayı boyunca da her gün çalışmalarını sürdürdü.

Ramazan ayının maneviyatını
yaşadığımız bu sofralarda hem
komşuluk hem de kardeşlik
bağlarımız güçleniyor.
40
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Ramazan ayı boyunca vatandaşları ağırlayan Çekmeköy Çocuk Sokağı’ndaki gösteriler, Çekmeköy
Belediyesi Web TV’den ve Çekmeköy Belediyesi Sosyal
medya hesaplarından da paylaşıldı.

Çekmeköy Çocuk Ramazan Sokagı

Bu Yıl da Dopdolu
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi
bu yıl da Taşdelen Sultan Murat
Caddesi’nde açılan Çekmeköy
Çocuk Ramazan Sokağı, iftardan
sonra aileleri misafir etti. Çocuklar
için hazırlanan sokakta; eğlenceli
oyunlar, sahne gösterileri, Hacivat
ve Karagöz, Nasreddin Hoca gibi
renkli etkinlikler yer aldı. Teravih
namazına kadar süren etkinliklerde aileler ve çocuklar doyasıya
eğlendi.
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Ramazan sokağında gerçekleştirilen renkli gösterileri ilgiyle izleyen çocuklar daha sonra alanda
kurulan stantlarda yüz boyama,
kum boyama gibi etkinliklere
katıldı. Aileleriyle birlikte
etkinliklere yoğun ilgi
gösteren çocuklar, hem
keyifli anlar yaşadı
hem de Ramazan'ın
birlik ve bütünlük
duygusunu paylaştı.

Camilerde

Kur’an Ziyafeti
Çekmeköy Belediyesi ve Çekmeköy
Müftülüğü’ nün “Ramazan’da Gönüller
Kur’an-ı Kerim’le Huzur Bulacak” sloganıyla
gerçekleştirdiği proje kapsamında ünlü
hafızlar teravih namazlarından önce cami
cemaatlerine Kur’an ziyafeti yaşattı. Kur’an
tilaveti yapan hafızlar arasında Çamlıca
Camii İmamı Hafız İshak Danış, Güzel Kur’an
Okuma Yarışması Dünya Birincisi Hafız Bilal
Demirel, Hafız Ramazan Demirkan ve Güzel
Kur’an Okuma Yarışması Dünya Birincisi
Remzi Er yer aldı.
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Ata Yadigarı Topraklara
Çekmeköy’de Ramazan ayını maneviyatına uygun
şekilde yaşatmaya çalıştıklarını belirten Başkan Poyraz, “İlçe müftülüğümüzle yaptığımız koordineli
çalışmalarımızla her akşam farklı bir camimizde
bu programlarımızı gerçekleştireceğiz. Çamlıca
Camii İmamı Hafız İshak Danış, Güzel Kuran Okuma Yarışması Dünya Birincisi Hafız Bilal Demirel,
Hafız Ramazan Demirkan ve Güzel Kuran Okuma
Yarışması Dünya Birincisi Remzi Er gibi kıymetli
isimler bu mübarek ayda ilçemizdeki camilerde
vatandaşlarımızla buluşacak. Vatandaşlarımızı
Ramazan Ayı’nın maneviyatını hissedecekleri
programlarımıza bekliyoruz.“ dedi.
Her akşam farklı bir camiide Kur’an tilaveti
gerçekleştiren ünlü hafızlar ve Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz’ın ettiği dualara binlerce
Çekmeköylü hep bir ağızdan “amin” dedi.

44

Ramazan Desteği

Çekmeköy Belediyesi; kardeş belediye ilişkileri yürüttüğü
Makedonya’nın Doyran kasabasında ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan Kumanyası ulaştırdı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Selanik vilayetine bağlı bir sancak olan
Doyran ve Çekmeköy Belediyesi 2009 yılında imzalanan
protokolle kardeşlik ilişkilerini sürdürüyor.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Aynı dine, aynı
millete mensup olduğumuz Doyranlı kardeşlerimizle yıl
içinde çeşitli vesilelerle bir araya geliyoruz. Geçtiğimiz
yıl burada kurban kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize
ulaştırmıştık. Bu yıl ise Doyran’ın çeşitli yerlerinde
kardeşlerimize Ramazan kumanyalarını ulaştırdık.
Rabbim kabul etsin. Ata yadigarı topraklarla inşallah
kardeşlik bağlarımız hiç kopmayacak.” dedi.

Sehit Aileleri ve Gaziler

Onuruna İftar

Çekmeköy Kaymakamlığı ve Çekmeköy Belediyesinin ev sahipliğinde şehit aileleri ve gaziler
onuruna iftar programı düzenlendi. Çekmeköy
Belediyesi Yeditepe Sosyal Tesisleri’nde şehit
aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen iftar
yemeğine; Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan,
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, mahalle muhtarları, şehit yakınları ve gaziler katıldı.
İftar öncesi Kaymakam Adem Arslan ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz masaları tek
tek dolaşarak davetlilerle sohbet etti.
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Haber

Kültür-Sanat

FAHRENHEIT 451
Amerikan edebiyatının önemli
isimlerinden Ray Bradbury’nin
başyapıtı diyebileceğimiz Fahrenheit
451, bir distopya ürünü. Teknolojisi gelişmiş bir toplumun kendini
sisteme, düşünmeden kabullenmeye
ve dört tarafı televizyonlarla çevrili
evlere hapsetmesini konu edinen
roman, diğer taraftan da düşünen,
sorgulayan ve en önemlisi de okuyan
insanların kendini topluma kabul
ettirmeye çalışmasının zorlu mücadelesini anlatmaktadır.

aileleri ve yakınlarına sahip çıkmak en
önemli görevimizdir. Bu iftar programında
sizlerle bir araya gelerek ramazanın bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Hepinize hayırlı ramazanlar diliyor, programa katılarak bizleri onurlandırdığınız
için teşekkür ediyorum.’’ dedi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından akşam
ezanı ile birlikte iftar programına katılan
davetliler hep birlikte oruçlarını açtı.
Kaymakam Adem Arslan konuşmasında; ‘’Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Bu mübarek
ayın memleketimize güzellikler getirmesini
temenni ediyor ve bu vatan için canlarını
seve seve feda eden şehitlerin ve vatan
toprakları üzerinde huzur ve güvenin temini için görevleri sırasında gazi olanların
haklarının asla ödenmeyeceğini belirtmek
istiyorum. Şehitlerin bizlere emaneti olan
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Programda selamlama konuşması
gerçekleştiren Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz ”Ramazan ayının ilk gününde
sizlerle aynı sofra etrafında buluşup ramazanın bereketini paylaşmak bizler için
bir mutluluk kaynağı. Bu mübarek ayda
şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş
gazilerimizi dualarımızdan esirgemeyelim.
Bugün burada bizler iftar yaparken ülkemizde ve sınır ötesinde terörle mücadele
eden, hudutta nöbet tutan yiğitlerimizden
Rabbim razı olsun. Millet için yardan,
serden geçmiş vatan evlatlarını rahmetle
anıyor; gazilere kahramanlıklarından dolayı
şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Guy Montag bir itfaiye işçisidir. Ama
yangınları söndüren değil, yangınları
başlatan bir sistemin itfaiye işçisidir.
Montag’in yaşadığı toplum kitaplara
karşı düşmanlığın olduğu, kitap
okumanın veya biriktirmenin yasak
olduğu bir toplum. Montag’in bir
itfaiye işçisi olarak görevi ise kitap
okuyan veya biriktiren kişileri tespit
edip kitaplarının ve gerekirse o kişilerin yakmaktır. Yaptığı iş üzerine bir
gün dahi düşünmeyen Montag, tüm
zamanını televizyonla kaplı odalarda öldüren eşi Mildred ile ömrünü
geçirmektedir. Hiç sorgulamadan
görevini yerine getiren itfaiyeci, bir
gün bir kızla karşılaşır: Clarisse. Bu
kız tanıdığı herkesten çok farklıdır,
karısından bile. Düşünen, evinde
oturup televizyon seyretmek yerine
ailesiyle çeşitli konular üzerine sohbetler eden ve karahindibayı çenesinin altına sürdüğünde iz bırakırsa
bunun ne anlama geldiğini bilen
bir kızdır. Montag’in hayatı Clarisse
ile yavaş yavaş değişmeye başlar.
Yaptığı her şeyi sorgulamaya, daha
da önemlisi düşünmeye başlar. Gri
duvarların olduğu, televizyon sesinin
hiç kısılmadığı evinden ve eşinden
yavaş yavaş soğumaya başladığı gibi.
Ancak bir yandan da işini yapmaya
devam eder; kitapları yakmaya.

Zihninde Kütüphane
Taşıyan Adamlar
Bir gün itfaiye istasyonuna bir ihbar
gelir ve Montag verilen adrese ulaşır.
Bir ev, kitaplarla dolu bir ev ve yaşlı
bir kadın. Kadın, kitaplarının yakılmasına müsaade etmez ancak itfaiyeciler evi yakmakta kararlıdır. Evinden,
kitaplarından ayrılmayan kadın,
alevlere teslim olur. O gün Montag
daha önce hiç hissetmediği bir duyguyu yaşar. Düşünmeye başladı: “Bir
kadının yanan bir evde kalmasına yol
açtıklarına göre, kitaplarda bir şeyler
olmalı… Hayal edemeyeceğimiz
bir şeyler, orada bir şeyler olmalı.”
Montag artık “Bir şeyin nasıl değil,
neden yapıldığını öğrenmek istiyordu.” Zihnindeki soruların cevaplarının
yalnızca kitaplarda olduğunu bilir
artık. Bunun için o da kitap biriktirmeye başlar. Yangın başlatmak için
gittiği her evden gizlice kitap alır.
Tehlikeli bir şey yaptığının farkındadır
ama içindeki merak ve öğrenme
güdüsü peşini bırakmaz. Aldığı
kitapları gizlice okur, tek bir cümleyi anlamak için defalarca okur. Eşi
Mildred ile birlikte okumaya başlamış
olsalar da Mildred bu durumdan
rahatsızdır. Çünkü her geçen gün
evlerindeki kitap sayısı artmakta, bu
da yakalanma olasılıklarını artırmaktadır. Günün sonunda Mildred’in
korkusu gerçekleşir, Montag kendi
evini kendi kitaplarını yakacağından
habersiz yola çıkar. İtfaiye arabasının
durduğu yer kendi evidir. Her şeyin
bittiğini düşünürken Montag kendini
bulmanın verdiği özgüvenle içinde
yaşadığı bu sisteme karşı savaş
başlatır. Çünkü; Bir yerlerde, korumaya ve saklamaya tekrar başlanmalıydı
ve birileri koruma ve saklama işini bir
şekilde yapmalıydı; kitaplarda, kayıt-

larda, insanların başlarının içinde korumalı ve saklamalıydı… Zihnindeki
kitap cümleleriyle kaçmaya başlar…
Peşindeki mekanik tazılardan pek
kolay olmasa da kurtulur. Onu, kitapların zihinlerde olduğu yere götüren
demiryoluna ulaşır. Kendi kurtulsa bile kaçtığı şehir savaşa yenik
düşmüştür. Kitaplarını elinde değil de
zihninde taşıyan insanlarla karşılaşınca, gelecek için ümit etmeye başlar.
Artık vakit, zihninde kütüphane
barındıran insanlarla o şehre geri
dönme vaktidir... Farklı bir dünya
oluşturabilmek, insanların okumasını
ve düşünebilmelerini sağlayabilmek
için… Kitapları yakmak için değil yeni
kitaplar yazabilmek için.
Hazırlayan: Havva Kotan - Sosyolog
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Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

EL İNSAF!
Biraz Empati
Lütfen...
Ekrem İmamoğlu’na oy veren CHP
seçmeninin duygularını anlıyorum.
Hatta iddia edebilirim ki onları
benden daha iyi anlayan biri olamaz.
Çünkü onların ilk kez yaşadığı bu
duyguyu, ben defalarca yaşadım. Oy
verdiğim/seçtiğim adayın mazbatasının/seçilme hakkının geri
alınmasının ne demek olduğunu,
bunun insanı nasıl çaresiz bir hale
sürüklediğini benden daha iyi kimse
bilemez. Çünkü ben bu duyguyu defalarca yaşadım. İşte bazı örnekler…
Yıl 1991, genel seçim var. O zaman
seçmen kaydım İstanbul 2. Bölgede,
ben oyumu Refah Partisi (RP) listesindeki ilk adaya yani Tayyip Erdoğan’a veriyorum ve RP o bölgeden
1 milletvekili çıkarıyor. Erdoğan
milletvekili seçiliyor ve mazbatasını
alarak Ankara’ya gidiyor. Ama YSK 11
gün sonra mazbatayı Erdoğan'dan
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alarak -tercih oyları gerekçesi ile- 2.
sıradaki başka bir adaya veriyor.
Buruk bir hal…
•∞•
Yıl 1994, yerel seçimler var. Oyumu
hem ilçemde hem büyükşehirde RP’li
adaylara veriyorum. Tayyip Erdoğan
İBB başkanı seçiliyor. Büyük bir coşku
yaşıyoruz. Ama YSK, RP’li adayların
kazandığı Fatih, Beykoz ve Yalova
seçimlerini iptal ediyor. Coşkumuz
kursağımızda kalıyor… Ama esas
darbe daha sonra geliyor. Benim
seçtiğim belediye başkanı, sırf bir
şiir okudu diye koltuğundan alınarak
hapse atılıyor. Evet, evet, sırf Ziya
Gökalp'ın MEB kitaplarında yer alan
bir şiirini okudu diye Recep Tayyip Erdoğan’ı koltuğundan ettiler ve hapse
attılar. Görev süresini tamamlayamadığı gibi, seçilmesi garanti olan bir
seçime giremedi bile. Yetmedi, ‘’Senin
siyasi hayatın bitti, artık muhtar bile

olamazsın.’’ dediler. Seçtiğim başkanı
alaşağı ettiler, yasakladılar, mahpusa
gönderdiler…
•∞•
Yıl 1995, genel seçimler. Oyumu
RP’ye veriyorum. Ve RP 1. Parti oluyor.
Tek başına olmasa bile hükümeti
Erbakan Hoca kuracak. Yani Erbakan
Hoca başbakan olacak! Bu, 1970’li
yıllardan beri Milli Görüş çizgisinde
olan insanların yıllarca beklediği
bir andı ve o an gelmişti. Sevinç
gözyaşları içerisindeyiz… Ama o
da ne? Müesses nizam, (temsilcisi
Demirel) hükümeti kurma görevini
Erbakan’a vermiyor. Bütün kural ve
teamülleri yıkarak hükümet kurma
görevini 1. Parti’nin genel başkanına değil de 2. Parti’nin başkanına
veriyor. Benim seçtiğim başbakan,
başbakan olamıyor.
Hüsran içindeyiz…

Mesut Yılmaz başbakanlığında
ANAYOL Hükumeti kuruluyor.
Yaklaşık 1 yıl sonra Çiller ile kendi
aralarında kavga ettikleri için hükumet yıkılıyor. Bu sefer mecburen
görev Erbakan’a veriliyor ve nihayet Erbakan’ın başbakanlığında bir
hükümet kuruluyor. Yani Erbakan
resmen başbakan… Mutluyuz...
•∞•
Ama o da ne? Erbakan’a (ve dolayısıyla bize) hayatı dar ediyorlar. Asker bir
yandan, medya bir yandan, üniversiteler bir yandan üstümüze üstümüze
geliyor. Erbakan ve onun destekçilerine askeriyede, üniversitelerde,
kamu kurumlarında kan kusturuluyor. 28 Şubat Darbesi yapılıyor.
Seçilmiş başbakan Erbakan’ı alaşağı
ediyorlar. Refah Partisi’ni kapatıyorlar. Meclisteki vekillerinin,
milletvekilliklerini düşürüyor ve
çoğunu yasaklı hale getiriyorlar. Yani
verdiğimiz oyların hepsi, tek kalemde yok sayılıyor… Aylarca, yıllarca

midemize kramplar giriyor. Afakanlar
basıyor... Kabuslar görüyoruz... Tam
bir çaresizlik…
•∞•
Yıl 1999, genel seçimler. Oyumu
RP’den sonra kurulan Fazilet Partisi’ne veriyorum. Ama yine aynı şeyler
oluyor. Seçerek meclise gönderdiğim
milletvekilini ‘’dışarı, dışarı’’ naraları
ile meclisten dışarı atıyorlar. Hakaretin ardı arkası yok. Üstelik partiyi de
kapatıyorlar. Yine seçtiğim milletvekilleri için siyasi yasaklar koyuyorlar. Neticede verdiğim oyları yine yok
sayıyor, hepsini çöpe atıyor, üstelik
bize de hakaret ediyorlar. Her defasında… Çaresizlik içindeyiz...
•∞•
Ve yıl 2002, genel seçimler. Bu sefer
İstanbul 1. Bölge seçmeniyim. Ve
tevafuka bak ki, oy vereceğim partinin liste başı yine Tayyip Erdoğan.
Oyumu yine ona vermeye hazırlanıyorum. Bu sefer kesin seçeceğim.
Zira partisi zaten favori ve seçile-

meme şansı yok. Ama seçemiyorum.
Hatta oyumu ona veremiyorum
bile. Çünkü seçime birkaç hafta kala
YSK Erdoğan’ın ismini çiziyor. Yani
Erdoğan seçime giremiyor. Partisi %
34 ile tek başına iktidar oluyor ama
genel başkanı olarak kendisi seçime
giremiyor bile… YSK, Türkiye genelinde 1. olan ve benim de oy vermeye
hazırlandığım bir partinin genel
başkanını seçime sokmuyor. Yani
başbakan olması gereken Erdoğan,
milletvekili bile olamıyor…
Ancak aylar sonra -ara seçimle- milletvekili olabiliyor. Onu da milletvekili/başbakan olsun da ekonomik
koşullar nedeni ile 1-2 yıl içinde silinsin gitsin, Erdoğan karizması bitsin
diye mecburen yapıyorlar (bunu
Baykal bizzat itiraf ediyor).
•∞•
Ve yıl 2007. Cumhurbaşkanı seçimi
var. Meclisteki çoğunluğu nedeniyle
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iptal kararından memnun
olmadım. Ama hukuki
olarak değil, siyasi olarak.
Zira ben bu kararın hukuki
dayanaktan yoksun olduğunu düşünmüyorum.
Hukuki dayanağı var, hem
de oldukça sağlam bir
hukuki dayanağı var. Ama
maalesef algılar gerçeklerin
önüne geçmiş durumda.
Ama öyle ya da böyle,
yeni bir sürece girdik. Bu
nedenle oyunu Ekrem
İmamoğlu’na veren seçmen
kardeşlerime de bir çağrım
var:

doğal olarak Ak Parti’den bir isim
cumhurbaşkanı seçilecek. Bu,
anasının ak sütü gibi onun hakkı...
Ama seçtirmiyorlar. Daha önce Özal
263 vekil oyu, Demirel 244 vekil
oyu, Sezer 330 vekil oyu ile Cumhurbaşkanı seçilirken, Ak Parti adayı Gül,
aldığı 352 vekil oyuna rağmen CB
seçilemiyor. Niye? Çünkü CHP 367
garabeti diye bir şey çıkarıyor ve Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor. Anayasa
Mahkemesi de ‘’Evet, 367 gerekli’’
diyor. Benim seçtiğim milletvekillerinin oylarını yok sayıyor ve Ak Parti’ye
(dolayısıyla bize) Cumhurbaşkanı
seçemezsin diyorlar. Yetmiyor,
ordu hükümete e-muhtıra veriyor,
cumhurbaşkanı seçmeye teşebbüs
etti diye tehdit ediliyor. CHP de bu
tehditlerini Cumhuriyet Mitingleri ile
sokaklara taşıyor. Velhasıl oylarımı(zı)
yine gasp ediyorlar.
Bunun üzerine Ak Parti erken seçime
gidiyor. Ve %47 ile tekrar iktidar oluyor. Ama o da ne? 14 Mart 2008’de
ki o gün Tıp Bayramı idi, kapatma davası açılıyor. Gerekçe ne?
Başörtüsünün üniversitelerde serbest
olmasını sağlayacak bir kanun çıkarmak! Büyük suç!!!
•∞•
Ve yıl 2009. 2008’de açılan kapatma
davası karara bağlanıyor. Anayasa
Mahkemesi, tek başına iktidar olan
bir parti için, halkın %47 oyunu alan
bir parti için kapatma kararı veriyor.
Evet, evet, Anayasa Mahkemesi, bundan 50 yıl önce değil, yalnızca 10 yıl
önce, benim de içinde bulunduğum
milyonlarca oyu bulunan bir parti
için (üstelik de iktidarda iken) kapatılsın diyor. Ama karar 6/5 ile alındığı
için (7/4 olmadığı için) Ak Parti –şartlı
serbest bırakılan hükümlüler gibiyakın takibe alınıyor ve yeni bir suç (!)
işlemediği takdirde kapatma kararı
hazine yardımı kesilerek para cezasına çevriliyor. Yani bir bakıma Ak Parti’nin eli kolu bağlanıyor. Demokrasi
adına seçmen için bundan daha
büyük bir aşağılama olabilir mi?
İşte böyle…

50

Değerli Kardeşim;

Bir seçmen olarak beni aşağılayan
(hor gören, yok sayan) daha nice
hadiseler hatırlıyorum…
Ama bunlar yeterli olmalı…
Hiçbir seçmenin böyle bir psikolojiye sürüklenmesini istemem. Çünkü
insan çok çaresiz hissediyor kendisini.
Fakat söylemek istediğim başka bir
şey daha var:
Geçmişte bize bu hadiseleri yaşatanlar veya bu zulümlere alkış tutanlar
veya en azından suskun/dilsiz kalanlar, bakıyorum da bugün demokrasi
havarisi kesilmiş durumdalar. Tam
bir demokrasi fedaisi gibi ‘’Haksızlık
karşısında susan dilsiz şeytandır’’ nutukları atıyorlar. Oysa arşivler ortada,
geçmişte kim ne demiş, nasıl davranmış hepsini biliyoruz… Ve sağlam bir
tevbe-i nasuh ihtiyacı içinde olanların sayısının hiç de az olmadığını
görüyoruz.
•∞•
Ayrıca, Refah ve Fazilet Partisi mensupları partileri kapatılıp siyasi olarak
yasaklandıkları zaman, usule uygun
bir eleştiri yaptıklarında bile ‘’Hukuka
karşı gelmek, TC devletinin kanun-

larını tanımamak, anayasal düzeni
yıkmaya teşebbüs etmek vb.’’ suçlarla
itham edilir ve soluğu DGM’de alırlardı. Uğradıkları hakaret ve medya
linçleri de cabası… Bugün ise, bu
kararı alan yargıçlar, CHP temsilcileri
tarafından resmen ve alenen tehdit
ediliyor, ‘’Şöyle şöyle bir karar alırsanız Kızılay’da sokağa çıkamazsınız’’
denerek yargıya baskı yapılıyor,
İBB adayı ‘’YSK’yı kınıyorum’’ diyor,
genel başkanı grup toplantısında bu
yargıçların isimlerini ve resimlerini tek tek göstererek ‘’Bunlar yargı
içindeki çeteler!’’ diyor… Yani diyorlar
da diyorlar...
Ama buna rağmen hiç kimse onlara
gıkını bile çıkaramıyor, neden? Bizim
bilemediğimiz bir koruma kalkanları
mı var? Var galiba...
•∞•
Merak ediyorum da, çok çok fazlası
ile (hem de kesinlikle hukuki dayanaktan yoksun) benzeri kararlara
maruz kalan RP-FP temsilcileri böyle
sözler söylemiş olsalardı, başlarına
neler gelirdi acaba?
Ben şahsen oyunu Binali Yıldırım’a
veren bir seçmen olarak YSK’nın bu

Ye'se düşmene gerek yok,
zira İmamoğlu yasaklı hale
gelmiş değil…
Seçime girmesi
engellenmiş değil…
Hapse atılmış değil…
Telafisi mümkün olmayan
bir sürece sokulmuş
değil…
Birkaç hafta sonra tekrar
seçime girecek ve oyunu
dilersen yine ona vereceksin...
Ama keşke YSK bu seçim
sürecini daha iyi yönetse
idi de böyle bir sonucu
yaşamasa idiniz, yaşamasaydık. Ama yaşadık.
Umarım, bu vesile ile siz
de bizim geçmişte neler
yaşadıklarımızı (üstelik de
çoğunlukla partinizin bize
haksız bir şekilde neler
yaşattığını) bir nebze de
olsa anlamış ve hissetmiş
olursunuz ki artık bir daha
böyle bir süreç yaşamayalım diye hep birlikte
çaba sarf edelim.
Eğer bu böyle olursa,
kesinlikle hepimiz için,
ülkemiz için çok önemli bir
kazanım olur…

GELEN ELEŞTİRİLERE YANIT MAHİYETİNDE…
Görebildiğim kadarıyla bazı arkadaşlar
yazımı tam okumadan eleştiri yapmışlar.
Mealen diyorlar ki ‘’Yani geçmişte onlar adaletsizlik yaptılar, şimdi de biz
yapıyoruz, diyorsunuz, öyle mi? Hani
kinle değil adaletle muamele edecektik? Nerede kaldı o ilkeler?’’ Bunlar çok
haksızca yapılmış yorumlar…
• Ben YSK’nın İstanbul kararını
tartışılabilir bulmakla birlikte adaletsiz
(hukukî dayanaktan yoksun) bulmuyorum, ama listelediğim, geçmişteki kararların çoğu adaletsizdi. Bunu bu kararlara
imza atanlar bile itiraf ediyorlar. Yani
YSK’nın son kararı ile geçmiştekiler asla
aynı kefeye konulamaz, en azından
benim için bu böyle, bu bir…
• Ama asıl önemlisi şu: Geçmişteki
kararların ortaya çıkardığı mağduriyetler
telafi edilemeyecek türdendi, hem ilgililer hem bu ülke için çok büyük zarara
sebep oldu. Son YSK kararı ile ortaya
çıkan sonuçta ise telafi edilemeyecek bir
durum yok. En azından ilgili aday için.
Dolayısıyla bu hadiseler bu açıdan da
kıyaslanamaz. Bu iki…
• Diyelim ki YSK’nın İstanbul kararı
hukuksuzdu, peki burada telafisi mümkün olmayan bir olay mı var? Hayır. Yani
İmamoğlu’nun –Erdoğan gibi- seçime
girmesi mi engellendi? Hayır. Erdoğan
gibi siyasi yasaklı mı oldu? Hayır. Erdoğan/Erbakan gibi partisi mi kapatıldı?
Hayır. Birkaç hafta sonra yenilenecek
olan seçime girmesi mi engellendi?
Hayır (Ama Erdoğan girememişti).
İmamoğlu, Sonuçlar iddia edildiği gibi
ise tekrar seçilecek mi? Evet… Peki, o
halde nasıl olur da bunu Erdoğan ve
Erbakan’a yaşatılan mağduriyetlerle aynı
kefeye koyarsınız? Böyle bir yaklaşım mı
mizana/adalete uygun?
• Erdoğan, İBB Başkanı iken koltuktan
alındı ve hapse atıldı. Sebep? Şiir okudu
diye... Peki bugün bu karar için hukuki
idi diyebilen tek bir Allah’ın kulu var mı?

Yok. Ama sonuç ne oldu? Erdoğan’ın
başkanlığı tekrar verilmemek üzere
elinden alındı. 1999’da da garanti kazanacağı halde seçime giremedi; yani 2.
dönem belediye başkanlığı da elinden
alındı, 2002’de ise başbakan olması gerekirken seçime sokulmadı. Tüm bunlar
geçici mağduriyetler mi idi yoksa telafisi
mümkün olmayan siyasi hadiseler mi?
• Aslında hem bu kararlar yüzde yüz
hukuksuz, haksız, adaletsizdi, hem de
asla telafisi mümkün olmayan mağduriyetler üretmişti. Hem Erdoğan’a hem
de ülkeye, hepimize… Keza Erbakan’a,
Refah ve Fazilet Partisine, milletvekillerine ve seçmenlerine yaşatılan mağduriyetler de öyle idi… O halde YSK’nın
son kararını hukuksuz bulsak bile ki
tartışılabilir, bu kararın ortaya çıkardığı
sonuç ile nasıl olur da telafisi mümkün
olmayan geçmişteki mağduriyetleri aynı
kefeye koyabiliriz?
• Belediye başkanlığı koltuğunu geri
dönüşümsüz olarak almak, siyasi yasaklı
hale getirmek, seçime girmesini engellemek, başbakanlığını elinden almak,
darbe yapmak, defalarca parti kapatmak
ile… % 0,16 gibi mini bir oy farkı ve
usulsüz işlemler nedeniyle şaibeli hale
gelen bir seçimi tekrar ettirerek -eğer
iddia edildiği gibi bir seçmen desteği
varsa- belediye başkanlığına 2 ay gecikmeli oturmak, nasıl olur da aynı kefeye
konulabilir? El insaf…

PROF. DR. ZEKİ BAYRAKTAR
Medipol Üniversitesi
Öğretim Görevlisi

Hayırlısı olsun inşallah…
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Koşarken Özgürleşiyorum…

DAĞA

GÖZ DEĞİL,

Dağlara Özlem
Düştü de aklıma yine dağlar
İçim burkuldu, bir tuhaf oldum
Varsın görmesin gözlerim, tutmasa da elim kolum
Yaslanıp bağrına karlı dağların
Mutluluk türkülerimi haykıracağım
İsterse tek bir nefes olsun
Basacaktır bağrına beni karşısında görünce dağlar
Bunu adım gibi biliyorum
Bakmayın ayrı düştüğümüze siz
Su sızmazdı bir zamanlar aramızdan
Dağlar benim eski dostum

YÜREK

TIRMANIR

Necdet Turhan

‘’Gören göze karanlık perde yapamaz’’ der Hz. Ali. Görme engelli Necdet Turhan da
gören gözleriyle dağlar tırmandı, maratonlar koştu. Dağların sesine kulak verdi, yolların
izine… Türkiye’nin ilk görme engelli dağcısı ve milli atleti oldu… Yetmedi, “5 Kıtada 5
Maraton 5 Zirve” Projesi kapsamında Ağrı, Kilimanjero, Mont Blanc, Colorado-Sherman
dağlarına tırmandı; New York, Atina Klasik, Japonya Dünya Körler, Sydney ve MısırLuxor Maratonu’nu koştu. ODTÜ sıralarında başlayan spor merakı ve azmi onu zirvelere
taşıdı. THY’nin, İstanbul Havalimanı’na taşınma sürecini anlattığı reklam filminde, zirveye
tırmanış hikayesiyle izleyenlerle buluşan Necdet Turhan’ın öyküsüne kulak verme vakti…

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Emekli memurum. Bursa Nilüfer Belediyesinde yıllarca engelliler alanında
çalıştım. 1994 yılında Orta Doğu
Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi Bölümü’nden şeref
öğrencisi olarak mezun oldum. Hiç
görmüyorum, % 100 görme engelliyim.
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Spor merakınız nasıl başladı?
Görme engelli olduğunuz için
ilk zamanlar mesafeli yaklaşımlarla karşılaştığınızı biliyoruz.
Spor yaşamım ODTÜ’de başladı
ve halen de devam ediyor. ODTÜ
Dağcılık ve Kış Sporları Kolu'na
kaydoldum. Dağlara gitmeyi, doğada
bulunmayı çok seviyor ve istiyordum.
İlk yıl birinci etkinlik olarak Elma Dağ,
ikinci etkinlik olarak Işık Dağı, üçüncü

etkinlik olarak Ilgaz Dağı’nda ileri
dağcılık eğitimleri yapılıyordu. Oraya
alınmayacağım, risk yaratabileceğim
söylendi görme engelli olduğum için.
Direkt ifade edilmedi ama ima edildi.
Çadırda ispirto ocağı kullanıyoruz,
risk olabilir, size göre de etkinlik
organize edemeyiz dediler. Alınganlık yapmadım. Aynı yıl koşuları
vardı ODTÜ Dağcılık Kulübü’nün, ona
başladım. Orada beni tanıdılar.

