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Sevgili Çekmeköy 2023 Okurları,

Kültüre ve sanata dair her konu hayal dünyamızda farklı 
ve yeni ufuklar açar. Oluşturduğumuz bu kültür sanat 
iklimi çocuklarımıza, torunlarımıza kısaca ülkemize miras 
kalacaktır. Bununla birlikte biz gelecek kadar geçmişi de 
önemsiyoruz. Bu nedenle bugünün işini iyi yaptığımızda, 
geleceğin de bizi iyi karşılayacağını biliyoruz.

Sevgili Dostlar
Aralık ayı milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ebediyete 
intikal ettiği aydır. Akif, 27 Aralık 1936’da aramızdan ayrıldı. 
İstiklal Marşı gibi büyük bir marşı bu aziz millete kazandıran 
Akif, yerli, milli ve ıslahatçı bakış açısıyla günümüze ışık 
tutmaya devam etmektedir: 

“Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhâmı, 
Asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâm’ı” 

Mısralarıyla, ülkemizin değerleriyle kurduğumuz bağı iyice 
güçlendirmemizi önerir. Onun şiirlerinden merhameti, adaleti 
bir kez daha öğreniriz. Bu vesileyle kendisini rahmet ve 
minnetle yad ediyoruz

Sevgili Okurlar
Bu sayıyla birlikte 2019 yılına veda ediyoruz. Daha önceki 
yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da güney sınırlarımızda sınır 
ötesi operasyonlar yapıldı. Bu nedenle geride bıraktığımız 
yıl ülkemiz için zor bir yıl oldu. Yaşadığımız bu zorluklardan 
ülkemizin daha da güçlenerek çıktığını biliyoruz. Devletimiz 
bu zorluklarla başa çıkarak, ne kadar köklü ve güçlü bir 
yönetime, ne kadar güçlü bir hükümete ve lidere sahip 
olduğunu tüm dünyaya bir kez daha ispat etmiş oldu. 

Bu vesileyle yaklaşmakta olan yeni yılın başta yakın 
coğrafyamız olmak üzere tüm dünyaya barış ve huzur 
getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.
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Yayımlanan yazıların sorumluluğu 
yazara aittir. Gönderilen yazılar, 
yayınlansın yayınlanmasın iade edilmez. 
Gönderilen yazılarda gerekli editoryal 
değişiklikler yapılabilir. Bu dergide 
kullanılan yazı ve görseller izin almak ve 
kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir, 
alıntı yapılabilir.
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Editör -  Salih Gebel

Her çağın bir ruhu vardır. Bu ruh o döneme anlamlar yükler 
ve hayatın keşmekeşi, karmaşası içerisinde, suyun taşların 
arasından süzülmesi gibi yavaşça akarak yoluna devam eder. 
Bu su çağın ruhunu oluşturur. Dağlardan, tepelerden aktıkça 
geçtiği yerlerden kendi bünyesine de bir şeyler katar. Kimi 
zaman rengini değiştirir, kimi zaman tadını, kimi zaman da 
kokusunu. 

Zamanın ruhu ya da çağın ruhu dediğimiz kavrama tersinden 
bakarsak eylemlerimizde, tutumlarımızda, durumlara karşı 
tavırlarımızda da çağın ruhundan izler taşıdığını görürüz. 
Hatta yazdığımız, konuştuğumuz sözcüklerde bile zamanın 
ruhundan iyi ya da kötü, güzel ya da çirkin, doğru ya da yanlış 
izler vardır. Bir müddet sonra bu izler kişilerin ruhuna da siner. 

Zamanın ruhu aynı zamanda sözlerin, anlamların ve bilginin de 
olgunlaşmasını sağlar. Sözgelimi birkaç asır öncesinde robotik 
kodlamadan ya da insansız hava araçlarından bahsetmek bir 
anlam ifade etmeyecekti. İnsan belleğinin bu algı seviyesine 
ulaşabilmesi için bir süreç gerekmekteydi. Bugün de belki 
bundan birkaç asır sonrasının teknolojisinden ya da sanatından 
bahsedilmesi bir ütopya olarak algılanabilir. Yani insan, 
“zaman” kavramıyla birlikte var gücüyle geleceğe koşuyor. 
İnsanın bu akışta kaybolmaması için bir şeyler yapması gerekir. 
Kendinden, özünden, evinden uzaklaşan insan bu akışın 
içerisinde kaybolmaya mahkum olacaktır. Ancak insan kalbine 
dönünce bu akış anlam kazanacaktır.

Der ya İsmet Özel:
Eve dön! Şarkıya dön! Kalbine dön!
Şarkıya dön! Kalbine dön! Eve dön!
Kalbine dön! Eve dön! Şarkıya dön!

ZAMANIN RUHU

@cekmekoy2023

@cekmekoy2023dergisi

facebook.com/Cekmekoy2023

cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr
cekmekoy2023.com



Türkiye’nin Görkemli Kaleleri

YEŞİM DALGIÇER KURTUBA/CORDOBA
İbrahim Ethem Yüksel

İÇ
İN
D
EK

İL
ER

8 18

64

24

TÜRKİYE İŞ BANKASI
MÜZESİ

DOĞA PARK’A YENİ PARKUR

GELENEKSEL SANATLAR
Gravür Sanatı
Gülüzar ÇEVİK

NİL’DE GEMİYLE
ANTİK MISIR-2
Gülseren Sönmez

26

14

60

56

ORİGAMİ SANATI
Gökçen AtAmGüÇ

80

48

Değeri Biçilemeyen Meslek;
EV HANIMLIĞI!
Psikolog Beyza Kılınç

Yusuf Güney
Röportaj



YENİ YILDA

Yeni yıl; yeni kararlar, başlangıç ve bitirişler için bir fırsattır. Bu fırsatı iyi değer-
lendirmek sizlere olumlu kazanımlar sağlayabilir. Geçtiğimiz yılın analizini yapıp, 
olumlu ve olumsuz yaşantılarınızı, fikirlerinizi değerlendirerek yeni yılın ilk hede-
flerini şekillendirebilirsiniz. Bu analizler beslenme düzeniniz, durumlara karşı nasıl 
tepki verdiğiniz, yeni edindiğiniz alışkanlıklar, yapmak istedikleriniz, neleri doğru 
neleri yanlış yaptığınız hakkında olabilir. Bu değerlendirmeleri yapmak kendinizi 
tanımamıza ve kendinize göre daha istikrarlı, daha gerçekçi, daha anlamlı hedefleri 
koymak için önemli bir yoldur. 

Yenilenin

Peki, yeni yılda yeni kararlarımızı nasıl belirlemeliyiz, bu 
kararlarımızı hayata geçirmek için adım atarken nelere 

dikkat etmeliyiz?

• Hatalarınızdan kaçmayıp onları 
kabullenerek farkında olmak sizi başarıya 
götürecektir. Geçen yılki hatalarınızın 
farkına varmak, davranışlarınızı düzeltmek 
ve değiştirmek için ilk 
adım olacaktır.

• Gerçekçi ve ulaşılabilir 
hedefler belirleyin.
Geçen seneki 
hedeflerinize ulaşabildiniz 
mi? Kendinizi tanıyarak 
belirlediğiniz hedefler 
daha gerçekçi ve 
ulaşılması kolay olacaktır. 
Geçtiğimiz yıl ulaşması 

zor hedefler koyup ulaşamadığınızda 
kedinizi kötü 
hissettiyseniz bu 
yıl daha kısa süreli 
ve ulaşılabilir 
hedefler 
koyarak daha iyi 
hissedebilirsiniz. 
Hobilerinize, 
yeteneklerinize 
göre bir hedef 
arayın ve bulunca 
peşini bırakmayın! 
Kilo vermek 
istediğinizde 
sahip olduğunuz 
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Diyetisyen Betül Ceylan
BETÜL CEYLAN Sağlıklı 

Beslenme ve Diyet Merkezi 
www.betulceylan.com

instagram: dytbetulceylan

bir hastalık kilo verme sürecinizi uzatabilir. 
Bu yüzden bunu baştan fark ederseniz 
diyetisyeniniz ile kilo verme süresini daha 
gerçekçi planlayabilirsiniz.

• Daha iyi hissetmek için taşıyabileceğinizden 
fazla yük sırtlanmayın.
Herkesin yapabileceği ve yapamayacağı kararlar 
vardır. Herkes her şeyi yapabilecek diye bir kural 
yoktur. Aklınızda “her şeyi yapmam gerekiyor” 
gibi düşünceler varsa bunları bir kenara 
bırakmanın tam zamanı! Daha az işte daha 
verimli çalışmak sizin gücünüzü artıracaktır. 
Ayrıca kendinize ayırabileceğiniz vakitlerde 
sağlığınıza odaklanırsanız daha sağlıklı yaşamda 
kendinizi daha çok sevebilirsiniz.

• Kendi motivasyonunuzu bulun.
Sizi harekete geçirecek dürtüyü keşfetmenizde 
fayda vardır. Ulaşmak istediğiniz kararı düşünüp 
daha azimli ve istekli olabilirsiniz. Kişilerin kilo 
verme sürecinde motivasyonlarından birisi 
istediği kıyafetlere girebilmek oluyor. Siz de 
bunun gibi motivasyonlarla kendinizi harekete 
geçirebilirsiniz.

• Ya hep ya hiç düşünce tarzından kurtulun.
Her şey mükemmel olmak zorunda 
değildir. Mükemmeliyetçi bakış açısı sizin 

kaygılanmanıza sebep olabilir. Kimse kaygılı 
olmaktan mutlu olmaz. Doyumsuz olursanız 
ve “en” olmak isterseniz severek yaptığınız çok 
iyi bir işte kendinizi başarılı bulmazsınız ve 
bu bir süre sonra o işi tamamen bırakmanıza 
sebep olacaktır. Oysaki siz o işi istiyordunuz 
ve seviyordunuz. Örneğin kilo kontrolünde 
verdiğiniz 1 kilogram da olsa bu sizin için 
bir başarıdır. Bunu küçümsememelisiniz, 
motivasyonunuzu yüksek tutarsanız bir sonraki 
hafta daha çok kilo verebilir ve böyle devam 
ederek istediğiniz ağırlığa ulaşabilirsiniz.

Değişiklik ve yenilik için bu adımlar ve 
düşünceler; yeni yılda sizi güzelliklere, sağlığa 
ve hedeflerinize götürecek küçük 
gibi duran çok büyük adımlardır. 
İsteklerinizin olacağına inanmak 
sizi olumlu etkileyecektir. 
Unutmayın her şey sizde gizli.

Dileğimiz tüm güzel 
dileklerinizin gerçekleşip 
hayatınızı güzelleştirmesidir.

Mutlu ve sağlıkla kalın…
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Duygusal 
Boşluk

D uygusal boşluk 
insanı bir girdap 
gibi içine alan ve 
kendi içerisinde 

öğüten oldukça sarsıcı bir 
durumdur. Günlük yaşantının 
içerisinde fark edilmesi de 
oldukça zor olabilir. Sebebi 
ise büyük ihtimalle çocukluk 
çağına dayanır, kişinin kendini 
ve duygularını tanımamasından 
kaynaklanmaktadır.  Son 
yıllarda oldukça yaygınlaşan 
duygusal boşluğun birçok 
psikolojik ve fiziksel 
rahatsızlığın da temelini 
oluşturduğu söylenebilir. 
Böyle bir durum içinde 
yaşayan insanlar maddesel 
dünyanın koşturmacasının 
peşinden giderken içlerinde 
bulunan boşluğa da herhangi 
bir çare bulamazlar üstelik 
bu durum kendi işlerini 
tamamlamalarını da oldukça 

zorlaştırır. Bir yandan işlerini 
tamamlayamayan bir yandan 
da içindeki duygusal boşluğu 
tamir edemeyen insan bir 
hezeyana kapılabilir. Hayatı 
için bir mana bulup ona daha 
sıkı sarılamayan duygusal 
boşluktaki insan duygusal 
olarak da büyük gelgitler 
ve dengesizlikler gösterir. 
Bazen çok mutlu bazen 
ise onu depresyona kadar 
götürebilecek bir mutsuzluğun 
içinde bulur kendini. Üstelik 
bu duygusal gelgitler aynı gün 
içerisinde kendini gösterebilir. 
Sürekli devam etmediği ve 
insanın gerekli farkındalıklara 
ve içgörüye sahip olduğu 
durumlarda bu gelgitler 
oldukça olağandır ve herkesin 
kolayca hissedebileceği 
şeylerdir. Bu duygusal 
gelgitlerin yoğunlaşması 
ve sürekli devam etmesi ise 

borderline kişilik bozukluğu 
gibi birçok psikolojik 
rahatsızlığa yol açar.
Duygusal boşluk içerisindeki 
insanların yaşadıkları 
yoğun gelgitlerin en büyük 
sebeplerinden biri kişinin 
üstesinden gelemediği 
yoğun korkuları olabilir. Bu 
korku geleceğine ve içinde 
bulunduğu durumlara karşı 
geliştirdiği yoğun korku ve 
sıkıntıya dayanır. Bu yoğun 
sıkıntı ve korku ise anksiyete 
bozukluğuna zemin hazırlar. Bu 
kişiler içlerinde bulundukları 
belirsizlik duygusuna karşı 
bir sabırsızlık geliştirirler ve 
buna tahammül etmekte 
büyük güçlük yaşarlar. Bu 
sıkıntılı ruh hali kişilerin 
mutsuz hissetmesine zemin 
hazırlar. Yaşadığı duygusal 
boşluktan bunalan insan içinde 
bulunduğu duruma karşın 
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kaçış planları hazırlar. Eğlence, 
diziler, uyuşturucu, yemek 
gibi zararlı ve zararsız birçok 
alışkanlıkla anlık mutluluklar 
yaşayarak içlerindeki sıkıntıdan 
kurtulmaya çalışırlar. Duygusal 
boşluk yaşayan insan bu 
alışkanlıkları ve odak problemi 
sebebiyle kendine bir amaç 
belirleyip o amacı, görevi 
tamamlayamaz. Bu durumu 
yaşayan birçok insan madde 
ve alkol alışkanlığı veya kişisel 
başka bağımlılıklarına sığınır. 
Böylece işleri de yarım kalır 
ve amaçsızlaşırlar. İçlerinde 
bulundukları boşluğu gidermek 
adına en kısa çözüm yolunu 
seçen insan bazı zararlı 
alışkanlıklar edinip yanlış 
ilişkiler kurarak yaşadığı 
duygusal boşluğun içinden 
çıkmak ister. Bazı insanlar bu 
sıkıntılı ve belirsizliklerle dolu 
zamanlarda kendini eğlenceye 
teslim eder, bu durum kişiden 
kişiye farklılıklar gösterir. Aynı 
zamanda duygusal boşluk 
içerisindeki insanlar içlerindeki 
bu boşluğu gidermek adına 
bazı yemek yeme alışkanlıkları 

edinebilirler. Bu alışkanlıklar 
ise zamanla daha büyük sağlık 
sorunlarına yol açabilir. Tüm 
bunların hepsi ise kişinin 
yaşantısında bir amacın hedefin 
ve anlamın olmamasından 
kaynaklanır. Bir bütünün parçası 
olamayan insan savrulmaya 
mahkum hale gelir.
Duygusal boşluğun 
oluşmasının bir başka sebebi 
ise kişinin kendi duygularını 
anlayamamasına, kendisine 
yabancılaşmasına dayanır. 
Kendini tanıyamayan insan 
kendini bir belirsizliğin içinde 
bulduğunda zararlı davranışlara 
yönelmektense içinde bulduğu 
korku ve sıkıntıyı anlayarak 
başka başka bağımlılıklar ve 
zararlı alışkanlıklara yönelmez. 
Bu durumun önüne geçmek 
için bir başka yöntem ise 
kişinin hayatının kontrolünü 
eline almasından geçer. 
Duygusal boşluktaki insanların 
belirsizliklerden bunalarak 
mutsuz hissetmeleri oldukça 
normaldir, bu belirsizlikten ise 
planlanmış bir hayat ve amaç 
ile kurtulabilirler.

Hayatı için
bir mana
bulup ona 
daha sıkı 
sarılamayan 
insan 
duygusal 
olarak da 
büyük 
gelgitler ve 
dengesizlikler
gösterir. 

Saliha AKBULUT 
Klinik Psikolog
www.instagram.com/terapiodan
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Türkİye’nİn
Görkemlİ
kalelerİ

Zİlkale
Rize Çamlıhemşin’in 15 km güneyinde, 
Çat vadisi üzerinde Fırtına Deresi’nin batı 
yamaçları üzerine kuruludur. Denizden 750, 
Çat Deresi’nden ise 100 metre yükseklikte 
bulunan kale; dış surlar, orta surlar ve iç 
kaleden meydana gelir. Kale içerisinde üç 
önemli yapı bulunur. Bunlar muhafız binası, 
şapel ve baş kuledir. Kulenin dört katlı olduğu, 
duvarlardaki hatıl izleri ve kiriş deliklerinden 
anlaşılmaktadır. 8 burcu vardır.   

Zilkale’nin bölgedeki pek çok kale gibi hem 
yörede hem de İspir’e ulaşan önemli bir Orta 
Çağ kervan yolu üzerinde güvenliği sağladığı 
bilinmektedir. Zilkale, kendi mimarisinden 
ziyade, çevresindeki güzelliklerle de meşhur. 
Fırtına Vadisi’nde yüksek dağların arasında, 
yemyeşil bir ağaç denizinin ortasında yer 
alır. Tarihi kökenleri tam olarak bilinmese 
de, Zilkale’nin kelime anlamının Farsça’daki  
Zir Kale‘den, yani ‘Aşağı Kale’den geldiği 
düşünülüyor. Yapım tarihi kesin bilinmiyor.

Yemyeşil  bir ağaç denizinin ortasında
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kİlİtbahİr kalesİ
Çanakkale

Kilitbahir Kalesi 1462-
1463 yıllarında Fatih 
Sultan Mehmet tarafından 
yaptırılmıştır. Havadan 
görünümü yonca yaprağına 
benzetilen kalenin isminin 
“Denizin Kilidi” anlamın-
da Kilid-ül Bahir olduğu 
bilinmektedir.  Kale-i 
Sultaniye’nin tam karşısın-
da bir tepenin eteğinde 
kurulmuştur. Yapı, dış kale, 
iç kale ve ana kule olmak 
üzere üç kısımdan oluşmak-
tadır.  Kale tümüyle kaba 
yontulmuş taşlarla inşa 
edilmiştir. Açıklık kısımları 
kiremit kemerli olup kapı 
ve pencereler beyaz mer-
merden yapılmıştır.

Çanakkale Savaşı’nın kahramanları arasında

            Stratejik olarak kilit bir 
konumda bulunan Kilitbahir 
Kalesi, yaklaşık 600 yıl arayla iki 
çok büyük savaşta önemli bir rol 
oynamış. 1452 yılında İstanbul’u 
kuşatma hazırlıkları sürerken, Fatih 
Sultan Mehmet bu kaleyi düşman 

güçlerini Çanakkale Boğazı’ndan 
geri çevirmek amacıyla yaptırmış. 
Birinci Dünya Savaşı’nda bu görevi 
tekrar üstlenip başarıyla tamam-
layan bu tarihi yapı, Çanakkale 
Savaşı’nın kahramanları arasında 
yer alıyor. 

Amasya il merkezinin kuzeyini kaplayan Harşena 
Dağı üzerindedir. Harşena Kalesi adıyla da bilinir.  
Amasya Kalesi’nin üzerinde inşa edildiği kaya, 
denizden 700 metre Yeşilırmak’tan ise 300 metre 
yüksekte bulunmaktadır. Bazı tarihçilere göre ka-
leyi Pontus Kralı Mithridates yaptırmıştır. Bazılarına 
göre ise Kumandan Karsan veya Harsana yaptırdığı 
için kale Harşana/Harşena ismini almıştır.  

Kale İçeri Şehir (Hatuniye Mahallesi), Kızlar Sarayı 
ve Yukarı Kale (Harşena) olmak üzere üç bölüm-
den oluşan kale, tarihi mücadeleler içinde birçok 
kez el değiştirmiş ve bunların çoğunda tahrip 
olmuştur. Persler, Romalılar, Pontus ve Bizanslıların 
egemenlikleri döneminde birçok saldırıya uğrayan 
kale her seferinde yeniden inşa edilmiştir. 1075’te 
Türklerin Amasya’yı fethetmesinden sonra önemli 
bir onarım görmüştür.  18. yüzyıla kadar kullanılan 
kale, bu yüzyıldan sonra askeri önemini kay-
betmiştir. Kalede sarnıçlar, su depoları, Osmanlı 
Dönemi’ne ait hamam kalıntıları ve kayaya oyul-
muş Pontus Kral Mezarları bulunmaktadır. 

amasya kalesİ
birçok saldırıya uğrayan
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alanya kalesİ
antalya

Selçuklu İmparatorluğu
Dönemi’nde tüm görkemi ile
anıtsal bir kale şeklini almıştır

Alanya Kalesi, Anadolu’yu süsleyen yüzlerce 
kaleden bugün ayakta kalabilmiş ve iyi 
korunmuş Orta Çağ kalelerinden birisidir. 
Kale, uzunluğu 6,5 km’yi bulan surları, sayısı 
140’ı bulan burçları, içindeki 400’e yakın 
sarnıcı, görkemli yazıtlı ve bezemeli kapıları 
ile bir açık hava müzesi görünümündedir. 
Surlar Kızılkule’den başlayarak planlı bir 
şekilde Ehmedek, İçkale, Adam Atacağı, 
Cilvarda Burnu üstü, Arap Evliyası Burcu ve 
Esat Burcuna inerek Tophane ve Tersaneyi 
geçip başladığı yer olan Kızılkule’de son 
bulur.
               Kalenin ilk iskân tarihi Helenistik 
Dönem’e kadar inse de gerçek anlamda 
Selçuklu İmparatorluğu Dönemi’nde tüm 
görkemi ile anıtsal bir kale şeklini almıştır. 

Kalenin İçkale olarak adlandırılan 
ve yarımadanın batı köşesinin en 
yüksek yerinde kurulmuş olan 
bölümünün denizden yüksekliği 
250 metreyi bulmaktadır. İdari ve 
askeri örgütlenmenin merkezi 
olması nedeniyle dört yönden 
dayanıklı surlarla çevrilmiştir. 
İçkale’nin hemen hemen orta 
bölümündeki alanda bir Şapel 

bulunmaktadır. Selçuklu Dönemi 
yapısı olan bu yapı yonca plan-
lıdır. Mimari özelliklerden dolayı 
12’nci yüzyıla tarihlenmektedir. 
Alaeddin Keykubad ayrıca kalenin 
savunmasını güçlendirecek anıtsal 
yapılar da yaptırmıştır.
              Selçuklu sanatının eşsiz 
örneklerinden biri olan Kızılkule de 
bunlardan biridir. Kaleye bütün-

lük sağlayan planı ile Alanya’nın 
simgesi durumundadır. Selçuk-
luların Akdeniz ile tanışmalarını 
simgeleyen tersane, 1227 yılında 
inşa edilmiştir. Tersaneyi güvence 
altına almak için yapıldığı sanılan 
tophane 12x14 metre ölçülerinde 
2 katlı dikdörtgen planlı bir yapı 
olup, Alaeddin Keykubad döne-
minde yapılmıştır.

boyabat kalesİ - sİnop

Boyabat Kalesi, Gökırmak Va-
disi’nde yer alan karşılıklı sarp 
iki kayalık tepeden biri üze-
rinde kurulmuştur. Kale, kay-
aların doğal yapısına uygun 
şekilde inşa edilmiştir. Kale 
bedenleri arasındaki kulelerin 
bazıları dikdörtgen, bazıları 
yuvarlak olarak yapılmış olup 
iç kısmında kulelere çıkan mer-
divenler yer almaktadır.  Kaleye 
giriş güneydoğu köşesinden 
büyük yuvarlak kulenin yanın-
daki küçük bir kapıdan sağlan-
maktadır.  
         Geç Roma ve Erken 
Bizans Dönemi’ne ait bulun-
tuların da sergilendiği yapı, 
bugünkü haliyle bir Osmanlı 
kalesi özelliği göstermekte-
dir. Bu durum kalenin, Geç 

Roma Dönemi’nden Osmanlı 
Dönemi’ne kadar kullanıldığını 
göstermektedir. Bugünkü 
durumu ile sur ve burçları ile 
yapım malzemesi, Osmanlı 
kalesi olduğunu açıkça ortaya 
koyar. Ancak kalenin temelleri 
daha önceden atılmıştır. Bu 
nedenle kaleyi, eski ve yeni 
kale olarak iki bölümde incele-
mek mümkündür.

          Eski kalenin temelleri M.Ö 6. 
yüzyılın başlarında Paflagonyalılar 
zamanında yapılmıştır. Kalenin eski 
temellerinde, kale iç duvarlarının bir 
kısmında Roma ve Bizans eserlerine 
rastlamak mümkündür. Yeni kalenin 
bugünkü halinin Osmanoğulları 
zamanında yaptırıldığı kesindir. 
Ancak kalenin bir kitabesine rast-
lanılmaması yüzünden yapılış tarihi 
bilinmemektedir.
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Dİyarbakır 
kalesİ

Dünyanın en eski ve en sağlam yapılarından biri

Diyarbakır Kalesi’nin kesin olarak 
ilk inşa tarihi tam bilinmiyor. Kale-
nin kuruluşu kentin tarihi kadar 
eski ve farklı dönemlerin ilave ve 
inşa tekniklerini üzerinde barındır-
maktadır. Dicle Vadisi’nin kenarın-
da yer alan kale, topografyanın 
şekline göre kentin etrafını 
kuşatmaktadır. Araştırmacılar sur 
duvarlarının 75’ten fazla burçla 
takviye edildiğini belirti. Ancak 
günümüzde altı tanesi mevcut-
tur. Surların dört ana yöne bakan 
dört tane kapısı bulunuyordu. Bu 
kapılar; batıda Urfa Kapı, güneyde 

Mardin Kapı, doğuda Yeni Kapı, 
kuzeyde ise Harput Kapısı ad-
larıyla anılıyordu. Bazalt taşından 
inşa edilen kalenin doğusunda, İç 
Kalesi bulunur. İç Kale bir höyüğün 
etrafinı çevrelemektedir. İç Kale-
nin kuruluşunun Mezopotamya 
kültürleri ile ilişkisi olduğu ve 
Hurriler zamanında kurulduğu 
düşünülmektedir. Kentin sur 
duvarlarının inşasının MS. 4 yy.’a 
kadar gittiği düşünülmektedir.
             Surları ve burçları, orijinal 
ve özgün kültür varlıkları olarak 
yaşayan Diyarbakır Kalesi, 

dünya tarihi için hâlâ önemli bir 
evrensel miras olma özelliğini 
korumaktadır. Dünyanın en eski ve 
en sağlam yapılarından biri olan 
Diyarbakır Surları birçok türküye, 
maniye, efsaneye konu olmuştur. 
Burçları üzerindeki görkemli 
kabartmaları ve kitabeleriyle 
dünyanın ender kalelerindendir. 
Diyarbakır Kalesi ve Hevsel 
Bahçeleri’nin yaşamsal iş birliği ve 
Hevsel Bahçeleri’nin oluşturduğu 
peyzaj, kentin ve bahçelerin 
binlerce yıldır kesintisiz hayat 
sürmesinde en önemli etkendir.  

Kuşadası ilçesi, Hacıfeyzul-
lah Mahallesi’nde bulunan 
Güvercinada Kalesi, Kuşadası 
Körfezi’nin ağzında limanı ko-
ruyan bir konumda yapılmıştır. 
Güvercinada üzerinde, Bar-
baros Hayrettin Paşa tarafından 
yaptırılan bir iç kale ve 1826 
yılında Sığla Sancağı Müte-
sellimi  İlyas Ağa tarafından 
yaptırılan surlar yer almaktadır. 
Bu surlar Mora İsyanı sırasında 
adalardan ve denizden gelebi-
lecek saldırıları önleyebilmek 
için yaptırılmıştır. Surlar adayı 
çepeçevre saracak şekilde 
yaklaşık 3 metre yüksekliğinde 
inşa edilmiştir. Kalenin yapımın-
da kullanılan taşlar Yılancı 
burnundan getirilmiştir. Sur-
ların güneyinde doğu yönüne 
cepheli merdivenlerle çıkılan 
yuvarlak kemerli ve iki kule ile 
korunan kale giriş kapısı yer 
almaktadır. Kuzey kule beşgen, 

güney kule ise silindirik biçim-
dedir. Kapı üstündeki kitabe 
boşluğu daha önce burada bir 
kitabenin olduğunu göster-
mektedir. Surların inşa kitabesi, 
kuzeydeki kule duvarı üzerinde 
bulunmaktadır. Kitabe 4 satır ve 
20 mısradır. Sene 1242 (1826).
          Güvercinada’nın üze-
rinde bulunan iç kale Kuşadası 
limanını korumak için 1530’lu 
yıllarda Barbaros Hayrettin 
Paşa tarafından inşa ettirildi. 

