Sevgili Çekmeköy 2023 Okurları,
Şanlı bir tarihe sahip olan Türk milleti tarihin hiçbir döneminde
bağımsızlığından taviz vermemiştir. Vatan bildiği toprağı
kanının son damlasına kadar korumuş ve o toprakları asla
düşman ayakları altında çiğnetmemiştir. Mehmet Akif Ersoy
vatan toprağının düşman ayakları altında çiğnetilmeyeceğini
İstiklal Marşı’ndaki şu dizelerle ifade etmiştir;
Bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
facebook.com/BaskanAhmetPoyraz
twitter.com/AhmettPoyraz
instagram.com/ahmettpoyraz

facebook.com/cekmekoybelediyesi
twitter.com/Cekmekoybeltr
instagram.com/cekmekoybelediyesi

youtube.com/cekmekoybelediyesi
www.cekmekoybelediyesi.tv

Türk milletinin tarih boyunca sadece topraklarını savunmakla
kalmadığı gittiği coğrafyaya barışı, huzuru ve adaleti
getirdiği görülmektedir. Ülkemiz aynı ilkelerle hareket ederek
sınır boyumuzda Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarını
başarıyla gerçekleştirdi. Bugün de güney sınırımızda Barış
Pınarı Harekâtını gerçekleştiriyor. Bu operasyonlardaki
ortak amaç bölgenin bozulan huzurunu, barışını ve adaletini
tesis etmektir. Rabbim, Barış Pınarı Harekâtında görev
alan bütün Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin.
Kalbimiz ve dualarımız Mehmetçiklerimizle. “Sefer bizden,
zafer Allah’tandır.”
Sevgili Okurlar
“Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır” sözü bizlere
bir düstur olmalıdır. Yaptığımız iş ne olursa olsun her zaman
en iyiyi, en güzeli ve en yararlı olanı yapmak için çalışmalıyız.
Bizler de ilçemizin yönetiminde elimizden gelenin en
iyisini yaparak Çekmeköylü hemşerilerimize hizmet etmeye
çalışıyoruz.
İçinde bulunduğumuz bu ayda, Cumhuriyetimizin Kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılarak ebediyete
intikal edişinin 81’inci yıl dönümünde, minnet ve rahmetle
anıyoruz. Kutsal bir görevi icra eden ve bu ülkenin geleceğini
yetiştiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü
kutluyorum.
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“Sanat icra eden kişinin sonraki
nesillere aktarım yapabilecek
tecrübeye sahip olması için
entelektüel olması gerekiyor”
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“Dizi, sinema filmi ya
da tiyatro oyunu fark
etmez. Ömrümün
sonuna kadar
yazmak istiyorum.”

EROL ÇELİK

“Kitap yazarken,
film çekerken,
hayattan besleniyorum.”

NİL’de Gemiyle
ANTİK MISIR

Ressam Gülseren Sönmez’in
kaleminden Murat Özsoy’un
fotoğraflarıyla...

Her Dem Yeniden Doğarız
“Bir nehirde iki kez yıkanılmaz,” der filozof Herakleitos. Yunus
Emre de “Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası,” der.
Aralarında on beş asırdan fazla bir zaman vardır, her iki filozofun.
Ama her iki sözün de anlamı aynı yere işaret eder: Evrende her
an büyük bir değişim yaşanmaktadır. Bir an’ın diğer bir an ile eşit
olmadığı, zamanın sürekli tazelendiği ve her dem aşkın/müteal
bir yaratmanın devam ettiği… Bizler sürekli devam eden bu
değişimin, bu akışın farkında olamıyoruzdur belki de. Bu akışı
gören, sezen, hisseden kişiler sanatçı ya da filozof olabiliyor. Bu
nedenledir ki hayata değişik pencerelerden bakabilen insanlar
daha mutlu, daha üretken, daha farklıdır. Farklı olan ve üreten
insanlar da tarihin akışına yön verebilecek yeteneğe sahip
olabiliyor. İnsanı farklı kılan hayatın her dem tazelenen bu
akışını anlayabilme, yorumlayabilme gücüne sahip olmasıdır.
Zaten bu değil midir, onu teklife muhatap kılan.
Değerli okuyucu,
Zihnimizi ve ruhumuzu dinç tutmak, onları doğru bilgilerle,
doğru sanatsal çalışmalarla beslemek gerekir. Aklımız ve
ruhumuz çalıştıkça dinç kalır, çalıştıkça güçlenir. Medeniyetler
de böyledir. Bir toplumu kültür, sanat, felsefe ve bilimle
donatırsanız karşılığında güçlü bir insan, güçlü bir gelecek
alırsınız. Ülkemizde ve ilçemizde büyük bir kültür sanat
ikliminin oluşturulmasına bir damla da olsa katkı sunabilirsek
ne mutlu bize.
Yeni bir sayı ile karşınızdayız. Bu sayıda birbirinden değerli
sanatçı ve yazar dostumuzla yaptığımız röportajlar yer
almaktadır. Sanatçı ve yazar dostlarımızın kültüre ve sanata
dair görüşleri, sinema ve sanat dünyasında yaşadıkları süreçler
özellikle genç okuyucularımızın ilgisini çekecektir. Bilgilendirici
sağlık yazılarının, ev tasarımlarına ilişkin önerilerin, mutfağımıza
ve yemeklerimize dair bilgilerin kültür dünyanızda güzel bir
karşılık bulmasını umuyorum.
Editör - Salih Gebel
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Diyabet Nedir?
Diyabet yani şeker hastalığı olarak bildiğimiz, insülin eksikliği (veya yetersiz kalması)
sonucu ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Eğer insülin yetersiz gelirse veya hücrelerimiz tarafından kullanılmasına engel olacak etmenler varsa glikozun kan içerisinde
artmasına yani diğer bir söylem ile kan şekerinin yükselmesine sebep olur.
Kan şekeri yükselmesini
şöyle açıklayabiliriz; aç karna
ölçüldüğünde 126 mg/dL
‘den, tok karna ölçüldüğünde
200 mg/dL’den fazla çıkarsa
kan şekeri seviyesinin yüksek
olduğu varsayılır. Kan şekeri
yüksekliğini belirtilerinden
bahsedecek olursak: Aşırı
susuzluk hissi, gece ve
gün aşırı idrara çıkma,
yaraların geç iyileşmesi, açlık
hissinde artma çok yeme
isteği, sık enfeksiyon, el ve
ayaklarda karıncalanma

gibi semptomlara
rastlarız. Yüksek kan şekeri
semptomları yaşarsanız, kan
şekeri seviyelerinizi kontrol
ettirmeniz gerekir. Tedavi
edilmeyen yüksek kan şekeri
göz, böbrek, kalp hastalığı
veya sinir hasarı gibi kronik
komplikasyonlara neden
olabilir. Yukarıda listelenen
semptomlar birkaç gün
veya birkaç hafta sürebilir.
Problem ne kadar uzun süre
tedavi edilmezse, sorun o
kadar ciddi hale gelebilir.

Kan şekerim neden yükseliyor?
• Normalden daha fazla karbonhidrat tüketmek
• Normalden daha az fiziksel olarak aktif olmak
• Hasta olmak ya da enfeksiyon kapmak
• Yüksek düzeyde stres yaşamak
• Uygun dozda glikoz düşürücü ilaç almıyor
olmak
İşte bu sebepler kan şekeri seviyesinin artmasına
sebep olmaktadır
Peki neler yapmalıyım kan şekerimi düşürmek
için diyorsanız, şöyle kısa bir inceleme yapabiliriz.
Şekeri ne düşürür sorusu sıklıkla sorulmaktadır.

• Egzersiz, kan şekeri
seviyenizi olması gereken
seviyede tutmanın ve çok
yükselirse düşürmenin en
iyi ve en etkili yollarından
biridir. Günlük fiziksel
aktifliğinizi artırmaya
çalışın. Dünya Sağlık
Örgütü’nün de açıkladığı
gibi haftada 3 gün 50
dakika veya haftanın
5 günü 30 dakika hafif
tempolu yürüyüş yapmaya
gayret gösterin.
• İnsülin arttıran
ilaçlar kullanıyorsanız,
egzersiz için en iyi
zamanı belirlemek üzere
doktorunuzla konuşun.
Sinir veya göz hasarı
gibi komplikasyonlarınız
varsa, size en uygun
egzersizler hakkında da
doktorunuza danışın. Ek
olarak uzun süredir şeker
hastasıysanız ve insülin
tedavisi alıyorsanız, çeşitli
egzersizler için herhangi bir
sınırlama olup olmadığını
öğrenin.
• Yeme alışkanlıklarınızı
inceleyin. Kendinize uygun
beslenme planını diyetisyen
eşliğinde oluşturun. Günlük
aldığınız karbonhidrat
miktarını öğünlerinizde
hangi besinlerden ne kadar
tüketmeniz gerektiğini
öğrenin.
• İlaçlarınızda ve ilaçların
zamanlamasında
doktorunuza danışmadan
değişiklik yapmayınız.
Tabağınızda yer alacak
besinler için yapacağınız
doğru seçimler ile kan
şekerinizi kontrol altına
alabilirsiniz.
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4 besin grubunu
ihtiyacınıza uygun miktarda
tüketerek sağlıklı bir öğün
oluşturabilirsiniz.

Et grubu:
Balık, tavuk, kırmızı et, peynir,
yumurta, kurubaklagiller.

Tahıl grubu:
Ekmek, pilav,
makarna, patates.

Süt grubu:
Süt, yoğurt, peynir, ayran, cacık, kefir

Sebze ve
Meyve grubu:
Yapılan çalışmalara göre insülinin
etkisi ve etkinliğini artırarak
vücudumuzun insülinvari yanıtlar
verdirilmesini sağlayan besin
tarçındır. Kan şekerine etkisini
görebilmeniz için günlük bir çay
kaşığı toz tarçınla meyvelerinizi
veya sütünüzü taçlandırabilirsiniz.
Çubuk tarçını bitki çaylarınıza veya
suyunuza ekleyerek kendiniz de
etkilerini hissedebilirsiniz.
Ana öğünlerinizi atlamadan dengeli,
düzenli ve sağlıklı beslenerek
birçok hastalık riskinin önüne
geçebilirsiniz.

Diyetisyen Betül Ceylan
BETÜL CEYLAN Sağlıklı
Beslenme ve Diyet Merkezi
www.betulceylan.com
instagram: dytbetulceylan
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Sosyal Fobi
Sosyal fobi en genel tanımıyla kişinin, sosyal ortamlarda
yargılanacağı ve rezil olacağı
düşüncesine sahip olduğu,
sürekli ve bariz bir korku içinde
yaşadığı kaygı bozukluğudur.
Bu durum başlarda düşünsel
olarak kendini şu şekillerde
hissettirir;
• ‘Herkes bana bakıyor’,
• ‘Kesin saçmalayacağım!’
• ‘Rezil olacağım’ vb.
Bu düşünceler daha sonra
kişide bir duygu oluşturur, bu
duygu ise korkudur. Bu korku
duygusundan kaynaklı kişide
bazı kaçınma davranışları
ortaya çıkar. Topluluk içinde
yazı yazma, imza atma, yeme
içme gibi davranışlardan geri
dururlar. Bütün gözlerin her
daim onları izlediğine inanırlar.

Bu düşünce yüzünden sosyal
fobisi olan insanlar henüz
başlarına gelmemiş durumların
korkusunu içlerinde yaşarlar.
Henüz sahneye çıkmadan
sahneye çıktıklarını ve türlü
aksiliklere maruz kaldıklarını
hayal ederler ve yine o düşünce
belirir akıllarında; ‘Rezil olacağım’. Bu henüz yaşanmamış
olan anları zihinlerinde öylesine
büyük bir felaket senaryosuna
dönüştürürler ki doğruluğundan hiç şüphe duymadıkları
gibi beyinlerini de bu konuda
ikna ederler. Vücutları içlerinde
bulunduklarına korku duygusuna karşı reaksiyon vermeye
başlar. Kalp çarpıntısı, titreme,
yüz kızarması ise bu reaksiyonun sonuçlarından sadece
bir kaçıdır.

Eminim bu yazıyı okuyan çoğu
insanın kafasında aynı soru
oluşmuştur. Bende de böyle
bir sorun olabilir mi? Öncelikle
sosyal kaygının tetikleyici ve
insanı mükemmel olana iten bir
kaygı olduğunu bilmemiz gerekir, yani sanıldığı kadar fena bir
durum değil. Ancak her şeyin
olduğu gibi sosyal kaygının da
fazlası zarar. Bu durum kaçınma davranışlarına yol açıyorsa
ortada fobik bir durum olma
ihtimali yükseliyor. Her insan
bazı ortam ve durumlardan
çekinebilir ancak bu durum bizi
o ortama girmekten alıkoymaz aksine bazı durumlarda
kamçılar. Ayrıca sosyal fobisi
olan kişiler yeni ortamlarda ve
arkadaşlık kurma konularında
oldukça zorlanırlar. Genellikle
sevilen sakin mizaçlı kişiler olur-

lar ama bilinçdışında sorunlarını devam ettirmek için
midir bilinmez arkadaşlık
konusunda oldukça farklı ve
aykırı seçimlerde bulunurlar,
bu onların sosyal rollerini
devam ettirme şekilleridir,
bilinçli olarak bunu yapmasalar da hep dışında kalacakları bir grubun parçası
olurlar.
Peki sosyal fobiye neler
sebep olur? Sosyal fobinin
en önemli sebeplerinden
biri mükemmeliyetçi ve
baskıcı anne babalardır.
Bu ebeveynler çocuklarına
her koşulda mükemmel
olmaları gerektiğini hissettirirler, çocukları üzerlerinde

kurdukları baskı sebebiyle
çocukta sürekli olarak bir
gözün onları takip ettiği
hissini oluştururlar sonuç
olarak ise duygularını,
düşüncelerini, kendini
bastıran ve en önemlisi
kaçınan sosyal fobiye sahip
bir birey ortaya çıkar. Sosyal
fobinin tedavisi günümüzde
oldukça yaygın ve başarı
yüzdesi oldukça yüksek. Tedavi yöntemi olarak bilişsel
davranışçı terapinin bu alanda oldukça başarılı sonuçlar
verdiği bilinmektedir. Bunun
dışında bu konuyla alakalı
doğru yayınları okumak ve
adım adım kendimizi aşmak
mümkün.

Sosyal
fobinin
en önemli
sebeplerinden
biri mükemmeliyetçi ve
baskıcı anne
babalardır.

Saliha AKBULUT
Klinik Psikolog
www.instagram.com/terapiodan
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Deniz Fenerleri
Yüzyıllar boyunca denizcilerin,
deniz emekçilerinin bir numaralı
yardımcısı olan deniz fenerleri
birçok ülkede artık tarihi eser
olarak kullanılıyor. Teknolojinin
gelişmesi, pusula ve navigasyon
araçlarının kullanışlı hale
gelmesinden sonra birçok yerde
artık deniz fenerlerine ihtiyaç
bile duyulmuyor.

Dünyanın antik çağdaki yedi
harikasından biri olan İskenderiye Feneri, M.Ö. 280 yılında Knidos'lu Sostrates tarafından Pharos
adası üzerine inşa edilmiştir. Yüksekliği 135 metre olan bu fenerin
şöhreti ve yüksekliği bu güne
kadar aşılamamıştır. 14. yüzyılda
meydana gelen bir deprem de
yıkılmıştır.

Büyük okyanuslara sahili bulunan
ülkelerde daha çok kullanılan deniz fenerleri bulundukları ülkelerin iklimine göre farklı özellikler
taşıyor. Kimi ahşaptan, kimi taştan
kimi de demirden ya da çelikten
yapılmış...

İtalya'daki en eski fener Messina'da bulunmaktadır. Brindisi,
Ravenna, Puzzuoli ve Capri
fenerleri, Roma döneminin diğer
tanınmış yapılarıdır. İmparator
Caligula tarafından M.S. 40 yılında
inşa edilen Boulogne feneri
17. yüzyıla kadar kullanılmıştır. Dover'de ve
Herkül Sütunu adıyla
bilinen La Coruna'daki
(İspanya) fenerler aynı
dönemin diğer tanınmış yapılarıdır.

En eski deniz feneri, M.Ö.
7.yüzyılda Sigeon'da, bugünkü
adıyla, Kumkale'de (Çanakkale)
yapılmıştır. İstanbul Boğazı'nın
Trakya yakasındaki Timée ve karşı
kıyısındaki Chrysopolis (Üsküdar) fenerleri M.Ö. 2. yüzyılda
yapılmıştır.

Roma imparatorluğu’nun çöküşü
ardından, denizlerdeki denetimin
yok olması deniz ticaret yollarındaki güveni ortadan kaldırmış,
denizaşırı ticarette önemli bir
daralma meydana gelmiştir. Antik
çağdan beri çalışmakta olan birçok
deniz feneri Ortaçağda bakımsızlık
yüzünde harap olmuştur.
Üzerinde odun veya kömür
ateşi yakılan çok sayıda fener 17.
ve 18. yüzyıllar boyunca Avrupa
kıyılarındaki değişik yerlere inşa
edilmiştir. 1611 yılında Fransa'da Gironde'da inşa edilen
Cordouan feneri kayalıklar
üzerine inşa edilmiş ilk
deniz feneridir.
19. yüzyılda
deniz ticaretinin
yoğunlaşmasıyla

birlikte, çok sayıda deniz feneri
inşa edilmiştir. Bunlardan İngiltere'deki Bell Rock (Forfarshire,
1811), Skerryvore (Argyllshire,
1884), Fransa'daki Ar-Men (Sein
Adası, 1881) ve Almanya'daki Roter
Sand (Weser ağzı, 1885) dikkate
değer deniz fenerleridir.
Amerika kıtasındaki ilk fener
Boston limanı girişindeki Little
Brewster adası üstüne 1716 yılında
inşa edilmiştir.

Türkiye'deki fenerler
Ülkemiz kıyılarında çeşitli tip
ve özellikler taşıyan 354 fener
bulunuyor. Bunlardan 82'si Karadeniz’de, 53 tanesi Marmara’da,
85'i Ege kıyılarında, 73'ü Akdeniz
de, 23'ü Çanakkale, 38 tanesi de
İstanbul’da görev yapıyor. Fenerler
sadece ışık vermekle kalmıyor.
Denizciler için gerekli olan hava
raporu, sis işareti yayma, işaret
istasyonluğu yapma, bazı fenerlere
mahsus özel yansıtma sistemleri
ile kayalığa, sığlığa dikkat çekme,
olası bir deniz kazasında bunu
en kısa zamanda kıyı emniyetine
bildirme, kazazedeleri barındırma
gibi görevler üstleniyor.

Osmanlı İmparatorluğu
döneminde inşa edilen ilk
fener Fenerbahçe feneridir. Kanuni
Sultan Süleyman tarafından 1562
yılında inşa ettirilmiştir. Osmanlılar
deniz fenerlerine önem vermiş ve
Kızıldeniz'den Romanya kıyılarına
kadar 200'ün üzerinde deniz feneri
inşa edilmiştir.
Ahırkapı deniz feneri Sultan III.
Osman zamanında, 1755 yılında
inşa edilmiştir.
1853-1856 Kırım Harbi yılları ve
sonrasında Karadeniz'e giden
İngiliz ve Fransız harp gemilerinin
Marmara ve boğazlardan geçişini
kolaylaştırmak için, çok sayıda
fener inşa edilmiştir. Ahırkapı,
Fenerbahçe, Anadolu ve Rumeli
fenerleri, Karaburun, Yeşilköy,
Çimenlik, Kumkale ve Gelibolu
fenerleri bu dönemin yapılarıdır.
Türkiye'de, yerden ölçülmek üzere
en yüksek fenerler aşağıdaki gibi
sıralanır.
• Rumeli Feneri 30 m,
• Ahırkapı Feneri 29 m,
• Mehmetçik Burnu 25 m,
• Hoşköy 22 m,
• Fenerbahçe Feneri 20 m
• Şile Feneri 19 m
Deniz seviyesinden ölçülmek
üzere ışık seviyesi en yüksek
fenerler ise sırasıyla:
• Sinop Boztepe Burnu (107 m),
• Akıncı Burnu (109 m) ve
• Alanya (209 m) deniz
fenerleridir.
8334 kilometreyi bulan
kıyılarımızda halen değişik
karakterde ışık gösteren 372 adet
fener bulunmaktadır.

Fenerlerin bulundukları
yere göre sınıflandırılmaları
•
•
•
•

Kıyı Fenerleri
Anakara fenerleri
Ada fenerleri
Deniz Kayaklıkları ve Sığlıkları
Fenerleri
• Derin Deniz Fenerleri
• Dalgakıran Fenerleri
• Doğrultu Fenerleri
8

Fenerbahçe feneri

Işıkların yüksekliği

Kıyı ışıkları için genellikle 45
metre uygun bir yüksekliktir.
Ege, Marmara ve Karadeniz gibi
kapalı ve birbirine yakın adalarla
dolu kıyılardaki fenerler, okyanus
kıyısındakilerden daha kısadır.

Fenerlerin optik sistemleri

Fener kulesi üstünde yakılan
bir ateş ışığının yaklaşık %97’si,
arkasında yansıtıcı bulunması
halinde ise yaklaşık %83’ü
kaybolur. Mercek kullanımıyla
kayıp %17’ye kadar azaltılmıştır.
Optik sistemlerdeki en
köklü değişiklik Fransız
Mühendis Augustine Jean
Fresnel (1788-1827) tarafından
yapılmıştır. İcat ettiği mercek
sistemi ilk olarak 1823
yılında Cordouan fenerinde
uygulanmıştır.

Katoptrik Sistem

Bu aygıt Fenerlerin optik sistemleri
tipinde ışınlar bir yansıtıcı
yüzeyden sadece yansıtılır.
Işık kaynağı yansıtıcının odak
merkezine konur.

Katadioptrik Sistem

Bu sistemde ışınlar kırılarak cam
ortama girdikten sonra, ortamı
terk etmeden toplam içsel
yansımaya uğrar. Işınlar ortamı
terk ederken bir kere daha kırılır.
Bu yöntemde ışık ışınlarının cam
prizmadaki kırılma ve yansıma
özelliklerinin ikisi birden kullanılır.
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Köşe Yazısı

Fenerlerin ışık kaynakları
• Odun ve kömür: Isle of May'de

1810, St. Bees'te 1823 yılına kadar
kullanıldı.
• Yağ: 1823’ten itibaren
kullanılmağa başlandı. (Balina,
domuz, kakao, kolza yağı ve
madeni yağları)
• Akkor Gömlekli Madeni Yağ
Yakıcılar: 1898'den itibaren,
• Hava gazı: 1837'den itibaren,
• Petrol gazı: 1870'lerden itibaren,
• Asetilen: 1896'dan itibaren
kullanıldı.
• Elektrik: İlk deneyler 1858’de
yapıldı. İlk uygulamalar ise 1886’da
Isle of May'de ve 1888 de St.
Catherine'de yapıldı.

Fenerlerin yapı malzemeleri
• Taş: Antik çağdan itibaren

kullanılan en eski fener yapı
malzemesi taştır. En tanınmış
örnekleri İngiltere'deki Eddystone
ve Fransa'daki Cordouan
fenerleridir.
• Ahşap: Özellikle Amerika'da,
18. yüzyıl ortalarında hizmete
sokulan deniz fenerlerinin büyük
çoğunluğu ahşap kullanılarak inşa
edilmiştir. Doğa etkilerine dayanım
süresinin kısalığı ve yangınlar
nedeniyle kullanımı giderek
azalmıştır.
• Tuğla: Taş kule maliyetinin,
önemli ölçüde arttığı durumlarda
yapı malzemesi olarak taşın yerini
tuğla almıştır.
• Dökme Demir Levhalar: Taş ve
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tuğla maliyetinin yüksek, zemin
taşıma gücünün yeterli olmadığı
durumlarda, fener kulelerinin
birçoğu dökme demir levhalar
kullanılarak yapılmıştır.
• Çelik Kafes Sistem: Bu tip fener
kuleleri zemine aktarılacak yüklerin
küçük olması gerektiğinde tercih
edilir.
• Betonarme: Betonarme, fener
kulelerinde yaygın bir kullanım
alanı bulmuştur.
• Alüminyum ve Fiberglas: Sınırlı
da olsa, son dönemlerde fener
kulesi yapımında alüminyum ve
fiberglas kullanılmıştır.
Fenerlerin yönetimi

1938 de Denizbank'a devretmiştir.
Birçok yönetim ve isim
değişikliğinden sonra fenerlerin
yönetimi 12 Mayıs 1997’de kurulan
"Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma
İşletmeleri Genel Müdürlüğü"ne
bağlanmıştır.

1755 yılında inşa edilen ilk
Ahırkapı deniz fenerinin
bakımı Bostancı Ocağı
neferleri tarafından
üstlenilmiş, kandillerinde
yakılacak yağ ise Topkapı
Sarayı'ndan sağlanmıştır. I.
Abdülhamit döneminde fenerin
idaresi gedik usulüne bağlanarak
babadan oğula geçmeye başlamış
ve bu gelenek günümüze kadar
devam etmiştir.

Amerika'da, 1 Temmuz 1939 dan
itibaren fener hizmetleri, "U.S.
Coast Guard" teşkilatı tarafından
yürütülmektedir.

1860 yılında Osmanlı Devleti
Fenerler İdare-i Umumiyesini
kurarak fenerlerin işletme
imtiyazını Michel Marius ve
Bernard Camille Collas adında iki
Fransıza vermiştir. Cumhuriyet
döneminde devlet, 3302
sayılı kanunla Fenerler İdare-i
Umumiyesini satın almış ve 1 Ocak

İngiltere'de genel deniz feneri
idaresi Corporation of Trinity
House'tur.
Fransa'da 1792 yılında kurulan
Köprüler ve Yollar İdaresi'nin
kontrolu altında bulunan Fenerler
İdaresi "Service des Phares et
Balises" adı ile tanınır.