Tırmanışları nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Özel bir yönteminiz
ya da kılavuzunuz var mı?
O dönemde ip tutma tekniğim
yoktu. Görme engelliler koşarken
koşu rehberiyle aralarında kısa bir
ip tutarlar. Ben bunu bilmiyordum,
sonrasında aşama aşama buldum o
tekniği. Kolundan tutabileceğim bir
arkadaşım bile yoktu orada ama ben
bırakmadım sporu, devam ettim.
O koşulara devam edince dağda
yürüme tekniğimi buldum. O da
şöyle gerçekleşti: Ilgaz Dağı’na gidiyordu arkadaşlar. Dağcılık
Kulübü’nün etkinliği değil, özel bir
etkinlikti. Ben de geleyim dedim,
kabul ettiler. Fakat hiç zirve mirve
düşünme, ana kamp yerinde kalırsın
dediler. Ben de kabul ettim. Gittik
Ilgaz Dağı’na, yayla tarzı bir yer ve
yerler karlı. Çadırlar kuruldu, arkadaşlar ertesi sabah zirveye gittiler.
Hiç unutmuyorum gıda bölümünden

Murat Özdemir diye bir arkadaşla
kaldık orada. Bir filmde görmüş,
görme engelliler sese doğru yürüyebiliyor, ses ile yönlendirilebiliyorlar
diye. Bunu bana söyledi, böyle bir
şey deneyelim seninle Necdet dedi.
Ben de tamam dedim. Elime, ormandan, kırdı bir odun verdi. Gitti, bana
seslendi ben onun sesine yürüdüm.
2-3 kez böyle yaptık. Baktım önümde
giderken karda ayakları ses çıkartıyor.
Dedim sen bana seslenme, karda
çıkan ayak seslerini dinleyeyim. Sonra ertesi gün kampı söktük. Aşağı iniyoruz, Kastamonu’dan otobüse binip
ODTÜ’ye döneceğiz. Aşağı inerken
bana dokunmayın, ben sizin peşiniz
sıra geleceğim dedim. Fakat çamurlu
yerler olduğunda arkadaşların ayak
seslerini duyamıyordum, karlı yerlerde duyabiliyordum ancak. Sonra
düşündüm, bunu değerlendirdim.
Çok mutluydum tabi ilk kez orada
bağımsız yürüdüm. Dedim bu odun
biraz iptidai, onun yerine kayak

batonu kullanayım iki tane. Arkadaşlar çamurlu yerlere geldiğinde
ayak seslerini duyamıyorum, onun
için de pirinç çan kullanayım önde
devamlı ses çıkaran. İlk yıl benim
dağda yürüme ve tırmanma tekniğim
olan, 2 baton kullanarak çan sesini
takip etme tekniği ortaya çıktı Ilgaz
Dağı’nda…

Aynı zamanda profesyonel
bir atletsiniz. Atletizme olan
merakınız nereden geliyor?
Atletizm öyküm de ODTÜ’de başladı.
Ben önceden sporcu değildim.
ODTÜ’de dağcılığa altyapı olsun
diye Dağcılık ve Kış Sporları Kolu’na
kaydolarak kulübün antrenmanlarına
katıldım. Aslında atletizm serüvenim
uzun bir öyküdür. Çünkü Türkiye’de
o yılarda bu işi yapan başka görme
engelli yoktu. Önümde örnek
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Görme
engellilerin
yaptıklarımdan
etkilendiklerini
gördükçe spor
yaşamımı
daha bir coşku
ve istekle
sürdürdüm.
alabileceğim bir kişi yoktu, dolayısıyla tekniği
de bilmiyordum. Nasıl koşulur, koşu kılavuzu
ile görme engelli bir sporcu nasıl koşar; onu
bilmiyordum. Önce kol tutarak koştum. Sonra
ODTÜ’den arkadaşlar yanımda çan tutuyorlardı. Ama o olmadı. Mezun olduktan sonra
Bursa’da atletizm pistinde biriyle çarpıştık.
Çan sesiyle beni koordine ediyordu arkadaş.
Ansızın biri piste çıktı, çarpıştık ve dudaklarım
patladı. Sonra ilk kez 2000 yılında kadınların
lastik saç tokasıyla koştum, Avrasya Maratonu’na da öyle katıldım. Ama lastik saç tokası
savrulma yapıyordu, özellikle dönüşlerde.
Bu sefer ayakkabı bağlarıyla koştum. En son
görme engellilerin aralarında tuttuğu 30-40
cm boyunda ip tutma yöntemini buldum. 2005
yılında Japonya Dünya Körler Maratonu’na
gittim ki 2. kez milli olduğum maratondur,
orada baktım, dünyanın dört bir yanından
gelen görme engelliler aralarında ip tutuyorlar kılavuzlarıyla. Atletizm öyküm ODTÜ’de
başlamış olsa da hiçbir tekniğim olmadığı için
yarışlara katılmıyordum. 2000 yılında ilk kez
Avrasya Maratonu’na katıldım.
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Milli sporcu olma serüveniniz
nasıl gelişti?
Avrasya Maratonu’na katılmamın akabinde Türkiye Görme Engelliler Spor
Federasyonu tarafından New York
Maratonu’na (2002) gönderildim.
New York ve Japonya Körler Maratonu’nda milli oldum ben, iki kez.
Türkiye’yi yurt dışında temsil eden ilk
görme engelli sporcuyum.

En zorlandığınız maraton
hangisiydi?
En sert maratonum Atina Klasik
Maratonu’dur. Çünkü 30 kilometresi
yokuştur. 3 saat 54 dakikada tamamladım.

Müsabakalara nasıl
hazırlandınız?
Orası biraz sorunlu oluyordu.
Neden diye soracaksınız. Ben hiç
görmediğim için beni koşturacak
bir kılavuz sporcu lazım. Bu kılavuz
sporcuyla düzenli bir program ve
antrenman yapmam lazım. O gönüllü
koşucuları da her zaman bulamıyor-

dum. Bir ara çalıştığım kurum (Nilüfer
Belediyesi) beni koşturan sporculara
ücret verdi. Ücretli olunca o işler biraz daha iyi gitti. Ama devamlı maddi
destek sağlanmadığı için aksadı bu
antrenmanlar. Ben şöyle yapıyordum:
Maratona gitmeden önce hafta içi 3
kere kimi bulursam 10 km koşmaya
çalışıyordum. Hafta sonu da Uludağ
Üniversitesi kampüsündeki arazide
2-2,5 saatten az olmamak üzere
koşuyordum. Bu şekilde hazırlandım.
Maratonlar en sert müsabakalardır

çünkü 42 kilometre 195 metredir. Biraz gıdama dikkat ediyordum ki hala
da ederim. Doğal, sağlıklı beslenmeye çalışırım. Uyku düzenime
dikkat ediyorum. Sabahları erken
kalkarım. Yine sabahları evde bir
antrenman programım var kültürfizik hareketlerini kapsayan. Son
dönemde yan stil ile Tai Chi yapmaya
başladım. Kendimi formda tutmaya
çalışıyorum. Böyle bir programla 2002 ve 2007 yılları arasında 5
uluslararası maraton koştum.
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2002 New York, 2004 Atina Klasik,
2005 Dünya Körler Maratonu Japonya, 2006 Sydney Maratonu, 2007’de
de Mısır Luxor Maratonu’nu bitirdim.
Dağlara hazırlanırken de yine atletizm altyapımdan yararlandım.
Çünkü atletizm altyapısı kapasitenizi
ayrı bir geliştiriyor. Çok şükür ciddi
bir kaza yaşamadan dağlar serisini
de bitirdim 2017 yılında Avustralya
Kosciusko tırmanışıyla.

Ben tekrar sizin aracılığınızla da Türk
Hava Yollarına da teşekkür ediyorum
bu çalışmada beni tercih ettikleri için.

5 Kıtada 5 Maraton 5 Zirve
Projesi kapsamında hem 5
kıtada 5 farklı dağın zirvesine
tırmandınız hem de maraton
koşularına katıldınız. Bu proje
fikri nasıl gelişti?

Öncelikle şunu söyleyeyim, irade
önemli. Görme engelli, diğer engelliler ya da ortalama insanlar olsun; bir
zorlukla karşılaştıklarında pes etmeyecekler, irade gösterecekler, bir de
zekalarını kullanacaklar. Gerçekten
engelli için, özellikle total körse spora
dahil olmak çok zor. Ama yapabilirler
ve yaptıklarında spor süreçleri onlara
iyi gelecektir, mutlu olacaklardır. Bir
de şöyle bir şey var, benim zamanıma
kıyasla Türkiye’de çok şey değişti.
Ben yıllar önce spora başladığımda
ilk kez 2000 yılında Avrasya Maratonu’nu koştuğumda daha Türkiye
Görme Engelliler Spor Federasyonu
yeni yeni kuruluyordu. Lokal spor
kulüpleri yoktu engelliler için. Şimdi
hemen hemen her şehirde 2-3 tane
Görme Engelliler Spor Federasyonu
var. Oraya gitmeliler. Oraya gitmeleri,
olanaklarından faydalanmaları başlı
başına bir avantaj benim dönemime
göre. Bir de irade gösterecekler,
bırakmayacaklar. Tüm engellilere şiddetle öneriyorum sporla ilgilenmelerini. Yaşamda daha başarılı olurlar,
kendilerini daha güçlü hissederler.

Şahsi fikrimdi. 2002 yılında New York
Maratonu’nu koştum. Orada Türkiye’yi temsil ettim. Yurda döndüğümde ilk kez 42 km koştuğum için çok
coşkuluydum. Bursa’da Atatürk
Stadyumu’nda kılavuzumla olağan
antrenmanlarımı yapmaya devam
ettim. Çünkü Türkiye’de de katıldığım
atletizm organizasyonları var ama
benim aklım New York’ta, oradaki
coşkuda. İlk kez denememe karşın
42 km’yi bitirmiş olduğum için çok
mutluyum. Aklımda böyle düşünceler varken bir anda yüreğime doğdu. Dedim maraton koşulabilir bir
şeymiş. Dağcılığı zaten biliyorum. O
zamana kadar Ağrı Dağı tırmanışım
var 2 kez, Erciyes var, Bey Dağları’nı
3 kez geçmişim. Ben o zaman 5
kıtada 5 maraton niye koşmayayım,
5 dağa neden tırmanmayayım?
Öyle yüreğimden doğdu bir ilham
gibi. Yıl 2002 idi. Sonra onları aşama
aşama gerçekleştirmeye çalıştım.
15 yıl sürdü. Temel sorun sponsor/
bütçe sorunuydu. O yüzden dağlara
kıyasla ekonomik açıdan çok maliyetli olmadığı için önce maratonları
koştum 2002 ile 2007 yılları arasında,
sonrasında dağlar geldi.

Sizi motive eden şey ne?
Sporu, maraton koşmayı çok sevdim.
Ben hiç görmüyorum. Düşünün
şehirde sadece baston kullanıyorum. Daha sonra fark ettim ki görme
engelli olarak koşmam benim için
özgürlük manasını taşıyor, koşarken
özgürleşiyorum. Dağları, doğayı da
seviyorum. Sevdiğim süreçler olduğu
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Görme engeli olmayan insanlar için bile sporla uğraşmak
hiç kolay değil. Hem ciddi bir
motivasyon gerektiriyor hem
de azim. Siz bu yolda ne tür
zorluklarla karşılaştınız, nasıl
üstesinden geldiniz?

için motive oldum. Baştan benim
böyle bir şey aklımda yoktu, şu çıktı
ortaya: Toplum etkileniyor, engelliler
etkileniyor, onlar için bir örnek teşkil
ediyor benim yaptıklarım; bunu da
önemseyip daha bir coşku ve istekle
spor yaşamımı sürdürdüm…

THY, İstanbul Havalimanı’na
taşınma sürecini anlattığı
reklam filminde sizin zirveye
tırmanış hikayenizi izleyenlerle
buluşturdu. Çekim süreci nasıl
geçti, biraz anlatır mısınız?
Çekim biraz zorlu koşullarda
gerçekleşti. Mont Blanc Dağı’nın

Fransa yüzünde ve İtalya tarafında çekildi. İlk günkü çekimler ise
İtalya’da yapıldı. O gün çok fırtınalı
bir hava vardı. Güzel bir çalışma oldu.
Bunu da 2 sebebe bağlıyorum: İlki,
Türk Hava Yolları gerekli fonu ayırdı
böyle bir çalışma için. İkincisi, bu
çalışmayı en iyi şekilde gerçekleştirecek kişi, Renan Öztürk tercih edildi.
Renan Öztürk hem dağcı hem de iyi
bir yönetmen. Amerika’dan geldi.
Zorlu koşullarda iyi bir film ortaya
çıkartıldı. Tabi sonuçta THY’nin bir
reklam çalışmasıydı ama benim
yaptıklarım da kamuoyu tarafından
yeterince bilinmiyordu, o bilinir hale
geldi.

Ülkemizde görme engellilere
yönelik yapılan çalışmaları
yeterli buluyor musunuz?
Eskiye kıyasla görme engelliler
alanında birçok şey değişti. Pozitif
gelişmeler var. Benim zamanımda iş
sahibi görme engellilerin sayısı azdı.
E KPSS ile pek çok görme engelli
arkadaş iş sahibi oldu. Temel sorun
kentlerin planlanmasıyla ilgili. Kentler
giderek daha zor hale geliyor. Ben
Bursa’da yaşıyorum. Bundan 10-15
sene öncesine göre daha zor bir kent
ortamı var. Neden? Aşırı kalabalık
oldu. Kaldırımlar zaten yeterli değildi,
bir de esnaf ve arabalar tarafından
işgal edilir hale geldi. Beni çok
rahatsız eden bir uygulama var, diğer

şehirlerde var mı bilmiyorum. Kafe
açılıyor. Kafenin önündeki kaldırıma
masa-sandalye atıyorlar. Bu aslında
meşru bir şey değil, orası yaya yolu.
İlgili belediyeye işgaliye gibi bir ücret
ödeyip masa-sandalye atmalarını
meşru hale getiriyorlar. Bunlar bence
yanlış şeyler. Görme engelliler için
kent ortamı giderek daha zor hale
geliyor. Bu konuda bilhassa yerel
yönetimlerin hassasiyet göstermesi
gerekiyor. Diğer taraftan, engellilerle
yapılan işlerle alakalı muhakkak o işin
başında ve sonunda, denetlenirken
engelliler olmalı. Şimdi bakın her
tarafa görme engelliler için sarı bant
yaptılar. İnanın büyük çoğunluğunu
kullanamıyoruz biz. Bazen direkte
bitiyor bazen ağaçta bitiyor. Nerede
başlayıp bittiği belli değil. Gelişigüzel
koyulmuş, patlamış, çatlamış. Ben
bastonumu oluğa koyduğumda,
sürdüğümde sürüp gitmesi lazım
ama gitmiyor. Sarı bantlarda hem
imalat hem de rota hatası var. Standarda uygun değil. Oysa o süreçlerin
en başında görme engelliler olsaydı, iş devralınırken, denetlenirken
görme engelliler olsaydı böyle
olmazdı. Özetle bizle ilgili süreçlerde
biz mutlaka olmalıyız. Bizim adımıza
başkaları karar almamalı. Böyle olursa
kent yaşamı daha kolay hale gelir.

Görme engelliler için Türkiye’nin ilk dijital kütüphanesini
kuran ve birçok ilke imza atan
GETEM hakkında neler söylersiniz?

Benim çok önemsediğim, desteklediğim bir çalışmadır GETEM. Güzel
işler yapıyorlar. Engelsiz Erişim
Derneği, Sesli Betimleme Derneği
de onların projeleri. Biz ODTÜ’de
okurken dijital sistem, bilgisayar,
hiçbir şey yoktu. Kasetlere okutuyorduk dersleri ki okutacak insan bulmakta zorlanıyorduk. Şimdi görme
engelli bir kişiye bilgisayar öğretirken
ben diyorum ki öncelikle bu teknolojinin kıymetini bil. Şu an GETEM
var, İzmir’de TÜRGÖK (Türkiye Görme
Özürlüler Kitaplığı) var ki o da çok
önemli bir oluşumdur. 25-30 bin kitaba erişim sağlanıyor. Bana deselerdi
ki ODTÜ’de okurken enformasyona
ulaşma olanakları o kadar gelişecek
ki internet kütüphaneniz olacak,
inanamazdım. Görme engellilerin bunun bilincinde olması
lazım. Çok olanak var dijital teknoloji
anlamında. Kendilerini yönetecekler.
Özetle GETEM olsun, TÜRGÖK olsun
benim desteklediğim ve her zaman
çevreme tavsiye ettiğim oluşumlar.

Gelecek planlarınızda neler var?
Bir kitap hazırlıyorum, o var. Bir de
ben engellilere yardım etmeyi seviyorum. Benim alanım sesli bilgisayar
sistemleri. Nilüfer Belediyesinde
yıllarca o işi yaptım, görme engellilere bilgisayar öğrettim. Halen de
öğretiyorum Mac ve Windows olarak.
Geleceğe dönük planlarımda bu var:
Görme engellilere danışma hizmeti
vermek ve ihtiyaç duyanlara da bilgisayar öğretmek…
Röportaj: Zeynep YILMAZ
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HAYATI OLUMSUZ ETKİLEYEN

MEVSİMSEL
DEPRESYON

Mevsimsel depresyonun belirtilerini şöyle sayabiliriz: Günün büyük
kısmında ve hemen hemen her gün
üzgün, çökkün duygu durumu; her
günkü faaliyetlerde ilgi ve hoşnutluk
kaybı; uyumada güçlükler; başlangıçta uykuya dalamama, gece uyanıp
bir daha uyuyamama ve sabah çok
erken uyanma ya da bazı kişilerde
zamanın çoğunu uyuyarak geçirme
isteği; genel bir isteksizlik hali, iştah
azalması ve kilo kaybı ya da iştah
ve kilo artışı, enerji kaybı ve aşırı
yorgunluk, olumsuz benlik kavramı,
değersizlik ve suçluluk duyguları…
İnsan hiçbir şey yapmak istemez;
evden çıkmak, işe gitmek, son derece
isteksiz yapılan işler haline gelir.
Mevsimsel depresyon iş hayatındaki
verimi de düşürür.

Peki neden bazılarımız
için mevsim değişikliği
depresyon nedeni
olabiliyor?
Biyolojik, kalıtsal faktörler mevsimsel
depresyonun en önemli nedenlerindendir. Eğer kalıtsal, genetik yatkınlık
varsa görülme olasılığı yüksektir.
Vücudumuzun biyopsikososyal den-
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Isınan havalara ve yüzünü gösteren
güneşe rağmen sürekli yorgun,
uykusuz ve mutsuz hissediyorsanız
mevsim geçişlerinde yaşanan depresyona yakalanmış olabilirsiniz.

gesinin her mevsim değişimindeki ritme ayak uydurması gerekiyor.
Bazılarımızda bu biyolojik denge yeni
mevsim ritmine ayak uyduramaz.
Dolayısıyla beyin kimyamız olumsuz
etkilenir.

Bahar, hormonlarımızı
değiştirir
Beynimizdeki bazı hormonlar
baharın gelişiyle değişime uğrar.
Beynimizdeki serotonin, melatonin
hormonlarının değişime uğraması

depresyona yol açar. İçinde bulunduğumuz yaşam koşullarıyla beraber
kışın yapamadıklarımızı baharın
gelmesiyle yapma kaygısı, bahardan
beklentilerimizin artması bizi depresyona sürükleyebilir.
Bazı insanlarda ise yeni bir mevsime yeni bir havaya uyum sağlama
konusunda kaygı oluşabilir. Ayrıca
diğer kansızlık, vitamin eksikleri,
tiroid bozuklukları gibi organik
nedenlerde bahar yorgunluğu ve
depresyona yol açabilir.

MEVSİMSEL
DEPRESYONDAN
KORUNMA
YOLLARI
Düzenli uyku şifadır
Uyku saatleri ve uyku düzenini
sağlamak, vücudun mevsim geçişine
karşı biyoritmini dengede tutmasında önemli bir husustur. Erken yatıp
erken kalkmak, her gün aynı saatte
uyumak yorgunluk ve stresi azaltır.

Kafeini azaltın
Kafein oranı bol içecekler yerine daha
çok bitki çayları tercih edilebilir. Özellikle su tüketimi artırılmalıdır.

Düzenli egzersiz
mutlu eder
Her gün yarım saatlik normal tempoda bir yürüyüş ya da koşma, yüzme
gibi düzenli yapılan egzersizler beyni
mutluluk hormonu salgılatır, enerji
verir, kas iskelet ve sinir sistemini

güçlendirir. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar vasıtalara bağımlı
yaşamakta hemen hemen hiç
yürümemektedir. Bunun yerine kısa
mesafelere yürüyerek gitmek, arabayı
özellikle uzağa park etmek, toplu
taşıma kullanıyorsak iki üç durak
önce inmek yararlı olacaktır. Yine
asansör yerine merdivenleri yürüyerek çıkmak, oturarak çalışıyorsak 1
saatte bir kalkıp dolaşmak gibi pratik
çözümler üretilebilir.

Güneş ruhunuzu da ısıtır
Depresif durumlardan uzak durmak
için olabildiğince gün ışığından
faydalanmakta yarar var. Fırsat
buldukça güneşli günlerde açık
havada yürüyüş yapmak mevsimsel
depresyondan çıkmak için önemlidir.
Güneş ışığı vücudun ihtiyacı olan bir
takım hormonların salgılanmasına
yardımcı olacaktır.

Mevsime uygun
beslenmek önemli
Dengeli ve düzenli beslenme burada
da önemle üzerinde durulması
gereken bir ayrıntı. Vücudun alması
gereken günlük kalori ihtiyacının
mevsimine uygun sebze ve meyvelerden karşılanması hem biyolojik
hem de ruhsal sağlığınıza iyi gelecektir. Kilo problemi olan kişiler bir
diyetisyen takibinde daha sağlıklı ve
dengeli beslenebilirler.

bize kendimizi mutlu hissettirir. En
azından balkonumuzda, bahçemizde,
evimizde ya da işyerimizde birkaç
bitki, çiçek besleyerek doğadaki
uyanışa eşlik edebiliriz.

Pozitif arkadaşlarınızla
vakit geçirin
Yanında olmaktan keyif alabileceğiniz, pozitif enerji aldığınız
kıymetli aile yakınlarınızla, dost ve
arkadaşlarınızla daha verimli ve fazla
vakit geçirmeye önem verin. Özellikle
bu tür dönemlerde bu kıymetli insanlar sizin daha çok gülümsemenizi ve
daha enerjik olmanızı sağlayacaktır.

Yine de olmazsa…
Eğer kişinin, bahar aylarında tekrarlanan mevsimsel özellikli depresyon
öyküsü varsa, tüm bu önlemlere
rağmen depresyon belirtileri ortaya
çıkar ve şiddetlenirse profesyonel
yardım alması gerekir.
Diğer depresyonlarda olduğu gibi
mevsimsel depresyonda da ilaç
tedavisi, kısa süreli psikoterapiler,
bilişsel-davranışçı terapi, akupunktur,
ışık tedavisi, uyku ve iştah bozukluklarında melatonin kullanımı gibi
tedavi seçenekleri mevcuttur.

İyi düşünün, iyi olsun
Pozitif düşünmek, hayattan zevk almak, baharın getirdiği güzelliklerden
yararlanmak, doğayla bütünleşmek,
geleceğe olumlu bakmak; baharın
kendimizi yenilemek, canlandırmak
için fırsat olduğunu düşünmek

Dr. Selin Birgül BARAN
Psikiyatri Uzmanı
Moodist Hastanesi
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ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ
BESYO VE SPOR LİSESİ

HAZIRLIK KURSLARI
BAŞLADI

Çekmeköy Belediyesi Spor İşleri
Müdürlüğü tarafından her yıl ücretsiz
olarak gerçekleştirilen Beden Eğitimi
Spor Yüksek Okulları ve Spor Liselerine
hazırlık kursları; alanında uzman, tecrübeli
eğitmen kadrosu ile çalışmalarına başladı.
Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen hazırlık
kurslarının çalışmaları Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu’nda
devam ediyor. Geçmiş yıllarda elde edilen
başarılar neticesinde BESYO ya da Spor
Liselerini hedefleyen öğrenciler tarafından
hazırlık kurslarına yoğun ilgi ve katılım
gösteriyor.
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“YALNIZCA BİR
OKUL DEĞİL,
GELECEK
KAZANDIRIYORUZ”
Lise öğrenimini tamamlamış öğrencilere, Beden
Eğitimi Spor Yüksek Okulları (BESYO) hazırlık
kursunda üniversitelerin Beden Eğitimi Spor
Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği veya Rekreasyon Bölümlerinin mülakatlarını
kazanmaya yönelik dersler verilmektedir.

8. sınıfta okuyan öğrencileri kapsayan Spor Lisesi
hazırlık kurslarında İstanbul Anadolu Yakasında
bulunan Beykoz TFF Meral – Celal ARAS, Ataşehir
Prof. Faik SOMER ve Sultanbeyli Naim SÜLEYMANOĞLU Spor Liselerinin mülakatlarına yönelik
hazırlıklar yapılmaktadır.
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YAHYA KEMAL MÜZESİ
Sultanahmet,
Gülhane gibi
yerleri gezdikten
sonra Beyazıt’a
doğru yürürken
belki de defalarca önünden geçtiğimiz
ama fark edemediğimiz saklı
bir diyar, Yahya
Kemal Müzesi.
Türk edebiyatının en büyük şairlerinden biri olarak gösterilen Yahya Kemal, 2 Aralık 1884’te Üsküp’te doğdu.
1 Kasım 1958’de İstanbul’da yaşamını
yitirdi. Ailevi zorluklar içerisinde
yetişen şair, annesinin ölmesi üzerine
Selanik’ten, doğum yeri olan Üsküp’e
dönmek zorunda kaldı. Şiirlerini
“Agâh Kemal” yahut “ Esrar” lakabıyla
yayımladı. İstanbul’da Tevfik Fikret
ve Cenap Şehabettin ile tanıştı. Türk
edebiyatında ses getiren şair, öz şiirin
kurucusu ve İstanbul Şairi olarak
anılıyordu. Dönemin önemli şairlerinden biriydi fakat hiçbir eseri hayattayken yayımlanmadı. Yahya Kemal
gibi usta bir kalemi bize kazandıran
ise İstanbul Fetih Cemiyeti’dir. Yahya
Kemal Müzesi’nin kuruluşunda rol
oynayan ve müzenin hemen yan
binasında bulunan İstanbul Fetih
Cemiyeti, 1958 yılında Nihat Sami
Banarlı’nın teklifi ile şairimizin eserlerini toplayarak kitaplaştırmıştır.
Aynı zamanda cemiyetin bünyesinde
kurulan müzede; şairin özel eşyaları,
kitapları, el yazısı notları, hatıraları ve
fotoğrafları ziyaretçilere sunulmaktadır.
Müzenin kapısından ilk girdiğiniz
an müthiş bir kitap kokusu etrafınızı
sarıyor ve Yahya Kemal’in kitaplığıyla

adamı Ali Fuad, Türk edebiyatına halk
sesini getiren şair olarak bilinen Mehmet Emin Yurdakul gibi ünlü isimlerle
Türk ocağında çektirdiği fotoğraf;
annesin öldüğü caminin fotoğrafı
ve ölmeden bir yıl önce hastanede
çektirdiği fotoğraflar yer almaktadır.

karşı karşıya kalıyorsunuz. Müzenin
giriş katında Yahya Kemal’in ilk basım
kitapları hatta tamamlanmamış
kitapları bile bulunmakta. Yahya
Kemal ölmeden önce Nihat Sami
Banarlı’ya yazdıklarını kitaplaştırması
için vasiyet etmiş. Müzenin açılmasında büyük emek sarfettiği için
giriş katında Nihat Sami’nin eserleri
de sergilenmekte. İlerleyen kısımlarda kazandığı madalyalar mevcut. Bunlar arasında en etkileyicisi,

Atatürk’ün “Sen İstanbul’a lazımsın.”
diyerek verdiği İstiklal Madalyası…
Merdivenlerden çıktığımızda Yahya
Kemal’in heykeli bizi karşılıyor. Yahya
Kemal’in annesinin vefatından hiç evi
olmamış, pansiyonlarda, otellerde
konaklamış. Bu sebepledir ki odanın
tam ortasında Paris Oteli’nde 20 yıl
boyunca eserlerini yazdığı masa ve
odada da kıyafetleri mevcut. Duvarlarda Milli Edebiyat’ın kurucularından
Ziya Gökalp, ünlü hukuk ve siyaset

Eski dönemlerde yeni doğan kimliği
çıkartmak uzun bir süreç olduğu için
annesi Yahya Kemal’i doğduğunda
Kur’an-ı Kerim’inin başına doğum
tarihini yazmış. Yahya Kemal hayatı
boyunca sakladığı bu Kur’an-ı Kerim,
müzenin en özel parçalarından biri.
Bir rivayete göre Nazım Hikmet’in
annesini seven Yahya Kemal, kadının
saçını ve göğsünden kopardığı çiçeği
de uzun bir süre saklamıştır. Arkadaşı
Nihat Sami Banarlı bu aşkın somut
kanıtlarını da müzeye koydurmuş.
Elçilik fotoğrafları ile tarih; mektuplarıyla yalnızlık; kadın saçı ile de aşk
kokuyor bu müze!
Müzenin içi kadar müzenin bulunduğu konum da oldukça etkileyici.
Öyle ki, buraya sadece müzeyi ziyaret
için değil, tüm tarihi dokuyu his-

sedebilmek için bile gelebilirsiniz.
Kapıdan girdiğinizde hemen sağda
sizi İstanbul Fetih Cemiyeti Kitabevi
karşılayacak. Buradan cemiyetin
bünyesinde çıkmış kitaplara ulaşabilirsiniz. Açılışından kapanışına kadar
birbirinden güzel musikilerin eşlik
ettiği bu küçük dükkânda gezerken
çeşitli kitapları inceleyebilir; hediyelik
eşya, kitap veya cd satın alabilirsiniz.
Bu sevimli dükkânı gezmeyi ertelemenize neden olacak bahçe de
büyüsü ile sizi sarabilir. Kitabevinden
gelen musiki ve kapının dışından
hala duyulmaya devam eden İstanbul sesleri ile yavaş yavaş bahçenin
içine ilerlediğinizde anıt çınar
ağaçları sizi selamlayacak. Bahçenin
içinde dilediğiniz gibi dolaşabilir,
banklarda oturup bu ilham veren atmosferin tadını çıkarabilir, kitabınızı
okuyabilir veya uzun uzun düşüncelere dalabilirsiniz. Müze, ziyaretçi gelmediği sürece kapısı kilitli bir şekilde
sizi bekliyor. Etrafa göz gezdirdiğinizde müzenin gönüllülerinden
biri sizi bulup müzeyi gezdirecektir.

Müzenin içi
kadar müzenin
bulunduğu
konum da
oldukça
önemlidir.
Öyle ki, buraya
sadece müzeyi
ziyaret için değil,
tüm tarihi dokuyu
hissedebilmek
için bile
gelebilirsiniz.

ELİF NUR AKBULAT ( AÇIK FİKİR PLATFORMU)
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İNANCIMIZ
DAVRANIŞLARIMIZA
NE ÖLÇÜDE YANSIYOR?
İnanç ve davranış ilişkisi, hiç şüphesiz dinin en
temel konularından biridir. Kur’an-ı Kerîm’de çok
sıkça tekrarlanan “iman edenler ve yararlı işler
yapanlar” ifadesiyle iman-davranış konularının
birbirleriyle ilintili olarak yer alması oldukça dikkat
çekicidir. Buna göre iman, davranışlarımızın olmazsa olmaz yegâne unsuru; iş ve davranışlarımız
(amel) ise imanın pratik hayata yansıtılmasıdır.
Başka bir ifadeyle bütün davranışlarımız, ayette de
ifade edildiği gibi imanımızın tabii bir sonucu ve
tezahürüdür:
İnandıktan sonra güzel ve faydalı işler yapanları, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size
Allah’ın apaçık ayetlerini okuyan bir peygamber
göndermiştir. Kim Allah’a inanır, yararlı işler

yaparsa Allah onu, altından ırmaklar akan, içinde
ebedi kalacakları cennetlere koyar. Allah, ona
gerçekten ne güzel bir rızık vermiştir. (Talak,65/11)

Peki, günümüzde Resul-i Ekrem’in
örnekliğinde Kur’an ahlakını
davranışlarımıza yansıtabiliyor muyuz?
Müslümanların, Kur’ân ahlakını terk ettiklerini dile
getiren Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, iman-amel
ilişkisini şöyle izah ediyor: ‘’Ahlak imandan gelir.
İnsanın Allah ile insanın diğer insanlarla ve
insanın kendisiyle ilişkisi, imandan gelen ahlak
çerçevesinde belirlenir.’’

İslâm’ın azılı düşmanları
ve amansız muhaliflerinin, en başından itibaren Hz. Peygamber ve
arkadaşlarını herhangi bir
ahlaki zafiyetle kesinlikle itham etmediklerini
vurgulayan Prof. Vatandaş, bunun da imanın
davranışlara yansıması
ile izah edilebileceğini
belirtmektedir.
İslâm dünyasının
tümünde yoğun bir ahlaki kriz yaşandığını söyleyen Diyanet İşleri eski
başkanı Prof. Dr. Mehmet
Görmez, gerekçesini de
şöyle açıklıyor: ‘’Ahlak
konusunda insanlığın
idrakine dair söyleyecek
çok sözümüz olmasına
rağmen söyleyecek
yüzümüz yok. Çünkü
inandıklarımızı eylemlerimizle gösteremiyoruz.’’

Gösteriş
Dindarlığı mı?
Günümüzde sadece belli
ibadetleri öne çıkaran
dindarlık anlayışının,
ahlakî davranışlara karşı
olabildiğince duyarsız ve
gösteriş ağırlıklı olduğu
gün gibi ortadadır. Oysa
ahlak; ibadetin gayesi,
ibadet ise ahlakın vesilesidir. Müslüman’ın açlığını
gidermeyi, komşusuna
eziyet etmemeyi ve trafikte seyrederken hayvan
çiğnememeyi de takvanın
içinde zikretmek dindarlığın icabı olsa gerek.
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İman ve davranışlarımız
yönünden durumumuzu
tekrar gözden geçirmeliyiz. Her hâlükârda
bunu rutin bir eyleme de
dönüştürmemiz gerekecektir. Zira karşı karşıya
kaldığımız iç karartıcı durumların arkasında inanç
ve davranış noktasındaki
zaaflarımızın son derece
etkili olduğunu hesaba
katmamız gerekmektedir.
İman ile ahlak arsındaki
ilişkinin pratiğe yansıması
ve tezahürleri Asr Sûresi’nde en veciz bir şekilde
ifadesini bulur:
Asra (zamana-çağa-ikindi vaktine) yemin olsun
ki insan kesinkes ziyandadır. Ancak zararda
olmayanlar; iman edip
iyi işlerde-davranışlarda
bulunanlar, birbirlerine
doğruları ve sabırlı olmayı
tavsiye eden kimselerdir.
(Asr, 1-3)
Üstat Mehmet Akif de Asr
Sûresi’nden aldığı ilhamı
mısralarına şöyle yansıtmıştır:

Karşı karşıya
kaldığımız
iç karartıcı
durumların
arkasında inanç
ve davranış
noktasındaki
zaaflarımızın
son derece etkili
olduğunu
hesaba
katmamız
gerekir.