Adanın ortasında bulunan bu 
iç kalenin boyutu 15.5 metr-
eye 17.5 metre ölçülerindedir. 
İç kalenin içerisinde 1998 yılı 
Şubat ayında karaya vuran ve 
ülkemizde çok nadir görülen 
14,5 metre boyunda ki Fin 
Balinası veya Uzun Balina olarak 
adlandırılan bir deniz canlısının 
iskeleti sergileniyor. Güvercina-
da 1960’lı yıllarda bir mendirek 
ile karaya bağlanmış ve kale 
restore edilmiştir. Kalenin son 
restorasyonu 2012-2015 yılları 

arasında yapılmıştır.

GüvercİnaDa kalesİ - ayDın
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mamure kalesİ
mersİn

Denize nazır surları
aynı anda hem ince hem güçlü görünen

Mamure Kalesi, Anamur’un 6 km 
güney-doğusu, Mersin’in 216 
km batısında Antalya - Mersin 
otobanının Akdeniz kıyısına 
bakan kısmında bulunmaktadır. 
Kale, 23,500 m2 yüzölçümüyle 
Türkiye’nin en büyük kaleleri 
arasında yer almaktadır. Ortaçağ 
dönemine ait bu kale Roma, 
Bizans, Selçuklu, Karamanlı ve 
Osmanlı Dönemlerine ait izleri 
taşıması nedeniyle önemli bir 
yere sahiptir.

Kale üç bölümden oluşmaktadır. 

Yüksek duvarlarla ayrılmış 
doğudaki iç avlu, batıdaki dış 
kale ve bunların güneyindeki 
kayalıklar üzerine inşa edilmiş iç 
kaleden oluşmaktadır. Mamure 
Kalesi, UNESCO Geçici Dünya 
Mirasları listesinde yer alıyor. 
Denize nazır surları aynı anda 

hem ince hem güçlü görünen 
bu Orta Çağ kalesi, Kilikyalılar’ın 
gözetimi altında 12. yüzyılda 
bugün bildğimiz halini aldı. 1469 
yılında Osmanlılar tarafından 
fethedilen kale, dünden bugüne 
güzelliğini korumak için dönem 
dönem onarıma tabii tutulmuş.

kıZ kalesİ - mersİn

Deniz Kalesi olarak da bilinen Kızkalesi, adını da 
verdiği mahalle sahilindeki küçük bir adacığın 
üzerinde kurulmuştur. Kıyıya uzaklığı ortalama 600 
metre kadardır. Burada bulunan bir yazıttan 1199 
yılında I. Leon tarafından yaptırılmış olduğunu 
öğrenilmektedir. 1361’de Kıbrıs Krallığı tarafından 
zapt edilmiştir. Strabon, Roma Dönemi’nde 
korsanların kaleyi barınak olarak kullandıklarından 
bahsetmektedir. Kale Bizans ve Ermeniler tarafından 
karadaki kale kadar önemsenmiştir. Kalenin 

girişi kuzeydedir. Burada devşirme malzeme 
kullanılmıştır. Yine zaman zaman moloz taşların 
kullanıldığı yerler büyük bir olasılıkla Lusignanlar 
Dönemi’ne ait olmalıdır. 192 metre uzunluğundaki 
mazgal delikleri açılmış kale suru üzerine 8 tane 
üçgen, dörtgen ve yuvarlak biçiminde burç 
oturtulmuştur. Batıdaki sur boyunca uzanan iyi 
korunmuş bir galeri ile buradan denize açılan bir 
kapı bulunmaktadır.
            Mersin Arkeoloji Müzesi tarafından yapılan 
temizlik kazısı sırasında kalenin orta alanında 
bir yapı kompleksi ortaya çıkarılmıştır. Bu yapı 
kompleksi içerisinde bir şapel bulunmaktadır. 
Yapı topluluğu ile müşterek plan veren bu şapelin, 
kalenin avlusunda bulunan diğer şapelden 
daha eski olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca tabanda 
mozaiklerin yanı sıra opus sectile zemin döşemesi 
de uygulanmıştır. Çevresindeki odalar orta 
mekândaki salona açılmaktadır ve kare planlı 
odaların zemini kuzeye doğru yükselmektedir. 
Taban mozaiği üzerinde yuvarlak saç örgüsü 
içinde beş satır yazı ve alanın batı köşesindeki 
revak üzerinde de başka bir yazıt bulunmaktadır. 
Ancak yazıtların sayısı daha fazladır. Kale avlusu 
içerisinde sarnıçlar ve işlikler de yer almaktadır.

Kaynak: Kültür Turizm Bakanlığı Yayınları
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Cumhuriyetin ilk yıllarını iliklerimize 
kadar hissettiğimiz, mimari yapısıyla 
bize zaman yolculuğu yaşatan bir 
yer; Türkiye İş Bankası Müzesi. Bu 
müzeyi gezerken eskiye dair pek çok 
fikir ediniyoruz. Eski bankalardaki 
telaş, insanların giyim tarzları ve 
Cumhuriyet’in ilk yılları bir film şeridi 
gibi geçiyor gözlerimizin önünden. 
Cevabı olmayan mektuplar, yarım 
kalan eşyalar, tozlanmış pullar, 
kumbaralar ve daha niceleri…

TARİHİ   
Bina Osmanlı İmparatorluğu’nda 
posta teşkilatının kurulduğu 1840 
yılından itibaren Yeni Cami avlusu 
posta hizmetlerinde merkezdi. Bu 
alanda önceleri Evkaf Nezareti’ne 
ait olup cizye vergisinin alındığı 
yer olarak kullanılan büyük ahşap 
bina, hayvanların sığmasına uygun 
bir avluya sahip olması, şehir 
ticaretine ve sahile yakın bir yerde 
bulunması sebebiyle “Postane-i 
Âmire”ye dönüştürüldü. 1870 
yılında Posta ve Telgraf idareleri 

birleştirilerek bir nezaret idaresine 
verilince Postane-i Âmire’ye 
“İstanbul Postanesi” adı verildi. 
Zamanla bu ahşap binaya nezaret 
kalemleriyle posta servisleri 
sığmadı ve daha geniş bir binaya 
ihtiyaç duyuldu. Ahşap yapı 1890 
yılında yıktırılarak yerine, bugün 
İş Bankası Müzesi’ne ev sahipliği 
yapan taş bina inşa edildi. 23 Eylül 
1892’de hizmete açılan binanın 
inşaatı müteahhit Şeyh Ahmed 
Muhtar Talat Efendi tarafından 
yapıldı.

TÜRKİYE
İŞ BANKASI
müZESİ
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Açılışından sonra binanın kullanımı 
uzun süreli olmadı ve İstanbul 
Postanesi, Sirkeci’de 1909 yılında 
yapımı biten Büyük Postane’ye 
taşındı. Yeni Cami binası ise 1917 
yılında kurulan Osmanlı İtibar-ı 
Milli Bankası’na devredilene dek 
“paket postanesi” hizmeti verdi.

1927’de Türkiye İş Bankası’nın 
İtibar-ı Milli Bankası ile 
birleşmesiyle Yeni Cami’deki 
bina İş Bankası’na devredildi. 
Devirden sonra banka şubesi 
olarak kullanılmak üzere çeşitli 
tadilatlar yapıldı. Çalışmalar 
süresince bankanın 70 kişiyi bulan 
personelinin yerleşmesi için yeni 
odalar oluşturuldu. 20 Şubat 
1928 tarihinde bina, İş Bankası 
İstanbul Şubesi olarak hizmet 
vermeye başladı. İstanbul’da çeşitli 
semtlerde de şubelerin açılmaya 
başlamasından bir süre sonra 
1950’li yıllarda Yeni Cami Şubesi 
adını alan bina 2004 yılına kadar 
banka şubesi olarak kullanıldı.
2005 yılında binanın Türkiye İş 
Bankası Müzesi olarak açılması 
için çalışmalar başladı. Binanın 

banka şubesi olarak kullanılmaya 
başlandığı dönemlerdeki orijinal 
yapısına ait sabit mobilyalar ve 
detaylar, olduğu gibi muhafaza 
edilerek, müze işlevinin 
gerektirdiği iklimlendirme, 
güvenlik ve aydınlatma sistemleri 
eklendi. Bodrum katta bulunan 
Ana Kasa ve Kiralık Kasa Daireleri 
sergilemeye açılmak üzere 
düzenlendi. Arşiv olarak kullanılan 
depolardan biri koleksiyonların 
saklanması için hazırlanırken, 
diğeri atölye çalışmalarının 
gerçekleştirilmesi için 50 kişilik bir 
salona dönüştürüldükten sonra 14 
Kasım 2007 tarihinde halka açıldı. 

Türkiye İş Bankası Müzesi, Türkiye 
İş Bankası’nın kuruluşundan 
itibaren gerek kendi geçmişine 
gerekse Türkiye’nin ekonomik 
gelişimine tanıklık eden bankacılık 
ve kurumsal yapı ile ilgili belgeleri, 
bankacılık gereçlerini, araçlarını, 
fotoğrafları, resimleri, reklam ve 
promosyon malzemelerini bir 
araya getirmiştir. 

İÇİNDE NELER VAR?
Müze binasının tarihi dokusu 
insanı adeta büyülüyor. İçeriye 
adım attığımız an ikili merdiven 
ve Atatürk büstü karşılıyor bizi. 
Üç kattan oluşan müze, odalar 
şeklinde ayrılmış: Atatürk odası, 
kasa odaları ve kumbara odaları. 
Daktilolarla dolu odaları görünce 
daktilonun tuş seslerini hayal 
etmekten alamıyoruz kendimizi. 
Dokunduğumuz ve gördüğümüz 
her şey birer koleksiyon. Mektup 
dolaplarında bir askerin annesine 
ve babasına yazdığı mektubu, 
askerlik künyesi ve fotoğrafını 
görünce o dönemlerin zorluklarını, 
acılarını iliklerimize kadar 
hissediyoruz. 
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Müzenin koridorlarında 
yürümek tarihte yolculuk 
yapmak gibi. Türkiye’ye 
kumbarayı ilk kez 
getiren İş Bankası, 
ülkede tasarruf adına 
önemli bir adım 
atmıştır. Getirildiği 
zamanlarda talep 
görmeyen kumbaralar, 
gün geçtikçe değer 
kazanmış, bankalarla kalmayıp 
gündelik hayatımıza da 
girmiştir. Müzede en ilgi 
çekici şey ise bir kedi! 
Evet, yanlış duymadınız 
İş Bankası Müzesi’nin 
daimi kedisi. Yıllardır 
müzenin içerisinde 
yaşayan kedi insanlara 
kendini sevdiriyor. 
Sanki o da geçmişten 
gelmiş gibi.

Koleksiyonlar: Poliçeler, 
makbuzlar, tahsilat fişleri, 
kasa fişleri, hisse senetleri, 
çekler, banka cüzdanları gibi 
bankacılık hizmetlerine ilişkin 
belgeler; sözleşmeler, banka iç yazışmaları, 
kurum ve kuruluşlarla yapılan resmi yazışmalar, 
bankaya yazılan mektuplar, şubenin ilk dönem 

personel bilgileri gibi 
toplumsal ve iktisadi hayatı 
yansıtan belgeler, gazete 
reklamları, reklam afişleri, 
kartpostallar gibi tanıtıma 
yönelik malzemeler, 
fotoğraflar, resimler, eski 

mimari plan ve projeler ile 
çeşitli konularda yapılmış 

onlarca film İş Bankası 
arşivini oluşturmaktadır. 

Tüm bu arşiv, sosyal tarih 
ve iktisat tarihi alanlarında 

tarih yazımını fark edilir 
biçimde zenginleştirecek 

çeşitliliğe sahiptir. Türkiye 
İş Bankası Müzesi, 
bankacılık kurallarını 
her zaman gözeterek, 
bu arşivi ziyaretçileriyle 
paylaşmaktadır.

Daktilolar: Kâğıt üzerine 
yazı yazmak için 20. yüzyıl 

boyunca yaygın olarak 
kullanılan daktilolar, müze 

obje koleksiyonunun önemli 
bir bölümünü oluşturmaktadır. 

Müzenin ana salonlarında farklı 
dönemlere ait daktiloları inceleyebilir, kare 

kodları kullanarak marka ve modellerle ilgili 
daha fazla bilgi alabilirsiniz.
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ELİF NUR AKBULAT
AÇIK FİKİR PLATFORMU

Hesap Makineleri:1900’lerin 
başından itibaren kitlesel 
olarak üretilmeye başlayan 
hesap makineleri, ilk 
zamanlarda toplama ve 
çıkarma işlemleri yapmakla 
sınırlıydılar. Zamanla 
diğer hesap işlemlerini de 
yapabilecek şekilde geliştiler. 
Bu cihazların İş Bankasında 
kullanılmış örneklerini 
ve teknik gelişimini Müze 
salonlarında gezerek ve kare 
kodlara tanımlanmış filmleri 
izleyerek keşfedebilirsiniz

Kumbaralar: 1928 yılında 
Türkiye’ye ilk defa İş Bankası 
tarafından getirilen kumbaralar 
Cumhuriyet ekonomisinin 
gelişmesinde tasarrufun 
sembolü oldular. Tasarruf ve 
birikim kampanyalarında öncü 

rolü üstlenen İş Bankası’nın 
çocuklara yıllar boyu dağıttığı 

kumbaralar, bugün müzenin 
2 numaralı salonunda 
sergilenmektedir.

Diğer Araç Gereçler: 
Banka şubelerinde 
kullanılan delgeç, postalya 
makinesi, ağırlık tartısı, 

damga ve mühürler gibi 
farklı ofis malzemeleri, 

bankanın dağıttığı çeşitli 
promosyon malzemeleri, genel 
müdürlükte kullanılan ses 
kayıt cihazı, telefon santrali 
gibi pek çok farklı araç gereç 
müze koleksiyonunun ilginç 
bir bölümünü oluşturur. Bu 
koleksiyon sergi salonlarında 
ziyaretçilerin dikkatine 
sunulmuştur.
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2008 yılında ilk bestesi “Aşk-ı Virane”yi Rafet El Roman’ın 
albümünde kullanıp, çekilen klipte de birlikte düet 
yapmasıyla tanıdık onu. Bestesini yaptığı bu şarkı 2009 
yılında yılın şarkısı seçildi. İlk albümü “Bir Sevda Masalı” 
2009 yılında, ikinci albümü “Aşka İnat” 2010 yılında, “Kader 
Rüzgârı” maksi single albümü 2012, “Sevgi Arsızı” albümü 
2013, “Hazin” single çalışması 2014, “Kaptan” albümü 2016, 
“Yaradanım” albümü 2018, “Çak Bi Beşlik” albümü 2019 
yılında çıkan Türk pop müziği sanatçısı, söz yazarı ve besteci 
Yusuf Güney ile sizin için keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. 

Yusuf Bey, Çekmeköy 2023 okuyucuları için kendinizi 
tanıtır mısınız?
1984 Trabzon doğumluyum. İlk ve ortaokulu Trabzon’da 
okuduktan sonra 13 yaşında İngiltere’ye gittim. Orada,  gurbet diye 
adlandırdığımız yerde, 23 yaşına kadar yaşayıp, 23 yaşında müzik 
hayatına başladım. Ve ardından İstanbul’a yerleştim. Son 11 senedir 
de İstanbul’da yaşayan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. 

YUSUF 
GÜNEY
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Çok yönlü bir yaşamınız 
olmuş, Trabzon’dan 
Londra’ya; pazarlama 
müdürlüğünden sahnelere 
uzanan bir hikâyeniz var. 
O dönemleri biraz anlatır 
mısınız? 
Londra’da çok fazla eğitim 
alamadım. Çünkü gurbette 
yaşamak zordu. Önce dil 
öğrenmeniz gerekiyordu. Dil 
öğrenmek için gittiğim kolejde 
hem İngilizler tarafından hem 

PKK yandaşları tarafından 
ırkçı saldırılara maruz kaldım. 
Haliyle çok zorlu bir dönem 
oldu benim için. Bir de daha 
çocuk yaşlardaydık, bu nedenle 
okuyamadım. 14 yaşında 
kebapçıda çalışmaya başlayarak 
iş hayatına atıldım. 16 yaşına 
kadar kebapçılık yaptıktan 
sonra,  ek işler yapmaya 
başladım. Bunlardan bir tanesi 
vinç operatörlüğü oldu. Bu 
işte en son limanda gemilere 
konteyner yüklemeye kadar 
profesyonelleşmiştim. 

Tır şoförlüğü hayalimdi o 
zamanlar. Tır şoförü olmak 
için çalışıyordum.  O sırada 
bir şirkette dağıtımcı olarak 
çalışmaya başladım daha sonra 
da yine aynı yerde pazarlama 
müdürlüğü yaptım. Tır şoförü 
olmak için 21 yaşına kadar 
beklemem gerektiği için, 
pazarlama müdürlüğünden 
sonra İtalyan mutfağına 
geçtim. İtalyan şefliği yaparken 
geceleri de baklava ustalığı 
yapıyordum. Yani birçok işle 

meşgul oldum. 23 yaşına 
kadar hiç ara vermeden 

10 yıl boyunca yoğun 
bir çalışma hayatım 

oldu.

Rafet El 
Roman ile 

tanışmamın akabinde 
profesyonel müzik hayatım 
başlamış oldu. 2008’de ilk düet 
şarkımızı yaptıktan sonra da 
Allah yürü ya kulum dedi ve 
müziğe devam ettik. 
 
Müziğe olan ilginizi nasıl 
keşfettiniz? 
Ben bir akrabamızın düğününe 
katılmıştım, düğünde şarkı 
söylememi rica ettiler. Ben 
de utana sıkıla bir şarkı 
okudum. Sonra sesimin güzel 
olduğu, heyecanımı yenmem 
gerektiğine dair yorumlar 
aldım. Ben bu konunun üzerine 
gitmedim çok fazla. Ta ki Rafet 
El Roman ile bir konserinde 
tanışana kadar. 

Sahnede olmasaydın 
nerede olmak isterdin?
Ben aynı zamanda pilotaj 
eğitimi alıyorum. Önümüzdeki 
sene de bitireceğim inşallah. 
Pilot olmak istiyordum. Tek 
hayalim de pilot olmak. 
Eğitimden sonra lisansımı 
alacağım. 

Spor yapıyor musunuz?
Çok spor yapmıyorum. Sadece 
ip atlıyorum. Yediğime içtiğime 
dikkat ediyorum. 

Yemek yapıyor musunuz?
Yemek yapmayı seviyorum. 
Güzel de yaparım. 

Hangi takımı 
tutuyorsunuz?
Trabzonsporluyum.
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İlk defa gördüğünüz 
insanların size olan 

sevgisini, coşkusunu 
görüyorsunuz 

ve parayla satın 
alınamayacak kadar 

değerli bir iş yaptığınızı 
anlıyorsunuz.

Evlilik planı var mı?
Allah hayırlısını versin. Düşünüyorum tabi ki. 
Tarihi ben belirleyemem Allah bilir. Doğru kişiyle 
olsun inşallah. 

Sahne öncesi kuliste beklerken ne 
hissediyorsunuz?
O heyecan her konserimde had safhada, 
hiçbir zaman ölmez bende. Bininci konserime 
çıkacağım ama hâlâ aynı duyguları yaşıyorum. 
Önce dışarıdaki sesleri duyarım gözlerimi 
kapatır ve dinlerim. İnsanların yaydığı mutluluk 
frekansını çok iyi hissederim. İnsanlar,  
biliyorsunuz her konuşmasında her tepkisinde 
bir frekans yayarlar. Bazı insanların da o 
frekansları hissetmesi çok güçlüdür. Ben de o 
insanlardan bir tanesiyim.

Peki, sahneye çıktınız binlerce insan 
karşınızda ne hissediyorsunuz o anda
O anda hiç tanımadığınız, hayatınızda 
ilk defa gördüğünüz insanların size olan 
sevgisini, coşkusunu görüyorsunuz ve 
parayla satın alınamayacak kadar değerli bir 
iş yaptığınızı anlıyorsunuz. Allah’ın değerli bir 
lütfunu yaşadığınızı hissediyorsunuz, şanslı 
kullarından birini olduğunu görüyor ve buna 
şükrediyorsunuz.

Barış Pınarı Harekâtı hakkında 
düşünceleriniz neler?
Allah öncelikle şehitlerimize rahmet eylesin, 
yaralılarımıza acil şifalar versin. Harekâtta görev 
alan askerlerimizin, komutanlarımızın Allah 
yardımcısı olsun. Tez zamanda sevdiklerine 

kavuşmalarını diliyorum. Yöneticilerimiz 
için de kolay bir durum değil. Ülke 

için bu tarz kritik süreçlerde kararlar 
vermek oldukça zor, Allah hepsinin 

yardımcısı olsun.
Bu süreçte sevenlerimizden 
takipçilerimizden sadece şunu 
istiyorum; kenetlenmek. Siyasi 
görüşlerimizi, düşüncelerimizi, 
yaşam tarzlarımızı bir kenara 
bırakıp birlik olmamız 
gerekiyor. Bu gibi durumlarda 
ülkemiz ve milletimiz için ön 
yargılarımızdan kurtulup, 
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sempatizanlıklarımızı bir kenara bırakmalıyız. 
Tek sempatizanlığımız milletimize ve 
devletimize olmalı.

Operasyon Bölgesine  yakın, sınıra 
gittiniz? Oradaki gözlemlerinizi 
anlatabilir misiniz?
Zor bir bölge orası. Sınırın sıfır noktası. 
Orada yaşayan sivil vatandaşlarımız var. Yeri 
geliyor terörist unsurların saldırılarına maruz 
kalıyorlar evlerine isabet eden patlayıcılar 
oluyor. Ama güvenli bölge oluşturmak için 
yapılan operasyona halkın desteği çok iyiydi. 

Buradan birilerinin oraya gitmesi, 
destek olması  orada yaşayanlar için 
önemli değil mi?
Tabii ki çok önemli. Ben oraya habersiz gittim. 
Sadece gittiğim zaman sosyal medyadan bir 
tabela görüntüsü paylaştım. O anda yüzlerce 
kişi oraya gelmeye başladı.  Türk Bayrağını 
alan geldi. Bir kucaklaşma, buluşma ortamı 
oluşturduk. İnsanların orada bulunmamızdan 
dolayı mutluluklarını dile getirmeleri beni 

ayrıca mutlu etti. “Bizi yalnız bırakmadığınız 
için teşekkür ederiz” diyen yüzlerce kişiyle 
bir arada olduk. O mutluluk her şeye 
bedel. Benim oraya gitmem bir vatandaşlık 
göreviydi. O yüzden tüm görüşlerimizi, 
düşüncelerimizi bir kenara bırakıp bu ülke ve 
bu millet için, insanlık için neler yapabiliriz, 
daha iyi neler ekleyebiliriz onlara bakmak 
lazım. 

Peki askeri birlik ziyaret ettiniz mi? 
Operasyona katılan askerlerimizin 
psikolojisini nasıl gördünüz?
Askeri birlikleri ve yaralılarımızın olduğu 
hastaneleri ziyaret ettim. Teröristlerin 
attığı havan toplarından yaralanan genç 
kardeşlerimiz vardı onları ziyaret ettim. 
Askerlerimizin psikolojisi de moralleri de çok 
iyi. Maşallahları var. Hiçbirinin gözlerinde 
korku görmedim, tedirginlik yok. ‘Ne işimiz 
var bizim burada, niye buradayız’ diyen bir 
hissiyat yok. Çok gurur verici.

Operasyona destek sürecinizden 
sonra sosyal medyada şahsınıza bir 
linç başladı. Ticari bir boykot çağrısı 
bile var hakkınızda? Ne söylemek 
istersiniz?
Tabi arkadaşların kendi düşünceleri bunlar, 
ne söyleyebiliriz ki. Özgür iradeleri. Nasıl 
hareket etmek isterlerse öyle davranabilirler. 
Ama pek çoğunun üslubu yanlış, çok kötü 
çirkin bir dilleri var. Ben sadece bundan 
rahatsızlık duyuyorum. Keşke eleştirilerini 
ahlaki çerçevede, edep çerçevesinde 
yapsalar bu çok daha mutlu ederdi 
beni. Tartışabilecek olgunlukta, görüş 
ayrılıklarımızı dile getirdiğimizde anlayışla 
karşılayacak, kavga etmeden, küfür etmeden 
konuşabilecek bilinçte olsalar çok daha 
güzel olurdu. Ama maalesef oturup hiçbiriyle 
konuşamıyorsunuz, kendilerinden olmayan 
kimseye tahammülleri yok. Yani herkes 
farkında aslında, onların derdi benimle değil, 
onların derdi Sayın Cumhurbaşkanımızla. Ben 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a 
destek verdiğim için rahatsız oluyorlar. Yoksa 
benim sınır bölgesine gitmem, orayı ziyaret 
etmiş olmam değil onların rahatsızlıkları. Bu 
ülkede ne yazık ki böyle bir ayrışma oluştu. 
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Devletini seven,  yalaka-yandaş; devletin 
karşısında olan güya özgür iradeli, halk 
kahramanı, aydın olarak nitelendiriliyor. 

Siyasete atılmak gibi bir düşünceniz var 
mı?
Türkiye’de siyaset yapmak çok zor bir iş, ben 
özellikle şunu söylüyorum her fırsatta: Herkes 
işini yapsın. Ülkede herkes siyasetçi oldu,  herkes 
siyaset konuşur oldu. Dünyada böyle değil. Birçok 
ülkeyi gezdim,  oralarda siyaset sadece seçim 
döneminde belli yerlerde konuşuluyor.  
Bizde de herkes işine bakmalı. Ben bazı sanatçılar 
gibi siyasi parti sempatizanlığı yapmıyorum. 
Siyasi bir figür değilim ben, hiçbir zaman da 
olmadım. Bir vatandaş olarak seçim dönemi gider 
oyumu kullanırım. Kimseye oy verdiğim partiyi 
bile söylemem. Ama milli ve ortak değerlerimiz 
söz konusu olduğunda, zerre endişe duymadan 
devletim ve milletimin yanında yer alırım, bedeli 
ne olursa olsun.
Millete sevginin siyaseti olmaz. Bunun 
tartışılmasına da müsaade etmem. Bu tarz 
konularda sadece terör sempatizanları karşı 
çıkıyor. Haliyle terör sempatizanı olmayan 
herkes sanatçısından siyasetçisine milletinin ve 
devletinin yanında olmak zorundadır.  

Hayvanlar ile çok fotoğrafınız var sosyal 
medyada, hayvan besliyor musunuz?
Evet, köpeklerim var. Bir dişi bir de erkek. Şimdi 
bir de yavrumuz var. Hayvanları çok severim. 
Hatta yılan vb. hayvanlardan korkmam. Hayvanlar 
bizlere emanet edilen dilsiz kullardır.  

Peki müzik? Yeni albüm var mı? 
Ülkemizde müzik artık başka yerlere evirilmeye 
başladı. Enteresan imajlı arkadaşlar türemeye 
başladı. Tabi başarılı olanlar var, onları tebrik 
ediyoruz. Başarılı olup da özellikle gençlere kötü 
örnek olan orada olmayı hak etmeyen arkadaşlar 
da var. Onlara da kesinlikle gerekenin yapılmasını 
temenni ediyoruz. Türkiye’de müzik piyasası zor 
günler geçiriyor. İnsanlar,  gençler artık güzel aşk 
şarkılarından ziyade daha çok popülist, çabuk 
tüketilen kolay sözlerden oluşan basitleştirilmiş 
şarkıları dinliyor. 
Müzik piyasasında markalaşmış isimler her zaman 
bakidir. Üretim oldukça bu markalar her daim var 
olacaktır. 