Fenerlerin geleceği

Fenerlerdeki otomasyonun
yaygınlaşması ve uydu haberleşme
sistemlerindeki gelişmeler deniz
fenerlerine duyulan gereksinimi
giderek azaltmaktadır.
Deniz fenerleri birçok ülkede
uzaktan idare edilmekte ve
fenerlerde bekçi bulunmamaktadır.
Eskiden bekçilerin oturduğu
konutlar otel, lokanta, alışveriş
mağazası vs. gibi turistik amaçlarla
kullanılmaktadır.
Otomasyona geçişle birlikte,
yakın gelecekte bakıcısız
kalacak deniz fenerlerinin

bakım ve onarımları kurumları
için büyük bir yük olacaktır.
Bakım ve onarımların işletmelere
yük olmadan yapılabilmesi ve
fenerlerin tarihi bir miras olarak
gelecek kuşaklara aktarılması için
çalışma yapacak birimlerin vakit
geçirilmeden oluşturulması ve
önlemlerin şimdiden belirlenmesi
gerekmektedir. Ülkemizdeki deniz
fenerlerinden hiç olmazsa bir
kısmı ziyarete açılmalı ve önemli
deniz fenerleri yakınında müzeler
oluşturulmalıdır. Bu uygulama hem
toplumu bilgilendirme açısından
hem de bu tarihi mirasa sahip
çıkılması gereğinin hissettirilmesi
bakımından yararlı olacaktır.

Fenerler ile ilgili ilginç bilgiler

Açık denizde kayalıklar üzerine inşa
edilmiş ilk taş deniz feneri, Smeaton
tarafından yapılan Eddystone fener
kulesidir (1759). Smeaton inşaat
mühendisliğinin babası olarak
tanınır. Fener inşaatı sırasında, yeni
uygulamalar icat etmiştir. Örneğin
taşların birbirine geçme olarak
kullanılması, deniz çimentosu,
taşları gemiden inşaat sahasına

aktarmak için kullanılan özel vinçler
bunlardan sadece üçüdür.

mm kalınlığındaki camlarını
kırabilmektedir.

Fenercilerin hava koşulları yüzünden
uzun zaman karaya çıkamamaları
durumunda, yiyecek tükendiğinde,
aydınlatmada kullanılan mumları
yemeleri gerekebiliyordu. O
zamanki mumlar hayvansal ve
bitkisel yağ kökenli olduklarından
sindirilebilen türden idiler. Dünyada
nükleer güçle çalışan tek fener
Estonya'daki Tallinn Feneridir.

Fanus içine o kadar çok deniz suyu
girebilir ki fenerciler sularla beraber
merdivenlerden sürüklenmemek
için kendilerini merdiven
korkuluklarına bağlamak zorunda
kalabilirler.

Fener ışıklarının yoğunluğunu
arttırmak için dev boyutlarda cam
prizmalar ve mercekler kullanılmıştır.
Bunların en büyüklerinin ağırlığı 5
tona ulaşıyordu. Merceklerin bağlı
olduğu platform cıva üstünde
yüzüyor ve bir parmak itişi ile
harekete geçebiliyordu.
Alaska'daki Scotch Cap deniz feneri
1946 yılında Büyük Okyanusta
meydana gelen 7,3 şiddetinde
bir depremden sonra kıyıdaki
yüksekliği 30 metreyi aşan bir
tsunami dalgası ile yıkılmış, 5 kişilik
fener personeli kaybolmuştur.
Şiddetli fırtınalarda dalgalar 45
metre yüksekliğindeki bir fener
kulesini tamamen örtebilmekte
ve fener fanusunun 12,5

En şanssız deniz feneri yapımcısı,
en sağlam deniz fenerini yaptığına
inanan Henry Winstanley'dir.
Yaptığı fenerin sağlamlığına
çok güveniyordu. Herkese, en
şiddetli fırtınada bile fener içinde
kalmak istediğini söylüyordu.
Dileği gerçekleşti, fakat yaptığı
fener, İngiltere tarihinin en büyük
fırtınasında yıkıldı ve dalgalara
sürüklenen fenerde hayatını
kaybetti.
Bir zamanlar Longships deniz
feneri bakıcısının kayalık korsanları
tarafından kaçırıldığı, ancak
bakıcının küçük kızını fenerde
unuttukları söylenir. Küçük kız
içinde aile İncil'inin de bulunduğu
kitapların üzerine çıkarak, babası
serbest bırakılıncaya kadar yağ
lambasını yanar durumda tutmayı
başarmıştır.
Fransa'da Brittany kıyısı açıklarındaki
Vierge adasında bulunan fenerin
yüksekliği 83 metre olup dünyadaki
en yüksek tuğla fener kulesidir.
Amerika'nın en yüksek fener
kulesi Cape Hatteras'tır. Tepeliğine
kadar olan yüksekliği 63,40
metredir. Dünyanın en yüksek
feneri Japonya'da Yokohama'daki
Yamashita park içinde bulunan
106 metre yüksekliğindeki çelik
konstrüksiyon fener kulesidir.
Cristof Colomb'un amcası olan
Antonio Columbo 1449 yılında
meşhur Cenova fenerinin bakıcısı
idi. 1895 te Yeni Zelanda'da,
Stephen adasında nadir bir çalıkuşu
türü keşfedildi. Yok olan türünün
son örneği olan bu çalıkuşunu deniz
feneri bakıcısının kedisi yedi.
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SAKLI AYASOFYA
Sultanahmet’e adımımızı attığımız an Ayasofya’ya, Topkapı Sarayı’na,
Yerebatan Sarnıcı gibi adı duyulmuş tarihi eserlere yöneliriz lakin
unuttuğumuz hatta birçoğumuzun duymadığı bir yer vardır. Sultanahmet
Meydanı’nın denize doğru inerken tren yolunun direkt yanında küçük ama
adını duyurmuş bütün mimarilerin örnek aldığı, mütevazı, ilginç hikâyeleri
barındıran bir yapı; Ayasofya ama Küçük Ayasofya.

MEZARINDA
AYRI TARİH

TARİHİ
Kilise olarak inşa edilen yapının asıl ismi Sergios ve Bakhos Kilisesi idi.
Doğu Roma İmparatoru I. Jüstinyen (Justinianos/Iustinianus) ve karısı
Theodora tarafından 527 senesinde yapımına başlanan kilisenin inşaatı
532 yılındaki Nika Ayaklanması sırasında zarar görünce ancak 536 yılında
tamamlanabilmiştir. Kilise ismini Hristiyanlığa geçtikleri için işkence
ile öldürülen ve daha sonra azizlik mertebesine getirilen Sergios ve
Bakhos isimli iki askerden almıştır. Efsaneye göre; İmparator I. Anastasios
(Anastasius)’a karşı bir komploya karıştıkları iddiasıyla idama mahkûm
edilen Jüstinyen ve amcası Justin sabah gerçekleşecek olan idamlarını
beklerken, o gece Aziz Sergios ve Aziz Bakhos İmparator Anastasios’un
rüyasına girmiş ve onların suçsuz olduklarını söylemişlerdir. Bundan
etkilenen imparator da Jüstinyen ve amcasını affetmiştir. Jüstinyen tahta
geçtiğinde ise bu iki azize olan minnetini göstermek için bu kiliseyi inşa
ederek kiliseye Aziz Sergios ve Aziz Bakhos’un adlarını vermiştir.

ÖRNEK ALINAN
MİMARİSİ
Dikdörtgen yapının içine
sekizgen oluşturacak şekilde
yerleştirilmiş sütunların üstünü
kaplayan dalgalı ana kubbe,
dört yarım kemer ve dört yarım
kubbe ile desteklenmiş böylece
yapının iç mekânının genişlemesi
sağlanmıştır. İlk defa kullanılan
bu yarım kubbe modeli sayesinde
hem iç mekânlarda ekstra bir
genişlik sağlanmış hem de büyük
kubbelerin ağırlığının yandaki
yarım kubbelere aktarılması
sayesinde daha büyük ana
kubbeler yapılmasının yolu
açılmıştır. Bu açıdan Küçük
Ayasofya kendinden birkaç yıl
sonra inşa edilecek olan “Büyük”
Ayasofya’nın küçük ölçekli bir
denemesi olmuştur. Yapıt eski
olduğu için birçok uygarlığa da
örnek olmuştur; Süleymaniye ve
Selimiye Camileri diğer yanda
Aachen Katedrali ile dinler
arasında bir bağdır.

Şapka Kanunundan sonra halk,
başındaki kavuğu ve sarığı
çıkarmak mecburiyetindeydi
bir takım grup hızını alamamış
olacak ki Küçük Ayasofyanın
bahçesindeki mezar taşlarının
üzerinde olan sarıkları mezardan
koparmıştır bunun üzerine tarihe
saygısı olan birkaç insan sarıkları
demirlere geçirip bahçenin
duvarına astı, günümüze kadar
gelen bu yapıt bir yandanda
tarihin o çekişmeli sürecini ufak
ayrıntılarla bize sunuyor.

Sırlarla dolu yapıtın içi
Mütevazı kimliğiyle başkaldırmış
olan Küçük Ayasofya içindeki
desenlerle de sadeliğini koruyor.
Sütunları gerçek taşlardan
oluştuğu için insanı eski
dönemlere götürüyor. Yapının
camiye çevrilmesi sırasında tüm
iç süslemeleri değiştirilmiştir.
Yapıldığı dönemde tamamen
mermer ve mozaiklerle kaplı
olduğu düşünülen iç mekân
bugün sıva ile kaplı haldedir.
İlk kilise olarak inşa edilen bu
yapıt tabii ki hristiyan âleminde
vaftiz suyu olarak geçen ufak
bir su yerini barındırıyor.

Camiiye döndüğü zaman
Müslümanlar bir süre
orayı abdest almak için
kullanmış son yıllarda ise
kullanıma kapatılmıştır.
Vaftiz suyunun bulunduğu
yerdeki en dikkat çekici
özellik elbette bu değil!
Tam bu bölgenin altında
bir geçit bulunmakta.
Bu geçit, müslümanlarda
âlimlerin zaman zaman bir
odaya çekilip sadece Allah’a
ibadetle geçirdikleri bir yer olan
Çilehanelere benzer bir yer fakat
burasını müslümanlar değil
rahipler kullanmıştır. Caminin
zemini keçeyle kaplandığından
dolayı geçitleri görmek artık
maalesef mümkün değil.
Camii’nin farklı bir bölümünde
tekrar zeminin altında su deposu
bulunmakta öyle bir camii ki
kendi suyunu, kendi çilehanesi
bulunduruyor. Tam bir yaşam
alanı!

Beşeri ve İlahi aşkın
buluşma noktası
Karısını çok seven ve ona
düşkün olan Justinyen
duvar süslemelerine karısı
Theodara ile kendi isminin baş
harflerini sütunların üstlerine
yerleştirmiştir. Camiye dantel ve
kalp işlemeleriyle de romantizm
havasını vermiştir. Bir kiliseye
kendi sevdiğinin baş harflerini
kazıyarak, beşeri ile ilahi aşkın
arasına köprü kurmuştur.
Sultan Ahmet Meydanına
yolu düşenlerin bu güzel
yapıyı görmeden gezilerini
tamamlamamalarını tavsiye
ediyorum.
AÇIK FİKİR PLATFORMU
ELİF NUR AKBULAT
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Hakan Bulut

Röportaj
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Seksenler Dizisi ile izleyicilerin gönlünde büyük bir yer edinen ve “Butik Ali”
karakterine can veren Hakan Bulut Çekmeköy 2023 dergisine konuk oldu.
“Bana her şeyi de ama bunu deme!” repliği ile tanınan Hakan Bulut, kamera
karşısına ilk kez 2009’da, döneme damgasını vuran “Nefes: Vatan Sağ Olsun”
isimli filmde canlandırdığı Hakan karakteri ile geçti.

Hakan Bey merhaba! Çekmeköy
2023 dergisi okuyucularımız için
kendinizi biraz tanıtır mısınız?
Merhaba, 9 Ocak 1982 İstanbul
doğumluyum, hâlâ İstanbul’da
ikamet etmekteyim. İlk, orta ve
lise eğitimlerimi de İstanbul’da
aldım. 2001 Yılında eğitim almaya
başladığım Kadıköy Halk Eğitim
Merkezi deneme sahnesinde
tiyatroya başladım. Burada eğitim
aldığım sürede göstermiş olduğum
başarı ile eğitmen asistanlığına,
daha sonra da deneme sahnesi
oyunculuğuna geçiş yaptım,
deneme sahnesinde olduğum 11 yıl
boyunca birçok oyunda oynadım.
Oyunlar yönettim, bunlarla güzel
ödüller kazandım. Bu sırada
eğitimimi de Maltepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk
bölümünde tamamladım. Sinemaya
ilk kez 2009 yılında “Nefes: Vatan
Sağ Olsun” filmi ile giriş yaptım.
Daha sonra üniversitedeki hocam
Ali Poyrazoğlu’nun isteği üzerine,
onun tiyatrosunda çalışmaya
başladım. Üç sezon boyunca birçok
tiyatro oyununda yer aldım. Ali
Poyrazoğlu gibi bir ustanın hem
çırağı hem oyuncusu olmak benim
için gurur kaynağıydı. Ondan birçok
şey öğrendim, onun sayesinde
profesyonel tiyatro sanatçısı
olabildim. İlk TV deneyimimi de
2010 yılında Ali Poyrazoğlu’nun
kendisinin sunduğu “Gölgede
Muhabbet” adlı programda
oynadığım karakterlerle yaşadım.
Tiyatro devam ederken 2012 yılında
“Seksenler” dizisinde oynamaya
başladım. Daha sonra birçok filmde
oynadım, tiyatrolarda yer aldım.

Sinemaya 2009’da izleyiciler
tarafından büyük beğeni
duyulan “Nefes: Vatan
Sağ Olsun” filmi ile adım
attığınızı belirttiniz,
bu projeye dâhil olma
sürecinden bahseder
misiniz?
Evet, Sinemaya ilk başlangıcım
“Nefes: Vatan Sağ Olsun” benim
için büyük öneme sahip. Çok
sevdiğim ve güzel hatıraları olan
ve çok güzel dostluklar kurduğum,
kendileriyle hâlâ görüştüğüm
arkadaşlarımın olduğu güzel bir işti.
Bu projeye dâhil olmam gerçekten
şans mı yoksa on yıl boyunca
çektiklerimin karşılığı olarak bir
lütuf, bir hediye mi bilemiyorum…
Artık adını ne koyarsınız.
Demiştim ya Kadıköy Halk Eğitim
Merkezi’nde iki üç yıl eğitim
asistanlığı yaptığım dönemde
Milli Eğitim tarafından eğitmen
olarak görevlendirilmemin
ardından tiyatro dersleri vermeye
başlamıştım. Tam da bu süreçte
“Nefes: Vatan Sağ Olsun” oyuncu
seçmeleri yapıyordu. Oyuncu
seçmelerinde bizim tiyatromuzdaki
öğrencilerden de oyuncu
seçimi yapmak istediler. Ben de
başlarındaki öğretmen olarak
listelemelerimi yapıyordum.
Bu listelemeleri alan görevli kız
arkadaş, “Hocam siz de bu projede
yer almak istemez misiniz? Bir
görüntü verseniz en azından” dedi.
Ben de “Tamam olur, neden olmasın
bir yararı olacaksa sana, olur” dedim.
Çekimlerden 30 gün sonra haber
geldi. Yönetmen Levent Semerci’nin
benimle konuşmak istemesi üzerine
şirketlerine gittim, kendisi ile oturup

konuştum. Benimle çalışmak
istediğini söyledi. Bu beni çok
mutlu etti. Çünkü hayatım boyunca
yapacağım ilk büyük iş bu olacaktı.
Önemli bir sinema filmi oldu, iyi ki
de yapmışım, iyi ki de katılmışım
ne mutlu bana ki “Nefes: Vatan Sağ
Olsun” filminde oynamışım…

İzleyiciler sizi en çok Seksenler
dizisi ile tanıdı. Butik Ali
karakterine hayat verirken
zorluk çektiniz mi? Karakter için
nasıl hazırlandınız?
Butik Ali karakteri de gerçekten
benim için önemli karakterlerden
biri. Bu karakterin oluşumu da
enteresan oldu diyebilirim. Ali
Poyrazoğlu Tiyatrosu’nda oynarken
aynı zamanda konservatuarda
okuyordum. Ali Poyrazoğlu’nun yeni
çıkaracağı bir oyun için provalara
gidiyorum, bu arada Seksenler
başlamış üç bölümü yayınlanmış ve
dizide tanıdığım arkadaşlarım da
oynuyor. Seksenler’i televizyonda
izlerken, o sırada ne güzel iş keşke
içinde olabilseymişim deyip, ailemle
izlemeye başladığım bir diziydi.
O dönemde üniversiteden çıkıp
provalar için tiyatroya giderken
Ceyhun Fersoy’dan telefon
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geldi. Bağlarbaşı’nda, Mint’te
Birol Güven’in yanında
olduğunu söyleyerek, o diziye
bir lahmacuncu rolü sokmak
istediğini, yönetmen Müfit Can
Saçıntı’nın da orda olduğunu,
beni görmek istediklerini, hemen
gelip gelemeyeceğimi sordu.
Ben de tiyatroya telefon edip
biraz gecikeceğimi söyleyip izin
istedim, Mint şirketine gittim.
Orada Birol Güven, bir lahmacuncu
karakteri olduğunu belirterek
“Bir yap bakalım nasıl yaparsın”
dedi. Aklımda olan bir karakterle
lahmacuncuyu replikleri okuyarak
yaptım. Birol Güven bu satış
tekniğinin Darıca’da tanıdığı
rahmetli Ali isminde birisini
hatırlattığını, 1980’ler de bu şahsın
Tahtakale’den aldığı malları,
Darıca’ya getirerek sattığını ve
kazandığı paralarla bir butik açtığını
ve adını Butik Ali koyduğunu
söyleyerek “Hem bu abimizi analım,
hem de tanıdık birisini koymuş
olalım iki üç bölümlüğüne, tutar
beğenilirse devamını getiririz”.
dedi. Üç bölüm sonunda Butik Ali
çok sevildi. Kalıcı oldu. Bu rol için
özel bir hazırlık sürecine girmedim.
Hayatım boyunca çok dikkatli
davrandım, insanları çok analiz
ederim, onların yürüyüş, konuşma
tarzlarını, her şeyi bir şekilde alıp
hafızama atarım, elimde bu şekilde
karakterler vardı zaten. Bu nedenle
benim için Butik Ali’yi yaratmak zor
olmadı. Seyirci de beğenince Birol
Güven karakterin kalmasına karar
verdi.

Arkadaşım Hoş geldin TV
Programında da geçmişte
kameramanlık da yaptığınız
söyleniyor.Bu soru karşıma
defalarca çıktı. Hakan Bulut
ismi Türkiye’de herhalde çok
sayıda vardır. O Hakan Bulut ben
değilim. Ben hiçbir zaman kamera
arkası, kameramanlık gibi bir iş
yapmadım. Benim işim oyunculuk,
oyunculuktan geldim kamera
arkasına ileri yaşlarımda, ilerleyen
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zamanlarda geçer miyim onu da şu
anda bilmiyorum.

Hakan Bulut’un set
çalışmalarından artan kalan
zamanı nasıl geçiyor? İlgi
duyduğunuz hobileriniz var
mı? En çok neye vakit ayırmayı
seviyorsunuz?
En çok playstation oynamayı
seviyorum. Setten kalan
zamanlarda ya da oyundan
boşa çıktığım anlarda, kendime
ayarladığım uygun zamanlarda
playstation oynuyorum. Hastasıyım
diyebilirim en çok FİFA oynuyorum,
tabii diğer oyunları da oynuyorum.
Onun dışında yabancı dizi
seyretmeyi seviyorum. Yeni çıkan
filmleri kaçırmamaya çalışıyorum.
Tabii vaktim oldukça da tiyatro
oyunlarını izlemeye gidiyorum.
Arkadaşlarımın çoğu farklı
tiyatrolarda oynuyor, onları ziyarete
giderken bir yandan da oyunlarını
seyretmiş oluyorum. Arkadaşlarımla
buluşmayı seviyorum.
Çekmeköy Belediyesi 2018
yılında Sinema Akademisi
projesini düzenleyerek bu
sektöre gönül vermiş 7 den
70 e Çekmeköylülere eğitim
verdi. Oyuncu olmaya, senaryo
yazmaya ve kamera arkasında
çalışmayı düşünen genç
arkadaşlarınıza önerileriniz ne
olur?
Çok güzel bir proje öncelikle ve
bu tarz projelerin devamının
desteklenmesini, desteklendiği
kadar halk tarafından da ilgi
duyulmasını onaylıyorum ve
düşünüyorum. Bu tarz projeler bir
şeyler yapmak isteyen insanlara
ulaşıyor ve o insanların da yapmak
istediklerini yapabilmesine az da
olsa olanak sağlıyor. Bu tarz projeler
devam ederken aynı zamanda, yaşı
geçmemiş uygun olan arkadaşlar
için şunu söylemem gerekir ki,
bu tarz projeleri workshopları
elbette kaçırmasınlar, ama bu
çalışmaların dışında da yapmak

istedikleri alan ile ilgili okullarını
mutlaka okusunlar. Çünkü okumak
gerçekten çok önemli. Sanat icra
eden kişinin gerçekten okumuş
olması, biliyor olması, sonraki
nesillere aktarım yapabilecek
tecrübeye sahip olması için
entelektüel olması gerekiyor.
Sinema sanatında kendini
geliştirmek isteyen arkadaşlara
bu tip projeleri kaçırmamalarını,
beraberinde mutlaka okumalarını,
akademik seviyede okuyup
kendilerini geliştirmelerini ve bunu
usta çırak ilişkisi ile sonraki nesillere
aktarabilmelerini öneriyorum.

Bu sene içinde yer aldığınız
filmler ve set çalışmalarından
bahseder misiniz?
Tabii ki. Bu sene içerisinde yaz
aylarında, çekimlerini Sinop’ta ve
Boyabat’ta gerçekleştirdiğimiz,
yapımcılığını Greenart Group’un
üstlendiği, yönetmenliğini
Selahattin Sancaklı’nın yaptığı,
başrollerini Burak Sevinç, Algı Eke,
Nur Süer, Selahattin Daşdöğen’in
aldığı ve benim de içinde
bulunduğum; kadrosu gayet
keyifli ve güzel olan, romantik
komedi filminin çekimleri ile
geçirdik. Filmimizin çekimlerini üç
haftalık bir sürede tamamladık.
Filmin adı “Nasipse Olur” İnşallah
nasipse 2020 yılının Şubat ayında,
vizyona girecek. Ayrıca TRT’ye
“Kurbanlık” diye kısa bir film çektim,
o da kurban bayramı içerisinde
TRT’de yayınlandı. Seksenler dizisi
çekimleri de hızla devam ediyor.
Hakan Bulut’un gelecek ile ilgili
planları neler?
Gelecek için planlarım tabii ki
yaptığım işe en iyi şekilde devam
etmek, yaptığım işte kalıcı olmak.
Sadece şu anda bulunan neslin
değil, gelecek neslin de akıllarında
kalabilmek, onlara ulaşabilmek
en büyük arzum. Gerçekten
ilerleyen yaşlarımda da, ilerleyen
dönemlerimde de işimden
kopmadan hakkı ile her çıkardığım
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karakterde, insanlardan takdir alarak devam
etmek hedefim, inşallah bunu yapmaya
çalışacağım.

bir dünyada yer almak isterdim. Öyle bir
film içerisinde bir karakteri canlandırmak
isterdim.

Sinemada en çok oynamayı hayal
ettiğiniz, keşke bu film Türkiye’de
çekilseydi ben de bu rolde oynasaydım
dediğiniz bir film ve karakter var mı?
Ülkelerin sinemaya bakış açıları biraz farklı.
Teknolojileri, sinemayı işleyişleri çok farklı.
Örneğin Türk sineması farklı, Amerikan
sineması farklı Avrupa sineması farklı oluyor.
Amerikan sinemasında fantastik ögelere yer
verilebiliyor. Rahatlıkla o tarz filmler yüksek
bütçelerle ve güzel çekiliyorken Türkiye’de
bu projeler yapılamıyor. Ben de özellikle
şu rolde oynamayı çok isterdim dediğim
bir rol olmadı ama Yüzüklerin Efendisi gibi

Senaryo çalışmaları da yapıyor
musunuz? Bir film çekseydiniz kiminle
çalışmak isterdiniz?
Bu dönemlerimde bir senaryo çalışması
yapmıyorum ama okulda okurken yazdığım
kısa bir dizi vardı. Bir iki tane de oyun yazdım
ama tabii bunların hepsi bana göre elle
tutulur şeyler değiller. İlerde eminim ki,
kendimi daha iyi hissettiğimde bir şeyler
yazacağım. Çünkü bir yandan yazmayı
da seviyorum. Özellikle Haluk Bilginer ile
çalışmayı çok isterim. Kendisi gerçekten
beğendiğim çok yönlü oyunculardan birisi.
Çekmeköy’e geldiniz mi? Çekmeköy
hakkında düşünceleriniz nedir?
Evet, Çekmeköy’e işim olduğu zamanlarda
geldim. Güzel bir ilçe diyebilirim. Geçmişi ile
ilgili yeterince bir bilgim yok ama güzel bir
yerleşke olduğuna dair duyumlarım var.
Hakan Bey değerli vaktinizi bize
ayırdığınız için teşekkür ederiz.
Son olarak Çekmeköy 2023 Dergisi
okuyucuları için ne söylemek istersiniz?
Teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu
benim için. Hakkımda doğru bilinen
yanlışları düzelttim, beni tanımayanlar,
bilmeyenler için de bilgilendirici bir
röportaj oldu, Çekmeköy 2023 Dergisi
okuyucularına da şunu söylemek
istiyorum: “İyi, Kötü, Çirkin” oyunumuz
bu sezon da kaldığı yerden devam
ediyor ve inşallah onlar da ilgi
gösterirlerse, Çekmeköy’e de gelip
oyunumuzu oynamak istiyoruz.
Zaten Seksenler’in yeni sezonunda
Butik Ali ile devam ediyorum. Bizi
izlemeye devam edin teşekkür
ederim.

Röportaj: Ümit ŞENER
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uygun olarak tercih edilen hammaddeler ceviz, elma,
armut, sedir, meşe, abanoz ve gül ağacıdır.

Ahşap Sanatında
Kullanılan Teknikler
1) Kündekari tekniği:

G E L E N E K S E L S A N AT L A R

Türk Ahşap Sanatı
Ahşap sanatı nedir?
Ahşap sanatında
kullanılan teknikler

Kaşgarlı Mahmut tarafından
yazılan Divan-ı Lügati’t-Türk’de
ahşap sanatından bahsedildiği de
bilinmektedir.

