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Yaşam koşuşturmasında nefes almamızı sağlayan en önemli
noktalardan birisi de şüphesiz kültüre, sanata ve edebiyata
ayırdığımız zamandır. Bu bilinç ve bu anlayışla Çekmeköy
2023, Çekmeköy Çocuk ve Teneffüs dergilerimizle yediden
yetmişe siz değerli okurlarımızın edebiyat, sanat ve kültürle
olan bağlarını canlı tutmanın gayreti içindeyiz. Bu gayreti
sadece süreli yayınlarla sınırlandırmadık. Aynı zamanda
her ay sanat iklimimizi yeşertecek birbirinden değerli
tiyatro oyunlarını, sinema gösterimlerini, konserleri
ve konuşmacıları sizlerle farklı kültür merkezlerinde
buluşturuyoruz.
Sevgili Okurlar
İstanbul’un farklı medeniyetlerin ve kültür iklimlerinin
buluşma noktası olması, şehrin farklı kültürler ile
yoğrulmasını sağlamıştır. Bu durum beraberinde şehrin
her köşesinde kendine özgü sanat eserlerinin oluşmasına
da zemin hazırlamıştır. Sanat eserlerinin yanında şehrin
farklı noktalarındaki doğal güzellikler de şair, edebiyatçı
ve ressamların ilham kaynağı olmuş ve güzel eserler
ortaya çıkarmalarına imkân sağlamıştır. Çekmeköy, içinde
yaşadığımız şehrin, kültürle, edebiyatla ve sanatla asırlardır
bir an olsun bağlarını koparmamış doğal güzellikleri ve
eşine az rastlanan endemik bitki çeşitliliğiyle hemen her
konuda doğal yapısını korumuş zengin bir ilçesidir. Bizler
de bu zenginliğin farkında olarak Çekmeköy ilçesinde bize
emanet edilen bu kültür mirasını doğal güzelliklerimizle
en iyi şekilde işleyip gelecek kuşaklara aktarmanın gayreti
içerisindeyiz.
Sevgili Çekmeköy2023 okurları,
Bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2020 yılının size, ailenize,
ülkemize ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini
temenni ediyorum.
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Köşe Yazısı

Değerli okurlar,
Bu sayıdan itibaren dergimizin içeriğini zenginleştirmek için
yeni bir adım atıyoruz. Artık her sayımızda özel bir “ayın konusu”
bölümü yer alacak. Ayın konusuna ilişkin edebi ve bilimsel yazılar,
varsa filmler ve kitaplar, röportajlar eklenecektir. Böylece o konuya
ilişkin siz değerli okurlar için bir müktesebat oluşacaktır.
Bu sayımızın konusunu “kış” olarak belirledik. Nasıl ki her kentin,
her çarşının pazarın, hatta her sokağın kendine özgü bir kokusu,
dimağda kalan bir tadı varsa, ayların, mevsimlerin de kendine
özgü insan ruhunda bıraktığı bir iz vardır. Mevsimlerin zihinde
bıraktığı iz nesilden nesle değişse de hep benzer tatlar olarak
kalmaktadır. Kış ayı mevsimler içerisinde ayrı bir yere sahip. Kış;
gören göze, işiten kulağa, düşünen akla bir şeyler fısıldar. Tabiatın
tüm canlılığını toprağın altına çeker, üzerini bembeyaz bir örtüyle
kaplar. Görünmeyen ama her an ortaya çıkacak bir canlılığı haber
verir. Hangi sosyal statüde olursa olsun insan, kış aylarında üşür
ve kışı üşüyerek yaşar. Hatta insan böylece üşümenin var olmak
olduğunu kavrayacaktır. Bir soba etrafında ya da soğuk bir odada
ailece birlikte olmanın güven ve huzurunu hissedecektir. Kış, diğer
mevsimlerden farklı olarak pastoral bir zenginlik sunar insana. Her
ne kadar pek çok şair kışı karamsar ifadelerle betimlese de kış, hep
peşinden gelecek baharı hatırlatır.
Değerli okurlar,
Bu sayımızda kışa dair yazıların, öykü tadında hikayelerin, kitap ve
film önerilerinin yanı sıra değerli sanatçılarla, sporcularla ve kültür
insanlarıyla yaptığımız röportajlarla sizlere birbirinden değerli
tecrübeler ve bilgiler aktaracağız. Her yazıdan alacağınız bir bilgi
her röportajda yeni bir hayat tecrübesini okuyacaksınız.
Sizleri kültür ve sanatın özgün dünyasında gezinmeye davet
ediyoruz.
Bu vesileyle 2020 yılının size, ailenize ve milletimize huzur
getirmesini temenni ediyorum.
Editör - Salih Gebel
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Bel ve
Boyun
Fıtıkları

(Lomber ve Servikal
Disk Herniasyonları)

Bel ve boyun ağrıları toplumda
sık görülen yakınmaların başında
gelmektedir. Bu şikâyetlerin altında
yatan nedenlere baktığımızda
karşımıza, en sık bel ve boyun
fıtıklarının çıktığı görülür.
Omurga, omurların üst üste
dizilmesiyle oluşur. Her iki omur
arasında disk denilen ve yastıkçık
görevi gören bir yapı mevcuttur.
Disklerin etrafı bir kapsülle
çevrilidir. Bu kapsülün yırtılarak,
disklerden bir ya da birkaçının
omurilik kanalı içine doğru yer
değiştirmesi (fıtıklaşması veya
herniasyon) omurilikte-sinirlerde
baskıya yol açar.