Ne tür filmler izlersiniz?
En son izlediğim film Joker. Oyunculukları çok 
iyiydi. Çok fazla film izleyen biriyim. Bilim kurgu 
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Röportaj: Büşra Yörük
Ümit Şener

türündeki filmleri çok severim. Astronomi, uzay, 
teknoloji ve bilim kurgu filmlerini beğeniyorum.

Bir de gerçek hikâyelerden uyarlanan filmler beni 
çok etkiler. Tarihi savaş filmlerini pek sevmiyorum. 
Ölüm kokusunu almak istemiyorum. Film izlerken 
eğlenmek, duygulanmak isterim. Filmlerde 
ölüm duygusunu yaşamayı sevmiyorum. Aşk 
sahnesinde duygulanmak, bir down sendromlu 
çocuğun dünyaya bakışını izlemek isterim.   

Yabancı diziler ile aram iyidir çok sık izlerim. 
Ama Türk dizilerine zaman ayıramıyorum. Aynı 
tekrarları yaşamaktan çok sıkılıyorum. Türk 
dizilerindeki şiddet duygusu beni rahatsız 
ediyor.  Kadına şiddete karşı hepimiz duyarlı 
olmaya çalışıyoruz ama diğer taraftan dizilerde 
sürekli kadına şiddet var. Kimse bu duruma 
sesini çıkarmıyor. Tecavüz sahnelerine karşı bile 
sanat olarak bakıp çok iyi oynamış diyenler var 
maalesef. Türk dizilerinde ahlaki değerlerin bir 
muhasebesinin yapılması gerekiyor. Sürekli 
söylenen bir söz var ya hani ‘yeni nesil nereye 
gidiyor,’ diye, ne gördüyse oraya gidiyor. Bizim 
nesillerde bir sıkıntı var ki yeni nesle yanlış şeyler 
söylüyor, yanlış şeyler izletiyoruz ki onlar da oraya 
gidiyor. Yeni nesle güzel filmler, diziler göstermek, 
doğru rol modeller sunmak, iyi şeyler anlatmak 
lazım ki onlar da güzel yerlere gitsinler.

Yorulduğunuz zaman dinlenmek için 
yaptığınız bir hobiniz var mı?
Balığa çıkıyorum. Rizeli balıkçı ağabeylerim ile 
sabah ezanından önce balığa çıkarız. Deniz bana 
huzur verir. Onun dışında da genellikle evde vakit 
geçiriyorum. 

Bilgisayar oyunları ile aranız nasıl?
Genellikle simülatör ile vakit geçiriyorum. Uçuş 
eğitimi aldığım için evde uçuş simülatörüm var. 
Hem uçak hem helikopter onlarla çok fazla zaman 
geçiriyorum. Şu an zaten uçak uçurabiliyorum tek 
başıma, ama lisansım yok. 

Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür 
ederiz. Son olarak Çekmeköy 2023 
okurları için neler söyleyeceksiniz?
Ben çok teşekkür ederim. Daha önce 
Çekmeköy’de hayranlarımızla konserlerde 
buluştuk. Sağ olsunlar Çekmeköy’de 
konserlerimize yoğun bir katılım, yoğun bir coşku 
oluşuyor. Derginiz aracılığıyla da tüm okurlarımıza 
sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. 
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G
ravür sanat dallarından 
biri olmakta ve geçmişi 
çok eski yıllara dayan-
maktadır. Metal, taş, 
tahta üzerine oyma 

tekniğini kullanarak yapılan ve 
kâğıda aktarılan sanat, yaygın bir 
şekilde uygulanmaktadır. İnce de-
taylar kullanarak ve titizlik isteyen 
gravür, matbaacılık alanında da 
kullanılmaktadır. Muşamba gibi 
çeşitli materyaller üzerine de 
uygulanmaktadır.

15. yüzyılda Hollanda’da 
geliştirilen Gravür, zamanla 
diğer ülkelere yayılmıştır. Baskı 
sanatı olarak da nitelendirilen bu 
sanat kitap basımı ve eserlerin 
resimlerinde uygulanan teknik 
haline gelmiştir. Eski zamanlar-
da dini simgeleyen sembollere 
yer verirken, sonraları doğayı ve 
insanı simgeleyen figürlere yer 
verilmiştir. Dua etmek isteyenlere 
özel baskılar oluşturulmuş ve 
bunlar dağıtılmıştır. Ağaç üstüne 
kazınarak yapılan gravür, bilinen 
ilk eserler arasında yerini almıştır.

Dünya çapında ün kazanan ressam 
Albrecht Dürer, bu sanat dalına 

muhteşem eserler vermiş ve büyük 
beğeni toplamıştır. Jean Duvet ise 
gravür sanatının temsilcisi olarak 
ilan edilmiş ve onun önderliğinde 
yeni sanatçılar yetişerek, bu sanat 
dalı yaygınlaştırılmıştır. Ülkemizde 
de rağbet görerek, birçok ressamın 
kullandığı teknikler arasında yer 
almıştır.

Resim sanatı ortaya çıkmadan 
gelişen ve eski yaşantıları belgeleyen 
gravür, duyguları geçmiş yaşam 
ve mekânları günümüze taşıyacak 
eserler bırakmıştır. Robert Mon-
teuil, Jean Pense, Marca Antonio, 
Brebiette gibi birçok usta ressam 
gravür sanatına muhteşem yapıtlar 
sunmuştur. Uluslararası yaşantıları 
ve kültürü diğer ülkelere taşımaya 
aracı olan sanat, iletişime ve kültür 
aktarımına köprü olmuştur. 

18. yüzyılda İstanbul’un şaheser 
saraylarını ve yapıtlarını tasvir eden 
çalışmalar yapılmıştır. Geçmişten 
kalan izleri günümüze getiren ve 
eski yaşantıları arşivleyen gravür, 
tüm kültürleri etkisi altına almıştır. 
CarI Gustaf Löwenhielm, William 
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Bartlett, Louis-François Cassas 
gibi birçok ressam ülkemizin 
önem taşıyan kentlerini, 
tasvir edenler arasında yer 
almışlardır. Oryantalizm, 
Egzotizm akımı ile farklı 
bir boyut kazanan 
ve gelişen gravür, II. 
Mahmut, Osman 
Hamdi Bey tarafın-
dan desteklenmiş ve 
ülkemize ünlü ressam-
lar getirilerek sanat dalı 
öğretilmiştir.

Gravür sanatının diğer 
sanatlardan en farklı ve be-
lirgin özelliği çoğalta biliniyor 
olmasıdır. Yani aynı resmi ya da 
figürü istenilen sayıda çoğalt-
mak mümkündür. Çizgiler ile 
muhteşem eserler çıkarma-
ya öncü olan ve resmin 
oluşmasına zemin oluştur-
an gravürün, birçok çeşidi 
bulunmaktadır. Sadelik 
yalınlık, gerçekçi ifadeler ile 
materyallere aktarma özelliği, 
bu sanat dalını üstün kılmak-
tadır. Düzen, ölçü, titizlik, incelik, 
matematiksel gibi kavramlar, 
gravür sanatının yapı taşları arasın-
da yer almaktadır. Bunlar olmadan 
sanat layığı ile yerine getirilemez. 
Metal, tahta, muşamba gibi ma-
teryallerin üzerine lak sürülür ve 
bu lakın üstüne ressamın düşünc-
esini anlatan resim kazınarak 
aktarılır, sonra asit suyuna atılarak 
kalıp haline getirilir, kuruması 
beklenir.

Maden üzerine yapılış şekli tama-
men farklıdır. Bakır üzeri kalem 
ile oyularak sembol ve şekiller 
meydana getirilir. Bir başka tür de 
kezzap gravür çeşididir. Levha, çe-
likten meydana gelen ve bu sanat 
için özel üretilen kalem ile oyu-
larak şekil verilir ve sonrasında asit 
suyuna bastırılıp kurutulur. Asit 
suyuna bastırılmasındaki amaç, 
kazınan yerlerin asit yardımı ile 
oyulması ya da aşınarak ortaya çık-

masındandır. Bu şekilde çizilen 
semboller netlik kazanmaktadır.

Bu sanat  Japonya’da da ileri gitmiş 
ve Avrupalı sanatçıları etkilemiştir. 
Türkiye’de II. Abdülhamit devrinde 
azınlıklar ve daha önceleri Avru-
pa ülkelerinin elçileri tarafından 
başlatılan gravür sanatı, saray 
çevresinde gelişmiştir. 17. yüzyıl 
ve daha sonraları, özellikle İs-
tanbul’u tasvir eden batılı elçi ve 
gezgin sanatçılar, çok sayıda renkli 
ve siyah-beyaz gravür çalışması 
yapmışlardır. Bu çalışmalar, Avrupa 
ve ABD kütüphanelerinde nadir 
eserler olarak korunmaktadır.

Teknik Çeşitleri:
Gravür, esas olarak iki teknikle 
yapılır: tahta üzerine kabartma 
gravür ve metal üzerine oyma 
gravür. 

1- Tahta Üzerine Kabartma Gravürler:
 - Lifli tahta üzerine kazıma gravür 
tekniği
 - Uç tahta gravür tekniği
 - Tümsek gravür tekniği d- Japon 
gravür tekniği
2- Metal Üzerine Oyma vb. Gravürler:
 - Kazı gravür tekniği
 - Kalburlama gravür tekniği
 - Kuru uç gravür tekniği
 - Siyah usul veya mezzo tinto tekniği
 - “Ofort” tekniği
 - “Acqutinta” teknikleri
 - Kalem tarzı gravür veya ruletli 
gravür tekniği
 - Yumuşak vernik tekniği
 - Bakır üzerine silme tekniği.

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...

NASIL TAŞIMIŞLAR
TONLARCA TAŞI!
Sütun ormanının ardından 
I.Tutmosis ve Hatşepsut 
obelisklerini gördük. Hatşepsut 
obeliski M.Ö 1458’de 
tarihleniyor, 320 ton ve 30 
metre. Hemen yanı başındaki 
I. Tutmosis’e ait olan M.Ö 1492 
tarihli obelisk ise 22 metre ve 
160 ton.
Akılları durduracak kadar ağır 
bu taşları nasıl taşımışlar diye 
düşününce film sahnelerindeki 
kayıklar, işçiler, kurdukları 
iskeleler gözümün önünde 
canlanıverdi. Hayallerimdeki 
işçileri izliyordum. Tenleri 

güneşten bronzlaşmış, karınca 
gibi çalışan binlerce insan… 
Ressam Şükran Pekmezci’nin 
sesiyle birden kendime geldim. 
“Gülserencim, sana sayısız 
seslendim duymadın?” Hayal 
kurduğumu söyleyemedim. 
Geride kalmıştım. 
Arkadaşlarımıza yetişmek için 
koşarcasına yürüdüm.

DİKİLİTAŞ CENNETİ
Dörtgen prizma şeklinde, 
yukarıya doğru çıkıldıkça 
incelen, üst ucu piramit 
biçiminde son bulan bir 
taş sütunu obelisk. Yan 
yüzlerinde hiyeroglif 

yazılar ve dini manada 
güneş tanrısının sembolü 
bulunuyor. Bu dikilitaşların 
dört tanesi, sonradan İstanbul-
Sultanahmet, Roma, Paris ve 
New York’a taşınmış. 

Obeliskler belirli bir şahsı 
veya olayı anmak için 
yapılmış. Tek bir taştan 
oluşuyor. Dikilitaşlar genelde 
çift halinde tapınakların girişine 
dikilirdi. Yükseklikleri 15-30 m 
arasında olurdu.
Dikilitaş güneş tanrısı Ra’yı 
sembolize ederdi. Tanrının 

NİL’DE GEMİYLE
ANTİK MISIR
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Dikilitaş güneş 
tanrısı Ra’yı 

sembolize 
ederdi.

Tanrının 
dikilitaşın 
içinde var 
olduğuna 
inanılırdı. 

dikilitaşın içinde var olduğuna 
inanılırdı. İlk dikilitaş örnekleri 
M.Ö 2600 dolaylarında ortaya 

çıkmış. M.Ö 2400 
dolaylarında 
küçük dikilitaşlara 
rastlanmış. Sonraları 
20 metreyi 
aşacak olan Mısır 
dikilitaşlarının 
yükseklikleri ilk 
dönemde nadiren 
3,5 metreyi aşarmış. 
Günümüze 
ulaşabilmiş 27 tane 
antik Mısır dikilitaşı 
bulunuyor. Bir 
tane de Asvan’da 
taşocağında 
kısmen yontulmuş 
ama çatladığı için 
tamamlanamamış 
bir dikilitaş var. 
Mısır’daki obeliskler 
genelde Asvan 
şehrinden temin 
edilen tek parça 
granit taşlardan 
yapılmış. Mısır’daki 
yüzlerce obe 
liskten yalnızca
dokuz tanesi 
ayakta kalabilmiş. 

Karnak Tapınağı girişinden 
sökülüp Paris’e götürülen 
dikilitaşın yokluğundan doğan 
boş alan doğrusu beni üzdü. 
Sanki tapınağın o bölümü kel 
kalmış gibiydi. 

Karnak Tapınağı bir zamanlar 
Hıristiyanlar için gizlenme yeri 
olarak kullanılmış. Yaktıkları 
ateşle tapınağın tavanları 
kararmış. Günümüzde bile 
tapınağın tavanları isten 
siyahlaşmış bir şekilde 
duruyor. Tapınak tavanlarına 
zarar vermekle de kalmamış 
duvarlardaki rölyefleri de 
kazımışlar.

Tapınak duvarında rastladığımız 
ilginç bir figürün mitolojik 
hikâyesi şöyleydi: Erkekler savaşa 
gider, geride sadece bir tane yaşlı 
adam bırakılır. Savaş dönüşü 
tüm kadınları hamile bulan 
Tanrı Ra kadınlara sahip çıkması 
için geride bırakılan adamı 
cezalandırıp bir kolunu ve bir 
bacağını kestirir. 
 

KUTSAL BOKBÖCEĞİ
ETRAFINDA DİLEKLER 
UÇUŞUYOR
Karnak Tapınağı sonunda, 
karşımıza yapay bir göl çıktı. 
Antik Mısır’da Nil suyu ile dolu 
olan bu gölde rahipler ayinlerden 
önce yıkanırmış.

Mısır’daki en yaygın 
sembollerden biri de 
bokböceğidir (Skarabe). 
Eski Mısır halkı böcek 
heykelinin etrafında saat 

yönünün tersine üç 
kez dönerek dilekler 
dilermiş. Günümüzde 
turistler de aynı 
geleneği yaşatıyor. 
Mısır’da en çok 
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satılan süs eşyalarından biri de 
bokböceği kolye ve küpeleri. 

PAPİRÜS BİTKİSİNDEN KÂĞIT
Mısırlılar atalarının yaptıkları 
eserleri, tanrı ve firavunların 
kompozisyonlu resimlerini 
papirüs bitkisinden yapılmış 
kâğıtlara çizip satıyorlar. Sokak 
satıcıları baskı papirüsleri hayli 
ucuza satıyor. Sanatçıların 
eserleri ise atölyelerde daha 
yüksek fiyatlara pazarlanıyor. 
Papirüsün nasıl yapıldığını bir 
atölyede öğrendik. İnce ince 
kesilen 1 mm kalınlığında, 1 
cm eninde papirüs dallarını 
açık renkli papirüs yapmak için 
suda 3 gün, koyu renkli papirüs 
kâğıt elde etmek içinse 9 gün 
bekletiyorlar. İncecik kesilmiş 
papirüs dalları bir alt, bir üst 
örülerek, üzerine de baskı 
konulduktan sonra kurumaya 
bırakılıyor. 
Papirüsler Mısır için güzel bir 
gelir kaynağı. Günümüz Mısır 
insanı turizm geliri anlamında 
atalarına gerçekten çok şey 
borçlu.
Gemimize döndük. Günün 
yorgunluğu ardından akşamı 
güvertede arkadaşlarla kahve 
içerek geçirdik. Güvertedeki 
zamanımız gezimizin en keyifli 
zamanlarından biriydi. Sohbet 
ediyor, şakalaşıyor, güneşleniyor, 
bilmediğimiz bir coğrafyanın 
iklimini, doğasını, insanlarını 
izliyor, yaşıyorduk. 

KRALLAR VADİSİ’NDE 62 KRAL 
MEZARI
Krallar Vadisi’ne doğru yol 
alırken gördüğümüz tepelerin 
sarı toprak yığınlarından 
oluştuğunu sanmıştım. Meğer o 
gördüklerim kayalıklarmış. Asırlar 
önce bu kayalıklar oyularak kral 
mezarları oluşturulmuş. Tek bir 
ağacın bile olmadığı çöl sıcağı 
topraklardaydık. 

Doğa deyince yeşile alışmış 
bizler için bu topraklar bana 
ilk gördüğümde, ruhsuz ve 
kupkuru gelmişti. Biraz da 
ürkütücü. Arkadaşlarım olmasa 
bu topraklarda yürümekten 
ürkebilirdim belki de. Bu eserleri 
yapanlar kadar, olanaksızlıklar 
içinde hiç tanımadıkları bir ülkede 
çöllerde gezinerek bu tapınakları 
keşfedenlere de saygı duydum. 

Seyyahlık nasıl bir şey olsa gerek, 

diye çok düşünmüşümdür. 
Seyyah olmak için mangal gibi 
bir yüreğin gerekliliğini bu 
gezide anladım. Hep kendimle 
hesaplaşıyordum. Kendimi 
arkeologların, sanatkârların, 
işçilerin yerine koymaya 
çalışıyordum. Gözlerimin 
önüne üst üste kurulan iskeleler 
geliveriyordu. 

Luksor Krallar Vadisi’nde 
karşımızdaki devasa tapınakların 
girişi  “V” şeklinde görünmekteydi. 
Rehberimize, “Tapınakların 
girişlere altlara doğru neden 
daralıyor,” diye sordum. “Nil 
nehri temel alınmış. Nil’in üstü 
geniş altı dardır. Onun şeklinde 
yapılmış. Nil burada hayattır. O 
da tanrıdır,” dedi. Bu görüntüye 
diğer şehirlerdeki tapınaklarda 
da tanık olduk.  Eski Mısırlılar her 
yapıda Nil’i örnek almışlar, hayatın 
da Nil’in akışı gibi bir düzeni 
olduğuna inanmışlar. 
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SEYYAH VE KÂŞİFLERİN
KADERİ: YALNIZLIK, 
ISSIZLIK
Krallar Vadisi’ne doğru ilerlerken 
kendimi bir çölün ortasında 
yapayalnız hissediverdim. Sanki 
çevremde kimsecikler yoktu. 
O ıssız topraklarda yürüyor, 
bilinmeyeni bulmaya çalışıyordum. 
Bir ipucu bulmalıydım. Firavunlar 
diyarındaydım… Birden kendime 
geldim. Kâşif değildim ki! 
Turisttim. Birçok arkadaşımla 
beraber gelmiştim. Sadece biz 
de yoktuk. Dünyanın pek çok 
ülkesinden gelmiş binlerce insanla 
beraberdik… 

Tam o sırada, Birleşmiş Ressamlar 
ve Heykeltraşlar Derneği Başkanı 
ressam arkadaşımız Hüseyin 
Yıldırım’ın seslenişi geldi kulağıma. 
“Gülseren Ablacım, bir duraksama 
oldu sanki sende, gerilerde 
kalmaya başladın…” diyordu. 
Kendime gelir gibi oldum. Oh, 
dedim, hayallerimdeki yalnızlıktan, 
çöldeki ıssızlıktan kurtuldum. 
Hüseyin Yıldırım devam ediyordu: 
“Abla anladım seni ben! Mezarların 
içindeki resimlerin yağlıboya 
tablolarını yapacaksın galiba. 
Kompozisyonlar oluşturuyor 
gibisin kafanda…” Bilse ki tarihin 
sayfalarında geziniyordum… 
Doğadaki bir ağaç bile insanın 
yalnızlık duygusunu yok 
ediveriyor. Yalnızlığı, ıssızlığı 
yaşam biçimi edinmiş seyyahlara, 
kâşiflere bir kez daha saygı 
duydum.  

Sıcak havada dakikalarca yürüdük. 

Sığınabileceğimiz en ufak bir 
gölgeye bile rastlamadık. Krallar 
Vadisi’ndeki mezarların içine 
girdik. Mezarların duvarları 
rengârenk muazzam resimlerle 
doluydu. Bir kez daha asırlar 
öncesinden bize seslenen sanata, 
sanatçıya saygı duydum. 

TUTANKAMUN DIŞINDA TÜM 
MEZARLAR SOYULMUŞ
Krallar Vadisi olarak adlandırılan 
Deir el-Bahari, güneşte kavrulan 
dik yamaçlı kayaların eteklerinde, 
Nil’e çok da uzak olmayan, kıraç bir 
bölge. Piramitlerdeki kral mezarları 
gibi soyulmasınlar diye kayaların 
içine gizlenmiş olan bu mezarlar 
da gizli kalmayı başaramamışlar. 
Tutankamun dışında tüm kralların 
mezar hazineleri soyulmuş. 

Kimi mezarların duvar resimleri 
daha dün yapılmış gibi, öylesine 
iyi korunmuş; bazılarıysa zamanın 
aşındırmasına yenik düşmüş. 
Tümünün ortak özelliği hep ölümü 
çağrıştırıyor olmaları. Firavunlar 
sanki bu dünyada tatlı bir ömür 
sürmemişler gibi, öte dünyada 
sonsuza dek yaşayacaklarına 
inandıklarından, ölüme müthiş 
hazırlamışlar kendilerini. 
Hazırlamakla da yetinmeyip 
ölümün çağrısına kapılmışlar 
sanki! Doğa deyince yeşile 
alışmış bizler için bu topraklar 
bana ilk gördüğümde, ruhsuz 
ve kupkuru gelmişti. Biraz da 
ürkütücü. Arkadaşlarım olmasa 
bu topraklarda yürümekten 
ürkebilirdim belki de. Bu eserleri 
yapanlar 

Doğa deyince 
yeşile alışmış 
bizler için bu 
topraklar bana 
ilk gördüğümde, 
ruhsuz ve 
kupkuru gelmişti. 
Biraz da 
ürkütücü.
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FİRAVUNLARIN TANRISAL 
İSTEKLERİ
Mısır’ı gezerken şu düşünceden 
kendimi bir türlü alamadım. 
Firavunlar kendilerini 
tanrılaştırırken, Mısır tanrıları da 
kendilerini insanlaştırıyorlardı. 
Firavunların tanrısal istekleri, 
Mısır tanrılarının da insansal 
istekleri vardı.

Firavun mezarlarının duvarlarına 
nakşedilmiş fresk resimler, 
taşa kazınmış hiyeroglifler, 
tapınakları dolduran devasa 
heykellerle sütunlar ve 
dikilitaşlar eski Mısır’ın görkemini 
yansıtmıyor yalnızca, varoluşun 
tek gerçeğinin aslında ölüm 
olduğunu da biz ölümlülere bir 
kez daha anımsatıyor. 
Firavunları ölümsüz kılmak 
için nice kâtipler papirüsler 
dolusu dualar hazırlamışlar, nice 
işçiler piramitleri dikerken çile 
çekip cehennem sıcağında can 
vermişler, nakkaşlar göz nuru ve 
alın teri ile karmışlar hünerlerini. 
Ama yine de yıkılıp gitmiş bu 
uygarlık, kızgın kumların altında 
asırlarca günışığına çıkacağı anı 
beklemiş. 

Firavunlar, ortasından nehir 
geçen koskoca bir imparatorluğu 
yönetmişler. Bu dünyanın 
gerçekte bir hayal, öte dünyanın 
asıl olduğuna inanarak.

GERÇEKLE MASAL DÜNYASI 
ARASINDAYIM
Ben Mısır’ı yaşarken kendimi 
gerçekle masal dünyası arasında 
buluverdim. Mısır toraklarında 
gezinirken Luksor’da Karnak 
Tapınağı’nda, Krallar Vadisi’nde 
gerçekle hayal arasında yüzdüm 
durdum. Hani çocukluğumda 
anneannemin anlattığı yedi 
kat yerin dibine inen prenslerin 
öyküleri vardı ya, bu firavunlar 
dünyası oradaki yer miydi? Yoksa 

o prensler daha derin yerlere mi 
iniyorlardı. Buradaki mezarları 
bulan arkeologlar mutlaka 
çocukluklarında çok masal 
dinlemişlerdi ki; toprak altındaki 
dünyayı bulabildiler. Kazı yaparken 
çok okumak, araştırmak yanı sıra 
hayal kurmak, masal dinlemek de 
önemliydi.

KADIN FİRAVUN HATŞEPSUT 
Firavun mezarlarının uzağında 
taş sütunları, kat kat terasları ve 
heykelleriyle bir falezin yamacına 
sırtını dayamış Deir el-Bahari 
Tapınağı, kadın firavun Hatşepsut’a 
ait. M.Ö 1490-1468 yılları arasında 
devleti yöneten bu alımlı, akıllı 
ve güzel kadın I.Tutmosis’in kızı 
olarak dünyaya gelmiş. Ama kendi 
adına yaptırdığı tapınağın duvar 
resimlerine bakılırsa, doğrudan 
güneş tanrı Amon’dan doğmuş. Ve 
evlendiği üvey kardeşi II.Tutmosis, 
erken yaşta ölünce tahta çıkmış.
Tüm kadınsı adlarından ve 
özelliklerinden vazgeçerek, hatta 
sahte sakal takarak, gerçek bir 
firavun gibi, tam 30 yıl Mısır’a 
hükmetmiş. Bu sürede dev anıtlar 
inşa ettirmiş. Mısır’ın en önemli 
ticari faaliyetleri de onun yıllarında 
yapılmış. Mısır, Hatşepsut sayesinde 
refaha, bolluğa kavuşmuş. 
Firavunluğu süresince barışçı bir 
politika sürdüren Hatşepsut yalnız 
isyanları bastırmak için savaşmış. 
Hatşepsut’tan sonra iktidara 
üvey oğlu III.Tutmosis geçmiş. 
Üvey oğul, kendisinin krallığını 
engellemiş olan Hatşepsut’un adını 
tapınaklardan silmiş, dikilitaşının 
etrafını ise duvarla örerek 
görünmez kılmaya çalışmış!
Rehberimize, tapınakların girişleri 
altlara doğru neden daralıyor, diye 
sordum. “Nil nehri temel alınmış. 
Nil’in üstü geniş altı dardır. Onun 
şeklinde yapılmış. Nil burada 
hayattır. O da tanrıdır,” dedi. Bu 
görüntüye diğer şehirlerdeki 
tapınaklarda da tanık olduk.  Eski 
Mısırlılar her yapıda Nil’i örnek 
almışlar, hayatın da Nil’in akışı gibi 
bir düzeni olduğuna inanmışlar. 
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MISIR HÂLÂ GİZEMİNİ 
KORUYOR
Eski Mısır uygarlığı, günümüzden 
bakıldığında, hem hayranlık 
uyandırıyor hem de şaşırtıyor 
bizleri. Yapılan tüm araştırmalara 
ve ulaşılan bulgulara karşın, 
gizemini, hâlâ büyük ölçüde 
koruyor. Bu nedenle firavunların 
mirasını günümüz değerleriyle ele 
almak yanlış olur. Ne var ki yalnızca 
onların ve iktidarı devraldıklarına 
inandıkları tanrıların adlarını 
biliyoruz. 
Oysa piramitleri firavunlar 
kendi elleriyle dikmedi, tapınak 
ve mezarların duvarlarına 
hiyeroglifleri onlar yazmadı, 
rengârenk resimleri çizip 
boyamadı. Bütün bu güzellikleri 
yaratanların anısını, kim 
olduklarını bilemesek de, canlı 
tutmalıyız diye düşünüyorum. 
Onların gerçek sanatçılar 
olduğunu biliyorum. Sanatçı 
olmasaydı, sanat olmazdı…

KAYIKLARDAN FIRLATILAN 
TEKSTİL
Gemimizde gece etrafı izlerken 
birden çevremizi felluka denen 

yöresel kayıklar doldurdu. 
Fellukalardaki insanlar ellerindeki 
tekstilleri satmaya çalışıyorlardı. 
Satıcılar satmak istedikleri malı 
güverteye fırlatıyorlardı. Satıcıların 
fırlatma yeteneklerine hayran 
kalmamak elde değildi. Irmak 
yüzeyindeki fellukalarını gemiyle 
yarıştırıyor, bir taraftan da satış 
yapmaya çalışıyorlardı. Gemimizi 
saatlerce takip ettiler. Onlar 
dört kat yükseklikteki güverteye 
mallarını attılar, biz de naylon 
poşetlere sardığımız paraları 
onlara fırlattık.  
Gecenin karanlığında bu alışveriş 
saatlerce devam etti. Sadece 
gemimizden yansıyan ışık ve 
fellukalarda bulunan ampul ışıkları 
vardı. Satıcılar çok çok ustaydılar, 
gönderdiğimiz paraları kepçeleri 
ile havada kapıyorlardı. Ben iki 
takım masa örtüsü ve battaniye 
satın aldım. Alışverişten hepimiz 
memnun kaldık. 
Bizimle beraber yolculuk yapan 
bir de televizyon ekibi vardı. 
Bizim bu alışverişimizi onlar 
da televizyonları için çektiler. 
Televizyon görüntülerinin yıl 
içinde defalarca yayınlanması 
sonucu birçok arkadaşım Gülseren Sönmez

Ressam ve Ebru Sanatçısı                                                                                                          
gulserensnmz@gmail.com

“Gülseren seni televizyonda 
gördük. Mısır’da Nil’deki gemide 
alışveriş yapıyordun!” dediler 
bana. Aylar sonra çekimleri 
izleyenler Mısır’a sanki daha 
yeni gitmişim gibi algılayıp beni 
kutluyorlardı.