Yüzyıllar boyunca her alanda
kendine yer edinen ahşap, kimi
zaman göz kamaştıran bir sanat
eseri olarak çıkar karşımıza. Ahşap
sanatı ile ilgili tüm merak edilenleri
derledik…

Selçuklu ahşap eserlerine
bakıldığında geometrik desenlerin
yanı sıra bitkisel motifler, yazı
ve çok az da olsa farklı figürlere
rastlanmaktadır. Bitkisel motiflerde
çizgilerin meydana getirdiği
kıvrık dallar bezemenin esasını
oluşturmaktadır. Anadolu
Selçuklular’da Rumili bezeme
en üst düzeye ulaşmış yıldız,
sekizgen, altıgen, dörtgen ve
daire gibi geometrik bölmelerin
oluşturduğu bir sistem içerisinde
Rumiler tam ve yarım palmetler
olarak kullanılmıştır. O dönemlerde
kullanılan motiflerin zenginliği
başlayış ve bitiş noktalarının
olmayışı, çizgilerin çokluğu
kendine hayran bırakmaktadır.

Ahşap insanoğlunun doğal taşlarla
beraber eline ilk aldığı malzeme
olmuştur. İlk önceleri avı pişirmek
ve ısınmak için kullanılan ağaç
zamanla gündelik kullanılan
eşyalardan mimariye geniş bir
kullanım alanına sahip olmuştur.
Tarih boyunca ahşap malzemeyi
hemen her yerde kullanan
Türkler, bu sanatı Anadolu’ya da
beraberlerinde getirmişlerdir.
Büyük Selçuklular’ın ahşaba büyük
önem verdikleri bilinmektedir.
Ayrıca Karahanlılar döneminde
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Osmanlı döneminde ahşap sanatı,
diğer sanat kollarına paralel olarak

birçok bölgesel etkileri de içine
alarak zenginleşen bir çeşitlilik
gösterir. Bazen mimaride sütun
ve sütun başlığı, kiriş gibi taşıyıcı
bir öğe; bazen kapı ve pencere
kanatları, mihrap, minber, tavan
göbeği, balkon korkuluğu gibi
dekoratif amaçlı yapı elemanları ya
da rahle, Kur’an ve cüz mahfazası,
çekmece, kavukluk, çeyiz sandığı,
sehpa gibi mobilya ve aksesuar
olarak karşımıza çıkar.
Osmanlı’da ahşap ustaları
zanaatkâr zümresi altında
“neccar” olarak adlandırılırdı. Bu
zanaatkârlar, özellikle Anadolu’da
gelişen ahşap süsleme tekniklerini
büyük bir ustalıkla her çeşit
ağaca uygulamışlardır. Ahşap
ustalarının ağaç türlerini iyi
tanıdıkları, kullandıkları yer ve
tekniklere en uygun malzemeyi
seçtikleri, ahşabın dayanıksız
bir malzeme olmasına karşın
günümüze gelebilen eserlerden
anlaşılmaktadır. Teknik ve işlenişe

Daha çok kapı kanatlarında ve
minberlerin yan aynalıkların da
kullanılan kündekari tekniği, en
özgün ve zor bir işçilik gerektiren
tekniktir. Bu teknik geometrik şekillerin
birbirine çatma yani geçme usulü
ile bağlanmasıyla oluşturulur. Ahşap
parçalar ve oluklu ahşap kirişler
iç içe geçirilerek yapıştırıcı ve çivi
kullanılmadan birbirine bağlanır.
Parçalar birbirine geçme olduğundan
ağaç kuruduğunda ufalıp ayrılmaması
için satıhların altında bir de ahşap
iskelet bulunur.
İlk örneklerinin
XII. yüzyılda Mısır,
Halep ve Anadolu
olmak üzere
üç merkezde
birbirine paralel
olarak geliştiği
görülür.

2) Yalancı kündekari:

Minber, kapı ve pencere
kepenklerinde çokça
rastlanılan bu teknik,
çakma ve kabartmalı,
çatma ve yapıştırmalı
olmak üzere kendi içinde
farklılıklar gösterir.
Bu teknikte sekizgen,
altıgen gibi geometrik
şekillerden oluşan ahşap
blokların yan yana getirilerek oluşturulduğu
görülmektedir. Geometrik şekilleri meydana
getiren ahşap bloklar arasındaki çıtalar
ya çiviyle ya da yapıştırıcı ile tutturulur.
Daha kaba olan ve işçiliği daha az olan
bu teknikle oluşturulan eserlerde ahşap
kuruduğunda aralarda zamanla yarıklar
oluştuğu görülür.

3) Düz satıhlı (yüzey)
derin oyma tekniği:

Bu teknikte motifler ahşap yüzeyinden derin oyma ile
belirtilmiş ve detayları işlenmemiştir.

4) Yuvarlak satıhlı
derin oyma tekniği:

En çok kullanılan bu teknikte rölyefler yuvarlak engebeli
bir zemin üzerine işlenmektedir. Kitabelerde, yazılarda
çok değişik örnekleri görülmektedir.

5) Çift katlı rölyef tekniği:

Düz satıhlı derin oyma tekniği ile
yuvarlak satıhlı derin oyma tekniğinin
birlikte kullanıldığı bu teknikte ahşap
yüzeyde altlı üstlü iki kat motif olduğu
görülür. Yazı ve kitabelerde çok rastlanır.

6) Ajur tekniği: Ahşap malzemenin
üzerine çizilen motiflerin aralarının
boşaltılmasıyla yapılan bu tekniğin en
güzel örnekleri minber korkuluklarında
görülür.
7) Ahşap
üzerine
boyama tekniği:

Ahşap cami ve
mescitlerin sütun
başlıkları, konsollar,
tavan, saçak,
sandıklar ve mahfil
kirişlerinde bu
tekniği görmek
mümkündür.
Bugün çoğu
aşınmış ve silinmiş
olan bu boyalı süsleme
genelde aşı boyası
ile yapılırdı. Çeşitli
renklerde simetrik bir
düzen içinde lotus,
palmet, Rumi, rozet ve
narçiçekleri kalem işi
olarak işlenmiştir.
Günümüzde ahşap sanatında el işçiliği
oldukça azalmıştır.

GÜLÜZAR ÇEVİK
Aydın Üniversitesi
Öğretim Görevlisi ve Çini Sanatçısı
glzrakar@hotmail.com
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Ressam Gülseren Sönmez’in kaleminden
Murat Özsoy’un fotoğraflarıyla...

NİL’de Gemiyle

ANTİK MISIR
6.600 KİLOMETRELİK NİL
NEHRİ HAYATIN TA KENDİSİ

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda arkadaşlarımızla
buluştuk. Her zaman olduğu
gibi grubumuzu ressam
arkadaşlarım oluşturuyordu.
Ressam Prof. Hasan Pekmezci yönetiminde Abidin Lutfi
Demir’le Dünyayı Geziyoruz
Gezi Grubu’yla keşfedecektik
Mısır’ı. Uçakta tanıdık arkadaşların olması harikaydı,
yol boyu sohbetler ettik. En
çok özlediğim arkadaşlarımın
yanında olmaya çalıştım. Ben
Ankaralıyım, Ankara’dan ayrılalı

on yıl olmuştu. Arkadaşlarımı
çok özlüyordum.
İlk kez bir Afrika ülkesine yolculuk yapıyordum. Çok heyecanlıydım. Çok farklı bir coğrafyadaydık. Nil Nehri boyunca sağ
tarafımızdaki yemyeşil doğayı
izleyerek yol aldık. Nil hayattı.
Bu yeşil doğa, Nil Nehri boyunca devam etti. Yeşilin bir adım
ötesi ise çöldü.
Çok heyecanlıydım. Bindiğimiz
gemi Nil ırmağı üzerindeydi.
Yatağında yavaşça akan, aktıkça
derinleşen, etrafındaki suları
toplayarak büyüyüp genişleyen,
güneyden kuzeye kırbaç gibi

6 bin küsur kilometre süzülen,
dünyanın en uzun ırmağı, ıssız
toprakları sulayan, suladıkça
tüm canlı varlıklara hayat veren,
döne büküle çölün ortasından
akan, Akdeniz’e dökülmeden
önce kollara ayrılan, deltasında
yayılıp genişleyen, “Nil hayattır!”
dedirten nehrin üzerindeydik.
Nil Nehri belli dönemlerde
taşmasaydı, güneyden kuzeye
doğru sürükleyip getirdiği
alüvyonlu kara toprağı çevresine yaymasaydı, bu sayede
gübrelenmiş topraklarda
muazzam bir verimlilik ortaya
çıkmasaydı antik Mısır uygarlığı
asla gerçekleşemezdi.

LUKSOR’DA GÜVERTEDEN
MANZARALAR

Luksor’da yolculuğumuza
başlamak üzere Nil Nehri
üzerindeki gemimize ulaştık.
Kabinlerimize yerleştik. Öğle
yemeğimizde on kişilik masalara yerleştik. Grubumuzda
çok sevdiğim arkadaşlarım
vardı. Mısır yemekleri damak
tadımıza uygundu. Tatlı yiyen
arkadaşlar Mısır tatlılarını övmeye başladılar. Çok fazla türde
tatlılar vardı. Tatlı sevenler “Tam
bir tatlı cennetine düştük!”
diyorlardı.
Güvertede oturup etrafı izlemekten gözümü alamıyordum.
Gözlerimi kaçırırsam çok şey
yitirecekmişim gibi geliyordu
hep bana. Etraf yemyeşildi. Ara
ara tarlalarda çalışan köylüleri,
sazlardan yapılmış evleri
görüyordum. Harika manzaralardı bunlar.

ŞEKERKAMIŞI
EKİLİ VERİMLİ TOPRAKLAR

İlk kez bir Afrika ülkesindeydim
ve dünyanın en uzun nehri
Nil üzerinde gemiyle yolculuk
yapacaktım. Bu benim ilk gemi
yolculuğumdu. Bir süre sonra
gemiden inip, otobüslere bindik. Güneye doğru ilerledikçe,
eski başkent Teb’in, bugünkü
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adıyla Luksor’un derme çatma
yapılarının, lüks otellerinin, paytonlarının, cellabiye (galabiya)
denilen entari giymiş çok koyu
tenli fellahlarının yerini, palmiyelerle okaliptüslerin gölgelediği asfalt bir yol aldı.
Yemyeşil tarlaların, buğday
ve şekerkamışı ekilen verimli
toprakların içinden geçiyorduk.
Nil, sağımızda uzayıp giden,
durgun bir göldü sanki. Felluka
denilen tek yelkenli küçük
tekneler, turist gemileriyle dans
eder gibiydi. Görünürde timsahlarla su aygırları yoktu. Az
sonra mezarların duvar resimlerinde izleyeceğimiz kobralarla
maymunlar da göze çarpmıyordu Nil çevresinde.

“GİZEMİN TEK BİR ADI
VARDIR, O DA MISIR’DIR!”

Öğleden sonra güneşi
gökyüzünü, çevreyi sarı ışığa
boğdu, eski Mısır’ın yüce tanrısı
Amon suretinde görünmezden
önce. Her şey onda başlayıp
onda bitiyordu. Mitolojide
anlatıldığı gibi tanrının güneşi
günbatımında yutup, ertesi
sabah yeniden doğurduğunu
hayal ettim. Tanrıların gece
yolculuğu için bindiği kayığa
binsem nasıl olurdu? O kayık,
firavunları korumak içindi. Bana
yer var mıydı ki?

Ölümsüzlüğe inanan firavunlarda öteki dünya düşüncesi tüm
düşüncelerin önüne geçiyor ve
onlardan geriye harika tapınaklar kalıyordu.
“Gizemin tek bir adı vardır, o
da Mısır’dır!” diyen mısırbilimin
babası, hiyeroglifi çözen arkeolog Champollion haklı olabilir
miydi?

LUKSOR - DÜNYANIN EN
BÜYÜK AÇIK HAVA MÜZESİ

Ülkenin panoramasını oluşturan Antik Mısır’ın anıtlarının bir
kısmını görebilmek için Luksor şehri, Karnak Tapınağı ve
Krallar Vadisi gidilmesi gereken
yerlerin başında geliyordu.
El Uksur 12. Hanedanlık döneminde Güney Mısır’da El Uksur
eyaletinin başkenti olmuş. Nil
Nehri’nin doğu kıyısında Teb
harabeleri üzerine kurulmuş
antik bir şehirdeyiz. Şehir, Eski
Yunanlılar tarafından Teb olarak
bilinmekteymiş.
Mısır’ın en zarif tarihi eserlerine ev sahipliği yapan Luksor,
Mısır’da Abidos’tan sonra en
eski ikinci şehirdir. Luksor ve
Karnak kasabalarından oluşuyor. Dünyanın en büyük açık
hava müzesine ev sahipliği
yapıyor. Her yıl muazzam
sayılarda turist ağırlıyor. Bugün
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Gize Piramitleri’nden sonra
Mısır’ın en çok turist çeken
şehirlerinden birindeydik.

KARNAK TAPINAĞI 1.300
YILDA TAMAMLANMIŞ

Luksor’a geldiğimizde etrafı
saran sarı ışık sapsarı toprakları
daha da sarartarak farklı bir atmosfer sunuyordu. Yine hayallere
daldım. Sanki firavunlar tozu
dumana katarak, savaştan dönüp
Luksor tapınaklarına giriyorlardı.
Ezilmemek için kenara çekildim.
O kadar hızlı geçtiler ki, çölün
toz bulutu onları net bir şekilde
görmemi engelledi.

Tapınağı tamamlayan II.Ramses
olmuş. Yaklaşık otuz firavunun
her biri kendinden öncekilerle yarışabilmek için tapınağa
eklemeler yapmış. Bin yıl toprak
altında kalmış. Tapınak inşasında işçi, zanaatkâr, taş ustası
olmak üzere yaklaşık 80 bin kişi
çalışmış. Muazzam bir açık hava
müzesindeyiz. Dünyadaki en
büyük antik dini yapı olan Karnak
tapınağının tamamlanması 1.300
yıl sürmüş.

Yine de o toz bulutu içindeki
görüntü harikaydı. Köylerde
sığırların, koyunların ahırlara
dönerken, tozu dumana katarak
çıkardıkları akşamın sarı ve ters
ışığındaki görüntüsüne benzettim. O görüntüye bayılırım.
Bir an kendimi farklı bir zaman
diliminde hissettim. Anlık da olsa
duygularım birbirine karıştı.
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Tapınak, tanrı Amon, eşi Mut ve
oğlu Khonsu’ya adanmış. Antik
Mısır döneminde Firavunlar ve
eşleri Opet festivali için Karnak
Tapınağı’nda süslenir buradan
Luxor Tapınağı’na giderlermiş.
Mısır’ın diğer antik tapınakları
gibi, Karnak Tapınağı da dört
bölümden oluşuyor. Tapınağın
girişindeki dikilitaşı gerimizde
bırakıp koç başlı sfenksli yoldan
geçiyoruz.

400 BİN METREKARELİK
KARNAK TAPINAĞI

Avlunun solunda II.Seti Tapınağı,
sağında III.Ramses Tapınağı,
arkasında ise Opet ve Khonsu
Tapınakları yer alıyor. Sağ tarafta
II.Ramses’in ayakta duran iki heykeli
bulunuyor. Heykellerden sol ayağı
önde olan yaşamı, tam karşısındaki
elleri bağlı II.Ramses heykeli ise
ölümü temsil ediyor. Ayakları
ucundaki küçük heykel de eşini
ifade ediyor.
Tapınakların bulunduğu alan
muazzam geniş. 400 bin metrekare!
Ara ara oturup dinlendik. Beni en
çok şaşırtan da tapınaktaki kimi
eserlerin yeni yapılmış gibi pürüzsüz
olmasıydı. Malzemenin ve Mısır
ikliminin bunda payı vardı şüphesiz.
Yağmuru karı olmayan bu iklimdeki
heykeller doğa şartlarından
fazlaca etkilenmemiş, asırlarca
çöl toprağının altında kalmış
oldukları için de doğal biçimde
korunmuşlardı.

BATI MÜZELERİ DOĞUNUN
ESERLERİYLE DOLU

1. Avluya Habeş Avlusu deniyor.
Sıra sıra dizili koş başlı sfenksler
bulunuyor burada. Sfenksler
gerçekten çok etkileyici. Paris
Louvre Müzesi’ndeki Asur
sanatının harika eserleri olan
sfenkslerini gördüğümde de
doğrusu çok etkilenmiştim.
Öte yandan Batı ülkelerinin
müzelerinin Doğunun
eserleriyle dolup taşması çok
düşündürmüştü beni.
Avludan sonra II.Ramses ve
ayaklarının ucundaki kızının
heykelini geçer geçmez
sütunlarla dolu hipostil salona
ulaşıyoruz.
5 bin metrekareye yayılmış bu
alanda 134 sütun bulunuyor.
Merkezdeki papirüs şeklindeki
12 sütun 21 metre yüksekliğe
sahip. 122 tanesi ise daha kısa,
15 metre kadar. Bu salonun
yapımına III.Amenhotep
zamanında başlanmış, salonun

kuzey duvarındaki kabartma
rölyefler I. Seti döneminde,
güneyindeki sütunlar ve yarım
duvar ise I.Seti’nin oğlu II.Ramses
tarafından yapılmış (M.Ö. 12901213).

BÜYÜK İSKENDER MISIR’DA

Sütunların üzerine kartuş denilen
oval çerçeveler çizilmiş. Bunlar
kimlik kartı işlevi görüyor.
Kartuşların içinde firavunların
doğum adı ve kral olduktan
sonraki isimleri yazılı.
İskenderiye şehrini kuran
Büyük İskender’in kartuşlarını
görünce çok şaşırmıştım. 32
yıllık kısa ömrüne ne çok olay
sığdırmıştı. Makedonya’dan
çıkıp Anadolu’daki kralları
kendine bağlayıp Hindistan’a
kadar at süren, 300 bin kişilik
bir orduyu ardında sürükleyen,
Doğu efsanelerinde yaşayan,
o zaman bilinen dünyanın
yarısını 13 yılda fethetmiş,
Pers İmparatorluğu’nun güçlü
ordularını yenmiş tarihin en
büyük komutanlarından biridir.

Batı
ülkelerinin
müzelerinin
Doğunun
eserleriyle
dolup taşması
beni çok
düşündürmüştü.

Gülseren Sönmez
Ressam ve Ebru Sanatçısı
gulserensnmz@gmail.com
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Kİmyasal Gebelİk

Nedir, Belirtileri Nelerdir?
Kimyasal gebeliğe
neden olabilecek diğer
faktörler şunlardır:

Kimyasal gebelik; döllenmiş bir
yumurtanın rahime doğru bir
şekilde yerleşememesi halinde,
genellikle hamileliğin beşinci
haftasından önce gerçekleşen
erken düşüktür. Ortalama
olarak, gebeliklerin %20’si
düşük ile sonuçlanmaktadır
ve bu düşüklerin %75’inin
nedeninin kimyasal gebelik
olduğu söylenebilir.

• Frengi, toksoplazma
veya klamidya gibi ciddi
enfeksiyonlar
• Anormal hormon seviyeleri,
• Rahimin ince veya yetersiz iç
duvarına sahip olması
• Rahim dışında implantasyon
(yerleşme)

Kimyasal gebelik
nasıl anlaşılır?

Kimyasal gebelik, gebelik
testinin pozitif olduğu ancak
ultrason taraması esnasında
rahimde herhangi bir şey
görülmeden düşük yaşanan bir
hamilelik türüdür. Bu nedenle,
hamile olunduğuna dair tek
kanıt, hamilelik testinin pozitif
olmasına yol açan kimyasal
reaksiyondur. Aynı zamanda
çok erken bir düşük olarak da
bilinen bu durumda yumurta
döllenmiş, rahime yerleşmiş,
ancak bir sebepten dolayı
büyümeye devam edememiştir.
Kimyasal gebeliğin varlığını
öğrenmenin tek yolu, pozitif bir
gebelik testi sonrasında yapılan
ultrason taramasının olumlu
sonuçlanmamasıdır. İki gün
arayla yapılacak kan testleri,
düşük hCG seviyelerini ortaya
çıkarabilir.
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• 35 yaşın üzerinde olunması,
Kan pıhtılaşması ve tiroid
bozuklukları.

Kimyasal gebelik
belirtileri nelerdir?

Kimyasal gebelik
nedenleri nelerdir?

Kromozomlar, genleri taşıyan
hücrelerin içindeki yapılardır.
Normal hücreler, spermden
gelen 23 ve yumurtadan gelen
23 kromozoma sahiptir. Fakat bir
yumurta veya sperm çok fazla veya
çok az kromozom içeriyorsa, embriyo
kromozom anormalliği ile sarılır
ve normal gelişemez. Bu durum
bazen kimyasal bir hamilelikle sona
erer. Erken gebelik kayıplarının
yaklaşık yarısı embriyonun
kromozom sayımıyla ilgili bir sorun
olduğu, rastlantısal bir olaydan
kaynaklanmaktadır.

Çoğu durumda, kadınlarda
kimyasal hamilelik belirtileri
görülmemektedir. Hatta kimyasal
gebelik yaşayan kadınların
birçoğu hamile olduğunu dahi
bilmemektedir. Bazı durumlarda
karın krampları ve hafif bir
lekelenme görülebilir, ancak
hamilelik hormon seviyeleri çok
düşük olduğu için genellikle
yorgunluk veya mide bulantısı
gibi gebelik belirtileri yoktur. Adet
döngüleri tipik olarak bir hafta
kadar geç olur ve normalden biraz
daha ağır geçebilir.

Kimyasal gebelikte
hCG değerleri
neyi ifade eder?

Gebelik hormonu olan hCG, sağlıklı
bir gebelik esnasında her gün
düzenli olarak artacaktır. Kimyasal
gebelikte ise, öncelikle yükselmiş
olan hCG hormonu düşüşe
geçmeye başlar. Bu hormonun
düşmesi, hamileliğin sonlanıyor
olmasına işaret eder.

Kimyasal gebelik
sonrası hamilelik
mümkün müdür?

Kimyasal hamilelik deneyimi
yaşayan bir kadının, daha sonra
hamile kalması olanaklıdır.
Biyolojik yönden bakıldığında,
bir kadın kimyasal hamilelik
yaşamış olsa dahi sağlıklı
bir doğurganlığının olduğu
söylenebilir.
Kimyasal gebelik geçiren bir
kadın, yaklaşık olarak iki hafta
sonra tekrar yumurtlayabilir ve
hamile kalabilir. Ancak her türlü
ihtimale karşı biz hekimler, bir

adet döngüsünün daha geçmiş
olmasını tavsiye etmektedir. Bu
tür bir hamilelikten sonra gebe
kalmayı engelleyecek herhangi bir
tıbbi neden olmayacaktır.

Kimyasal gebelik
yaşayanlar nelere
dikkat etmelidir?

Çok erken gebelik kayıpları
genellikle tıbbi müdahale
gerektirmez. Ancak keskin
ve şiddetli bir ağrı, sıra dışı
vajinal kanama, güçsüzlük, baş
dönmesi, bayılma gibi problemler
yaşanıyorsa hekime başvurulması
gerekebilir.
Genellikle bir veya iki kimyasal
gebelik yaşanması, altta yatan
bir problemin belirtisi değildir.
Ancak üst üste üç kimyasal
hamilelik yaşandıysa, bunlara
neden olabilecek tıbbi sorunları
araştırmak için testler yapmak
gerekebilir. Eğer hamileliğin
erken dönemlerinde yaşanan bir
sağlık sorunu kimyasal gebeliğe
yol açıyorsa, sağlıklı bir bebeğe
kavuşmak için tedavi olmak şarttır.

Kimyasal gebelik
geçiren bir kadın,
yaklaşık olarak iki
hafta sonra tekrar
yumurtlayabilir ve
hamile kalabilir.

Op. Dr. Havva Pars Ağargün
Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı - Tüp Bebek
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Çok sayıda ödül alan 14
Kısa Film ve okuyucuları
ile buluşmuş, “Heyula”,
“Satranç ve Şövalye”,
“19 Numaralı Koltuk”,
“Ağlatan” isimli 4 kitap…
Yazar ve Yönetmen Erol
Çelik ile bu sayımızda 5.
ve son kitabı “Cellatlar
Kahvesi” gerilim türü
ve kısa film hakkında
keyifli bir sohbet
gerçekleştirdik…
Merhaba Erol Bey
okuyucularımızın sizi
tanıması için kendinizden
bahseder misiniz?
Merhaba. Ben dokuz
yıla yakın, ülke
genelinde yayın
yapan Süper FM, Joy
FM gibi bir çok yerel
ve ulusal radyoda
programlar hazırladım ve
sundum, halihazırda hayatımı
ulusal bir özel televizyon
kanalında ses operatörü olarak
kazanıyorum ama ruhumu
yazarak doyurmaya çalışıyorum.
Artvin doğumlu, evli ve bir
çocuk babasıyım.
Son kitabınız Cellatlar
Kahvesi okuyucularınızla
buluştu hayırlı olsun. İsmi
hayli ilgi çekici, konusundan
ve ilk yazma aşamasından
kısa bir bilgi verir misiniz?
Cellatlar Kahvesi tür itibariyle,
Osmanlı gerilim romanı olarak
adlandırılabilir. İsminden de
anlaşılacağı üzere, Osmanlı
cellatlarının hayatlarını
işledim ama bu cellatlar saray
içinde yaşayan cellatlar değil.
Saray dışındaki soylulara ve
komutanlara hizmet eden
ve bostancıbaşına bağlı
bir kurgusal teşkilat. Bir

kahvehane etrafında toplanan,
sarayın bilgisindeki bu cellatların
yaptıkları infazları işlerken, aslında
onların dramatik dünyalarına ışık
tutmaya çalıştım. Bir baba-oğul
hikâyesi etrafında evirilen konuyu,
yan öykülerle zenginleştirmeye
çabaladım. İçinde infazlar olduğu
kadar, uğrunda bir Osmanlı
paşasını öldürecek kadar büyük
bir aşk da var. Bence, Cellatlar
Kahvesi’nde, sonuna kadar okuyan
herkesin beğeneceği bir dünya var.
Cellatlar Kahvesi aslında bir
öykü olarak doğdu. Yazdığım
öyküleri önce eşime okuturum.
Onun objektifliğine güvenirim.
Kolay beğenmez. Bu öyküyü
okuduğunda, durdu ve bana
bunu kesinlikle romana
çevirmelisin, dedi. Tarih konusunda
kendime güvenemediğim için
önce burun kıvırdım, öyküyü
bir kenara koydum ve başka
şeylerle ilgilendim. Sonunda;
romanlaştırmaya karar verdiğim
zaman, cellatlarla ilgili araştırmalar
yapmaya başladım ama pek
fazla kaynağa ulaşamadım.
Nihayetinde uzun bir çalışmanın
sonunda, içime sinen bir
kurgu ortaya çıkarttığımı
düşünüyorum.
Bir okurumun yorumunu
paylaşmak istiyorum. “Çatal
Ağa’nın beni er meydanında
azarladığı rüyayı gördüğüm
gecenin sabahında, içimin
ürperdiğini hissettim.”
Uzun yıllardır bir
televizyon kanalında
teknik bölümde
çalışıyorsunuz. Kitap
yazma ve filme çekme
fikri, nereden aklınıza
geldi?
Bu işin temeli, çok kitap
okuyor olmamla ilgili.
Gerçi eskiden çok daha

fazla okurdum, şimdilerde eski
performansım olmasa da, yine de
okuyorum.

baktım, bitirmediğim onlarca öykü
denemem birikmiş. Oturdum ve
onları bitirdim.