BELİRTİLER

Bel Fıtığı için:
• Bel, kalça ve/veya bacaklara
yayılan şiddetli ağrı
• Bacaklarda, ayaklarda uyuşma
• Hareket kısıtlılığı, yürümekte
zorluk
Boyun Fıtığı için:
• Boyunda, ensede zaman zaman
kollara ve kürek kemiklerine doğru
yayılan şiddetli ağrı
• Kollarda, ellerde uyuşma
• El ve/veya kollarda kuvvetsizlik

TANI

Bel ve boyun fıtıklarının tanısını
koyarken; ilk sırada hastanın
dikkatle dinlenmesi, şikâyetlerinin
sorgulanması ve ayrıntılı bir fizik
muayene gelir. Ayrıntılı bir fizik
muayene hastaya yanlış bir tedavi
uygulanmasının önüne geçer.
Hastanın şikâyetlerinin dinlenmesi
ve ayrıntılı bir muayene sonrasında
gerek görülürse yardımcı tanı
yöntemlerine başvurulur.
Günümüzde en sık kullanılan
yardımcı tanı yöntemleri; MR ve
EMG’dir.
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MR (Manyetik Rezonans):
• Günümüzde bel ve boyun
fıtıklarının tanısında en çok
kullanılan yöntemdir.
• Yer değiştirmiş (fıtıklaşmış)
olan diskin yerleşimi, seviyesi,
sayısı, büyüklüğü ve hangi
siniri ve/veya sinirleri baskıya
uğrattığı ile ilgili bilgiler verir.
EMG (Elektromiyografi):
• Sinirin içinden geçen elektrik
akımı ile ilgili bilgiler verir. Fıtık
nedeniyle baskıya maruz kalan
sinirlerde bu akım bozulabilir
ve bunun sonucunda hastada
nörolojik hasarlar ortaya çıkar.

TEDAVİ

• Bel ve boyun fıtığının
tedavisinde, cerrahi ve cerrahi
olmayan yöntemler uygulanır.
• Hastaların pek çoğu cerrahi

dışı tedavi yöntemlerinden
fayda görür ve şikâyetlerinde
belirgin azalma olur. Daha az
bir grup hastada ise cerrahi
tedavi zorunludur. Hastanın
şikâyetlerinin dikkatle
dinlenmesi ve sorgulanması,
hastanın ayrıntılı muayenesi ve
yardımcı tanı yöntemleri doğru
tedavi yöntemini belirlemek
için yol göstericidir.
• Cerrahi tedavi görmesi
gereken grupta olup bir
nedenle ameliyatını geciktiren
hastalarda, geri dönüşü
mümkün olmayan sinir hasarları
gelişir.
• Cerrahi tedavinin başarısında
zaman önemlidir.

Cerrahi Yöntemler:
• Mikrodiskektomi: Günümüzde
en etkili ve en sık kullanılan
yöntemdir.
Endoskopik diskektomi:
• Seçilmiş hastalarda uygulanır.
Hastanın mevcut fıtığının, bu
yöntemle tedavi etmeye uygun
olması gerekmektedir.

Cerrahi Dışı Yöntemler:
• İstirahat, ilaç tedavisi
• Fizik tedavi ve rehabilitasyon
Op. Dr. Ömer Nadir KOÇ
Medivia Hastanesi
Beyin Cerrahı
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OYUNBOZAN
ANNELER!
Herkesin yanlış yaptığı şeyi sen doğru yaparsan; herkesin yaptığı doğru, senin yaptığın yanlış olur.
Dostoyevski
Bahse girerim, Dostoyevski
bu sözü söylerken bir annenin
duygularına bu denli tercüman
olabileceğini hesap etmemişti.
Değişen ve gelişen dünyada
anne olmak, yenilikleri
yakalamak, yeni yaklaşım
tarzlarını öğrenmek ve annelik
mesaisine dâhil edebilmek
hatırı sayılır bir mevzudur, kabul
edelim.
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Doğum sonrası annelerde duygu
durum değişiklikleri görmek
olasıdır.
Hayatımıza dâhil olan küçük
misafirimizle birlikte hormonal
dengelerimiz hassasiyetler
noktasında yükselişe geçer.
Bir bebeğin hareketlerindeki

naiflik ve kırılganlık hali annenin
ruh haline denk düşer.
Yani bir kadın anne olduktan
sonra eskisinden daha kırılgan,
daha hassas, daha sakin, daha
yavaş hareket eden bir hal alır.
Bu fizyolojik olarak annenin
bebeğini incitmeden bakım
yapabilmesine vesile olurken,

Köşe Yazısı

duygusal
olarak bebeği
ile aynı ruhsal
seyirde iletişim
halinde olmayı
deneyimlemesini
sağlar. Bu durum
adeta bir yaratılış
mucizesidir. Çünkü
anneye hiç konuşamayan
bebeğini anlayabilme ve
onun dilinden konuşabilme
denkliğini sunar. Doğum
sonrası bedenimizdeki ve ruh
halimizdeki bu değişimler
anne ile bebeğinin bağını
kuvvetlendirecek bir fayda
sağlarken çevresel faktörler
açısından korkunç bir karmaşaya
dönüşebilir.
Yukarıda da bahsettiğimiz
üzere gelişen dünyada annelik,
beraberinde pek çok yeni bilgiyi
getirdi. Yeni anne adayları da bu
yaklaşımları almak ve uygulamak
noktasında oldukça emektar
davranıyor. Topluma faydalı ve
kişilik gelişimi tamamlanmış
çocuklar yetiştirmek pek çok
kadının ortak gayesi haline
gelmiş durumda. Bu noktadan
bakıldığında annelik akıntıya
bırakılmış bir süreçten çıkıp,
akıntıya karşı kürek çeken
kadınların omuzladığı bir “dava”
haline gelmiş durumda. “Dava”
diyorum çünkü bir kutuplaşma
gerçeği var anneler arasında.
Aman canım ne var? Biz de böyle
büyüdük diyenler…
Bir de “Biz bu oyunu bozarız”
diyenler…
Hal böyle olunca 9 ay boyunca
heybede biriken tüm değerli
bilgiler, hayaller, hedefler uğruna
emek verilen tüm teoriler tam
da en anlaşılmaya muhtaç
olduğunuz annelik dönemiyle

birlikte bir tokat gibi iner
suratınıza.

Zordur; üzer, kırar, bazen
inanılmaz yorar…

Tüm hassasiyetleriniz anlaşılmaz
bir kargaşaya dönüştürülebilir,
çevreniz tarafından.

Fakat şu acı gerçeği bilmek
bir nebze rahatlatır belki
yorgun yüreğini: İnsan
psikolojisi, yaralarını sarma
noktasında kendine karşı çok
yardımseverdir.