Hani Ashâb-ı Kiram ‘ayrılalım’ derken
Mutlaka Sûre-i Ve’l-Asr’ı okurmuş, bu neden?
Çünkü meknun o büyük sûrede esrâr-ı felah.
Başta imân-ı hakiki geliyor, sonra salah
Sonra hak, sonra sebat; işte kuzum insanlık.
Dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık.
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UNUTMANIN

PSİKOLOJİSİ
Unutmak ve hatırlamak
her ne kadar günlük
yaşantının içerisinde
soyut bir şekilde yer
tutan eylemler olsa da
beyinde gerçekleşen
hatta oldukça
düzenli ve sistematik olarak ilerleyen faaliyetlerdir.
Kusursuz bir şekilde
işleyen bu düzen, hayatımızı kolaylaştırır hatta
bize duygusal ve düşünsel
anlamda daha kaliteli bir
yaşantı sunar. Beyin sürekli
bir depolama ve boşaltma
işlemi gerçekleştirir, bizler de
böylelikle eskiyi unutur ve
yeni anılara yer açarız. Şöyle
bir düşününce hiçbir acının
unutulmadan yaşandığı
bir hayat çok da yaşanılası
olmazdı. Ancak bazen bu
unutma süreci umduğumuz
gibi ilerlemeyebilir, sebebi ise
sürece eşlik eden duygusal ve
düşünsel etkenlerdir. Duygusal ve düşünsel etkenler bir
kişiyi veya anıyı unutmamızı
engelleyebilir. Duygusal
olarak o an yaşadığımız tatmin ve mutluluk duygusunu
tekrar yaşayamayacağımızdan
duyduğumuz endişe, düşün-

66

sel olarak ise bir olguya farklı
anlamlar atfetmek ve onunla
eksik noktalarımızı tamamlamak, bu süreci muhakkak
etkileyecektir.
Bir durumu unutmak isterken şuna dikkat etmeliyiz:
O an, yaşarken bizim için ne
kadar önemliydi? Unutmaya
çalıştığımız anlar hayatımızın
değerli zamanlarını oluşturuyorsa muhakkak kalıcılığı artacaktır ve unutmak zorlaşacaktır. Çünkü sürekli tekrar edilen
anıları unutmak sandığımız
kadar kolay değil. Yıllar boyu
beyinde tekrar edilen bilgilerin unutulması çok daha
zor gerçekleşir. Beyin, normal

işleyişine göre bilgiyi önce
kısa süreli hafızaya ardından
ne sıklıkla kullanıldığına bağlı
olarak uzun süreli belleğe atar.
Daha sonra beyinde bu yeni
bilgiye yer açmak adına kullanılmayan eski bilgi sistemden dışarı atılır; yani unutulur.
Bu durumda unutamadığımız
anıların belleğimizdeki
kalıcılığı, o bilgi veya anıyı ne
sıklıkla kullandığımız ile güçlü
bir ilişki içerisindedir. Hatırlamak istemediğimiz o kötü
veya travmatik anıyı bir süre
sonra gerçekten hatırlamama-

mızın nedeni de bilinçaltımızda
bu anıyı gerçekten istemememiz
ve yok saymamız, buna bağlı
olarak da tekrar etmememizdir.
Öyle ki travmaların ardından
bir stres bozukluğu belirtisi
olarak çoğu insan kısa süreli
bellek kayıpları yaşar. Bu beynin
kendini korumaya alma şeklidir
ve kişiyi kötü hatıraların yarattığı stres ve endişeden korur.
Beynimiz bir şeyleri hatırlıyor
ya da unutuyorsa ve bunlar
çoğunlukla bir kronolojik sırayla
gerçekleşmiyorsa burada değer
yargılarımızın ciddi bir payı
vardır.

Tüm bu bilgilerin ışığında ufak
bir hatırlatmada bulunmak
istiyorum. Unutmak için acele
etmeyin, unutamıyorum diye
endişe etmeyin. Unutmak
biyolojik ve doğal bir süreçtir.
Onu karmaşık hale getiren
kendi bilinçaltımız; yani biziz.
Peki hatırlamak istemediğimiz
bir anıyı nasıl unutabiliriz? Bu
soru için modern bilimin birçok
cevabı olacaktır. Günümüzde
gelişmekte olan birçok cihaz
ve yeni tedaviler mevcut ancak
hepsinin ötesinde bu sorunun
cevabı kendimizi tanımaktan
geçiyor. Neleri unutuyoruz veya
neleri hatırlıyoruz? Bu bilgiler
bize kendi hikayemizi anlatıyor.

Travmaların
ardından
bir stres
bozukluğu
belirtisi
olarak çoğu
insan kısa
süreli bellek
kayıpları
yaşar.

Saliha AKBULUT
Klinik Psikolog
www.instagram.com/terapiodan
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TÜRKİYE’YE

İKİNCİLİK GETİREN

BİR EMEĞİN
SERÜVENİ…
EXPO NEDİR?
EXPO’lar dünyanın kültür, tarih
ve eğitim olimpiyatları olarak
nitelendiriliyor.
EXPO; ülkeleri, uzmanlaşmış oldukları konulardaki bilgi birikimlerini
daha yaşanılır bir dünya için paylaşmak üzere bir araya toplar. Burada
ürünlerden çok fikirler, kültürler
ve dünyanın geleceği için projeler
sergilenir. Yani ticari olmaktan öte
eğitsel amaçlı birer tema ve kültür
etkinliği olarak anılır.
EXPO, ''sergi'' anlamına gelen exposition kelimesinin kısaltmasıdır. EXPO’lar, “Dünya Sergisi” ya da “Dünya
Fuarı” olarak da adlandırılır.

ECDAT MİRASINI TANITMAK İÇİN ÇIKILAN YOL:
2008 yılında İspanya’nın ev sahipliği yaptığı
EXPO Fuarı’na, Türkiye adına ressam ve ebru
sanatçısı Gülseren Sönmez katıldı. ’’ Türk Mermer Kağıdı Sanatı Ebru’’yu tanıtmak için Türkiye’ye ayrılan bölümün standında 3 ay boyunca
gecesini gündüzüne katarak çalışan Sönmez,
geride katılımcılarla yaptığı yüzlerce ebru eseri,
unutulmaz deneyimler ve halk oylamasında
Türkiye’ye ikincilik getiren bir gururu armağan
bıraktı. İşte Gülseren Sönmez’in samimi kaleminden Zaragoza EXPO’suna dair izlenimler…

İspanya’nın Aragon bölgesinde yer
alan ve ülkenin 5 büyük şehrinden
biri olan Zaragoza’daki Expo’ya ‘’Türk
Mermer Kağıdı Sanatı Ebru’’yu tanıtmak için görev aldık. 14 Haziran-14
Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen Zaragoza Espoo’sunun konusu
“Su ve Su ile Sürdürülebilir
Kalkınma” idi.

EXPO’LARIN
İLKİ 1851'DE
YAPILDI
1851’de Londra Kristal Palas’ta
düzenlenen sergi ile temelleri
atılan EXPO’lar, 98 ülkenin üye
olduğu BIE (Uluslararası Sergiler Bürosu) tarafından organize ediliyor.
Sosyal, kültürel ve eğitsel
yüzüyle insanlığın gelişimine
ve hoşgörüyle bütünleşmesine öncülük eden EXPO’lar
beş yılda bir kez düzenlenerek en
az 3, en çok 6 ay devam ediyor.
Kapladıkları ortalama 1 milyon 500
bin metrekarelik alanda dünyanın
dört bir yanından on milyonlarca
ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.
Böylelikle EXPO’lar, gerçekleştirildikleri kentlere, dünya halklarını
bir araya getirerek yeniliklerin ve
sürdürülebilir gelişmenin kapısını
uyum içinde aralamada rol oynama
fırsatı veriyor. Bunun yanında kent
kimliğinin sosyal, kültürel ve eğitsel
yüzüyle insanlığın gelişimine ve
hoşgörüyle bütünleşmesine öncülük
ediyorlar. Kent kimliğine hafızalardan
silinmeyecek bir itibar sağlamada
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rol üstlenen EXPO’lar; 1851 yılında
Londra'ya Krystal Palace, 1889 yılında
da Paris’e Eyfel kazandırdı. Eyfel Kulesi Paris şehrinin hafızalardaki yerini
sağlamlaştıran eşsiz bir yapı oldu.

EXPO 150 YILDA
TAM 63 KEZ
DÜZENLENDİ
Türkiye EXPO’lara 1851 yılından bu
yana savaş yılları da dahil, katıldı.
Almanya EXPO’suna 1867 yılında,
Sevilla’ya 1992, Lizbon’a 1998, Hannofer’ya 2000, Aichi’ye 2005, Chiang
Mai’ye 2006, Zaragoza’ya ise 2008’de
katılmıştır.

Zaragoza 2008
EXPO’suna, etkinlik
tarihinden 3 ay önce görevlendirildik. Çorum’dan Nilgün Ayşecik Çevik,
Ankara’dan ben Gülseren Sönmez…
Boyalarımızı, kitremizi, tekne, fırça,
tarak, ebru kağıtlarımızı vb. malzemelerimizi hazırladık. Bu malzemeler
Dış İşleri Bakanlığı tarafından Zaragoza’ya gönderildi. Ecdadımızın bize
miras bıraktığı, UNESCO tarafından
da Somut Olmayan Kültürel Miras
olarak kabul edilen ve büyük bir
sanat olan ebruyu tanıtacağımız için
çok heyecanlıydık.
10 Haziran günü, Çorum’dan gelen Nilgün Ayşecik Çevik’le Kültür
ve Turizm Bakanlığında buluştuk.
Evraklarımızı alırken oradaki yetkili
kişiler bize “Siz büyük bir organizasyonun küçük bir parçası
olacaksınız, birkaç ebru yapmanız
yeterli olacaktır.” dediler. Evraklarımızı alıp Ankara Ulus’taki Merkez
Bankası’ndan harcırahlarımızı aldık.
13 Haziran günü 05.30’da yola çıktık,

07.30’da Esenboğa Havaalanı’ndaydık. Önce İstanbul’a uçtuk. İstanbul’da bize rehberlerimiz
katıldı. 09.30’da Madrid Havaalanına
gidecek uçağımız biraz gecikmeli
olarak kalktı. 13.30’da Madrid
Havaalanı’ndaydık. Havaalanı’nda
diğer arkadaşlarla buluşup Atocha Tren İstasyonu’na
geldik. Önceden alınmış tren biletlerimizde
16.30’da hareket edeceğimiz yazılıydı. En az
iki saatlik boş vaktimiz
vardı. Madrid’e gelinir
de müze gezilmez
miydi? Valizlerimizi
arkadaşlarımıza bırakıp
Nilgün’le Madrid sokaklarında
koşmaya başladık. Rayna Sofya
Müzesi’ni koşarak dolaştık. Atocha
Tren İstasyonu’na geldiğimizde kan
ter içindeydik. Biletlerimiz valizlerimizdeydi. Biz gecikince valizlerimiz arkadaşlarımız tarafından
trene aktarılmıştı. Trene binmek
için panellerin önüne geldiğimizde
polis bizim geçişimize izin vermedi.
Trenin kalkmasına üç dakika vardı. O
sırada rehberimiz koşarak yanımıza
geldi. Listede adlarımızı gösterince
trene binmemize izin verildi. Arka
kapısından kendimizi içeri atar atmaz
tren hareket etti. Saatteki hızı 300
km olan hızlı trenle 4,5 saatlik yolu
1,5 saatte alarak Zaragoza’ya eriştik.
İlk kez hızlı trene biniyordum. İkişer
ikişer arabalara binerek kalacağımız
eve geldik.
Eve geldiğimizde çok sayıda genç
arkadaşla karşılaştık. Feyza, Terim,
Yağmur, Bengisu, Emine, Bahar, Hilal,
Ezgi, Seval, İzmir’den gelen Nermin,
Brute… Her birinin 2008 Espoo’sunda görevleri vardı.
Kızlarımızın hepsi başta İspanyolca
olmak üzere birkaç dil biliyorlardı.

Onlar rehber olarak
çalışırken
biz de ata
sanatımız
olan Türk
mermer
kağıdı sanatı
ebruyu tanıtıp
uygulama yapacaktık.
Kalacağımız yer; 3 oda, bir salon,
mutfak, banyo ve tuvaleti olan bir
evdi. Her odada 2 kişi kalacaktık.
Yanımızda getirdiğimiz hazır çorbalardan kızlarımıza da vererek yurt
dışındaki ilk yemeğimizi yedik. Ardından, yanımızda getirdiğimiz robotla
kitre erittik ki sabah yapacağımız
ebruya hazır olsun. Geceleyin hep
beraber enformasyon dairesinde
sabahlayarak yaka kartlarımızı
aldık. Yaka kartı olmayanlar Expo’ya
giremiyor, İspanya’ya da izinsiz girmiş
sayılacağından sınır dışı ediliyordu.
Sabaha karşı kaldığımız eve dönerek
hazırladığımız kitrelerle Expo sahasına vardık. Girişten itibaren en az bir
km yürüdükten sonra İspanya-ZARAGOZA 2008 EXPO’sunda Türkiye
pavyonunun konsepti olan; Hayat
Çeşmesi (Turkey Fountain of Life)
yazısını görünce çok sevindik.
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DÜNYANIN EN BÜYÜK
SU FESTİVALİ
Bizi Sergi
Genel Komiseri
Büyükelçi Sencer
Özsoy karşıladı.
Yanında zamanla hepimizin
sevgisini kazanan
donanımlı bir
bey, Dış İşleri
Bakanlığı Tanıtım
Daire Başkanı
Necil Nedimoğlu
vardı. Sergi Komiserimiz, bizim sergimizin 4 ana bölümden
oluştuğunu, ayrıca 2000 yıllık bir geçmişi olan Zaragoza
EXPO’suna 1,55 milyar euro harcama yapıldığını söyledi.
Kente büyük canlılık getiren EXPO 2008, Dünyanın en
büyük su festivali olarak herkesin dikkatini “su”ya çekmeyi
amaçlıyordu. Uzmanlar önce kentin fiziki yapısını incelediler ve tarihi dokusuna hiçbir müdahalede bulunmadan
Ebro Nehri’nin odağında su şehri inşa ettiler. Nehrin taştığı
alanlara “Su Parkı“ yapıldı. Dev su kulesi, bir su damlası gibi
inşa edildi. Nehrin üzerine ünlü İranlı mimar, Zaha Hadid’in
çizdiği “Pavyon Köprü” inşa edildi. 260 metre uzunluğundaki köprünün üzerine pavyonlar yerleştirildi. Aralarında
Nil ve Amazon‘un da bulunduğu Dünyanın 5 önemli büyük
nehri ise bir “Nehir Akvaryumu’’ içinde tanıtıldı.
Kentteki tren istasyonundan fuar alanına çekilen bir tel
üzerindeki teleferik ile şehre yığılacak trafiğin, fuar bölgesine aktarılması amaçlandı. Bu fuar kapsamında düzenlenecek bilimsel toplantılarda su ile yaşam, su ile enerji, su
ve toprak, iklim değişikliği, su paylaşımı, su ve gıda üretimi,

Köşe Yazısı

suyun geleceği
ve diğer birçok
konu tartışılacak
ve tam 2000
uluslararası uzman, görüşlerini
sunacaktı. 3 ay
devam edecek
fuarda, eğlence
ağırlıklı 5000
etkinlik düzenlenecekti.
Amfi tiyatrolarda, tarihi
mekanlarda, yeni inşa
edilen salonlarda,
dünyanın ünlü tiyatroları sahne alacak; ünlü
filarmoni orkestraları ve
şarkıcıları konserler verecek; bale, opera dans
gösterileri yer alacaktı.
Yalnızca çocukların eğlenmesi için 480 gösteri organize
edilmişti.

Sağlı sollu
büyük dev
ekranlarda
Neolitik Dönem’den başlayarak Anadolu
kültürü, 2023’te
Güneydoğu
Anadolu Bölge-

Bu ön tanıtım bizlerin aydınlanması için çok önemliydi.
Bundan sonrasını da yaşayarak görecektik.

1. Bölüm’de devasa boyuttaki Ürgüp-Göreme görüntüleri
vardı. 2. Bölüm’de ünlü çeşmelerimizin, hamamlarımızın,
türbelerimizin maketleri birebir yapılmıştı. İç içe geçmiş
döne döne devam eden odaları takip ettiğimizde 3.
Bölüm’de 2023 Gap Projesi’yle karşılaştık. Yerler yapay çim
halı ile kaplıydı. Bu halının ortasından geçen yolun, bir
tarafına hafif bir tümsek verilmişti. Daha sonraki günlerde
ebru yapmaktan, yaptırmaktan sırtımız ağrıyınca bu yapay

Her milletin Dünya Günü vardı. O günlerde her ülke kendi
ülkesinin en popüler gösterisini yaptı. Örneğin Rusların
Bolşov Balesi, İngilizlerin Kraliyet Balesi gibi… Türkiye 14
Temmuz günü Mehter ve Sultanların Dansı’yla yürüyüşe
katıldı ve Anfi Tiyatro’da da yer aldı.
Pavyonumuzu gezdikten sonra, daha önce Dış İşleri
Bakanlığı yoluyla gönderdiğimiz malzemeleri alt kattaki depodan aldık, üst kata çıkardık. Paketlerimizi açıp
hemen teknelerimizi, boyalarımızı, kağıt, tarak ve diğer
eşyalarımızı hazırladık. Her iki teknenin üzerine de bark
vizyon sistemini kurdurduk, televizyondaki görüntüyü
test ettik. Fonda çalınması için tasavvuf ve ney taksim
müziklerini koydurduk (Bu müzikler ortama mistik bir hava
katıyor, bütün gün yayın yapılıyordu. Müzik yayını Expo
süresince de devam etti). Evden getirdiğimiz paspartulu
ebrularımızı da salonumuzda sergiledik.

EXPO’nun ilk günüydü yavaş yavaş ziyaretçiler gelmeye
başladı. Hemen ebru yapımına başladık. İnsanların heyecanı bizi sarıyor, onlar da
yapılan her ebruyu yakından
ve bark vizyondan izleyerek
her defasında alkışlıyorlardı.
Gelen konuklarımıza da ebru
yaptırıyor, yaptıkları ebruları
hediye ediyorduk. Ebrunun
kuruması için zaman gerekiyordu. Onlara İspanyolca
(Media Hora) yarım saat sonra gel diyorduk.

EXPO’nun en büyük etkinliklerinden birinin de 32.000
kişinin katılımının beklendiği; Asya, Avrupa, Afrika, Latin
Amerika kıtalarıyla video konferansların yapılacağı, 2000
uzmanın dünyadaki su ve sürdürülebilir kalkınma sorunlarını çok boyutlu olarak tartışacağı Su Tribünü adlı bölüm
olacaktı.

MEHTER VE
SULTANLARIN DANSI

kişi paylaşıyorduk. Eğer Şenay olmasaydı bize tahsis edilen
harcırah yetmezdi. Çoğu zaman Türkiye’den getirdiğimiz
hazır çorbaları 3 kişiyle paylaşarak karnımızı doyurduk. Bu
konuda Şenay Hanım’ın da emeği yadsınamaz.

Sergide İlk Gün…

Kentte su temasını işleyen 4 büyük serginin açılacağı;
bunun yanında 5000’e yakın dans, tiyatro ve konser gibi
kültürel etkinliğin düzenleneceği bildirildi.

TÜRKİYE’NİN GÜNÜ:
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çime uzanarak
dinlenecektik.
Bu çim halı
birçok konuğun
da yatarak Gap
Projesi’ni izlemesini sağladı.

si’nin su ile gelişimi, İspanyolca ve İngilizce anlatılıyordu.
Devasa fanus içindeki bitkiler GAP suyu ile sulanırken,
yılda üç kez ürün almaktan bahsediliyordu. Gap Projesi
bölümünden sonra 4. Bölüm’de büyük bir alan, bu alanda da ebru yapacağımız, bizi zorlayan çok yüksek bir kürsü;
karşımızda İzmir’in tanıtımı için bir bölüm, sağ tarafımızda
çıkışta Avrupa Başkenti İstanbul 2000 grubu vardı. Nermin ve Burte İzmir’i tanıtıyorlardı. Yanlarında da Su Perisi
Ninfe’ni heykelini getirmişlerdi. İstanbul’u tanıtma projesi
doğrultusunda rehber Erdal ve arkadaşları İstanbul’u
tanıtan kitap, katalog, broşür dağıtımı yapıyor, İstanbul’umuzu gelen konuklara tüm özverileri ile İspanyolca,
İngilizce, Almanca, Fransızca anlatıp tanıtıyorlardı. Hepimiz
çok heyecanlıydık. Birkaç gün sonra kızım Şenay Sönmez’in
gelmesi beni çok mutlu etti. Onun evde olması birçok
sorumluluğumuzu da üstlenmesine neden oldu. Akşamları eve geldiğimizde karidesli pilavlar, çeşitli yemeklerle
karşılaşıyorduk. 3 kişinin paylaşacağı yemeği neredeyse 10
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Ekonomi

Zaragoza’da kaldığımız sürece
birkaç kişi dışında herkes ebrularını almaya geldi.
Türkiye’den 13 Haziran’da yola
çıkmış, 14 Haziran akşamına
kadar çalışmış; hiç uyumamış,
dinlenmemiştik. Akşamüzeri
pilimiz bitmişti. Çok yorgun
ama mutluyduk. İçimiz huzur
doluydu. İlk günde bile yurdumuz adına çok başarılı bir sonuç
almıştık. Pavyonumuzdan dışarı
çıktığımızda hava kararmıştı. O
gün Brezilya’nın Günü olduğu
için, tüm yolu sambacılar ve
konuklar doldurmuştu. Hemen
fotoğraf makinelerimizi çıkarıp
çekim yapmaya başladık. Her
anlarını fotoğraflamak istiyorduk. Çok ilerlediğimiz bir anda
bu sefer de sambacı bir bayan
kolumdan tuttuğu gibi ortaya
çekti. Onunla da dans ettim. Arkadaşlar ne oluyor Gülseren
şapkan mı bu işleri başarmanı sağlıyor diye takılıp şapkamı
kendileri taktı ama olmadı. “Dans etme şansı demek ki
seninmiş,” dediler.

ENGELLİLERİN
EKONOMİSİ ÜZERİNE
KISA BİR İZDÜŞÜM
Engelli vatandaşlar, ne yazık ki
çoğu zaman toplumsal yaşama
katılamadıkları için yoksunluk ve
yoksulluk içindedir. Bu insanları
topluma kazandırmak ve onlara birey
olarak farklı olmadıklarını hissettirmek, söylemlerle ya da Engelliler
Günü’nde onları hatırlayarak olabilecek bir şey değil.

Bize ücretsiz olan EXPO 2008 otobüslerimize binip Plaza de
la Poesia‘daki evimize geldiğimizde yorgunluktan bitmiş
vaziyette olsak da mutluyduk. Uyumadan iki gün geçirmiştik. Eve gelir gelmez hemen birer hazır çorba yapıp içtik ve
uykuya daldık.

İkinci Gün…
O gün geç uyandık. En yakın markete gittim. Ekmek ve
akşama yapacağım yemeklik malzemelerini alıp geldim.
Sabah hazırladığım güzel kahvaltıdan sonra Nilgün fuara
gitti. Ben de yemeğimizi hazırladıktan sonra geride kalan
rehber kızlarımızla fuara gittim. Kendi pavyonumuza
giderken Hint pavyonuna uğradım. O pavyondaki rehber
çocuklardan Masor adlı genç erkekle Bigi adlı genç kızı
kendi pavyonumuza getirip ebru yaptırdım.
O gün de gelen konuklara ebru yaptık, yaptırdık. Akşam
Brezilya’nın Rio gösterisi olacağından Amfi Tiyatro‘ya gittik.
Gösteri 00.45’te başladı. Gece 03.00’e kadar devam etti.
Evimize neşe içinde akıl dağarcığımıza bir şeyler ekleyerek
döndük.

Ertesi, daha ertesi günlerde de pek çok geceler sabahladık.
O kadar çok etkinlik vardı ki bir süre sonra hepsini izlemeye gücümüz yetmemeye başladı. Gençler, Siz olmasanız
biz bu kadar etkinliğe katılamazdık, enerjinize hayranız,
diyorlardı.
Amfi tiyatronun tahtaları Zaragoza’nın sıcağında çok
ısındığı için ağrıyan sırtımızı dinlendirmede iyi geliyordu.
Komiserimiz bize sabah iki saat öğleden sonra iki saat
çalışın demesine rağmen gelen konukları kıramadığımız
için akşamlara kadar çalışıyorduk. Bir süre sonra, diğer
pavyonları hiç izleyemediğimiz için yarım gün ben, yarım
gün Nilgün çalışmak üzere karar aldık. O şekilde pavyonları
izleyebildik. Yine de Zaragoza’dan ayrılırken görmediğim
pavyonlar vardı.
Gülseren Sönmez’in EXPO izlenimleri, önümüzdeki
sayıda kaldığı yerden devam edecek…
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Sosyal devlet anlayışının bir sonucu
olan sosyal politikaların, toplumun
eğitilmesi, üretimi, kalkınması, bilinçli
yurttaşlık vb. alanları kapsayan geniş
ve aynı zamanda işlevsel bir önemi
bulunmaktadır. Oluşan bu sosyal
politikaların, toplumun tüm kesimlerine -özellikle de sosyal dışlanmışlıkla
karşı karşıya olan engellilere- pozitif
anlamda yayılması hem toplumun
kalkınması hem de ilerlemesi için
elzemdir. Bunun içindir ki sosyal politikalar engellilerin eğitimi, istihdamı
ve korunması boyutunda çeşitli politikalar geliştirilmesini ve bununla yetinmeyip bunun kurumsallaşmasını
sağlayan süreci öngörmektedir.
Her şeyden önce bu insanların
ekonomik özgürlüklerinin temin
edilmesi yönünde, sosyal politikaların geliştirilmesi ve bu hususlara
dikkatle uyulması gerekmektedir.

Cumhuriyet tarihi boyunca, bu
konunun hassasiyeti ve önemi idrak
edilmiş olsa da çoğu kez var olan sorunlar ya görmezden gelinmiş ya da
ötelenmiştir. Ancak AK Parti iktidarı
ile yalnız engelliler için değil, dezavantajlı diğer tüm gruplar için de
var olan sorunlara yönelik sosyal politikalar üretilmeye ve bunlara hassasiyetle ağırlık verilmeye başlanmıştır.
Sorunlar piramidinin en tepesindeki, en etkili faktör ise ekonomi
faktörüdür, hiç kuşkusuz. Ekonomi
düzeylerini belirleyen en temel husus
ise bu bireylerin istihdamlarına yönelik yapılan sosyal politika uygulamalarıdır. Hiç eğip bükmeye gerek yok
bence! Sadece 2002 yılındaki engelli
istihdam verileriyle 2019 yılındaki
veriler göz gezdirmemiz bile bu savı
doğrulayacak niteliktedir.
Bu konuda verilebilecek en bariz
örnek, engellilerin kamudaki istihdamıdır. 2002 yılında sadece 5 bin
777 engelli memur istihdamı söz
konusu iken 2019 yılına gelindiğinde
(Mayıs itibarıyla) bu sayının 56 bini
geçtiğini görmekteyiz.

gerçekleşmişken sadece 2019 yılında,
Nisan ayı sonuna kadar 4 bin 515 engelli vatandaşın istihdam edildiğini
görüyoruz. Sadece bu veriler bile AK
Parti hükümetinin 2002 yılına kadar
her defasında ötelenen, hatta görmezden gelinen meselelere ne kadar
ciddiyetle eğildiğinin bir kanıtıdır.
Çünkü bir birey -engeli olsun ya da
olmasın- ekonomik geliri nispetinde
özgürdür. Sürdürülebilir düzeyde bir
işi ve düzenli bir geliri varsa ayrıca
devletinin şefkatli elini omuzunda
hissedebiliyorsa ancak o toplum
içinde kendini bir birey olarak görecektir.
Aksi halde, sadece engelliler
gününde ‘’yalancı ama başarılı’’
mimiklerle hatırlanmış, başı okşanmış
ama gönlü kırılmış bir “Ah Ordusu”
kalır vicdanlarımızda…

Kamu kurumları dahil İŞKUR üzerinden istihdamı gerçekleşen engelli
sayısı ise 387 bin 915 kişidir. 2018 yılı
içinde 14 bin 930 engelli istihdamı
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İNANÇ,

kalıyor. Onları işleyip belli bir kalıba
sokmanız lazım. Dil, imla, ritim,
duygu dozu, imge… Belki onlarca
kere bozup tekrar kurmanız lazım.
Dünyada yaşanan onca acı var.
Bunları görmezden gelmek mümkün değil. Ancak acıyı anlatırken
ajitasyona kaçmadan, melankoliye
düşmeden, drama boğmadan
yapmanız lazım. Aksi halde sıkıcı
metinler ortaya çıkacaktır.

YAZDIRAN

TEK GÜÇTÜR

İlk kitabınız olan “İlk Değilim
Üstelik”i kaleme alırken nasıl bir
yol izlediniz?

Şafak Çelik
Lise sıralarında tanıştığı şiirle
münasebetini hem yaşayan hem
de klasikleşen ustaların eserlerini okuyarak devam ettiren
Şafak Çelik, şiir tutan kaleminden damıtarak oluşturduğu
dizelerini üç kitapta topladı. İlk
kitabından sonra mananın ön
plana çıktığı, daha yalın bir forma kavuşan şiir çizgisiyle dikkat
çeken isim; şiirin de şairin de bir
derdi, davası olması gerektiğini
düşünenlerden… Dünyadaki
acılara kayıtsız kalmak kabil
değil. Fakat asıl mesele ajitasyona kaçmadan, melankoliye düşmeden, drama boğmadan kalem
oynatabilmek. Bu da ancak
doğru eserleri okumak, doğru
soruları sormak ve doğru cevapları yakalayabilmekten geçiyor.
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Şiir yazma serüveniniz
ne zaman başladı? Edebiyatın bütün türlerini
düşündüğümüzde sizce
şiiri diğer türlerden ayıran en
önemli farklılık ve sizi şiire
yönelten sebepler nedir?
Lise yıllarımda okul arkadaşlarımızla şiirler okuyup kitaplarımızı takas ederdik. O zaman
okuduğumuz şairlerin şiirleri bizi
hem fikri hem duygusal hem de
dil olarak etkilerdi. O dönemde Türk şiirinin klasikleşen ve
yaşayan ustalarını okuyor olmamız, nitelikli eserlere tesadüf
etmiş olmamız büyük ihsan.
Böylece hem iyi şiir hem güzel
dil işçiliği hem de fikrin savunulması anlamında çok beslendik.
O dönem okuyan arkadaşlardan
çoğu daha sonra bunu yazma
eylemine geçirmediler. Okur
olarak kaldılar. Ben o dönemde

ustaları taklide başlamıştım.
Onlara öykünerek yazmaya
çalıştım. Zamanla bu denemelerim özgün eserlere dönüştü.
Bu noktada Ali Ural Hocamın
desteğini anmadan geçemem.
Tür olarak şiirin diğerlerinden
farkı formu. Sanatçının ifade
için seçtiği form. Kendini rahat
hissetmesiyle ilgili. Ben de her
yazar gibi zaman zaman farklı
alanları deniyorum.
Şiir yazarken ilham kaynağınız nedir? Şiirinizi oluşturan hikâyeleri seçerken
nelere dikkat edersiniz?
İlham belki bir kıvılcım olarak
kabul edilebilir. Ancak aslolan çalışmaktır. Sizi etkileyen
herhangi bir olayı ilham kabul
edebilirsiniz. Bir kalkış noktası ya
da dayanak. Ancak bu çarpılma
anı geçtiğinde elinizde kelimeler

İlk kitaplar en önemlileridir yazarları
için. Ancak en tecrübesiz ve olgunlaşmamış düşünceleri, acemilikleri,
oluşmamış bir dili barındıranlar da
onlardır. Bu sebeple bazı yazarlar
ilk kitaplarını saymazlar. İlk kitaba
ulaşmam benim için çok uzun bir
sürenin sonunda mümkün oldu.
1998’de yazdığım şiirler de var o
kitapta 2014’te yazılmış olanlar da.
Bu demek ki elenenler, zamana
direnemeyenler yok artık. Belirli
bir aşamaya geldiğinizde, taklit
dönemi bittiğinde dergilerde
görünmeye başlar yazar. Benim için
bu nokta Karabatak dergisinin çıkışı
oldu. Bir süre sonra kitap bütünlüğüne kavuştuğu düşünülerek eser
haline getirilmesine karar verildi.
Bu noktada da editör ve eleştirmen
olarak Ali Ural Hocam’ı anmadan
geçemem. Bize sağladığı güvenli
adada özgürce hareket etmemize
imkan verdi.
“Kuş Adımı”nda nazım-nesir iç içe
tarzda yazdığınız şiirler bulunuyor. Şiirin değişmesi, dönüşmesi,
kendini yenilemesi gerektiğini
düşünüyor musunuz? Kendi şiir
çizginizi nasıl tanımlarsınız?