Yapı itibariyle bir şeyden çok
fazla hoşlanırsam, o işin tam
içinde olmak zorunda hissederim
kendimi. Yani kitap okumayı
seviyorsam yazmalıyım da, diye
düşünürüm. Liseyi elektronik
bölümünde okurken, bir yandan
da Stephen King ve Isaac Asimov
kitaplarını yutuyordum. Bir gün bir

Hayatımı teknik işlerden
kazanırken; yazarak mutlu olmaya
başladım.Yazmadığım zamanlar
kendimi iyi hissetmediğimi
anladığım an, artık dönüşü
olmayan bir yolda olduğumu kabul
ettim. Yazmak benim için bir amaç
oldu. Önce kendimi mutlu etmek
için yazıyorum ve yazmadığım
zamanlarda huzursuz oluyorum.
Gerilim türünde kitaplar
yazıyorsunuz. Neden?
Gerilim türünü tercih ettiniz.
Temel’de yazdığım şeylerin gerilim,
korku veya bilimkurgu olması için
özel bir çaba harcamadım ama
günün sonunda ortaya, gerilim
yüklü dramatik kitaplar ve öyküler
çıktı. Bundan memnunum ama bu
değişmeyecek anlamına gelmiyor.
Bence hiçbir yazar, gerilim
öğelerinden hoşlandığı için bu
tarzda öyküler yazmaz.Yani hiç
kimse bir başkasının canının
yanmasından hoşlandığı
için bunu kelimelere dökmez.En azından
ben öyle olduğunu
düşünüyorum. Bu
kısım biraz tehlikeli.
Sonuçta gerilim
veya korku yazarları,
insanların hayatlarına
bir kaç kelimeyle
dokunurken,
hiçbir kötülük
arzulamazlar. Böyle
bir şey arzulayan
zaten yazmaz. Evet,
insanlar korksunlar
ve gerilsinler isteriz
ama kimsenin
kötülük yapmasını
teşvik etmeyiz.
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okutmayı başardığım an zaten
kitabımı bastılar.
Emin olun, bu duruma maruz
kalan ve küsüp yazarlığı bırakan
çok fazla iyi yazar vardır. Öyle,
“Eğer gerçekten istiyorsa
vazgeçmezdi,” diye kolaya
almayın. Üreten herkes biraz da
alıngandır.
Kısa filmlere gelince, orası da
apayrı bir sorun. Türkiye'de
kısa filmlerinizi festivallerde
göstermek istiyorsanız, belli
kalıplara uymak zorundasınız ve
okullarda öğretilen bazı akademik
bilgilerin dışına çıkmamalısınız.
Tecrübeyle sabit. Yani, ülkemde
kısa film özgür ve özgün değil.

Hep gerilim türünde mi
yazmayı düşünüyorsunuz?
Bilmiyorum. Kendime şimdiye
kadar şu tarzda bir şeyler yaz
diye telkinde bulunmadım.
Genelde yazdığım kurgular,
kendi yolunu kendi buluyorlar.
Mesela şimdilerde bilimkurgu
öykülerinden oluşan bir kitap
yazıyorum. Distopik dediğimiz,
mahvolmuş bir dünyayı anlatıyor.
İçimden, “Gelecek, hiç hoşunuza
gitmeyecek” sloganını yansıtan
öyküler yazmak geldi ve
yıllardır tükettiğim bilimkurgu
yazarlarının anlattıklarından
uzak bir atmosferde öyküler
yazdım. Keyfim çok yerinde.
Çünkü istediğim tarzda, istediğim
karakterleri, istediğim dünyalarda,
istediğim kurguda yaşattım.
Yani sonuç olarak bundan
sonraki kitabımda ne yazacağımı
kestiremiyorum. Bildiğim bir şey
var ama emin olmadığım, her

öykünün içerisinde biraz gerilim
olacak.
Kısa film dalında çok başarılı
filimler yaptınız. Kısa Filme
başlamanız nasıl oldu.
Hiç planda yoktu. Yazdığım
öykülerin birkaçını
senaryolaştırmıştım ama hiç
kimse ilgilenmedi. Belki ben
gereken kapıları doğru zamanda
çalmamıştım, orasını bilmiyorum.
Çok fazla film izleyen biri olarak,
bu işte de bir parmağımın olma
isteğini engelleyemiyordum. Son
17 yıldır bir televizyon kanalında,
canlı yayın ekibinde çalıştığım
için, çalışma arkadaşlarıma,
senaryolarımdan birini filme
alalım diye gittim. Onlar da
nasıl bir işin içine bulaştıklarını
bilmiyorlardı, şimdi on dördüncü
filme geldiğimizde hepimizin
heyecanı hala çok parlak.
Bu sefer doğru kapıyı çalmıştım
galiba.

Şimdilerde film sayısını 14’e
çıkarttık ve son filmler, birçok
film festivalinde başarıya ulaştı.
Buradan bir kez daha, filme Emeği
geçen tüm çalışma arkadaşlarıma
çok teşekkür ederim.
Kitap yazarken veya film
çekerken ne gibi zorluklarla
karşılaşıyorsun?
Bu sorunun cevabını biraz
acımasızca vereceğim. Bu ülke
çok az kitap okuyor ve bizim
yazdığımız tarzı okuyan çok fazla
okur yok, üstelik biz Türk yazarıyız.
Yani anlayacağınız işimiz daha zor
ama yine de yazmaya, insanlara
ulaşmaya devam edeceğiz.Büyük
yayınevleri olaya ticari bakıyorlar
ama riske girmiyorlar. Eminim
dosyasını büyük yayınevine
gönderip, tek bir sayfasını bile
okutamadan ret yiyen birçok
arkadaşım vardır. Ben ilk altı yıl
kapı kapı dolaştım ve hikayemi
insanlara okutmaya çalıştım,

Diğer yandan, kısa film çekmeyi,
her ne kadar özgür olmasak
da asla bırakmayacağım.
Arkadaşlarım hazır, senaryolar
hazır, mekânı ve oyuncuları
ayarladık mı, yenisini çekmeye
başlayabiliriz.

Çekmeköy bence çok güzel ve
nezih bir yerleşim yeri. Biz kısa
filmcilerin mekân sıkıntısı çok
fazladır, belki bu röportajdan
sonra mekân konusunda neler
yapacağımızı konuşuruz Ümit
abi. Belki oyunculuğa da geri
döndürebiliriz seni.

Erol Bey Çekmeköy İstanbul’un
en güzel ilçelerinden biri, bir
filminizde Çekmeköyümüzü
de görmeyi çok isteriz. Bize
ayırdığınız zaman için çok
teşekkür ederiz. Son olarak
okuyucularınız için eklemek
istediğiniz bir şey var mı?

Son olarak tüm okuyuculara
şunu söylemek istiyorum;
amaçsız yaşamak kadar sıkıcı
bir şey yoktur. Amacınızı
gerçekleştiremeseniz de,
bu uğurda koşmak bile
insanın hayatını güzelleştirir.
Saygılarımla.

Çalışmalarınızda nelere dikkat
ediyorsunuz, her şey sadece
hayal ürünü mü?
Doğanın kanununu uyguluyorum,
yani besleniyorum. Kitap
yazarken, film çekerken, hayattan
besleniyorum. Çok klişe sözler
gibi gelebilir ama işin doğrusu bu.
Yani yazdığımız öyküler tamamen
kurgu da olsa, oradaki karakterler
hayatın içindeki insanlar
olmalı. Yoksa gerçeklerden
uzaklaşıyorsunuz.
Röportajımız arasında yeni
bir kitabın yazım aşamasında
olduğunu öğrendik, peki yeni
bir kısa film de yakında görme
şansımız olacak mı? Ayrıca
uzun metrajlı film çekmeyi
düşünüyor musunuz?
Uzun metraj film çekmeyi
aklımdan hiç çıkaramıyorum ve
bir gün bunu gerçekleştireceğim.
Senaryosunu yazdığım ve
yazmayı düşündüğüm uzun
metraj projeleri biraz bütçeli
işler ve yapı itibariyle içime
sinmeyecek bir projeye başlamak
istemiyorum. Yani iyi bir film için
kayıt diyeceğim günü ben de
bekliyorum.
Röportaj: Ümit ŞENER
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Hoş Geldiniz Dedi
Çekmeköy’e Hoş Geldiniz
ve Hoş Geldin Bebek
Projeleri kapsamında
ziyaretler devam ediyor.

Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz; ilçeye
yeni taşınan Ermiş, Oruç,
Akbalık ailelerine ilçeye
hoş geldiniz dedi. Başkan
Poyraz ayrıca dünyaya
gözlerini Çekmeköy’de
açan Kaymaz, Demirezen ve
Çüman ailelerini yenidoğan
bebekleri için tebrik etti.
Sultançiftliği Mahallesi’nde
gerçekleşen ev
ziyaretlerinin ardından
mahalle esnafını da
dinleyen Başkan Poyraz,
gelen istek ve talepleri tek
tek not aldı.

BİZDEN HABERLER
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BAŞKAN POYRAZ
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SEN YETER Kİ GÜL ÇOCUK

Çekmeköy Belediyesi, aralarında şehit ve gazi çocuklarının da olduğu
150 yetim ve öksüz çocuk için hayvanat bahçesine ziyaret düzenledi.

Çekmeköy Belediyesi ilçede
yaşayan ve aralarında şehit ve gazi
çocuklarının da bulunduğu
150 yetim ve öksüz
çocukla birlikte hayvanat
bahçesini ziyaret etti.
Çatalmeşe Mahallesi’nde
200 bin metrekare alan
üzerinde bulunan Park
Of İstanbul Hayvanat
Bahçesini gezen çocuklar
keyif dolu anlar yaşadı.
150 çocuğa kapılarını
açan Hayvanat
Bahçesinde çocuklar
hayvanları besleyerek
onları yakından görme
imkanı yakaladı.
Çocukların yanı sıra
aileler de çocuklarıyla
birlikte hayvanat
bahçesini gezerek bol
bol fotoğraf çekildi.
Hayvanlarla doyasıya vakit
geçiren minik yavrular spor
parkurlarında eğlenerek günün
keyfini çıkardılar.
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Çekmeköy Belediyesi’nin Önce Oku sloganı ile ikincisini düzenlediği
Çekmeköy Kitap Fuarı ünlü yazarlarla okuyucularını buluşturdu.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde, Madenler Meydanı’na kurulan alanda düzenlenen 2. Çekmeköy Kitap Fuarın
da , 97 yayınevi ve 109 yazar 10 gün boyunca kitapseverleri ağırladı.

Açılış gününe yoğun ilgi
2. Çekmeköy Kitap Fuarı; Çekmeköy Kaymakamı
Adem Arslan, İl Kültür Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz,
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK
Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı, İlçe
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş ve yüzlerce
kitapseverin katılımı ile açıldı. Fuarın ilk günkü
konukları Pelin Çift ve Tufan Gündüz oldu. “Tarih
Bizi Çağırıyor” söyleşisi ile Çekmeköylülerle
buluşan yazarlar daha sonra kitaplarını
imzaladılar.
Açılışta konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz, “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz
kitap fuarımızda yüzlerce yazarımızı misafir
etmeye hazırlanıyoruz. Bilgisayarlar, tabletler, cep
telefonları zamanın gerekleri olduğunu biliyoruz
ama hem beden ve ruh sağlığımız hem de genel
kültür için kitap okumaktan vazgeçmemeliyiz.
Burada hem birçok kitap çeşidine ulaşabilecek,
hem de sevilen yazarlarla tanışma fırsatı
bulacaksınız. Ben ailelerimizi, okullarımızı kitap
fuarımıza davet ediyorum,” dedi.

BİZDEN HABERLER
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2. Çekmeköy Kitap Fuarı
Büyük İlgi Gördü
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Söyleşilere vakit buldukça katılmaya
çalıştığını belirten Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz “ Bu yıl ikincisini
düzenlediğimiz kitap fuarına katılımları
için yazarlarımıza teşekkür ediyoruz.
Eğitim vadisi Çekmeköy’e yakışır
bir organizasyona imza atmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Bu fuar
İnşallah bir gelenek haline gelecek ve
vatandaşlarımıza fayda sağlayacak.
Eğitim bizim olmazsa olmazımız” dedi.

Çekmeköy Kitap Fuarı
Birbirinden Ünlü
İsimleri Ağırladı
4 Ekim Pelin Çift ve Prof. Dr. Tufan Gündüz, 5
Ekim Cumartesi Cansu Canan Özgen, 6 Ekim
Pazar Bekir Develi, 7 Ekim Pazartesi Ufuk Tufan, 8
Ekim Salı Mete Yarar, 9 Ekim Çarşamba Ramazan
Kurtoğlu, 10 Ekim Perşembe Erhan Afyoncu, 11
Ekim Cuma Şermin Yaşar, 12 Ekim Cumartesi
Murat Tavlı, 13 Ekim Pazar İsmail Kara, 13 Ekim
Pazar Bahadır Yenişehirlioğlu gibi ünlü isimler
imza ve söyleşi günlerinde vatandaşlarla buluştu.

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar ve
Tv Programcısı Gazeteci, Yazar Yelda Kırçuval
sevenleri ile buluştu. Programlar kapsamında
kitapseverler yazarlara gündeme ve kitaplarına
dair sorular sorarken keyifli sohbetler gerçekleşti.
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Köşe Yazısı
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Son iki gününde Murat Tavlı, İsmail Kaya ve
Bahadır Yenişehirlioğlu gibi alanında uzman
yazarları ağırlayan kitap fuarında 7’den 70’e binlerce
Çekmeköylü vatandaş kitaplarla buluşurken ünlü
ve uzman yazarların ağzından aradıkları sorulara
cevap buldular. Keyifli söyleşilerin gerçekleştiği fuar
alanında vatandaşlar aldıkları kitapları yazarlara
imzalatma şansı da buldurlar.

Çekmeköylüler

Spor Yapıyor
Çekmeköylü vatandaşlar ve ilçedeki kamu görevlileri
Reşadiye Mesire Alanı’nda spor yapmak için buluştu.
Sporun kalbi Çekmeköy, ulusal
ve uluslararası birçok farklı spor
organizasyonuna ev sahipliği
yapmanın yanı sıra ilçedeki
vatandaşlarında günlük spor
aktiviteleri içinde organizasyonlar
düzenliyor. “Çekmeköy Spor Yapıyor”
sloganı ile Reşadiye Mesire Alanı’nda
düzenlenen etkinliğe; Çekmeköy

Kaymakamı Adem Arslan, Çekmeköy
Belediye Başkan Yardımcısı Latif
Coşar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü
Muhammet Kılıç, mahalle muhtarları
ve vatandaşlar katıldı.
Programa katılan Çekmeköy protokolü
Amatör Sporlar Haftasını da kutladı.

BİZDEN HABERLER
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İmza günlerine katılan belediye başkan
yardımcıları yazarlara Çekmeköy Belediyesi
Kültür Yayınları olan “Karikatürlerle
Çanakkale Zaferi” ve “Çekmeköy’ün Kır
Çiçekleri” kitaplarını hediye ettiller.
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Başkan Ahmet Poyraz, Çekmeköy Devlet Hastanesi’nde yapımı
tamamlanan Odyometri ve Fizik Tedavi bölümlerinin açılışına katıldı.
32 poliklinikle hizmet veren Çekmeköy
Devlet Hastanesi’nin işitme ölçümü
yapan Odyometri bölümü ve Fizik Tedavi
Bölümü hizmete açıldı. Yeni hizmete giren
bölümlerin açılışı; Çekmeköy Kaymakamı
Adem Arslan, Sancaktepe Kaymakamı
Adnan Çakıroğlu, Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti Çekmeköy
İlçe Başkanı Salih Kırıcı, İlçe Sağlık Sağlık
Müdürü Süzan Sandıkçı, Başhekim Doç.
Dr. Nurettin Yiyit, Fizik Tedavi bölümünün
tefrişatına, Ahmet Erdoğan ve Zeynep
Erdoğan anısına katkıda bulunan Ermoda
Firması’nın yetkilileri, Odyometri biriminin
kurulmasına katkı sağlayan Ali İhsan Hasan
Kahyaoğlu katıldı.

Açılışta hastanenin
işleyişi ile ilgili bilgi
veren Başhekim Doç.
Dr. Nurettin Yiyit,
Çekmeköy Devlet
Hastanesi’nde
açılışından
bugüne
kadar 133 bin
kişiye hizmet
verildiğini, 33
bin hastanın
da acil servisten
yararlandığını söyledi.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz konuşmasında;” İlçemize

hepsinden razı olsun,” dedi.
Birinci düzeyde hizmet
veren hastanenin acil
servisinde günlük ortalama
300 hasta tedavi ediliyor.
45 yatak kapasitesine sahip
KBB, Üroloji, Göz ve Karma
Cerrahi bölümlerinde hizmet
veren Çekmeköy Devlet
Hastanesi’nde 4 yataklı yoğun
bakım ünitesi, 6 yataklı diyaliz
ünitesi ve 3 Ameliyathane
bulunuyor. Hastanede
laboratuvar, kan bankası
ve görüntüleme merkezi
(röntgen, tomografi, ultrason,
kemik dansitometrisi)
bölümleri de hizmete devam
ediyor.

Elhamdülillah
vatandaşımıza
verdiğimiz sözü
tuttuk, her geçen
gün hizmet ağı
daha da genişleyen hastanemizde binlerce
vatandaşımız şifa
buluyor inşallah.
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Odyometrİ ve Fİzİk Tedavİ bölümlerİ Açıldı

hastane kazandırılması için
Sağlık Bakanlığı ile yoğun
temaslarımız oldu. Her şey
tamam derken tahsis ettiğimiz
arazide yüksek gerilim hattı
olduğunu öğrendik. Enerji
Bakanlığı ile bürokratik
işlemleri hallettikten sonra
büyük bir yatırımla bu hattın
yerini belediye olarak biz
değiştirdik. Zor oldu ama
Elhamdülillah vatandaşımıza
verdiğimiz sözü tuttuk, her
geçen gün hizmet ağı daha
da genişleyen hastanemizde
binlerce vatandaşımız şifa
buluyor inşallah. Devam eden
çalışmalarda bağışları ile
katkıda bulunan hayırseverlere
de Çekmeköy halkı adına
çok teşekkür ediyorum, Allah
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Başkan Poyraz her hafta farklı bir
okulda öğrencilerin bayrak töreni
heyecanına ortak oluyor.

Muhtarlar Günü Buluşması
Çekmeköylü muhtarlar bir araya geldi.
Çekmeköy Kaymakamı Adem
Arslan ve Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz, 21 Mahalle
muhtarını belediyenin sosyal tesisi
Çamlık Kafe’de ağırladı. Başkan
Poyraz, mahalleler hakkında genel
istişarelerin ardından muhtarlar
gününü tebrik etti.

Haftanın ilk günü eğitim öğretimin açılması ve
Cuma günleri tatil başlangıcı olan Bayrak törenlerinde öğrencilerle buluşup omuz omuza İstiklal
Marşı’nı okuyan Başkan Poyraz’ın bu haftaki
adresi Ömerli Mahallesi’ne buluna Erdal Yılmaz
ilk ve Ortaokulu’ydu. Bayrak töreninin ardından
öğrencilerle hatıra fotoğraflı çektiren Başkan
Poyraz öğretmenler ile de sohbet etti.
Başkan Poyraz Ömerli Erdal Yılmaz İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen 15 Temmuz ve Vatan
Sevgisi konulu resim yarışmasında 1. Haydar Kılıç
2. Sudenaz Yılmaz ve 3. Mehmet Eren Yavuz 'u
tebrik ederek öğrencilere madalyalarını verdi.

Başkan Poyraz, “Çekmeköy’e birlikte hizmet ediyoruz.
Mahallelerin sorunlarını, sıkıntılarını, beklentilerini bize ileten
muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz zaten; Muhtarlar
Günü’nde de bir araya gelerek, kendilerini tebrik etmek istedik.
Rabbim birlikte nice güzel işler yapmayı nasip etsin,” dedi.
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BAŞKAN POYRAZ
BAYRAK
TÖRENLERİNE
KATILIYOR
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HAFIZLAR
İCAZET ALDI
Çekmeköy Kaymakamlığı ve Çekmeköy Belediyesi hafızlar için
icazet merasimi düzenledi.
Çekmeköy Kaymakamlığı ve Çekmeköy
Belediyesi ilçede eğitim gören genç
hafızlar için icazet töreni düzenledi. Hamidiye Mahallesi Şahinbey Camisi’nde
gerçekleşen icazet törenine Çekmeköy
Kaymakamı Adem Arslan, Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekme-

köy Müftüsü Ahmet Aktürkoğlu, aileler
ve vatandaşlar katıldı.
Kur’an tilaveti , ilahiler ve dualarla
başlayan programda konuşmaların
ardından hafızlara, hafızlık belgeleri
verildi.

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

Uzayan eğitim süreleri ve
çocukların güvenli bir şekilde oyun
oynayacakları alanların olmaması
gibi nedenlerle çocuklar oyun
oynamaktan ve hareket etmekten
mahrum kalıyor. Şehirleşmenin
olumsuz etkilerinin yanı sıra
ebeveyn ve eğitimcilerin oyunu
küçümseyen tavırları eklendiğinde
çocuklar en temel hakları olan
oyundan mahrum kalıyor ve
alternatif olarak kendileri için
tehdit oluşturan dijital araçların
kaçınılmaz olarak esiri haline
geliyor.

ÇOCUĞUN DÜNYASINDA

OYUN

Çocuk kavramına dair aklımıza gelen
anahtar kelimelerden biri şüphesiz
oyundur. Çocuğun dünyasında önemli
bir yeri olan oyun çocuk için önemli bir
ihtiyaçtır. Oyun yoluyla çocuk hareket
ihtiyacını giderir. Oyun çocukluk
döneminin vazgeçilmezidir. Çocuğun
ruhsal doyumunu sağlayan oyun
özellikle erken çocukluk döneminde
farklı bir öneme sahiptir.

Çocuklar oyun oynarken etkin
rol almaktan hoşlanır ve yaşam
deneyimlerini oyuna dönüştürmek ister.
Erken çocukluk döneminde çocuklar
oyunu yaşamı anlama ve anlamlandırma
açısından bir araç olarak kullanmaktadır.
Oyun çocuklar için hayatın bir provası
ve rahatlama biçimidir. Çocukların
kendi yaşam deneyimleriyle dünyayı
anlamalarını sağlar. Gelişim ve öğrenme
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evrelerini önemli oranda etkiler. Oyun
oynarken çocuklar kendilerini kontrol
etme, becerilini geliştirip test etme,
kendilerine güvenme ve duygularını
ifade etme gücü kazanırlar.
Oyunun çocukların dünyasındaki
önemini anlamak için çocukları
oyun oynarken neler yapabildiklerini
gözlemlemek yeterli olacaktır. Bu
nedenle ebeveynlerin, eğitimcilerin
ve çocukla ilgilenen tüm bireylerin
çocukların gelişimini desteklemek
için oyun oynama fırsatı ve alanları
yaratması büyük önem taşır.
Tarihte çocuklara oyun oynama
hakkı ilk kez Birleşmiş Milletler Çocuk
Hakları Bildirgesi'nin 4. maddesinde
yer verilmiştir (Curtis, 1994). Yapılan
araştırmalar günümüz toplumlarında;

Oyun
çocuklar için
hayatın bir
provasıdır.

anaokulu eğitim müfredat ve
uygulamalarında oyunun bilişsel
ve fiziksel gelişime yardımcı
olduğu kabul edildiği fakat
oyunun bir yetişkin kontrolünde
yönlendirilerek ve çocuğa oyunun
süresi, nasıl şekilleneceği, oyun
alanları konusunda söz hakkı
tanınmadığını göstermektedir
(Chilton 2002). Ancak oyunun
çocuk dünyasındaki iyileştirici
etkisi çocuğun yönlendirdiği ve
şekillendirdiği koşulda mümkün
olur.

dijital ortamda maruz kaldıkları
programları mercek altına
aldığımızda çoğu tv kahramanının
insan ilişkilerinde yaşanan sorunları
şiddet kullanarak çözmeye
çalıştıklarını görürüz. Dolayısıyla
çocuklar da kendi ilişki ve
sorunlarını şiddetle çözebileceğini
zanneder. Söz konusu yayınlarla
zihinlere şiddet tohumları ekiliyor.
Şüphesiz günden güne üzüntü
ve endişeyle tanık olduğumuz
şiddet haberleri de bu tohumların
tezahürleridir.

Öte yandan televizyon
ve dijital araçlar
çocukların yaşam
alanlarını ele geçirerek
serbest oyunlarını
kısıtlamıştır. Bir çocuk
12 yaşına gelene kadar
televizyonda 100 bin
şiddet sahnesine maruz
kalarak şiddeti bir çözüm
metodu olarak benimsiyor.