Güvenli bağlanma kuramına
inanmış ve gönül vermiş bir
annenin bebeği ile ten teması
kurarak uyuması mesela
etrafınızdaki herkesin kendine
verdiği bilirkişiler(!) tarafından
eleştiri yağmuruna tutulabilir.
Ya da BLW yöntemi ile ek gıdaya
geçmiş bir anne umursamazlık
ile hatta pasaklılıkla itham
edilebilir mesela.
Emzirirken baş başa kalmayı
tercih edip kalabalıktan ayrıldığı
için de pek çok ağır itham
duyması olasıdır bu şartlar
altında…
Sorunlarını çocuğu ile konuşarak
çözmek isteyen, şiddetten
kaçınan bir anneyi çocuğunu
şımartmakla eleştirebilirler
dolayısıyla...
Örnekleri öylesine çoğaltabilirim
ki ne doğruların çokluğu biter
ne de doğruya karşı yanlışların
yüksek sesi...
Akıntıya karşı kürek çekmek
değil de nedir peki, hayatına
gelen bu aziz misafire karşı tüm
varlığı ile kendini adayan bir
annenin anlaşılmadan ve dahi
sürekli eleştirilirken gösterdiği
bu meşakkatli yolculuk?
“Biz bu oyunu bozarız diyen”
yürekli anneler toplumun öğrene
geldiği ne kadar hatalı yaklaşım
varsa düzelterek evlat yetiştirme
niyetine girdiği an, zaten bu dik
yokuşları, bu ithamları, eleştirileri
göğüslemeye hazır çıkar yola.

Çocukluğunda annesi tarafından
şiddetin herhangi bir türüne
maruz kalmış biri, bugün
anne babalık üzerine fikirler
oluştururken zihninde eğer
“şiddet yanlıştır” ibaresini kabul
ederse annesinden gördüğü
şiddet ruhunda sevgisizlik hissini
uyandıracağından, “Annem
beni sevmediği için mi böyle
davrandı?” sorusunu sorar.
Sevilmek ve güvende hissetmek
herkesin en temel ihtiyaçları
arasında olduğu için sevilmeme
ihtimalini içinde barındıran her
türlü fikir kaçınılması gereken
bir durum haline gelir, kişi
için. Dolayısıyla ebeveyninin
eksiklerini saptayıp bugün aksi
yönde bir anne baba olmak için
çabalamaktansa “Biz ölmedik,
bak gayet de iş güç sahibi birer
insan olduk” deyip duygusal
yoksunluklarını baskılamak
yoluna gider.
Ve böylece söz ettiğimiz
kutuplaşma meydana gelir,
günümüz anneleri arasında.
Bu gerçeği de kabul edip
“Her yiğidin bir yoğurt yiyişi
var’’ deyip sessiz sedasız ve
konsantre bir şekilde yolumuza
çıkan tüm faydasız eleştirileri
göğüsleyebilmeyi öğrenmek
belki de yokuşun zirve noktası.
Sonrası düzlük, gelsenize…
Şüheda URUK
Çocuk Gelişim Uzmanı ve Anne
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19. yüzyıl sonunda kalenin hapishane olarak kullanıldığı
dönemde bir hamam yapısı ile Osmanlı niteliği kazanmıştır.

Bodrum Kalesİ
Muğla

Bodrum Kalesi iki liman
arasında kayalık bir alan
üzerinde kurulmuştur. Antik
çağda önce ada olan bu alan
sonraları kente bağlanarak
yarımada durumuna gelmiştir.
1406-1523 yılları arasında inşa
edilen St. Jean Şövalyeleri’nin
kalesi, kare planlı, 180x185 m
ölçülerindedir. İç kale içinde
değişik ülke adları verilmiş
kuleler bulunmaktadır. En
yüksek kule deniz seviyesinden
47,50 m yükseklikte olan
Fransız Kulesi’dir. Diğer
kuleler İtalyan Kulesi, Alman
Kulesi, Yılanlı Kule ve İngiliz
Kulesidir. Kalenin doğu duvarı
dışında kalan bölümleri
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çift beden duvarları olarak
takviye edilmiştir. İç kaleye
7 kapı geçilerek ulaşılır.
Kapılar üzerinde armalar
bulunmaktadır. Armalar
üzerinde haçlar, düz veya yatay
bantlar, ejder ve aslan figürleri
bulunmaktadır. İç kalede
Sapelin alti dahil olmak üzere
14 sarnıç vardır. Kale korugani,
çiftli duvarlar arası su hendeği,
asma köprü, kontrol kulesi,
II. Mahmut tuğrası kalenin
göze çarpan yerlerindendir.
Bodrum Kalesi, 19. yüzyıl
sonunda kalenin hapishane
olarak kullanıldığı dönemde
bir hamam yapısı ile Osmanlı
niteliği kazanmıştır.

Kale bugün Sualtı Arkeoloji
Müzesi olarak kullanılmaktadır.
Müze koleksiyonlarında
bulunan eserler Türk hamamı,
Amphora sergilemesi,
Doğu Roma Gemisi, Cam
Salonu, Cam Batığı, Sikke ve
Mücevherat Salonu, Karyalı
Prenses Salonu, İngiliz
Kulesi, İşkence ve Katliam
Odaları ve Alman Kulesi’nde
sergilenmektedir. Ayrıca, 33.5
dönüm genişliğindeki bir arazi
üzerine kurulmuş olan kalede
açık mekanlarda da eser
sergilenmektedir. Müze, 1995
yılında Avrupa’da Yılın Müzesi
Yarışması’nda “Özel Övgü”
ödülünü almıştır.