Aslında biçim, yapı, kalıp olarak ilk
kitap daha deneysel diyebilirim.
İlk zamanlar yazarlar zanaatkar
gibi neler yapabileceğini merak
ediyor. Sanırım bu sebeple dışına, görünen yüze daha çok özen
gösteriyor. Zamanla zarfı bırakıp
mazrufa yöneliyor. Bende de böyle
oldu. İkinci kitapta belli bir düşüncenin etrafında olmayı tercih ettim.
Uzatılmış Bir Yas’ta ise daha da
sadeleşmiş, daha geleneksel formlara dönmekle birlikte anlamı daha
ön plana alan bir yapıya geçtiğimi
söyleyebilirim. Yeni biçimler ve imkan arayışları elbette devam ediyor.
Ancak sadeleşme şimdilik daha
önemli görünüyor.
Kitaplarınız bölümlerden oluşuyor. Bunlar belirttiğiniz anlamın
ön plana çıkması için mi var?

yazılıyor ancak kitap bütünlüğü
düşünüldüğünde belirli gruplamalara gidilebiliyor ya da gruplara uymayan şiirler kitap dışına çıkabiliyor.
Bazı şiirlerinizin altına şiirinizi
nerede, kime yazdığınıza ya da
kimden esinlendiğinize dair notlar bulunuyor. Şiir sizin için tarihe
bir anı bırakmak mı?
Boş bir çabadır iz
Bırakma gayreti gölgelikte
Siyah mürekkeple
Kara sayfaya yazmak.
Münacatta böyle bir bölüm var.
Dünyanın gölgelenip gidilecek bir
yer olduğunu biliyoruz. Kendisi
geçiciyken bizim onun üzerinde iz
bırakmamız

Evet, böyle de söyleyebiliriz
sanırım. Şiirler ayrı ayrı zamanlarda
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ya da ölümsüzlüğe ulaştığımızı
vehmetmemiz ancak gülünç olur.
Ancak şiirlere eklediğimiz notlar,
epigraflar, tarihler, vs. anlamı
artırmak için gereklidir. Örneğin;
Toplu Oyunlar şiirinde bir tarih
var. Suriye sınırında karşılıklı top
atışlarının başladığı zaman yazıldı
ve tarihi şiire ekledim.
Şiirlerinizde dikkat çeken bir
nokta da genel eğilimin aksine,
aşk ağırlıklı olmaması. Tek bir
şiir yazma hakkınız olsa tercihinizi hangi konu üzerinde
kullanırdınız ve kime ithaf
ederdiniz?
Aşk da diğer her şey gibi
yaşamımızın bir parçası. Ancak tamamını kapsayan değil.
Hayatta bizi etkileyen onca şey
var. Hayatın tamamında kapsayıcı
olarak inancı görüyorum. Bu yalnızca İslam inancıyla ilgili değil.
Her yazarda inancın yazdıran güç
olduğunu düşünüyorum. Dine,
devrime, aşka, güzelliğe, doğaya
ya da her neye ise ona olan inanç.
Benim için aşk, her şiirin içinde
farklı yüzüyle içkin. Görünür
oldukları da var gölgede
kaldıkları da.
İlk Değilim Üstelik, Kuş Adımı,
Uzatılmış Bir Yas isimli üç şiir
kitabınız bulunuyor. Farklı
bir türde yazmayı düşünüyor
musunuz?
Evet, onlar kitap bütünlüğüne
ulaşan eserler oldular. Ancak
farklı alanlarda da yazıyorum.

Türkü Hikayeleri

Öykü, deneme, eleştiri,
sinema yazıları da var. Ancak
bunlar bir bütün oluşturmuyor şu an.
Şair ya da edebiyatçı
olarak örnek aldığınız,
etkilendiğiniz isimler kimler? Gençlere okuması için
hangi şairleri önerirsiniz?
Elbette Türk ve dünya
klasikleri okunmalı. Ustaların her birinden alınacak
çok ders var. Her biri birkaç
yönüyle ön plana çıkıyor.
Bunları düzenli okumak,
doğru okumak, doğru soruları
sorabilmek çok önemli. Elbet bu
ustalara artık ulaşmak ya da soru
sormak mümkün değil ancak
esere doğru yaklaşmak ve doğru
sonucu çıkarabilmek çok önemli. Böylelikle çok şey katar eser
okuruna.
Şiire meraklı gençlere kendilerini geliştirmeleri için hangi
tavsiyelerde bulunursunuz?
Ustalardan bahsetmişken bu
soruya da aynı minvalde cevap
verebilirim; bir usta bulmaları
lazım. Özellikle doğrudan sorular
sorabilecekleri, eserlerini eleştirecek ve onlara bir şey katabilecek
ustalara talip olsunlar. Artık sosyal
medya var. Hayatta olan ustalara
ulaşmak çok daha kolay. Talip olmayı, talebe olmayı göze alabiliyorsanız, çalışıyorsanız ve ustanızı
bulduysanız elbet
mükafata erişirsiniz.

UYAN SUNA’M
Yöre: Malatya

Benim için
aşk, her şiirin
içinde farklı
yüzüyle içkin.
Görünür
oldukları da
var gölgede
kaldıkları da.

Olay Malatya’da geçer. Malatyalı
Fahri Kayhan, usta bir aşıktır. Suna,
Malatyalı Fahri Kayhan’ın eşidir ve
gerçekten güzel bir kadındır. İkisi de
birbirlerine ayrı ayrı saygı duyarlar ve
birbirlerini çok severler. O zamanlar
hamama gitme geleneği yaygındır.
Suna da mahalleden arkadaşlarıyla
hamama gider, yıkanırlar, sohbet
ederler… Bir gün Fahri Bey kahvede, köy meydanında biriyle tartışır
ve tartışma alevlenir. Adam, Fahri
Bey’in canını yakmak için ‘’Sen ne
konuşuyorsun be, ben senin karının
sırtındaki beni bile biliyorum.’’ der.
Oysaki onun karısı da hamamda
Fahri Kayhan’ın karısının benini
görüp ona söylemiştir. Fahri Bey herkesin içinde duyduğuna inanamaz,
hiçbir şey söylemeden evine gider.
Karısını karşısına alıp ‘’Suna’m’’ der,

‘’Böyle böyle oldu, ben seni biliyorum
ama elin yüzüne de artık bakamam.’’
Suna, ‘’Yiğidim sen beni bilirsin,
benim sana nasıl bağlı olduğumun,
seni nasıl sevdiğimin farkındasın,
kurban olayım ele inanma…’’ der.
Fahri Bey duyduklarına tabii ki inanmamıştır ama içi de bir türlü huzur
bulamaz. Suna kocasını -istemeden
ve bir günahı olmadan- soktuğu bu
utanç verici durumdan rahatsızlık
duyar. Onu mutsuz ettiği için kendi
de mutlu olamaz ve Fahri Kayhan bir
gün eve geldiğinde Suna’yı kendini
asmış şekilde bulur. Karısı canından
geçmiştir… Fahri Bey, karısının cansız
bedenini yere yatırır, üzerini örter ve
sabaha kadar başında bu türküyü
söyler: Şafak söktü yine, Suna’m
uyanmaz…

Uyan Suna’m
Şafak söktü yine Suna’m uyanmaz
Hasret çeken gönül derde dayanmaz
Çağırırım Suna’m sesim duyulmaz
Uyan Suna’m uyan derin uykudan
Çektiğim gönül elinden
Usandım gurbet elinden
Hiç kimse bilmez halinden
Uyan Suna’m uyan derin uykudan
Bunca diyar gezdim gözlerin için
Niye küstün bana el sözü için
Dilerim Allah'tan sızlasın için
Uyan Suna’m uyan derin uykudan
Çektiğim gönül elinden
Usandım gurbet elinden
Hiç kimse bilmez halinden
Uyan Suna’m uyan derin uykudan

Şafak Çelik kimdir?
Kadıköy’de doğdu. İstanbul’da yaşıyor. İlk şiiri
Karabatak, ilk öyküsü Karagöz Dergisi’nde yayımlandı. Kuş Adımı, Uzatılmış Bir Yas, İlk Değilim
Üstelik isimli üç şiir kitabı bulunuyor. Bir kız, bir
erkek babası. Okumaya ve çalışmaya meftun.

Röportaj: Rıdvan KAŞIKÇI
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19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA,
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
KUTLU OLSUN
19 Mayıs
Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor
Bayramı tüm
yurtta olduğu gibi
Çekmeköy’de de
coşkuyla kutlandı.
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Taşdelen’de bulunan Atatürk
Anıtı’na çelenk sunumu ile
başlayan kutlamalar, Tev Ezel
Gülen Kıray Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Bahçesi’nde
düzenlenen programla devam
etti. Folklor gösterileri, spor
etkinlikleri, günün anlam ve
önemini belirten şiirler ve müzik

gruplarının yer aldığı kutlama
programına Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı
Ahmet Epli, Çekmeköy İlçe
Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir
Gülder, Çekmeköy Gençlik ve
Spor Müdürü Muhammed Kılıç
ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz “Başta
geleceğimizin teminatı
gençlerimiz olmak üzere
tüm milletimizin 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı’nı kutluyorum. Bu vesile ile Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ü,
ebediyete uğurladığımız
gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” dedi.
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12 YILLIK
GECE

Filmin merkezine oturttuğu ana mesele
insan onurudur. Yeme, içme, güvende
hissetme, tuvalete gitme, yıkanma veya
sosyalleşme gibi temel hak ve hürriyetlerden yoksun edilen insanların ölmeyerek
teslim olmayışlarının hamasetten uzak
destanlaştırılmasıdır hatta. Bu yüzden
Mujica’nın pembe bir plastik lazımlıkta ektiği
çiçeğin (hapisten çıkarken artık açmıştır ve
çiçeğiyle çıkar oradan Mujica) çok büyük bir
anlamı vardır: Umut eden direnir; direnen
hayatta kalır, bir pislik çukurunda olsa bile.

Bugün pazar…
İnsanı diğer canlılardan ayıran
düşünme becerisi, alnına hiç silinmeyecek iki yaftayı kazıdı. “Acımasız” ve
“Erdemli”. Kimine birini kimine ötekini… Sanat, acımasız olanların adını
asla unutmadıysa da hatırlamaya ve
hatırlanmaya değer buldukları hep
erdemliler olacak. Bu film de erdemlileri hatırlatıyor ve hatırlanmaya değer
buluyor. Acımasızların adları teferruat
şimdi.

Dayadım sırtımı duvara…
Askerî diktanın bu rehin alma operasyonundaki hedefleri şudur: Öldüremediysek
delirtelim. Çünkü bu tozlu postallar öldüremedikleri için çok mutsuzdur. Nitekim
Mujica’yla konuşan üst rütbeli, “Sizi öldürme
fırsatımız varken öldürmeliydik.” der. Bir
de sorduğu bir soru vardır komutanın: Ben
kendimi öldürürdüm, siz neden öldürmüyorsunuz? Cevabı Mujica ve arkadaşları,
hayatta kalarak verecektir, meselenin esir
düşmemek değil teslim olmamak olduğunu
gösterebilmek için 12 yıl sadece yaşayarak
direnirler.

Bugün beni ilk defa güneşe
çıkardılar…
Uruguaylı yönetmen Alvaro Brechner’in, Jose Mujica (Tam adı José
Alberto Mujica Cordano) ve diğer iki
arkadaşının bir askerî darbe sonrası
yakalanıp hapis hapis gezdirildiği (mekânlar birer ahırdan çok daha beterdir
elbette) tam 12 yılı anlatan filmi La
noche de 12 anos, Türkçe adıyla 12
Yıllık Gece, 2018 yılı bir biyografik dram
filmi. Sarsıcı bir politik atmosfere sahip
film; İspanya, Arjantin, Fransa ve Uruguay ortak yapımı. 12 Yıllık Gece aynı
zamanda Venedik Film Festivali’nden
de En İyi Film Ödülü’yle döndü. Filmin
başrol oyuncuları Antonio de la Torre,
Chino Darin, Alfonso Tort abartısız ve
sahici oyunculuklarıyla bu güçlü hikâyeyi bir basamak daha yukarı taşıdı.
Filmin tamamına hâkim ajitasyondan ve sömürüden uzak duran
tavırda oyuncuların katkısı tartışılmaz.
12 Yıllık Gece’yi güçlendiren diğer
etken elbette müzikleri.
Ve ben, ömrümde ilk
defa gökyüzünün bu kadar benden
uzak…
Kafka’nın Ceza Sömürgesi’nden bir
alıntıyla başlayan 12 Yıllık Gece, tam da
alıntıda bahsedildiği üzere (Adam mahkûma baktı ve memura sordu: “Mahkûm
kaç yıl ceza aldığını biliyor mu?” Memur
cevapladı: “Hayır, bunu kendi vücuduyla hissedecek.”) üç mahkûmun aldığı
cezanın vücutlarında bıraktığı -gerek
mental gerek fiziksel- izlerin hikâyesi
aslında. Işıktan, gökyüzünden, insan-

80

Bu anda;
Ne düşmek dalgalara…

dan, sesten ve sevgiden uzak kalan bu
üç esir, 12 yıl boyunca türlü işkencelere
maruz kalacaktır. Zaten başkaca bir
eziyete de ihtiyaç yoktur ya insansızlık
ve karanlığa mahkûmiyet varken.
Bu kadar mavi, bu kadar geniş
olduğuna şaşarak…
Kımıldamadan durdum…
Yıl 1973’tür ve Uruguay, askerî diktatörlük tarafından yönetilmektedir.
Diktatörlük karşıtı Tupamaro Özgürlük
Hareketi gerillaları “sakıncalı fikir
ve davranışları” nedeniyle mahkûm
edilmiş, bir kısmıyla silahlı çatışmaya
girilmiş ve 9’u esir alınmıştır. Yönetmen
Brechner bu 9 esirden üçüne; Jose Mujica ve iki arkadaşına tutar spotu. Esirler
kapatıldıkları tek kişilik hücrelerde konuşmanın, yazmanın, okumanın yasak olduğu “kuyulara” atılır.

Sonra, saygıyla toprağa oturdum…
Tam burada derine inilmeli. Yönetmenin spotu tuttuğu bu üç kişiyi
neden seçtiğini ve hikâyenin niyetini
anlamalı: Bu filmin asıl odağı özgürlük
hareketinin haklılığı yahut haksızlığı
değil. Fikrî bir tartışma zemini de kurmaya yeltenmez yönetmen; kim haklı
kim haksız: bu daha genel bir perspektiftir, yönetmenin tercih etmediği.
Zaten tarih ve Uruguaylılar bu mesele
hakkında hükmü vermiştir. Nitekim
darbe öncesiyle ilgili yahut hareketin
niteliği ile ilgili fazlaca bilgi barındırmaz hikâye. Sadece esirlerin, özgürlük
düşkünü, darbe karşıtı aydınlar olduğu
bilgisi verilir.

Rejim, bu üç adamla konuşmanın çok
tehlikeli olduğuna hükmeder. Eğer diyaloğa
geçerlerse ikna olma riski pusuda beklemektedir. Bu yüzden konuşmama kararı
alınmıştır onlarla. Elbette kendi aralarında
konuşmaları da yasaktır esirlerin.
Bu konuşmama/konuşturmama kararının
diğer ayağı da mahkûmların birbirleriyle
iletişimini koparmaktır. Buradaki asıl amaç
delirtmeye yaklaştırmanın yanında dünyada
tek başına hissettirmektir; unutulmuş, terk
edilmiş. Bu amaç bir noktaya kadar hedefini
de bulur elbette. Ancak yan yana tutulan
Nato ve Mauricio aşılmaz denen bu engeli
aşmayı başarır: Filmin en can alıcı kısımlarından biridir bu çözüm yolu; yani Nato ve
Mauricio’nun yan yana iki kuyuda tutulduğu
dönemde geliştirdikleri iletişim biçimi.
Aralarındaki duvar, duvar değil bir kâğıt
olacaktır, Nato ve Mauricio’nun kâh dertleşmek için kullandıkları kâh birlikte satranç
oynadıkları bir kâğıt. Bu satranç oynama
sahneleri Stefan Zweig’ın başyapıtındaki
yalnızlığın giderilişini hatırlatır izleyenlere.
Bu anda;
Ne kavga ne hürriyet ne karım…
Durum Jose Mujica için ise daha karanlık
olagelir 12 yıl boyunca; Mujica’yı ayrı bir
yerde tutan rejim, özel işkence metotları
ve sağır bir yalnızlığa mahkûm edişleri onu

psikoza sokacaktır. Unutulma hissini en
derinden hisseden de yine odur, nitekim:
“Bizi unuttular” der. Asıl umutsuzluğun ne
esir edilmek ne işkenceden geldiğini, unutulmuş olmanın -unutulmak var olmamak
demektir çünkü- sebep olduğu umutsuzluğun eline hiçbirinin su dökemediğini
gösterir yönetmen, Jose ve esirler…
Toprak, güneş ve ben...
Bu karanlık atmosfere sahip filmin elbette
tebessüm ettiren anları da vardır. Yönetmen
ironiyi çok ustaca kullanır. Nato’nun tuvalet
sahnesi bunun en berrak örneğidir: Zira
Nato eli yukarıda bir boruya kelepçelenerek
bırakılır ve esir çömelemeyince ihtiyacını
gideremez. İroni tam burada devreye
girer: Nato durumu belirtir ancak böyle
bir meselede dahi kendi başına hareket
edemeyen emir komuta zinciri, kördüğüm
olacaktır.
Tebessüme değer diğer kısım ise şair-yazar
Mauricio’nun bir çavuşa aşk mektupları
yazmasındaki yardımı ve bununla birlikte
ilerleyen arkadaşlıklarıdır. Çavuşun duyduğu
bu minnet filmin sonlarına doğru “senin
için yapabileceğim bir şey var mı” sorusuyla
somutlaşır. Ve bu soru Nazım Hikmet’in
Hürriyet şiirini yeniden yazdırır. Üç arkadaş
ilk kez; kelepçesiz, çuvalsız ve askersiz bir
avluya çıkarlar ve masmavi göğün altında
uzanıp güneşi içerler bedenleriyle.
Tüm bunların sonunda, kâbus sona erer elbette. Aklını ve vicdanını korumayı başarmış
Mauricio (Kültür Varlıkları Müdürü olur yıllar
sonra); Nato (Savunma Bakanı olur); Pepe
yani Jose Mujica ki sonrasında Uruguay’ın
başına geçecek ve maaşının % 90’ını ihtiyaç
sahiplerine bağışlamak, bir çiftlik evinde
yaşamak gibi birçok “delice” iş yapacaktır,
sanatın hatırlanmaya değer bulduğu birer
ad olarak bu filmle ölümsüzleşmiştir nihayet.
Peki, ötekilerin adları neydi?

Ela Korgan
Yazar ve Eleştirmen

Bahtiyarım…
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Yaz geldi, çiçekler açtı, arılar hep çalıştı.
Arı vız vız vız, arı vız vız vız, arı vız vız vız diye çalışır.
Adım adım yaklaşan yaz
tatili... Çocukların heyecanla
beklediği karneler... Vee bir
Ramazan'a daha doyamadan, kapımızı çalacak olan
bayram... Ne çok güzellik
toplanmış bu aya.
Tüm kış çalıştık, didindik,
yorulduk; şimdi artık sefasını
sürme vakti. Kimimiz valizini
hazırlayıp sahil kentlerine,
kimimiz mis gibi doğasıyla
köy evlerine doğru yola çıkacak. Ulu ağaçların gölgesinde
saatlerce dinlenecek, kitap
okuyup ruhumuzu soluklandıracağız. Serin sularında
yüzüp nefeslenecek, sonsuz

ormanlarında huzur bulacağız. Maviyi, yeşili ve en
önemlisi de güneşi iliklerimize kadar hissedebileceğimiz
zamanları keyifleme vakti.
Bu ayın tariflerine gelince...
Bayramda misafirlerimize el
emeği hazırladığımız çikolataları ikram edelim. Yanına da
ferahlatacak soğuk bir şerbet
yapalım. İster karne hediyesi,
tatil hediyesi deyin, isterseniz
bayram hediyesi. Keyifle
yiyelim, içelim ama israf
etmeyelim. Nice bayramlara
hayırla erişelim, herkese iyi
bayramlar.
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Malzemeler
• 2 demet reyhan
• 2 litre su
• Yarım limon
• 2 çubuk tarçın
• 5 adet karanfil
• 4-5 adet limon tuzu

ŞEKERSİZ ÇİKOLATA

Malzemeler

• 4 yemek kaşığı kakao yağı
• 2 yemek kaşığı Hindistan
cevizi yağı
• 2 yemek kaşığı ham kakao
• 1/2 çay kaşığı vanilya
• 2 yemek kaşığı bal
Yapılışı
Bal hariç tüm malzemeler
benmari usulü eritilir.
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Yapılışı
reyhanlar
Yıkanmış ve süzülmüş
bir kaba alınır.
zu ve
Çubuk tarçın, limon tu
karanfil eklenir.
lar ve kayDörde bölünen limon
namış su ilave edilir.
tilir.
Soğuyana kadar bekle
l ilavesiyle
Süzülerek şeker veya ba
servis edilir.
Afiyet olsun.

Eriyen malzemeler ilk sıcaklığı
çıkıp ılıyınca bal eklenip iyice
yedirilir (Bu aşamada karıştırma işlemi iyi yapılmalı).
Karışım, çikolata kalıplarına ve
muffin kalıplarına dökülerek
buzlukta dondurulur.
Doğal çikolatamız oda
sıcaklığında yumuşadığı için,
buzlukta muhafaza edilmesi
tavsiye edilir.
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2.MAHMUT
Sultan 1. Abdülhamit’in küçük
oğludur. Babası öldüğünde henüz
beş yaşındaydı. Sarayda başka
şehzade bulunmadığı için amcası
3.Selim, ona gereken ihtimamı göstermiş, eğitimiyle bizzat ilgilenerek
iyi yetişmesine dikkat etmişti. Hatta
müzik eğitimini de bizzat kendisi
vermişti. Bu yüzden Şehzade Mahmut, 3.Selim gibi ıslahatçı yetişti.
Ne pahasına olursa olsun, devlette
köklü değişikliğe gitme fikrine
inanmaktaydı. Şehzadelik yıllarında
“4. Mustafa’nın veliaht şehzadesi”
olarak görülen Sultan 2. Mahmut, 28
Temmuz 1808’de, 24 yaşındayken
tahta çıktığında, kendisine şu dini
telkin yapıldı:

2. Mahmut’un
Tahta Geçmesİ
İsyancılar, Sultan 3.Selim’i tahttan
indirmek suretiyle saraya hapsederler ve 4.Mustafa’yı tahta çıkartırlar.
Bu arada Rusçuk’ta bulunan Alemdar Mustafa Paşa, Nizâm-ı Cedîd
taraftarları için bir umut kaynağı
olmuştur. Nitekim 3.Selim’i yeniden
tahta çıkarmak üzere, büyük bir
84
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lâm başta olmak üzere, fitneye sebep
olan pek çok kişiyi de cezalandırır
veya sürgüne gönderir ancak Alemdar’ı öldüren ve ortalığı yakıp yıkan
yeniçerileri durdurmak mümkün
olmaz. Öyle ki devletin pek çok kurumu işlevsiz hale getirilmiş, neredeyse
yönetim kademesinde adam bırakılmamıştır. Yeniçeriler, 4.Musafa’nın
da öldürülmesini isterler. Çaresiz
kalan 2.Mahmut, kardeşi 4.Mustafa’yı
boğdurur ancak bununla yetinmeyen
yeniçeriler, bu defa da 2.Mahmut’un
azlini isterler.

(1808-1839)

Dünya ve içindeki her şey fanidir. Ahiret
ise her şeyi ile ebedidir. Her insan kendi
ettiğinden sual olunur. Lakin padişah,
mülkünde bulunan herkesten sual
olunur. Cümlesi tarafı Hak’tan kendisine emanet olunmuştur.
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kuvvetle İstanbul’a gelen Alemdar,
Topkapı Sarayı’nın önüne geldiğinde
3.Selim’in şehit edilmiş bedeniyle
karşılaşacaktır. Alemdar, 3.Selim‘in
bedeni üzerine kapanıp ağlarken
etrafındakiler, acele davranıp Şehzade Mahmut’un hayatını kurtarma
konusunda kendisini ikaz ederler.
Nihayet Alemdar Mustafa Paşa,
Şehzade Mahmut’u isyancılardan
kurtararak 4.Mustafa’nın yerine tahta
geçmesini temin eder.
Sultan 2.Mahmut, ilk iş olarak
kendisini tahta çıkaran Alemdar
Mustafa Paşa’yı sadrazamlığa getirir
ve Nizâm-ı Cedîd uygulamalarını
yeniden yürürlüğe koyar. Şeyhülis-

Öte yandan kargaşayı fırsat bilen
Balkan milletleri de isyan ederek
devletten ayrılmak isterler. Sultan
2.Mahmut, art arda karşılaştığı olaylar
sebebiyle oldukça kapalı bir siyaset
izlemeye başlamış ve fikirlerini en yakınlarına bile açmamaya
özen göstermiştir. Her türlü yeniliğe
ve ilerlemeye karşı çıkan, özellikle
de yeniçerileri ortadan kaldırmaya
yönelik çalışmaları büyük bir gizlilik
içerisinde yürütmüştür.

gibi yabancılarla dirsek teması olan
kimseler yüzünden ıslahatlardan
sonuç alınamıyordu. Fener Rum
Patriği ile sıkı-fıkı bir ilişki içerisinde
olan Halet, Yunanistan’ın bağımsızlığı
için savaşan Eterya Cemiyeti’yle de
temas halindeydi.
İhtilale yeltenen Yunanlı isyancıların
Mora’da bulunan Türkleri kılıçtan
geçirmesi üzerine Sultan 2.Mahmut,
isyanın tahrikçisi olarak gördüğü
Ortodoks patriğini idam ettirdi. Bu
arada Rusya’nın tahrikiyle Romanya’da da isyan başladı. Osmanlı ordusu bu isyanı kolayca bastırdı lakin
Mora İsyanı bastırılamadı. Çünkü
Romanya, Fransa başta olmak üzere
bazı Avrupa devletlerinden destek
alıyordu. Avusturya, Osmanlı’nın
yanında yer alırken Prusya, İngiltere
ve İspanya tarafsızdı. Rusya ile Fransa
ise Yunanistan’a bağımsızlık verilmesi
taraftarıydı. Navarin Hadisesi ile de
bunu açıkça otaya koydular. Osmanlı’nın yapacağı bir şey yoktu ve 1822
yılında Yunanistan bağımsızlığını ilan
etti.

NAVARİN BASKINI
Yunanistan’ın Navarin Limanı’nda
bulunan Osmanlı donanması 1827
yılında İngiliz, Fransız ve Rus donanmalarının ortak harekatıyla baskına
uğratıldı ve yok edildi. Denizcilik
tarihinde önemli bir dönüm noktası
kabul edilen Navarin Baskını’yla
Yunanistan kesin olarak bağımsızlığını elde etti. Mehmet Ali Paşa’nın,
Mısır’ın yanı sıra Mora’yı da kontrolü
altına almasını hazmetmeyen İngil-

tere, Fransa ve Rusya’nın aralarında
anlaşarak bu ihanete girişmeleri
karşısında 2.Mahmut cihat kararı aldı
ancak yeni kurulan ordunun, böylesine büyük bir savaşa girecek tecrübesi henüz yoktu. Bu arada Rusya,
Osmanlı’ya karşı büyük bir saldırı
fikrini müttefiklerine açtı fakat İngiltere ve Fransa’dan istediği desteği
alamadı. Bu defa tek başına saldırarak
Eflak-Boğdan ve Kars’ı işgal ederek
Trakya’ya göz dikti. Edirne’nin de işgal edilmesi üzerine Osmanlı Devleti
barış teklifinde bulundu. 1829’da
imzalanan Edirne Anlaşması özellikle
Yunanistan’a bağımsızlık verilmesini
öngörmekteydi. Bu fırsatı kaçırmayan
Fransa da Cezayir’i işgal etti.

VAK’AY-I HAYRİYE
Devlete itaatsizliği adeta bir meslek
haline getiren ve kendi başına hareket eden Yeniçeri Ocağı’nı söndürme
zamanı gelmişti artık. Ulemayı yanına
alan 2.Mahmut, sancak çıkararak
halkı, ayaklanan yeniçerilere karşı

savaşmaya çağırdı. Halkın katılımı ve
top atışlarının da desteğiyle Yeniçeri
Ocağı dağıtıldı. Binlerce yeniçeri
öldürüldü ya da tutuklandı. Vak’ay-ı
Hayriye diye anılan bu olayla beraber
yıllardır baş ağrıtan ve “fitne ocağı”
olarak nitelenen Yeniçeri Ocağı’na
1826 yılında son verilmiş oldu.
Yerine de Sekbân-ı Cedîd adında bir
ordu kuruldu ancak daha sonra adı
Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye
olarak değiştirildi.

MEHMET
ALİ PAŞA GAİLESİ
Navarin Olayı yüzünden Sultan
2.Mahmut ile Kavalalı Mehmet Ali
Paşa’nın arası iyice açılmıştı. Bunun
üzerine Mehmet Ali, oğlu İbrahim
Paşa komutasındaki orduyu Suriye
üzerine gönderdi. Bir Osmanlı valisine ait olan bu ordu, kısa zamanda Akka, Hama ve Humus’u alarak
Kütahya’ya kadar ilerledi. İmzalanan
Kütahya Anlaşması’yla istediğini elde
eden Mehmet Ali Paşa gücünü kabul
ettirdi. Çaresiz kalan Sultan 2.Mahmut, tehlikenin bertaraf edilmesi için
Rusya’dan yardım talep etti. Rusya
yardım gönderdi ancak Osmanlı-Rus
yakınlaşmasından Fransa ve İngiltere
tedirgin oldu. Bu defa da Hünkâr
İskelesi Antlaşması imzalandı. Bu
antlaşmaya göre Osmanlı Devleti,
Rusya’nın düşmanı olan ülkelere
Boğazları kapatmayı taahhüt etti.
Bu arada İngilizler, Mehmet Ali

YUNANİSTAN’IN
BAĞIMSIZLIĞI
Osmanlı-Rus savaşı devam ederken
bir anda Vahhabi hareketi peyda
oldu. Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın,
Vahhabi ayaklanmasını kuvvet kullanarak durdurması üzerine sükûneti
fırsat bilen 2.Mahmut, düşündüğü
ıslahat hareketlerini başlatma kararı
aldı. Lakin devletin içine sızmış bazı
menfaatçi gruplar ve Halet Efendi

Navarin Baskını
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DEVRİN İZ BIRAKANLARI
Bir Entrika Uzmanı:

Arif Paşa’nın dillerden düşmeyen
dizeleri ise Halet Efendi’nin şahsiyetini anlatması bakımından dikkat
çekicidir:

HALET EFENDİ
(1760-1823)
Kavala’da Mehmet Ali Paşa Evi

Paşa’nın Osmanlı’yı zayıflatmasını da fırsat bilerek
Osmanlı Devleti’ni Baltalimanı Antlaşması’na
zorladılar.
Osmanlı Devleti, Mehmet Ali Paşa gailesini kendi
imkanlarıyla bertaraf etmek için nihayet girişimde bulundu. Ancak 1839’da Hafız Mustafa Paşa
komutasındaki Osmanlı ordusu, Nizip’te Mehmet
Ali Paşa’nın askerleri karşısında başarılı olamadı.
Mağlubiyet haberi İstanbul’a ulaşmadan 2.Mahmut
vefat etmişti.

2.MAHMUT’UN
ŞAHSİYETİ
Sultan 2. Mahmut, Osmanlı Devleti’nin en buhranlı
döneminde saltanat sürmüştür. Onun dönemi, aynı
zamanda Osmanlı’da modern devrin de başlangıcı
kabul edilir. Zira bu dönemde eyaletlerin dağılmaktan kurtarılması, merkezi bir idarenin kurulması ve
saraydan başlamak üzere devletin her kademesinde
yapılan düzenlemeler birer devrim niteliğindedir. Ayrıca Harbiye, Tıbbiye gibi okulların açılması,
Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi dikkat çeken diğer
yeniliklerdir. Takvîm-i Vekâyi adıyla bir gazetenin
çıkarılması, matbaanın geliştirilmesi, modern sanayii alanında adımlar atılması, zorunlu ilköğretime
geçilmesi, resmi kıyafet olarak fes ve pantolonun
kabul edilmesi ise dönemin ilkleridir.
Sultan 2.Mahmut, devlet kademesine önemli
yenilikler getirdiği için ve Avrupa’ya benzeme
gayretinden dolayı “Gavur Padişah” diye anılmıştır.
Ancak tarihçiler, Sultan Mahmut’un, devletin her
gün biraz daha geriye gitmesini bertaraf etmek
için bu ıslahatları yaptığı ve iyi niyetli olduğunda
hemfikirdir. (1)
Adli mahlasıyla şiirler yazan 2.Mahmut, iyi bir hattat
olmasının yanı sıra, müzikle de şarkı besteleyecek
kadar yakından ilgilidir. Soğukkanlı ve cesur özellikleri nedeniyle devrinin büyük hükümdarı olduğunda tarihçiler hemfikirdir. 53 yaşında vefat eden
Sultan 2.Mahmut’un yerine büyük oğlu Abdülmecîd
padişah olmuştur. Osmanlı hanedanı onun iki
oğlundan yürümüştür. Türbesi Divan yolundadır.