Masum ve zararsız gibi görünen
birçok çizgi film yayını aracılığıyla
çocukların zihnine subliminal
adı verilen bilinçaltı bir teknikle
şiddet ve cinsel içerikler
yerleştirilmektedir. Bu teknik
bilincin fark
edemediği ses ve
görüntü yoluyla
beyne iletiliyor
ve çocukların
zihinlerini ele
geçiriyor.

Çocuklar birçok şeyi model
alarak ve taklit ederek öğrenirler.
Televizyonda izledikleri çizgi
filmlerde sevimli kahramanlar
aracılığıyla çocuğun hayatına
giren şiddet unsurları çocuğun
ileriye dönük yaşamlarını da
zarar veriyor. Çocukların

"Bir çocuğun bize tam olarak
ulaşması ve bizim öğretmenimiz
olması için gösterdiği meraka izin
verseydik şöyle dememiz gerekirdi;
teşekkür ederim çocuk adam...
Bana insan olmanın heyecanını
ve eğlencesini hatırlattığın için.
Seninle beraber büyümeme izin
verdiğin için teşekkür ederim.
Çünkü unuttuğum sadeliği,
güçlülüğü, bütünlüğü, merakı
ve sevgiyi, benzersiz olan kendi
hayatıma saygı göstermeyi tekrar
öğrenebiliyorum. Akan gözyaşların,
büyümenin acısını ve dünyanın
çilelerini öğrenmeme izin verdiğin
için teşekkür ederim. Başka bir
insanı sevmeyi küçük veya büyük
diğer insanlarla olmayı, hayatın
akışı içerisinde yaşarken bir çiçek
gibi büyüyen doğal bir hediyeymiş
gibi gösterdiğin için teşekkür
ederim..." (Peccei,1979)

Uzm. Klinik Psikolog Zeynep Aydoğan
Kaynaklar
Çocuk ve Oyun, (2016) Pedagoji Derneği,20
Kale R.: Okul Öncesi Dönemde Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi.
Geliştirilmiş 2.Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, s.134, Ankara 2003.
Peccei,A. (1979-80) In the name of the children.Forum, 17-18,10.

49

Kültür Sanat

Kültür Sanat

KİTAPSEVERLER
TÜYAP’TA BULUŞUYOR
38. Uluslararası İstanbul
Kitap Fuarı kitapseverlerle buluşuyor. TÜYAP
Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.
ve Türkiye Yayıncılar iş
birliği ile düzenlenen
fuar TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi -Büyükçekmece’de düzenlenecek.
02-10 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek fuar, yurt içi ve
yurt dışından 800’ün
üzerinde yayınevinin ve
sivil toplum kuruluşunun
katılımıyla gerçekleştirilecek. Fuarda dokuz gün
boyunca panel, söyleşi,
şiir dinletisi ve çocuk
atölyelerinden oluşan
etkinlikler düzenlenecek.
Yüzlerce kitabın okuyucusuyla buluşacağı fuarda düzenlenecek imza
günleri ile de yazar okur
buluşmaları gerçekleştirilmiş olacak.

EDEBİYATIMIZDA
50 KUŞAĞI

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın
bu yılki teması “Edebiyatımızda 50
Kuşağı.” İstanbul Kitap Fuarı boyunca “Edebiyatımızda 50 Kuşağı”
teması çerçevesinde özel etkinlikler düzenlenecek. “Sinemamızda
50 Kuşağı” Arif Keskiner’in yönetiminde, “Tiyatromuzda 50 Kuşağı”
Zeynep Oral yönetiminde, “50
Kuşağı Dergileri” Metin Celal yönetiminde, “Yayıncılıkta 50 Kuşağı”
Fahri Aral yönetiminde, “Şiirimizde
50 Kuşağı” Cevat Çapan yönetiminde, “Öykücülükte 50 Kuşağı”
Doğan Hızlan yönetiminde, “Edebiyatımızda 50 Kuşağı” ise Selim İleri
yönetiminde düzenlenecek söyleşi
ve panellerle ele alınacak.

ONUR YAZARI: ADNAN
ÖZYALÇINER

38. Uluslararası İstanbul Kitap
Fuarı’nın bu yıl onur yazarı Adnan
Özyalçıner olarak belirlendi. Fuar
boyunca Özyalçıner’in yaşamı
ve eserleri üzerine kendisinin de
katılımıyla çeşitli panel ve
söyleşiler düzenlenecek.

Adnan Özyalçıner Kimdir?
1934 yılında İstanbul’da doğan
Adnan Özyalçıner, Kâğıthane 3.
Pansiyonlu İlkokulu, Eyüp Ortaokulu ve İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdi.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Türkoloji bölümündeki
öğrenciliğini yarıda bıraktı. Bir süre
dergi ve kitap dağıtıcılığı, kâtiplik
gibi işlerde çalışan Özyalçıner,
Varlık Yayınları ve Kim Dergisi’nde düzeltmenlik yaptı. Yirmi

yılı aşkın bir süre Cumhuriyet
Gazetesi’nde düzeltmen olarak
çalıştı. Yazarlar ve Çevirmenler
Yayın Üretim Kooperatifi’nin
yöneticiliğini ve ikinci başkanlık görevlerini yürüttü. Yazko,
Yazko Edebiyat, Yazko Çeviri,
Hürriyet Gösteri dergilerinde
yazı işleri müdürlüğü yaptı.
Türkiye Yazarlar Sendikası’nın
kuruluş çalışmalarına katılan
Adnan Özyalçıner, 1974-1989
yılları arasında kurumun
genel sekreterliğini üstlendi.
1984 yılından itibaren Hürriyet Gazetesi’nin kültür-sanat
servisini yönetti. Hürriyet Vakfı
Yayınları basım sorumluluğunu
yürüten Özyalçıner, Simavi
Yayınları’nda da görev aldı.
Radyo Umut’ta Öykü Defteri
adlı programı hazırlayıp sundu.
Ateşi Çalmak programının

Emeğin Haritası bölümünü
hazırladı. Eşi Sennur Sezer’le
birlikte Kızlar Sınıfı ve Seyyar
Kâmil adlı televizyon yapımlarının senaryo yazımında yer
aldı.
Özyalçıner’in ilk öyküsü Bir
Yılbaşı Gecesi, lise yıllarında
arkadaşlarıyla birlikte
çıkardıkları Demet dergisinde
yayımlandı. Özellikle Onüç,
Mavi, Varlık, Papirüs, Yazko
Edebiyat, Halkın Dostları,
Yeditepe, Hürriyet Gösteri, Yeni
Düşün, Evrensel Kültür, Seçilmiş Hikâyeler ve 1954-1960
tarihleri arasında yayımlanan
“a” dergisinde yazdığı yazıları
ve öyküleriyle tanındı. 19721974 yılları arasında yayımlanan
Yeni a dergisinin yönetimine
katıldı. İkinci Yeni’nin şiirdeki

tutumunu öyküye uygulayarak
eserlerini betimleyici bir üslupla, uzun cümlelere ve ayrıntılara
yer vererek kaleme aldı.
Öykülerinin yanı sıra çocuklar
için de kitaplar yazdı. 1950
kuşağı öykücülerinden olan ve
günümüz Türk hikâyeciliğinin
de özgün isimleri arasında yer
alan Özyalçıner, Türkiye Yazarlar
Sendikası, PEN Yazarlar Derneği,
Dil Derneği, Edebiyatçılar
Derneği ve Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti üyesidir.
38. Uluslararası İstanbul Kitap
Fuarı’na girişler öğrenci, öğretmen, emekli ve engellilere
ücretsiz olacaktır. Kitapseverler
02-10 Kasım tarihleri arasında
hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu
10.00-20.00 saatleri arasında
fuarı ziyaret edebileceklerdir.
Havva Kotan
Sosyolog
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Barış Başar

Köşe Yazısı
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Öğrencilik yıllarında başladığı muhabirliği yıllarca yapan ama oyunculuk
ve senaristliği içinden atamayan, en büyük keyif aldığı tutkusunun yazı
yazmak olduğunu her zaman söyleyen bir gönül insanı Barış Başar’ı
dergimize konuk ediyoruz. Bu aralar senaryosunu yazdığı ve oynadığı
ilk sinema filminin de büyük heyecanını yaşayan ünlü sanatçımızla
gerçekleştirdiğimiz röportajımızı keyifle okumanız dileğiyle.
Merhaba Barış Bey, okuyucularımız
için kendinizi tanıtır mısınız?
1978 yılında İstanbul’da doğdum. Müjdat Gezen
Konservatuarı Batı Müziği bölümünden mezun
oldum. Okul yıllarında aynı zamanda gece
polis muhabiri olarak çeşitli TV kanallarında
çalışmaya başladım. 1995 yılında başladığım
muhabirlik mesleğine 2005 yılında son verdim.
Konservatuarda birlikte okuduğum okul
arkadaşlarımla İstanbul Kraliyet Tiyatrosunu
kurduk. İlk oyunumuz ‘Hastasıyız’ büyük ilgi
görünce Kanal D Televizyonuna ‘Haneler’ isminde
bir komedi programı hazırladık. Birçok dizide
oyuncu olarak yer aldım. Bunlardan bazıları İki
aile, Galip Derviş, Hangimiz Sevmedik isimli
diziler. Oyunculuk devam ederken aynı zamanda
çeşitli senaryo gruplarında yazar olarak çalışmaya
başladım. Tayfun Güneyer, Hakan Haksun ve
Mahinur Ergun gibi usta senaristlerin yazar
ekiplerinde yer aldım. Sonrasında Galip Derviş
dizisinin son sezonunun senaristliğini yaptım.
Ünal Yeter ile birlikte yazdığım ‘I-KIZ’ isimli
oyunu Duru Tiyatroda oynamaktayım. Ayrıca
senaristliğini yaptığım ilk sinema filmi ‘Nasipse
Olur’ 28 Şubat 2020’de izleyici ile buluşacak.
Sinema TV’den önce hayatınızı basın
mensubu olarak kazanıyormuşsunuz.
O yıllardan biraz bahseder misiniz?
1995 ve 2005 yılları arası tam on yıl süren deli
dolu bir macera. Gençlik yıllarımın en güzel
zamanları haber peşinde geçti. Hem çalışıp hem
okumak zorundaydım. Gece çalışabileceğim en
uygun iş polis muhabirliği oldu. Sonrasında çok
sevdim. Mesleğim oldu. Okul bittikten sonra
gündüze geçtim. Neredeyse her kademesinde
çalıştım. Savaş muhabiri olarak 2003 yılında
2. Körfez Savaşında görev aldım. Döndükten
sonra Skytürk Televizyonunda sabah haberlerini
sundum. Bugün yazarlık yapabiliyorsam eğer

o yılların katkısı çok büyüktür. Hiç bilmediğim
hayatlara, olaylara, mekanlara ve şehirlere
gazetecilik sayesinde tanıklık ettim. Bugün
yazdıklarım aslında o günlerden biriktirdiklerim
diyebilirim.
Çok yönlü bir insansınız. Gazetecilik,
yapımcılık, yönetmenlik, sunuculuk,
oyunculuk, senaristlik bilmediğimiz
başka bir meslek ya da yeteneğiniz
daha var mı?
Aslında müzik eğitimi aldım. Piyano ve bas
gitar çalıyorum. Ama uzun yıllardır elimi bile
sürmedim. Müziğin yerini başka heyecanlar
aldı. Zaten meslek olarak yapmayı hiçbir zaman
istemedim.
Bu kadar çok mesleğin içinde en zevk
alarak yaptığınız hangisi diye sorsak…
Ben bir plaza insanı olmadığımı yıllar önce
anladım. Ülkenin en iyi televizyonlarında çalıştım.
Hiçbir zaman masa başına geçmek gibi bir
isteğim olmadı. Ben sokağı seviyorum. Sabah
erken kalkıp yollara düşmeyi değil sabahlara
kadar yazı yazmayı seviyorum. Kesinlikle yazı
yazmak. Dizi, sinema filmi ya da tiyatro oyunu
fark etmez. Ömrümün sonuna kadar yazmak
istiyorum. Benim en keyif aldığım tutkum. Hele
bir de yazdığım bir hikayeyi ekranda, perdede
ya da sahnede görmek dünyanın en büyük
keyfi. Oyuncu olarak kendimi izlemekten hiç
hoşlanmam. Ama yazdığım bir şeyin ete kemiğe
bürünmesini ve ruha kavuşmasını izlemek beni
çok mutlu ediyor.
Çekmeköy Belediyesi’nin düzenlediği Sinema Akademisi’nde senaryo
yazımı ve oyunculuk eğitimi verdiniz.
Gençlerin mesleğe ilgisi hakkında
düşünceleriniz nedir?
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sipariş üzerine yazılan, gişe
yapacak filmler üzerine mi
yoğunlaşıyorlar?
İşin ticari kısmı beni çok
ilgilendirmiyor. O kısım yapımcının
bileceği iş. Gişe yapacak ya
da reyting alacak senaryonun
formülünü bilen birilerinin
olduğunu da düşünmüyorum. Ben
bir hayal kuruyorum. Birilerini de
bu hayalin içinde yer almaya ikna
ediyorum. Kimisi parasını yatırıyor,
kimisi gelip karaktere can veriyor,
kimisi dünyayı kuruyor, kimisi de
yazılan hayali filme çekiyor. Hep
birlikte bir göle maya çalıyoruz,
ya tutarsa... Burada benim için
önemli olan tek bir kriter var. Bir
dizi ne kadar başarılı olursa olsun
unutuluyor. Ama sinema öyle
değil. Yıllarca peşinizden geliyor.
Amaç ortaya çıkardığımız filmden
yıllar sonra utanmamak. Ne güzel
bir film yapmışız diyebilmek.

Yaşadığım en güzel
tecrübelerden biri oldu
Çekmeköy Sinema Akademisi.
Her yaştan insan katıldı
derslere. Dört yüz kişilik salonu
on hafta boyunca doldurdular.
İlk olarak dört hafta boyunca
skeç yazmayı öğrendiler. Ondan
sonra yazdıkları skeçleri prova
ettiler. On haftanın sonunda
on dört ayrı ekip on dört
skeç hazırladı. En beğenilen
üç skeç, Çekmeköy Belediye
Başkanımızın ve mülki erkanın
da katıldığı özel bir davette
öğrenciler tarafından ailelerine
oynandı. Kendileri yazdılar,
kendileri oynadılar, kendileri
yönettiler. Hayatlarında ilk kez
yazan, ilk kez sahneye çıkan
yüzlerce kardeşimin yaşadığı
heyecana onlarla birlikte ortak
olmak çok keyifliydi.
Film severlere
sorulduğunda, eskiden
beri Türk sinemasında

senaryo konusunda bir
sıkıntı vardı. Filmlerde
aşağı yukarı konu hep
aynıydı denir; Son 1015 yıldır dizi ve film
piyasasını bu yönden
değerlendirmenizi istersek
ne dersiniz?
Bu topraklarda hikayenin
bitmeyeceğini düşünenlerdenim.
Bizim en büyük kaynağımız kendi
insanımız ve Anadolu. Senaryo
sıkıntımız yok. Ancak sektörün
bütün bileşenleri bir ucundan
çekiştirince yazılan hikaye yazan
kişinin olmaktan çıkıyor. Arzuhalci
durumuna düşen senaristler
bezmiş durumda. O yüzden
daha önce izleyicinin beğenisine
sunulmuş ve başarıya ulaşmış
Kore dizilerini alıp uyarlamak iş
üretenlerin daha kolayına geliyor.
Türk Senaristler sizce
özgürce senaryo
yazabiliyorlar mı? Yoksa

Sürekli polisiye türde roller
oynayan bir oyuncunun,
aslında ben komedi oynamayı çok istiyordum, ama
hep polisiye roller geliyor
demesi gibi. Senaryo
olarak çok yazmak istediğiniz ve oyuncu olarak
da oynamak istediğiniz bir
tür var mı?
Oyunculuk önceliğim değil. Zaten
kendi yazdığım işlerde kendime
küçük roller yazıyorum. Ya da
sevdiğim yönetmen, yapımcı ve
senarist dostlarımın filmlerinde
oynuyorum. Setler zor yerlerdir.
Bitmek bilmeyen saatler insanı
hastalık sahibi yapıyor. Ben yazıp
gönderiyorum onlar çekiyor. Bu
daha keyifli geliyor bana. Seti
de bildiğim için özellikle kışın
gece sahnesi yazmamaya özen
gösteriyorum. Şu an da senaristin
yazmak istediğinden çok kanal
yöneticilerinin ne istediği önemli.
Komedi uzun süredir istemiyorlar.
Polisiye istemiyorlar. Varsa yoksa
ağır dramalar. Entrika, kötülük,
hainlik, intikam, amansız hastalık

ve bunun gibi konuların işlendiği
hikayelerde çalışmak istemiyorum.
Çünkü sürekli kötülük düşünmek
beni mutsuz ediyor. Hastalıklı bir
durum. Çok yazmak istediğim bir
hikayem varsa imdadıma tiyatro
yetişiyor. Orada özgürüz. Yapımcı
yok, kanal yöneticisi yok, reyting
yok. Sadece tiyatro izleyicisi var.
Birinci elden yazdığımız hikayenin
beğenilip beğenilmediğini
görüyoruz.
Barış Başar’ın önümüzdeki
yıllar için bir hedefi ve
amacı var mı?
Allah sağlık verdikçe yazmak ve
oynamak.
Barış Başar yorgun
olduğunda, ya da kafa
dağıtmak istediğinde, ne
yapmayı sever?
Oğlum Eren, Galatasaray yelken
takımında profesyonel rüzgar
sörfü sporcusu. Onun kamplarına
ve yarışlarına gidiyorum. Suyun
üstünde gencecik bir sürü sporcu
rengarenk yelkenleri ile kelebek
gibi süzülüyorlar. Onları izlemek
beni çok dinlendiriyor. Fırsat
buldukça Eren’le birlikte rüzgarın

peşine takılıp Ege sahillerinde vakit
geçiriyorum.
2020’de gerçekleşecek
projeleriniz var mı?
İlk filmim ‘Nasipse Olur’ 28
Şubat 2020’de vizyona girecek.
Sabırsızlıkla onun izleyici
le buluşmasını bekliyorum.
Sonrasında ‘Nasipse Olur’ filmini
yaptığımız Greenart Prodüksüyon
şirketi ile yeni bir film projesini
daha hayata geçireceğiz. Şu anda
yazıyorum. Sanırım Haziran 2020
gibi çekmeye başlarız. Sinema
dışında Duru Tiyatro Ataşehir ve
Kadıköy sahnelerinde Perşembe
günleri oyunumuz “I-Kız’ı”
oynamaya devam edeceğiz.
Çekmeköy 2023 dergisi
okuyucuları için son olarak
söylemek istediğiniz bir şey
var mı?
Çekmeköy’le tanışmam Çekmeköy
Sinema Akademisi sayesinde oldu.
En kısa zamanda yeniden aynı
heyecanla Çekmeköylü gençlerle
buluşup kaldığımız yerden devam
etmek istiyorum, sevgiyle kalın.
Selamlar.
Röportaj: Ümit ŞENER
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Mobilyasız Alanlarda

Ev ve İşyerinde Yeni Nesil
Dekorasyon ve
Renk Trendleri
Aynı moda sektöründe olduğu gibi dekorasyon
ve mobilya sektöründe de trendler mevsimler
gibi sürekli değişmektedir. Buna bağlı olarak
bu yenilikleri takip etmek veya uygulamak için
bilinmesi gereken birkaç unsur bulunmaktadır.

Duvarları
Kullanmak

Yaşamakta olduğumuz evlerimizin
her bir metrekaresinde ilgi
çekici mobilyalar ne yazık ki
bulunmamaktadır. Koridorlar,
banyolar, antre alanları gibi mobilyaya
ihtiyaç duyulmayan alanları sıkıcı
durumlardan çıkarmak için duvarları
kullanmak mümkün. Duvarlarda renk
ve motifler kullanarak bomboş bir
odayı bile ilgi çekici hale getirebilir
ve duvar kağıtları kullanarak farklı
dekoratif alanlar yaratabilirsiniz.

Az Eşya Çok Dekorasyon:
Minimalist Dekorasyon
Trendi

Örneğin salon dekorasyonunu ele alırsak, salonunuzun
metrekaresini ölçmek buna uygun eşya seçimi yapmak da oldukça büyük önem taşımakta. Eğer geniş bir
salona sahipseniz, az eşya ile bir salon oluşturursanız
eşya-salon dengesini bozabilirsiniz. Bu nedenle minimalist mobilya seçimini salonunuzun boyutuna göre
dikkatli bir şekilde yapmalısınız. Daha küçük salonlarda ise minimalizm akımını uygulamak daha kolay. Bu
tarz salonlarda ergonomik ve şık aksesuar seçimleri
yapabilirsiniz. Böylece “az ve kullanışlı eşya, az ama şık
görünümlü aksesuar” kuralını başarılı bir şekilde uygu-
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Teknolojiyi
Kullanma
Yöntemi
Odanızı boyamak istediğinizde
duvarınıza yakışacak rengi bile
telefon uygulamaları sayesinde hiç
yorulmadan kararlaştırabilirsiniz.
Yapacağınız alışveriş öncesinde
de tüm çeşitleri görüp kafanızda
odanızı tasarladıktan sonra
alışverişe başlayabilirsiniz.
Bu sayede hem alışverişe çok
zaman harcamanız hem de
almak istediklerinizi en uyguna
bulabileceğiniz yerleri önceden
öğrenebilirsiniz.

Mix & Match
Akımı
Son zamanlarda oldukça yaygın
olan bu akıma göre farklı tarzlar,
farklı dönemde üretilmiş mobilya
tasarımları, birbirleriyle uyumsuz
gibi görünen renkler ve farklı
desenler bir araya geliyor ve
kontrastın ve farklılığın akıcılığı ile
modern bir estetik sunuyorlar.

Bulunduğumuz mekânların dekorasyonu, ruh halimizi
ve hayat tarzımızı etkiliyor. Bu yüzden, konforlu yaşam
alanları yaratmak ve hayatımızdaki gereksiz eşyalardan
kurtulmak için minimalist tarzda ev içi dekorasyonlar
oluşturmak şu sıralar oldukça popüler.
“Az fakat öz eşya” fikri ile hayatımıza dâhil olan minimalist dekorasyon, fonksiyonellik ve estetiği harmanlayarak gereksiz detaylardan uzak bir yaşam
alanı yaratmayı hedefliyor. Doğal yaşam alanlarının
gitgide azaldığı ve doğadan uzak kaldığımız günümüz
dünyasında fazla aksesuar ve mobilyalardan uzak
dekorasyon fikirleri, rahat bir nefes almamıza yardımcı
olmakla beraber ortamın sade ve şık olmasına da katkıda bulunuyor.

Dekorasyonda

lamış olursunuz. Bu trende ayak uydurmak ve minimalist dekorasyonu mekanlara uygulamanın ipuçlarını
birkaç madde ile sıralayabiliriz.

Ayrıntılara
• Minimalist salon dekorasyonunda seçeceğiniz
aksesuarlar; sade, ortalama bir büyüklükte ve
salonda kullanılan eşyaların görünümünü bozmayacak şekilde olduğu zaman çok daha ferah
bir görüntü elde edebilirsiniz.
• Salon pencereleriniz için açık renkli ve ince tül
perdeler tercih edebilir, güneş ışığını en etkin
şekilde kullanarak sade ve ferah dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz.
• Salonunuzu akşamları aydınlatırken LED
ampullerden faydalına bilinir. Gözü yormayacak
şekilde yapılan ışıklandırma salonunuzu daha
ferah bir hale getirebilir.

Önem Verin
Çoğu zaman küçük ayrıntılar büyük
işler yapmanıza yardımcı olur.
Dekorasyonda da bu böyledir. Örneğin
salonunuzun dekorunu yaparken
duvara astığınız küçük bir tablonun
mekanı nasıl renklendirdiğini,
ortamın havasını nasıl değiştirdiğini
düşünün. Duvara astığınız dekoratif
bir ürün, konsolunuzun üzerine
koyduğunuz biblolar gibi küçük olarak
adlandırabileceğiniz tüm bu detaylar
birleşerek evinizin dekorasyonuna
büyük katkı sağlayabilirsiniz.
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Desenleri birleştirmenin en basit yolu beyaz rengi arka plan olarak
kullanmaktır. Beyaz ve nötr renkler, canlı renkler veya farklı desenlerle birlikte de uygulanabilir. Desenleri karıştırma ve eşleştirme
yaparken duvar ve zeminde nötr renkleri, renk ve desenleri birkaç
parça mobilya veya halıda kullanabilirsiniz.

Yeni Mobilyalar Almak Yerine

Eskiyi
Yenileyin
Dekorasyon trendleri arasında uzun
yıllardır popülerliğini
koruyan yeni almak
yerine eskileri yenilemek, hem daha
ekonomik hem de
psikolojik açıdan
daha rahatlatıcı
bir yöntem. Eski
eşyalarını tekrar
moda olması bir
yana kullanmaya
alışık olduğunuz ve
sevdiğiniz eşyaları ister modaya ayak uydurmak ister atmaya
kıyamadığınız için
kullanmaya devam
edebilirsiniz.

Ofis Şıklığı
Ev dekorasyonuna ne kadar
önem veriyorsanız ofisinizin
dekorasyonuna da aslında o
düzeyde önem vermelisiniz. Çünkü
hafta içleri -belki cumartesi günleri
de- vaktinizin çoğunu ofisinizde
geçiriyorsunuz. Bu nedenle ofis
dekorasyonunun çalışmanızı
kolaylaştıracak, dikkatinizin
dağılmaması konusunda size
yardımcı olacak düzeyde olmasının
yanı sıra şık olması da oldukça
önemli.
Yeni nesil ofis, sadece yeni inşa
edilmiş bir bina anlamına gelmiyor.
Bir zamanlar ofis temel olarak
metrekare, kişi sayısı gibi basit bir
verimlilik hesabı iken, şimdi ofis
verimliliği, içerdiği sosyal imkânlar,
teknolojisi, sosyalleşme, eğlence

Ofis dekorasyonu ev
dekorasyonlarına göre daha
fazla emek ve zaman isteyen,
mobilya seçimlerinde daha
fazla özen gösterilmesi gereken
bir dekorasyon türüdür. Ev
dekorasyonlarında sahip
olduğunuz fikir çeşitliliği ofis
dekorasyonları için geçerli
olmadığı gibi ofis içinde
uygulayabileceğiniz bir kaç fikir
bulunmaktadır.