Gaziantep Kalesi, Türkiye’de
ayakta kalabilen kalelerin
en güzel örneklerinden
birisidir. Kale heybeti ve bir
sır gibi gizlediği tarihiyle şehir
merkezinde, Alleben Deresi’nin
güney kenarında, yaklaşık 25-30
m yükseklikte görülebilen bir
tepe üzerindedir. Cumhuriyet
tarihi demişken, Gaziantep
Kalesi’nden bahsetmemek
olmaz. Gaziantep’in tam
merkezinde, tepeden şehre
bakan bu tarihi yapı, Kurtuluş
Savaşı dönemindeki savunmayı
ve kahramanlık panoramalarını
gösteren bir müze görevi
görüyor. 2000’li yıllarda
restore edilen Gaziantep
Kalesi, Romalılar tarafından
savunmadan ziyade gözlem
için kullanılmış.. Gaziantep
Kalesinin ne zaman ve kimler
tarafından yapıldığı hususunda
kesin bir bilgi bulunmamakla
birlikte tarihi günümüzden
6000 yıl geçmişe, kalkolitik
döneme kadar giden bir höyük

üzerinde kurulduğu, M.S II-III
yüzyıllarda ise kale ve çevresinde
“Theban”isimli küçük bir kentin
olduğu bilinmektedir.
M.S. II-IV. yüzyıllarda Kalenin,
ilk olarak Roma döneminde bir
gözetleme kulesi olarak yapıldığı
ve zaman içerisinde genişletildiği
yapılan arkeolojik kazılar
neticesinde anlaşılmıştır. Bugünkü
biçimini ise “Kaleler Mimarı” olarak
adlandırılan Bizans İmparatoru
Justinyanus döneminde M.S. VI.
(M.S 527-565) yüzyılda almıştır.
Yine bu dönemde kale önemli
bir onarım geçirmiş olup, onarım
sırasında tesviyenin sağlanması
için, güney bölüm kemerli ve
tonozlu galerilerden oluşan

Rumkale - Gazİantep
Rumkale Gaziantep’in
Yavuzeli ilçesi sınırları Kasaba
mahallesi yakınında bulunan
ve günümüzde Nizip-Birecik
Barajı gölünün oluşmasıyla
doğmuş bir yarımadada yer
alan tarihi kale. Kale Fırat Nehri
ile Merzimen Çayı’nın birleştiği,

yüksek kayalarla örtülü bir tepe
üzerinde konumlanmıştır. Kalede
bugün görülebilen yapılar
arasında Aziz Nerses Kilisesi,
Barşavma Manastırı, çok sayıda
yapı kalıntısı, su sarnıçları, kuyu
ve hendek yer almaktadır. Antik
dönemden günümüze kadar

Gezi Yazısı

Gazİantep Kalesİ

substrüksiyon (temel) yapılarıyla
donatılmış, bu galerilerle birbirine
bağlanan kuleler inşaa edilmiş
ve sur bedenleri batı, güney ve
doğuya, tepenin sınırına kadar
genişlemiştir. Kale bu haliyle çapı
yaklaşık 100 metre, çevresi 1200
metre olan gayrı muntazam
dairesel bir şekle sahiptir. Kale
bedenleri üzerinde 12 adet
kule mevcuttur. Evliya Çelebi
Seyahatnamesinde Kale’nin 36
burcundan bahsetmektedir.
Günümüzde ise bunların yalnızca
12 tanesini görebilmekteyiz.
Geri kalan 24 burcun ise kalenin
dış surları üzerinde bulunduğu
ve günümüz kadar gelemediği
sanılmaktadır.

Şitamrat, Kal-a Rhomayta,
Hromklay, Ranculat, Kal-at el
Rum, Kal-at el Müslimin, Kale-i
Zerrin (Altın Kale) ve Rumkale
gibi birçok isimle adlandırıldı.
Roma döneminde Hz. İsa’nın
havarilerinden Yohannes’in
Rumkale’ye gelip yerleşmesi
ve burada Hıristiyanlık
dinini yayması nedeniyle,
bu yerleşim yeri Hıristiyanlık
tarihinde önemli bir rol
oynamaktadır. Yohannes’in,
İncil’in kopyasını Rumkale’de
bir mağarada sakladığı daha
sonra kopyaların buradan
alınıp Beyrut’a götürüldüğü
anlatılmaktadır.
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Gezi Yazısı

Kapadokya’nın kuşbakışı görüleceği tek yer

Uçhİsar Kalesİ
Nevşehİr

Nevşehir merkeze 5 km mesafedeki Uçhisar
Kalesi, Kapadokya’nın zirve noktasıdır.
Kapadokya’nın her yerinden görülen en
büyük ve en güzel peribacasıdır. Kalenin
zirvesi Kapadokya’nın kuşbakışı görüleceği
tek yerdir. Kalenin zirvesinde çok sayıda
oyma küp, oyma mezar ve büyük sarnıç
bulunmaktadır. Kaleden kuzeye doğru
aşağılara bakınca Cevizli peribacalarını, batıda
Nevşehir’i ve Oylu Dağı’nı, kalenin hemen
önünde yeni Uçhisar’ı, güneybatıda uzaklarda
Hasan Dağı zirvesini görebilirsiniz.
Roma döneminden beri oyularak içine çok
sayıda oda, ev, sığınak, depo, sarnıç, mezar,
mahsen, yapılmış, Arap akınlarına karşı önemli
bir savunma noktası olmuştur. Üzerinde
saldırganlara karşı savunma amaçlı kullanılan
büyük taş gülleler bulundurulmuştur. Hem
bir gözetleme kalesi hem de savunma kalesi
olarak kullanılan Uçhisar Kalesi, Selçuklu ve
Beylikler döneminde de önemini korumuştur
(12.-14. yy.). Genellikle beyliklerin sınır
bölgesi konumunda olan kale, Selçuklular’ın
doğu sınırı, Kadı Burhanettin Beyliği’nin
batı sınırı, Karamanoğulları’nın doğu sınırı
halinde konumundan ötürü “Uçhisar” adıyla

anılmaya başlamıştır. Bölgenin en yüksek
noktalarına kurulmuş olan Başhisar (Ürgüp),
Ortahisar ve Uçhisar Kaleleri Selçuklu
Dönemi’nde Nevşehir’in üç önemli koruma
noktasını oluşturuyordu. Bu dönemde bir
“uç beyliği” konumundaki Uçhisar Kalesi’nin
çevresinde yoğun bir nüfus yaşamaktaydı.
Bu dönemlerde Kayseri Beyi’nin kardeşinin
Uçhisar Beyi olduğu bilinmektedir. Osmanlı
Beyliği’nin II. Beyazıt ile birlikte 1398
yılında bölgeye hakim olmasından sonra
Uçhisar Kalesi’nin II. Beyazıt’a teslim olduğu
bilinmektedir.