Asıl adı Mehmet Sait’tir.
Hademelikten kadı olan
Kırımlı Hüseyin Efendi’nin oğludur. Şeyhülislâm Şerif Efendinin
yanında yetişmiştir. Ataullah
Efendi’nin yanında kısa bir
zaman görev yapmıştır.
Çoğunlukla Galata Mevlevihanesi şeyhi Gâlib
Dede'nin dergâhında
bulunmuştur. Rumca
bildiği için Fener Rum
Patriği ile dostluk kurmuştur. 3 yıl kadar Paris’te elçi
olarak bulunan Halet Efendi,
bu arada Napolyon’un
taç giyme törenine şahitlik etmiştir. İstanbul'a
döndüğünde Dîvân-ı Hümayûn’da görev almıştır. Bu
arada İngilizlerle gizli ilişkisi
olduğu ortaya çıkmış ve
Kütahya'ya sürülmüştür.
2.Mahmut döneminde
İstanbul’a dönerek hem
devlette nüfuz elde etmiş
hem de Rumlardan elde
ettiği parayla hatrı sayılır
bir servetin sahibi olmuştur. Servetini yeniçerilere
dağıtarak taraftar toplama
yoluna harcamıştır. Mora
İsyanı’nı körükleyen Halet Efendi, Tepedelenli Ali
Paşa’nın idam edilmesini
sağlamıştır. Yeniçeriliğin
ilgasında Sultan 2.Mahmut’un en büyük muhalifiydi. Halid-i Bağdadi’yi gözden
düşürme konusunda başarılı
olamayan Halet Efendi, Mora
İsyanı’na sebebiyet verme
suçu sabit olunca Konya’ya
sürülmüş ve orada idam
edilmiştir. Mevlana Türbesi

görünce hadis-i şerifi de hatırlayarak
“Fitneyi uyandırmayın…” der.

“Ne kendi eyledi rahat
ne de halka verdi huzur.
Yıkıldı gitti cihandan,
dayansın ehl-i kubur.”*

MEVLANA
HÂLİD-İ
BAĞDÂDİ
(1779-18279)

civarında gömülüdür. Ancak
sevenleri onun anısına Yahya
Efendi Dergahı’na bir kabir
taşı yaptırmıştır.
Oldukça zeki ve kindar bir
kişiliğe sahip olan Halet Efendi, muhaliflerini,
bilhassa menfaatine dokunanları asla affetmezdi.
Güçlü hitabetiyle de herkesi
ikna eder, rakiplerini idam
ettirmekten hoşlanırdı ve
bunu: Genç adam assak
acırsınız. İhtiyar assak ‘günah’
dersiniz. İdam etmek için
orta yaşlı adamı her zaman
nereden bulacağız? diyerek
fütursuzca savunurdu.
Konağının bahçesinde
bulunan incir fidanlarını
söktüğünü gören Halet
Efendi’ye söz ustası bir
dostu şöyle seslenir: “Aman
efendim! Atmayınız o incir
ağaçlarını, size lazım olur,
birinin ocağına dikersiniz.”
Kazasker Mustafa Behçet
Efendi, oturduğu yerde
uyuyan Halet Efendi’yi

Irak'ın Süleymaniye şehrine bağlı
Karadağ kasabasında dünyaya
gelmiştir. Zülcenaheyn Halid-i
Bağdadi, Bağdat’ta yaşamış, Kâdîri
dergâhında eğitim görmüş bir
Mevlevi’dir. Daha sonra Hz. Hızır’dan
ders aldığını ve onunla âlemleri, ilahi
katlarıyla birlikte gezerek öğrendiğini söyleyen Bağdadi, Geylanilikten
ayrılmıştır. Babası Pir Mikail de
muhtemelen Kâdirî’dir. Buharalı
Bahaeddin Şah-ı Nakşibendi tarafından temelleri atılan Nakşibendi
Tarikatı’nın Hâlidî kolunu temsil eden
Hâlid-i Bağdâdi, Nakşibendi mensupları arasında daha çok “Mevlana”
diye anılmıştır. Berzenci ailesinden
Şeyh Abdürrahim başta olmak üzere
çeşitli hocalardan ders almıştır.
Devrin ilim merkezlerini dolaştıktan
sonra Şeyh Abdülkerim’in vefatı üzerine Süleymaniye’deki medresenin
hocalığını üstlenmiştir.

Hâlidî’nin
Hindistan Yolculuğu
1805’te hac için gittiği Mekke-Medine’de karşılaştığı bazı hadiselerden etkilenir ve nihayet 1809'da
Süleymaniye'yi ziyaret eden Mirza
Rahimullah Azimabadi adlı Hindistanlı bir derviş, kendisine Hindistan'a
giderek Nakşibendi şeyhi Abdullah
Dihlevi'den el almasını tavsiye eder.
Bunun üzerine Halid, İran ve Afgan-

istan üzerinden altı ay kadar süren
yolculuktan sonra Delhi'ye ulaşır,
Abdullah Dihlevi ile görüşerek ona
intisap eder ve daha sonra şeyhi
tarafından halife olarak Süleymaniye’ye geri gönderilir. Bu arada
kendisine Nakşibendiliğin yanı sıra
Kâdirî, Sühreverdi, Kübrevî, ve Çiştî
tarikatlarında icazet verilerek Süleymaniye’ye geri gönderilir. Ancak
Hâlid-i Bağdâdi, Delhi dönüşü Süleymaniye’de Şeyh Maruf Berzenci’nin
şiddetli muhalefetiyle karşılaşır ve
sapkınlıkla, yogi olmakla itham edilir.
Ancak devlet kademesinden hatırlı
kişilerin araya girmesiyle Bağdadi’nin
çalışmalarına izin verilir.
1823’te Şam’a giderek ömrünün
kalan kısmını burada geçiren Hâlid-i
Bağdâdi, 1827’de vefat etmiştir.
Türbesi Kasiyun tepesi civarındadır.
Kendi halinde bir tarikat olan
Nakşîbendilik, Hâlid-i Bağdâdi ile
birlikte siyasi bir kimlik kazanmaya
başlamıştır. Bunda Şeyhülislâm Mekkizâde Mustafa Asım Efendi başta
olmak üzere bazı devlet adamlarının
desteği etkili olmuştur. Zira Sultan
2.Mahmut, Bağdâdi ve yakınlarını
memleketlerine geri göndermeyi
düşünmüş ancak hatırlı kişiler buna
mani olmuşlardır. Kuzey Irak’tan
Anadolu’ya yayılan Hâlidîlik, Balkanlar ve Kırım’dan Güneydoğu Asya’ya
kadar ulaştı. Ancak tarikatın asıl
amacı Osmanlı Devleti idi. Nitekim
İstanbul başta olmak üzere, Türkiye’nin her yanında rağbet görmeye
başlayan Nakşî-Hâlidîlik, İbn Abidin,
Alusi ve Mekkizade gibi daha pek
çok ünlü taraftarı sayesinde varlığını
yıllardır sürdüren diğer bütün tarikatları gölgede bırakarak Osmanlı
toplumunda önemli bir yer edindi.
Zahir-Batın ayrımı ve “müridin, şeyhin
suretini gözleri önüne getirmek suretiyle zihninde tasavvur etmesi” olarak
tanımlanan rabıta yorumu tartışmaları ise hiç eksik olmamıştır.
30 Kasım 1925'te tekke ve zaviyelerin
kapatmasından sonra en dikkatli
izlenen tarikat, Nakşîbendi-Hâlidî
olmuştur. Zira Osmanlı’dan itibaren

devletle çatışmaya giren dini grupların neredeyse tamamı, 31 Mart
ayaklanması, Şeyh Said ve Dersim
ayaklanmaları gibi hareketlerin
sahibi, Nakşî kökenlidir.
Hâlid-i Bağdâdi, Hızır Tezkeresi’nde
‘Mevlana’ adını alma gerekçesini
şöyle açıklıyor: Mevlana, Allah’ın Veli
ismini talim eden demektir. Mevlana
Celâleddîn-i Rûmî gönül dostumdur,
onun lakabını almak için önce Mevlevî oldum.

HIZIR TEZKİRESİ
NEDİR?
Yakup Çiçek tarafından tercüme
edilen Halidiye Risalesi’nde gizemli
bir anlatımla, Abdülkadir Geylani’nin
dergâhından Hz. Hızır’ın başkanlık
ettiği Kırklar Meclisi’ne yükseldiğini
ifade eden Bağdadi, bu makamla
yetinmeyip Hz. Hızır’a şöyle der:
Benim kırklarda ya da daha yükseklerde gözüm yok. Benim gözüm
senin ilminde. Çünkü senin ilmin,
seni doğrudan âlim olarak kuşatan
Allah’tandır, kuldan değil. Sana, Hz.
Musa’nın sorduğu gibi üç soru sorana
kadar yanında yoldaş olmama izin
ver. Beni sabırlı bulacaksın ve Allah’ın
izni ile yaptıklarının hiçbiri hakkında
sana soru sormayacağım.
Vasiyetinde Hz. Hızır’ın öğrencisi
olarak ebedi olduğunu, kıyamete
kadar diri olarak dünyada önemli
görevler üstleneceğini belirten
Bağdâdî, “Benim mürşidim, her
çağın dirisi Hızır’dır” der. Seyit Taha
ve Şeyh Ubeydullah onun en dikkat
çeken halifeleridir.

BALTALİMANI TİCARET
ANTLAŞMASI
1800’lü yılların başında, özellikle
İngiltere’de gelişen Sanayi Devrimi ve
üretim sürecinde büyük bir dönüşüm
yaşanır ancak İngiltere başta olmak
üzere kapitalist ülkelerin pazar ve
hammadde ihtiyacı had safhadadır.
Emperyalist güçler bu durumda ya

1-Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Müslümanların Tarihi

86

*Mezardakiler, ölüler

87

Tarihten Notlar

Tarihten Notlar

Antlaşması’nı, bu zor şartlar altında
imzalamak zorunda kaldı.
Kapitülasyon sistemiyle yapılan anlaşmaya göre Fransa, İsveç, Norveç,
Hollanda ve İspanya gibi ülkeler de
dahil edilmek suretiyle, Osmanlı hem
borçlanmış hem de mali bakımdan
büyük kayıp yaşamıştır. Bu gelişme,
Osmanlı ekonomisinin metropol
ülkelere olan bağımlılığını daha artırması bakımından oldukça önemlidir.

yerel iktidarlarla anlaşıp iş birliği yapacak ya da zora başvurarak serbest
ticaret anlaşmaları yoluna gidecektir.
Bu bağlamda gündeme gelen ve
1838’de İstanbul-Baltalimanı’nında
imzalanan Serbest Ticaret Antlaşması
ile Osmanlı’da geleneksel sanayi
büyük ölçüde tasfiye olmuştur.
Bu antlaşma, Osmanlı’nın ilerlemesi
açısından önemli sonuçlar doğurmuştur. Osmanlı 1826 yılından beri,
ülkedeki hammaddelerin yurtdışına
çıkmasını engellemek için tekel
sistemini (yed-i vahit) yürürlüğe
koymuştu. İngiltere, çıkarlarına uymayan bu uygulamayı kaldırması için
Osmanlı Devleti’ne baskı yapmaktaydı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı
ise İngiltere için bulunmaz bir fırsattı.
Zira Osmanlı, isyanın bastırılması
için İngilizlerden yardım istemişti.
Osmanlı, İngiltere’ye ticari bakımdan
büyük ayrıcalık veren Baltalimanı

Son gelişmeler karşısında
Kavalalı’nın güçlenmesinden çekinen Avrupa
Devletleri, Londra’da toplandılar. İngiltere için şu
hususlar çok önemliydi:

atmaya başlayan Mehmet Ali, eğitim
sistemini ıslah ederek modern tarzda
ordu ve donanma kurmaya muvaffak
olur. Tarımın gelişmesi, açılan sulama
kanalları, ordunun ihtiyacı için tesis
edilen fabrikalar onun başlattığı
başlıca yeniliklerdir. Giriştiği askeri
ve idari reformlar sayesinde belki
de Mısır'ın gelmiş geçmiş en güçlü
yöneticilerinden biri olan Mehmet Ali
Paşa, modern Mısır'ın kurucusu kabul
edilir.

• Rus ve Fransız yayılmacılığına karşı Osmanlı
Devleti, İngiliz ekseninde
kalmalıdır.
• İngiliz mallarının
Osmanlı pazarlarında
serbestçe dolaşımı
sağlanmalıdır.

Devlet Kurma Peşinde
Bir Osmanlı Valisi
KAVALALI
MEHMET
ALİ PAŞA

• İngilizler, endüstride
ihtiyaç duyduğu girdileri herhangi bir sorunla
karşılaşmadan tedarik
etmelidir. (1)

(1769-1848)

Kavala-Yunanistan doğumlu olan
Mehmet Ali Paşa'nın ailesi, aslen Konya kökenli olup sonradan Kavala'ya
göç etmiştir. Babası İbrahim Ağa'nın
yanında bir müddet tütün ticaretiyle uğraşmış, 1787 yılında askerliğe
intisap etmiş ve kısa sürede bu
alanda ne kadar maharetli olduğunu
göstererek dikkatleri üzerine çekmeyi
başarmıştır.
Napolyon’un Mısır’ı istilası esnasında sıradan bir asker olarak Mısır’a
giden Kavalalı, orduda görev alarak
komutanlığa yükselir. Kurnazlığı,
dehası ve entrikaları sayesinde kısa
sürede Mısır’daki en etkili güç olmayı
ve 1805 yılında Mısır Valiliği’ni elde
etmeyi başarır. Kısa süre içerisinde
modern bir devletin temellerini

KAVALALI NİYE
İSYAN ETTİ?
Özellikle Endüstri Devrimi’ni
gerçekleştiremeyen Osmanlı Devleti,
siyasi ve ekonomik sorunları 1800’lü
yıllarda daha ağır hissetmeye başlar.
Osmanlı üzerinde emelleri olan devletler ise tam da bu arada milliyetçilik
ve bağımsızlık fikirlerini hızla yaymaya başlar. Mısır üzerinden Akdeniz’i
ele geçirmek istedikleri için Balkanlar’da ve Mora’daki isyanları teşvik
etmeleri işlerine gelmektedir.

1825’te Mora İsyanı’nı bastırmak için
Osmanlı ordusuyla birlikte hareket
eden Mısır ordusu, kısa sürede büyük
başarılar elde etti. Osmanlı-Mısır
ortak kuvvetlerinin isyanı bastırması
üzerine Mehmet Ali Paşa, Mora ve Girit valiliklerinin kendisine verilmesini
istedi. Mora, Yunanistan’a verildikten
sonra bu defa Suriye valiliğini istedi
ancak padişah buna razı olmadı.
Lakin Kavalalı’nın, Suriye ısrarından
vazgeçmeye hiç de niyeti yoktu.
1830’lu yıllarda Osmanlı ekonomisi kötü durumdaydı. Yeniçeri
Ocağı lağvedilmiş, üstelik Navarin
Baskını’yla Osmanlı donanması da
imha edilmişti. Dolayısıyla Osmanlı
Devleti her türlü saldırıya açık, savunmasız bir haldeydi. Ancak Mehmet
Ali Paşa’nın harekete geçmesi için bir
gerekçeye ihtiyacı vardı. Sayda Valisi
Abdullah Paşa’nın “Mehmet Ali’nin
kellesini İskenderiye’de keseceğim.”
diye haber yollamasını çıkış sebebi
sayarak harekete geçen Mehmet Ali,
oğlu İbrahim Paşa’yı ordusuyla Filistin’e gönderdi. Kavalalı'nın askerleri,
Filistin bölgesinin neredeyse tamamını kolayca ele geçirdi.

Bunun üzerine Osmanlı yönetimi
Mehmet Ali Paşa ve oğlu İbrahim
Paşa'yı asi ilan etti. Kavalalı ise
Mekke emirinden “kafirleri taklit
eden Sultan Mahmut’un Osmanlı
tahtına oturmayı hak etmediği
ve müminlerin halifesi olamayacağı” fetvasını aldı. Daha sonra da
düşüncelerini Anadolu’da yaymak ve
halktan destek almak için çalışmalar
yürüttü. Bu sayede güçlenen Kavalalı,
Kütahya’ya kadar ilerledi ancak elde
ettikleriyle yetinmedi.

NİZİP
SAVAŞI

Anlaşma gereği Suriye,
Girit ve Adana’nın Osmanlı’ya, Mısır’ın ise Mehmet
Ali Paşa ve soyundan
gelenlere bırakılmasına karar verildi. Mısır sorunu çözüldü, Osmanlı
yönetimiyle arası düzelen Mehmet
Ali Paşa ise önce Kavala’yı ziyaret etti,
ardından İstanbul’a gelerek padişaha bağlılığını bildirdi. Yakalandığı
amansız hastalığın uzun sürmesi
üzerine oğlu İbrahim Paşa Mısır Hidivliği’ne “Hidiv” olarak atandı.
2 Ağustos 1849’da İskenderiye’de
vefat eden Kavalalı Mehmet Ali Paşa,
Kahire’de inşa ettirmiş olduğu Yeni
Camii haziresine defnedildi.

Osmanlı Devleti,
Kavalalı ailesini
bitirmek maksadıyla
hazırlıklar yaptı ve 23
Mart 1839 tarihinde
Mısır ordusunu Nizip’te
karşıladı. Lakin savaşın
sonunda Osmanlı
ordusu neredeyse
tamamen yok
edilmiş, binlerce
askeri de İbrahim
Paşa tarafından esir
edilmişti.

Kahire Yeni Camii
Hazırlayan: Hikmet TEKİN
hikmettekin34@gmail.com
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trimesterde tedavi edilmeyen ve
daha şiddetli hale gelen hafif demir
eksikliği anemisinin, bebekte düşük
doğum ağırlığı ile doğma ve annede
doğum sonrası depresyon riskini
artırdığını göstermiştir. Ağır demir
eksikliği anemisine sahip olmak, ölü
doğum ve yeni doğan ölüm riskini
artırmaktadır.

DEMİR EKSİKLİĞİ

BEBEĞİ

NASIL ETKİLER?
Demir eksikliği anemisi, bir tür kan bozukluğudur. Kandaki
kırmızı kan hücreleri, vücuttaki oksijeni taşımaktan sorumlu olan
hemoglobin maddesini içermektedir. Vücudun yeterince sağlıklı
kırmızı kan hücresi inşa edebilmesi ve hemoglobinin normal seviyede tutulması için demire ihtiyacı vardır. Eğer yeteri kadar demir
alımı sağlanamıyorsa demir eksikliğine bağlı kansızlık oluşabilir.

Demir eksikliği sık görülen bir sağlık
problemidir. Kansızlık nedenleri
arasında yeterli folik asit veya B12
vitamini almama, çok fazla kan
kaybetme, talasemi, kalıtsal kan
hastalıkları gibi nedenler de bulunur;
ancak demir eksikliği ile daha sık
karşılaşılmaktadır.

Demir eksikliği neden oluşur?
Hamilelik durumu, demir eksikliği
oluşturabilen başlı başına bir etkendir. Bunun nedeni, gebelik sırasında tavsiye edilen demir miktarının
günde 18 mg’dan 27 mg’a çıkmasıdır.
Ek kırmızı kan hücreleri, plasentayı
ve büyüyen bebeği desteklemek
için gereklidir. Ayrıca ekstra demir,
vücudu doğum esnasında ortaya
çıkabilecek herhangi bir kan kaybına
hazırlamaktadır.
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• Demir emilimine yardımcı olan C
vitaminini yeterince alamamak,
• Demir emilimini azaltan çok fazla
gıda tüketmek (süt ürünleri, soya,
kahve, çay vb.)
• Kısa sürede birden fazla hamilelik
geçirmek,
• Hamileyken 20 yaşından genç
olmak,
• Besin maddelerinin bağırsağı ve
emilimini değiştiren bazı gastrik by
pass ameliyatlarından geçirmek,
• Daha önce doğum yaparken
normalden daha fazla kan kaybetmek.

Demir eksikliği
belirtileri nelerdir?

• Baş dönmesi,
• Baş ağrısı,
• Ciltte solgunluk,
• Çarpıntı,
• Göğüs ağrısı,
• Sinirlilik,
• Zayıf konsantrasyon,
• Huzursuz bacak sendromu,
• Bacak ağrısı,
• Gıda maddesi olmayan maddeleri
aşermek (toprak, kül gibi),
• Ağız köşelerinde çatlaklar gibi
semptomlar oluşturabilir.

Demir eksikliği
bebeği nasıl etkiler?

Hamilelik dışında demir
eksikliği riskini artıran diğer
etkenler ise şunlardır:

Demir eksikliğinin şiddeti hafifse
genellikle herhangi bir belirti
görülmez. Aynı zamanda hamileliğin
olağan sürecinde meydana gelen
birçok belirti ile demir eksikliğinin
belirtileri benzer özelliklerde olduğu
için fark edilmesi zaman alabilir.

Demir eksikliği teşhisi konulan
gebelerin ilk aşamada endişeli olması
normaldir. Ancak erken teşhis edilen
ve tedavisi yapılan demir eksikliği,
hamilelik sırasında sorun yaratmamaktadır. Çoğu uzman şiddetli, tedavi edilmemiş ve uzun süreli demir
eksiliğinin problem oluşturabileceğini belirtmektedir.

• Ağır adet dönemleri geçirmek,
• Demir açısından zengin gıdaları
yeterince tüketememek,

• Nefes darlığı,
• Halsizlik,
• Yorgunluk,

Hafif demir eksikliği bebeği etkilememektedir. Fakat yapılan araştırmalar,
hamilelik sırasında özellikle ilk iki

Demir eksikliğinin şiddetine bağlı
olarak oluşabilecek etkilerde
değişiklikler görülür. Şiddetli ve
tedavi edilemeyen bir demir eksikliği
varsa bebeğin de demir eksikliğine
bağlı olarak gelişen anemiye sahip
olma riski büyüktür. Bebekte demir
eksikliği varsa semptomlar çok
belirgin olmadığı sürece fark edilemeyebilir. Bebeklerde ve çocuklarda
görülen belirtiler, yetişkinlere oranla
farklıdır. Soluk cilt, zayıflık, odaklanma güçlüğü, dikkatsizlik, gelişim
geriliği, dilde şişlik, vücut ısısının
korunamaması gibi belirtilere dikkat
etmek gerekir.
Doğum sonrası emzirme döneminde
de annenin vücudundaki demir
oranını korumak ve anne sütündeki
demir miktarını artırmak için takviyeler kullanılabilir. Böylece bebeğin
demir alımının yeterli düzeyde
olduğundan emin olunabilir.

Demir eksikliği
nasıl teşhis edilir?
Tam kan sayımı ve demir değerlerinin ölçümlenmesi, rutin hamilelik
tetkiklerinden biridir. Gebelikten
önce demir eksikliği problemi olan
kadınların bu durumu hekimlerine
bildirmeleri ve tetkikin daha önceki
zamanlarda yapılması gerekmektedir. Tam kan sayımı ve demir
eksikliğinin teşhisi kan numunesinin
alınması ve analiz edilmesiyle ölçümlenmektedir. Tetkikle birlikte kan
dolaşımındaki kırmızı kan hücrelerinin yüzdesi (hematokrit veya hct)
ve bu kırmızı kan hücrelerindeki
hemoglobin (hgb veya hb) miktarı
belirlenir.

Hamileliğin başlangıcında demir
eksiliği oluşmasa dahi, hamilelik
ilerledikçe anemi gelişme riski
bulunmaktadır. Bu nedenle ilerleyen
aşamalarda tekrar tetkik yapılması
gerekebilir.

Hamilelikte demir eksikliği
nasıl tedavi edilir?
Gebelikte demir eksikliği tespit
edildiğinde genellikle demir takviyeleri alınması önerilir. Takviyeler,
doktor tarafından reçete edilen
dozda alınmalıdır. Daha ciddi bir
demir eksikliği mevcutsa, enjeksiyon ile demir takviyesi yapılabilir.
Hemoglobin 6 g/dL veya daha alt
seviyelere düşerse muhtemelen kan
transfüzyonu istenecektir. Tedaviden
sonra düzelmeyen şiddetli demir
eksikliği varsa, başka bir durumun
anemiye neden olup olmadığını
anlamak için gebenin hematolog uzmanına yönlendirilmesi gerekebilir.
Demir eksiliği tedavisinde beslenme
programı da düzenlenmelidir.
Kırmızı et, beyaz et, bakliyatlar, kuru
baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler
demir açısından zengindir. Demir
emilimini artırmak için de portakal,
çilek, brokoli, greyfurt ve biber gibi C
vitamini içeren besinler alınmalıdır.
Süt ürünleri, soya ürünleri, kahve ve
çay gibi vücudun demir emilimini
önleyecek gıdaların en aza indirgenmesi de önemlidir.

Araştırmalar,
hamilelik sırasında özellikle ilk iki
aşamada tedavi
edilmeyen ve
daha şiddetli
hale gelen hafif
demir eksikliği
anemisinin,
bebeğin düşük
doğum ağırlığı ile
doğma ve doğum
sonrası depresyon
riskini artırdığını
göstermiştir.

Hamilelikte demir eksikliği
önlenebilir mi?
Demir eksikliği geliştirme riski yüksek
olan kadınların gebelik öncesinde
birtakım önlemler alması, problemin
giderilmesinde etkin olabilmektedir.
Beslenme düzenine dikkat edilmesi, gerektiği takdirde takviyelerin
kullanılması hamileliğin seyri için
olumlu olacaktır.

Op. Dr. Havva Pars Ağargün
Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı - Tüp Bebek
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DARÜLACEZE’NİN İYİLİK MELEĞİ

Şengül Kazan

ILHam

Veren
Kadın
lar

BURADA BULDUĞUM

HUZURU

Mesleğiniz kuaförlük mü?

HİÇBİR YERDE

Değil, ben ev hanımıyım.

BULAMIYORUM

Yaşlılara bakım uygularken
nelere dikkat ediyorsunuz?

Güzel yürekleriyle içimize umut dolduran
insanlar iyi ki var. 1979 yılında gönüllü olarak
Darülaceze sakinlerinin tırnak bakımlarını yapmaya başlayan Şengül Kazan, büyük bir hevesle
başladığı iyilik hareketini tam 40 yıldır sürdürüyor.
Düşkünlerin tırnaklarını ve saçlarını kesen, yemeklerini yediren, banyolarını yaptıran, kısacası ihtiyaç
duydukları her alanda onlara destek olan Kazan; kendini Darülaceze’ye adamış bir iyilik meleği… Tek duası
ise gücünün yettiği yere kadar Darülaceze sakinlerine
hizmet edebilmek… İşte Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2018
yılı Uluslararası İyilik Ödülü takdim ettiği yedi kişinin
arasında yer alan Şengül Kazan’ın iyilik yolculuğu…

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1950 Çatalca doğumluyum. 50 yıllık
evliyim. 2 çocuğum, 4 torunum var.
Onları evlendirdik, yer yurt sahibi
ettik çok şükür. 1979 yılından beri
Darülaceze’ye geliyorum. Bir girdim
kapıdan, bir daha da çıkamadım.
Çocuklarım küçükken de geliyordum zaten, hala da devam ediyorum. Bırakmadım hiç. Elim-ayağım
tuttuğu, aklım çalıştığı müddetçe de
geleceğim.

Darülaceze ile yolunuz
nasıl kesişti?
Türkiye Hastanesi’nin yerinde Bulgar
Hastanesi vardı eskiden. O hasta92

neye annemi getirmiştim muayene
için. Anneme “Burada bir huzur evi
var, gel ziyaret edelim.” dedim. 29
yaşındaydım. 40 yıldır burası benim
2. adresim oldu. Salı ve cuma günleri
muhakkak gelirim ben buraya. Eğer
gelemezsem ertesi gün telafi ederim.
Ben onları özlüyorum, aşığım hepsine. Onlar da “Bu duvarlar gülüyor
sen gelince.” diyorlar.

Burası sizin için terapi olmuş
anladığımız kadarıyla…
Tabii, burası benim için de büyük
terapi, onlar için de. Zaten birbirimizi
çok seviyoruz onlarla, bütünleşmişiz
artık. Abla kardeş, anne-evlat gibi
olmuşuz. Beni görünce hemen

hangi konuda ihtiyaç duyuyorlarsa o konuda yardımcı oluyorum. Banyo yaptırmak, tuvalete
götürmek, yemek yedirmek…
O gün bana ne görev düşüyorsa, ne gerekiyorsa yapıyorum
gücümün yettiği kadar.

Tırnaklarını keserken etlerini
kesmemeye dikkat ediyorum,
suya koyuyorum yumuşuyor
ayakları. Rahat rahat, onları
okşayarak kesiyorum. Kimisi
istemiyor kestirmek. ‘’Hadi
bak n’olur tertemiz olur, rahat
edersin.’’ diyorum. Onları ikna
ediyorum, öyle kesiyorum. Hiç
üzmeden, seve seve…

Yaşadığınız ilginç bir olay
var mı?
tırnaklarına bakıyor, sen de olmasan
halimiz perişan diyorlar. Ben buraya
aşık oldum. Burası benim sevdam
diyorum. Cumhurbaşkanı’mız diyor
ya hani Ben İstanbul’a sevdalıyım,
diye ben de Darülaceze’ye sevdalıyım. Buradaki insanlara kendimi
adamışım. Sabah geliyorum, akşama
kadar tırnak kesiyorum, sohbet ediyorum, kimisiyle ağlıyorum kimisiyle
gülüyorum.

Darülaceze misafirlerinin ne tür
ihtiyaçlarıyla ilgileniyorsunuz?
El ve ayak tırnaklarını, saçlarını kesiyorum; kişisel bakımlarını yapıyorum.
İstedikleri bir şey olursa pişirip onlara
ikram ediyorum. Akşama kadar bana

Ölen hastalarıma üzülüyorum çok. Geçen haftalarda,
burada ölen hastalarım için
helva yaptırdık 2 arkadaş. Helva
dağıtacağımız gün Beyoğlu
Müftülüğünden geleceklerdi,
dualar okunacaktı. Bir hastam
vardı, Hikmet… Eli ayağı hiç
oynamıyordu. Sabahleyin
geldim, ölüm haberini duydum.
32 yaşında gelmişti buraya, 54
yaşına kadar kaldı. Onu o kadar
çok seviyordum ki… Sanki
onun helvasını yaptırmışım gibi
oldu. Dairesine de götürdüm,
tüm arkadaşlarına dağıttım. O
gün çok zor geçti benim için.
Çok alışmış oluyorum vefat
edenlere, duygulanıyorum. Biz
burada aile olduk. Ailemden
birini kaybetmiş gibi oluyorum

biri ölünce. Ama yapacak bir
şey yok, gelen Allah’tan geliyor.

Hikayesiyle sizi en çok
etkileyen kimdi?
O kadar çok hikaye dinledim ki… Hepsi de farklı farklı.
Kimisinin çocuğu istemiyor,
getiriyorlar kimisi eşinden
şiddet gördüğü için kalıyor.
Hepsinin ayrı sıkıntısı var. Kimi
kocasından şikayetçi kimi
kızından kimi de oğlundan. Yedi
tane kız çocuğu olan bir hanımı
yatırdılar. Derler ki kız çocuğu
bakar. Öyle olmuyor ama. Hiç
unutmam, bir hakime hanım
yatıyordu burada. Oğlun nerede diye sormuştum-Ertuğrul idi
oğlunun adı- Ertuğrul gelecek;
Ertuğrul aşağı, Ertuğrul yukarı,
ama yok. Sonra yatalak
bölümüne geçti. Buradan
telefon etmişler, demişler ki
annen öldü. ‘’Ben Antalya’da
tatildeyim, siz gömün.’’ demiş
oğlu. Burada kalanların hepsi
ayrı bir değer. Allah burayı eksik
etmesin, muhtaç da etmesin.
İyi ki böyle yerlerimiz
var; gelip barınıyor, çok da
güzel bakılıyorlar. Yemekleri 4
çeşit çıkıyor. Hasta bakıcısı var,
hemşiresi, doktoru var.

Ailenizin bu gönüllülük
hizmetine yaklaşımı nasıl?
Eşime teşekkür ediyorum, beni
bırakıyor sabahleyin. Akşam da
7-8 gibi alıyor, eve dönüyoruz.
Ailem karşı çıkmadı, eşim de
memnun. Bakıyor ben huzurluyum, gidebilirsin diyor. Ben
mutluyum burada. Bana bal
börek versinler, gezmek versinler, istemiyorum. Buraya gelmek
istiyorum. Onlarla bulduğum
huzuru hiçbir yerde bulamıyorum.
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Emine
Gürbüzer:
Çok memnunuz
Şengül’den.
Tansiyonumuzu
ölçer, her
işimize bakar.
Allah ona sağlık
versin, ondan
razı olsun.
Huzurevlerindeki tabloyu nasıl
okuyorsunuz? Ailesi hayatta
olup Darülaceze’de kalan bunca
insan…
Yaşlı evde bakılmıyor, çok zor. Bir
de şimdiki gençler çalışıyor. 2 genç,
yaşlısı var evde. Yaşlı yemek istiyor,
yıkanmak istiyor; ilacı var, dinlenmesi
var. Kim yapacak bunu evde kimse
olmayınca? İyi ki böyle yerler var
diyorum, getiriyorlar. Ama bir de
şöyle diyorum: Bıraktığınız zaman
gelin, ilgilenin. Çamaşıra mı ihtiyacı var, banyosu mu yaptırılacak?
İhtiyaçlarını giderin, yakınınızı hoş
edin. Gelin bahçede gezdirin, onunla
zaman geçirin. Ziyaretçisi olan yok.
Bırakıyorlar, geliriz diyorlar ama
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bir daha aylarca uğrayan olmuyor.
Emanet ettiğiniz yaşlılara sahip çıkın.
Maddi olarak değil, manevi olarak
yardımda bulunun. Burası zaten
maddi tüm ihtiyaçlarını gideriyor.
Çamaşırını alıyor, hastalığını tedavi
ediyor. Tek diyebileceğim bu. Bir
keresinde 35-40 yaşlarında bir kız,
annesini getirdi. Odasını bile hatırlarım. Anne istemiyormuş gelmek.
Nasıl ağlıyor kadıncağız ‘’Yavrum
beni bırakma n’olursun buraya, hadi
yavrum’’ diyerek. Kız onu yatağın
üstüne bir itti... ‘’Yeter artık, düş yakamdan’’ dedi ve bıraktı gitti. Ondan
sonra hep ziyaret ettim o kadıncağızı.
Olsun, o da gelecek dedim, hep gönlünü aldım onun. Böyle o kadar çok
öykü var ki.