“HASAN ŞAŞ, YAVAŞ YAVAŞ” 
Ertesi günlerde de bu kez meyve 
satan kayıklar bizleri takip etti. 
Alışveriş harikaydı. Fellukadakiler 
bizim Türk olduğumuzu öğrenince 
“Hasan Şaş, yaveş yaveş, iyi 
alışveriş!” diyorlardı. 2002 Dünya 
Futbol Kupası’nda Türkiye dünya 
üçüncüsü olmuştu. Mısırlılar 
futbolcu Hasan Şaş’ı oradan 
biliyorlardı. Medyanın, futbolun 
gücüne bir kez daha tanık olduk.
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Sağlıklı bir doğumun 
gerçekleşmesi için birtakım 
etkenlerin bir arada olması 
gerekir. Bunlardan biri de 
bebeğin rahimdeki duruş 
şeklidir.
Annenin vücudu doğum 
için hazırlanırken, bebek de 
doğuma elverişli hale gelmek 
için hareket ederek yer 
değiştirir. Bebeğin rahimdeki 
pozisyonuna prezentasyon 
denir. Fetüsün vücudunun, 
doğum kanalından çıkmasına 
yol açan kısmını ifade eder. 
Genellikle doğum kanalından 
çıkan ilk organ bebeğin 
başı olmalıdır ancak bazı 
durumlarda kalça veya 
omuz da öncelikli gelebilir. 
Bebeğin doğum için doğru 
pozisyonunda olup olmadığını 
değerlendirmek için, gebeliğin 
son haftalarına yaklaştıkça 
düzenli olarak kontrol 
edilmelidir.

Fetüsün prezentasyon 
şekilleri nelerdir?
En yaygın görülen 
prezentasyon çeşitleri bebeğin 
baş duruşu, makat duruşu ve 
yan duruşudur. Eğer fetüs farklı 
bir pozisyonda ise, doğum 
daha zor hale gelebilir ve 
vajina yoluyla doğum yapmak 
mümkün olmayabilir.

Prezentasyon
(Bebeğin Rahimdeki Duruş Şekli)
Bozukluğu nedİr?

Prezentasyon vertex (verteks) 
ne demek?
Bebeğin kafasının aşağıda, 
yüzünün ise arkaya dönük 
olduğu prezentasyon vertex veya 
verteks olarak adlandırılır. Normal 
doğum için en ideal ve güvenli 
pozisyon budur. Bebeğin çenesi 
göğsüne sıkışır ve başı pelvise 
girmeye hazırdır. Bebek, başını 
ve boynunu bükebilir ve çenesini 
göğsüne sokabilir. Bu pozisyon 
genellikle oksipito-anterior olarak da 
adlandırılır.
Kafanın en dar kısmı rahim ağzına 
baskı yapmaya başladığında 
açılma başlar. Bebeklerin çoğu 33. 
ile 36. haftalar arasında baş aşağı 
pozisyonda yerleşirler.

Prezentasyon anomalileri 
nelerdir?
Bazı bebekler anne karnında 
doğumu zorlayıcı şekillerde 
konumlanabilirler. Böyle 
durumların önceden tespit 
edilmesi hayati önem taşır. 
Malprezentasyon olarak da bilinen 
prezentasyon anormalilerinin en 
sık görülen türleri şunlardır:
Oksipito-posterior (OP):
Bebeğin başının aşağıda fakat 
yüzünün sırta doğru değil, 
karına doğru dönük olma halidir.  
Oksipito-posterior (OP) pozisyonu 
olarak adlandırılan prezentasyon 
sıkça görülür. Doğumun ilk 
aşamasında bebeklerin yaklaşık 
üçte biri bu pozisyondadır, ancak 
çoğu kendiliğinden doğru yöne 
doğru dönerler. Normal duruşa 
gelemeyen bebeklerin doğumu 
esnasında doğum sancısına 
ilave olarak şiddetli bel ağrısı ve 
doğun süresinin uzamasıyla karşı 
karşıya kalınır. Bu nedenle, doğum 
sırasında ağrıları hafifletmek için 
epidural gerekebilir.
Makat geliş:
Makat pozisyonu, normal bir 
doğum için uygun değildir. 
Yaklaşık olarak her 25 doğumdan 
birinde bebeğin makat pozisyon 
aldığı görülür. Makat gelişi 
bebeklerin çoğunluğu sağlıklı bir 
şekilde doğmuş olsa da, doğum 
sırasında gerçekleşebilecek olan 
doğum kusurları veya travma 
riski de oldukça yüksektir. Bu 
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prezantasyonda bebeğin başı,  vajinadan çıkan son kısmıdır ve bu da 
doğum kanalından geçmesini zorlaştırır. Ayrıca göbek kordonu da bu 
esnada düğüm haline gelebilir veya bebeğin boynuna dolanabilir. Eğer 
gebeliğin son haftalarına yaklaşılmasına rağmen bebeğin pozisyonu 
ısrarla değişmiyorsa sezaryen doğuma ihtiyaç duyulabilir.

Bebeğin doğum 
için doğru 
pozisyonunda 
olup olmadığını 
değerlendirmek 
için, gebeliğin 
son haftalarına 
yaklaştıkça düzenli 
olarak kontrol 
edilmelidir.

Op. Dr. Havva Pars Ağargün
Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı - Tüp Bebek

Makat geliş, bebeğin 
pozisyonuna göre 3 farklı 
şekilde görülebilir:
	 •	Komple	(bağdaş)	
makat: Bebek bağdaş kurma 
pozisyonunda, kafa üst 
kısımda, kalça ise rahim ağzının 
yakınında konumlanmıştır. 
Dizler kalçaya doğru 
katlanmıştır.
	 •	Ayaklar	yukarıda:	
Bebeğin kalçası doğum kanalına 
yakındır, ancak bacaklar 
vücudunun önünde düz bir 
şekilde olduğu için ayaklar 
kafaya yakındır.
	 •	Ayaklar	aşağıda:	
Bebeğin ayaklarından biri veya 
her ikisi de doğum kanalına 
doğru durmaktadır.

Yan duruş:
Bebeğin rahim içerisinde 
tam veya hafif yatay olarak 
konumlanmasıdır. Nadir 
karşılaşılan bir durumdur, 
çünkü bebeklerin doğum 
vakti yaklaştığında kendilerini 
aşağıya çevirmektedirler. 
Aksi halde, bu pozisyondaki 
bebeklerin doğumu için 
sezaryen gerektir. Yan duran 
prezantasyon bebeklerde 
doğum başladığı zaman, 
göbek kordonunun bebekten 
önce rahimden çıkma riski 
vardır. Göbek kordonu 
prolapsusu olarak bilinen 
bu tıbbi duruma acil olarak 
müdahale edilmelidir. 
Yan duran bebeklerde 
kesinlikle sezaryen 
doğum tercih edilmelidir.
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Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal!

Mehmet Akif Ersoy/ İstiklal 
Marşı
İstiklal Marşı; bir milletin 
en zor zamanlarında 
yazılmış ve yazıldığı günden 
bugüne hep en yüksek 
sesle okunan tek şiirdir. 
Ülkemizin bağımsızlığının 
ve direnişinin sembolü olan 
bu marş Mehmet Akif’in 
hasta yatağında “Allah bu 
millete bir daha İstiklal Marşı 
yazdırmasın” duasıyla birlikte 
söylenir.

Takvim yaprakları Kurtuluş 
Savaşı’nın yaşandığı o sürece 
şahit oluyordu. İşgal altında 
geçen yıllarda, halkın ve 
ordunun moral ve gücünü 
artıracağı düşünülerek marş 
yarışması düzenlemek için 
Maarif Vekâleti yani Milli 
Eğitim Bakanlığı harekete 
geçti. Dönemin gazetelerinde 
duyurular yapıldı. Yarışmayı 
duyan şairler yazdıkları şiirlerle 
katılım sağladı. Toplamda 724 

şiir yarışmaya katıldı. Bu şiirler 
incelenerek 6 tanesi bastırılıp 
milletvekillerine dağıtıldı. 
Şüphesiz hepsi çok güzel olan 
bu şiirlerin Milli Mücadele 
ruhunu anlatmak için yeterli 
olmadığını düşünen Milli 
Eğitim Bakanı Hamdullah 
Suphi, yarışmaya para ödülü 
konulduğu için katılmadığını 
öğrendiği Burdur Milletvekili 
Mehmet Akif Ersoy’a bir 
mektup yazarak yarışmaya 
katılmasını ve şiir yazmasını 

Milli Şair
MEHMET
AKİF
ERSOY
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istedi. Bakan Hamdullah Suphi Tanrıöver 
Mehmet Akif’e yazdığı mektubunda şu 
sözlere yer verdi;

“Pek Aziz ve Muhterem Efendim,
İstiklâl Marşı için açılan yarışmaya 
katılmayışlarındaki sebebin ortadan 
kaldırılması için pek çok tedbirler vardır. 
Usta kişiliğinizin istenilen şiiri meydana 
getirmesi, amacın gerçekleşmesi için son çare 
olarak kalmıştır. Asil endişenizin gerektirdiği 
ne varsa hepsini yaparız. Memleketi bu 
etkili telkin ve heyecan kaynağı aracından 
mahrum bırakmamanızı rica ve bu vesile ile 
en derin hürmet ve sevgilerimi arz ve tekrar 
eylerim efendim.”

Mektubu okuyan Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nı 
yazmaya karar verdikten sonra bütün 
varlığını ona harcamıştır. Bulunduğu 
Taceddin Dergahı’nda, gezdiği yerlerde, 
uykusundan uyandığında kısacası 
her an yazacağı şiirle meşguldür. Milli 
Mücadele’nin ruhunu en iyi kavrayanlardan 
biri olarak kaleme aldığı İstiklal Marşı’nı 
bitirdikten sonra yarışmaya gönderir. 
Mehmet Akif Ersoy’un da şiiri ile birlikte 
toplam yedi şiir değerlendirilmeye alınır. 
12 Mart 1921 yılında dönemin Meclis 
Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili olan Dr. 
Adnan Adıvar’ın başkanlığını üstelendiği 
toplantıda bu yedi şiir ele alındı. İnceleme 
ve değerlendirmelerden sonra İstiklal Marşı 
olarak kabul edilen Mehmet Akif Ersoy’un 
şiiri Bakan Hamdullah Suphi Bey tarafından 
okundu ve İstiklal Marşı’nın kabulü 
gerçekleştirilmiş oldu. Mehmet Akif Ersoy, 
daha yarışmanın başındayken reddettiği 
para ödülünü ise “Darül Mesai” adlı yardım 

kurumuna bağışlamıştır. Çünkü o İstiklal 
Marşı’nı milleti ve ordusu için kaleme 
almıştı.

 Mehmet Akif Ersoy, 1873 yılında 
İstanbul’un Fatih ilçesinde gözlerini 
dünyaya açmıştır. Babası Mehmet Tahir 
Efendi’dir. Babası milli şairimize öncelikle 
Ragif adını verdi ve ölene dek kendisine 
bu isimle hitap etti. Bu ismin yaygın 
olmaması ve telaffuzunun da zor olması 
nedeniyle annesi dâhil diğer tüm yakın 
çevresi kendisine Akif demeyi tercih etti. 
Mehmet Akif Ersoy henüz 4 yaşındayken 
mahalle mektebinde öğrenim görmeye 
başladı. Ardından ortaokulu da tamamlayıp 
dönemin en gözde okullarından birinde 
Sosyal Bilimler eğitimi almaya başladı. 
Babasını bu süre zarfında kaybeden milli 
şairimiz bölüm değiştirerek Veterinerlik 
Fakültesi’ne geçiş yaptı. 25 yaşına 
gelince İsmet Hanımla evlendi. Ardından 
1920 yılında Burdur Milletvekili seçildi. 
Milletvekilliği yaptığı dönemde İstiklal 
Marşı yarışmasına davetle katılarak birinci 
oldu. Ülkemizin en zor zamanlarında 
şiirleriyle ordumuzu ve milletimizi 
yüreklendiren Mehmet Akif Ersoy, yaşamı 
boyunca yüzlerce şiir yazdı. Takvimler 
27 Aralık 1936 yılını gösterdiğinde ise 
hayata gözlerini yumdu. Bizlere bıraktığı 
başta İstiklal Marşımız olmak üzere bütün 
şiirleri Asım’ın Nesli diye isimlendirdiği 
gençler için büyük ve anlamlı mesajlar 
içermektedir. 
Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 
83. yıldönümünde sevgi, saygı, minnet ve 
rahmetle anıyoruz. 

Akif, İstiklal Marşı’nı
yazmaya karar verdikten sonra

bütün varlığını ona harcamıştır.

35

Tarihten Sayfalar



Çekmeköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Alman 
Çoban Köpekleri Türkiye ve Ortadoğu Şampiyonası’nda 11 
ülkeden yaklaşık 150 köpek yarıştı.
Çekmeköy Belediyesi, bu yıl 8’incisi 
düzenlenen Alman Çoban Köpekleri 
Türkiye ve Ortadoğu Şampiyonası’na ev 
sahipliği yaptı. Alman Çoban Köpeği Irk 
ve Spor Derneği ve Royal Canin firması 
işbirliğiyle düzenlenen şampiyonaya 
11 ülkeden yaklaşık 150 köpek katıldı. 
Çekmeköy Belediyesi Ömerli Spor 
Tesisleri’nde gerçekleşen şampiyonada 
köpekler, yaş ve cinsiyet gibi kriterlere 
göre farklı kategorilere ayrıldı. Köpekler, 
ringe çıkmadan önce güvenlik amacıyla 
karakter testine tabi tutuldu. Özel 

elbiselerini giyen görevli eğitmenlerin 
ellerindeki elastik sopalarla köpeklerin 
reaksiyonları ve sahipleri tarafından 
verilen komutlara itaat dereceleri 
ölçüldü. Kendilerine yapılan saldırıya 
yeterli tepkiyi vermeyen veya gereken 
tepkiyi vermesine rağmen sahibinin 
‘Bırak’ komutuna uymayan köpekler 
ringe çıkmadan elendi. Karakter testini 
başarıyla geçen köpekler ise ringde boy 
göstermeye hak kazandı. Karakter testi 
sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

ALMAN ÇOBAN
KÖPEKLERİ
ÇEKMEKÖY’DE YARIŞTI
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Yarışmada yurt dışından gelen uzmanlar 
tarafından köpeklerin kemik yapısı, yüz ifadesi, 
yürüyüş, koşuş, kendini sergileme gibi kriterler 
incelendi. Yaş grubu ve cinsiyet gibi her 
kategoride incelenen kriterlere göre dereceye 
giren köpekler ve sahipleri ödüllendirildi. Ödül 
alan köpeklerden Arya’nın sahibi Mert Tarik, “Arya 
benim can dostum. 2 aylıkken aldım, şu anda 15 
aylık. Kazanmak mükemmel 
bir duygu. İkinci defa bu 
yarışmaya geliyorum ve bu 
yaşadığım ikinci birincilik. 
Arya’mla Allah izin verirse 
daha ilerilere gideceğiz” 
dedi.

Alanda bulunan 
yarışmacılara ve 
vatandaşlara Çekmeköy 
Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz’ın selamını ileten 
Çekmeköy Belediye Başkan  
Yardımcısı Latif Coşar, 
“Çekmeköy’de üçüncüsü, 

Türkiye’de sekizincisi düzenlenen Alman Irkı 
Çoban Köpekleri Yarışması’ndayız. Çok eğlenceli. 
Aynı zamanda hayvan sevgisini aşılamak adına 
güzel bir etkinlik. Aynı zamanda da bir sosyal 
sorumluluk projesi. İştirakçi firmalarımız buraya 
sponsor oldular. Son etabı sanırım Almanya’da 
düzenlenecek. Bu anlamlı yarışa katılan herkese 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

hayvan sevgisini 
aşılamak adına
güzel bir etkinlik
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Çekmeköy’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 28 Ekim günü 
Taşdelen Meydanı’nda resmi kurumların Atatürk anıtına çelenk 
sunma töreni ile başladı. 29 Ekim sabahı Çekmeköy Kaymakamı 
Adem Arslan’ın makamında bayram tebriklerini kabulüyle 
devam eden programlar, Taşdelen Turgut Özal Bulvarı’nda 
gerçekleşen törenle devam etti. Cumhuriyetin 96. yılında, 
Çekmeköy Kaymakamlığı’nın ev sahipliğinde Taşdelen Turgut Özal B
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Cumhuriyet Bayramı 
tüm yurtta olduğu gibi 
Çekmeköy’de de çeşitli 
etkinliklerle kutlandı.
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Bulvarı’nda düzenlenen  tören saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Törene; 
Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, Çekmeköy 
Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sırmacı, İlçe 
Garnizon Komutanı Erkan Yasan, İlçe Emniyet 
Müdürü Mustafa Demir, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Aktaş, siyasi parti temsilcileri ve 
çok sayıda vatandaş katıldı.

Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, Çekmeköy 
Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sırmacı, 
İlçe Garnizon Komutanı Erkan Yasan alanda 
bulunan vatandaşların bayramını kutladı.

İlçe genelinde okullarda düzenlenen 
Cumhuriyet konulu resim, şiir ve kompozisyon 
yarışmalarında dereceye giren öğrenciler 
plaketlerini Çekmeköy protokolünden aldılar.

Öğrenciler hazırladıkları halk oyunları 
gösterileri ve okudukları şiirlerle alanı dolduran 
vatandaşlardan büyük alkış aldılar.
Kutlamalar geçit töreni ile sona erdi.
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın “ Bugün Fidan 
Yarın Nefes” sloganı ile başlattığı ağaçlandırma seferberliği 
kapsamında Çekmeköy’de 15 bine yakın fidan dikimi yapıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
önderliğinde başlatılan ve Milli 
Ağaçlandırma Günü olarak 
ilan edilen 11 Kasım gününde 
binlerce fidan toprakla buluştu.  
“ Bugün Fidan Yarın Nefes” sloganı 
başlatılan proje ile Reşadiye Mesire 
Alanı, Ömerli 
Mahallesi ve 
Nişantepe 
Mahallesi’nde 
Orman Genel 
Müdürlüğü 
tarafından 
belirlenen noktalara 15 bine yakın fidan 
dikimi gerçekleşti.
        Reşadiye Mesire alanında 

gerçekleşen ağaç dikim törenine; 
İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı 
Kan,  Çekmeköy Kaymakamı Adem 
Arslan, Ümraniye Kaymakamı Suat 
Dervişoğlu, Çekmeköy Belediye 

Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti 
Çekmeköy İlçe Başkanı Salih 
Kırıcı ve genç yaşlı 7’den 70’e 
yüzlerce Çekmeköylü vatandaş 
katıldı.
Tören alanını dolduran 
vatandaşlara 
seslenen 
Çekmeköy 

Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz  “Yarın 
kıyametin kopacağını 

BUGÜN FİDAN 
YARIN NEFES
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bilseniz bile, bugün 
elinizdeki fidanı dikin” diyen 
bir Peygamberin ümmeti 
olarak bugün milyonlarca 
ağacın toprakla buluştuğu 
organizasyonda yerimizi 
aldık. Cumhurbaşkanımızın 
öncülüğünde dünyada da bir 
rekor olacak bu ağaçlandırma 
hareketi yurdumuza hayırlı 
uğurlu olsun, ”dedi.
        Program, alanda ağaç 
dikimi ile devam etti.
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GAZİ MUSTAFA KEMAL
RAHMET VE MİNNETLE
ANILDI
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 
81. yılında minnetle anıldı.

42



B
İZD

E
N

 H
A

B
E

R
LE

R
Gazi Mustafa Kemal, vefatının 
81. yılında  Çekmeköy’de 
anıldı. Taşdelen anıtına çelenk 
sunma töreniyle başlayan  
anma programları, Turgut Özal 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
programla devam etti. 
Çekmeköy Kaymakamı Adem 
Arslan, Çekmeköy Belediye 
Başkan Yardımcısı Şahmettin 
Yüksel, Çekmeköy Garnizon 
Komutanı Albay Erkan Yasan, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet 
Aktaş, siyasi parti temsilcileri, 
sivil toplum kuruluşları ve çok 
sayıda vatandaşın katıldığı 
programda; Gazi Mustafa Kemal’i anlatan şiir ve 
komposizyonlar okundu. Daha sonra öğrencilerin 
zeybek oyunu ve işaret dili ile Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’e sevgilerini ifade etmeleri salondan 
büyük alkış aldı.

İstiklal Marşı’nın okunmasının  
ardından saat 9’u 5 geçe çalan 
siren sesiyle yüzlerce vatandaş 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için saygı 
duruşuna geçti. İstiklal Marşı eşliğinde göndere 
çekilen Türk Bayrağı daha sonra yarıya indirildi.

Çekmeköy Belediye Başkan yardımcısı Şahmettin 
Yüksel “ Vefatının 81. yılında Cumhuriyetimizin 

kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü  
rahmet ve minnetle 
anıyorum,” dedi.
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Çekmeköy Belediyesi ve Asansör 
Denetleme A Tipi Muayene Kuruluşu 
RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim 
Hizmetleri A.Ş. ortak çalışması ile 

gerçekleştirilen “Güvensiz Asansör 
Gerçekleri” programının ilki Çekmeköy 
Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa 
Parkı’nda gerçekleşti. 3 Boyutlu VR Sanal 

GÜVENSİZ
ASANSÖR 
SİMÜLASYONU
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Çekmeköylü
vatandaşlar sanal 
gerçeklik gözlüğü 

ile asansörlerde 
yaşanılabilecek 

güvenlik sorunlarını 
deneyimleme fırsatı 

buldu.
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Gerçeklik oyun gözlüğü ile oynanan 
oyunda periyodik asansör muayenesinin 
önemine dikkat çekildi. Etkinlikte 
vatandaşlara kırmızı etiketli asansörlere 
binilmesi halinde yaşanabilecekler 
simülasyon standında yaşatıldı. 3 boyutlu 
sanal gerçeklik gözlüğü ile gerçekleştirilen 
simülasyonda vatandaşlar, kırmızı etiketli 
asansör kullanımında gerçekleşebilecek 
kötü senaryolarla yüzleşti. 3 farklı 
aşamadan oluşan simülayon 
uygulamasında ilk olarak kırmızı etiketli 
asansöre binme durumunda yaşanan 
kaza gösterildi. İkinci aşamada ise 
kabin gelmeden asansöre binmenin 
tehlikesine dikkat çekildi. Son aşamada 
kata gelmeyen ve yarıda kalan asansörden 
çıkmaya çalışmak durumunda yaşanacak 
kaza anı gözler önüne serildi.         

Sanal gerçeklik gözlüğünü takarak 
simülasyonu deneyimleyen Çekmeköy 
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Burada 
öncelikli hedefimizi vatandaşlarımızı 
bilinçlendirmek. İstanbul’da İlk defa 
Çekmeköy Belediyesi tarafından 
vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş 
bir proje. Düzenli olarak yapılan 
kontroller ile asansörlerde bulunan 
etiketlerin ne anlama geldiğini ve 

bu etiketlere sahip asansörlerin kullanmaları 
durumda nelerle karşılaşabileceklerini sanal 
gerçeklik adeta hemşehrilerimize yaşatıyoruz. 
Bu simülasyonu izleyen vatandaşlarımız daha 
sonra alanda bulunan mühendislerimizden 
akıllarına takılan sorular hakkında bilgi alıyorlar. 
Ayrıca alanda bulunan mobil seri nokta aracımız 
ile vatandaşlarımızdan gelen istek ve talepleri 
not alıp asansörlerinin denetimi için çalışmalar 
yapılmasını sağlıyoruz,” dedi.

Güvensiz Asansör Gerçekleri Deneyim Günleri 
11.11.2019 Pazartesi Günü Madenler Meydanında, 
13.11.2019 Çarşamba günü Taşdelen Kardiyum 
AVM önünde  ve 15.11.2019 Cuma Günü Alemdağ 
Merkez’de vatandaşlarla buluştu.
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Her hafta ev ve esnaf ziyaretleri 
gerçekleştiren Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz hafta başları ve 
sonlarında okullarda düzenlenen bayrak 
törenlerinde öğrencilerle buluşarak 
omuz omuza  İstiklal Marşı’nı okuyor. 

Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ahmet Aktaş’ın da katıldığı bayrak 
törenlerinden önce ziyaret edilen okulda 
görevli olan öğretmenlerle de sohbet 
eden Başkan Poyraz, gelen istek ve 
talepleri not alıyor.

“Eğitim bizim olmazsa olmazımız” diyen 
Başkan Poyraz; “ Bayrak törenlerinde 
öğrenci kardeşlerimiz ile buluşup 
heyecanlarını paylaşıyoruz. Onlara güzel 
bir gelecek dilerken, öğretmenlerimiz 
ile sohbet edip varsa isteklerini dinliyor 
ve daha iyi  şartlarda eğitimlerine 
devam edebilmeleri için  tüm 
imkanlarımızı seferber ediyoruz. Eğitim 
vadisi Çekmeköy’de gitmediğimiz, 
varsa sorununu çözmediğimiz okul, 
dinlemediğimiz öğretmenimiz yok çok 
şükür,” dedi.

BAŞKAN POYRAZ 
BAYRAK TÖRENLERİNDE
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Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz okullardaki bayrak 
törenlerinde öğrencilerle buluşuyor
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Yeni evli çift Baki ve Betül, Baki’nin astsubay olmasından ötürü Şırnak’a 
yerleşir. Şırnak, onlar için tek kelime ile vatandır. Evliliklerinin ilk günü 
Hediye Kadın’dan (komşu), dolayı çok renkli geçer. Ancak, ansızın bir 
operasyon emri gelir ve Baki operasyona gitmek zorunda kalır. Umulmadık 
anda gelişen bu olay, oyunun da asal düğümünü oluşturur. Sonu hüzün; 
belki de sonsuzdur.

Onlar, dönmeyi hiç düşünmeyenlerin torunları.
Arşta buluştular...

SAAT: 20.00

ÜCRETSİZ

ARŞA DOĞRU

08
ARALIK

PAZAR

* 12 yaşından küçük çocukların
getirilmemesi rica olunur.

Cumhuriyet Mahallesi, Demokrasi Cd. No:8, 34788 
Çekmeköy / İSTANBUL

ADNAN MENDERES KÜLTÜR MERKEZİ

ARALIK’19
KÜLTÜR SANAT ETKiNLiKLERİ

YETİŞKİN TİYATROSU



H er gün binlerce 
misafir ağırlayan Şehit 
Üsteğmen Arif Kalafat 
Doğa Parkı’nda yeni 

parkurlar için çalışmalara başlandı. 

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz 
parkta yapılan çalışmalarda ilk fidanı 
kendisi dikti. Yapısı itibariyle Şifa Parkuru 
adı verilen yeni alanda, bitki örtüsü ve 
yürüyüş alanı özel olarak tasarlandı. 