Mardİn Kalesİ
10. yüzyılda Hamdaniler tarafından inşa edilen kale,
1 km. uzunluğunda, 30-150 m. genişliğindedir.
Kartal Yuvası ismi ile de bilinen Mardin Kalesi Pers
İmparatorluğundan Osmanlı İmparatorluğuna
kadar bir çok devlet tarafından aktif olarak
savunma yapısı olmuştur. Günümüzde yerli ve
yabancı turistin ziyaret ettiği bir tarihi yapı olarak
görevine devam eden kalenin tamamı günümüzde
ayakta durmasa da hatırı sayılır bölümleri hala
görünebilmektedir.
Mardin’e hâkim bir manzaraya sahip kalenin
bir başka özelliği de, doğal kaya üzerine çok az
eklentilerle müstahkem bir hale getirilmiş olmasıdır.
Kaynak: Kültür Turizm Bakanlığı Yayınları
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dergiteneffus.com

dergiteneffus.com

Şubat 2019 Sayı:9

Ücretsiz Gençlik Dergisi

dergiteneffus.com

SPOR

Güreş sporunda
gururumuz Rıza Kayaalp

3 Din 1 Şehir. Bu ay kadim
şehir KUDÜS'teyiz.

Gizli olmayan gizli
bir bölge, Area 51

SPOR

ÜNLÜ RÖPORTAJI

Survivor Cumali ile keyifli bir
sohbet gerçekleştirdik.

dergiteneffus.com

Ekim 2018 Sayı:5

KADİM ŞEHİRLER

Ülkemizin en renkli
köşelerinden GAZİANTEP

Mart 2019 Sayı:10

GEZELİM GÖRELİM

Alem-i Cihan'ın yönetim
merkezi Topkapı Sarayı

CNN TÜRK'ün enerjik muhabiri
Fulya ÖZTÜRK konuğumuz oldu

POSTER HEDİYELİ

GÜNCEL

Milli Ruh yeniden doğuyor,
Milli Takım umut veriyor!

ÜNLÜ RÖPORTAJI

Konuğumuz, Türkiye'nin sevilen kişisel
gelişim uzmanı Aşkım Kapışmak

dergiteneffus.com

Ücretsiz Gençlik Dergisi

SPOR

Avni Yıldırım ve Kick Boks
hakkında her şey...

POSTER HEDİYELİ

Haziran 2019 Sayı:13

KADİM ŞEHİRLER

Kosova'nın tarihi hafızası
Prizren Şehrindeyiz.

Ünlü Youtuber Barış Özcan
hakkında merak ettikleriniz burada.

ÜNLÜ RÖPORTAJI

Müslüm Gürses'in çocukluğuna
hayat veren oyuncu, Şahin Kendirci.

SPOR

Ayşe Begüm Onbaşı
ve jimnastik hakkında...

8 MART

Tarihten günümüze
Türk Kadınları

SPOR

Balık Kızımız, Şampiyon
SÜMEYYE BOYACI.

BİLİM

Evrenin girdap hareketi
VORTEX nedir?

ÜNLÜ RÖPORTAJI

Ünlü DJ, Doğukan Manço
ile hayata dair bir sohbet.

KADİM ŞEHİRLER
Hatay rehberimiz ile
karşınızdayız

KADİM ŞEHİRLER

Yeryüzüne kondurulmuş
şahane şehir MARAKEŞ

ÜNLÜ RÖPORTAJI

İZ BIRAKANLAR

Namluların çevrildiği korkusuz
padişah, Abdülhamid Han.

dergiteneffus.com

Ekim 2019 Sayı:17

Ücretsiz Gençlik Dergisi

Cemil Meriç

Aralık ayında Balat bir
başka güzel oluyor:)

Yavru Vatan'ın hayalet
şehri Maraş.

dergiteneffus.com
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PARAM OLSA HEVESIM"
"HEVESIM OLSA PARAM OLMUYOR,

GEZELİM GÖRELİM

KADİM ŞEHİRLER

FENOMEN

Ücretsiz Gençlik Dergisi

Gururumuz, Ampute Milli
Futbol Takımımız.

POSTER HEDİYELİ

ÜNLÜ RÖPORTAJI

Ücretsiz Gençlik Dergisi

SPOR

Ücretsiz Gençlik Dergisi

dergiteneffus.com

KOTU ROLLERIN IYI ADAMI

Sinema dünyasının altın
sözlerinden seçkiler.

Tüm maçlarını nakavt ile
kazanıyor : Büşra Işıldar

bir filmdir.
"YaSam size verilmiS boS
biCimde
Her karesini mUkemmel bir
doldurmaya CalISIn."

FİLM REPLİKLERİ

dergiteneffus.com

dergiteneffus.com

Nisan 2019 Sayı:11

Geçmişten günümüze
dünya şampiyonları.

dergiteneffus.com

Temmuz 2019 Sayı:14

Sesiyle gönüllere dokunan şair
Serdar Tuncer konuğumuz

Beceri oyunlarında zirve:
BİLARDO

DÜNYA KUPASI

En iyi radyo programcısı
Adem Metan konuğumuz.

Ücretsiz Gençlik Dergisi

SPOR

Aralık 2018 Sayı:7

Toplum 5.0 ve Makineler
Çağı'nda gelişmeler.

POSTER HEDİYELİ

ÜNLÜ RÖPORTAJI

BİLİM

Türkiye’nin En Genç İlk Valisi
Recep Yazıcıoğlu'nu tanıyoruz.

ÜNLÜ RÖPORTAJI

BİLİM

Mayıs 2019 Sayı:12

İZ BIRAKANLAR

7HEULNOHU§DP SL\RQ

USTALARA SAYGIYLA

YAZ DOSTUM! KIMSE GOCMEZ
BU DUNYADAN MAL ILE...