Renklerle Sihirli Dokunuşlar
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Pastel renk tonlarının yeni nesil dekorasyon tarzlarına hakim
olmasıyla öne çıkan trend
renk tonlarından biri de uçuk,
pastel ve yumuşak dokusuyla
mint yeşili. Mint yeşili dinlendirici ve huzur dolu yaşam
alanları için ideal, bu yüzden
de yatak odaları için kusursuz
bir renk seçimi olabilir.

Koyu kül rengi olan füme,
özellikle son yıllarda modern
dekorasyonlarda gri tonlarının
revaçta olması ile birlikte en
çok tercih edilen tonlardan
biri haline geldi. Hem duvar
ve tavan gibi fonlarda, hem
de mobilyalarda kullanılabilen
karakterli ve tamamlayıcı bir
renk.

Eğer iç açıcı bir salon hayaliniz
varsa açık mavi tonlarını beyaz
ya da pudra pembesiyle kombinleyerek uygulayabilirsiniz.

Adını Sicilya bölgesindeki
meşhur bir şaraptan alan koyu
ve çarpıcı kırmızı renk, son
yılların en dikkat çekici dekorasyonlarında kullanıyor.

grafik, tasarım gibi sektörlerde
faaliyet gösteriyorsanız daha
yaratıcı ve daha sıcak renkleri
tercih edebilirsiniz. Ayrıca, ofis
mobilyalarınızın şirketin logosuna,
markasına ne kadar uyup
uymadığını da mutlaka dikkat
etmelisiniz.

ve spor tesislerinin bütününden
oluşuyor. Bu yeni anlayış trendleri
belirliyor. Dünyanın en büyük
şirketlerinin merkez ofisleri artık
“kampüs” konseptinde inşa
ediliyor.
İdeal bir ofis, yaptığınız işin de
dışa vurumudur. Örneğin, bir
finans şirketiniz varsa doğal
renkler tercih ederken, fotoğraf,

Ofisler kalabalık ve yoğun ortamlar
olduğu için parke seçiminizi
gri, kahverengi tonlarından
yana yapabilirsiniz. Koyu renk
seçenekler, kiri çabuk belli
etmediklerinden ofislerde daha
pratik bir kullanım sunabilirler.
Eğer ofisinizde açık renk parkeler
de kullanmak istiyorsanız bu renk
parkeleri trafiğin daha az olduğu
yerlerde, örneğin kişisel odalarda
tercih edebilirsiniz. Fakat eğer
küçük ofis dekorasyonu fikriniz
varsa koyu renkler seçmelisiniz.

Çünkü koyu renkler, alanın daha
küçük görünmesine neden olabilir.
Ofis içinde kullanacağınız
mobilyalar ideal ofis yerleşimi ve
ofis düzeni için çok önemlidir. Aynı
renk ve desenlerden oluşan ofis
mobilyaları ile ofis içinde kusursuz
bir düzen oluşturabilir, mobilyaları
duvar kağıtları ve canlı bitkiler ile
destekleyerek ofisinizi daha canlı
ve daha etkileyici bir ofis haline
getireceğiniz gibi çalışmalarınızda
sizi motive edecek unsurları ofis
dekorasyonu ve ofis tasarımı içinde
kullanmış olursunuz.
Ev ya da iş yeri dekorasyonu
yaptırırken, işe başlamadan önce iç
mimar örnekleri incelemeniz ve bu
konuda doğru kararlar almanız için
uzman kişilere başvurabilirsiniz.

Ezgi Erdem
İç Mimar
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Köşe Yazısı

Ağız ve dişler günlük
yaşantımızda temel ihtiyaçlarımızı
karşılayabilmemiz için sağlıklı
bir şekilde korumaya en çok
özen göstermemiz gereken
organlarımızdandır. Bu koruma
ise bir alışkanlık temellidir ve süt
dişlenme ile başlar. İnsanlarda
yaygın olarak düşünülen; süt dişi
zaten düşecek çok da önemli
değil düşüncesi, yapılan en temel
hatalardan birisidir ve ülkemizde
ağız ve diş bakımı eksikliğinin
başlıca sebebi de budur. Diş
fırçalama eğitimi bir alışkanlık
temelli olduğu için, çocuk daha
1 yaşında iken ilk sürmeye
başlayan dişlerle beraber velisi
eşliğinde fırçalama alışkanlığı
kazandırılmaya başlanmalıdır.
Süt dişlerde yaşanan sıkıntılar,
sanıldığının aksine önemsiz

Köşe Yazısı

değildir ve gelecek olan daimi
dişlerin kaderini belirler, bununla
beraber anlaşılacağı üzere
çocuğun beslenme alışkanlığını da
şekillendiren temel faktörlerden
biri diş sağlığıdır. Erken yaşta
yapılan süt dişi çekimleri
dişlerde estetik ve sağlık olarak
sonradan sıkıntı yaratacak olan
çapraşıklıklara ve dişlerde yer
değiştirmelere sebep olur ve
sonradan geri döndürülmesi çok
sancılı süreçler gerektirebilir .
Aynı temel hata devamında bazı
karışıklıklara da sebebiyet veriyor
ve daimi dişlere yeterli özen
gösterilemeden kaybedilmesine
sebep olabiliyor. Daimi dişlenme
dönemi genellikle 6 yaşında

büyük azı dişlerinin sürmesi ile
başlar ve bu diş çoğunlukla daimi
dişlerin ilk kaybedilen dişidir.
Bunun temelinde ise ağız ve diş
bakımı alışkanlığının oturmamış
olması yatar. Çocuklarımıza motor
fonksiyonları tam anlamıyla
gelişene kadar diş fırçalamada
eşlik etmek ve fırçalamaya teşvik
edip takip etmek diş sağlığının
idamesi için en birincil önceliğimiz
olmalıdır.
Konu yetişkinlere geldiğinde de
doğru bilinen yanlışlar hakkında
benzerlik gösteren durumlar var.
Diş fırçalama alışkanlığındaki
eksiklikler sebebiyle oluşan dişeti
problemleri ve bunun sonucunda
olan spontan (kendiliğinden
başlayan) veya fırçalama ile
oluşan kanamalar zaman zaman

fırçalamanın
kanamaya sebep
olduğu gibi tamamen
yanlış düşüncelere
yol açıp durumun daha
da kötüye gitmesine sebep
olabiliyor. Kanayan bir dişeti
görünce ilk düşüneceğimiz
şey diş taşı ve bunun sebep
olduğu gingivitis (hafif düzeyde
diş eti hastalığı) veya kronik
periodontitis (ileri düzeyde diş
eti hastalığı) ve bu durumun
ilerlemesi halinde bir anda
dişlerde sallanmalar ve
istenmeyen diş kayıplarına sebep
olabiliyor. Halk arasında diş taşı
temizliği ve polisajın dişlere
zarar verdiği yönündeki inanış
da bu gibi durumlarda işimizi
zorlaştırabiliyor. Oluşmuş bir
diş taşını artık fırçalama ile veya
kozmetik ağız bakım ürünleri ile
uzaklaştırmak mümkün değildir
ve kesinlikle detertraj dediğmiz
diş taşı temizliği yapılması
şarttır. Aksi takdirde dişeti
hastalığı çene kemiklerinde
erimeye sebep olarak az önce de
bahsettiğimiz diş kayıplarına yol
açabilir. Evde bakımda fırçalama
ağız bakımında tek başına
yeterli değildir ve muhakkak
arayüz fırçası ve diş ipi ile
desteklenmelidir. Tüm bunlarla
beraber fırçalama alışkanlığı da
her zaman ağzımızdaki her bölgeye ulaşamadığımız için
yeterli olmayabilir ve kontrol
ve detertraj yaptırmak gerekli
olabilir.

Günlük yaşantımızdaki kozmetik diş
bakım ürünlerini
kullanırken dikkatli
olmalıyız. Beyazlatıcı diş macunlarını rutinde kullanıyorsak
eğer mutlaka beyazlatıcı özelliği
olmayan bir macunla dönüşümlü kullanmalıyız. Beyazlatıcı
özellikteki ajanlar uzun süreli
kullanımda diş sağlığını olumsuz
etkileyebilir. Ağız bakımında esas
olan mekanik olarak fırçalanıp
düzenli ve doğru bir temizliğin
yapılmasıdır. Ve unutmamamız
gereken önemli bir nokta dişlerimizde hiçbir ağrı, sızı, rahatsızlık olmasa da hiç ses vermeden
ilerleyen çürükler, dişeti rahatsızlıkları ve başka lezyonlar olabilir.
Bu sebeple düzenli olarak diş
hekimi kontrolü yaptırmayı bir
zorunluluk olarak görmeliyiz
ve belirli periyotlarla muayene
olmayı ihmal etmemeliyiz.
Umarım bu yazı ağız ve
diş sağlığı hakkında farkındalığınızı arttırmaya ve
bakımınıza daha fazla özen
göstermenize vesile olur.

Dişlerimizde
hiçbir ağrı,
sızı, rahatsızlık olmasa
da hiç ses vermeden ilerleyen çürükler,
dişeti rahatsızlıkları ve
başka lezyonlar olabilir.

RABİA ALPAY
Diş Hekimi
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Kültür Sanat

“İnsanın en ölümcül yarası, içinde
anbean büyüyen gitme hevesidir.”
cümlesiyle başlıyor Tarık Tufan
Düşerken isimli romanına.
Bu cümleyle romanın aslında
bir gidiş ve yol/cu/luk üzere
kurgulandığını anlıyoruz. Romanın
başkahramanları Jülide ve İshak.
İkisi de dışarıdan bakıldığında
birbirlerinden çok farklı olan
karakterler. Ancak kitabın ilerleyen
bölümlerde bu iki karakterin
aslında birbirlerine ne kadar
benzediklerini görüyoruz.

Jülide ve İshak bir apartmanda altlı
üstlü oturan ancak birbirlerinden
haberleri olmayan komşular.
Jülide güzel sanatlarda okumuş,
resim yeteneği çok yüksek bir
sanatçı, mahallede yaşayanların
çok da tanımadığı, kimseyle
konuşmayan bir karakterken
İshak evli, iki çocuklu bir tesisatçı,
mahalledeki herkesin tanıdığı
konuşkan bir karakter. Jülide ve
İshak’ın karşılaşması iki komşu
arasında olan olağan bir durum
sonucunda gerçekleşiyor.
Jülide’nin evinden İshak’ın evine
su sızmaktadır. İshak, eşi Nurten’in
ısrarlarına dayanamayarak üst kata,
Jülide’nin evine çıkarak sızıntının
nereden kaynaklandığını bulmak
istediğini söyler. İshak ilk önce
konuşmaktan kaçınır ancak odada
gördüğü tablo ilgisini çeker. Jülide,
İshak’ın dikkatle tabloya baktığını
görünce o tabloda ne gördüğünü
öğrenmek ister. “Bir kadın var. Tek
başına kalakalmış. Bir gecenin içine
hapsolmuş gibi. Bir yerde sıkışmış.
Sanki dünya daralmış da küçük
bir oda kadar kalmış. Bir kapı var
ama nereye açıldığı meçhul. Açılıp
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açılmayacağı da öyle. Güvenilmez
bir kapı. Bir çıkış ihtimalinden ziyade
kaybolma endişesi uyandırıyor.
Kadının yüzü pencereye dönük.
Küçük bir pencere. Tek umut. Kırmızı
bir ışık sızıyor o küçük pencereden.
Kan mı, güneş kızılı mı belli değil.
Her şeye bir belirsizlik sinmiş…”
Jülide İshak’ı büyük bir şaşkınlıkla
dinledi. Tabloda yansıtmak istediği
düşünce ve hislerin bir yabancı
tarafından bu kadar belirgin bir
şekilde anlaşılması onu hayrete
düşürmüştü. Bu tablo İshak ve
Jülide’nin aslında ne kadar ayrı ve
farklı insanlar gibi görünseler de
birbirlerine çok benzediklerinin
göstergesiydi. Sonraki günlerde
İshak Jülide’nin evine yine geldi.
Bu sefer herhangi bir iş için
değil, sohbet etmek için gelip
gitmeye başladı. Bir ziyaretinde
ise buralardan gitmek istediğini
söylediğinde Jülide’den hiç
beklemediği bir teklif aldı. Beraber
gitmek. Yaşadıkları bu mahalleden,
belki de bu şehirden ayrılmak,
etraflarındaki herkesi bırakıp
kendilerini bulmak istediler. Onlar
“Akıllarını başlarına almaktansa
savrulmayı, ne yaptıklarını
bilmektense sürüklenmeyi, düşünüp
plan yapmaktansa şaşkınlığa
düşmeyi seçmişlerdi.” Birlikte
çıktıkları bu yolculuk onları
geçmişe götürecekti. Hem Jülide
hem İshak geçmişleriyle birlikte
yüzleşeceklerdi. Birlikte yaşadıkları
süre boyunca birbirlerini daha
iyi tanıyacak, hastalıkları, aile
yaşamları ve yalnızlıklarını
birbirleriyle paylaşacaklardı.
Birbirlerine hem sırdaş hem yoldaş
olacaklardı. Düşerken birbirlerine
tutundukları dal olacaklardı.

Tarık Tufan’ın Düşerken romanı iki
farklı kişinin aslında birbirleriyle
nasıl da aynı olduklarını, yolculuk
serüvenlerini, İshak’ın evliliğindeki
sırrı, İshak’ın hiç tanımadığı yüzünü
dahi görmediği annesini arayışı
ve Jülide’nin hastalığını yaşanan
olaylar silsilesiyle okura akıcı ve
sade bir dille anlatmaktadır. Ayrıca
Tarık Tufan’ın eseri hem Jülide’nin
hem İshak’ın hem de anlatıcı bakış
açısıyla yazması, okura olayları
farklı açılardan değerlendirmesine
de imkân sağlamaktadır.
Havva KOTAN
Sosyolog

YETİŞKİN TİYATROSU

Her şey bir doğum günü balosuyla başlar. Davetliler yavaş yavaş
gelirken, evdeki tatlı huzur bir anda yerini anlamsız bir kargaşaya
bırakır. Evin huysuz ve çirkef halası Atiye, parasının bir kısmını eski
aşkı olan İsmail Sokullu’nun hayatta kalan tek akrabası kimse ona
vermek ister ve onu bulmak için her yere ilan verir. Mirası öğrenen
herkes yavaş yavaş evde toplanmaya başlayınca işler iyice içinden
çıkılmaz bir hal alır.
İyi seyirler…
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* 12 yaşından küçük çocukların
getirilmemesi rica olunur.

Haber

Sümeyra Toka
Dünya Birincisi Oldu

Sinop’un Boyabat ilçesinde 14 yaşındaki
lise öğrencisi Sümeyra Toka çizdiği
karikatürle, Hırvatistan’da düzenlenen 4.
Uluslararası Karikatür Yarşması 16 Yaş Altı
Gençler Kategorisi’nde “Dünya Birinciliği”ni
kazanırken: Sırbistan’dan Sofija Bogdanovic
ikincilik ödülünü, Hırvatistan’dan Ariela
Crkvencıc üçüncülük ödülünü kazandı. Ayrıca
Hindistan’dan Vaıshnavı, Mısır’dan Hoda
Wesam Khalıl, Hırvatistan’dan Lea Lehkec,
Sırbistan’dan Ognjen Stanojevıc ve Rusya’dan
Fedor Chernyshev “Başarı Ödülü” kazandılar…
Ödül kazananlara çeşitli hediyeler ve diploma
verilecek…
Boyabat ilçesinde eğitim öğretim faaliyeti
gösteren Şehit Ersoy Gürsu Anadolu Lisesi 9.
sınıf öğrencisi olan Sümeyra Toka, kazandığı
ulusal ve uluslararası ödüllere çok önemli
bir ödül daha ekledi ve çizdiği "Su" konulu
karikatür ile Hırvatistan'ın Cakovec şehrinde
düzenlenen yarışmada dünya 1’si olarak büyük
bir gurur kaynağı oldu.
Ödül aldığı için yaşadığı mutluluğu dile
getiren Toka, "Bu süreçte arkadaşlarım ve
öğretmenlerimden çok büyük destekler
gördüm. Hepsi tebrik ettiler, çok mutlu oldum,
gururlandım," dedi.
Sümeyra Toka’nın bu başarısının arkasındaki
isim ise, birlikte 3 yıldır resim ve karikatür
çalıştıkları, 2012 yılında Türkiye’de “Yılın
Öğretmeni”, 2017 yılında Çin’de “Uluslararası
En İyi Mizah Sanatçısı” seçilen, 52’si uluslararası
100'ün üzerinde ödül kazanan görsel sanatlar
öğretmeni ünlü karikatürist Aşkın Ayrancıoğlu.

Sinop'un Boyabat ilçesinde lise öğrencisi Sümeyra Toka'nın çizdiği "Su" konulu
karikatür, Hırvatistan'daki yarışmada dünya birinciliğine değer görüldü

Ayrancıoğlu’nun yatılı okulda yetiştirdiği
öğrenciler yurtdışında ve yurtiçinde sayısız
ödül sahibi oldular. Bu da başarılı bir
öğretmenin öğrencilerinin hayatını olumlu
yönde nasıl değiştirebildiğinin en güzel
kanıtı.

Öğrencisinin başarısı ile ilgili yaptığı
açıklamada sanatçı Aşkın Ayrancıoğlu
şunları dile getirdi: “Üç yıldır birlikte resim
ve karikatür çalıştığımız Sümeyra’nın
Hırvatistan’da Dünya Birinciliği kazanması
benim için de gurur verici… Köyde yaşayan
bir öğrencimin sanatla/karikatürle hiçbir
bağlantısı yokken sabırla ve inançla çalışarak
zamanla karikatürde Dünya birinciliğine
kadar yükselmesi çok özel bir durum benim
için. Çalıştığım yatılı okulda çokça yaşıyoruz
bu duyguyu… Sümeyra’nın bu başarısı
öğrencilerimizin sadece test çözerek tek
yönlü yetişmeleri anlayışına karşı istedikleri
ve çalıştıkları zaman sanat alanında da neleri
başarabileceklerinin canlı bir kanıtı oldu.
Sümeyra’yı kutluyor ve başarılarının devamını
diliyorum.”

Kültür Sanat

Kültür Sanat

YAZARLIĞI

KUDÜS ŞAİRİ

Nuri Pakdil yazar olarak doğduğuna
yürekten inanıyordu. Yazmak, onun için
bir hayat biçimiydi. Kendisi bunu şu
sözleriyle ifade ediyordu: “Yazmak, uzun
yürüyüşe başlamaktır. Yazarın ödevi, yazmaktır. Bir yazar, ancak, yazarak girebilecektir insanlığa. Bu bağlamda yazmak,
bir hayat biçimim olmuştur benim.”

Yedi Güzel Adam’ın ağabeyi Nuri Pakdil kendisini
Filistin davasına adamış bir yazardı. Bunun en önemli
sebeplerinden biri Kudüs’ün Müslümanlar için olan
önemiydi. Ayrıca anne ve babasının küçük yaşlarda
kendisine aşıladığı Kudüs sevgisi de onun, Kudüs’ü
kalbinde ayrı bir yere koymasını sağlamıştı. Bu yeri Pakdil
şu sözlerle ifade ediyordu: “Benim dünyamda İstanbul’un
önemli bir yeri vardır. Yüreğimizin yarısı Mekke’dir, geri kalanı
da Medine’dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır. Tutsak
Kudüs’e borcumuz, Kudüs’ü savunmaktır, özgürlüğüne
kavuşturmaktır.” Müslümanların sömürgeciliğe karşı
direnişi, özgürlük isteği onu çok fazla etkiliyordu. Onun
bu inancı kendisini eserlerinde de göstermiştir.

Lise yıllarında yazmaya gösterdiği ilgi
ve önem edebiyat çevresinde olumlu
yankılanmıştı. Bu yıllarda fazla sayıda
edebiyat dergilerinin çıkması ve edebiyat dünyasının birleştirici bir etkiye
sahip olması onların bir araya gelmesini
sağladı; Yedi Güzel Adam’ın. Edebiyat
Dergisi’nde bir araya gelen arkadaş grubuna bu isim daha sonra Cahit Zarifoğlu’nun Yedi Güzel Adam şiirinden esinlenilerek verilmişti. Maraş’ta, lise yıllarında
tanışan bu adamlar Edebiyat Dergisi’nin
ardından Edebiyat Yayınları’nı kurdular
ve kitap yayınlamaya başladılar.

NURİ
PAKDİL
Kudüs şairi Nuri Pakdil, 29 Mayıs 1934’te
Maraş’ta dünyaya geldi. 29 Mayıs’ı doğum
günü kabul eden kendisidir. Bir röportajında
bu durumu “Güzel İstanbul’umuzun Müslüman
olduğu, bize katıldığı günü, doğum günüm
sayıyorum,” sözleriyle açıklamıştır. Anne ve
babasının eğitimi için üzerine titrediği Nuri
Pakdil çocukluğundan bahsederken “İdeolojik ilk mürebbiyem annemdir,” der. Anne ve
babasının yol gösterici tavrı onun hayatını
şekillendirmesinde çok etkili olmuştur. İlkokula üç yıl geç başlayan ve ardından ortaokulda
da üç yıl ara veren Pakdil’in eğitim hayatı lise
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yıllarında rutine girmiştir. Hem ailesinden hem
de okulda aldığı eğitimlerle kendini geliştirmeye devam etmiş ve kendini keşfetmeye
başlamıştır. İçinde keşfettiği duygularla yeni
adımlar atmaya başlayan Pakdil, ilk olarak lise
yıllarında Hamle Dergisi’ni çıkardı. Bu dergi
bir lise dergisi olsa da etkisi oldukça fazlaydı.
Lise yıllarında attığı küçük ve sağlam adımların
ardından üniversite eğitimine başlayan Pakdil,
İstanbul’da Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu.
Üniversiteden mezun olduktan sonra avukatlık
stajını tamamlamış ve bu mesleği ilkelerine
ters bularak bir daha yapmamıştır.

Ortak bir ideolojiyle bir araya gelen Yedi
Güzel Adam birbirlerine çok bağlı bir
ekipti. Sevinçlerini, hüzünlerini her
şeylerini paylaşıyorlardı. Nuri Pakdil
bu grubu “Hepimiz sapına kadar İslam
devrimcileriydik,” sözüyle açıklıyordu.

18 Ekim 2019’da vefat eden, hayatının sonuna kadar
inancı ve ideolojisi için yazan, edebiyatımızın büyük ismi
Nuri Pakdil 85 yıllık ömrüne onlarca eser sığdırdı: Anneler
ve Kudüsler, Bağlanma, Klas Duruş, Batı Notları, Kalem
Kalesi, Edebiyat Kulesi, Arap Saati, Biat, Ahid Kulesi, Derviş
Hüneri, Umut ve daha nice eserle edebiyat dünyamıza çok
büyük katkıda bulundu.
Bu dünyadan “Gençlerimize ve geleceğimize hep umutla
bakıyorum” diyen devrimci ve İslamcı şair, Yedi Güzel
Adam’ın ağabeyi, Mescid-i Aksa’da gıyabi cenaze namazı
kılınan Nuri Pakdil geçti…

Havva KOTAN
Sosyolog
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Bitkisel Huzur
Bir peyzaj mimarı olarak,
yıllarca bitkisel tasarım ile
çırpınırken fark ettim ki,
kavramı oturturken asıl es
geçtiğim şey“HUZUR” du.
Bunu anlamam ile birlikte
tüm parçalar birleşmişti.
Tasarım ya da planlama
yaparken estetik tabii
ki çok önemliydi, ancak
planlanan ve tasarlanan
alandaki kötü kokuların
örtülmesi veya iç huzura
erdiren, sakinleştiren ve
belki heyecanlandıran
kokuların da
unutulmaması bütünsel
estetik sağlayacaktı.
Canlı; nefes alabilen varlık
demek ve evet, onlar da
bizim gibi ve hayvanlar
gibi nefes alıyor. Üç
canlı türünün birbiri
ile olan bağı-etkileşimi
yadsınamaz ölçüde.
Bence bitkilerin bizden
en büyük farkı ise bize
nefes almamızı sağlıyor
olmaları. Benim sizinle
asıl paylaşmak istediğim
onlar sayesinde (keza
onlardan sağladığımız
faydalardan sadece

bir tanesi) eriştiğimiz
iç huzur ve belki de
hatırladığımız iyi ve
kötü hatıralarımız.
Günümüzde maalesef
estetik kavramı sadece
görsel olarak bize
sunuluyor. Ancak sadece
görsel değil bir bütün
olarak hislerimize de
hitap edip, bizi etkilemeli.
Koku insan bağının
en ilkel hali ve biz
bu ilkellikle hayata
bağlanıyoruz.Dünyaya
gözlerimizi açtığımız
anda annemizin kokusu
ile hayat başlıyor ve ilk
üç hafta böyle devam
ediyor.
Koku 24 saat boyunca
kapatılmayan ‘TEK’
duyu. Bu bağlamda;
bir ortamın iyi ya da
kötü olduğunu anında
değerlendirebilmemizi
sağlayan, hafızamızı
güncel tutabilen,
ruhsal durumumuzu
olumlu ya da olumsuz
etkileyen, stres seviyemizi
belirleyebilen ve de
konsantrasyonumuz ile

yakın ilişkide olan ‘KOKU’
hayatımızın tam da
ortasında duruyor.
Örneğin; Mor Salkım
(Wisteria Sinensis) ile
dolu bir bahçeden
geçerken yanınızda en
sevdiğiniz insan varsa ve
en huzurlu anınızsa, 10
yıl geçse ve o insan artık
yanınızda değilse bile
o iç huzuru ve o insanı
hatırlar, hatıralarınızı
tazelersiniz. Akşam
Sefası’nın (Mirabilis
Jalapa) kokusu ile kahve
içtiyseniz, bu kokuyu her
duyduğunuzda o kahveyi
hatırlarsınız.
Kötü anılar, kötü kokular
da var elbette. Hayat kötü
ve iyinin birleşiminden
oluşan bir süreç değil mi?
Sizlere Galileo Galilei’nin
bir sözü ile veda etmek
isterim; ‘Bütün hakikatleri
keşfettikten sonra
anlamak kolaydır, mesele
keşfetmektir’.