Uluslararası İyilik Ödülü’ne layık
görüldünüz. Neler hissettiniz?
Huzur, tek hissettiğim buydu. Ödül
Ankara’da verildi. Beni çok güzel
ağırladılar orada. O kadar yoğun bir
saygı, sevgi ve hürmet vardı ki. 70
yaşıma geldim, böyle bir hürmet
görmedim. Cumhurbaşkanı’mız,
Diyanet İşleri Başkanı’mız, Darülaceze
Başkanı’mız ki buraya da her geldiğimde beni ‘’Hoş geldiniz’’ diyerek
karşılar, bizi çok güzel ağırladı. 3
gün beni misafir ettiler ama bana 3
bin yıl gibi hizmet ettiler. Ankara’nın
toprağına ayağımı bastırmadılar, çok
güzel geçti.

Hiç olumsuz etkilenmiyor
musunuz buradaki atmosferden?
Çok gençken fazla aldırış etmiyordum. Ben de böyle mi olacağım
acaba diyorum şimdilerde. Yaşlılık
çok zor. Şeker hastaları var mesela, ayakları çok fena. Ben de şeker
hastasıyım. Sen de mi böyle olacaksın, yeme Şengül diyorum. Hep
tutuyorum kendimi.

En büyük hayaliniz nedir?
En büyük hayalim burayı ihmal
etmemek, gücümün yettiği ak-

lımın çalıştığı kerteye kadar buraya
gelmek. Başka hiçbir isteğim yok
Allah’tan. Sağlık-sıhhat istiyorum
ki onlara gelebileyim. Çok şükür
her şeyim var. Yiyecek bir lokma
ekmeğim var. Hamdolsun binlerce.
Burada bulduğum huzuru hiçbir
yerde bulamıyorum. Burası değişik
bir duygu katıyor, herkes yaşayamaz
bunu. Allah’a dua ediyorum bunu
nasip ettiği için bana.

Sizce insanoğlu en çok hangi
duygunun eksikliğini çekiyor?
Sevgi… Sevgi olunca her şey oluyor.

Konuya dikkat çekmek
bakımından dergimiz aracılığıyla insanımıza neler söylemek
istersiniz?
Yaşlıları görün, onlara yardımcı olun,
diyorum. Buradaki hasta bakıcıların
yetemediği zamanlar oluyor. Maddi-manevi, gücümüzün yettiği kadar
birbirimize elimizi uzatalım, birbirimizi sevelim, sayalım. Saygıyı biraz
yitirdik gibime geliyor. Saygıyı kaybedince sevgi de ortadan kalkıyor. Ben
neşeyle giriyorum bu kapıdan içeri.
Günaydın hanımlar, diyerek. Birinin
suratını asık görsem hemen neyin
var diye soruyorum. Birbirimize hep
böyle yapsak ne güzel olur. Dünya
pırıl pırıl bir yer olur.
Röportaj: Zeynep YILMAZ
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Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz
Çekmeköy’e Hoş Geldiniz ve Hoş Geldin Bebek
Projeleri kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.
Çekmeköylü aileleri evlerinde ziyaret eden Poyraz, hem bebek sahibi olan hem de Çekmeköy’e
yeni taşınan aileleri tebrik etti.

BAŞKAN
POYRAZ

Çekmeköy’e Hoş Geldiniz ve Hoş Geldin Bebek Projeleri kapsamında
her hafta ev ziyaretleri gerçekleştiren Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın bu haftaki adresi Mimar Sinan Mahallesi’ydi. Dünyaya gözlerini Çekmeköy’de açan bebekleri için Çalışkan, Kızılkayalı ve Turçin ailelerini tebrik eden
Başkan Poyraz; Tiryaki, İnegöl ve Kaçan ailelerine de ilçemize hoş geldiniz, dedi.

“Hoş Geldiniz”
DEDİ
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Çekmeköy
Belediye
Başkanı
Ahmet Poyraz
Çekmeköy’e
Hoş Geldiniz
ve Hoş Geldin
Bebek Projeleri
kapsamında
ziyaretlerini
sürdürüyor.
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AKUPUNKTURUN

MODERN TIPTAKİ YERİ
Sağlıkta hangi yöntem olursa olsun
tıbbın var olmasının ana sebebi
insandır. Ama insan, sağlıktaki
teknolojik gelişmelerle birlikte
artık neredeyse cihaz ve malzeme
deposuna dönüşen hastanelerde,
sağlığın “öznesi” değil birer “nesnesi”
durumunda kalmaya başladı. Öyle
ki birbirinden görkemli mekanik
cihazlarla donatılan hastaneler adeta
birer tamirhane, insanlar da tamir
edilmeye mahkûm birer makine
konumuna geldiler.
Ama bütün bu uğraşlara rağmen o
görkemli cihazlarla hücreler arası
saniyede otuz bin iletişimin zerresine vakıf olunamadı. Geçmek
bilmeyen migren ağrılarının sebebi
bulunamadı. Eklemleri tutan iltihaplanmalar sebebiyle deforme olan el
ve ayak parmakları kurtarılamadı,
Meniere Sendromu sebebiyle baş
dönmelerinin önüne geçilemedi,
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alerji yok edilemedi… Aksine bu
tür hastalıklar her geçen gün artış
gösterir oldu. Hatta buna bağlı olarak
yeni yeni hastalıklar türedi ve türemeye de devam ediyor…

Sağlığa Ulaşmak
ve Devlet Desteği
Önü alınamayan gelişim, gün geçtikçe sağlık sektöründeki hizmeti
pahalılaştırdı ve gelir seviyesi yüksek
gruplar dışında, topluma hizmet
veremez hale geldi. Bir cümlede
özetlenecek olursa; tıbbın ilerlemesi
insan sağlığından çok bu sektörün
büyümesine, pahalılaşmasına, gün
geçtikçe erişilmez olmasına neden
oldu. Çok şükür ki pahalılaşan sağlık
sistemine devletimizin tam desteği
sayesinde biz ulaşabiliyoruz.

İnsan vücudunu bir bütün olarak
değerlendiren ve insanı makine
gibi değil de “insan” gibi gören bir
tedavi yöntemi var. Bu yöntem 5000
yıldan beri özünde hiçbir değişikliğe
gitmemiş ve o zamandan bu zamana özünden hiçbir şey kaybetmedi.
Üstelik o trilyonluk cihaz ve malzemelerin çözüm bulamadığı yüzlerce
hatta binlerce vakaya mütevazı
iğneleriyle fayda sunuyor.

Batı Yanlıştan
Döndü
Bu yönteme önceleri ABD’de “şarlatanlık” diyenler, tedavide başarısız
kaldıkları hastaların bu yönteme yönelmeye başladığını görünce, mecburen bu yöntemi de bünyelerinde
bulundurmaya başladılar. Tabii adını
kibar bir şekilde değiştirip “komplamenter tedavi” veya “yardımcı

tıp” diye adlandırdılar. Avrupa’da
ve Amerika’da enstitüleri kuruldu.
Çünkü hastalar artık öncelikle bu
yöntemi istiyordu. Türkiye’de de
1970’li yıllarda filizlenen bu yöntem,
her ne kadar yurt dışına giden ve
orada bu yöntemi bilen zengin iş
adamları, bürokratlar, siyasiler vb.
tarafından kullanılıyorsa da 90’lı
yıllardan itibaren yavaş yavaş halkın
da istifadesine sunulmaya başlandı.
Dünya Sağlık Teşkilatı’nın 1974’te kabul ettiği bu yöntemi Türkiye 1991’de
kabul etti. Devletimize teşekkür
ediyoruz ki bu konuda Sağlık Bakanlığı, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezleri)
kurdu. Bu merkezlerde uygulamaları yapılabilen yöntemlerden biri,
yukarıda anlattığımız yöntem olarak
AKUPUNKTUR’dur.

Nixson Çin’e
Gidince
İngilizlerin yapmış olduğu arkeolojik
bir araştırmaya göre, akupunkturu ilk defa Türklerin kullanmaya
başladığını öğreniyoruz. Biz Orta
Asya’dan göç ederken oradaki birçok
geleneğimizi-göreneğimizi unuttuğumuz gibi, bu tedavi yöntemini
de unutmuşuz. Ama Çinliler, Türklerle
birlikte uyguladıkları bu yönteme
asırlar boyu unutmadan sahip çıkmışlar. Biz de geri dönüp Batılılar gibi
“Çin’den gelen tedavi yöntemi” diyerek bu yöntemi ucundan, kıyısından
merak etmeye başlamışız. Burada
yeri gelmişken İstanbul Üniversitesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji
ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Nil Sarı hocamızın bir tespitini de paylaşmakta yarar var:

Türk Tıbbının
Birinci İlkesi:
Zarar Vermemek
Bazıları diyorlar ki, bizde tıp Batı’daki
kadar niye gelişmedi? Türkler tıbba
neden katkı yapmadı? Bir Pastör, bir
bilmem kimimiz niye yok? Hayır, hiç
de öyle değil. Türklerin tıbba oldukça büyük katkıları var. Geçmişte
olduğu gibi yakın zamanda da bir
Hulusi Behçetlerimiz, Akil Muhtar
Özden gibi nice hekimlerimiz var.
Elyazmalarını ve arşivleri karıştırırken
gördüğüm bir şey var: “Bilinmeyen
tedavileri hastanız üzerinde denemeyin. Dolayısıyla, hastanıza zarar
vermeyin.” Türk tıbbının birinci ilkesi,
insana zarar vermemek, bilgi edineceğim diye bir insanı denek olarak
kullanmamak. Hâlbuki bu Batı’da
çok farklıydı. Onlar deneme amaçlı
köpekten insana kan nakli yapabiliyor ve o insan ölebiliyordu. Farklı
bir yaklaşımdı. Tabii bu etik kurallar
Batı’da daha yeni yeni getirilmeye
başlanıyor. 19. yüzyılda temelleri
atılan tıp ile İslami tıp ve geleneksel
tıp çok farklı. Çünkü birinde teknoloji
diğerinde felsefe hüküm sürüyor.
Hint ve Çin tıbbında da birtakım
felsefe izlerini görüyoruz. Bütün alternatif tedavilerin ortak prensibi şudur:
Daha koruyucu, daha az zarar verici.

Sadece insanın
vücudunu bir
bütün olarak
değerlendiren
ve insanı
makine gibi
değil de
“insan” gibi
gören bir
tedavi
yöntemidir
akupunktur.
Akupunktur ile
Tedavi Edilen
Hastalıklar
• Akupunktur tedavisi, koroner kalp
hastalıklarında, kalp ritim bozukluklarında, kolesterol yüksekliğinde,
gut hastalığında, artrozlarda, behçet
hastalığında, boyun fıtığında yaygın
olarak kullanılıyor.
• Yaralanma, yırtılma, menüsküs
yırtığı, romatoid artrit, ameliyat yara
ve sekel izlerinin, cilt kırışıklıklarının
onarım ve tamirinde, selülitte oldukça iyi neticeler alınmaktadır.
• Sütü gelmediği için bebeğini
emziremeyen annelerin sütü veya
sütü bol annelerin sütü akupunktur
tedavisiyle düzene gelmektedir.
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• Hamilelerde mide bulantısı, baş ağrısı gibi
şikâyetler akupunktur tedavisiyle giderilmektedir.
• Sık sık grip, nezle, anjin, farenjit, kulak iltihabı
olan çocuklarda bağışıklık sistemleri kuvvetlendirilip bu hastalıklara yakalanma riski oldukça azaltılmaktadır.
• Akupunktur tedavisi ile stres, gerilim,
yüksek tansiyon düzelir.

Akupunktur,
Tedavi Etme
Sanatıdır
Akupunktur vücuttaki
rahatsızlıkları, bilimsel olarak
belirlenmiş noktaları özel
kılcal iğneler batırarak veya
lazer ile uyararak tedavi etme
sanatıdır. Akupunkturun en az
beş bin yıllık bir tedavi yöntemi
olduğunu biliyoruz. Tedavide kullanılan iğneler, değişik zamanlarda altın,
gümüş, bakır, çelik, krom gibi madenlerden
yapılagelmiştir. Biz günümüzde çelik iğneler kullanıyoruz. Türkiye’de akupunkturu ciddi olarak ilk
uygulayan Uzm. Dr. Nüzhet Ziyal hocamızdır.

Akupunkturun
Etkileri
Akupunktur aynı zamanda koruyucu bir tedavidir.
Temelde bağışıklık sistemini güçlendirir. Akupunkturun temel mekanizmasını sıralarsak:
• Ağrı kesicidir.
• Kök hücre sayısını arttırarak bağışıklık sistemini
güçlendirir.
• Sakinleştirici etkisi vardır.
• Otonom sistemi düzenler.
• Kas sistemini güçlendirir.
Akupunkturda bu derece geniş bir etki sistemi
mevcuttur. Mesela boyun fıtığı şikâyetiyle gelen
100 kişiye ameliyat önerilse biz akupunktur tedavisiyle bu yüz kişiden en az 95'ine ameliyat yaptırmayız. Romatoid Artrit ülkemizde yaklaşık 600-700
bin kişide var ve bu hastalar sürekli tedavi görmek
zorundalar. Ama aldıkları ilaçların karaciğer, böbrek
gibi organlarda yan etki olarak tahribat yaptığı
bilinen bir gerçek. Bu hastalara akupunktur uygulandığında önemli bir kısmının daha az ilaç kullanmasını sağlamış oluruz. Bir kısmının ilaç kullanımını
en aza indirerek ilaçların yan etkisini azaltmış, hatta
zamanla normale gelmesini sağlamış oluruz.
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Televizyonlarda Reytinge
Kurban Edilen Akupunktur
Kimi sunucular da reyting uğruna magazin penceresinden bakıp akupunkturu hokuspokus gibi göstermek istiyor, akupunkturu sigarayı bıraktırma
veya zayıflama gibi konularda uygulanan bir yöntem
gibi göstermeye çalışıyorlar. Kaldı ki akupunktur,
fazla kiloyu zayıflatıyorsa tedavi edemediği
hastalık yok demektir.
Çünkü aşırı kilo tıbbın
bütün branşlarının ilgi
sahasına giren komplike bir rahatsızlıktır.
Hastanın solunum, sindirim, dolaşım sistemleri
düzelmeden, immün sistemi
düzelmeden, hormonal sistemi
düzelmeden düzene girmesi ve
kalıcı zayıflaması mümkün olabilir mi?
Ama siz iştah kesici noktaları akupunkturla uyarıp
geçici olarak zayıflatırsanız hasta tekrar kilo alınca
bu defa akupunktur “zayıflatıyor ama yeniden kilo
alınıyor” denilerek tedavi başarısız bir yöntemi
olarak değerlendirilir.
İsmail Maraş hocamız 1995’te kemik erimesini tedavi ettiği bir çocuğun 1995 yılında ilk defa Dünya
Akupunktur Kongresi’nde akupunkturla idiopatik
osteoporoz tedavisi tebliğini sundu. Biz bunları
yaptık ama maalesef bu yaptıklarımız medyanın
magazin bekleyen tozpembe kanatlarında yer
bulmadı. Biz sadece bu güzel tedavi yönteminden daha çok insanımızın yararlanamadığına
üzülüyoruz, yoksa bugüne kadar 50 bin hastaya
bakmış durumdayız. Bugün boyun fıtığı sebebiyle
ameliyat masalarında insanlar hâlâ bıçak altına
yatıyor, migren ağrıları sebebiyle kutu kutu ilaç
tüketiyor, Romatoid Artrit sebebiyle ateşli ağrılarla, ellerinin deforme olmasıyla kahroluyor, ayaklarda üşüme yaşayanlar, derdine bir türlü kalıcı çözüm
bulamıyor. Bu insanların büyük çoğunluğunun akupunktur tedavisinden haberi
yok. Dolayısıyla bu insanların böyle
etkili ve üstelik yan etkisiz bir tedaviden
haberinin olmayışının vebali, biraz da
o magazin furyasında soru soran bazı
sunucular kadar, onların acemice
heyecanına garnitür olan, tedavinin
doğrusunu anlatmak yerine ekranda şov yapmayı kısa dönemin kârı
olarak gören bir kısım sağlıkçıda
da değil midir?

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKLERİN MÜZİKAL YOLCULUĞU
Biz Türklere özgü pek çok çalgı aleti var. Tarihimizin zenginliğine paralel olarak kullandığımız tarih boyunca kullandığı ve hala kullanmakta olduğumuz müzik aletlerinin her birinin kendine has özellikleri var. İşte Türklerin kullandığı enstrümanlar…

VURMALI ÇALGILAR
Davul

Kaşık

Bilinen en eski vurmalı çalgıdır. Eski Türklerde İslamiyet’ten önce görülen şaman
geleneğinden beri kullanılır. Günümüzde genellikle düğünlerde, halk oyunlarında ve değişik törenlerde kullanılmaktadır. Daire biçimine
getirilmiş ağaç kasnak üzerine, iki adet çıtadan yapılmış
ve deri gerilmiş çember, kalın ip veya kayış yardımıyla
geçirilir. Deri veya ipten örme bir kayış yardımıyla omuza
asılarak çalınmaktadır. Davulun bir yüzündeki deri kalın,
diğer yüzündeki deri ise daha incedir. İnce kısım keçi,
kalın kısım ise koyun derisinden yapılmaktadır. Kalın derinin olduğu kısma tokmak, ince derinin olduğu kısma ise
ağaçtan yapılan ince çubuk vurularak çalınmaktadır.

Vurmalı bir Türk halk çalgısıdır.
Özellikle şimşir ağacından yapılanı
makbuldür. Sap kısımları parmaklar
arasına alınır, oval kısımları ise sırta
gelecek şekilde
avuç içine
alınarak
çalınır.

Nağara

Tef

Görünüş itibarıyla
davula benzeyen
nağara vurmalı bir
Türk halk çalgısıdır.
Koltuk altına alınarak
ve ellerle vurularak
çalınmaktadır.

Metal veya ağaçtan
yapılmış kasnak
üzerine deri gerilerek
yapılır. Zilli Tef ve
Zilsiz Tef olmak üzere
iki çeşittir.
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NEFESLİ ÇALGILAR

YAYLI ÇALGILAR
Kabak Kemane

Kemençe

Yörelere ve biçimlerine göre
farklılık göstermektedir. Kabak,
Kemane, Iklığ, Kabak, Rabab, Hatay
ilinde; Hegit, Güneydoğu’da; Rubaba, Azerbaycan’da; Kemança ve Orta Asya Türklerinde; Gıcak,
Gıccek veya Gıjek adıyla bilinen bu çalgıların aynı kökten
oldukları bilinmektedir. Tekne kısmı genellikle su kabağından
yapılmaktadır. Ayrıca ağaçtan yapılanı da yaygındır. Sap kısmı
sert ağaçlardan yapılmaktadır. Tekne kısmının altında ağaçtan
veya metalden yapılmış mil vardır. Bu mil diz üzerine konur ve
çalgının sağa sola hareketi sağlanır. Yay ise çubuğun bir ucundan
diğer ucuna at kuyruğunun kıllarının bağlanması ile yapılmaktadır. Kabak kemaneye önceleri bağırsaktan yapılan kiriş adı verilen teller takılırken günümüzde madeni teller kullanılmaktadır.

Karadeniz Bölgesi’nde yaygın olarak kullanılan
bir çalgıdır. Kemençenin tekne kısmı dut, erik,
ardıç ağaçlarından yapılmaktadır. Yayın çubuğu
ise genellikle gül ve şimşir ağaçlarından yapılmaktadır. Yayın uç kısımlarına at kuyruğu kılları
bağlanmaktadır. Kemençe üç telli bir çalgıdır.
Kemençeye eskiden bağırsaktan yapılan kiriş
teller takılırken, günümüzde daha çok madeni
teller kullanılmaktadır. Kemençe perdesiz bir
çalgıdır. Her türlü kromatik sesleri kolaylıkla
elde etmek mümkün olabilmektedir. Kemençe
genellikle iki tele aynı anda basılıp paralel
dörtlü sesler elde edilerek çalınmaktadır. Ayrıca bilek hareketleriyle
sağlanan özel bir çalım
tekniği ile çalınmaktadır.

TELLİ ÇALGILAR
Bağlama
Ülkemizde kullanımı en yaygın olan telli Türk
halk çalgısıdır. Yörelere ve ebatlarına göre bu
çalgıya; bağlama, divan sazı, bozuk, çöğür,
kopuz ırızva, cura, tambura vb. adlar verilmektedir. Bağlama ailesinin en küçük ve en ince ses
veren çalgısı curadır. Curadan biraz daha büyük
ve curaya göre bir oktav kalından ses veren çalgı
ise tamburadır. Bağlama ailesinin en kalın ses
veren çalgısı ise divan sazıdır. Tamburaya göre
bir oktav kalından ses verir. Bağlama; tekne,
göğüs ve sap olmak üzere üç ana kısımdan
oluşmaktadır. Sap kısmının tekneden
uzak kısmı üzerinde tellerin bağlandığı
burgu adı verilen parçalar vardır. Bağlamanın akordu bu burgular kullanılarak
yapılmaktadır. Sap kısmı üzerinde misina ile
bağlanmış perdeler bulunmaktadır. Bağlama mızrap
veya tezene adı verilen kiraz ağacı kabuğu veya plastikten yapılan araçla çalındığı gibi bazı yörelerimizde
parmakla da çalınmaktadır. Bu çalım tekniğine şelpe
adı verilmektedir. Bağlama üzerinde ikişerli veya üçerli
guruplar halinde üç gurup tel bulunmaktadır. Bu tel
gurupları değişik biçimlerde akort edilebilmektedir.

Tar
Tezeneli bir Türk halk çalgısıdır. Ülkemizde
Kars yöresinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Azerbaycan, İran, Özbekistan
ve Gürcistan’da da yaygın olarak kullanıldığı
bilinmektedir. Teknesi, büyükleri birbirinden
farklı iki çanaktan oluşmaktadır ve genellikle
dut ağacından yapılmaktadır. Göğüs kısmı
üzerine manda veya sığır yüreğinin zarı
gelmektedir. Sap kısmı sert ağaçtan yapılmaktadır ve üzerine misinadan perdeler bağlanmaktadır. Tar üzerinde iki ana grup
tel bulunmaktadır. Birinci guruptaki teller
melodi çalımında kullanılmaktadır ve ikişerli
olmak üzere üç gurup telden oluşmaktadır.
Diğer gurup teller ise kök ve zeng adı verilen, çalınan makama göre akort edilen ve
tınının zenginleşmesini sağlayan tellerdir.

Çığırtma
Çığırtma, kartalın kanat
kemiğinden yapılır. Daha
çok çobanlar tarafından kullanıldığı bilinen
bu çalgı, günümüzde
unutulmaya yüz tutmuş
çalgılardandır. Altısı üstte
birisi altta olmak üzere
toplam yedi tane melodi
perdesi vardır. Boyu yaklaşık 15-30 cm kadardır.

Çifte

Ney

Yan yana iki kamış
borunun bağlanmasıyla
yapılmaktadır. Her iki kamışın
uç kısımlarına, ses veren iki küçük
kamış eklenmektedir. Bu iki kamış
ağız boşluğuna alınarak aynı anda hava
üflenerek çalınmaktadır. Demli çifte ve demsiz
çifte olmak üzere iki çeşit çifte vardır. Demli çiftede
kamışlardan birisi perdesizdir ve sadece karar sesi verir.
Diğer kamışta ise melodi perdeleri vardır ve asıl melodi bu
perdelerden çalınır. Çifte değişik yörelerde; argun, argul,
kargın, zambır gibi adlarla da bilinmektedir.

Ana gövde, kamış ve kıskaç
olmak üzere üç parçadan
oluşmaktadır. Kıskaç,
kamışın uç kısmına takılmaktadır. Kıskaç, kamış
üzerinde aşağı veya yukarı
doğru itilir ve yaklaşık bir
perdelik ses değişimi sağlanarak akort edilebilir.

Zurna

Kaval

Sipsi

Osmanlı döneminde mehter takımının birincil melodi çalgısı olmuştur. Orta oyunlarında da kullanıldığı
bilinmektedir. Daha çok davul eşlikli çalınmaktadır.
Entonasyonun sağlanmasındaki güçlük ve ses
hacminin çokluğu nedeniyle çalgı topluluklarında
kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda bazı halk müziği
çalgı topluluklarında kullanıldığı görülmektedir.

Halk arasında çoban çalgısı
olarak bilinir. Değişik yörelerde guval, kuval adlarıyla
da bilinmektedir. Kaval
kelimesinin, içi boş anlamına gelen ‘’kav’’ kökünden
türediği sanılmaktadır.
Ses mesafesi yaklaşık 2, 5-3
oktavdır. Günümüzde halk
müziği çalgı toplulukların
önemli bir renk çalgısı
olarak kullanılmaktadır.
Topluluk içinde solo çalgı
olarak kullanılabilen bir
çalgıdır. Diğer çalgılarla
birlikte çalınabilen kaval, ses
özelliğini korur.
Kaval belli standarda
göre üretilmediğinden
ebatları hakkında ancak
uzunluğunun 30 cm ile 80
cm arasında değiştiğini
çapının ise yaklaşık 1,5 cm
olduğunu söyleyebiliriz.
Üst kısmında 7, alt kısmında ise 1 melodi perdesi
bulunmaktadır. Bu perdeler
dışında kavalın alt kısmında
da Şeytan Deliği ve Hazret-i
Ali adı verilen 4 perde daha
vardır.
Kavalın, Dilli Kaval ve Dilsiz
Kaval olmak üzere başlıca iki
çeşidi vardır. Genellikle erik
ağacından yapılmaktadır.

Kemik, ağaç veya kamıştan
yapılmaktadır. Kamıştan
yapılan ise daha yaygındır.
Uç kısmında ses veren ve
kamıştan yapılan küçük bir
parça daha vardır. Bu kısım
tamamen ağız içine alınarak
hava üflenir.
Yurdumuzda Ege Bölgesi’nde yaygın
olarak kullanılmaktadır. Beşi üst, biri
alt kısmında olmak üzere toplam altı
tane melodi perdesi bulunmaktadır.

Yaklaşık iki oktavlık ses mesafesi olan zurnanın
üstte yedi, altta bir olmak üzere sekiz tane melodi
perdesi bulunmaktadır. Arka tarafındaki perde, ön
tarafındaki kamış kısmına doğru ilk iki perdenin
arasına gelecek şekildedir. Perdeler yaklaşık 6-8
mm çapında, daire biçimindedir. Boyu 30 ile 60
cm arasında değişmekte olup melodi perdelerinin
bittiği kısımdan itibaren huni biçiminde genişlemektedir. Bu kısma kalak adı verilmektedir. Üflenen
kısmında ucuna kamış takılan ince boru şeklinde bir
mil vardır. Bu mile metem adı verilmektedir. Ayrıca
nefes alma tekniğini kolaylaştırmak için ortası delik
daire biçiminde bir parça metem üzerine geçilir. Bu
parçaya avurtluk adı verilmektedir. Ağız içi boşluğuna biriktirilen hava kamıştan üflenirken burundan
aynı anda nefes alınarak kesintisiz çalma tekniği,
zurna çalımında en çok kullanılan tekniktir. Melodi
perdelerinin dışında, kalak kısmı üzerinde yedi tane
delik vardır ki bu delikler melodi perdelerinden
daha küçük çaptadır. Bu deliklere şeytan deliği veya
cin deliği adları verilmektedir. Bu delikler çalgıcının
ses buluşuna göre balmumu veya benzeri
maddelerle kapatılabilmektedir. 60 cm
ile 30 cm arasında değişik ebatlarda
olduğunu belirttiğimiz bu çalgıyı
ses rengine göre; kaba zurna,
orta kaba zurna ve cura
zurna (zil zurna) olmak
üzere üç çeşittir.

Tulum
Deri kısmı, nav
ve ağızlık olmak
üzere üç kısımdan
oluşmaktadır. Deri
kısmına hava depolanır ve
koltuk altından bastırılarak nav
kısmına hava gitmesi sağlanır. Nav
kısmı ise melodi çalınan kısmıdır.
Analık ve dillik adı verilen iki kısımdan oluşmaktadır. Ağızlık kısmı ise
tulumun deri kısmına hava göndermeye yarayan bölümdür.
Tulum yurdumuzda Trabzon, Rize,
Erzurum, Kars’ta, Kuzey ve Doğu
Anadolu Bölgesi’nde ve Trakya
Bölgesi’nde kullanılmaktadır.
Genellikle kuzu ve oğlak derisinden
yapılan tuluma Trakya’da gayda adı
verilmektedir.
Kaynak:
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Yılmaz ÖZTUNA, Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi.
Cavidan SELANİK, Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni.
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Her Köşesi Sanat ve Tarih Kokan Şehir

ESKİŞEHİR
Kiminin doğduğu, büyüdüğü,
kiminin ailesinin, dostunun, sevdiğinin, okul arkadaşının, askerlik
arkadaşının olduğu şehir. Kiminin üniversite okuduğu, askerlik
yaptığı, memuriyet hayatına
başladığı, çalışmak için geldiği,
kiminin gurbette olup özlem duyduğu şehir, herkesin yaşamında bir
yeri olan şehir…
104

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Eskişehir, gelişen
sanayi ve şehircilik anlayışıyla ülkemizin en önemli kentlerinden biri.
Eskişehir, bünyesinde barındırdığı
iki üniversitesi, kültürel mirasları,
sanat yapıları ve planlı sanayisi
ile Avrupalı kentler görüntüsüne
ulaşmış bir eğitim ve bilim kenti…

Metropol kentler dışında bünyesinde iki üniversite barındıran tek
Anadolu şehri olan Eskişehir, ülke
gençlerine birçok fakülte, yüksekokul ve enstitüyle destek vermekte ve tam anlamıyla bir üniversite şehri olarak anılmaktadır. Her
köşesi sanat ve tarih kokan bu şehri,
gelin şöyle bir turlayalım…

Şehrin İsmi Nereden Gelmektedir?
Bugünkü Eskişehir ili, Eski ve Orta
Çağlarda Yunanca Dorylaion,
Latince Dorylaeum ismi ile tanınan
bir kentti. Arap kaynaklarında ise
şehrin adı Darauliya, Adruliya ve
Drusilya olarak verilmiştir. Dorylaion, antik kaynaklarda önemli
yolların kavşak noktasında kaplıcaları ile ünlü, ticaret ile zenginliğe
kavuşmuş bir Frigya (Phrygia) şehri
olarak geçer ve şehrin kurucusu
olarak Eretrialı Doryleos gösterilir.
Özellikle Bizans çağında önem
kazanan kentte imparator Justinianos'un yazlık sarayının varlığından söz edilir. 19. yüzyılda birçok
gezgin ve bilim adamı, bölgeye

yaptıkları gezilerin ve araştırmaların sonucunda; Eskişehir'in 3 km
kuzeydoğusunda, Porsuk Çayı'nın
kuzeyinde yer alan bugünkü adıyla
Şarhöyük ören yerinin antik Dorylaion şehri olduğunu saptamışlardır.
Burası; 17 m yüksekliğinde 450 m
çapında Orta Anadolu'nun orta
büyüklükteki höyüklerinden biridir.
Dorylaion - Şarhöyük, Bizans'ın
Selçuklular'a karşı korunmasında
büyük rol oynamış ancak 1176'da
Selçuklu Sultanı II. Kılıçaslan'ın
Bizans İmparatoru Manuel Komnenos'u mağlup etmesinden sonra
kent, Selçuklular'ın egemenliği
altına girmiştir. Bundan sonra uzun
bir zaman yıkık ve terkedilmiş olan

Dorylaion - Şarhöyük'ün yakınında, harabenin güneyinde yeni bir
yerleşme kurulmuştur.
Sarhöyük, 1989 yılında itibaren
Kültür Bakanlığı ve Anadolu
Üniversitesi adına Prof. Dr. A.
Muhibbe Darga başkanlığında bir
ekip tarafından arkeolojik kazılara
başlanmıştır. Halen devam etmekte
olan kazılarda, höyükte şimdilik
Osmanlı Dönemi'nden ilk Tunç
Çağı'na kadar geri giden sürekli bir
yerleşmenin olduğu saptanmıştır.
W. M. Ramsay'in bildirdiğine göre,
büyük olasılıkla Dorylaion harabelerine Eskişehir adı verilmiş ve bu ad
o zamandan günümüze uzanmıştır.
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Nereye Gidilir?
Odunpazarı
Eskişehir’de gezilecek yerler listemizin ilk sırasında Odunpazarı
bölgesi var. Odunpazarı, Eskişehir’in
en eski yerleşim bölgesi. Son yıllarda bölgede yapılan başarılı turizm
yatırımları ile bambaşka bir çehreye
kavuştu.

Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkı
Odunpazarı bölgesinin en dikkat
çeken bölümü şüphesiz Tarihi Odunpazarı Evleri. Kısa zaman öncesine
kadar şehrin en eski evleri arasında
gösterilen bu yapılar geleneksel
Osmanlı sivil mimarisinin güzel
örneklerinden.

Bölgede gezip görebileceğiniz
birçok tarihi konak, çeşme, müze
var. Dilerseniz Eskişehir seyahatinizde bu bölgedeki butik otellerden
birinde kalabilirsiniz. Bölgede gezip
görmeniz gereken en önemli gezi
noktalarından bazıları şunlar:

Yakın zamanda bölgede yapılan
restorasyon çalışmalarının ardından
evler bambaşka bir yüze kavuştu.
Evlerin büyük bölümü halen konaklama amaçlı kullanılsa da bir kısmı
artık butik otel, kafe, restoran, müze
ve hediyelik eşya dükkanları olarak
hizmet veriyor.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarihi Odunpazarı Evleri
Kurşunlu Camii ve Külliyesi
Eskişehir Balmumu Müzesi
Atlıhan El Sanatları Çarşısı
Şelale Park
Lületaşı Müzesi
Çağdaş Cam Sanatları Müzesi
Cumhuriyet Tarihi Müzesi
Alaaddin Camii

Son yıllarda Eskişehir’de birçok park yapılsa da bunlardan en ünlü olanı kuşkusuz Sazova Parkı. Tam adı
ile Bilim, Sanat ve Kültür Parkı, Eskişehir-Kütahya yolu
üzerinde yer alıyor. Özellikle çocuklu ailelerin çok
keyifli vakit geçirebilecekleri park, gerçekten büyük
ve içerisinde ilginizi
çekebilecek birçok
bölüm var: Masal Şatosu, Korsan Gemisi,
Eskişehir Hayvanat
Bahçesi, ETİ Sualtı
Dünyası, Japon
Bahçesi, Sabancı
Uzay Evi, Bilim Kültür
Merkezi, Esminyatürk, Türk Dünyası Kültür Merkezi gibi Eskişehir’de
gezilecek yerler listemizdeki birçok önemli nokta bu
parkta yer alan önemli bölümlerden. Eğer parkta yer
alan ilgi çekici noktaları detaylıca gezmek isterseniz,
abartısız güm gününüzü parkta geçirebilirsiniz.

Yılmaz Büyükşeren
Balmumu Heykelleri Müzesi

Porsuk Çayı
Sakarya Irmağı’nın en uzun kolu
olan Porsuk Çayı Eskişehir’in içinden
geçiyor. Haritada da görebileceğiniz
üzere aslında şehrin birçok noktasından Porsuk geçiyor. Bunlar içerisinde
en ünlü olanı yerli halk tarafından
“Adalar” olarak adlandırılan bölge.
Burası haritada kuzey kısımda yer
alıyor. Paralelinde Doktorlar Caddesi
yer alıyor.
Porsuk Çayı çevresinde günümüzde
birçok kafe ve restoran var. Havaların
güzel olduğu bahar ve yaz aylarında
düzenlenen gondol ve bot turları
bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.
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Geçtiğimiz
yıllarda kapılarını
ziyaretçilere açan
müzede, Yılmaz
Büyükerşen ve
öğrencilerinin
yaptığı 200‘e
yakın balmumu
heykel sergileniyor. Format
olarak Madame
Tussauds Balmumu Heykel Müzeleri‘ne benziyor.

Tarihi Kurşunlu
Camii ve Külliyesi
Odunpazarı bölgesine yer
alan Kurşunlu Camii, Eskişehir’in tarihi ve önemli dini
yapılarından bir tanesi. Çoban Mustafa Paşa tarafından
1525 yılında yaptırılan külliyenin cami kısmı halen şehrin
önemli dini yapılarından.
Külliyenin diğer bölümleri; Lületaşı Müzesi, El Sanatları
Çarşısı, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi ve Sıcak
Cam Üfleme Atölyesi olarak hizmet veriyor.

Atlıhan El Sanatları Çarşısı
Odunpazarı Bölgesi’nde yer alan Atlıhan El Sanatları
Çarşısı, şehrin bir diğer tarihi ve turistik noktası. Atlıhan, eskiden han olarak kullanılsa da yakın dönemde
yapılan başarılı restorasyonların ardından günümüzde
el sanatları çarşısı olarak hizmet veriyor. İki katlı çarşıda
başta lületaşından yapılmış yöresel eşyalar olmak
üzere kendinize ve sevdiklerinize alabileceğiniz birçok
ürün bulabilirsiniz.

ETİ Arkeoloji Müzesi
Eğer gezi boyunca bölge tarihi hakkında bilgi almak
isterseniz Odunpazarı bölgesine yakın, Atatürk Bulvarı
üzerinde yer alan Eti Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret edebilirsiniz. 1945 yılına dayanan tarihi ile arkeoloji müzesi,
bölgenin en önemli müzelerinden.

Şelale Park
Kentpark
Eskişehir’de gezilecek yerler listemizdeki bir diğer
popüler park olan Kentpark, Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin hemen karşısında yer
alıyor. Kenarından Porsuk Çayı geçen parkın Türkiye çapında ünlü olmasının nedeni ise içerisinde
Türkiye’nin ilk yapay plajının yer alması.
Plaj ve burada yer alan havuzlar, özellikle havaların sıcak olduğu günlerde her yaştan ziyaretçinin yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Aileler için ayrı bir
bölümün de olduğu plaj, Eskişehir ziyaretinizde
sizin için de farklı bir deneyim olabilir. Yapay plaj
dışında parkta yürüyüş yolları, kafe ve restoranlar,
oyun parkları gibi bölümler de mevcut.

Odunpazarı’nın üst
kısmında yer alan ve
Eskişehir manzarasını
doyasıya seyredebileceğiniz bu park, adını
içerisinde yer alan
yapay şelaleden alıyor.
Çocuk ziyaretçilerin
de keyifli vakit geçirebilecekleri çeşitli bölümlerin yer
aldığı parka toplu taşıma ile ulaşmak biraz zahmetli
olsa da parkın sahip olduğu manzara her şeye değiyor.
Burada yer alan kafede Eskişehir’in yöresel lezzetlerinden olan çibörek başta olmak üzere, çeşitli yiyecekleri
bulabilirsiniz.
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Türkiye’yi Geziyoruz

Köşe Yazısı

Esminyatürk Türk
Dünyası Şaheserleri

Türk Dünyası Bilim
Kültür Sanat Merkezi

Sazova Parkı içerisinde, yakın dönemde açılan Esminyatürk Türk Dünyası Şaheserleri, format olarak
Miniatürk tarzında, minyatür yapılardan oluşuyor.
Türk Dünyası Vakfı tarafından açılan parkta, Türk
Dünyası’nda öneme sahip 32 adet eserin minyatürleri
sergileniyor. Minyatür Park’a özelikle gitmek gerekmese bile Sazova Park’a giderseniz 15-20 dakikanızı bu
bölüme ayırabilirsiniz.

Türk Dünyası Bilim, Kültür, Sanat Merkezi Sazova Park’ta
yer alıyor. Yapının projesi halen devam ediyor. Tamamlandığında içerisinde; Müzik Tarihi Müzesi, Bilgi Bankası,
Bilim Tarihi Müzesi, 3D Sinema Salonu ve Kültür Sanat Okulu gibi önemli bölümler olacak. Anadolu Üniversitesi çatısı
altında hizmet veren bu yapının ilk katında şu an Önemli
Şahsiyetler Bölümü gezilebiliyor. Burada Mimar Sinan gibi
Türk Dünyası’nda adı bilinen en önemli şahsiyetlerin özel
odaları bulunuyor. Odalarda bu isimlerin balmumu heykelleri ve yaptıkları işlerin ufak bir tanıtımı var.

Ne Yenir?

Balaban köfte, yufkalı büryan, çibörek, kıygaşa, kavurma börek,
göceli tarhana, haşhaşlı gözleme, kuzu sorpa, met helvası ve
kalabak suyu Eskişehir’in meşhur yiyecek ve içeceklerindendir.

Göceli
Tarhanası
Çağdaş Cam Sanatları Müzesi
Tarihi Odunpazarı Evleri’nin birinde, Eskişehir
Balmumu Müzesi’nin hemen yanında yer alan
Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Eskişehir’de gezip
görebileceğiniz farklı müzelerden. İçerisinde
birçok sanatçıya ait çeşitli eserin sergilendiği
müzeyi ziyaret, farklı bir deneyim olabilir.

Ne Alınır?

Seyahat edilen şehre özgü alışverişler yapmak, şehir seyahatlerinin değişmez adetlerinden biridir.
Eskişehir’den ne alınır? diye sorulduğunda ise bu
şehre özgü, Anadolu kültürüyle özdeşleşmiş ve
el emeği göz nuru birçok hediyelik eşya seçeneği
mevcuttur. Lületaşından ürünler, cam süs eşyaları,
met helva, sorkun çömleği, tezhip ve diğer el sanatları buradan alınabilecek hediyeliklerdendir…

Malzemeler:
6 kg süzme yoğurt
3 kg yoğurt
10 su bardağı yarma
1/2 kg süt
4 adet yumurta
1 su bardağı un
Tuz
Tarhananın Yapılışı:
Büyük bir kaba süzme
yoğurdu alın ve ısınıp dağılmaya
başlayıncaya kadar bekleyin.
Üzerine yarmayı ekleyin. Baş
ka
bir yerde hazırlamış olduğunuz
yoğurt, un, yumurta ve sütü
çırparak süzme yoğurda
ekleyin ve koyulaşıncaya kadar
karıştırarak pişirin. Koyulaşınca
ateşten almadan önce tuzunu
ekleyin. Temiz örtüler serdiğiniz
tepsilere kaşık yardımı ile bire
r
birer dökün ve güneşte iyice
kurumasını bekleyin.

Eskişehirli Ünlüler

Aslıhan Gürbüz
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Çorba Tarifi:
Daha önceden hazırlamış
olduğunuz tarhanadan her kişi
için 2 adet olmak üzere alın ve
bir gün öncesinden suda bekletin
.
Çorbayı yapmaya başlarken
suda bekletmiş olduğunuz
tarhanaları elinizle iyice ezin
ve mümkün olduğunca ufak
parçalara ayırın. Üzerine su
ekleyerek kaynamaya bırakın.
İyice pişip çorba kıvamına gelene kadar (yoğurdun
suya çıkmış olması gerekiyor)
kaynatın. Gerekirse su ilavesi
yapabilirsiniz. Dilerseniz içine 2-3
diş sarımsağı ezerek atabilirsiniz.
Çorbayı ocaktan aldıktan sonr
a
küçük bir tavaya 2 yemek
kaşığı sıvıyağda veya tereyağ
ında nane kızdırın ve çorbanın
üzerine dökün. A fiyet olsun…

Cüneyt Arkın

İlhan Mansız

MANTAR
YİYEREK

YAZA FİT GİRİN
Mantar, çeşitli şekillerde tüketilmesi keyifli olmasına rağmen
zehirli olma korkusu nedeniyle uzak durulan bir besin. Yaz tatiline
daha fit bir görünümle girmek isteyenlerin diyet sofralarında mantar mutlaka bulunmalı. Düşük kalori ve yağa sahip olan mantar;
diyet posası, karbonhidrat ve protein açısından oldukça zengindir.

D vitamini eksikliği; obezite, kanser
ve metabolik sendromlara yol açar.
Ancak D vitamini besinlerde nadir
bulunurken 300 gramlık mantar,
günlük D vitamini ihtiyacının yaklaşık
yüzde 20-25’ini karşılayabiliyor.
İçerisindeki CLA ile yağ dokusu
kaybını artırarak yağ dışı hücrelerin
çoğalmasını sağlıyor. Vejeteryan
bireyler et yerine mantar tüketebilir
fakat protein kalitesi ve bazı mineraller açısından etin yerine geçmeyeceğini de bilmeliler.

Kanserle savaşıyor
Son yıllarda yapılan bazı araştırmalara göre; Mısır, Çin gibi uygarlıkların, yüzyıllardır tedavi amaçlı
kullandıkları bazı mantar türlerinin,
bağışıklık sistemini güçlendirerek
meme, akciğer ve prostat kanserleriyle savaştığı, kanserlerin tekrarlama ve büyümesinde koruyucu etki
sağladığı belirlenmiştir. Bazı mantar türleri, kolesterol ve tansiyon

düşürücü etki göstermesinin yanı sıra
21. yüzyılın yaygın hastalıklarından
biri olan HPV gibi cinsel yolla bulaşan
hastalıklarda antiviral etki gösteriyor.
Bu etkileri gösteren en değerli mantarlar; Meishi, Maitake, Hindi Kuyruğu
(yaklaşık 6 milyon dolar) ve Agaricus
Blazei Murill mantarı.

Pişirme
tekniğine dikkat
Mantarı tüketmek kadar mineral, vitamin, protein ve antioksidan kaybını
en aza indirecek pişirme yöntemini
kullanılmak da çok önemli. Food
Sciences and Nutrition dergisinin yaptığı araştırmalar sonucunda,
mantarları kaynatmanın ve ızgara
yapmanın besin değerlerini en çok
azaltan pişirme tekniği olduğu belirlendi. Mikrodalga ve tavada az yağla
kavrularak suyunu salmayan mantarların, antioksidan seviyelerinin
daha yüksek olacağı, yapılan uygulamalar neticesinde saptandı. Mantar,
içerisinde bulunan pürin aminoasidi
nedeniyle böbrek ve gut hastalarında
ürik asit üretimini artırarak tehlikeli
durumlar yaratabilir. Bu tür rahatsızlıkları olanların mantar tüketimlerine
dikkat etmeleri gerekir.

Mantarı
kaynatmak ve
ızgara yapmak,
mantarın besin
değerini en çok
azaltan pişirme
tekniğidir.

Fatma Özsel Özcan
Diyetisyen
Beykoz Üniversitesi Gastronomi
ve Mutfak Sanatları Arş. Gör.
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Haberiniz Olsun

GENÇ TİYATRO OYUNCULARINDAN

SİMİT SATAN KÜÇÜK TAYLAN’A

ANLAMLI SÜRPRİZ

HABERİNİZ
OLSUN

Diyarbakır'da okul harçlığı için
sokaklarda simit satan Taylan
5 Mayıs’ta 8 yaşına girdi. Bir
grup gencin toplanarak sürpriz
yaptığı Taylan, ilk kez doğum
gününü kutladı.

''Çocuklar üşümesin'' adıyla
toplanan bir grup genç,
hafta sonları okul harçlığı
için sokaklarda simit satan küçük Taylan'ın daha
önce hiç doğum günü
kutlamadığını ve 5 Mayıs'ta
8 yaşına gireceğini öğrendi.
Bunun üzerine gençler, Taylan’ın sürekli simit
satmak için geldiği kafede
hazırlık yaptı. Kafede
süsleme yapıp palyaço kılığına giren gençler, Taylan'ı çağırıp
yaş gününü kutladı. İlk kez mum üfleyip doğum günü kutlayan
Taylan, ardından gençlerle çeşitli oyunlar oynayarak unutulmaz
bir gün geçirdi.
Etkinliği gerçekleştiren gençler, Taylan'a sürpriz yaptıkları anları
sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Gençler, teşvik ve
toplumsal duyarlılığı artırmayı hedeflediklerini belirterek bu
duygu ile sosyal medyada paylaşımda bulunduklarını söyledi.

AMERİKALI ÜNLÜ SANATÇI

İLK İFTARINI BAĞCILAR'DA YAPTI
Kısa bir süre önce Müslüman olan
dünyaca ünlü Amerikalı sanatçı
Della Miles, Bağcılar'da "Gönül
Sofraları" adı altında geleneksel
olarak düzenlenen sokak iftarına
katıldı. Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı'nın misafiri
olan Miles, Azerbaycan Dostluk
Parkı'nda 3 bin 500 kişiyle birlikte
orucunu açtı.
Michael Jackson ve Whitney Houston gibi yıldız isimlerin vokalistliğini yapan Ünlü Şarkıcı Della Miles’a vatandaşlar yoğun ilgi
gösterirken, Miles, "Bütün dünyayı dolaşıyorum ama böyle
güzel bir ortam görmedim. Herkes bir vücut gibi." dedi.
İlk defa böyle bir iftara katıldığını söyleyen Amerikalı sanatçı,
"İftar yapmak çok güzel. Ben de Adana kebap çok seviyorum. Bunların dışında Türkiye çok güzel bir ülke" dedi.
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“11. ULUSLARARASI

TRT BELGESEL ÖDÜLLERİ”
SAHİPLERİNİ BULDU

TRT tarafından amatör ve profesyonel belgesel
filmcileri desteklemek amacıyla bu yıl 11’incisi
düzenlenen “Uluslararası TRT Belgesel Günleri”
sona erdi.
Cemal Reşit Rey
Konser Salonu’nda
gerçekleştirilen
törende, farklı kategorilerdeki ödüller
sahiplerini buldu.
Törende konuşma yapan TRT
Genel Müdürü
İbrahim Eren,
“Buraya çıkıp ödül
alırken bu sevinci
yaşayan, duygulanan, teşekkür
eden arkadaşların
gözlerindeki
sevinci mutluluğu
ve heyecanı gördükçe ne kadar özel bir iş yapmış
olduğumuzu daha iyi anlıyorum.” dedi.

4 Farklı Kategoride 12 Ödül
“11. Uluslararası TRT Belgesel Günleri”nin “Ulusal Profesyonel Kategori”sinde “En İyi Film Ödülü”nü Kimsesizler Oteli adlı filmiyle Rıdvan Karaman, “Kültür ve
Turizm Bakanlığı Ödülü”nü Dişçinin Korkusu filmiyle
Murat Erün, “Üçüncülük Ödülü”nü de Diş Ağrısı filmiyle Özer Kesemen aldı.
“Uluslararası Kategori”de de Alessandro Cassigoli ve
Casey Kauffman, Kelebek adlı belgeseliyle “En İyi Film
Ödülü”ne, Joost Vandebrug Bruce Lee ve Haydut
belgeseliyle “Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödülü’ne,
Chris Martin Son Anda ve Luke Lorentzen Gece
Yarısı Ailesi belgeseliyle “Üçüncülük Ödülü”ne layık
görüldü.
“Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi”nde ise Uçan
Adam belgeseliyle Uğur Ersöz ve Nusret Oğuzhan
Yıldız’a “En İyi Film Ödülü”, Pembe Kimlik adlı filmiyle
Tolunay Tekmek’e “Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödülü”,
Biliyon mu? belgeseliyle Berriz Öz’e de “Marmara
Üniversitesi Ödülü” takdim edildi.
Uluslararası, Ulusal Profesyonel ve Öğrenci Filmleri
kategorilerinin yanı sıra bu sene henüz fikir aşamasında olan, yapımı tamamlanmamış projelerden üçüne
“Proje Destek Yarışması” adı altında ödül verildi.
Bu ödüllerin sahipleri, Adı Adile filmiyle Asuman
Ergüney, Nietzsche’nin Mendili filmiyle Feyzi Baran
ve Uzak filmiyle Musa Ak oldu.
Gecede Ömer Faruk Tekbilek ve müzisyen arkadaşları
konser verdi.

CAMİDE İMAM SALONDA
KİCK BOKS ANTRENÖRÜ
Muğla'nın Seydikemer
ilçesinde görev yapan imam,
aynı zamanda kick boks
eğitimi de verdiği gençlere
ağabeylik yapıyor, onları kötü
alışkanlıklardan uzak tutmaya
çalışıyor.
Küçük yaşlarda spora başlayan
Cemal Genç (40), kick boks
alanında kendisini geliştirdi ve antrenörlük
belgesi aldı. 2012'de Dodurga Mahallesi
Gözlükuyu Camisi'ne imam hatibi olarak
atanan Genç, 2015'te de mahallede kick
boks yapmak isteyen ortaokul öğrencilerine eğitim vermeye başladı.
Merkez Eski Camisi'ne geçen sene görevlendirilen Genç, Seydikemer Spor Salonu'nda kick boks öğrenmek isteyen öğrencilere hem antrenörlük yapıyor hem de onları kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. 4 yılda 250 öğrenciye ulaşan Genç, öğrencileriyle
katıldığı turnuva ve şampiyonalarda birçok kupa ve madalya kazandı.
Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk görev yaptığı mahallede öğrencilerle spora hobi olarak başladığını söyledi. Çocuklara 4
yıldır eğitim verdiğini, ilçe merkezine geldikten sonra Halk Eğitim
Müdürlüğünün de desteğiyle daha fazla çocuğa ulaştığını anlatan
Genç, şunları söyledi:
"Diyanet İşleri Başkanlığı son dönemlerde her kurumda olduğu
gibi gençlik çalışmalarına da ciddi önem vermeye başladı. Müftülük
bünyesinde Gençlik İlçe Koordinatörü olarak görev yapıyorum.
Gençlerin hayatına nasıl dokunabiliriz? Onları zararlı ortam ve etkinliklerden nasıl çevremizde toplayıp onlara aidiyet duygusunu nasıl kazandırabiliriz? Onların kişisel ve ahlaki gelişimine nasıl katkımız olur?
düşüncesiyle yola çıktım.”
Koordinatör olmadan önce sevdiği için kick boks yaptığını sonrasında
yeteneğini gençler üzerine kullandığını ifade eden Genç, spor vesilesiyle gençlerle güzel bağlantılar kurduğunu, onları dinleyip anlayabildiğini dile getirdi.

38. TÜRKİYE KİTAP VE KÜLTÜR FUARI

ÇAMLICA CAMİİ'NDE AÇILDI

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen 38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın
açılışı, Büyük Çamlıca Camii'nde gerçekleşti.
'Ramazan Kitapla Buluşuyor' başlıklı fuarın
açılışına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü
Dr. Coşkun Yılmaz, Üsküdar Kaymakamı
Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye
Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul Müftüsü
Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ve birçok
vatandaş katıldı. Çamlıca Camii'nin iç bahçesine kurulan fuar, Ramazan
ayı boyunca camiye gelen vatandaşlar tarafından gezilip görülebilecek.
Fuarda kurulan stantlara koyulan çok sayıda kitap, ziyaretçilere sunulacak. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş burada yaptığı konuşmasında, "Yapmış olduğumuz bu çalışmalardan amacımızın irşat olduğunu,
insanları eğitmek, öğretmek ve onların aydınlanması için çalışmak
olduğunu yeniden anlamış olalım" dedi.
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Kıssadan Hisse

Haber

KISSADAN
HİSSE
BİR BARDAK SÜTÜN HATRI
Y

oksul bir ailenin çocuğu
olan Howard, ailesine
destek olmak ve kendi
okul masraflarını karşılamak için
kapı kapı dolaşarak çeşitli eşyalar
satan bir çocuktu. Soğuk bir kış
günüydü ve o gün hiçbir şey
satamamıştı. Morali çok bozuktu
ve satış yapamadığı için parası
da yoktu. Karnı çok acıkmıştı. Bir
sonraki çalacağı kapıdan yiyecek
bir şeyler istemeye karar verdi.
Biraz çekingen bir tavırla kapıyı
çaldı. Kapıyı açan sevimli ve genç
kadını görünce biraz utandı
ve heyecanlandı. Yiyecek bir
şeyler istemek yerine yanlışlıkla
“Rica etsem bir bardak su içebilir
miyim?” diye sordu. Genç kadın
çocuğun şaşkınlığını ve utangaçlığını fark etti ve aç olabileceğini de düşünerek Howard’ı
içeri davet etti. Onu sobanın
yanına oturtup ısınmasını sağladı
ve istediği su ile beraber sıcak
süt ve biraz kurabiye getirdi.
Howard kurabiyelerini ve sütünü
yavaş yavaş içine sindirerek yedi
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ve içti. Isındıktan ve karnı doyduktan sonra işine geri dönmek
için ayağa kalktı ve genç kadına
“Size çok teşekkür ederim. Süt
ve kurabiyeler için borcum ne
kadar?” diye sordu. Genç kadın
bu soru karşısında sıcak bir
gülümseme ile “Borcunuz yok
küçük bey, annem gösterdiğimiz
nezaket ve şefkatin karşılığında
asla bir bedel beklenmemesi
gerektiğini öğretti bana ve
kardeşlerime” dedi. Bu cevap
karşısında Howard genç kadına
yürekten teşekkür ederek evden
ayrıldı. Evden çıktıktan sonra
kendini sadece bedensel olarak
değil, ruhsal olarak da çok iyi
hissediyordu.
Yıllar sonra genç kadın çok ender
rastlanan bir hastalığa yakalandı.
Kasabadaki doktorlar çaresiz
kalınca onu daha detaylı tetkiklerin yapılması için şehirdeki
büyük hastaneye gönderdiler.
Doktor Howard Kelly kendi
kasabasından bir hastanın
hastanesine geldiğini duyunca

MAHALLELER
YAZA HAZIRLANIYOR

çok heyecanlandı. Yıllar önce
kendisine bir bardak süt ikram
eden kadını baygın ve yaşlanmış
haliyle bile ilk görüşte tanıdı.
Onun hayatını kurtarmak için
elinden geleni yaptı ve sağlığına
tekrar kavuşmasını sağladı.
Uzun süren tedavi sürecinin
sonunda onaylaması için önüne
gelen faturaya göz atan Doktor
Howard, faturanın üzerine bir
şeyler yazarak zarfa koydu ve
hastanın odasına gönderdi.
Zarfın geldiğini gören kadının
içini bir korku kapladı. Uzun
süren tedavi süreci sonunda
karşılaşacağı fatura onu korkutuyordu ve ödeyemeyeceğini
biliyordu. Bu faturayı hayatının
sonuna kadar çalışarak ancak
ödeyebilirdi. Eli titreyerek de olsa
zarfı açtı ve baktı. Faturanın altındaki not karşısında gözyaşlarını
tutamadı:
“Borcunuz bir bardak sıcak süt
ve kurabiye karşılığında ödenmiştir.“

Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri
ve Fen İşleri Müdürlüklerinin
bir araya gelerek oluşturduğu
ekipler ilçede bakım, onarım ve
temizlik çalışmalarına başladı.

bir araya gelerek oluşturduğu
ekipler; ağaç ve çiçek ekimi, park
ve bahçe bakımları, asfalt ve
kaldırım çalışmalarının yanı sıra
sokak ve caddelerde temizlik çalışmaları yapıyor.

Çekmeköy Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da
21 mahalleyi içine alan kapsamlı bakım, onarım
ve temizlik çalışmalarına başladı. Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüklerinin

Çevre temizliğinde etkin olunması, çevre duyarlılığının artırılmasının da hedeflendiği çalışmalarda yüzlerce personel görev alıyor.
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ÇEKMEKÖY MİMAR SİNAN HAMAMI

“MEDENİYET SERÜVENİNE
KATKI SAĞLAMAK İSTEDİK’’

CEZMİ YİĞİT

Geçtiğimiz yılın son günlerinde Mimar Sinan
Mahallesi’nde Çekmeköy’ün ilk hamamı açıldı.
Beş bin metrakarelik alanda 30 personelle hizmet
veren tesis, asırlardır süregelen hamam kültürünü,
profesyonel hizmetle devam ettirmeyi amaçlıyor.
Gelin hamamı, cilt bakımı, masaj ve tuz odası
gibi çeşitli hizmetlerin sunulduğu hamam, hijyen
konusunda da müşterilerinden tam not alıyor.
Eşi Bihter Hanım ile Mimar Sinan Hamamı’nın
idareciliğini yürüten Cezmi Yiğit Bey’le hamam
kültürünü ve tesisin sunduğu imkanları konuştuk.
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Röportajımıza başlamadan
önce sizi tanıyabilir miyiz?
Yiğit Şirketler Grubu olarak uzun
yıllardır eğitim, hukuk ve inşaat
alanında faaliyet gösteren bir
aile şirketiyiz. Şirketler grubumuzun yönetim kurulu başkanı
olarak, İstanbul’un parlayan yıldızı
Çekmeköy ilçesine Mimar Sinan
Hamamı’nın kazandırılmasının
büyük mutluluğunu yaşıyorum.
Uzun yıllardır hayata geçirmek
istediğim bir projeydi. Gerek
belediyemizin ve gerekse sevgili
eşim Bihter Yiğit’in desteği ile kısa
bir süre içinde projemizi hayata
geçirdik. Böylesine tarih kokan,
gelenek ve göreneklerimizi nesilden nesile aktaran bu güzel eserin
Çekmeköyümüze hayırlı olmasını
diliyorum. Ecdadımız; gelişmişlik
göstergesi olarak hanlar, hamamlar, ibadethaneler, külliyeler
imal etti. Biz de o medeniyet
serüvenine hamamla -bir nebze
de olsa- katkı sağlamak istedik.

öncesi uzun süre sıcak sularda
yıkanır, abdestini alır ve savaşa
gider, zaferle döndüğü her
savaştan sonra hamamda kadınlara ayrı erkeklere ayrı eğlenceler
düzelermiş. Bu eğlence kısmı
hamamlarda hala devam ediyor.
İstanbul’da bu tarihi yansıtan
birçok hamam var fakat maalesef
bazıları zamanla tarihi dokusunu
kaybediyor ya da hijyen bakımından standardı yakalayamadığı için
insanları tatmin etmiyor.
Çekmeköy ’ün ilk hamamı
olarak ilçemizde büyük bir
ihtiyacı giderdiniz. Mimar Sinan
Hamamı ne zaman açıldı? Kaç
personelle hizmet veriyorsunuz?
Çekmeköy Belediyesinin onay
sürecinden sonra hamamın

Türk kültüründe hamamın yeri
nedir? Hamamların tarihçesinden ve kuruluş amacından
bahsedebilir misiniz?
Çağın değişimiyle birlikte fonksiyonlar da değişiyor. Kültürel
değerlerimizi yaşatmak zorundayız. Aslında Osmanlı zamanlarına dayanıyor, o günden bugüne
hamamlar çok önemli savaşların
konuşulduğu, rahatlamak için
kullanılan bir mekân… Örneğin;
Sultan Süleyman Han, her savaş
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inşaatına Eylül 2018 itibarıyla başladık.
Çok kısa sürede bu güzel eseri
tamamlayarak sabırsızlıkla bekleyen
halkımız için 24 Aralık 2018 Cumartesi günü tam anlamıyla hizmete
açtık. Açıldığımız ilk günden bu yana
müşterilerimizden ciddi oranda olumlu dönüş ve teşekkür aldık. Tabii bunların yanı sıra çok kısa sürede 5 bin
metrekarelik sosyal tesisi, profesyonel
bir şekilde hizmete sunduğumuzu
görerek şaşkınlıkla karşılayanlar da
oldu. Diğer sorunuza gelirsek işinde
çok iyi, güler yüzlü ve hijyen kurallarına dikkat ederek çalışan yaklaşık
30 personelimiz bulunmaktadır. Her
bölüme hizmet eden görevli arkadaşlar ayrıdır. Kadınlara ve erkeklere
ayrı olacak şekilde, işinin ehli personeller hizmet vermektedir.
Söz konusu hamamlar olduğunda temizlik konusu insanları
düşündürüyor. Tesisinizde hijyeni
nasıl sağlıyorsunuz?
Herkesin hamama geliş amacı evvela
temizliktir. Bizim de sloganımız bu
oldu ‘’Önce hamam sonra bedenin
temiz olsun.’’ Özel hastanelerde kullanılan (maalesef biraz da pahalı olan)
dezenfektan ürünler var. Tesisimizde
kullandığımız kaydırmaz mermerlerin
temizlenmesinde öncelikli olarak bu
ürünleri kullanıyoruz. Her akşam, gün
sonu genel temizliği yapılıyor. Hamamımızda bulunan yetkili kişiler ve
bizler tarafından gerekli hijyenik kontroller düzenli olarak yapılıyor. Şahsım
ve eşim bu konuda fazlasıyla titiziz.
Kendimize kullanmayı istemediğimiz

Röportaj

herhangi bir kese, sabun, yağ
vb. malzemeyi başkasına asla
kullandırmayız. Önemli olan,
insan sağlığıdır.
Müşteriye özel ne tür
hizmetler veriyorsunuz?
Bihter Yiğit: Bu anlamda
kadınlarımıza sunulan hizmetler
biraz daha fazla gibi görünse
de hizmetler tamamıyla ihtiyaçlar
doğrultusunda gelişmektedir. Özel
masajlar, el-ayak ve cilt bakımları yapılmaktadır. Kadın ve erkek
bölümünde aslında en önemli
gördüğümüz alan, tuz odalarımızdır.
Bu konuda doktor reçetesiyle gelen müşterilerimiz bile var. Özellikle
çocuklarda, birçok alerjik ve üst
solunum yolu hastalıklarına iyi gelen
uygulamalarımız mevcut. Aynı zamanda müşterilerimizin mağdur olmaması
için kapalı-açık otopark ve oto yıkama
bölümümüz de hizmet vermektedir.
Son yıllarda gelin hamamları revaçta. Sizin de bu yönde bir hizmetiniz
var mı, müşterilerinize neler vadediyorsunuz?
Bihter Yiğit: Osmanlı zamanından bu
yana eskimeyen adetler sürdürülmeye devam ediliyor. Bunlar arasında,
gelinleri hamama götürülerek yapılan
bir eğlence de yer alıyor. Hamamda ziller ve çeşitli müzik aletleriyle
eğlenen kadınlar, müessesemizin
ikramı olan pasta, börek ve çeşitli
yiyeceklerle güzel bir ziyafet çekiyor.
Gelin adayımıza giyeceği kıyafet, süt
banyosu, özel masaj, misafirlere çeşitli

ikram ve hediyelerde bulunuyoruz.
Canlı müzik ihtiyacından özel süsleme
organizasyonlarına kadar sınırsız bir
hizmet veriyoruz. Düzenlediğimiz
organizasyon oldukça güzel yorumlar
alıyoruz. İşimizin en zevkli yanı gelin
hamamı diyebilirim.
Hamam işletmenin
zor tarafları nedir?
Çok şükür şimdiye kadar herhangi bir
zorluğu ile karşılaşmadık. Dediğimiz gibi biz işimizi profesyonelce
yapıyoruz. Bugün neredeyse birçok iş
yerinde, iş sağlığı ve güvenliği açısından zorunlu olması gereken hemşire
bile yokken biz hamamımızda herhangi bir sağlık sorununa karşı
hemşiremizi bulunduruyoruz.
Yaşanabilecek en zor şey sağlık
sorunu olsa gerek, gerisi bir şekilde
halledilir.
Hamam geleneğinin canlandırılması için neler yapılabilir?
Hamam aslında bir kültürdür. Kendimden örnek verecek olursam,
hamam kültürünü ailece çok sevdiğim
için böyle bir projeye dahil oldum.