Temmuz 2018 Sayı: 2

KADİM ŞEHİRLER

Başkurtistan’ın Kadim Şehri
Ufa Şehri'ndeyiz.

qRFXNODUàPà]EL] LPLÍLQ21/$5$

dergiteneffus.com

Ocak 2019 Sayı:8

6DLW)DLN$EDVà\D QàN

Doğukan Gülal nam-ı
diğer “LeafLook”

Süper Lig, Cemil Usta Sezonu
2019-2020 I. Devre Fikstürü

Boğaç Aksoy ile keyifli bir
sohbet gerçekleştirdik.

QVRQUDVà
+HUąH\LQVRQUD VàQàGđąđQđUVHQH
JđQđQELULQGHVR QQHIHVWLU

Dünyada en çok
tanınan ikinci
mirasımız Truva

KADİM ŞEHİRLER

SPOR

ÜNLÜ RÖPORTAJI

Gezi Yazısı

Nobel Kimya Ödülünü
Kazanan Türk Bilim
İnsanı

YOUTUBER

Büyükada yolcusu
kalmasın :)

BugUn sen Cok genCsin yavrum
gUnler vaad ediyor
Hayat Umit neSe dolu, Mutlu
Sana yIllar OmUr boyu

AZİZ SANCAR

2018 TRUVA YILI

DEMEK KI CALISINCA OLUYOR

Üniversite tercihlerinde
nelere dikkat edilmeli?

'$0',GL\HFHNOH U

GEZELİM GÖRELİM

EĞİTİM

0XKDPPHG085 6

Kasım 2018 Sayı:6

Şifresini
Ödüllü Bulmaca
Okurlarımızdan
Bize Gönderen

İK
KİŞİL
KİŞİLİK
E ÇİFT
ÇİFT
5 KİŞİY
5 KİŞİYE
Tİ
MA BİLE
BİLETİ
SİNE
SİNEMA

POSTER HEDİYELİ

Adından sıkça söz ettiren genç
yetenek Eli Türkoğlu konuğumuz oldu

SPOR

Güreşte Dünyayı Salldık, Rıza
Kayaalp ile Altın'a uzandık:)

ÜNLÜ RÖPORTAJI

Başarılı sanatçı Hakan Altun ile
epey kaynattık

SPOR

Basketbol'da Final Four'a
Türkiye damgasını vurdu!

KADİM ŞEHİRLER

Şehirlerin anası İslam'ın
gözbebeği Mekke'deyiz

KADİM ŞEHİRLER

Arnavutluk'un bize en fazla
benzeyen şehri TİRAN'dayız.

İZ BIRAKANLAR

İslam dünyasında yetişmiş
bir hazine : İBN-İ SİNA
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ÜNLÜ RÖPORTAJI

Payitaht Abdülhamid dizisinin
başarılı oyuncusu Hamdi Alp.

Özlem Metİn

Röportaj
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Klasik bir soru ile
başlamak istiyorum.
Özlem Metin kimdir?
Hikâye yazma
serüvenine nasıl
başlamıştır?

43 yaşında, dünyaya
alışmaya çalışan ama her
gün şaşırmaya, umut
etmeye, hayal kurmaya
ve aldanmaya devam
eden biridir kendisi.
Kitapları insanlardan
çok sevdiğinden
biraz mahçuptur.
Garsonlara ilk seslenişte
kendini duyuramaz.
Geç kalmışlık hissiyle
yaşar, sürekli bir
yerlere yetişmek
için koşuşturması
bu yüzdendir belki.
Üniversite sonrası
on beş yılı aşkın bir
zaman özel sektörde
pazarlama ve iletişim
üzerinde çalışmıştır.
Şu sıralar daha çok
17, 12 ve 1 yaşındaki
çocuklarının birbirine
benzemeyen çılgın
dünyalarına yetişmeye
çalışıyor. Yazma fikri iş
hayatı boyunca aklından
geçen isteklerden biriydi
ama yolu Ali Ural’ın
atölyesiyle kesişinceye
kadar nasıl başlayacağını
ve ne türde yazacağını
bilemiyordu. Atölyedeki
sıkı okuma ve yazma
çalışmaları sırasında
öykü alanında ilerledi.
İroni ve mizah türüne
yönelmek ise Ali
Bey’in ısrarları ve hatta
tehditleriyle olmuştur. :)

Röportaj

Edebiyatın bütün türlerini
düşündüğümüzde sizce
hikâyeyi diğer türlerden
ayıran en önemli farklılık
nedir?

Yoğun, sürprizli ve dinamik
olması. Öyküde de şiir gibi her
cümlenin bir misyonu vardır.
Konuyu etraflıca anlatmak için
değil, derinine inip can alıcı
yerini göstermek için yazılır.
Uzun izahlara girişilmez, önemli
noktalara ışık tutması yeterlidir.

Sizi hikâye yazmaya
yönelten sebepler nedir?

Hayatın anlamlı en küçük
birimi öyküdür benim için.
Duyumsadığınız her şeyin
öyküsünü yazabilirsiniz; bir
anın, kokunun, ezikliğin, aniden
uyanıveren bir isteğin. İnsanı
anlamak ve anlatmak için çok
elverişlidir.

Hikâye yazarken ilham
kaynağınız nedir?
Hikâyelerinizi oluştururken
nelere dikkat edersiniz?

İlham kaynağım
olarak, içimdeki
kuyuyu ve
etrafımda akıp
giden hayatın
her anını
göstermem
doğru
olur
sanırım.

Kuyudan ne çıkacağını, hangi
anın öyküye dönüşeceğini ise
sadece çalışarak bulabilirim.
Hikâyeleri yazarken ben de
diğer yazarların dikkat ettikleri
şeylere önem veriyorum.
Sıkıcı olmamalı, okuru daha ilk
paragraftan, mümkünse ilk bir
iki cümleden yakalayabilmeli.
Bilgiç, ders verir bir tavırla
yazmaktan Allah’a sığınırım,
kimseye öğüt verecek durumda
değilim. Hikâye samimiyetini bence en önemli noktalardan
biri bu- hiçbir zaman
kaybetmemeli. Sadelikten
korkmadan ama basite de
kaçmadan yazabilmeye gayret
ediyorum.