DOĞA
PARK’A
YENİ PARKUR
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Hamidiye
Mahallesi’nde
bulunan Şehit 
Üsteğmen Arif
Kalafat Doğa 
Parkı’na yapılacak 
Şifa Parkuru için ilk 
fidanı Başkan
Poyraz dikti

Şifa Parkuru’nda neler olacak?
Özel olarak tasarlanan parkur 
200 metre uzunluğunda olacak. 
Parkurun yer aldığı alana şifalı olarak 
bilinen 30 tür bitkiden 5 bin adet 
dikim yapılacak. Parkur girişinde 
yer alan turnikeden alana girecek 
vatandaşlar;  ağaç kabukları, kum, 
çakıl, saf ve doğal taşların yer aldığı 
parkurda çıplak ayakla yürüyecek. 
Yürüyüş alanı ve içerisinde 
bulundurduğu bitkiler sayesinde 
doğal terapi alanı özelliği taşıyacak 
parkuru tüm vatandaşlar ücretsiz 
şekilde kullanabilecek.
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Ç ekmeköy Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü’nün bir 
gençlik projesi olan Açık Fikir 

Platformu, 2019-2020 eğitim öğretim 
yılında da programlarına devam ediyor. Lise 
öğrencilerine yönelik yürütülen projede 
farklı kültür merkezlerinde, alanında uzman 
kişilerin verdiği eğitimlerin dışında üç farklı 
atölye çalışması da yürütülmektedir. Proje, 
dersler ve atölye çalışmalarının dışında 
kültür gezileriyle de desteklenmektedir. 

Açık Fikir Platformu öğrencileri proje 
kapsamında bu hafta Dolmabahçe Sarayı ve 
İstanbul Deniz Müzesi’ni gezdiler. Osmanlı 
Devleti’nin Abdülmecid (1839-1861) 
dönemi ile birlikte yönetim merkezi olan 
Dolmabahçe Sarayı kendine özgü mimarisi 
ve konumu itibariyle çok değerli bir yapıya 
sahip. Rehberler tarafından öğrencilere 
sarayın mimari yapısı ve dönemin 
tarihi olayları hakkında bilgiler verildi. 
Dolmabahçe Sarayı’nın ardında Beşiktaş’ta 
bulunan Deniz Müzesi’ni gezen öğrenciler, 
Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan son 
dönemine kadar kullandığı gemiler 
hakkında da bilgi edindiler. 

AÇIK FİKİR 
PLATFORMU 
KÜLTÜR GEZİSİ
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Yûnus Emre’den

Konuşmacı:

Mustafa TATCI ARALIK
PERŞEMBE

SAAT: 20.00

12

ÜCRETSİZ

Yolcuya Öğütler

ARALIK’19
KÜLTÜR SANAT ETKiNLiKLERİ

KONFERANS
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Çekmeköy Belediyesi’nin Çekmeköy İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde 
gerçekleştirdiği kültür gezileri başladı. İlçedeki 
21 okuldan  5 bin öğrencinin katılacağı boğaz 
turları 12 Kasım- 21 Nisan tarihleri arasında 
yapılacak.

İlki 12 Kasım Salı günü yapılan gezilerde 
öğrenciler tarihe ve doğal güzelliklere yolculuk 
yaptılar. Nostaljik bir gezi niteliği de taşıyan 

GENÇLERLE
Seyr ĩ İstanbul
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Çekmeköy Belediyesi Kültür 
Gezileri kapsamında 5 bin 
öğrenciyi boğaz turuna 
çıkarıyor
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organizasyonda çay, simit ve peynir keyfi 
yapan öğrenciler, bol bol hatıra fotoğrafı 
çekmeyi de ihmal etmediler. Çekmeköy 
Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sırmacı 
ve Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ahmet Aktaş da ilk gezide öğrencileri 
yalnız bırakmadı.

Öğrencilere seslenen Çekmeköy Belediye 
Başkan Yardımcısı Sırmacı “ Eğitim vadisi 
Çekmeköy’de binlerce öğrencimize 
boğaz keyfi yaşatacağız. Yaşadığımız 
şehrin güzelliklerini görmek yoğun 
temponuz arasında sizlere iyi gelecektir. 
Keyifli, bol sohbetli bir gezi olmasını 
diliyorum hepinize iyi eğlenceler,” dedi. 
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Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan’ın 
himayelerinde gazilere teslim edilmek üzere 
Çekmeköy Kaymakamlığı’na gönderilen Devlet 
Övünç Madalyaları ve Beratları’nın tevcihi töreni, 
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başladı. Programda daha sonra Kur’an-ı Kerim 
tilavetinin ardından şehitler ve vefat eden gaziler 
için dua edildi.

Törene Çekmeköy Kaymakam Adem Arslan, 
Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Epli, 
Çekmeköy Garnizon Komutanı Albay Erkan Yasan, 
daire amirleri, muhtarlar, gaziler ve aileleri katıldı.

Programda açılış konuşmasını Gazi Arif Gönülalçak 
yaptı. Gazi Arif Gönülalçak konuşmasında vatanı 
sevmenin imandan olduğunu, bu vatan için 
gerekirse canlarını feda edeceklerini söyleyerek 
törenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese 
teşekkür etti.

Daha sonra gazilere ve yakınlarına protokol üyeleri 
tarafından Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları 
tevcih edildi.B
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Çekmeköy Kaymakamlığı tarafın-
dan düzenlenen “Devlet Övünç 
Madalyası ve Beratı Tevcih 
Töreni” Fatma Talip Kahraman 
Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti

KIBRIS GAZİLERİ
İÇİN DEVLET 
ÖVÜNÇ
MADALYASI VE
BERATI TEVCİH 
TÖRENİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Haziran 2018   Sayı: 1 
tene�usdergi.com

AZİZ SANCAR
Nobel Kimya Ödülünü 
Kazanan Türk Bilim 
İnsanı

2018 TRUVA YILI
Dünyada en çok 
tanınan ikinci 
mirasımız Truva

 YOUTUBER
Doğukan Gülal nam-ı 
diğer  “LeafLook” 
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DÜNYA KUPASI
Geçmişten günümüze

dünya şampiyonları.

ÜNLÜ RÖPORTAJI
Survivor Cumali ile keyifli bir 

sohbet gerçekleştirdik.

Temmuz 2018  Sayı: 2 dergitene
us.com

FİLM REPLİKLERİ
Sinema dünyasının altın 

sözlerinden seçkiler.
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SPOR
Balık Kızımız, Şampiyon 

SÜMEYYE BOYACI.

ÜNLÜ RÖPORTAJI
Ünlü DJ, Doğukan Manço 

ile hayata dair bir sohbet.

Ekim 2018  Sayı:5
dergitene
us.com

BİLİM
Evrenin girdap hareketi

VORTEX nedir?
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EĞİTİM
Üniversite tercihlerinde

nelere dikkat edilmeli?

ÜNLÜ RÖPORTAJI
Boğaç Aksoy ile keyifli bir 

sohbet gerçekleştirdik.

Ağustos 2018  Sayı:3
dergitene�us.com

GEZELİM GÖRELİM
Büyükada yolcusu 
kalmasın :)
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SPOR
Tüm maçlarını nakavt ile 

kazanıyor : Büşra Işıldar

ÜNLÜ RÖPORTAJI
Konuğumuz, Türkiye'nin sevilen kişisel 

gelişim uzmanı Aşkım Kapışmak

Ocak 2019  Sayı:8
dergitene
us.com

GEZELİM GÖRELİM
Alem-i Cihan'ın yönetim 

merkezi Topkapı Sarayı

8 MART
Tarihten günümüze
Türk Kadınları

ÜNLÜ RÖPORTAJI
Başarılı sanatçı Hakan Altun ile 

epey kaynattık

Mart 2019  Sayı:10

Ücretsiz Gençlik Dergisi

dergiteneus.com

KADİM ŞEHİRLER
Hatay rehberimiz ile
karşınızdayız
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İZ BIRAKANLAR
Mücadele ile geçen bir ömür: 

Rauf DENKTAŞ.

Ağustos 2019  Sayı:15

Ücretsiz Gençlik Dergisi

dergiteneffus.com

KADİM ŞEHİRLER
Uzaklardaki kardeş şehir 

İslamabat'tayız.

SPOR
Kung Fu ve Millî Gururumuz

Elif Akyüz'ü tanıyoruz.
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POSTER HEDİYELİ

SPOR
Beceri oyunlarında zirve:

BİLARDO

ÜNLÜ RÖPORTAJI
CNN TÜRK'ün enerjik muhabiri 

Fulya ÖZTÜRK konuğumuz oldu

Şubat 2019  Sayı:9

Ücretsiz Gençlik Dergisi

dergitene�us.com

KADİM ŞEHİRLER
Ülkemizin en renkli 
köşelerinden GAZİANTEP
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POSTER HEDİYELİ

SPOR
Ayşe Begüm Onbaşı
ve jimnastik hakkında... 

ÜNLÜ RÖPORTAJI
Adından sıkça söz ettiren genç

yetenek Eli Türkoğlu konuğumuz oldu

Nisan 2019  Sayı:11

Ücretsiz Gençlik Dergisi

dergitene�us.com

KADİM ŞEHİRLER
Yeryüzüne kondurulmuş

şahane şehir MARAKEŞ
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KADİM ŞEHİRLER
3 Din 1 Şehir. Bu ay kadim 

şehir KUDÜS'teyiz.

ÜNLÜ RÖPORTAJI
En iyi radyo programcısı 

Adem Metan konuğumuz.

Eylül 2018  Sayı:4
dergitene
us.com

BİLİM
Toplum 5.0 ve Makineler 

Çağı'nda gelişmeler.

POSTER HEDİYELİ

FENOMEN
Ünlü Youtuber Barış Özcan

hakkında merak ettikleriniz burada.

Mayıs 2019  Sayı:12

Ücretsiz Gençlik Dergisi

dergitene�us.com

KADİM ŞEHİRLER
Kosova'nın tarihi hafızası 

Prizren Şehrindeyiz.

SPOR
Avni Yıldırım ve Kick Boks 

hakkında her şey... 

POSTER HEDİYELİ
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İZ BIRAKANLAR
İslam dünyasında yetişmiş 

bir hazine : İBN-İ SİNA

Haziran 2019  Sayı:13

Ücretsiz Gençlik Dergisi

dergitene�us.com

KADİM ŞEHİRLER
Şehirlerin anası İslam'ın 

gözbebeği Mekke'deyiz

SPOR
Basketbol'da Final Four'a 

Türkiye damgasını vurdu!
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İZ BIRAKANLAR
Türkiye’nin En Genç İlk Valisi 

Recep Yazıcıoğlu'nu tanıyoruz.

Eylül 2019  Sayı:16

Ücretsiz Gençlik Dergisi

dergiteneffus.com

KADİM ŞEHİRLER
Başkurtistan’ın Kadim Şehri 

Ufa Şehri'ndeyiz.

SPOR
Süper Lig, Cemil Usta Sezonu 

2019-2020 I. Devre Fikstürü

NOT DEFTERİ
HEDİYELİ

POSTER HEDİYELİ

İZ BIRAKANLAR
Namluların çevrildiği korkusuz 

padişah, Abdülhamid Han.

Temmuz 2019  Sayı:14

Ücretsiz Gençlik Dergisi

dergitene	us.com

KADİM ŞEHİRLER
Yavru Vatan'ın hayalet 

şehri Maraş.

GÜNCEL
Milli Ruh yeniden doğuyor,

Milli Takım umut veriyor!

ÜNLÜ RÖPORTAJI
Payitaht Abdülhamid dizisinin

başarılı oyuncusu Hamdi Alp.

Ekim 2019  Sayı:17

Ücretsiz Gençlik Dergisi

dergiteneffus.com

KADİM ŞEHİRLER
Arnavutluk'un bize en fazla 

benzeyen şehri TİRAN'dayız.
SPOR
Güreşte Dünyayı Salldık, Rıza 

Kayaalp ile Altın'a uzandık:)

5 KİŞİYE ÇİFT KİŞİLİK

SİNEMA BİLETİ
5 KİŞİYE ÇİFT KİŞİLİK

SİNEMA BİLETİ

Ödüllü Bulmaca Şifresini 

Bize Gönderen Okurlarımızdan
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SPOR
Gururumuz, Ampute Milli 

Futbol Takımımız.

ÜNLÜ RÖPORTAJI
Müslüm Gürses'in çocukluğuna

hayat veren oyuncu, Şahin Kendirci. 

Aralık 2018  Sayı:7
dergitene
us.com

GEZELİM GÖRELİM
Aralık ayında Balat bir 

başka güzel oluyor:)

DE
M
EK

 K
I 
CA
L
IS
IN

CA
 O
L
U
Y
OR

SPOR
Güreş sporunda 
gururumuz Rıza Kayaalp

ÜNLÜ RÖPORTAJI
Sesiyle gönüllere dokunan şair 

Serdar Tuncer konuğumuz

Kasım 2018  Sayı:6
dergitene
us.com

BİLİM
Gizli olmayan gizli 
bir bölge, Area 51



Haziran 2018   Sayı: 1 
tene�usdergi.com

AZİZ SANCAR
Nobel Kimya Ödülünü 
Kazanan Türk Bilim 
İnsanı

2018 TRUVA YILI
Dünyada en çok 
tanınan ikinci 
mirasımız Truva

 YOUTUBER
Doğukan Gülal nam-ı 
diğer  “LeafLook” 

U
S
T
AL
AR

A 
S
AY
G
IY
L
A

DÜNYA KUPASI
Geçmişten günümüze

dünya şampiyonları.

ÜNLÜ RÖPORTAJI
Survivor Cumali ile keyifli bir 

sohbet gerçekleştirdik.

Temmuz 2018  Sayı: 2 dergitene
us.com

FİLM REPLİKLERİ
Sinema dünyasının altın 

sözlerinden seçkiler.
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SPOR
Balık Kızımız, Şampiyon 

SÜMEYYE BOYACI.

ÜNLÜ RÖPORTAJI
Ünlü DJ, Doğukan Manço 

ile hayata dair bir sohbet.

Ekim 2018  Sayı:5
dergitene
us.com

BİLİM
Evrenin girdap hareketi

VORTEX nedir?

Ha
y
at

 K
IS
A.
..

EĞİTİM
Üniversite tercihlerinde

nelere dikkat edilmeli?

ÜNLÜ RÖPORTAJI
Boğaç Aksoy ile keyifli bir 

sohbet gerçekleştirdik.

Ağustos 2018  Sayı:3
dergitene�us.com

GEZELİM GÖRELİM
Büyükada yolcusu 
kalmasın :)
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SPOR
Tüm maçlarını nakavt ile 

kazanıyor : Büşra Işıldar

ÜNLÜ RÖPORTAJI
Konuğumuz, Türkiye'nin sevilen kişisel 

gelişim uzmanı Aşkım Kapışmak

Ocak 2019  Sayı:8
dergitene
us.com

GEZELİM GÖRELİM
Alem-i Cihan'ın yönetim 

merkezi Topkapı Sarayı

8 MART
Tarihten günümüze
Türk Kadınları

ÜNLÜ RÖPORTAJI
Başarılı sanatçı Hakan Altun ile 

epey kaynattık

Mart 2019  Sayı:10

Ücretsiz Gençlik Dergisi

dergiteneus.com

KADİM ŞEHİRLER
Hatay rehberimiz ile
karşınızdayız
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İZ BIRAKANLAR
Mücadele ile geçen bir ömür: 

Rauf DENKTAŞ.

Ağustos 2019  Sayı:15

Ücretsiz Gençlik Dergisi

dergiteneffus.com

KADİM ŞEHİRLER
Uzaklardaki kardeş şehir 

İslamabat'tayız.

SPOR
Kung Fu ve Millî Gururumuz

Elif Akyüz'ü tanıyoruz.
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POSTER HEDİYELİ

SPOR
Beceri oyunlarında zirve:

BİLARDO

ÜNLÜ RÖPORTAJI
CNN TÜRK'ün enerjik muhabiri 

Fulya ÖZTÜRK konuğumuz oldu

Şubat 2019  Sayı:9

Ücretsiz Gençlik Dergisi

dergitene�us.com

KADİM ŞEHİRLER
Ülkemizin en renkli 
köşelerinden GAZİANTEP

K
O
T
U
 
R
O
L
L
E
R
IN

 
IY
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A
D
A
M
I

POSTER HEDİYELİ

SPOR
Ayşe Begüm Onbaşı
ve jimnastik hakkında... 

ÜNLÜ RÖPORTAJI
Adından sıkça söz ettiren genç

yetenek Eli Türkoğlu konuğumuz oldu

Nisan 2019  Sayı:11

Ücretsiz Gençlik Dergisi

dergitene�us.com

KADİM ŞEHİRLER
Yeryüzüne kondurulmuş

şahane şehir MARAKEŞ

du
y
du

n
u
z
 z

il
in

 s
es
in

i.
..

KADİM ŞEHİRLER
3 Din 1 Şehir. Bu ay kadim 

şehir KUDÜS'teyiz.

ÜNLÜ RÖPORTAJI
En iyi radyo programcısı 

Adem Metan konuğumuz.

Eylül 2018  Sayı:4
dergitene
us.com

BİLİM
Toplum 5.0 ve Makineler 

Çağı'nda gelişmeler.

POSTER HEDİYELİ

FENOMEN
Ünlü Youtuber Barış Özcan

hakkında merak ettikleriniz burada.

Mayıs 2019  Sayı:12

Ücretsiz Gençlik Dergisi

dergitene�us.com

KADİM ŞEHİRLER
Kosova'nın tarihi hafızası 

Prizren Şehrindeyiz.

SPOR
Avni Yıldırım ve Kick Boks 

hakkında her şey... 

POSTER HEDİYELİ

Ce
m

il 
M

er
iç

   

İZ BIRAKANLAR
İslam dünyasında yetişmiş 

bir hazine : İBN-İ SİNA

Haziran 2019  Sayı:13

Ücretsiz Gençlik Dergisi

dergitene�us.com

KADİM ŞEHİRLER
Şehirlerin anası İslam'ın 

gözbebeği Mekke'deyiz

SPOR
Basketbol'da Final Four'a 

Türkiye damgasını vurdu!

H
ay

at
 ç

ok
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üz
el

:)

İZ BIRAKANLAR
Türkiye’nin En Genç İlk Valisi 

Recep Yazıcıoğlu'nu tanıyoruz.

Eylül 2019  Sayı:16

Ücretsiz Gençlik Dergisi

dergiteneffus.com

KADİM ŞEHİRLER
Başkurtistan’ın Kadim Şehri 

Ufa Şehri'ndeyiz.

SPOR
Süper Lig, Cemil Usta Sezonu 

2019-2020 I. Devre Fikstürü

NOT DEFTERİ
HEDİYELİ

POSTER HEDİYELİ

İZ BIRAKANLAR
Namluların çevrildiği korkusuz 

padişah, Abdülhamid Han.

Temmuz 2019  Sayı:14

Ücretsiz Gençlik Dergisi

dergitene	us.com

KADİM ŞEHİRLER
Yavru Vatan'ın hayalet 

şehri Maraş.

GÜNCEL
Milli Ruh yeniden doğuyor,

Milli Takım umut veriyor!

ÜNLÜ RÖPORTAJI
Payitaht Abdülhamid dizisinin

başarılı oyuncusu Hamdi Alp.

Ekim 2019  Sayı:17

Ücretsiz Gençlik Dergisi

dergiteneffus.com

KADİM ŞEHİRLER
Arnavutluk'un bize en fazla 

benzeyen şehri TİRAN'dayız.
SPOR
Güreşte Dünyayı Salldık, Rıza 

Kayaalp ile Altın'a uzandık:)

5 KİŞİYE ÇİFT KİŞİLİK

SİNEMA BİLETİ
5 KİŞİYE ÇİFT KİŞİLİK

SİNEMA BİLETİ

Ödüllü Bulmaca Şifresini 

Bize Gönderen Okurlarımızdan
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SPOR
Gururumuz, Ampute Milli 

Futbol Takımımız.

ÜNLÜ RÖPORTAJI
Müslüm Gürses'in çocukluğuna

hayat veren oyuncu, Şahin Kendirci. 

Aralık 2018  Sayı:7
dergitene
us.com

GEZELİM GÖRELİM
Aralık ayında Balat bir 

başka güzel oluyor:)

DE
M
EK

 K
I 
CA
L
IS
IN

CA
 O
L
U
Y
OR

SPOR
Güreş sporunda 
gururumuz Rıza Kayaalp

ÜNLÜ RÖPORTAJI
Sesiyle gönüllere dokunan şair 

Serdar Tuncer konuğumuz

Kasım 2018  Sayı:6
dergitene
us.com

BİLİM
Gizli olmayan gizli 
bir bölge, Area 51



T oplumu oluşturan en 
küçük yapıtaşı olarak 
bildiğimiz aile ve aileyi 
tüm özverisiyle her 

anlamda besleyen kadınlar topluma 
yön veren bireylerdir. Üretkenliği 
daima devam eden kadınlarımız 
günümüzde çalışma hayatına 
katılmayı daha çok tercih etmekte-
dirler. Çalışan kadınlarımız yalnızca 
ev ekonomisine yön vermekle 
kalmıyor aynı zamanda ülke ekon-
omisine, üretmeye ve kadınların 
gücünü ortaya koymak konusunda 
da bir başarı sağlıyorlar. Peki ya ev 
hanımları?

Ev hanımlığı bir meslek midir?
Bir toplumda bizlere yönlendirilen 
sorulardan biri ‘Ne iş yapıyor-
sunuz?’ sorusudur. Eğer çalışıyorsak 
işimizi söylüyor çalışmıyorsak ev 
hanımı diyoruz. Peki ev hanımları 
çalışmıyor mu? Yaşamımızı idame 
ettirirken gösterdiğimiz fiziksel 
sanatsal ya da zihinsel olarak 
harcadığımız bir iş karşılığı belli 
bir ücret alıyorsak bunu çalışmak 
olarak adlandırıyoruz. Bu doğrultu-
dan bakıldığı zaman çalışmamakla 
aynı anlama gelen ev hanımlığının 
bu özelliklere sahip olmadığı çıkıyor 
ortaya. Fakat ev hanımlarının 

özellikle anne olan ev hanımlarının 
sıradan bir günü incelendiği zaman 
aslında içeriğinde hem fiziksel, hem 
sosyal, hem de zihinsel gücü bir 
arada bulundurduğunu görebiliriz. 
Bir ev hanımından çamaşır- bulaşık 
yıkaması, yemek hazırlaması, misafir 
ağırlaması, evin tüm ihtiyaçlarını 
gidermesi beklenir. Ayrıca bir 
anne ise çocuğun tüm fiziksel, 
sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını da 
karşılamalıdır. İşin özüne bakacak 
olursak ev hanımlığı aşçı, öğretmen, 
bakıcı, psikolog gibi birçok mesleği 
barındırmaktadır. 

Peki çalışan kadın ve ev hanımları 
arasında herhangi bir psikolojik 
fark var mıdır?
Çalışan kadın ve ev hanımlarının 
anksiyete ve depresyon düzeylerini 
inceleyen araştırmalar gösteriyor 
ki ev hanımlarının anksiyete ve 
depresyon şiddetleri açık olarak 
daha fazladır. Ortaya çıkan 
bu sonuçların elbette birçok 
farklı sebepleri vardır. Çalışan 
kadının sahip olduğu,  ekonomik 
özgürlük, takdir edilme, sosyallik 
ve bireyselliğe sahip olamayan 
ev hanımları bunlara ek olarak 
tekdüzelikten de memnun 
olmadıklarını dile getiriyorlar. Bunu 

EV HANIMLIĞI!Değeri Biçilemeyen

Meslek; 

Her 
bireyin

hak ettiği
saygıdan ev 
hanımlarını 

mahrum 
bırak-

mamalıyız.
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örneklendirecek olursak herkes 
tarafından bilindiği üzere alışveriş 
yapmak, kuaföre gitmek gibi 
aktiviteler kadınlara kendilerini 
iyi hissettirir. Çalışan kadınlar 
ev hanımlarına oranla bu tarz 
aktiviteleri kendi ekonomik 
özgürlüklerine sahip oldukları 
ve her gün dahil oldukları bir iş 
hayatları olduğu için daha sık 
gerçekleştirmektedirler. Fakat ev 
hanımlarının çoğunluğu maddi 
sebeplerden ötürü kendilerine 
iyi gelecek olan bu aktiviteleri 
daha kısıtlı yaşamaktadırlar. 
Ayrıca sahip oldukları iş yükünün 
azımsandığından şikayet eden 
ev hanımları kendilerini üzen 
şeyin aslında yaptıkları işler 
değil kendilerine gösterilmeyen 
saygı, özveri ve destek olduğunu 
söylüyorlar. 

Ne yapılmalı?
Bir kadın, bir ev hanımı, bir anne 
eğer ruhsal olarak sağlıklıysa 
ve eşi, ailesi, çevresi tarafından 
önemseniyor ve psikolojik 
ihtiyaçlarını giderebiliyorsa bu 
sağlıklı bir ev ortamı, sağlıklı bir 
karı-koca ilişkisi ve sağlıklı yetişkin 
olmak üzere büyüyen çocuklar 
demektir.
Bir iş kurumunda çalışmanın 
sağladığı emeğin sonucu olarak 
alınan maddi karşılık, sosyal destek 
ve itibardan mahrum bırakılan 
ev hanımları emeklerinin karşılığı 
olarak aileleri ve çevrelerinden 

saygı ve destek görüyor olmalılar. 
Aslında bir kadının değer görmesi 
ve kendisine saygı duyulması 
için illaki aylık olarak kazanacağı 
bir maaşa ihtiyacı yoktur. Bir ev 
hanımı olarak yeterince iş gücü 
gerektiren eylemleri zaten yerine 
getirmektedirler.  Bu noktada 
toplum olarak bakış açımızı 
değiştirmemiz gerekiyor. Sağlıklı 
bir topluma sahip olabilmek 
için sağlıklı aile ortamlarına 
ihtiyaç vardır. Aile bireyleri sahip 
olmayı arzuladıkları sevgi, ilgi 
ve destekten mahrum kaldıkları 
zaman,  bu sağlıklı aile ortamından 
ne yazık ki bahsedemeyiz. 
Aile içerisinde özellikle karı-
koca ilişkisi içerisindeki ilişki 
problemlerinin temeline bakıldığı 
zaman saygının azalmasının 
problemleri çoğalttığını 
görürüz. Ev hanımlarının sahip 
olmadıkları ekonomik özgürlük 
ve bireysellik eğer aile içi takdir 
ile desteklenmezse bu durum 
özgüveni düşük ve sağlıksız 
bireyler doğurabilir. Dolayısıyla 
her bir bireyin hak ettiği 
saygıdan ev hanımlarını mahrum 
bırakmamalıyız. 
Ayrıca ev hanımları da destek 
görmek istedikleri aile bireylerine 
ve eşlerine karşı açık bir şekilde 
beklentilerini dile getirmeliler, 
yardıma ihtiyaç duydukları zaman 
bunu söylemeliler.Kadınlarımız 
sahip olmadıkları statü sebebiyle 
görmek istedikleri ilgi alakayı 

göremediklerini düşünüyor 
olabilirler. Fakat dile getirmeme 
onları herhangi bir çözüme 
maalesef ki ulaştırmayacaktır. 
Başkalarından takdir görmek 
elbette ki her insanın görmek, 
duymak isteyeceği bir şeydir. 
Bununla ilgili olarak verilebilecek 
en güzel örneklerden biri 
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi 
olabilir. Abraham Maslow adındaki 
Amerikalı bir psikolog insanların 
temel ihtiyaçları üzerine bir 
araştırma yapıyor ve bu araştırma 
sonucunda yeme-içme, barınma, 
güvenlik nasıl birer ihtiyaçsa 
özgüven, saygı ve saygınlığın da 
insanların temel ihtiyaçlarından 
olduğunu belirtiyor. Başkaları 
tarafından takdir edilme kişilerin 
benlik saygısını da doğru orantıda 
etkilemektedir. Dolayısıyla 
duyduğumuz o kısa ‘tebrikler’ dahi 
bizlerin bir ihtiyacını karşılıyor. Bu 
sebeple kadınlarımız öncelikle 
emek harcayarak yaptıkları tüm 
işleri birer zorunluluk olarak 
görmekten kurtulmalılar ve 
önce kendilerini takdir etmeliler. 
Ardından takdir edilmek istedikleri 
noktalarda bunu açık bir şekilde 
ifade etmeliler. Yaptıkları işleri 
küçümseyen herkese yaptıklarının 
neden zor olduğunu anlatmalılar. 
Bu konuda kendilerine ne kadar 
özgüven duyarlarsa kendilerini 
o kadar iyi hissedeceklerdir. Yeri 
geldiği zaman üzerlerindeki 
sorumlulukların kendilerine fazla 
geldiğini ve omuzladıkları iş 
yükünün aslında takdiri hak ettiğini 
belirtmelilerdir. 
Unutmayalım ki mutlu kadınlar, 
mutlu aileler demektir…

Psiko-Soft Psikolojik Danışmanlık Merkezi 

Psikolog Beyza Kılınç
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Cumhuriyet tarihinin en önemli edebiyat, 
fikir ve düşünce adamlarından olan Necip 
Fazıl Kısakürek’in manevi ve kültürel mirasını 
yaşatmak amacıyla düzenlenen Necip Fazıl 
Ödülleri’nin 2019 yılı kazananları açıklandı. Altı 
yıldır devam eden ve Türkiye’nin kültür ve sanat 
dünyasında önemli bir yer edinen Necip Fazıl 
Ödülleri’nde bu yıl 6 ayrı dalda 7 ödül belirlendi. 
Edebiyat ve düşünce alanında önemli bir yer 

edinen isimleri belirlemek için bir araya gelen 
Prof. Dr. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, 
Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet 
Murat Özel ve Necip Tosun’un içinde bulunduğu 
Necip Fazıl Ödülleri jüri heyeti, yapılan 
değerlendirme ve toplantıların ardından ödüle 
layık görülen isimleri belirledi. 

ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ 
BULDU

2019 Necip Fazıl Ödülleri’ni almaya hak 
kazanan isimler şöyle:

Necip Fazıl Şiir Ödülü: 
İbrahim Tenekeci

Necip Fazıl Hikâye
Roman Ödülü:

Cemal Şakar

“İlk kitabı Üç Köpük’ten itibaren dikkat 
çeken temiz Türkçe’si, kendine özgü, 
istisnai bir şiir dünyası kurma becerisi, 
modernleşmenin yol açtığı toplumsal 
ve bireysel çelişkilere dair güçlü dikkati 
ve şiir yayıncılığına katkıları sebebiyle 
Necip Fazıl Şiir Ödülü’ne layık 
görülmüştür.”

“Kişisel açmazları ve dramları, sadece 
bireysel/içsel bir derinliğe değil, aynı 

zamanda, hakikate ve toplumsal 
sorunlara ulaştırıp biçimsel yenilikler-

le hikâye sanatına yeni tonlar, yeni 
renkler getirmesi; kendi kültürümüzün, 

medeniyetimizin hikâyesini mod-
ern hikâyenin imkânlarını kulla-

narak anlatması nedeniyle Necip 
Fazıl Hikâye-Roman Ödülü’ne layık 

görülmüştür.”
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Havva Kotan
Sosyolog

Ödüller aralık ayında ‘Gündüz Geceye Muhtaç’ temasıyla 
düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

www.necipfazilodulleri.com

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü:
Meryem Kılıç

“Dikkat çekici imgelerle örülü şiirlerinde, hayatın karmaşası 
ve bilinmezliği karşısındaki insanın tedirginliğini ve 
yalnızlığını aktarmaktaki yetkinliği sebebiyle Necip Fazıl İlk 
Eserler Ödülü’ne layık görülmüştür.”

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü:
Emced İslam Emced

“Pakistan’da gelişen Modern Urdu Edebiyatı’nın en önemli şairlerden biri olarak 
ülkesinde genç edebiyatçılara örnek olan büyük şair Emced İslâm Emced, şiirleri 
yanında gazeteciliği ve senaryo yazarlığı ile de Pakistan’ın en tanınmış isimleri 
arasındadır. Ülkesinde saygın bir isim ve Türkiye dostu olarak tanınmakta olan 
Emced İslâm Emced, eserlerinin yanında, iki ülkenin kültürel dostluğuna verdiği 
katkılar sebebiyle Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü’ne layık görülmüştür.”

Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın Dr. Coşkun Yılmaz

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü:
Emin Gürdamur

“Gerçekçi gözlemlerle insanın kritik, dönüşüm anlarını, lirik, şiirsel 
bir dille hikâyeye aktarması ve bunu da kalıcı bir insanlık tecrübe-
sine dönüştürmesi nedeniyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü’ne layık 

görülmüştür”

Necip Fazıl Saygı Ödülü:
M. Uğur Derman

“Türk-İslam hat sanatlarına yıllardır verdiği emek; geleneksel sanatlarımızı 
ve o sahanın sanatkârlarını yaşatma yolundaki incelikli ve kıymetli eserleri; 
ömrü boyunca biriktirdiği güzellikleri bugünkü kuşağa ulaştıran hatıraları 

sebebiyle Necip Fazıl Saygı Ödülü’ne layık görülmüştür.”

“Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın ve Dr. Coşkun Yılmaz’ın 
öncülüğünde kıymetli bilim insanlarınca hazırlanan, İBB, 
İSAM, İstanbul Medipol Üniversitesi ve İstanbul 2010 Avrupa 
Kültür Ajansı tarafından toplam 100 cilt halinde basılan, 

hukuk başta olmak üzere tarih, kültür, toplum ve siyaset 
alanında 6 asırlık belleğimizi İstanbul Mahkemeleri örneğinde 

bugüne taşıyan ‘İstanbul Kadı Sicilleri’ adlı eserden dolayı emeği 
geçen tüm bilim insanları adına Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın ve Dr. Coşkun 

Yılmaz, Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü’ne layık görülmüştür.”

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü:

59

Kültür Sanat



Y
EŞ

İM
 D

A
lG

ıÇ
ER

60

Röportaj



Merhaba Yeşim Hanım Çekmeköy 2023 Dergisi 
okuyucularımız için kendinizi biraz tanıtır mısınız?
Yeşim Dalgıçer, 14.08.1979 İstanbul doğumluyum. 
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun 
oldum. Dört yıl Semaver Kumpanya’da oyunculuk 
eğitimi aldım. Yaklaşık 21 yıldır oyunculuk yapıyorum.

İşletme Fakültesi’nde okurken,  bir ajansa 
kaydolduğunuzu ve bu şekilde oyunculuğa adım 
attığınızı biliyoruz. İlk oyunculuğa başlama 
maceranızdan bahseder misiniz?
Ben bir aile dostumuzun aklıma girmesiyle bir ajansa 
fotoğraf çekimine gittim. Çok da bir beklentim 
yoktu aslında. Belki bir reklam filmi çekerim diye 
düşünmüştüm anı olur diye. İlk fotoğraf çekimimi 
yaptıktan hemen sonra Erler Film’den ‘Affet Bizi Hocam’ 
isimli dizi için görüşmeye çağırdılar. 1998 yılında 
Mine Akçalı karakteriyle ilk oyunculuk deneyimimi 
yaşamış oldum. O dönemde çok fazla dizi yoktu. 
Affet Bizi Hocam 13 bölüm olarak planlanmış bir işti 
ve benim hayatımda yepyeni bir sayfa açmıştı. Tabii 
ekran tecrübem ve eğitimim olmadığı için tamamen 
empati kurarak bu karakteri canlandırdım. Bu diziyle 
seslendirme yapma şansım da oldu. Benim karakterimi 
başkasının yerine kendim seslendirmek istedim. 
Benim duygum seyirciye bütünüyle geçsin istedim. Bu 
açıdan bu dizinin bana çok katkısı olmuştur. 

Sakarya Fırat dizisinde bir teğmeni canlandırdınız. 
Uzun soluklu olan bu projede zorlandığınız yerler 
oldu mu? 
Tabii ki. Şehir dışı iş olması, iklim koşulları, karakterin 
asker üniforması, postalları ilk etapta alışılması 
gereken şeylerdi. Karakterin iç dünyasına, duygusuna 
girmeden bu duruma alışmak gerekiyordu. Sete ilk 
gittiğim gün kostümlerimle uyudum. Hiç askerlik 
yapmadığım için asker selamları çalıştım ve silah 
eğitimi aldım. Genel anlamda zorlandığım hiçbir şey 
olmadı, çok güzel bir ekiple, çok mutlu çalıştım ve çok 
güzel anı ve tecrübelerle de ayrıldım.

Rol icabı da olsa siz de bir bakıma uzun süre 
askerlik yaptınız. Teğmen Ayda karakterinden 
önceki Yeşim ile 2 sezon sonra normal hayattaki 
Yeşim’i düşündüğünüzde kendinizde ne gibi 
değişiklikler hissediyordunuz? 
Teğmen Ayda’dan sonra tabii ki askerlik anılarım oldu 
benim de. Oynadığım karakter bir bakıma benden 
çıktığı için canlandırdığım her karakter gerçek 
hayattaki Yeşim’i de genişletiyor, farklılaştırıyor. 
Daha önce hiç bulunmadığım noktalarda empati 
kuruyorum. Canlandırdığım roller sayesinde aslında 
hiç yaşamadığım belki de yaşasam sonuçlarının 
çok ağır olabileceği bir yaşamı deneyimlemiş 
oluyorum. Belki de oyuncu olmanın en güzel ve keyifli 
yanlarından biri de budur.  

Canlandırdığım 
roller sayesinde 
aslında hiç 
yaşamadığım 
belki de yaşasam 
sonuçlarının çok 
ağır olabileceği 
bir yaşamı 
deneyimlemiş 
oluyorum.
Belki de oyuncu 
olmanın en 
güzel ve keyifli 
yanlarından biri 
de budur.
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Yorucu geçen dizi setlerinden sonra, 
dinlenmek için en çok keyif alarak 
yaptığınız şeyler nelerdir?
Yorucu geçen setler dolayısıyla ihmal 
ettiğim ailem, arkadaşlarım ve rajam var 
(köpeğim). Onlarla vakit geçiriyorum, spor 
yapıyorum ve tatile çıkıyorum.

Yerli veya yabancı;  oynamayı çok 
istediğiniz tam bana göre bir karakter 
dediğiniz bir rol var mı? Ayrıca en çok 
hangi tür filmlerde yer almak isterdiniz? 
Daha önce oynamadığım her karakter 
aslında beni heyecanlandırıyor. Şu 
sıralar Vis A Vis diye bir dizi izliyorum. Bu 
dizideki her karaktere bakıyorum ‘ben 
olsaydım hangi karakterle empati kurmak 
isterdim’ diye. Tam bana göre diyemem 
ama benden o karakter nasıl çıkar ona 
bakıyorum galiba.

Meditasyon ve enerji ile de 
ilgilendiğinizi biliyoruz. Bu konuda 
ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
Aslında meditasyon ve enerji 
deyince biraz yüzeysel 
anlaşılıyor. Ben beden-zihin-
ruh bütünlüğü olarak 
bakıyorum ve bunun 
için de bazı çalışmalar 
yapıyorum. 
Zihnim çok aktif 
olduğunda biraz 
düşüncelerin 
arasını açmak 
için meditatif 
müzikler 
dinliyorum. 
Beden 
egzersizleri 
yapıyorum. 
Zihnimden 
biraz 
uzaklaşıp 
ruhuma 
yaklaşmaya 
çalışıyorum. 
Dua ederim, 
ibadet 
ederim, 
şükrederim, 
hayal ederim, 
akışa bırakırım. 
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İnsan zihni bir günde yetmiş bin 
düşünce üretirken neyi neden 
yaptığımızı bile bilmediğimiz bir 
hızda akıyor hayat. Arada durup 
soluklanmak beden-zihin-ruh 
üçlüsünü bir araya getiriyor 
bende.

Bir çok sanatçının aksine, 
moda ve makyaj takıntısı 
olmayan, sansasyonel bir 
yaşantıdan çok, sade bir 
hayatı tercih eden bir sanatçı 
olduğunuz söyleniyor. Bu 
konu hakkında düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyiz? 
Ben kendimi başkalaştırmayı 
çok sevmiyorum galiba. Bunu 
dizi ve film setlerinde yapıyoruz 
tabi. Orada gerçek hayattaki 
Yeşim’i görmek istemediğimiz 
için farklılaştırıyoruz kendimizi. 
Ben kendi hayatımda beni çok 
maskelemeyecek doğallığı 
seviyorum. Ama modayı da takip 
etmiyor değilim. Bana uyan, 
konforumu bozmayacak şeyleri 
hayatıma alıyorum. Yaptığım 
işin çok özel bir iş olduğunu 
düşünmüyorum. Yani başka 
herhangi bir sektörde çalışan 
birisinden çok da bir farkı yok 
diye düşünüyorum yaptığım işin. 
Bu da beni sansasyondan uzak 
tutan bir şey. Herkes gibi işimi 
yapıp evime dönüyorum.

Yeni yıla gireceğimiz bu 
günlerde 2019 yılı nasıl geçti 
bir değerlendirme yapar 
mısınız? 2020 yılı için yeni 
projeler var mı? 
2019 benim için her anlamda bir 
yenilenme yılı oldu. Çok hızlı ve 
verimli geçti. 2020 yılı ne getirir 
bilemiyorum. Hepimiz için güzel 
bir yıl olur inşallah. 2019 yazında 
çektiğimiz ‘Nasipse Olur’ filmimiz 
28 Şubat 2020’de vizyonda 
olacak, umarım gişesi de bol olur.

Röportaj: Ümit ŞENER
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Kurtuba
Camisi 1984 
senesinde 
UNESCO
İnsanlık 
Mirasları
listesine 
girmiştir.

MEDENİYETİMİZ
ŞEHİRLERİMİZ

K
urtuba/Cordoba 
şehri İspanya’nın 
Endülüs Özerk 
Topluluğu 
Bölgesi’nde 
bulunmaktadır. 

İlk olarak Romalılar tarafından kurulan 
bu şehir 8. yüzyılda Endülüs Emevileri 
Devleti tarafından fethedildi. 
Ardından bu şehir devletin başkenti 
seçilip uzun yıllar Müslümanların 
egemenliğinde kaldı. 

10. yüzyıla gelindiğinde dünyada 
çok gelişmiş ve adını duyurmuş bir 
şehir olan Kurtuba/Cordoba Halife 
II. Hakem devrinde İslami eğitim 
konusunda merkez haline geldi. 

Günümüzde de İslami etkilerin 
olduğu bu şehre II. Hakem o 
dönemde hiçbir yerde bulunmayan 
kütüphane ve okulları açmıştır. Şehir, 
Endülüs Emevileri çağında adeta altın 
çağını yaşamıştır. 1236 senesinde 
ise Katolik İspanyollar tarafından ele 
geçirilmiştir.

Çok uzun süre Endülüs Emevileri 
Devleti’nin egemenliği altında 
kalan şehrin en önemli mimari eseri 
Kurtuba Camisi’dir. Katolik İspanyollar 
ülkeyi ele geçirdikten sonra kiliseye 
dönüştürülen ve günümüzde de 
hala katedral olarak kullanılmakta 
olan cami, üzerinde yapılan birçok 
değişikliğe rağmen pek çok özelliğini 

KURTUBA/CORDOBA

Köşe Yazısı
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korumaktadır. Bu tarihi yapı 
1984 senesinde UNESCO İnsanlık 
Mirasları listesine girmiştir.

Kurtuba/Cordoba’nın önemli 
İspanya şehirlerine olan uzaklıkları; 
Barcelona 880 km, Granada 232 
km, Madrid 401 km, Malaga 163 
km, Sevilla 143 km’dir. 

Cordoba’nın devlet sınırları 
içerisinde nüfusu 375.453 kişidir 
ve nüfus yoğunluğu 259.3 kişi/
km2’dir. Şehir nüfusu göz önüne 
alındığında şehir İspanya’da 
en kalabalık şehirler arasında 
dördüncü sırada yer alır.  

Kurtuba/Cordoba’da Akdeniz 
iklimi etkilidir. Yazları sıcak kışları 
ılık geçen şehirde nadir olarak kar 

yağışı görülür. Şehirdeki en yüksek 
sıcaklık Temmuz ayında görülür. 
Eğer Kurtuba/Cordoba’yı ziyaret 

etmek isterseniz en uygun zaman 
sıcaklığın pek yüksek olmadığı 
Nisan, Mayıs, Eylül ve Ekim aylarıdır.

Kurtuba/Cordoba’da İslami 
dönemin etkileri hala 
hissedilmektedir. Endülüslüler 
sadece Kurtuba/Cordoba’da değil 
İber Yarımadasının birçok yerine 
hem kültürel hem de toplumsal 
anlamda iz bırakmışlardır. Bu 
nedenle İspanyol kültüründe 
hala İslam’ın derin izlerini görmek 
mümkündür. İspanyolların 
İslami isimler kullanması ve 
dillerindeki Arapça etkisi bu izlerin 
örneklerindendir. Uzunca bir 
dönem İslamiyet etkisinde kalan 

bu şehri ziyaret etmek isterseniz 
özellikle Kurtuba Camisini es 
geçmemeniz gerekiyor. Bugün 
bile hala şehrin en önemli kültürel 
mirası Kurtuba Camisidir.
Caminin mimarı ile ilgili rivayetler 
oldukça yaygındır. Kurtuba’dan 
kıbleye yönelmek için Kuzey’den 
112 derece dönmek gerekiyor. 
Kurtuba’nın mihrabı Kuzey’den 150 
dereceye bakıyor. Bunun nedeni ise 
Sultan Abdurrahman’ın Endülüs’e 
ilk çıktığı yer olan Almunecar’a 
bakıyor olmasıdır.

Kurtuba Camisinin içerisine 
girdiğinizde hüzünlenmemeniz 
elde değildir. İslami eserler 
içerisinde önemli bir yer edinmiş 
olan bu caminin bugün bir katedral 
olarak kullanılması iç acıtan ve 
yürek burkan nedenlerden biridir.

İbrahim Ethem Yüksel
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Öğretmen, ressam ve yazar 
Gülseren Sönmez bizleri anılarını 
kaleme aldığı “Babaannem ve 
Ben” isimli eseriyle 1950’lerin 
Türkiye’sine götürüyor. Köy 
hayatından kesitlerin anlatıldığı bu 
eserde medeniyet köklerimizi daha 
iyi anlıyor ve bir çocuk ile ilişkinin 
nasıl kurulabileceğine dair fikirler 
ediniyoruz.

Gülseren Sönmez sekiz ve dokuz 
yaşlarındayken tatil döneminde 
birlikte kaldığı babaannesini ve 
bulunduğu köy ortamını o küçük 
yaşına rağmen hafızasında yer 
edindiği kadarıyla çok güzel 
anlatıyor. Burada kendisinin bir 
ressam olmasının büyük önemi 
olduğunu düşünüyorum. Nitekim 
kendisinde bulunan görsel 
hafıza sayesinde bizler de kitabı 
okurken zihnimizde bir tablo 
oluşturuyoruz. Bu tablo içinde köy 
yaşamı, eskiden günümüze ulaşan 
efsaneleşmiş hikâyeler, kuzularla 
koyunların buluşma ânı, pekmez 
yapımı, kilim dokuma gibi köye ve 
köy yaşamına dair pek çok güzel 
ânı zihnimizde birleştirip pastoral 
bir tablo oluşturuyoruz. 

Yazar ve babaannesi bizlere, bir 
çocuk ve yetişkin ilişkisinin nasıl 
olması gerektiğine dair de pek çok 
küçük detay sunuyor. Kadınların 
kilim dokuma atölyesinde kilim 
dokuduğunu görünce kendisi 
de dokumak isteyen yazar, 
babaannesinin kendisine nasıl 
güvendiğini şu sözlerle ifade 
ediyor: “‘Babaanne, ben bu 
kilimlerin hepsini dokuyabilirim’ diye 

heyecanla yinelediğimde 
gözlerini kocaman 
açarak, ‘Ben kızıma çok 
güveniyorum, benim 
kızım yapar,’ dedi. Ben 
o ana kadar hiç kilim 
dokumamıştım. Buna 
rağmen babaannem, ‘Sen 
ne anlarsın?’ demiyor, 
bana güvendiğini söylüyordu. 
Çocuk psikolojisini çok iyi bilen bir 
babaannem varmış.” 

Babaannenin küçük Gülseren’in 
sorularını yetişkin bir insana 
cevap veriyor gibi yanıtlaması, 
bilgilendirmesi; kendini bilen ve 
yaptığı işlere kendini vererek, 
her işini aşkla yapan yetişkin bir 
Gülseren’in oluşmasına katkı 
sağlamış. Öğretmenlik yaptığı 
dönemlerde yaşadığı zorluklar ve 
yetiştirdiği sanatçı öğrenciler bu 
oluşumun sonuçlarıdır.
Ayrıca eserin bir diğer güzel 
özelliği ise anlatılan hemen her 
konuya uygun çizimlerin de 
kitapta yer almasıdır. Bu çizimler 
de Gülseren Sönmez’e ait. Tereyağı 
yapımının, köy çocuklarına yapılan 
ekmeklerin dağıtımının, koyun 
sürülerinin kuzularıyla buluşma 
ânının, pekmez yapımının, 
kilim motiflerinin, Şahmeran 
tasvirinin anlatıldığı her çizim ayrı 
bir güzellikte. Bunların dışında 
önemli olan başka bir nokta ise 
babaannenin torununa verdiği 
öğüt ve nasihatlerden kitabı 
okuyan herkesin faydalanmasıdır. 

Babaannenin nasihatlerine 
ve nasiplendiklerimize bir göz 
gezdirelim: Havva KOTAN 

Sosyolog

• Yüreğini takip et, o sana yol 
gösterir.
• Su gibi ol, gönülden gönüle ak.
• En güzel şey paylaşmaktır.
• Sevgiyle paylaşılan ekmek 
berekettir.
• Mesele dışı değil içi 
güzelleştirmektir.
• İlimle gidilmeyen her yolun sonu 
karanlıktır. 
• Ekmek sadece karın doyurmak 
değildir, kalbi de doyurmaktır.
• Aşk güzeli sevmek değil, 
sevdiğini güzel görmektir.

Daha pek çok güzel öğüdün 
bulunduğu “Babaannem ve Ben” 
kitabı çocuklarımızla da
rahatça okuyabileceğimiz 
pedagog onaylı bir eserdir.

BABAANNEM 
VE BEN
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O rta Asya Türklerin-
den itibaren 
Anadoluya göç 
edildikten sonra 
ve günümüzde 

de bahsedilen iki coğrafyada 
yaşayan Türkler tarafından yapılan 
sporlardır. Yüzyıllardır yapılan 
bu sporlarla ilgili olarak daha 
çok güç,dayanıklılığı ve cesareti 
ölçmek için yarışmalar düzenle-
nirdi. Bu sayımızda en bilinenleri 
ve günümüzde hala yapılan ata 
sporlarımızı tanıtıyoruz. 

TÜRK  OKÇULUĞU
Türklerde ok ve yayın hikayesi çok 
eski zamanlara uzanır. Yaklaşık 
M.Ö 5000’den itibaren Altay ve 
Tanrı Dağları ve çevresinde ortaya 
çıkan, daha sonra da İç Asya’ya 
tamamen egemen olan “Atlı Bozkır 
Kültürü”ünde” atlara ve okçuluğa 
büyük önem verilmektedir.  Orta 
Asya’da ok, yay ve kılıç en önemli 
av ve savaş silahları idi. Kılıç yakın 
mesafelerde etkili bir silahken ok 
ve yay yüzyıllarca “uzun menzilli” 
bir silah olarak kullanılmıştır. 

Türk Okçuluğu Selçuklular 
devrinde her ne kadar pek çok 
açıdan gelişme gösterse de 

altın çağını mirasını tevarüs eden 
Osmanlılar ile birlikte yaşamıştır. 
Gerek menzil okçuluğu gerekse 
kurumları bu durumun en önemli 
göstergesi olmuştur.

Günümüzde bir çok kurum, 
dernek ve Okçular Vakfı  ile 
geleneksel Türk okçuluğu devam 
ettirilmeye çalışılmaktadır. Modern 
okçuluk sporu da son yıllarda, 
Yasemin Ecem Anagöz ve Mete 
Gazoz’un Dünya Rekoru kırması 
ile gençlerimizin bu sporda güzel 
bir geleceğe ilerlemeleri hepimizi 
sevindiriyor. 

GÜREŞ - YAĞLI 
GÜREŞ
Türklerin en eski 
sporlarından biridir. 
Güreş sözcüğünün 
kökeni, Özbek ve 
Başkurt Türklerinin 
“kures” sözcüğünden 
gelmektedir. Orta 
Asya devirlerinde 
Türkler arasında 
yapılan güreş müsa-
bakalarında güreşin 
sporculardan birinin 
ölümü halinde sona 

erdiği bilinmektedir. Manas Des-
tanı’nda kaydedilen güreşler bu 
gerçeği aydınlığa kavuşturmak-
tadır. Olimpiyatlarda ve yarışma-
larda dövüş sanatları arasında 
değerlendirilen güreş, tarihteki 
en eski sporlardan biridir. Farklı 
stilleri ve türleri olan güreşte 
rakibe vurulmaz.

Yağlı Güreşte güreşçiye pehlivan, 
güreşilen alana er meydanı denir. 
Her yılın Haziran ayında Edirne’nin 
Sarayiçi ilçesinde yapılan tarihi 
Kırkpınar Güreşleri, Süleyman Paşa 
komutasında, bir gece Çanakkale 
Boğazı’nı geçerek, Gelibolu’ya 
çıkan ve Rumeli fetihlerine katılan 
kırk Müslüman Türk’ü anmak için 
yapılmaktadır.

Ata Sporları
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CİRİT
Anadolu’nun geleneksel 
atlı oyunları arasında bozkır 
taktiklerini, en iyi Atlı Okçuluk 
ve Cirit oyunu temsil etmektedir. 
Ama elbette Anadolu’nun 
rahvan kültürü ve diğer atlı 
geleneklerimiz Anadolu 
mozağinin canlı birer parçasıdır. 
        Cirit; Türklerin yüzyıllardan 
beri oynadıkları bir ata sporudur. 
Türkler bu atlı oyunu Orta 
Asya’dan günümüze taşımışlardır. 
16. yüzyılda bir savaş oyunu 
olarak kabul edilmişti. 19. yüzyıl-
da Osmanlı ülkesi ve sarayının 
en büyük gösteri sporu ve oyunu 
oldu. Cirit aynı zamanda tehlikeli 
bir oyun olması sebebi ile 1826 
yılında II. Mahmut tarafından ya-
saklanmıştır. Daha sonraları tekrar 
popüler bir gösteri oyunu olarak 
yaygınlaştı. Kars, Ardahan, Uşak, 
Erzincan ve Erzurum’da yaygın 
olarak oynanır.
         Atlı ciritte hiçbir spor mü-
sabakasında bulunmayan rakibi 
bağışlama, affetme şeklinde bir 
davranış vardır. Hasmının önünü 
kesip, ona ciritle vurma imkanı 
varken vurmayıp bağışlayan spor-
cu puan kazanmaktadır. Vurma 
imkanı yüzde yüz mevcut iken, 
o anda zayıf düsene vurmayı zul 
kabul ederek bağışlama yolunun 
seçilmesi, Bu yönüyle spor ve 
erdemin birlikte anıldığı asil bir 
yapıya sahiptir.

MATRAK
Geleneksel Türk Ata Sporu 
Matrak, Padişahlar, Yeniçeriler, 
Sipahiler ve Osmanlı halkına 
Cenk ve Kılıç Sanatı olarak Ünlü 
Türk âlimi Matrakçı Nasuh (1480-
1564) tarafından öğretilmiş ve 
yüzyıllarca uygulanmıştır.

    Herkes tarafından yapılabilen 
bu sporda katılımcılar fiziksel, 
zihinsel ve ruhsal gelişimlerine 
katkı sağlamaktadırlar. Nezaket 
kurallarının üst düzeyde önem-
sendiği bu sporla mücadele ruhu 
kazanan katılımcılar gerektiğinde 
kendilerini koruyacak bir yapıya 
kavuşmaktadırlar.
     Matrak oyununun kuralları 
Efkan Çalış tarafından yeniden 
düzenlenerek ve 15 Haziran 
2010’da Türkiye Geleneksel Spor 
Dalları Federasyonu’na bağlan-
mıştır.
      Yeni kurallara göre düzenlenen 
matrak oyununda amaç, rakibin 
kafasına matrakla dokunmaktır. 
Rakibe kalkanla vurmak, oyun 
aleti veya koruyucu malzemesi 
yere düşen rakibe vurmak yasak-
tır. Karşılaşma sırasında kullanılan 
eşyalar yumuşak malzemeden 
yapılan matrak sopası, yastık 
kalkan, miğfer ve sporcuların 
giysisi aba olmak üzere toplamda 
dört parçadır.