Uzun süre saunada kalıp toksin atıp
kafamı boşaltabileceğim bir mekan
olarak görüyorum hamamı. Her gelen
müşterimizin, yanında çocuklarıyla
gelmesi, bu geleneğin gelecekteki
nesile de taşınmasına imkan teşkil
ediyor. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu
ediyor.
Günümüzde otellerde hamam
oranları arttı. Bu durumla ilgili
neler söylemek istersiniz?
Bizler de otellerin spa alanlarını
kullandık zamanında, konseptleri çok
farklı. Örneğin; sıcak taş yatak soran
oluyor, biz de yok diyoruz. Çünkü
Osmanlı kültürünün sıcak taşı, göbek
taşıdır. Havuz sorun oluyor, jakuzi ve
soğuk şok havuzumuz var ama bu, bir
spor salonlarındaki eğlence ya da spor
amaçlı kullanılacak havuz boyutlarında değil. Dediğim gibi konseptlerimiz farklıdır, otellerde çalışan keseci
arkadaşların keselerini beğenmem
mesela. Çünkü her ilimizin meşhur
olduğu bir şey vardır. Keseci dedin mi
Tokat ilimiz akla gelir ve gerçekten
kese atma konusunda çok iyiler Tokatlılar. Keseciler, Türk ve mümkünse
hamamıyla meşhur illerden olmalı.

istediğiniz bir husus var mı?
Teşekkür ederim. Birçok konuya
değindiniz, sadece şunu eklemek
isterim ki hamam girişlerimizde
bizi farklı kılan bir diğer husus da
ikramlarımızdan herhangi bir ücret
almamamız. Sıcak - soğuk içeceklerimiz, meyve - çerez tabağımız
hamam sonrası dinlenirken sizlere
sunduğumuz ikramlarımızdır. Her
müşterimize ipek kese kullanırız
ve keselerimiz sıfır açılır, şahsa özel
kullanılır.

Ecdadımız;
bir gelişmişlik
göstergesi
olarak hanlar,
hamamlar,
ibadethaneler,
külliyeler imal
etti. Biz de o
medeniyet
serüvenine
hamamla -bir
nebze de olsakatkı sağlamak
istedik.

Vakit ayırdığınız için
teşekkür ederiz. Eklemek
Röportaj: Engin ERKÖSE
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MÜSLÜMANLAR MEDENİYETE

NELER KAZANDIRDI?
Batı’nın kendi icadı ve keşfi olarak yansıttığı birçok yenilik, aslında güneş gibi Şark’tan
doğdu. Birçoğuna vakıf olmasak da Müslüman bilim adamlarının medeniyete kazandırdığı
yenilikler çığır açacak nitelikte… İşte plastik, insülin, penisilin ve petrol ürünlerinin mucidi,
kimya biliminin kurucusu olan bilim adamının, Cabir bin Hayyan’ın keşif dolu öyküsü…

Kimyanın Babası
CABİR BİN HAYYAN

Yaptığı araştırmalar sonucunda birçok asit,
tuz ve boyar maddeyi günümüzden yaklaşık
1250 yıl önce bulmuştur. Damıtma, süblimleştirme, sıvılaştırma, kristalleştirme, damıtma,
saflaştırma, oksitleme, buharlaştırma, civayla
karıştırma ve filtrasyon gibi işlemleri geliştirip
mükemmelleştirerek kimyayı bilimsel olarak
sistemli hale getirmiştir. Maddeleri gazlar, metaller ve mineraller olarak sınıflandıran Cabir,
deneysel çalışmaya çok önem verdiği için
vaktinin büyük kısmını laboratuvarda geçirirdi.
Günümüzde kimya endüstrisinin vazgeçilmezlerinden olan sülfürik, nitrik ve
nitromuriyatik asitleri keşfeden de odur.
Bunun yanında alaşımlardan yapay altın
elde etmeye çalışmıştır.
Câbir kimyasının temeli olan “mîzan ilmi”ni,
nefsin farklı tabiat ve kemiyetteki cisme yahut
unsurlara dönme arzusuna dayandırmıştır.
Tabii niteliklerin nicelik diliyle ifadesi anlamına
gelen mîzan, her cismin klasik fizikte kabul
edilen dört unsurunun oranını tespit ederek
bu cismin terkibini yenilemeyi amaçlayan bir
teoridir. Bu teoriyle kimyager (es-san‘avî) cisimde hâsıl olan bütün değişmeleri yönlendirebilir
ve bu şekilde eski kimyacıların peşine düştüğü
iksirleri elde edebilir. Buna göre kimyagerin
madenleri, bitkileri, hatta hayvanları oluşturan
unsurlara ve onların keyfiyetleri arasındaki
ilişkilere müdahale ederek meselâ güçlüyü
zayıflatması, zayıfı güçlendirmesi, bozuğu
düzeltmesi, düzgünü bozması mümkündür.

İmbik ve
Damıtmanın Keşfi
Ebu Musa Cabir bin Hayyan, modern kimyanın kurucusu
ve birçok yeniliğin öncüsü olarak bilinir. 8. yüzyılın ilk
çeyreğinde eczacı bir babanın oğlu olarak doğan Cabir, hayatının önemli bir kısmını, şehrin havasının kimya araştırmalarına elverişli olması ve önemli alimlerden istifade
etmesi hasebiyle Kufe’de geçirmiştir. Bilime olan ilgisi ve
çalışkanlığı sayesinde namı yayılmış, Abbasi Halifesi Harun
Reşid tarafından himaye edilmiştir.
Câbir sahip olduğu bütün bilgileri “hikmetin kaynağı” diye
nitelendirdiği İmam Ca‘fer es-Sâdık’tan aldığını söyler. Vezir
Yahya bin Halid el Bermeki tarafından da desteklenmesi,
ilmi kapıların kendisine açılmasına sebep olmuştur. Çok
yönlü bir bilim adamı olarak çalışmaları tıp, matematik, astronomi, coğrafya, felsefe alanlarına yayılmışsa
da o zamanlar meşhur olan simya ilminin bir fen bilimi
olmadığını ispat edip ispata, matematiğe ve mantığa
dayanan kimya bilimini buldu.
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Atom Bombasının

Mucidi

Câbir bin Hayyân, maddelerin
atomik yapısını gösteren
orijinal tespitler yaparak kimyevi reaksiyonlarda belli miktarların belirli miktarlarla reaksiyona
girdiğini keşfetmiştir. Atomun parçalanabileceğini ilk kez ortaya koyan Hayyan, atom hakkında
ancak asırlar sonra anlaşılabilecek şu sözleri söylemiştir:
“Maddenin en küçük parçası olan atomda yoğun bir
enerji vardır. Yunan filozoflarının düşüncesi, atomun
parçalanamayacağı yönünde olsa da atom parçalanabilir.
Parçalandığında öyle bir güç meydana gelir ki bu güç, tüm
Bağdat’ı yok edebilir. İşte atomun sahip olduğu bu güç,
Yüce Allah’ın kudret nişanıdır.”

Organik maddelerin distilasyonuna büyük
önem veren ve dünya üzerindeki ilk kimya
lâboratuvarını kuran Cabir bin Hayyan,
tabiattaki maddelerin saf
olmadığını
belirtmiş ve
bunları saflaştırarak saf
elementler
elde
etmeye çalışmıştır. Meselâ suyu tekrar tekrar
damıtarak saflaştırmıştır. Cabir, kimyevî
işlemlerde kullanmak üzere tasarlamış olduğu
âletlerle kimyaya büyük katkılarda bulunmuştur. Bunlar arasında en dikkat çekenlerden
biri, damıtmayı kolaylaştıran, daha verimli ve
güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayan
damıtma imbiğidir.

Hassas Teraziyi
de O Geliştirdi
Kimyâ ilminde kullanılabilecek hassas
ölçü âletleri yapmıştır. Takribi 1 kilograma denk gelen ratıl ağırlık biriminden, 6,480 kat daha küçük ağırlıkları
ölçebilen bir hassas kantar geliştirdi.
Oksitlenmenin olduğu belirli durumlarda metallerin ağırlığının azaldığını
ortaya koydu.

Yanmayan Kağıt,
Gece Okunabilen Mürekkep
Çalışmalarını, gündelik yaşamı daha pratik hale getirebilecek malzemeler üzerinde de gerçekleştiren Cabir, topluma faydalı olma amacı
güdüyordu. Bu bağlamda kumaş ve deri boyama, saç boyası
hazırlama, demiri koruyan cilalar hazırlama, cam üretiminde
kullanılan malzemeler üretme konusunda araştırmalar
yaptı. Oldukça meraklı ve çalışkan bir alimdi. Bulmuş
olduğu kimyasalları gündelik hayatta da kullanarak kağıdı
ateşte yanmayan bir özelliğe kavuşturmuştur. Mürekkebe
parlaklık veren bir madde üretmiş, bu sayede gece
okunabilen bir mürekkep geliştirmiştir.
Câbir maddî âlemde matematiğe dayanan
bir düzen bulunduğunu savunur. Buna göre
bütün tabii olaylar nicelik ve sayı kanunlarına irca
edilebilir. Eşyanın özellikleri de ölçülmeye elverişlidir; bu özellikler
sayısal nisbetlere dayanır ve rakamlarla ifade edilebilir. Aynı şekilde
gramerle fizik arasında da bir uyum vardır. Çünkü gerek dil gerekse
tabiat benzer kanunlarla ortaya çıkmıştır; dolayısıyla bunlar benzer
metotlarla incelenebilirler. Dört unsurun farklı nitelikleri olan tabiatlar
(sıcaklık, soğukluk, kuruluk, yaşlık) fizikî âlemin oluşumunu sağladığı
gibi harflerin birleşimi de dili meydana getirir.
Yaptığı çalışmalar yalnızca İslam coğrafyasında değil Avrupa topraklarında da ilgi ile takip edilmiştir. Müslüman alimler ondan büyük üstad diye bahsederlerken Fransız bilim tarihçisi M. Berthelot, Hayyan’ın
kimya bilimindeki önemini, ‘’Mantık için Aristo neyse, kimya için de
Cabir bin Hayyan odur.’’ diyerek ifade etmiştir. Geride onlarca eser
bırakan Cabir bin Hayyan’ın en önemli kitabı Kitab-ül Kimya’dır.
Câbir bin Hayyân kimyayla ilgili şu yorumu yapmıştır: ‘’Kimya ilmindeki ilk mühim husus, pratik
uygulamalar yapman ve deneyler yürütmendir, zira
pratik tatbikatta yahut da deneysel çalışmalarda
bulunmayan kişi, ilmin en alt seviyelerine dahi
erişemez. Ey oğul, deneyler yap ki ilmi elde edesin.
Alimi ellerindeki maddenin bolluğu değil, deneysel
yöntemlerindeki mükemmellik mesut eder.’’

Kaynak: Dünyamızda İslam Mirası, Salim Al Hassani.
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Gözlerimi Kapatırsam
Bir taş atılmıştı
pencereme. Korkuyla
olduğum yerde kalakaldım.
Endişeye kapıldım ilk
önce, sonra sıkı sıkı
meraka tutundum.

Suçlu
Çırpınıyor sesim
Değişmiyor mizanı
Çözülmüyor kafesim
Anlaşılmaz kelimeler zamanın kolları
Bana sarılıyor mahkeme duvarı
Densizce bakıyor bir karış suratı
Bütün suçlu
Sirenler
Sesinle üşüdüm
Sanki bir kış yeli
Kalın çorap giymeli
Kahve içmeli
Bütün suçlu
Mevsimler

Ayaklarım benden
bağımsızdı, pencerenin
pervazına ilerledim
usulca. Gördüğüm,
hissettiğim boşluktan
başka bir şey değildi.
Soğuğunu benimseyemediğim bir boşluk.
Tak. Bir tane daha...
Soğuğu severdim. Tak.
Üçüncü taş dokunmuştu
pencereme. Göremiyordum, neredeydi? Dışarıda gözüme kestirdiğim
karaltıya baktım dikkatle. Karaltı, penceremin
önüne yaklaştığında
anladım bunun bir
taş olmadığını; taş
olsa bile, pencereme
atılmıyordu.
Bu bendim. Zaman
durmuştu. Derken, bir
ip dolandı boynuma.
Bir sicim. Yakalayıp
boynumdan kurtarmaya çalıştım ancak
dolandıkça dolandı.
Ben yakaladıkça kaçtı.
Bir süre sonra dokunamaz, hissedemez
oldum. Bir yumru
haline geldi boğazımda.

Orayı mesken edindi.
Neydi bu; ellerime
dahi alamadığım, her
seferinde kayıp giden?
Ölüyor muydum yoksa?
Odamdaki renklerin
kaçtıklarını gördüm.
Kaçıp, bana sığınıyorlardı. Camıma taş atan
kişiye. O ise, memnuniyetle kabul ediyordu
benim renklerimi. Siyah
beyaz kalmaktan ziyade, renksizdim. Onlar
bile istemiyordu beni.
Renkler birer leke gibi
bulandı bana.
Kafamda çok öncelerden hayali kurulmuş
köstekli bir saatin akrep
ve yelkovanı zıvanadan
çıktı, ellerimden kayıp
yere düştü. Zaman her
daim niteliksiz bir kavramdı benim için. Yere
düşen akrep ve yelkovan parçaları da bedenimde bir leke bırakırken
zaman karşıma dikilmiş, dosdoğru gözlerimin içine bakıyordu.
Onu inkâr edişime
rağmen harcamak için
geri durmayışımdan
gocunmuştu besbelli.
Bir nefes hissettim
ensemde. Sonra sımsıkı
kapattım gözlerimi.
Çünkü eğer görmezsem, kaybolurdu.

Kandırıyordum kendimi, zor olanı
başarıyordum. Ama ensemdeki
ürpertinin kaynağı benden gözlerimi açmamı istiyordu.
“Hayır,” diyordum.
Yine de açıyordum gözlerimi.
Kendimi kandırmayı becerememişim.
Kendimi bulduğum yer renksiz
odam değil, bir sahildi. Hoş bir
esinti, tuzlu kokuyu bana sunuyordu ve ensemdeki ürpertinin
kaynağı buydu. Önümdeki denizin
masumiyetine kanarak kokuyu
içime çektim. Koku aslında bir
felaket tellalıydı. Gökyüzünün
rengi aktı denize, kumlar çekildi
ayaklarımın altından. Deniz sanki
bir girdap olup her şeyi yutuyordu.

Ben de dalgalara çekiliyordum
kumlarla birlikte. Hiçbir şey
yapamıyordum.
Derken, kapatıyorum gözlerimi.
Çünkü eğer görmezsem, yaşanmayacak.
Gözlerim açılıyor kendiliğinden,
bu sefer yatağımdayım. Saçlarım
ıslak, kıyafetlerim ağırlaşmış.
Bir taş atılıyor pencereme. Vakit
kaybetmeden hışımla yataktan
sarkıttığım ayaklarımın üstüne
basıyor ve pencerenin önünde
bitiyorum.
‘’Farkındalık,” diyor pencereme
taş atan kişi. “İlki, farkındalıktı.”
Ağlamaklı oluyorum. Bir
yandan da kızıyorum hayal gücümün genişliğine;
kim kendi kendinin camına taş atar ki?
Camı açıp “Garezin mi
var senin bana?” diye
bağırıyorum. Karşıdaki
gülüyor.,

“Hayır, senin garezin var,” diyor.
Öfkeliyim. Öfkemin düşüncelerimi
kurcalayıp birbirine katmasına izin
vermiyorum. Çözmek yerine kaçmayı tercih etmiyorum bu sefer.
Kararlıyım, üstesinden geleceğim.
Renkler diriliyor, hızla birbirine
girip bir sicime dönüşüyor. Bana
doğru ilerleyen renk silsilesine
şaşkınlıkla bakıyorum. Boynumdaki diğer sicim çözülüyor, yerine
renkler geliyor. Bedenimi ahenkle
çevreleyenleri kabul ediyorum.
Pencerenin ardındaki kişiyle yer
değiştirmiş gibiyiz. Akrep, ardından onu yelkovan takip ediyor
ve ait oldukları yere dönüyorlar.
Bütün dengeler benim lehimde
işlemeye başlıyor.
Pencereme taş atan kişi giderken,
sokağın ucuna doğru yürümesini
seyrediyorum. Karanlıklarda kayboluşunu gördüğümü hatırlıyorum,
gerisi yok.

Fatma Betül Göğüş
2002 yılında İstanbul’da doğdu.
Fatma Talip Kahraman Kız
Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde
12. sınıf öğrencisidir.
Açık Fikir Platformu - Yazarlık
ve Şiir Atölyesi’ne katılmıştır.

Açık Fikir Harmanı - Genç Yeteneklerden Öykü ve Şiirler isimli eserden alınmıştır.
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CUMHURİYET DÖNEMİ

YANGINLARI

Meczup Bir Gencin
Sebep Olduğu
Alemdağ Yangını
27 Mart 1940’ta Alemdağı Ormanı’nda çıkan yangında 150
dönümlük arazi dâhilindeki meşe
ve kestane ağaçlarının da bulunduğu fundalık yanmıştı. Yangın
Üsküdar İtfaiyesi’ne haber verilmiş;
itfaiye ile birlikte jandarma, Orman
Koruma Kıtası’ndan asker ve civardaki köylüler yangın bölgesine
sevk edilmiş ve söndürülmesine
çalışılmıştı. Reşadiye Köyü olay yerine
yakın olduğundan bu köy halkı biraz
endişelenmişti.
Yapılan tahkikatta yangına Harun
isminde meczup bir gencin sebep
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olduğu anlaşılmıştı. Harun içtiği sigarayı kurumuş fundalıklara attığını,
bunların birdenbire tutuşması üzerine korkarak söndürmeye çalıştığını
fakat söndüremeyince oradaki
jandarma karakoluna haber verdiğini
söylemişti.

Yine Sigara…
30 Mayıs 1942 tarihinde Alemdağı
Taşdelen mevkiinde Vakıflar İdaresi’ne ait ormanda bir yangın çıkmıştı.
Saat 16.00 sularında başlayan yangın
süratle yayılarak 5 kilometrekarelik bir sahanın yanmasına sebep
olmuştu. Böylece geniş bir sahaya
yayılan yangın her nasılsa bir atlama
yapmış ve ateş o civarda Baltacı
Çiftliği’ne ait ormana sirayet etmişti.
Burada da takriben 3 kilometrekare
genişliğinde bir saha tamamen

yandıktan sonra bölge çember
içine alınabilmişti. Üsküdar İtfaiyesi,
köylüler, jandarma ve temizlik işçilerinin katılımıyla gecenin geç saatlerine
kadar söndürme çalışmaları devam
etmişti. Yangının ormana atılan bir
sigaradan çıktığı tahmin edilmekteydi.
1945 yılı Temmuz ayında da İstanbul’da çok sayıda orman yangını
meydana geldi. Bunlardan bir kısmı
Çekmeköy bölgesinde ortaya çıktı.
10 Temmuz 1945 tarihinde Ömerli
Köyü civarındaki fundalık alanda
başlayan yangın, gittikçe sahasını
genişletmiş, bir yandan Pendik’in
kuzeyindeki Aydos tepelerine, diğer
yandan da Beykoz ormanlarına
doğru yayılmak suretiyle birkaç gün
içinde önemli bir ormanlık alanı kasıp
kavurmuştu.

İtfaiye, Köylü,
Jandarma ve İşçiler
Yangın Söndürme
Çalışmalarında
Bir Arada
O günden beri muhtelif yerlerde
aralıklarla devam eden yangın
kontrol altına alınamamış ve Beykoz,
Üsküdar, Kartal ilçelerinden başka
Şile ve Gebze ilçelerini de tehdit
eder hale gelmişti. Anadolu yakasındaki ormanlık bölgede bulunan
altı ilçenin kaymakam ve jandarma
komutanlarıyla orman mühendis ve
memurları da söndürme işine bizzat
katılmışlardı. Köylüler ve askeri birlikler de bu çalışmalarda yer aldılar.
Benzer şekilde Polenezköyü civarında
başlayan bir başka yangın da Taşde-

len’e dayandı. Beykoz’un Polonez
Köyü çevresindeki yangın Çavuşbaşı
Çiftliği’nden Kandilli ve Çamlıca
tepelerinin arka istikametine doğru
ilerleyerek Taşdelen’e geldi. Ateş,
Alemdağı çevresinde şiddetle ilerledi
ve Baltacı ve Sultan çiftliklerine kadar
uzandı. Halimpaşa ve Baltacı Çiftliği
korusu ve Yahudi Çiftliği de tamamen
yandı. Bu sahadaki orman yangını
şehrin yüksek yerleriyle Galata ve
Beyazıd kulelerinden görülebilmekteydi.
Bir önceki gün de Kartal’ın Samandıra Köyü civarında çıkan yangın
bastırılmak üzere iken, dün Kurtköy’ü
çevresinde tekrar baş göstermiş ve
bu yangın şiddetini artırarak büyümeye başlamıştı. Şile, Gebze ve
Belgrad ormanındaki yangınlar da
güçlükle önlenmişti.

Bu bölgelerdeki yangınların
söndürülmesi için halkla askerî birlikler cansiperane bir gayret gösterdi.
30 Eylül 1989’da saat 12.30 sıralarında Alemdağ Köyü yakınlarındaki
ormanda sebebi belirlenemeyen bir
nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye
ekiplerinin erken müdahale ederek
ciddi çalışması sonucu fazla büyümeden saat 14.00 sıralarında kontrol
altına alındı.
20 Temmuz 1995 Pazar günü de
saat 13.00 sıralarında Aşağı Dudullu
Alemdağ Çırçırdere mevkiindeki çam
ağaçlarının bulunduğu ormanlık
alanda sebebi belirlenemeyen bir
nedenle yangın çıktı. Aynı anda 3 ayrı
yerde birden başlayan yangın, itfaiye
ekiplerinin çalışmaları sonunda kontrol altına alındı. Yangın söndürme
çalışmalarına Ümraniye itfaiye
ekiplerinin yanı sıra 2 iş makinesi, bir
helikopter ve 2 uçak da katıldı.

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

Mustafa Albayrak
59 Yaşında

Huzur geliyor. Eski
bayramlar gibi değil
şimdi tabii. Çocukluğumuzda bayramlar daha
güzeldi, konu komşuya, akrabaları ziyarete, büyüklerimizin mezarlarına giderdik. Şimdi onlardan uzak kaldık.
Özlüyoruz eski bayramları.

RÖPORTAJI
Gönüllerimizde birlik ve beraberlik köprüleri kuran, içinde “bin aydan daha hayırlı” Kadir
Gecesi olan bir ramazan ayını daha geride bıraktık. Huzurlu ve güzel bir bayram sabahına
uyandık, kahvaltımızı ettik, bayramlıklarımızı giyindik ve akraba ziyaretlerine başladık derkeen
o meşhur soruyla bu bayram da karşı karşıya kaldık: ‘’Nerede o eski bayramlar?’’
Çekmeköy halkına siz değerli okurlarımız için sorduk:

Ramazan Bayramı sizin için ne ifade ediyor? Size göre eski
bayramlar ve şimdiki bayramların arasındaki fark ne?

Fatma Mut

Hurma Keküç

76 Yaşında

50 Yaşında

Biz köyde bayram
yapardık, çok güzel
olurdu eskiden. Buranın
bayramlarının bir tadını
alamıyoruz. Torunlarla
birlikte 15 nüfuslu bir aileyiz. Bayramda onlar
gelir, sohbetler edilir, yemekler yenir. Ama
eski tadı yok.

Güzellik, birlik ve beraberlik geliyor. Güzel ortamlarda buluşuyoruz.
Torunlarım var, onlarla
beraber geçiriyoruz bayramı.
Eskiden komşuluk, sohbet, muhabbet daha
güzeldi. Site kültürüne geçilmesiyle komşuluk bitti. Mahallelerin yerine gelen site
kavramında kimse kimseyi tanımıyor.

Muhammed Kaya

Mehmet Hacıevliyagil

Ferit Bolelli

28 Yaşında

57 Yaşında

21 Yaşında

59 Yaşında

Bayram çok eskide
kalan bir şey aslında.
Eskiden çekirdek aile
sistemi yoktu, geniş aile
vardı. Günümüzde teknolojinin gelişmesi, şehirlerin büyümesi, ulaşımın
kolay olmasına rağmen zorlaşması çekirdek
aileyi biraz daha kendi içine iterek bayram
kavramını ‘tatil’ kavramına dönüştürdü. İnsanlar artık bayram denilince tatili düşünür oldu.

Bereket ve sabır geliyor
aklıma. İnsanlar normalinden daha sabırlı,
sofralar her zamankinden
daha bereketli oluyor. Eski
bayramlarla şimdiki bayramlar arasında çok
büyük farklar var. Artık insanlarla samimiyetimiz sınırlı, şirin bir çocuk gördüğümüzde
yanlış anlaşılır diye sevemeyecek duruma geldik. İnsan ilişkileri kopuk, bu sebeple şimdiki
bayramların pek tadı yok.

Ramazan Bayramı
denilince aklıma huzur,
mutluluk, yardımseverlik, birlik ve beraberlik
geliyor. Eski bayramlar teknoloji gelişimi sayesinde artık yok. Eskiden bir
arkadaşımızı, dostumuzu görmek istesek
buluşma ayarlıyor, yüz yüze görüşüyorduk.
Ama artık sosyal medya var; sevdiklerimizle
görüntülü konuşuyor, yazışıyoruz. Bu insanlık için kötü bir olay. Sevdiklerimizden koptuk, artık onları sosyal medyada paylaştıkları
fotoğraflarına bakarak takip ediyoruz.

Dini vecibelerimizi
yerine getirdikten
sonra mükafatını almak
gibi Ramazan Bayramı.
İletişim çağının etkileşimlerini
görüyoruz. Eskiden, iletişim çağı bu kadar
gelişmemişken ara ara görüşmenin faydalarını görüyorduk ama bu da olması gereken
bir gelişim, dünya değişiyor.

Kadri Kuş

Neşe Zembil
Tülay Hacıibrahimoğlu
39 Yaşında

Ailenin bir arada
olması, çocukların
gözlerindeki sevinç ve
mutluluk geliyor. Şimdiki
bayramlarda şehir hayatının
getirdiği yalnızlık var. Memlekette akrabalarla
iç içe daha kalabalık ve daha mutlu ortamlar görüyorduk. Çocuklar aile büyükleriyle
iletişim kurarak saygıyı, sevgiyi öğreniyordu.
Şimdi çekirdek ailemizle, çocuklarımızla bir
şeyler yapmaya çalışıyoruz…
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40 Yaşında

Hatice Kolak
40 Yaşında

Dinginlik, huzur,
kalabalık, iftar ve sahur
geliyor aklıma. Eski
bayramları özlüyoruz. Ben
çocukluğumu hatırlıyorum,
toplanır sahurlara giderdik. Şimdi böyle bir
şey kalmadı. Belki olan yerler vardır yine
ama ben çevremde şahit olmuyorum.

Cennet Gürsoy
53 Yaşında

Ramazan Bayramı’nı
çocuklarımızla, torunlarımızla beraber
geçiriyoruz, bize huzur ve
mutluluk veriyor. Her zamanın
farklı tadı var tabii, insan sürekli eskiyi
özlüyor ama bugünün de güzelliklerini
görmek lazım.

Çocukluk ve eskiler
geliyor, insan duygulanıyor. Çok fark var.
Bayram denilince yaşlılar,
akrabalar, komşular, çocuklar akla gelirdi, çocukları sevindirmek akla
gelirdi. Ama artık sevindirmek şöyle dursun
onlara kötülük yapmaya başladık. Zaman
aynı zaman; mekanlar, eşyalar, dağ, taş her
şey aynı ama insanlık tükenmiş bir vaziyette.
Kimsenin kimseye saygısının, sevgisinin
olmadığı bir zamana doğru gidiyoruz, Allah
sonumuzu hayr etsin.
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Hbaer

Altın Sözler

İbn-i Haldun

Kimsenin iç alemine karışma,
kimseyi iç alemine karıştırma.
Kimseye iç alemini açma.
Gizli tut, yan ama tütme
• Coğrafya kaderdir.
• Adaletsizlik medeniyeti mahveder.
• Mağluplar galipleri
taklit ederler.

YENİ ZABITALAR
İŞ BAŞI YAPTI

• İnsan, alışkanlıklarının çocuğudur.
• Gayri memnunlar
medeniyet kuramazlar.
• Zulüm, umranın harap
oluşunun habercisidir.
• İnsanı açlık öldürmez,
alıştığı tokluk öldürür.
• İlim bir kuyu, tartışma
ise onun kovası gibidir.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz
yeni zabıtalara ‘’Hoş geldiniz’’ dedi.
Çekmeköy Belediye Başkanlığınca 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek
üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre
yapılan başvurulardan 2018 KPSS (B) sınavından en az
60 puan alan adaylar arasından belirtilen genel ve özel
şartları taşıyan ve KPSS puanına göre sıralanarak sözlü
sınavı başarıyla geçen 14 aday, Çekmeköy Belediyesi’ndeki görevlerine başladı.
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• Fazla tevazunun sonu
vasat insandan tavsiye
dinlemektir.
• Merhamet, masum
olduğu için her kalbe
misafir olmaz.
• Kalpleri müteferrik olanların akılları
birleştirilemez.

• Kıtlık zamanlarında
insanları açlık değil,
alışmış oldukları tokluk
öldürür.
• İnsan beyni değirmen
taşına benzer. İçine bir
şeyler atmazsanız, kendi kendini öğütür.

Çekmeköy Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıda yeni
personellere Hoş geldiniz diyen Başkan Poyraz “Zabıta;
belediyemizin dışa açılan yüzüdür. Sizlerden güleryüz
ve özverili çalışmalar bekliyoruz. İnşallah birlikte hayırlı
hizmetlerin altına imzamızı atacağız. Memuriyetiniz
hayırlı uğurlu olsun, hepinize başarılar diliyorum.” dedi.
Toplantının ardından yeni zabıta memurları Çekmeköy
Belediyesi ve ilçe hakkında bilgilendirildi.
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Sinema

VİZYONDAKİLER

JOHN WİCK 3:
PARABELLUM
Yönetmen:
Chad Stahelski
Oyuncular:
Keanu Reeves, Asia Kate
Dillon, Ian McShane
Tür: Aksiyon
Vizyon Tarihi: 16.05.2019
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ALADDİN
Yönetmen:
Guy Ritchie
Oyuncular:
Naomi Scott, Will Smith,
Billy Magnussen
Tür: Macera
Vizyon Tarihi: 24.05.2019

KAÇIŞ OYUNU

KOCA AYAK

Yönetmen:
Jacques Kluger
Oyuncular:
Charley Palmer Rothwell,
Roxane Mesquida, Marie
Zabukovec
Tür: Korku, Gerilim
Vizyon Tarihi:
07.06.2019

Yönetmen:
Evan Tramel
Tür: Animasyon
Vizyon Tarihi:
07.06.2019

GODZİLLA II:
CANAVARLAR KRALI

X-MEN:
DARK PHOENİX

Yönetmen:
Michael Dougherty
Oyuncular:
Vera Farmiga,
Kyle Chandler,
Millie Bobby Brown
Tür: Aksiyon
Vizyon Tarihi: 31.05.2019

Yönetmen:
Simon Kinberg
Oyuncular:
Jessica Chastain, Sophie
Turner, James McAvoy,
Jennifer Lawrence, Michael Fassbender
Tür: Aksiyon
Vizyon Tarihi:
07.06.2019

SİYAH GİYEN
ADAMLAR:
GLOBAL TEHDİT

STALKER

Yönetmen:
F. Gary Gray
Oyuncular:
Chris Hemsworth,
Tessa Thompson, Liam
Neeson
Tür: Bilimkurgu
Vizyon Tarihi:
14.06.2019

Yönetmen:
Andreï Tarkovski
Oyuncular:
Anatoly Solonitsyn,
Nikolai Grinko, Sergey
Yakovlev
Tür: Dram, Bilimkurgu
Vizyon Tarihi:
14.06.2019