Eskiye nazaran çok
fazla uyaranla karşı
karşıya kaldığımız bir
dönemde bilgiye ulaşmak
kolaylaştıysa da okumaya
olan ilginin azaldığı
yönünde görüşler var. Siz
gençliğin okuma alışkanlığı
hakkında neler söylersiniz?
Kişisel olarak en çok
üzüldüğüm, gelecek adına
kaygı duyduğum konulardan
biri bu maalesef. Hareketli
ve hızlı uyarıcılara fazlasıyla
maruz kalmış beyinler bir
süre sonra herhangi bir
konuyu özümsemek için
çaba göstermeyi, tefekkür
etmeyi bırakıyorlar. Bir iki bilgi
parçası o konuyu anlamak için
yeterli görülüyor. Bilgi, yapı
taşı olmaktan çıkıp tüketilen
bir malzemeye dönüşüyor.
Herhangi bir konunun
üzerinde etraflıca düşünmek,
farklı yönlerini öğrenmek
için çaba harcanmaz oluyor.
Kitap okumak bu hıza alışmş
beyinler için fazlasıyla edilgen

bir tutum. Okumaktan zevk
alamaz hale geldi gençler,
çünkü yavaşlamanın tadını
unuttular. Okuma olmadan
zihnin terakki etmesini
mümkün görmüyorum. Bunun
için gençlerin kitapla tekrar
buluşması adına elimizden ne
gelirse yapmamız gerekiyor.
Bu satırları okuyan bir
genç muhtemelen kitap da
okuyordur, onlara buradan
seslenelim: Arkadaşlarınızı
YouTube’dan kurtarın, bir kişiyi
bile kitaba döndürseniz ona
ve çevresine büyük iyilik etmiş
olacaksınız.
Sosyal medyada her gün
birbirinden güzel sözler
yazılıyor, nefis fotoğraflar
paylaşılıyor. Ama ne kadar güzel
ve anlamlı olurlarsa olsunlar,
bizim onlara ayırdığımız süre
en fazla otuz saniye, çoğunlukla
daha da az. Sözleri okuyup
geçiyoruz, üzerinde durup hiç
düşünmüyoruz. Fotoğraflar
için de aynı şey söz konusu.
Aslında karşısına geçip bir iki
saat seyredebileceğiniz, sizde
farklı duygular uyandıracak,
çağrışımlar yapacak enfes
fotoğraflar bu hız ve çokluk
dünyasında kaybolup gidiyor.
Biraz yavaşlasak yaşadığımız
hayat daha güzel ve anlamlı
hale gelecek.

Sizce insan yazdıkça
mı yalnızlaşır, yoksa
yalnızlaştıkça mı yazar?

Yazmak, en çok inziva
gerektiren işlerden biri.
Yalnızlıktan hoşlanmayanların
yapamayacağı bir uğraş bu.
Yazmak için kendi içinize
dönmeye ihtiyacınız var. Sonuç
kaçınılmaz oluyor; yazdıkça
yalnızlaşıyorsunuz.
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Röportaj

Türkiye’de gençlerin
hikâyeye yaklaşımı
hakkında düşünceleriniz
neler? Hikâye yazmaya
meraklı gençlere
kendilerini geliştirmeleri
için hangi tavsiyelerde
bulunursunuz?

Türkiye’de gençler deyince,
ellerinden düşmeyen
telefonlarında Youtube’dan
video veya dizi izleyen bir
kitle aklıma geliyor. Bu
gençlerin kitaba yönelmesi
ve okuduklarından lezzet
alması için en uygun tür hikâye
olabilir.
Yazmaya gelince, ilk ve en
önemli şart okumaları. Bu
olmadan nitelikli eserler
ortaya çıkarmanız imkânsız.
Okumak edebiyatın hangi
türüyle ilgilenirseniz ilgilenin,
hayat boyu devam etmenizi
gerektirecek bir yaşam tarzı
haline gelmeli. Bundan
kelimenin gerçek manasıyla
“keyif almanız” gerekir. Pek çok
yazar gibi ben de yazmaktan
çok okumayı seviyorum.
Yazmak çok sıkıntılı olabiliyor.
Ama yazmamak/yazamamak
kesinlikle daha sıkıntılı bir
durum.
Okumayla birlikte mümkün
olduğunca sık ve düzenli
yazı denemeleri yapmaları
gerekiyor. Yazdıklarını
okuyup, düzeltecek bir
rehber bulabilirlerse çok
şanslılar demektir. Bütün
metinler düzeltilmeye, gözden
geçirilmeye ihtiyaç duyar,
hele yeni başlayanlarınki...
Bunun için aslında iyi bir
edebiyat iklimi bulmaları
yerinde olacaktır. Artık pek çok
yerde, hatta online olarak bile
yapılabilen yazarlık atölyeleri
bu alanda gelişmek isteyenler
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için tavsiye edebileceğim
en uygun mecralar. Diğer
sanat kollarında olduğu gibi
yazarlıkta da usta-çırak ilişkisi
çok kıymetlidir. “Kendinize bir
usta bulun,” demek isterim
genç arkadaşlara.

“Dilimi Eşek Arısı Soksun”
hikâyesinde yazım
yanlışları konusunda
takıntılı bir kişiyi
yazmışsınız. Hayatınızda
bu ve buna benzer
takıntılarınız var mı?

Hepimizin dereceleri farklı
olmakla beraber takıntıları
var bence. Bunlar hayatın ve
insanlığın renkleri zaten. Benim
de var tabii. Bu soruyu eşime
sorduğumda takıntılarımla
ilgili o kadar çok şey söyledi
ki adamın bu konuda bayağı
dolmuş olduğunu anladım
sayenizde. Yazım yanlışlarından
“de’leri ayrı yazma mevzusuna
titizleniyorum diyebilirim.
Değer verdiğim biri bu yanlışı
yapınca üzülüyorum; bu bir
telefon mesajıysa mesela,
okuduğum metinden bir iki
saniye kopabiliyorum, güzel
bir şey bile yazmış olsa içim
burkuluyor. Bir başka takıntım,
yanımda sesli olarak sakız
çiğnenmesine dayanamamak
diyebilirim. Ortamdan
uzaklaşma isteği doğurur
bende. Üniversite yurdunda
ders çalışırken çok çekmişimdir
bundan.