MOR SALKIM
(WİSTERİA SİNENSİS)

DELİ OTU
(ALYSSUM)

AKŞAM SEFASI
(MİRABİLİS JALAPA)

LAVANTA
(LAVANDULA
OFFİCİNALİS)

ÇİKOLATA ÇİÇEĞİ
(COSMOS ATROSA)

HAYAT SERÜVENİNİZİN
KEŞİFLERLE DOLU
OLMASI DİLEĞİ İLE…

GARDENYA
(GARDENİA
JASMİNOİDES)
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FİTNE AĞACI
(PLUMERİA)

YASEMİN
(JASMİNUM OFFİCİNALE L.)
(DÜNYANIN EN
GÜZEL KOKAN ÇİÇEĞİ)

DUYGU TAHAN GÜROCAK
PEYZAJ Y. MİMARI
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MEDENİYETLER

Muallimlerle
KURULUR

Öğretmen, milletlerin eğitim hedefleri doğrultusunda
bireylere eğitim ve öğretim sunmakla görevli kişiye
verilen mesleki unvandır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde, “Mesleği bilgi öğretmek olan kimse” olarak
tanımlanan öğretmenlik, alan eğitimi ve pedagojik
formasyon gibi süreçlerin ardından edinilebilen bir
meslektir. Bu tanım, kelimenin temel anlamıdır. Oysa
toplum öğretmene birçok görev ve sorumluluk yükler.
Öğretmen olmak birçok kişi olabilmektir. Öğretmen;
eğiten, terbiye eden, örnek olandır, aydındır, yeri geldiğinde annedir, babadır, hemşiredir, pedagogtur vb.
Son 15-20 yıldır, çalışan anne baba sayısı ile maalesef
giderek çoğalan boşanmış ebeveyn sayısındaki
artış, birçok çocuğun duygusal gelişimini olumsuz
etkilemektedir. Günümüzde anne baba tarafından
verilmesi gereken bazı değerlerin de artık öğretmen
tarafından verildiği görülmektedir. Anne babanın,
okul ile öğretmene yüklediği anlam ve sorumluluk
anlayışına göre eğitim okullarda halledilmelidir,
çünkü artık çocukların eğitimiyle ilgilenilecek zaman
ve ilgi kalmamaktadır. İşte bu durum, ebeveynden
beklenen sorumluluğun kısmen de olsa öğretmenlere
devredildiği gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Hal böyle
olunca öğretmen olmak sadece mevzuatın gerektirdiklerini yapıp rolünü oynamak değildir. “Zamanında
sınıfa girdim, dersimi anlattım, yeterince ödev verdim,
disiplini de sağladım ve saatim doldu. Haydi, eve gidiyorum.” diyerek öğretmen olunmuyor. Bir öğretmenin
bunları yerine getirmesi elbette önemli ancak yeterli
değildir. Bunun için öğretmenlik yapmayı aşıp “öğretmen olmak” gerekir. Zira öğretmenlik, gönül işidir.
Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrenimim
sırasında tanıştığım ve kendisinin hem ilminden hem
de babacanlığından etkilendiğim hocam Prof. Dr. Nejat Sefercioğlu’nun şu dizeleri bence Eğitim Fakültelerinde Öğretmenlik Etiği ve Sorumluluğu derslerinde
okutulmalı ve üzerinde uzunca düşünülmelidir.
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“Ben öğretmen olmak istiyorum...
Şu öksüz yavruya sımsıcak kucak,

Şu yetim çocuğa yanan bir ocak,

Çorak topraklara yağan yağmur,
Azgın sulara, bend,

Mehmed'imin elinde çağlar açan kılıç,

Ben ana, ben baba, ben Fatih, ben İbni Sina,
Ben Mimar Sinan olmak istiyorum.
Ben öğretmen olmasam diyorum,
Kim ekecek tohumları toprağa.

Ben, öğretmen olmak istiyorum.

Ben Hakk'a yönelen alınlarda nur,
Vatan topraklarını çevreleyen sur,
Mehmetçiğin göğsünde "iman"

Gençliğimin damarlarında "asil kan"
Bu zulme eğilmeyen baş,

Ben vatan için ağlayan gözlerde yaş,

Barışta güvercin, savaşta kartal olmak istiyorum;
Ben, öğretmen olmak istiyorum.”

Ben bu şiiri her okuduğumda
aslında bu mesleğin ne kadar
kadim, ne kadar zor ve kıymetli
mesleklerden biri olduğunu tekrar
tekrar hatırlıyorum. Çağ açıp çağ
kapatan Fatih’i, tıp ilminin sultanı
İbn-i Sina’yı, ünü çağlar aşan Reis-i
Mimar Mimar Sinan’ı, vatan ve
iman şairi Mehmet Akif’i, Bayrak
şairi Arif Nihat Asya’ları yetiştirmenin her öğretmenin boynuna
borç olduğunu düşünürüm.
Milletlerin dünü, bugünü ve
yarınının inşasında en önemli unsur öğretmendir. Nurettin
Topçu’nun ifadesiyle“Medeniyetler muallimle kuruldu.
”Öğretmenlerin eli değmeden
medeniyetler varlığını devam ettiremez. Bir milletin milli, ahlâki ve
kültürel yönden güçlü ve medeniyet bakımından kalkınmış olması
öğretmenlerinin fedakârlığına
bağlıdır. Öğrencisini kendi evladından ayırmamaya gayret eden,
kendi çocuğuma yapılmasını
istemediğim şeyi emanet edilene
de yapamam diyen, affeden,
merhameti öfkesine galip gelen,
geleceğimizi ve vatanımızı emanet
edeceğimiz evlatları ve kendisini

Şeyh Gâlib’in;
“Hoşça bak zatına kim zübde-i
âlemsin sen / Merdum-i dîde-i ekvan olan âdemsin sen” beytinden
hareketle görebilen bir öğretmen
olmalıyız. Zira üstadın ifadesiyle
“nefsini terbiye edemeyen neslini
terbiye edemez.”
Bundan yıllar önce bir dergide
öğretmenlik mesleğiyle ilgili ilginç
bir deneme okumuştum. Bu yazıda
1940’lı yıllarda “Nazi Zülmü”nden
sağ kurtulan bir okul müdiresinin
anılarından alıntı yapılmış, eğitim
ve öğretimin temel hedefi oldukça
etkili bir şekilde ortaya konulmuştu.
"Kamptan sağ kurtulanlardan
biriyim. Gözlerim hiçbir insanın
görmemesi gereken şeyleri gördü.
İyi yetiştirilmiş mühendislerin inşa
ettiği gaz odaları, iyi yetiştirilmiş
doktorların zehirlediği çocuklar,
işini iyi bilen hemşirelerin vurduğu iğnelerle ölen bebekler,
lise ve üniversite mezunlarının
vurup yaktığı insanlar… Sizlerden
isteğim şudur: Öğrencilerinizin
insan olması için çaba harcayın.
Çabalarınız bilgili canavarlar ve
becerikli psikopatlar üretmesin.
Okuma yazma ve matematik,

çocuklarınızın daha fazla insan
olmasına yardımcı olursa ancak o
zaman önem taşır.”
18.yy’da yaşamış Şeyh Galip’in de
20.yy’ın ortalarında yaşamış bir
okul müdiresinin de öğretmene
yüklediği en önemli sorumluluk
“hem cinsine kıymet veren iyi insan” yetiştirmektir. Bu istek ve ilke
bugün olduğu gibi yarın da tüm
milletlerin eğitimdeki en önemli
hedef olacaktır. O halde farkında
mıyız, biz öğretmenler; insanlık
nöbeti tutan askerleriz, bizim
nöbetimiz diğer nöbetlere benzemez, bizim nöbetimiz uyumaya
gelmez. Bizler mimarız medeniyet
inşâ ederiz, bizim malzememiz
“eşref-i mahlûk” incitmeye gelmez. Bizler bahçıvanız her çiçeği
aynı sever, aynı koklarız. Biz usta
kuyumcularız, her devirde kıymeti
artan sağlam karakter ve şahsiyet
inşâ ederiz.
Bunun farkında olan öğretmenler
görmek ve yetiştirmek ümidiyle
nice 24 KASIMLARA!

Zehra KOÇAK ASLAN
Edebiyat Öğretmeni
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Kızılay Haftası

151 YILLIK İYİLİK HAREKETİ
Din, dil, ırk, siyasi düşünce
gözetmeksizin insanların en ivedi
ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamayı
ve acılarını dindirmeyi amaçlayan
bir grup idealist doktor tarafından
11 Haziran 1868 yılında “Osmanlı
Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım
etme Cemiyeti” adıyla kurulan,
1877’de “Osmanlı Hilal-i Ahmer
Cemiyeti” 1923’de “Türkiye Hilal-i
Ahmer Cemiyeti” 1935’de “Türkiye
Kızılay Cemiyeti” ve son olarak
1947 yılında Mustafa Kemal
Atatürk tarafından “Türkiye Kızılay
Derneği” olarak değiştirilmiştir.
Savaş alanlarında yaralılara
ayrım gözetmeksizin yardım
hareketiyle oluşan Kızılay

günümüzde de savaş, doğal afet,
kan bağışı, burs yardımları gibi
birçok alanda ihtiyaç sahiplerine,
bağışçılarının elini uzatan Türkiye
Cumhuriyeti’nin en güvenilir
STK’larının da öncüsüdür.
Verdiği hizmetlerden hiçbir şekilde
çıkar gözetmeyen, tamamen
gönüllülük esasına bağlı bir yardım
kuruluşu olan “Kızılay” insancıl
faaliyetlerde kamu otoritelerinin
de yardımcısı olarak Türkiye
Cumhuriyeti yasalarına tabii, ancak
kendisine uluslararası Kızılay Kızılhaç hareketi temel ilkerine
uygun hareket etme olanağı veren
özerk bir kuruluştur. Uluslararası
harekete “kızıl ay” adını “Türk

Kızılay’ı” vermiştir.
Kurulduğu tarihten bu yana
dünyanın neresinde olursa olsun
bir doğal afet yahut Türkiye’nin
taraf olmadığı savaşlardan
kaynaklanan acıları dindirmek
üzere elini uzatmaktan geri
durmamıştır.
1.Körfez Savaşı’nda, Afganistan,
Bosna –Hersek, Irak ve Suriye’de
savaşlardan etkilenen ve ülkemize
sığınan on binlerce mültecinin
yaralarını sarmıştır. Somali, Filistin
başta olmak üzere çatışmalarda

zarar gören sivil halka yardım elin
uzatmakla beraber, kurulduğu
günden bu yana doğal afet
mağduru 137’nin üzerinde ülkeye
uluslararası yardım faaliyetlerine
katılmıştır.
Günümüzde halen daha
korunmaya gereksinim duyan
pek çok vatandaşımıza sosyal
yardım sağlayarak sosyal yardım
ağını geliştirmiş, faaliyet alanını
güçlendirmiştir.
Ülke geneli ve ulusal alanda
afet durumlarında afetzedelere
acil olarak, beslenme, barınma,
afet müdahale ve afet lojistik
destekleriyle dünyanın en iyi afet
örgütlenmelerinden birine sahip
olan Türk Kızılay’ı 9 bölgesel, 23
yerel afet müdahale ve lojistik
merkezleri sayesinde afet alanına
en kısa sürede ulaşabilmektedir.
Mobil ekmek fırını, mobil
mutfak, mobil ikram araçları ile
afetzedelere hızlı ve kaliteli hizmet
sunabilmektedir.
Ankara ve Erzincan’da bulunan
üretim atölyeleri ile yurtiçi
ve yurtdışı insani yardım
faaliyetlerinde uzun süreli
kullanılan çadırları kendi
bünyesinde üretmektedir. Barınma
sistemlerinin ürün satışından elde
edilen gelirin fazlası sosyal yardım
ve afet müdahale alanlarında
kullanılmaktadır.
Son 10 yılda 138, kuruluşundan
günümüze kadar ise 147 farklı
ülkede Kızılay’ın iyilik elinin
izlerini görebilmekteyiz. En
başında da söylediğimiz gibi
din,dil,ırk gözetmeksizin insani
yardım faaliyetleri yürüten Kızılay
yaptığı sınır ötesi insani yardım
faaliyetleriyle de küresel aktör
haline gelmiştir.
Sudan, Endonezya, Sri Lanka,
Kırgızistan, Kosova, Somali,

Pakistan,
gibi birçok
ülkede yardım
faaliyetlerinin
yanı sıra pek
çok alanda
refaha yönelik
çalışmalara
imzasını atmıştır.
Konut, okul,
ibadethane, kamu
tesisleri inşası gibi
alanlarda da desteğini
esirgememiştir.
Hem ülke geneli hem uluslararası
faaliyet gösteren şubelerinin yanı
sıra aşevleri, huzurevleri, öğrenci
yurtları ve yardım merkezleri ile
mağdurların ihtiyaçlarına yönelik
çözümler üretir. İnsan onurunu
koruyarak hassasiyetle geliştirilen
ve yürütülen projelerle, insanların
yaralarını sarmakla kalmaz
yüreklerinde ve anılarında hoş bir
anı olur.
Kulaktan dolma bilgilerle,yararları
olduğu söylense de kan
bağışlamanın bağışlayana
yararının olduğu tıbbi olarak
kanıtlanmamıştır. Lakin
manevi olarak bakıldığında
hiç tanımadığınız 3 kişiye kan
dolayısıyla da hayat vermek kişiye
manevi bir doyum sağlar.

Yıllık 2,500,000 üniteden fazla
kan bağışı toplayarak Türkiye’nin
kan ihtiyacının neredeyse tamamı
Kızılay tarafından karşılanır. Ülke
genelinde bölge ve mobil araç
olmak üzere 300’ü aşkın kan
bağış merkezleri bulunmaktadır.
Modern tıpta tek kaynağı insan
olarak görülen kan vücudumuzun
sıvı dokusudur. Laboratuvar
ortamında elde edilemediği için
kan vermek özünde can vermek
hayat vermek demektir.
Her yıl 29 Ekim – 4 Kasım
tarihleri arası “Kızılay” haftası
olarak kutlanarak toplumsal
farkındalığı arttırmak amacı ile
çeşitli etkinlikler düzenlenir.
Sizlerde bu haftayı fırsat bilerek
kan verebilir ya da Kızılay’a bağışta
bulunabilirsiniz.
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E-SPOR NEDİR?

Oyunlar, insanlığın ve medeniyetlerin ortaya çıkışından bile eski
bir tarihten beri bu dünyada var
olduğu ve soyut yapısıyla canlı
varlıkların manevi yönünü temsil
ettiği ileri sürülen kavramlardır.
Üstelik, “çocuk oyunu” ve “çocuk
oyuncağı” deyimleri bizlere,
oyunların sadece çocuklar için
üretilmediğini, hatta pek çoğunun
aslında ister istemez büyüklere
hitap edecek şekilde yaratılıp
algılandığını gösteriyor. Neticede
insan, Johan Huizinga’nın da
1938 tarihli Homo Ludens isimli
eserinde değindiği üzere, “oyun
oynayan varlık”tır. Ama buradaki
“oyun”, İngilizcede “play” diye tarif
edilen, çocuk oyunlarıyla kıyaslanabilecek kısa süreli kuralsız neşe
pınarlarını değil, “game” adı altında
tanımlanan ‘ciddi’ bir oluşumu
ifade etmektedir.
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Gerçekten de oyun dediğimiz
kavram, genel düşüncenin aksine
insan hayatında fazlasıyla gerekli,
önemli ve faydalı bir yere sahiptir;
çünkü Oscar Wilde’ın da savunduğu üzere, insanlar zevkleri
doğrultusunda yaşarlar; ve her
oyunun temel görevi de, insanlara
keyifli vakit geçirtecek, gerektiğinde zamanın nasıl akıp gittiğini
bile unutturacak kadar kaliteli bir
zevk ve tecrübe sunmaktır.
Dijital devrimin yaşandığı
günümüzde, artık yepyeni bir
çağda, oyunların insanlara vaat
edebilecekleri sadece “kazanmak
uğruna zararsız bir eğlence sunan,
yaratıcılığı körükleyen, zihni
çalıştıran ve eğlenirken öğrenmeyi
mümkün kılan bir ortam değil”;
bu oyunların bir gösteriye, şova
dönüşüp, kendi seyircisini ve
ekonomisini, takımlarını, turnuvalarını ve profesyonel oyuncularını

yaratacak kadar büyüyen bir
sektöre evirilmesi, insanlara oyunlardan geçimlerini kazanmayı, şan
ve şöhret elde etmeyi mümkün
kılıyor. Bu sektörün adı “e-spor”,
yani elektronik spor olmakla kalmıyor, pek çok geleneksel spor dalı
gibi bir spor branşı olarak kabul
görüyor, en önemli uluslararası kurum ve kuruluşlarca tanınıyor, yüz
milyonlarca kişiye yayılıyor ve geleceğin en parlak yatırım alanlarından biri olarak gösteriliyor. Çünkü
böylesi bir fırsat, yani insanların
hobilerinden, oyun kadar zevkli
bir mecradan para kazanabilmesi,
sadece oyun dünyasını değil, insanoğlunun tamamını, geri
dönüşü olmayacak türden bir
değişime ve gelişime tâbi kılacak.
Oyunlar ise, insanlık var olduğu
sürece, elbette bâki kalacak.

E-spor, en genel hatları
itibarıyla “elektronik spor”
açılımına sahiptir ve “çoğunlukla profesyonel statüde olan
oyuncuların, internet aracılığıyla oynanan dijital oyunlar
üzerinden belirli bir sanal oyun
alanında düzenlenen rekabetçi
müsabakalarda , zihinsel ve
fiziksel yeteneklerini geliştirecek şekilde sergileyerek karşı
karşıya gelmesi ” şeklinde
tanımlanır . Yani işin temelinde,
bu müsabakalar üzerinden
oyuncuların, takımların, oyun
şirketlerinin, yayın kuruluşlarının ve ekosistemde yer
alan bilumum kişi ve kurumun
bir gelir elde etmesi vardır. Zira
e-sporun “spor” ibaresini taşıma iddiası, bu maçların da tıpkı
geleneksel spor karşılaşmaları gibi seyirciler tarafından
stadyum ve türevi mekânlarda
yahut internet üzerinden canlı
şekilde takip edilme amacından kaynaklanır. Dolayısıyla,
geleneksel spor dallarının
maçları nasıl ki izleyicilere sunulan bir nevi gösteri
unsuruysa, e-spor da yine
bu şekilde yapılanmakta ve
“seyircilere kendisini seyrettirebilmek için” var olmaktadır. Bu
tanımdan yola çıkarak,
e-sporun temel yanlarını
sıralayacak olursak;
• Video oyunları (dijital oyunlar)
• Çoğunlukla profesyonel,
yani lisanslı veya para karşılığı
ve para ödülü için oynayan
oyuncular
• Yoğun rekabet içerikli maçlar
• Bu maçların seyircilere
sunulması,
yani gösteri Unsurlarının
esas olduğunu görürüz. Bu
kapsamın içerisine, oyunların
hangi ortamda, yani PC, konsol
yahut mobil cihaz üzerinden
mi oynandığına göre ve ilgili
oyunların türüne, içeriğine
bağlı olarak farklı öğeler ve
ibareler de dâhil olabilir.

Dünya’da ve
Türkiye’de E-Spor

Türkiye’de E-Spor’un
Geleceği

Dünyayla mukayese edecek olursak;
e-spor, halihazırda iki ana kategoriye
ayrılmış durumda: geleneksel e-spor
ve mobil e-spor. Mobil e-spor, adından da anlaşılabileceği gibi tablet ve
akıllı telefon gibi cihazlarda oynanan
oyunların profesyonel turnuvalarını,
geleneksel e-spor ise bilgisayar ve oyun
konsolları çerçevesine giren oyunların
organizasyonlarını kapsıyor. Asya,
özellikle de Çin, Güney Kore, Hong Kong,
Endonezya, Tayland, Vietnam (ve yakın
zamandaki mevzuat değişiklikleri ile
birlikte, Japonya) gibi ülkeler gerek
nüfus gerek (hem oyunculuk hem
de seyircilik bakımından) ilgi gerekse
de rekabet yönünden özellikle mobil
e-sporda tüm dünyadan açık ara ileride.
Geleneksel e-sporda da hiç yabana
atılamayacak kadar güçlüler. Benzer bir
durum, yatırımların bolluğu, tanıtımın
kalitesi ve popülerlik yönünden ABD
için de geçerli. Avrupa, başlangıçta bu
sektörün bayraktarı olmasına karşın
sözü geçen parametrelerde artık ABD ve
Asya’ya kıyasla gerileme evresine girdi
ve Güney Amerika ile benzer bir başarı
grafiği çiziyor. Asya hariç diğer tüm
bölgeler, geleneksel e-sporda isimlerinden sıkça söz ettiriyorlar – fakat takımlar
(bazı istisnalar dışında) tüm branşlarda
başarılı olmaktan ziyade, seçtikleri birkaç
oyunda rekabet ediyorlar. Türkiye ise,
nüfus, kamuoyu alakası ve yatırımlar
bakımından, kendi ölçeğine göre pek
çok kategoride aslında dünyanın geri
kalanıyla şimdiden aşık atabiliyor. Fakat
özellikle ülkedeki genel internet ve teknoloji altyapısının ilerlemesi ve ailelere
bu sektörün içeriğinin doğru aktarılıp
gençlerin desteklenmesi gibi birtakım
temel ihtiyaçlar mevcut ve bu noktalarda
devlet destekli girişimlerde bulunulursa,
geriye sadece oyuncularımızı “profesyonellik” kavramının gerekliliklerine
alıştırmak kalacak. Özetle, mobil e-sporda henüz çok gerideyiz ama hızla ilerliyoruz; geleneksel e-spor branşlarının
pek çoğunda ise, her sene bir adım daha
ileriye gidebiliyoruz, Avrupa’yı şimdiden
yakaladık ve Asya ile Amerika’nın sadece
bir-iki basamak gerisindeyiz – ki gerçekçi
bir perspektifle bunun kötü bir grafik
olmadığını belirtmeliyiz. Bilhassa ülkemizden dünyaya yayılan bir e-sporda,
yani Zula’da büyük umut vaat ediyoruz.

Özellikle ülkemizde e-sporun yasalar
çerçevesinde bir spor dalı olarak benimsenmesi ve kulüplere, sponsorlara ve
oyunculara lisanslar, vergi mevzuatları ve
sosyal haklar bakımından gerekli hukuki
düzenlemelerin getirilmesi, sektörde pek
çok dünya ülkesine nazaran çok daha
emin adımlarla ilerlememizi sağlıyor.
Tarihçeye bakarsak, ülkemizin bu eğilimi
e-spor kavramının ortaya çıkışından bile
önceye, 2013 senesine dek gidiyor
– nitekim 2013’te TÜDOF (Türkiye Dijital
Oyuncular Federasyonu), kuruluşunun
üstünden henüz 2 sene geçmiş olmasına
karşın Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ve Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine
kabul edilmişti. Ama 2018’de kurulan
TESFED, “e-spor” terimini benimseyerek
tüm soru işaretlerini giderdi. Gençlerin
oyunlara ve e-spora, yani dijital oyun
sektörüne ve bu sektörden gelir
elde edip kariyer yapmaya merakı,
yatırımcıların, reklam vermek ve sponsor olmak isteyenlerin bu sektördeki
fizibiliteyi görerek günden güne (döviz
kuruna rağmen) daha fazla kaynağı
e-spora ayırma niyeti ile birleşince,
e-sporun ülkemizdeki geleceğini parlak
olarak nitelendiriyorum şahsen. Fakat
hukuki temelin, profesyonellik algısının,
lisans ve takım sayısı gibi konulardaki
mali koşulların takibinin doğru biçimde
oturtulması ve sürmesi de şart. Aksi halde, nitelik ve nicelik yönünden oyuncu
havuzumuz gelişemez – pek çok branşta
yabancı oyuncuların kontenjanı sınırlı,
maliyeti de fazla olduğu için, yerli oyuncu yelpazesinin bir an evvel çeşitlenmesi
ve gelişmesi gerekiyor.

İbrahim Yörük
Dijital İletişim Uzmanı
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Ev Yapımı Lezzetler

Ev Yapımı Lezzetler

Hepinize ŞEKERSİZ KASIM 'dan kucak dolusu
sevgiler, selamlar.
Günlük beslenmesinde şeker kullanmak bir yana,
kuru meyve veya tatlı sebzeleri bile tüketemeyen,
bir de üstüne insülin ilacı kullanmak zorunda
olan hastalar var biliyorsunuz. İşin manevi
boyutunu hatırlatmak isterim. Bu dünyadakiler
sadece cennettekilerin numuneleri... Oradakilerle
karşılaştırınca burada yediklerimiz ne kadar da
yavan kalıyor değil mi?
Şeker ve diyabet tüm dünyayı kıskacına aldı diye
üzülürken gıda endüstrisi de boş durmuyor,
yapay tatlandırıcılar yerine rafine şekere
alternatif olabilecek her gün yeni bir seçenek
çıkarıyor karşımıza. Kuru meyveler, özler, elma
suyu konsantresi, hurma püresi, duttan şeker,
bal-pekmez, kaya şekeri, hurma şekeri daha
neler neler. Bu bedenin bize emanet olduğu
bilinciyle hareket edersek emaneti iyi korumalı,
zararlı, katkı maddeli gıdalarla doldurmamalı
diye düşünüyorum. İstiyorum ki bu kadar çok
seçeneğimiz varken tüketmeyelim, çıkaralım
evlerimizden şu şekeri. Esmer şeker de aynı
kategori de, kesinlikle masum değil.
Şimdi sizlere şekeri beslenmenizden çıkarmak için
yapabileceğiniz ilk adımı yazıyorum; karar vermek
ve tavsiye edeceğim belgeselleri izlemek. Zararları
hakkında yeterince bilgi sahibi olmanın şekersiz
hayata geçişe katkısı olacağını düşünüyorum.
'That Sugar Film (O Şeker Filmi)' ve 'Sugar
Coated (Şeker Kaplı)' filmleri şeker bağımlılığını
ve şeker endüstrisinin gerçeklerini inanılmaz
bir şekilde gözler önüne seriyor. Biberonundan
gazoz içen bebekleri mi söyleyeyim, doktorların
oynatıldığı şeker reklamlarını mı? Yoksa beslenme
kongrelerine sponsor olan gazlı içecek firmalarını
mı? Hepsi içler acısı...Filmleri izledikten sonra
evdeki tüm şekerleri çöpe atmak serbest :)
14 Kasım Dünya Diyabet Günü olması sebebiyle
bu ay sizlere rafine şekersiz iki güzel tarif
hazırladım. Mis gibi limon aromalı, tadına
doyamayacağınız bir kek; bizim evin favori keki...
Bir de kuru meyvelerle yapılmış bir tatlı tarifim var
ki, kalsiyum deposu; içi kıtır kıtır fındık dolu. Tüm
diyabetiklere ve #şekersiz 'lere gelsin.
E ne diyelim Allah hepimize ağız tadı versin.
(Amin)
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Solaklar daha mı zeki?