TOMAK
Osmanlı İmparatorluğu’nun Cenk 
Sanatında vuruşma oyunlarından 
bir başkası da tomak oyunudur. 
Osmanlı Devleti’nde Enderun-ı 
Hümayun’da ve Anadolu’da halen 
birçok köyde  oynanan oyunlar-
dan birisidir. Devlet ileri gelen-
lerinin ilgi duydukları bu oyuna 
“Tura”, “Tomakbazı” “Vuku-ı Luab-ı 
Tomak” veya “Vuku-ı Tomakbazı” 
denilirdi.

     

Oynayanları Tomakçı veya Tomak-
baz eğitmene ise Tomakçıbaşı 
denirdi. Oyuncular ellerine birer 
tomak alırlar ve meydana çıkar-
lar. Amaç tomakla rakibin sırtına 
vurmaktır.

AT BİNİCİLİĞİ - 
SÜVARİLER
          Binicilik sporunun ilk izlerine, 
tarihte ilk Türk devleti olarak 
bilinen ve Çin’de yaşamış olan 
Chou “Çu” sülalesinin hâkimiyeti 
döneminde rastlanmaktadır. Türk 
asıllı imparator Hiao’dan (M.Ö. 
900) söz eden kronikler, kendisinin 
mükemmel bir at ustası (binici) 
olduğunu yazmaktadırlar. Ata ilk 
binen kavim Türklerdir ve atlar 
ilk kez Türkler tarafından ehli-
leştirilmiştir. 
          Eski Türklerde görülen atla 
bütünleşme, Osmanlı Türklerinde 
de sürmüştür. At, Osmanlı 
Türklerinde onur, saygı ve sevgi 
unsuru olarak kabul edilen 
bir yoldaş olmuştur. Bunlarla 
başarıdan başarıya koşmuşlar; 
üç kıta üzerinde egemenliklerini 
sürdürmüşlerdir.              
           Anadolu Selçukluları’nda 
100 bin süvariden oluşan bir ordu 
bulunuyordu. Osmanlı İmparator-
luğu’nda ise, 16.yüzyılda bu sayı 
250 bine yaklaştı. Günümüzde 
Kara Kuvvetleri Atlı Spor Eğitim 
Merkez Komutanlığı, bu geleneği 
devam ettiriyor. Birlik resmi 
törenlerde yer alıyor. Aynı zaman-
da ; Atçılık ve süvari kültürünü 
yaşatmakla görevli birlikte cirit ve 
atlı okçuluk da yapılıyor. Böylece 
geleneksel kültürün yaşamasına 
katkı sağlanıyor.
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Sarıkamış Şehitlerimizi Saygı ve rahmetle anıyoruz…

Takvimler 1914 yılını gösteriyor… 
Adres Sarıkamış! Sarıkamış Harekatı’nda 78 bin şehit verdik… 
60 bini donarak yaşamını yitirdi. 
Hafızamızdan silinmeyen şehitlerimizi harekatın 
105. yıldönümünde saygı, rahmet ve 
minnetle anıyoruz. 

Sarıkamış’a biraz daha yakından bakalım

Bu yıl Sarıkamış Harekatı’nın 105. yıldönümü. 
Bir asır önce başarısızlıkla sonuçlanan 
Sarıkamış Harekatı’nda binlerce askerimizi 
şehit verdik. Sarıkamış Harekatı 22 Aralık 
1914 tarihinde başlayan ve 1. Dünya Savaşı 
sırasında Osmanlı İmparatorluğu ve Ruslar 
arasında Sarıkamış mevkisinde gerçekleşen 
bir harekattır. Bu savaşa binlerce asker katıldı. 
Ancak ne yazık ki Osmanlı İmparatorluğu’nun 
yanlış savaş taktiği ve özellikle de soğuk hava 
sebebiyle büyük bir yenilgi ve can kaybıyla 
sonuçlandı. 

Dönemin başkomutan vekili Enver Paşa’nın 
emriyle başlatılan harekatta Kars, Sarıkamış, 
Ardahan, Batum, Artvin gibi doğu illerini 
Rusların elinden geri almak amaçlanmıştı. 
Nitekim 1877 yılındaki 93 Harbi’ni kaybeden 
Osmanlı İmparatorluğu bu toprakları Ruslara 
bırakmak zorunda kalmıştı. Harekatın ilk 
günlerinde Rus birliklerine karşı zor şartlar 
altında savaşılmış ve kahramanca mücadele 
edilmişti. Osmanlı Devleti’nin doğu bölgelerini 
korumakla görevli 3. Ordusu Köprüköy ve Azap 
muharebelerinde yaptıkları cephe saldırılarıyla 
Rusları bir miktar geri püskürterek zafer 
kazandı. Ancak Kafkas Cephesi’ndeki bu kısmi 
başarı yeterli olmadı. İlk iki günü başarıyla 
geçen taarruz, olumsuz hava koşulları seebiyle 
seyrini değiştirdi. 3-4 Ocak 1915 gecesi 
şiddetini daha da artıran kış, fırtına ile yağan 
kar sebebiyle yolların kapanmasına sebep oldu. 
Ardından dondurucu soğuklar bastırınca 60 

bin Osmanlı askerinin bir kısmı tifo ve dizanteri 
gibi hastalıklar sebebiyle bir kısmı da  donarak 
şehit düştü.

Sarıkamış Harekatı’nda dondurucu 
soğuklardan Osmanlı ordusu gibi Rus 
ordusu’da çok fazla etkilendi. Bu harekatta 
Osmanlı İmparatorluğunun’nun zaiyatı 60 
bin iken Rusların zayiatı ise yaklaşık 30 bindir. 
Osmanlı’nın kayıp verdiği şehitlerimizin ölüm 
nedeni Rus çatışmasına karşılık yenilgi değil, 
olumsuz hava koşullarıdır.

Bu büyük mücadele, şehit düşen binlerce 
can ve verilen her karar, milletimizin ve 
istikbalimizin bağımsızlığı ve güçlü bir ülke 
olmamız için verilen en büyük örneklerden 
biridir. Bir destanın adıdır Sarıkamış. Üzerinden 
yıllar geçmesine rağmen her yıl o soğuğu 
yüreğimizde hissettiğimiz aydır Aralık. 

Tarihin en soğuk savaşı olarak nitelendirilen 
Sarıkamış Harekatı toplumumuzda, tarihimizde 
önemli bir yer almıştır.  Bu denli kayıp yaşanan 
bir harekatın toplumu derinden etkilememesi 
imkansızdır. 

Destanla, harekatla ilgili sayısız eser yazılmıştır. 
Tarihimizde zaferler olduğu gibi yenilgiler de 
vardır. Büyük bir savaşın küçük bir parçasıydı 
Sarıkamış. Sarıkamış Harekatı yenilgiyle 
sonuçlanmış olsa da ardından bir başka 
destanımız Çanakkale Zaferi vardır. 

Sarıkamış 
Şehitleri
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Gülden otuzlu yaşlarda, anne baskısıyla büyümüş bir kadındır. 
Annesi Sema, Güldeni evlendirmek için arkadaşları Tülin ve Zehra 
ile birlikte her türlü yolu dener. Sema ve arkadaşları yine bir gün 
falcıya kurşun döktürmek için gittiklerinde, hiç beklemedikleri bir 
süprizle karşılaşırlar.



Kombu çayının adını son günlerde çok sık 
duymaya başladık. Bu sayıda Senem Öçal 
Demirtaş Hanım ile kombu çayını ve bu çayın 
faydalarını konuşacağız. Senem Hanım birçok 
faydası olan kombu çayını ilk zamanlar sadece 
içmek için hazırlıyor ve bu lezzeti dostlarıyla 
paylaşıyor. Zamanla bundan herkesin 
faydalanmasını istediği için kombu çayını 
instagram üzerinden tanıtmaya ve satmaya 
başlıyor. Mavili Kapı isimli İnstagram hesabı 
üzerinden kısa sürede binlerce insana ulaşıyor. 

Bize biraz Kombucha içeceğinin tarihinden 
bahsedebilir misiniz?
Kombucha aslında çok eski bir içecek, 2200 
yıllık bir tarihe sahip. Uzakdoğu menşeli 
bir içecek, hakkında farklı farklı rivayetler 
var. Çin imparatorunun ordularını savaşa 
gönderirken Kombucha içirdiği de bu rivayetler 
arasında. 2008 yılından beri Amerika’nın 
içecek piyasasında en hızlı yükselen içecek 
Kombucha. Yüzde yüz doğal fermantasyonla 
elde ediliyor ve organik çay kullanarak yapılıyor. 
Bu fermantasyon sırasında inanılmaz faydalı 
bakteriler, organik asitler ve enzimler gibi sağlık 
açısından çok destekleyici unsurlar ortaya 

çıkıyor. Elbette bir ilaç değil ama sağlıklı kalmak 
adına önemli bir içecek olduğunu söyleyebilirim. 
Hafif asidik yapısından dolayı da kola, gazoz 
gibi içeceklerin çok hızlı bir şekilde alternatifi 
olabildi.

Peki Kombucha ile ilgili olumsuz geri 
dönüşler oluyor mu?
Doğrusu hiç olumsuz geri dönüş almadık ama 
tabii vücut çok biricik. Herkesin vücudu, sindirim 
ve bağışıklık sistemleri, cildi vs. kendine özel. 
Herkese iyi gelecek bir ürün yok dünyada. 
Binlerce insana iyi gelen bir ürün bir insanda işe 
yaramayabiliyor. Olabilir, bunu olumsuz olarak 
kabul edeceksek birkaç tane fayda görmediğini 
belirten tarzda geri dönüş aldık. Ama bu o kadar 
normal ki. 

Bitkisel içerikli ürünlerin kokuları kimyasal 
ürünlerden farklı oluyor. Bu konu hakkında 
neler söylemek istersiniz?
Hayattan keyif almanın biraz da bilmekle ilgili 
olduğunu düşünüyorum.  Zevkler ve keyifler 
bilgiyle birleşince anlamlı hale geliyor, bilmenin 
verdiği hazzı hiçbir şey yakalayamıyor. Bitkisel 
ürünlerde hiçbir şekilde kimyasal koruyucu 
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kullanılmadığı için, bakteriye, küflenmeye ve 
mikroorganizma oluşmasına karşı esansiyel 
yağlarla korunması gerekiyor. Mesela ada çayı 
yağı, kekik yağı gibi sert kokan yağların tercih 
edilmesi bu ürünlere karşı ilk olarak antipati 
oluştursa da içindeki kekik yağının o ürünü ne 
kadar güzel koruduğunu, küfe, bakteriye ve 
mantara karşı ne kadar güzel mücadele ettiğini 
ve onun yüzde yüz doğal bir ürün olduğunu 
bilmek güven veriyor. O koku o bilgiyle birlikte 
güzelleşiyor.

Kombucha çocuklarda da kullanılabiliyor mu?
Kombucha’yı çocuklarda dört yaşından itibaren 
öneriyoruz. Bunun birinci nedeni bu içeceğin 
fermante bir içecek olması. Bu nedenle küçük 
çocuklarda kullanıma uygun olamayabilir, 
bu nedenle 4 yaşından itibaren kullanımını 
öneriyoruz. İkinci sebep ise içerisinde çaydan 
kaynaklanan eser miktarda kafein ve tein 
bulunması. Çocuklarda özellikle yatma saatine 
yakın gereksiz bir enerji ortaya çıkmasına sebep 
olabilir.

Kombucha’nın uzun süre kullanılamamasının 
sebebi nedir?
Bitkisel içerikli ürünler için en büyük sıkıntı raf 
ömrü meselesidir. İnsanların şöyle bir alışkanlık 
var: raftan bir ürünü alayım, getireyim, eve 
koyayım, kapağını açayım ve uzun bir süre hiç 
bozulmadan kullanayım. Doğal içerikli ürünlerin 
hiçbirinde böyle bir imkân yok. Onu evde serin 
bir yere koymazsanız, sıcağa çok yakın tutarsanız 

maalesef kısa sürede bozuluyor. 

Son olarak eklemek istedikleriniz var mıdır?
Kombucha’yla ilgili birkaç şey söylemek 
istiyorum. Probiyotik beslenmenin yani bağırsak 
florasının, mikrobiyotasının aslında bizim için 
ne kadar kıymetli olduğuyla ilgili bilgi olarak 
daha yolun başındayız gibi düşünüyorum ben. 
Her gün yeni bir çalışma yapılıyor ve her gün 
yeni bir şey öğreniyoruz bununla ilgili. Meğer 
bağırsaklar ne kadar kıymetliymiş, meğerse ikinci 
beyinmiş. Otizm ve depresyonlar bile bağırsak 
mikrobiyatasının düzenlenmesiyle tedavi 
edilebiliyormuş. Bağırsak mikrobiyatası yani 
bizimle birlikte yaşayan küçük canlılar, bize fayda 
sağlayan bakteriler diyelim; bunların bütününün 
yeni bir organ olarak kabul edilmesiyle alakalı 
şimdi bazı öneriler, tezler gündemde. Dolayısıyla 
probiyotik beslenme çok kıymetli. Biz kendimize 
ait mikropları çok kaybettik. Gıda saklama 
yöntemleriyle, gıda koruyucularıyla, paketli 
gıdalarla, çamaşır suyuyla, antibakteriyel jellerle 
tüm faydalı bakterileri öldürüyoruz ve bu iyi 
bakterilere muhtaç kalıyoruz. Sağlıklı, parlayan, 
ışıldayan bir cilt için her şeyden önce güzel 
beslenmek gerekiyor. Kombucha, kefir ve evde 
yapılan turşular bu noktada çok büyük bir önem 
arz ediyor. Kombucha’da bilinen 7 farklı koloni 
bakteri olduğundan bahsediliyor, bu içecek 
bilinen en yoğun doğal probiyotik kaynağıdır. 

Röportaj: Büşra Yörük
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“Göç”
Belgesel Oldu 
“Türkiye’yi havacılıkta zirveye taşıyan 
İstanbul Havalimanı’nın taşınması 
belgesel filmine konu oldu. ‘Büyük 
Göç’ isimli belgesel film, İGA - İstanbul 
Havalimanı’nın “igairport” uzantılı 
sosyal medya hesaplarından yayınlandı. 
Sivil havacılık tarihinin en iddialı 
taşınma operasyonlarından biri olarak 
adlandırılan ve Türkiye’nin lojistik 
başarısının kanıtı niteliğindeki belgesel, 
33 saatte yaşananları gözler önüne 
seriyor.”

https://www.sabah.com.tr/

“Birinci Dünya Savaşı sırasında hem cephede 
vatan savunması yapıp hem de futbol 
kulüplerinde top peşinde koşan kahraman 
futbolcuların hikâyesi belgesel oluyor. 
İdmancılar adlı belgesel film, şehit ve gazi 
futbolcuların hiç anlatılmamış hikâyelerini 
beyazperdeye taşıyacak. 
İdmancılar projesi; belgesel kurmaca 
türünde olup 1900’lü yılların başından 
Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar geçen 
süreçte, çoğunluğu futbolculardan oluşan 
şehit ya da gazi vatansever sporcuları konu 
alıyor. Canlandırmalar; savaş sırasında 
hayatta kalmayı başarmış sporcuların daha 
sonra yayınladıkları tefrikalar, savaşta şehit 
düşen idmancıların cepheden gönderdiği 
mektuplar, kişi ve kurumların yayınladığı 
hatıratlar, dönemin saygın gazetecilerinin 
yaptığı röportajlar ve mecmualarda yayınlanan 
makaleler referans alarak kurgulandı. 
Karakterler arasında Galatasaray futbol 
kulübünün ilk futbolcularından Kurt Celal, 
Bereket ve Beşiktaş kulübünün kurucularından 
Mehmet Ali Fetgeri Bey, son servetiyle 
Fenerbahçe kulübünü yok olmaktan kurtaran 
Mehmet Nasuhi Esad Bey, Hasan Basri Bey, 
Saim Turgut Bey, Sabri Mahir Bey, Hasnun Galip 
Bey gibi vatansever futbolcular var.”

https://www.ntv.com.tr/

Birinci Dünya 
Savaşı’nda Yer Alan 
Futbolcuların
Hayatı Belgesel 
Oluyor
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“Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminin önemli 
yapılarından biri olan Nakkaştepe’deki Abdülmecid Efendi 
Köşkü 16. İstanbul Bienali süresince Koç Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer M. Koç koleksiyonundan seçki 
niteliğindeki “İçimdeki Çocuk” sergisi yoğun ilgi üzerine 
uzatıldı. Sergi 29 Aralık tarihine kadar gezilebilir.
Ömer M. Koç’un tüm safhalarını titizlikle takip ettiği sergi, 
Türkiye’den ve dünyadan 60 kadar sanatçının 17’inci 
yüzyıldan günümüze geniş bir döneme yayılan 100’den fazla 
yapıtını bir araya getiriyor.”

https://www.yenisafak.com/

Nuri Bilge 
Ceylan’ın 

Filmleri Roma 
ve Viyana’da 
Gösterilecek

İçimdeki Çocuk 
Sergisinin
Süresi Yoğun İlgi 
Üzerine Uzatıldı

“Yunus Emre Enstitüsü (YEE), başarılı Türk filmlerinin gösterimine ev sahipliği yapan “Türk Filmleri 
Haftası” projesini sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Yunus Emre 

Enstitüsü’nün destekleriyle yürütülen projeyle yüzlerce film, farklı ülkelerde sinemaseverlerle 
buluşuyor. Bugüne kadar 20 ülkede yapılan etkinlik kapsamında, Cannes ve Antalya Altın Portakal 

gibi uluslararası film festivallerinde adını dünyaya duyuran Nuri Bilge Ceylan’ın filmleri 22-24 
Kasım’da Roma’da, 2-8 Aralık’ta Viyana’da gösterildi.

Ahlat Ağacı, Kış Uykusu ve Bir Zamanlar Anadolu’da filmlerinin yer aldığı etkinlikte sinema 
öğrencileri, yönetmen ve yapımcılarla bir araya gelerek, söyleşiler gerçekleştirdi.”

https://www.ntv.com.tr/
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“Türkiye-İran ortak yapımı “Mest-i Aşk Mevlana”adlı sinema 
filminin çekimleri sürüyor. Hassan Fathi’nin yönettiği ve Farhad 
Tohidi ile birlikte senaryosunu yazdığı filmde İbrahim Çelikkol, 

Selçuklu komutanı  ‘İskender’i canlandırıyor. Gençlik aşkını kalbine 
gömmüş onurlu ve gururlu, aynı zamanda iradeli, devletine ve 

ilkelerine bağlı bir komutan olan İskender, Mevlana ile tanıştıktan 
sonra irfani aşk yolunda büyük çelişkiler yaşayarak en büyük savaşı 

kendisine veriyor. Mest-i Aşk Mevlana 2020’de vizyona girecek.”

https://www.haberturk.com/

İbrahim 
Çelikkol’dan 

İskender

“İslam dünyasında bilim ve teknolojinin gelişmesine katkı sunmak amacıyla bu yıl 3’üncüsü düzenlenen 
Mustafa Ödülleri sahiplerini buldu.
İran’daki Mustafa Bilim ve Teknoloji Vakfı tarafından düzenlenen törende, Almanya Mainz Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Uğur Şahin ile Türkiye’den Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümran İnan ödüle layık görülen 
iki Türk oldu. Müslümanların Nobel’i olarak nitelendirilen ve araştırmacılar arasındaki bilimsel ilişkileri 
geliştirmeyi hedefleyen ödülün kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu anlatan Prof. Dr. Uğur Şahin, 
‘30 seneden beri kanseri nasıl yok edebiliriz noktasında çalışıyorum. Kanser tedavisi kapsamında aşı 
tedavisine başladık. Bu aşı sayesinde kanser hücrelerinde meydana gelen genetik değişimleri araştırıyoruz. 
Bu aşının başarıya ulaşması için bize ödül verdiler’ dedi. Bu yıl İyonosferik ve Atmosferik Fizik alanındaki 
çalışmaları nedeniyle Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan da ödüle layık görülen isimlerden 
biriydi. Mustafa Ödülü’nün bilimin evrenselleşmesinde önemli bir rol oynadığını belirten Prof. İnan, 
‘Bilimsel anlamda dünyanın yeni bir çağa adım attığı bu dönemde, İslam dünyasının bilime katkılarını 
destekleyen bu önemli ödüle layık görülmekten büyük gurur duyuyorum’ dedi.”

https://www.yenisafak.com/

Mustafa 
Ödülü’nü 
2 Türk 
Kazandı
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ARALIK’19
KÜLTÜR SANAT ETKiNLiKLERİ

YETİŞKİN TİYATROSU

SAAT: 20.00

ÜCRETSİZ

20
ARALIK

CUMA

* 12 yaşından küçük çocukların
getirilmemesi rica olunur.

Sultançiftliği Mahallesi, Turgut Özal Caddesi
No:94, 34788 Çekmeköy / İSTANBUL

TURGUT ÖZAL KÜLTÜR MERKEZİ

BU BİR
SOYGUNDUR

Ökkeş köyde yaşayan bir çobandır. Kimlik bilgileri başkasının eline geçer ve 
adına bir kredi çekilir. 50 baş hayvan ve koyunlarına icra gelmiştir. Bi çok yere 
başvurması sonucu sonuç alamaz. Banka müdürünü ve çaycıyı da yanlışlıkla 
rehin alır.  Müdürün inandırıcı yalanlarıyla  amacına ulaşamadığı gibi iyice 
suçun içine batar. Müdür krizi fırsata çevirmek niyetindedir.
Bütün planlar arap saçına döner.



SENİ
DUYUYORUM 
ANNE
H er kadının bir gün mutlaka 

deneyimlemeyi düşlediği bir 
mucizedir, hamilelik. Başımıza 
nelerin geleceğine dair en 

ufak bir fikrimizin olmadığı fakat her şeyi göze 
alabilecek kadar istekli olduğumuz fantastik bir 
süreç belki de. 
Kalbimizin ritmini değiştiren en nadide duygu 
annelik...
İçimizde günbegün büyüyen bir insan yavrusu...
Büyürken elimizden tutup bizi de büyüten harika 
bir varlık...

Nasıl doğacak nasıl büyüyeceklerle 
geçen, bazen çok zorlu bazen akıl 
almaz keyifli geçen kırk bir 

hafta, ömrümüzden eksilen ya da belki ömre ömür katan.

Annelik meseleye hep en kıymetli yerinden bakmak 
demektir. Çünkü ancak o zaman her şey daha değerli, 
daha eşsiz, daha tarifsiz bir hâl alıverir. İçimize düştüğü 
günden itibaren günbegün öyle ya da böyle büyümeyi 
bir şekilde başarır minik mucizelerimiz. Yoksul bir annenin 
karnında da büyür; tüm proteinleri, vitaminleri, kalorileri 
hesaplayarak hassasiyetle yaklaşan annenin karnında da... 
Her ne kadar fiziksel farklar olsa da nihayet birer mucize 

olarak kucağımıza alırız onları… 

Ancak hesaba katılması gereken 
daha önemli beklentileri 

var emanetlerimizin, 
annelerinden... 

Hayatımıza kıymetli 
bir misafir dâhil 
oluyor ve o 

misafir sesimizle, 
sözümüzle 
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ŞÜHEDA URUK
Çocuk Gelişim Uzmanı ve Anne

halet-i ruhiyemizle sürdürüyor 
küçücük odasındaki hayatını. 
Anneliğe hazır olma meselesi 
tam da burada hayati bir önem 
kazanıyor galiba. Ruhuyla 
bedeniyle birikimiyle kombine 
bir hazır bulunma hali vücut 
bulmalı annede.

Uzmanlar hamileliğin 17. ya 
da 18. haftalarda bebeklerin 
annelerinin seslerini duymaya 
başladığını 24. hafta itibariyle dış 
sesleri tamamen algıladıklarını 
söylüyor. Geleneğimizde on 
ikinci haftada bebeğin ruhunun 
üflendiğini kabul edilir. Öyleyse 
her iki bilgi de bize şunu 
söylüyor: ‘
’ANNE SENİ DUYUYORUM!’’
Sessiz sedasız büyüdüğünü 
sandığımız bebeğimiz 
plasentadan gıda ve solunum 
ihtiyacını karşılamakla 
yetinmeyip tüm duygu 
durumumuzu da bir veri 
kopyalama cihazı gibi kendi 
bedenine aktarıyor ve hatta 
duygusal kodlarını annesinin ruh 
hali ile yapılandırıyor.

Fantastik bir mucize derken 
haksız mıyım sizce?
Yudum yudum içtiğimiz suya, 
ruhumuzu beslediğimiz iyi ya da 
kötü, değerli ya da değersiz her 
şeye ortak!

Madem öyle belki de hayatımızın 
en keskin virajına en keskin 
kararlarla girmekte fayda yok 
mu?
Bizi yoran, anneliğimizi 
anlamayan, değersiz hissettiren, 
hassasiyetlerimizi ezip geçen, 
hatta bizi aşağı çeken ne varsa 
arkamıza bakmadan kaçıp 
gitmek, uzaklaşmak ve faydanın, 
iyiliğin bizi besleyen her ne 
duygu varsa onun eteklerine 
yapışmanın tam zamanı değil 
mi?

Daha az gereksiz sohbet, daha 
az gereksiz TV, daha az faydasız 
müzik, daha az gerginlik, daha 
az mutsuzluk, daha az öfke iyi 
gelmez mi anneliğimize?

Daha çok kitap girse mesela 
hayatımıza, daha çok sevgi, 
daha çok muhabbet, daha 
çok maneviyat, daha çok şevk 

yüceltmez mi hislerimizi?

Tamamen pozitif duygulara 
yoğunlaşmış bir kadının 
anneliğinden, hamileliğinden 
ve hatta iddia ediyorum 
hamileliğinin getirdiği 
meşakkatlerden bile şükürle 
tecrübe edeceği anları kalacaktır 
geriye. Ruhumuzla beslediğimiz 
ve dahi ruhumuzla ruhunu 
şekillendirdiğimiz yavrularımızın 
hamilelik sürecinde geçirdiği ve 
kodlarına depoladığı her duygu 
durumu, doğum sonrasındaki 
sürece doğrudan etki ediyor. 

Yani diyorum ki ne verirsen elinle 
o gider seninle… 
Yaşattığımız her duygu durumu 
doğum sonrası geçecek 
süreçlerin seyrini belirleyecek. 
Huzurlu geçen bir hamilelik, 
huzurla büyüyen bir bebeği 
beraberinde getirecek. Öyleyse 
huzuru bulduğunuz her ne 
varsa tam da o hal içinde olmaya 
davetlisiniz güzel anneler...
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Origami, Japonca ‘’ori’’(katlamak) ve ‘’gami’’(kağıt) 
sözcüklerinin birleşiminden meydana gelmiş 
olup, kağıdı başka bir işlem yapmadan yalnızca 
katlayarak çeşitli figürlere dönüştürme sanatıdır.
Tarihte ilk olarak, Çinliler tarafından geliştirildiği 
sanılan origami sanatı, en çok Japonya’da 
gelişmiştir. Bu ülkede, çeşitli geleneksel katlama 
biçimi aynı zamanda kapsamlı bir kaynak birikimi 
oluşmuştur. Zaman içinde ülkeler ve kültürler 
arasında, anonim bir değer olmuş ve nesillerden 
nesillere, günümüze kadar aktarılmıştır.

Origami ‘’klasik’’ ve ‘’parçalı’’ olmak üzere ikiye 
ayrılır. Tek, en fazla iki veya üç parçanın kullanıldığı 
klasik origami ile çeşitli bitki, hayvan veya 
eşya figürleri yapılır. ‘’Parçalı origami’’ adıyla 
da anılan ‘’Modüler origami’’, birbirine uyumlu 
örgelerin bütünleştirilmesiyle oluşturulur ve 
bitki hayvan veya eşya gibi somut figürlerden 
daha çok, üç boyutlu geometrik formların ortaya 

çıkartılmasında kullanılır.
Zaman içinde, origami dünyanın her tarafına 
yayılmış buna paralel olarak da birçok origami 
türü ortaya çıkmıştır. Mimar, origami, pop-
up origami ve kirigami’yi (‘’kiru’’(kesmek) ve 
‘’gami’’(kağıt) – kağıt kesme sanatı) örnek olarak 
sayabiliriz. Yapıştırma ve kesme işleminin serbest 
bırakıldığı bu origami türleri modern origami 
olarak da adlandırılır. 