Şimdiye kadarki bilimsel araştırmalar, solakların sağ elini kullananlardan daha yaratıcı ya da zeki
olduğunu göstermedi.

Neden soğan doğramak
ağlatıyor?

Soğan doğrandığında havaya
lachrymatoryfactor isimli bir enzim
yayılıyor ve bu da göz
kaşıntısı
yapıyor.
Göz ise
kendini
savunmak için
gözyaşlarını
kullanıyor.

Parmaklar suda kalınca
neden buruşuyor?

Eğer hücrelerinizin sahip olduğundan daha az yoğunlukta ya
da az tuz çözeltisinin olduğu suya
girerseniz, su osmos yöntemiyle
vücuda emilir. Bu da derideki
hücrelerin şişmesine neden olur.
Hücreler alt tabakadaki dokulara bağlı olduklarından deri bu
duruma uyum sağlayabilmek için
buruşur.
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Arka koltukta
neden araba tutuyor?

Arkada oturunca ufuk çizgisi
görülmüyor. Araç tutması, iç kulakta hareket algılanırken, gözlerden
sabit olduğunuz bilgisinin gelmesi
nedeniyle yaşanır. Yani arkada
otururken, beyin aracın hareket
ettiğini anlamaz ve böylece vücut
dengesi bozulur.

Deniz havası almak
sağlıklı mı?

Şehirden uzak deniz kıyısında
yaşamak sağlıklı olabilir. “Deniz
havası” yani denizin neden olduğu
güzel koku, sahilde yaşayan bir
bakteri sayesinde ortaya çıkar.
Ama uzmanlar bakterinin, limanlardaki egzoz gazının havayı daha
da kirletmesine neden olduğunu
ortaya koydu.

Herkes evinde kalsa grip
salgını biter mi?
Evet. Küresel bir karantina grip
salgınının sonu
olabilir ancak
tek bir
kişinin bile
dışarı çıkması virüsün
yeniden
yayılmasına
neden olur.

Bitkiler yaşlılık
nedeniyle ölür mü?
Bazı bitkiler iyi
bakıldığında
sonsuza kadar
yaşayabiliyor.
Ancak mevsimlik
bitkilerin ömrü kısa
olur.

Sakız sonsuza
dek midede kalır mı?

Hayır. Sakız, yutulduğunda
sindirilemez ancak en geç üç
gün içinde vücuttan atılır.

Soru Cevap

Çay içmek gerçekten
harareti alır mı?
Evet. Sıcak içecekler vücudun
kendisini olduğundan daha sıcak
zannetmesine yol
açar. Vücut daha
çok terler
ve bu da
ısı kaybına yol açar.

Neden tek yumurta
ikizlerinin parmak izleri
birbirini tutmuyor?

Tek yumurta ikizleri aynı DNA’ya
sahip olsalar da hücre-hücre
aynı değildir, dış görünüşünüzü
genleriniz belirlemez. Parmak izleri
ise vücutta maruz kalınan hormonlara bağlıdır. İki hücrenin hormon
seviyesi farklı olduğu için, parmak
izleri de aynı olmaz.

Kuşlar gerçekten
ıslanmaz mı?

Kuşlar gagalarında ürettikleri yağı
alarak tüylerine sürer. Bu da suyun
yağı geçerek tüylere ulaşmasını
engeller. Yani kuş tüyleri suya
dayanıklıdır.

Kendi kendine konuşanlar
deli mi?
Hayır. İnsanların yalnız ya da
sıkıntılı olduğunda kendi kendilerine konuşması oldukça normal bir
durumdur.

Erkeklerde
selülit olur mu?

Portakal kabuğu gibi bir cilt sadece kadınlarda değil erkeklerde
de bulunuyor. Ancak erkeklerde
selülit daha çok boyun ve karın
bölgesinde görülüyor.

Evrenin en
soğuk yeri nerede?

Dünyanın 5 bin ışık yılı uzağında
yer olan büyük bir toz ve gaz bulutu Boomerang Nebula’da sıcaklık
eksi 272 derece olarak tahmin
ediliyor.

Eşekarısı bal yapar mı?

Hayır. Eşekarıları yalnızca çiçek
özlerini emer ve ve bu özü yavrularını beslemek için de kullanır.

Dijital fotoğraflar 100 yıl
saklanır mı?

Kağıda basılır ya da güneş ışınlarından korunacak şekilde CD’de
saklanırsa, evet.

ton ozon gerekir. Bu miktarda
ozonun nakliyesinin maliyeti bile
astronomik olur.

Kusursuz görüş nedir?

Göz doktorlarında bulunan harfli
çizelgenin tamamını 6 metrelik
bir uzaklıktan görmek kusursuz
görüşün işaretidir.

Havaya atılan su buz
olarak düşer mi?

Eksi 30 derecede havaya atılan su
yere buz olarak düşer.

OK (Tamam)
neyin kısaltılmasıdır?

Mikroplara da
mikrop bulaşır mı?

Bununla ilgili en popüler teori “All
Correct”in (herşey yolunda) kasıtlı
olarak ’Oll Korreckt’ biçiminde yanlış yazılması ve buradan yapılan
kısaltma olduğu yönündedir. OK,
gülünç olması
için sözcüklerin yanlış
yazılmasının
moda olduğu 1840’larda Boston gazetelerinde popüler
oldu.

Evet. Mikroplara da bulaşan daha
küçük mikroplar bulunuyor.

Neden ozon
tabakasını, ozon gazıyla
dolduramıyoruz?

Ateş, vücudun kendi termostatının
ısısını yükseltmesiyle ortaya çıkar.
Ancak kişi terlemediği ya da kan
basıncı yükselmediği için üşür.

Kaşınmak tam
olarak ne demek?

Kaşınmak, cilidin çok hafifçe uyarılmasıdır. Bunun böcek ısırığına karşı
bir savunma mekanizması olarak
geliştirildiği tahmin ediliyor.

Neden ateşimiz
çıktığında üşürüz?

Antarktika üzerindeki ozon deliğinin kapladığı
alan, ABD’nin
yüzölçümünden
daha büyüktür
ve buranın tekrar
doldurulması için
on milyonlarca
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* 12 yaşından küçük çocukların
getirilmemesi rica olunur.

YER

MERKEZLİ
EVRENDEN

GÜNEŞ

MERKEZLİ
EVRENE

I. Yer Merkezli Evren Anlayışı
İnsanlık, çağlar boyunca
hep merak etti, araştırdı ve
sorguladı. Kendini ve yaşadığı
ortamı anlamlandırmaya
çalıştı. Ve bir gün insan
kafasını kaldırıp gökyüzüne
baktı, güneşi, ayı ve sonsuz
sayıdaki yıldızları gördü.
İşte astronomi bilimi böyle
ortaya çıktı. Çin, Hindistan,
İran, Mezopotamya, Mısır,
Anadolu ve Antik Yunan’da
insanlar gökyüzüne bakıp
zihinlerindeki sorulara cevap
aradılar. Bu insanlardan biri
de antik çağın büyük bilgesi
Aristoteles’ti. Aristoteles’e göre
bir tek evren vardır ve her yeri
kaplar. Yer (Dünya), evrenin
merkezindedir ve evren
dairesel kürelerden oluşur.
Buna göre, merkezde Yer vardır
ve Yer’in etrafında dönen
sırasıyla Ay, Merkür, Venüs,
Güneş, Mars, Jüpiter, Satürn ve
Sabit Yıldızlar küreleri vardır.
Ayrıca Aristoteles’e göre evren
iki bölümden oluşmaktadır; Ayaltı ve Ay-üstü evren. Yer’den
Ay’a kadar olan kısım Ay-altı
evreni oluştururken Ay’dan
Sabit Yıldızlar küresine kadar
olan kısım da Ay-üstü evreni
oluşturmaktadır. Ay-altı evren
her türden oluş ve bozuluşa
tabi olduğu için kusurlu ve
eksik bir yapıya sahiptir. Buna
karşın Ay-üstü evren, doğası
mükemmel olan “eter” adlı bir
maddeden meydana geldiği
için kusursuz ve muntazam
bir yapıya sahiptir. Bu iki alem
ya da evren, yapıları itibariyle

insani olan ile tanrısal olanı da
temsil ederler.
Ancak, Aristoteles’in
astronomisi gezegenlerin
düzensiz hareketlerini
açıklamada yetersiz kalıyordu.
Aristoteles’in gezegenler
kuramını Batlamyus
tamamlamış ve gezegenlerin
düzensiz hareketlerini dışmerkezli ve çember-merkezli
modellerle açıklamıştır. Ayrıca
Batlamyus, Aristoteles’in
görüşlerine paralel olarak
dört temel varsayıma
ulaşmıştır. Ona göre, Gök
sabit bir küreden meydana
gelmekte ve belli bir eksen
etrafında dönmektedir. Yer ise
göğün merkezinde bulunan
küredir. Bununla birlikte Yer,
hacim olarak kapladığı alan
bakımından bir nokta kadardır.
Ay, Güneş ve Gezegenler
ise Yer’in etrafında sabit ve
düzenli bir biçimde dairesel
yörüngelerinde dönerler.
Aristoteles’in ortaya koyduğu
bu gezegen kuramı uzun yıllar
kabul görmüş ve astronomi
tarihinde önemli bir yer
edinmiştir. Hatta ortaçağ
skolastik düşüncesinde o kadar
benimsenmiştir ki Aristoteles’in
gezegen kuramına karşı
çıkmak, Hıristiyanlığa ve
kutsal kitaba karşı çıkmak
olarak telakki edilmiştir. Zira
o dönem Aristoteles’ten farklı
düşünen birçok düşünür
engizisyonda yargılanmış ve
cezalandırılmıştır.

Güneş
Merkezli Evren
Yazıya başlarken demiştim ki
insanlık, çağlar boyunca hep
merak etti, araştırdı ve sorguladı;
Aristoteles ve Batlamyus insanlığın
bu çabasına önemli değerler
kattılar ve yer merkezli evren
kuramını meydana getirdiler.
Ancak uzun yüzyıllar sonunda
insanlık artık yer merkezli evren
kuramından istediği sonuçları,
aradığı cevapları alamaz oldu. Artık
yeni bir fikrin, yeni bir düşüncenin
ortaya çıkması gerekiyordu. Zira
bilim dünyası bir bunalım dönemi
yaşamaktaydı.
Kopernik işte böyle bir dönemde
ortaya çıktı ve güneş merkezli
evren kuramını dönemin bilim
dünyasına sundu. Ona göre
evrenin merkezinde Yer değil,
Güneş vardı. Kopernik güneş
merkezli evren kuramında,
Yer de dahil diğer bütün
gezegenlerin Güneş’i merkeze
alarak döndüklerini, Ay’ın Yer’in
etrafında döndüğünü ve evrenin
sonunda tüm evreni saran Sabit
Yıldızlar Küresi’nin olduğunu
savunur. Aslında temel noktalara
baktığımızda Kopernik’in
kuramının Batlamyus’un
kuramıyla temel prensiplerinin
aynı olduğunu görebiliriz. Zira
Kopernik de tıpkı Batlamyus gibi
evrenin küresel ve gök cisimlerinin
hareketinin de dairesel olduğunu
kabul etmiş ve kanıtlamalarını
bu şekilde yapmıştır. Ancak yine

de Kopernik’in sisteminin temel
özelliği ve diğer sistemlerden en
büyük farkı Yer’in hareketli olduğu
düşüncesidir.
Kopernik’in burada bize
göstermeye çalıştığı şey; günlük
harekette evrenin Yer etrafında
yirmi dört saatte bir dönmesi
ihtimali ne kadar uzaksa, aynı
şekilde Yer’in ekseni etrafında yirmi
dört saatte bir dönmesi ihtimalinin
bir o kadar yakın olduğu
düşüncesidir. Ayrıca Kopernik
burada kalmayıp Yer’in günlük
hareketinin yanında bir de yıllık
hareketinin olduğunu ve böylece,
gezegenlerde görülen ve Yer
merkezli sistemlerde anlaşılması
olanaksız olan düzensizliklerin
açıklanabileceğini söyler. Kopernik
bunları söylemiştir söylemesine

ama öyle kolay bir şekilde değil.
Zira kuramını oluştururken büyük
engellerle karşılaşmıştır. Bunların
başında da teoloji gelir. Aristoteles
kozmolojisi Hıristiyanlığın ilk
zamanlarında büyük tepkilerle
karşılaşmış olmasına rağmen
zamanla Hıristiyanlığın kozmolojisi
haline gelmiş ve Yer merkezli
evren kurama karşı çıkmak
dine karşı çıkmak olarak telakki
edilmiştir. Tüm bu engellere ve
bazı noktalarda eski kurama
bağlı kalmasına rağmen
Kopernik’in güneş merkezli
evren kuramı, kökten bir görüş
değişikliği getirmiş ve paradigma
değişikliğine neden olarak bilim
tarihini olağan bilim döneminden
devrimsel döneme geçirmiştir.

Olağan Bilim Dönemi,
Paradigma Değişikliği ve Bilimsel Devrim
Aristoteles’in yer merkezli
evren kuramı Thomas Kuhn’un
deyimiyle, olağan bilim
döneminde ortaya çıkan bir
paradigmadır. Olağan bilim
deyimini, “Geçmişte kazanılmış bir
ya da daha fazla bilimsel başarı
üzerine sağlam olarak oturtulmuş
araştırma” olarak tanımlayan Kuhn,
söz konusu başarıların, “belli bir
bilim çevresinin, uygulamanın
sürekliliğini sağlamak üzere
bir süre için temel kabul ettiği
bilimsel ilerlemeler”den ortaya
çıktığını söyler. Ona göre olağan
bilim döneminin iki temel özelliği
vardır. İlk olarak, “rakip bilimsel
etkinlik tarzlarına bağlanmış
olanları çevrelerinden koparıp
kendilerine çekecek kadar yeni
ve benzersizdi.” İkinci olarak ise
“çeşitli birçok sorunun çözümünü,

yeniden oluşacak bir topluluğun
ilerdeki çabalarına bırakacak kadar
açık uçluydu.” İşte Aristoteles’in yer
merkezli evren modeli böyle bir
olağan bilim döneminin ürünüdür.
Belli bir olguyu ya da fenomeni
ele alıp bunu, çağın bilim anlayışı
ve teknikleriyle en kullanışlı
olacak şekilde ortaya koymak;
olağan bilim döneminin tipik bir
yansıması ya da tezahürüdür. Bilim
adamları olağan bilim döneminde
yalnızca, Kuhn’un deyimiyle,
bulmaca çözmekle yetinirler. Peki,
o zaman bilim tarihinde çokça
rastladığımız keşif ve icatlar nasıl
ortaya çıkıyor? Kuhn’a göre “Keşif,
bir aykırılığın farkına varılmasıyla
başlar, yani doğanın, olağan bilimi
yöneten paradigma kaynaklı
beklentilere herhangi bir şekilde
aykırı düştüğünün anlaşılması”dır.

Bilim adamı bu aykırılığın farkına
vardıktan sonra yeni olguyu
bilindik bir nesne haline getirmek
için kuramında bazı değişiklikler
veya uyarlamalar yapar. Ancak,
Kuhn’a göre, bu aykırılık uzun
süreli olursa bilimde bir bunalım
baş gösterir ve bunun sonucunda
da yeni kuram arayışları veya
başka bir deyişle bir paradigma
değişikliği meydana gelir.
Anlaşılacağı üzere Kuhn’a göre,
paradigma değişikliğine giden yol
bunalımdan geçer ve bunalıma
sebep olan aykırılık en sonunda
paradigmanın iflasına yol açar.
Peki, bilim adamları bu bunalıma
nasıl tepki verirler ve paradigma
değişikliği nasıl ortaya çıkar?
Kuhn’a göre bilim adamı, kendisini
bunalıma getiren paradigmayı

hiçbir zaman terk etmez. Ancak
halihazırda yerini alabilecek bir
başka almaşık adayı varsa geçersiz
kılınabilir. Zira bir paradigmanın
reddedilmesi için, bir diğer
paradigmanın eski paradigmanın
yerini alması gereklidir; aksi
takdirde reddedilen paradigma
değil bilimin kendisi olmuş olur.
Görüleceği üzere olağan bilim
döneminde bilim adamı olgu
ve kuram arasındaki uyumu
korumak için hep uğraşmalıdır.
Ama buradaki amaç paradigmanın
sorgulanması ve sürekli
doğrulanması ya da yanlışlamaya
çalışılması değil, bulmaca
çözmektir. Zira “Kopernik’in
karşı-örnek gördüğü her yerde,
Ptoleme’nin [Batlamyus’un]
diğer ardılları gözlem ile kuram
arasındaki uyumla ilgili bir
‘bulmaca’ görüyorlardı.” Buna
göre olası bir başarısızlıkta suçlu
kimdir? Kuhn’a göre, olağan bilim
döneminde olası bir başarısızlık
kurama değil, bilim adamına
yüklenir ve bu durum dönemin
temel bir özelliğidir. Demek ki
aykırılık tek başına bunalıma yol
açmaz. Dolayısıyla aykırılığın toplu
dikkate değer olması gerekir ki
bilim adamları artık paradigmanın
temel genellemelerini
sorgulayabilsin. Zira Kopernik
devriminde de durum bu şekilde
ortaya çıkmıştır.

Artık bu noktadan itibaren şu
soruyu gündemimize alabiliriz;
bilimsel devrim nedir ve bilimsel
gelişmede nasıl bir işlevi
vardır? Kuhn’a göre bilimsel
devrim, birikimci (kümülatif )
olmayan ama gelişimci ya da
ilerlemeci bir sürecin parçasıdır
ve en önemli özelliği eski
paradigmanın yerini tamamıyla
ya da kısmen almasıdır. Şu halde
bir paradigmayı değiştirmek
neden bir devrim sayılır? Kuhn bu
noktada bilimsel gelişmeyle siyasi
gelişme arasındaki benzerliğe
vurgu yaparak her ikisinde de
devrimin ön koşulunu, düzenin
bunalıma varan ölçüde işlerliğini
yitirdiğini haber veren belirtilerin
algılanmasına bağlar. Bunun
sonucunda da insanlar artık var
olan paradigmanın geçerliliğine
inanmamaya başlar ve bilimsel
araştırmayı devam ettirebilmek
adına başka bir paradigmayı
benimserler. Yeni paradigmayı
benimseyenler çoğunluğa ulaştığı
zaman da eski paradigma atılmış
yenisi benimsenmiş olur. Eski
paradigmayla yenisi arasında
köklü bir değişiklik olduğu için de
bu durum bir evrim değil, devrim
olmuş olacaktır.
Buradan hareketle bilimsel
gelişmenin birikimsel olmayıp
devrimsel bir süreç olduğunu
rahatlıkla dile getirebiliriz. Zira yeni
kuram eski kuramda ortaya çıkan
aykırılıkları çözmek için uğraşmaz
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ve her ikisi mantıksal yönden
bağdaşır da değildir. Bu yüzden
bilimsel gelişme birikimsel değil,
devrimseldir. Artık yeni kuramla
birlikte eski kuramda hayretle
karşılanan durumlar gayet normal
karşılanmaya başlar. Yeni kuram
problemleri daha ayrıntılı ve
başarılı bir şekilde çözdüğü için
bilimsel gelişme daha da hızlıdır.
Eski kuramla yeni kuram arasında
kökten bir bakış açısı değişikliği
olduğu için bilim adamının dünya
görüşü de değişikliğe uğrar.
Eskiden ördek olarak gördüğü
fenomeni artık tavşan olarak
görür. Kopernik’in güneş merkezli
kuramı da tam olarak Kuhn’un
burada söz ettiği etkiyi yarattı. Zira
artık bilim adamları gökyüzüne
baktıklarında güneş lekelerini ve
kayan yıldızları görebilmekte ve
bunlara ilişkin doğru açıklamalar
getirebilmektedirler. Eskiden
kullandıkları araçları yine kullanıp,
eskiden çözümleyemedikleri
olgu ve fenomenleri artık
çözümleyebilmektedirler. Eski
çağlarda Aristoteles’in yer
merkezli evrenine inanan bir
kimse, gökyüzüne baktığında
Ay-üstü alemin tanrısallığına
hayret ederken; başka bir kimse,
güneş merkezli evrende Dünya,
Ay ve diğer gezegenlerin güneş
etrafındaki muntazam dönüşüne
hayret etmektedir.
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İYİ
SULAR

İkinci resmimiz olan Taşdelen Suyu,
İstanbul iyi sularının birinciliğini
ihrâz etmese bile, birinci olan ile
mükemmel müsabaka açmağa
kabiliyetlidir. Taşdelen Suyu,
Alemdağı Ormanı içinde zeminden
iki, üç metre derinlikte merdiven
ile inilir çukur bir mahalde çift
mecradan cereyan eder. Mecralar
taştan birer oluktur. Güya su bu
taşı delip çıkmış da adı onun için
Taşdelen olmuş.

Birinci sahifemizdeki Libade menbaı
resminde görüldüğü üzere adeta
bir ufak kuyu ağzına benzer. Libade
suyu bu ağzın altından yarım metre
derinlikten parmak kalınlığında
cereyan eder.
Suyu almak için resimdeki ihtiyar
adamın elinde bulunan uzun saplı
maşrabayı delikten aşağı indirirler,
orada akan su ile dolar, dışarı ilerler,
sürati temin için menbada meşraba
iki tanedir. Birisi dolar iken diğeri
boşaltılır.
Libade Suyu, yerinde içilirse soğuk
ve hafiftir. Fıçıları doldurmak için
böyle maşrabalar istimaline hacet
görüldüğünden dolayı sucular
buraya çokluk gitmezler. Menbaa
civar olan köşkler ve haneler ziyade
istifade eder.

Servet-i Fünun’da neşredilen başka bir
yazı dizisinde İstanbul’un su kaynakları
ele alınmıştır. Çekmeköy bölgesi suları
ile ilgili olan kısım şöyledir:
“Şehrimizin medar-ı iştihârı olan havârik-i
tabiiyesi arasında birinci dereceyi iyi sular
teşkil eder. İstanbul denildi mi, leziz suları
da beraber hatıra gelir. İstanbullu olup
da iyi suyu merak etmeyen adam yok
gibidir. İstanbullu olanlar taşrada sıkıntıyı
en ziyade su cihetinde hisseder. Hakikat-i
halde şehr-i şehîrimizin Anadolu ciheti
menbalarından cereyan eden miyâh-ı
tabiiye (tabii sular) derecesinde leziz ve saf
ve halis menba suları fevkalade nadirdir.

Libade’nin mevkii, pek ferahfezâ
bir teferrüçgâhtır. Küçük Çamlıca
Tepesi’nin arka cephe sath-ı meili
üzerinde teşekkül eden bir vadiye
nazır bulunur. Bundan dolayı Libade
menbaı o vadiyi ve vadi üzerinden
Uzunçayır, Erenköy tarikiyle Adaları
seyreder. Tam karşısında dahi iyi
suyu fevkalade meşhur Kayışdağı
bulunmaktadır. Libade’nin nokta-i
cereyânı hakikaten güzel bir seyir

İstanbul’un, iyi sularını şehrimizin mevki-i
coğrafyası nokta-i nazarından evvel
emirde tabii olarak ikiye tefrik ederiz.
Bunların birincisi Anadolu, ikincisi Rumeli
yakası sularıdır. Biraz evvel dahi dediğimiz gibi
Anadolu yakasının suları pek çok nokta-i nazarlardan
Rumeli yakasındaki sulara tercih olunur. İşte bunun
için evvela Anadolu sularını mevki-i bahs ve tasvire
ahzediyoruz. Anadolu sularından bahsimiz iyilikleri
sırasıyla değildir. Evvela resmini alabildiklerimizi
sairlerine takdim eyliyoruz. İşte bundan dolayı iyi su
menbaları diye derc edeceğimiz tasavir meyanında
birincisi Libade, ikincisi Taşdelen, üçüncüsü Mal
Suyu’dur.

Taşdelen suyu, İstanbul’un birinci
sularından ise de mevkiinin
şehrimize badiyeti cihetiyle
nakliyatı çok olmaz. Alemdağı’ndan
Üsküdara kadar süren dört beş
saatlik yolda araba ile su taşınır ise
tabii İstanbul’da pahalı satmak icap
eder ki bu da Taşdelen suyundan
herkesin istifadesini temin edemez.
yeridir. Mevsim-i sayfiyede Cuma
ve Pazar akşamları Bulgurlu
köşklerinin Libade ve Küçük Çamlıca
sayfiyelerinin halkından pek çok
zevat burada görülür. Haftada iki
defa Cuma ve Pazar günleri çalgı
ve hokkabaz bile vardır. Menbaın
yanında bir kahvehane bulunduğu
için gelenler su ile def-i hararet
ederken yorgunluğu da bir şekerli
kahve ile çıkarabilirler.

Taşdelen suyu İstanbul’a büyük
hasırlılarla naklolunuyor, hatta
Üsküdar’daki deposunda ağzı
mantarlı şişelerle bile satıldığını
görüyoruz.
Üçüncü resmimiz olan Mal Kuyusu
suyu yine Alemdağı’nda nebeân
(pınar suyunun yerden kaynaması)
eder. Gayet mehip (azametli) kayalar
içinden aktığı için su mahallinde
fevkalade soğuktur.”

Resimlerimizin her üçü dahi taraf-ı âcizânemizden
suret-i hususiyede çıkarılmış, Viyana’da ototip usuliyle
hakettirilmiştir.
İstanbul’un İyi Su Menbaaları:
Libade Suyu (birinci resim)
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