Origami artık sadece Japonların veya 
Çinlilerin geleneksel sanatı olmaktan çıkmış 
evrenselleşmiştir. Dünyanın her tarafında, her 
yaştan ve her meslekten insanın uğraştığı bir 
hobi; eğitim kurumlarının kullandığı eğlenceli bir 
öğrenme aracı olmuştur. Birçok ülkede origami 
kulüpleri açılmış hatta federasyonları kurulmuştur. 

*(Atamgüç, G. (2017) Origami Kağıt Kıvrımlarını Zihin 
İzlerken / ANKARA, Kitapsaati Yayınları)

‘’Koşuşturmalı hayatta, sessiz bir alanda oturup ufak bir kağıt parçasını 
katlamak bile çocuğunuza denge ve huzuru getirecektir. Yeter ki ona biraz 

zaman ayırmayı ve bir kağıt parçası vermeyi unutmayın...’’

ORİGAMİ
Sanatı

Köşe Yazısı
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Origaminin çocuk gelişimindeki 
faydaları ve önemi nedir?
Eğitimin temeli öğrenmedir. 
Etkili bir biçimde öğrenmenin 
gerçekleşmesi için görsel, işitsel 
yöntemlerin yanı sıra farklı konular 
arasında bağlantı kurmalarına 
izin veren, yaratıcılık üzerine 
kurulmuş öğrenme anlayışı yani 
kinestetik öğrenme yönteminin 
de kullanılması gerekmektedir. 
Bu yöntemlerin kullanılmasına 
ve çocukların yaratıcılığının 
gelişmesine katkı sağlayan sanatsal 
aktivitelerdir. Origami de bu 
yöntemlerin hepsini sağladığından 
dolayı eğitim aracı olarak 
kullanılmaktadır. 

Origami, eğlenceli bir sanat dalı 
olmasının yanı sıra kinestetik 
öğrenme yöntemidir. Öğrenmenin 
farklı yolları arasında bağlantı 
kurarak daha etkin bir öğrenmeyi ve 
bilgi edinmeyi sağlayarak, bedensel 
zekanın artışına yardımcı olur. 
Çocuk gelişiminde birçok açıdan 
olumlu etkileri görülür. Origami ile 
birlikte, çocukların el ve parmak 
kasları, buna bağlı olarak da el- göz 
koordinasyonları gelişir.

Bunun yanı sıra çocuklar;
• Zihin ve vücut 
koordinasyonlarını etkili bir 
biçimde kullanmaya başlar.
• Kağıdı katladıkça sanatsal 
yaratıcılığın önemini kavrar, 
disiplinli ve sabırlı olmayı 
öğrenir.
• Ölçüler konusunun alt 
boyutları (uzunluk, alan ve 
hacim) arasında ilişki kurar.
• Söylenenden çok, yapılanı 
hatırladığı için aktif katılımla 
daha iyi öğrenir.
• Kendi yarattığı başarıyı elinde 
tuttuğu için özgüven artışı 
yaşar.
• Ayrıca origami, geometriyi 
yoğun bir şekilde kullanan 
sanatların başında geldiği için 

origami ile uğraşan bir çocuğun 
çok boyutlu düşünebilme yeteneği 
gelişir.
Aslında çocukların oyunlarının 
onların en önemli öğrenme 
biçimi olduğu düşünülecek 
olursa, origami sanatı çocukların 
gerek davranışsal, gerek 
sosyal-duygusal, gerekse dil-
matematiksel ve psiko-motor 
gelişimlerinde en az malzeme ile 
en kısa zamanda sağladığı katkı 
ile çocukların öğrenme sürecinin 
eğlenceli hale getirilebileceğinin 
en güzel kanıtıdır.

Gökçen Atamgüç
İstanbul Oyuncak Müzesi 

Origami Sanat Eğitmeni
www.gokcenatamguc.com

iletisim@gokcenatamguc.com

81

Köşe Yazısı



82

A sırlar geçse de 
unutulmayan 
Türk felsefeci 
Celaleddin-i 

Rumi her zaman iyi dili, hoş 
yüreği ile anıldı ve anılmaya 
da devam ediyor. Sarf ettiği 
sözler hem kendi dönemini 
hem de asırlar geçmesine 
rağmen bugünümüzü 
yansıtıyor. Güzellik, iyilik ve 
hoşgörü üzerine verdiği öğütler, 
söylediği sözler bugün dahi 
nasıl insan olunması gerektiğini 
bizlere gösteriyor. Bu güzel 
insanın ölümü, kendisinin dediği 
gibi ‘düğün gecesi’ de her yıl 17 
Aralık tarihinde anılıyor. 

O öğütlerinde insanlığa 
sesleniyor. İnsan, dünyanın 
neresinde olursa olsun hamuru, 
mayası aynı olandır. Bu nedenle 
onun öğütleri sadece ülkemiz 
insanının değil bütün insanlığın 
yolunu aydınlatıyor. Bütün 
dünyada Celaleddin-i Rumi 
olarak biliniyor ve tanınıyor. 
Onun düğün gecesi sadece 
ülkemizde değil birçok farklı 
ülkede de anılmaya devam 
ediyor. Bu durum asırlar geçse 
bile gönüllere taht kurduğunun 
en büyük ispatıdır. 

Ona göre ölmek, yaratana 
kavuşmak ve mutluluk demektir. 
Şeb-i Arus da kavuşma günü, 
düğün gecesi ve vuslat 
ânı olarak tanımlanabilir. 
Celaleddin-i Rumi’nin ölümü 
böyle tanımlamasına binaen 
her yıl anma törenleri Şeb-i Arus 
ismi altında yapılıyor.

Celaleddin-i Rumi Kimdir?
Bilmeyeni, tanımayanı yoktur 
lakin biz yine de ondan ve 
yaşamından kısaca söz edelim. 
Mutasavvıf, âlim Celaleddin-i 
Rumi 1207 yılında hayata 
gözlerini açmıştır. O zamanlar 
İran sınırları içinde yer alan 
Horasan’ın Belh şehrinde 
(bugünün Afganistan’ı) 
dünyaya geldi. Babası 
Bahaeddin Veled’den henüz 
dört yaşındayken felsefe, 
din ve filoloji dersleri almaya 
başlamıştır. 

1214 yılında Bağdat’a, 1218 
yılında ise Konya-Karaman’a 
doğru göç etmişlerdir. Babası 
Bahaeddin Veled için Anadolu 
Selçuklu Sultanı olan Alaeddin 
Keykubat tarafından Konya’da 
medrese yapılır. Bu medrese, 
akademi konseptinde açılmıştır. 

Celaleddin babasının vefatının 
ardından bu akademide 
dersler vermeye başlamıştır. 
Akademide ders verirken de 
dönemin öğrencileri tarafından 
çok sevilmiş ve sayılmıştır. 
Bunun sonucunda ise herkes 
kendisine artık efendi (mevlana) 
demeye başlamıştır. Böylece 
o günden itibaren ismi artık 
Mevlana Muhammed Mustafa 
Celaleddin-i Rumi olmuştur. 

Şeb-i Arus Törenleri
Daha evvel de belirttiğimiz 
üzere Celaleddin-i Rumi’nin 
ölüm gününü vuslat ve kavuşma 
günü olarak tanımlaması 
nedeniyle, kendisinin ölüm 
gününe Şeb-i Arus (düğün 
günü) denilmiştir. 17 Aralık 
tarihinde yaşama gözlerini 
yumduğu gün de dâhil bugüne 
değin her yıl aynı tarihte düğün 
töreni semazenler eşliğinde 
gerçekleştirilir. Şebi-Arus 
gününde ikindi vaktinden 
hemen sonra okunan Kur’an-ı 
Kerim’le beraber tören başlar. 
Beraberinde de semazenler 
eşliğinde Ayn-ül Cem yapılarak 
tören devam eder.  Sema 
törenleri Mevleviler tarafından 
yapılır. 

Şeb-i 
arus
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Yazımızı Onun cümleleriyle bitirelim;

• Söz dalga dalga coşmada ama onu 
dudakla, dille değil, gönülle canla anlatman 
daha iyi.

• Aşk nedir, bilmiyorsan gecelere sor, şu 
sapsarı yüzlere, şu kupkuru dudaklara sor.

• Su nasıl yıldızı, ayı aksettirir, gösterirse 
bedenler de canı, aklı bildirir, gösterir.

• Can, aşktan binlerce edep öğrenmede, 
öylesine edepler ki mekteplerde okunup 
öğrenilmesine imkân yok.

• Gökyüzünde, yıldızlar arasında parlak 
ay nasıl görünürse âşık da yüzlerce kişi 
arasında öyle görünür, o göründü mü 
herkesin parlaklığı söner.

• Akıl bütün gidilecek yolları bilse bile, gene 
aşk yolunu bilemez, şaşırır kalır.

• Önemli olan seni tamamlayacak ruhu 
bulmandır. Her Peygamberin verdiği öğüt 
aynıdır. “Sana ayna olacak insanı bul.”

• Sözü süz de söyle gönlü bulandırmasın, 
sözü diz de söyle, kulağa inci diye takılsın, 
sözü yüze söyle, gıybet olup utandırmasın.

• İnsanlar senin mutlu olmanı istiyor. Senin 
mutluluğunu düşünenlere acı çektirme.

• Her şeyi kaybettim ama kendimi buldum.

• Sopayla kilime vuranın gayesi, kilimi 
dövmek değil, tozunu almaktır. Allah sana 
sıkıntı vermekle tozunu, kirini alır. Niye 
kederlenirsin?

• Anlaşılmak gibi bir derdimiz vardı. Ne 
zaman ki kendimizi anlatamadığımızı fark 
ettik, işte o vakit susmalar dostumuz oldu. 

• Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur. 
Düşmem dersin düşersin, şaşmam dersin 
şaşarsın. Öldüm der durur, yine de yaşarsın. 

• Bir günah işlediğinde hemen tövbe et. 
İnsan suya düştüğü için değil, sudan 
çıkamadığı için boğulur. 

• Aklın başına geldiğinde pişman olacağın 
bir işi sakın yapma. 

• Nasibinde varsa alırsın karıncadan bile 
ders. Nasibinde yoksa bütün cihan önüne 
serilse sana ters.

• İnsan gözden ibarettir aslında, geri kalan 
cesettir. Göz ise ancak gerçek dostu görendir.

• İnsanları iyi tanıyın, her insanı fena bilip 
kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin.

• Nice bilginler vardır ki gerçek bilgiden, 
hakiki irfandan nasipsizdirler. Bu ilim 
sahipleri, bilgi hafızıdır, bilgi sevgilisi değil.

• İnsan dostunun huyunu alır.



Hoş geldin sevgili kış
Sırtıma aldığım hırkam,

üşüyen parmak uçlarım, bardağımda ıhlam-
urum,  hoş geldiniz.
Atkı, bere, eldiven, 

pofuduk battaniyem, pembe çiçekli
şemsiyem sizler de hoş geldiniz.

Portakal mandalina, ağlayan nar, gülen elma; 
ocakta kaynayan çorba ne kadar güzelsiniz.

Lapa lapa yağan kar, güleryüzlü çocuklar. Tüm 
sene beklediniz, belli ki özlediniz.

Çatıyı döven yağmur, içime dolan huzur,
hadi gelin neredesiniz?

İçimizi ısıtan çorba,
damakları tatlandıran salep ve boza. Sizsiz 

olmaz ama.

Mevsimlerin en
merhametlisi kış

mevsimi
Kartopu oynanası, üşüyen ellerini

sevdiğinin kalbinde ısıtası mevsim...
Sıcak çayların içildiği,

derin muhabbetlere sobada kestanenin eşlik 
ettiği masalsı geceler. 

Eveet, bir yılın daha sonuna geldik. 
Biten yılın ardından heybemizde biriktirdiğimiz 

anılarla ayrılıyoruz 2019’dan. 
O halde gönülleri ısıtacak sıcacık bir çorbayla 

kapanışı yapalım mı? 
Zaman makinesine binip çocukluğumuza

gidelim ve nostaljik lezzet ‘Elma Şekeri’ tarifi ile 
eski günleri yad edelim.

Gökten 3 elma düşsün; biri bu tarifi
deneyenlere, biri yiyenlere, diğeri de

benim gibi kışı çoook sevenlere gelsin.
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Malzemeler

•		300 gr balkabağı

•		1 adet kuru soğan

•		1 adet havuç

•		1 adet patates

•		1 su bardağı süt

•		2 diş sarımsak

•		1 yemek kaşığı tereyağı

•		Tuz,karabiber,kimyon,pulbiber,zerdeçal

•		4-5 su bardağı tavuk suyu

Malzemeler

•		4 adet kırmızı elma

•		1/2 su bardağı su

•		1 su bardağı nöbet şekeri

•		1/2 çay bardağı limon suyu

•		Ahşap çubuklar

•		Yağlı kağıt

Yapılışı

Tereyağı tencerede eritilir ve tüm sebzeler 

doğranarak ilave edilir.

Üzerine çıkana kadar tavuk suyu ile pişirilir.

Sebzeler pişince ocaktan alınır ve

rondodan geçirilir.

Tekrar ocağa alınır, süt eklenerek

bir taşım daha kaynatılır.

Tuz ve baharatları eklenerek servis edilir.

Afiyet olsun.

Yapılışı

Elmalar yıkanır, iyice kurulanır ve sapları ko-

parılarak ahşap çubuklara geçirilir.

Su, nöbet şekeri ve limon suyu tencereye 

alınır, orta ateşte yarım saat kaynatılır.

Şerbetin rengi değişip kızıl bir hal aldığında 

kıvamı kontrol edilir.

Bir kase suyun içine biraz şerbet damlatılır, 

top top olup dibe çöküyorsa kıvamı olmuştur.

Elmalar hızlıca hazırlanan şerbete batırılır, 

çevire çevire her yerine bulanır.

Yağlı kağıt üstüne alınarak soğuması beklenir 

ve buzdolabında muhafaza edilir.

Afiyet olsun.

BALKABAĞI ÇO
RBASI

ELMA ŞEKERİGıda boyası
kullanmadan
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TARİHTE 
BU AY

Belkıs Şevket Hanım ilk defa uçarak bağış
toplamaya çalıştı. Belkıs Şevket Hanım

aynı zamanda uçakla uçan ilk Türk Kadını olma 
özelliğini kazanmıştı. 

Türk Kadınına
seçme ve seçilme

hakkının tanınması

Sessiz Gemi ve Tepeden Baktım gibi 
şiirlerin sahibi Yahya Kemal Beyatlı, tarihte 
bugün doğmuştur.

Cezayirli Hasan Paşa
Sadrazam oldu, Aslanıyla 
beraber tasvir edilir.

Aziz Nicolas Noel Baba vefat etti.

Tanju Çolak 
Karşıyakaspor 

karşısında
Fenerbahçe
formasıyla
6 gol attı.

Gazi Osman 
Paşa’nın 

Tekirdağ’ı alması. 
Tekirdağ, Osmanlı 
topraklarına girdi. Kudüs’ün elimizden çıkışı

Büyük Türk 
bilgini ve 
Astronomi 
alimi Ali 
Kuşçu’nun 
vefatı

Ermeniler, Osmanlıdan
bağımsızlığını ilan ettiler. 

1 Aralık 1913

5 Aralık 1934

6 Aralık 1474

2 Aralık 1884

3 Aralık 1789

6 Aralık 343

6 Aralık 1992 7 Aralık 1357 

9 Aralık 1917   

2 Aralık 1918 
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İbrahim Müteferikka ilk 
matbaayı kurdu.

Osmanlı Rus Savaşı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. 
Cumhurbaşkanı

İsmet İnönü’nün vefatı
 Mehmed Akif
Ersoy’un vefatı

I. Meşrûtiyet’in İlanı.

Atatürk tarafından, 
takvim, saat ve ölçü 
birimleri, kanunla 

değiştirildi.

Mustafa Kemal 
Atatürk, manevi kızı 
Sabiha’ya Gökçen 
soyadını verdi.

Osmanlı Sultanları için Cuma 
selamlığı çok önemlidir. Bu 
sayede Sultan, halk tarafından 
görülebilmekteydi ve halk 
şikayetlerini cuma 
selamlığında doğrudan 
kendisine  iletebilmekteydi. 
Tarihte bugün Cuma 
selamlığına katılan 
Sultan 1. Mahmut ibadetinin 
ardından saray yolunda atının 
üstünde vefat etti.

Dünya tarihinde, Kont Drakula olarak isimlendirilen, Türkleri 
kazığa geçirmesi ile ünlenmiş, kana ekmek bandıktan sonra 
yiyen, Romanya’nın lideri 3.Vlad’ın Fatih Sultan Mehmet’in 
emri ile tarihte bugün kafası vuruldu.

Antakya’da 7.5 şiddetinde deprem meydana geldi. 
Bu deprem nedeniyle 260.000 kişi vefat etti. 

İstanbul’da çok büyük deprem meydana geldi. 
Bu deprem nedeniyle Ayasofya’nın kubbesi 

çöktü. Söylentiye göre, 
İmparator Jüstinyen, Ayasofya’nın tamir 

dönemi boyunca tacını takmamıştır.

19 Aralık 1934

16 Aralık 1727 

22 Aralık 1914

23 Aralık 1876

26 Aralık 1925

13 Aralık 1754

14 Aralık 1476

13 Aralık 115

14 Aralık 557

25 Aralık 1973
27 Aralık 1936
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* 12 yaşından küçük çocukların
getirilmemesi rica olunur.

SAAT: 20.00

ÜCRETSİZ
Büşra, geleneklerimize uygun olarak evlenmek istemekte ve evlenmek 
istediği kişiyi babasıyla tanıştırmak istemektedir. Damat adayı Behram 
da, müstakbel kayınbabasına kendini beğendirmek için elinden geleni 
yapar. Ancak Bayram Bey asabi ve geçimsiz bir insandır.
 
Evlenmek isteyen iki genç, kızının evlenmemesi için elinden geleni yapan 
bir baba… Bu tanışma merasimi arapsaçına döner. 

22
ARALIK

PAZAR

Cumhuriyet Mahallesi, Demokrasi Cd. No:8, 34788 
Çekmeköy / İSTANBUL

ADNAN MENDERES KÜLTÜR MERKEZİ

ARALIK’19
KÜLTÜR SANAT ETKiNLiKLERİ

YETİŞKİN TİYATROSU
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ALEMDAĞ’DA
VAR BİR 
YILAN
Çekmeköy bölgesini yazdığı eser-
lere taşıyanlardan biri de Alemdağı 
civarı doğal güzellikleri hayran-
larından Sait Faik Abasıyanık’tır. 
Yazarın hayatta iken çıkan son 
kitabı olan “Alemdağ’da Var Bir 
Yılan” adlı çalışmasında konumuzla 
ilgili kısım şöyledir: 

“Daha tiyatroya girerken kar 
başlamıştı. Çıkınca meydanı bem-
beyaz buldum. Boynumdan içeriye 
bir damla düştü. Ürperdim. 

- Çek elini ağzından. Tırnağını yeme! 
diye bağırdım. Önümden giden iki 
kişi dönüp baktılar. 

Yüzümü görmek için yavaşladılar. 
Sanki ben her akşam onunlaymışım 
gibi, bir yalnızlık duyuyorum. O 
cuma günleri gelirdi. Alçıdan, ağzı 
pipolu gemici onu beklerdi. 
Güneş muşamba perdede tam üçü 
işaret ederdi. Geleceğine yüzde yüz 
emin olduğum günler beklerken 
uyuyakalırdım. Kapıyı tırmalar gibi 
vurduğu zaman nasıl duyardım 
rüyamın içinde. Yataktan fırlardım. 
Kapıyı açardım. Rengi solmuş, nefesi 
boğazından gelirdi. Masadan bir 
cigara alır yakardı. 

Dünya ötede idi. Burada bir konsol, 
bir ayna, bir alçıdan gemici, bir 
yatak, bir ayna daha, bir telefon, 
bir koltuk, kitaplar, gazeteler, kibrit 
çöpleri, cigara izmaritleri, soba, 
battaniye vardı. 

Dünya ötede idi. Gökyüzünde 

uçaklar vardı. İçlerinde yol-
cular vardı. Trenler gidiyordu. 
Herifin biri imza ediyor, öteki 
para veriyordu. Akşam serinliği 
çıkmıştı. Akşam simidi de çıkmıştı 
dünyada... 

Odanın içini simitçinin sesi doldur-
du. Dünya ötede idi. 

Biletçi bilet zımbalıyor, bir adamla 
bir çocuk gazete okuyorlar. Bir de-
likanlı, karakaşlı, sıhhatli bir oğlan 
upuzun yatmış. Yakışıklı, kuvvetli 
bir oğlan. Ellerini pantolonunun 
ceplerine sokmuş, sıska birisi de 
sağında yatmış. Çocuk gazeteyi 
bıraktı. Pardösüsünü başının altına 
dürdü. O da uzandı. Bir vapurun alt 
kamarasındayım. 

Günlerden cuma. Mektep tatil. 
Süleymaniye’de Kirazlı Mescit 
Sokağı’nda oturuyoruz. Ben on 
yedi yaşlarındayım. Münir Paşa 
Konağı’nın çam ağacını hatırlıyo-
rum. Lisenin bahçesindeki büyük 
çam ağacı bir yangında yanmış 
olabilir. Münir Paşa Konağı’nın yağlı 
boya tavanları çoktan duman ve kül 
olmuştur. Tahtakuruları da yan-
mıştır. Yatağım, yorganım, gözyaşım 
yanmıştır. Havuzlar yanmıştır. 
Yapraklarını kışın dökmeyen ağaçlar 
yanmıştır. Anılar, anılar yanmıştır. 
Yanmış oğlu yanmıştır. Beni bugüne 
getiren kitaplar yanmıştır. Ben de 
koyun postu taklidi bir kürk bulup 
pardösüme diktirmeliyim. 
Günlerden pazartesi. Yine vapurun 

alt kamarasındayım. Yine 
hava karlı. Yine İstanbul 

çirkin, İstanbul mu? İstan-
bul çirkin şehir. Pis şehir. Hele 

yağmurlu günlerinde. Başka günler 
güzel mi, değil; güzel değil. Başka 
günler de Köprüsü balgamlıdır. Yan 
sokakları çamurludur, molozludur. 
Geceleri kusmukludur. Evler güneşe 
sırtını çevirmiştir. Sokaklar dardır. 
Esnafı gaddardır. Zengini lakayttır. 
İnsanlar her yerde böyle. Yaldızlı 
karyolalarda çift yatanlar bile 
tek. Yalnızlık dünyayı doldurmuş. 
Sevmek, bir insanı sevmekle başlar 
her şey. Burada her şey bir insanı 
sevmekle bitiyor. 

Güzel yer, güzel yer Alemdağı. Şu 
saatte on beş metrelik ağaçlarıyla, 
Taşdeleni ile, yılanı ile... Ama kış 
günü yılanlar inindedir. Olsun. 
Hava Alemdağı’nda ılıktır. Güneş, 
yaprakları kıpkızıl ağaçların içinde 
doğmuştur. Gökten parça parça 
ılık bir şeyler yağmakta, çürümüş 
yaprakların üstüne birikmektedir. 
Taşdelen parmak gibi akar. İçimizi 
şıkır şıkır eden bir maşraba ile önce 
içimizi, sonra çırılçıplak soyunarak 
dışımızı yıkıyor. Su içmeğe gelen bir 
tavşan, bir yılan, bir karatavuk, bir 
keklik. Polonezköy’den şerefimize 
kaçıp gelmiş bir keçi ile alt alta üst 
üste oynaşıyoruz. 

«Panco, Panco!» diye bağırınca, 
yılan da, keçi de, keklik de, tavşan 
da oldukları yerde alçıdanmış gibi 
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donup kalıyorlar. Bembeyaz kesiliyorlar. Hemen 
keskin bir bıçak çıkarıp cebimden kiminin ku-
lağını, kiminin kanadının altını kesiyorum. Kan 
akınca hareket başlıyor. Beni bırakıp Panco’ya 
koşuyorlar. 

Panco’nun her zamanki kansız ve hiddetli 
yüzünde çıban yarasına doğru kaymış bir 
gülümseme gözüküyor. Keklikleri gagasın-
dan öpüyor. Tavşanın bıyığını çekiyor. Yılanı 
bileğine doluyor. Top getirmiş, futbol topu. 
Ben kaleciyim. Yılan da kaleci. Ötekiler yaprak-
ların üzerine yatmış, güneşin içinde oynuyorlar. 
Saatlerce oynuyorlar. Yılanla ben, top kalemize 
girerken yana çekilip seyrediyoruz. Mızıkçılık 
ediyoruz. 

Alemdağı güzel, Alemdağı... İstanbul çamur 
içinde. Taksi şoförleri su birikintilerini inadına 
insanların üzerine sıçratıyorlar. Kar inadına 
içimize içimize yağıyor. 

Kadının biri beşinci kattan bir kediyi sokağa 
atıyor. Bir kadınla bir yabancı erkek kedinin 
başındalar. 

Kedinin burnundan hafifçe kan sızıyor. Erkek, 
Fransızca: 
- ll est mort d’hemoragie, le pauvre! diyor. 
Kadın bana Türkçe, kedinin beşinci kattan 
atıldığını anlatıyor. Galatasaray Lisesi’nin kalın 
ve yüksek bahçe duvarının kenarına, artık 
ölmüş kediyi itiyoruz. Beşinci kattaki kadın, 
sobasına şimdi kömür atıyordur. Hava da ne 
soğudu. Keşke kar yağsa. Kar yağdığı zaman 
yine havada ılık bir şeyler oluyor. 
Panco ne zaman dönmüş Alemdağı’ndan. 
Birdenbire bir arkadaşı ile yanımdan geçiyor. 
Bir duvarın, ölmüş bir kedinin yanından geçer 
gibi. Kollarımız birbirine sürünüyor hafifçe. 
Duvarlar açılıyor. İnsanlar birbirleriyle 
senelerdir dargınmışlar da birdenbire aynı 

hisleri duyarak: “Yeter artık” diyerek barışmışlar 
gibi öpüşüyorlar. Dönüyorum. Panco arkadaşı 
ile gülüşerek gidiyor hâlâ. Yangının kül ettiği 
Münir Paşa Konağı’nın havuzunda kirli yeşil bir 
su bekler dururdu. Suyun dibi gözükmezdi, ama 
gözümü kapayınca içine atılmış on paralıkların 
parladığını görürdüm. Bir defa da şimdi vali 
olan bir arkadaşımızı elli kuruş vererek elbisel-
eriyle suya atmıştık. 

Panco’nun arkadaşı ile beraber getirdiği 
kahveyi hiç bilmezdim. Kapısında alüminyum 
tencereler, naylon bardaklar satan bir hırda-
vatçı bulunan, iki kapısı da ardına kadar açık, 
hanla apartıman arası bir binanın birinci 
katındaymış bu kahve. Onların bu kapıdan 
içeriye girdiklerini görünce merak ettim. Ben 
de girdim. Baktım karşımda cam bir kapı. Cam 
kapının içinde büyük bir salon, içeride insanlar 
tavla ve iskambil oynuyorlar. Daha köşede bir 
bilardo masası var. İçeriye girince herkes bana 
baktı. Buraya gelenler hep aynı müşteriler 
olmalı ki beni baştan aşağı bir süzdüler. Oturup 
bir kahve içmek bile cehennem azabı gibi 
bir şey olacaktı. Birini arıyormuş gibi yaptım. 
Olmazsa bizim Luka Efendi vardır; duvarcıdır, 
boyacıdır. Onu soracaktım. Gözlüklüdür. 
Kendisi Yunan tebaasıdır. Ama Arnavut’tur. 
Kahveciye onu sormak istedim. Baktım Panco, 
Luka Efendi’yi siper ederek kendini bana 
göstermemeğe çalışıyor. Eskiden tanıdığım 
birisi niçin geldiğimi anlamış gibi bana baktı. 
Gülümser gibi idi. Allah belânı versin deyyus; 
dedim. Döndüm. Giderken bir daha dönüp 
baktım. Yine pardösüsünün yakasındaki kürkü 
gördüm. Kürkü görünce rahatladım. Tavşanı, 
kekliği, o ılık, harikulade kaygan ve güzel yılanı, 
karatavuğu, Alemdağı’nı, Taşdelen suyunu, 
çürümüş yaprakları, yaprakların üstüne yağan 
pelte pelte güneşi hatırladım.” 
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Yönetmen: 
Jennifer Lee,

Chris Buck
Tür: Animasyon

Vizyon Tarihi: 
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Yönetmen: 
Özer Feyzioğlu
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