“Alaman Kafası” hikâyesi
beni bolca tebessüm ettiren
bir hikâye olmuştu. Kültür
farklılığının çok iyi işlenmiş
olduğunu söylemek
istiyorum. Hikâyeyi
yazarken yaşanmış bir
olaydan mı yola çıktınız?
Çoğumuzun bir asansörde
kalma hikâyesi vardır aslında,
benim de birkaç tane var. Bir
konferans sonrası yabancı
konuşmacılardan biriyle
asansörde kalmıştım ama
okuduklarınızın hiçbirini
yapmamıza gerek kalmamıştı.
Hikâyenin başlangıcını
yaşanmış bir olaydan aldım,
sonrası tamamen kurgu.

Hikâye yazmaya
başlamadan önce bu
alanda sizi besleyen
yazarlar hangileri oldu?

Bu soru hep sorulur;
hangilerinden başlayacağımı
bilemediğimden ben de cevap
verirken hep tedirgin olurum.
O kadar çok yazar var ki. Bir
nefeste sayabildiklerim olsun
bu isimler:
Sait Faik, Refik Halid Karay,
Gogol, Katherine Mansfield,
Salinger, Haldun Taner, G.
Marquez, M. Proust, Tanpınar,
Sabahattin Ali, Kafka, Edgar
Allan Poe, Çehov, Mark Twain,
Etgar Keret…

Röportaj: HAVVA KOTAN - Sosyolog
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OCAK’20
KÜLTÜR SANAT ETKiNLiKLERİ
YETİŞKİN TİYATROSU

Tanzimat mizahının öncülerinden Âli Bey’in, Moliere’in
“Les Four Beries de Scapin” adlı oyununu Türk-Osmanlı
hayatına uyarladığı oyun baştan sona hareketli ve kahkaha
dolu bu eser.
Muhterem Efendi ve Zuhuri Efendi zenginliklerine zenginlik
katmak amacıyla, oğullarını kendi istedikleri kızlarla
evlendirmeye kalkışırlar. Ama oğulları Sena Bey ve Nimet
Bey sevdikleri bayanlarla “izdivaç” arzusundadırlar. Hamza
ve Yâver’in de yardımıyla, babalarına türlü oyunlar oynarlar.
Evlenmek istedikleri bayanlar da aslında Muhterem Efendi ve
Zuhuri Efendi’nin küçük yaşlarda izlerini kaybettikleri kızlarıdır.
Yeşilçam filmlerini aratmayan bu tür rastlantısal gelişmelerden
oğullar mutlu, babalar da “kârlı” çıkacaktır.
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OCAK
CUMARTESİ

* 12 yaşından küçük çocukların
getirilmemesi rica olunur.

SAAT: 20.00

SİZ

ÜCRET
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YENİ
YILDA
YENİ
HEDEFLER
2019’un küçük bir değerlendirmesini yaptıktan sonra 2020 için
hazırlıklara başlayabilirsiniz. Yeni hedefler, planlar, 2019’da yapmak
isteyip de yapamadıklarınız, değişen fikirleriniz için 2020’yi verimli
kullanmalısınız. Öyleyse daha sağlıklı bir 2020 için yeni hedefler
belirleyelim.

YILA SAĞLIKLA BAŞLAYIN

1 Ocak 2020 sabahı güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlamaya ne
dersiniz? Kahvaltı alışkanlığınız yoksa ya da kahvaltılarınızın sağlıksız
olduğunu düşünüyorsanız bu yılın ilk hedefi sağlıklı kahvaltıyı
hayatınıza oturtmak olabilir. Lor peynirli omlet, bol yeşillik, beyaz
peynir, zeytin ve tam tahıllı ekmek ile pratik, lezzetli ve sağlıklı bir
kahvaltı yapabilirsiniz.

YENİ DÜZENİN TAM ZAMANI

Yılın ilk günü, pazartesi günleri, ayın ilk günleri genellikle yeni
bir başlangıç için en tercih edilen zamanlardır. Siz de edinmek
istediğiniz bir düzene yeni yılın ilk günü başlayarak yılı bu şekilde
devam ettirebilirsiniz. Diyete başlamak, spora başlamak, yeni bir
hobiye başlamak gibi hayatınıza katmak istediğiniz yenilikler için en
doğru zaman.
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FİT POĞAÇA
MUTFAK PLANINIZI YAPIN

Sağlık mutfakta başlar. Mutfak planınızı
yapmak için bir gün belirleyin ve
alışverişinizi, yapacağınız yemekleri
planlayın. Mutfağınızda ne varsa onları
yiyeceksiniz. Bu yüzden sağlıklı alışveriş
yapın ve tüketeceğiniz kadar satın alın.
Yeşilliklerinizi yıkayıp doğrayıp kurutup
dolapta saklamak hem daha çabuk
hazırlamanızı hem de yiyeceklerinizi
daha uzun süre saklamanızı sağlar.
Sebze yemekleri, et/tavuk/balık ve kuru
baklagilleri dengeli tüketmeye özen
gösterin.

ALIŞKANLIK EDİNİN

Sağlıklı beslenmeyi, sporu, su içmeyi,
abur cuburdan uzak durmayı alışkanlık
haline getirin. Bunları sadece kilo vermek
için geçici birer mecburiyet olarak değil
sağlığınızı olumlu etkileyecek, hem
bedeninize hem ruhunuza iyi gelecek
birer alışkanlık gözüyle bakarsanız kalıcılık
sağlayabilirsiniz. Bu yıl sağlığınız için kalıcı
alışkanlıklar kazanmaya çalışın.
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.

İHMAL ETMEYİN

Sağlığınızla ilgili, hayatınızla ilgili,
sevdiklerinizle ilgili ihmal ettiğiniz bir
konu varsa yıllık planınızın başına bunları
koyabilirsiniz. Özellikle sağlığınızla ilgili
ihmal ettiğiniz bir doktor kontrolü,
muayene ya da ilaç alımı varsa mutlaka
buna yoğunlaşın. Geçtiğimiz yıl kan tahlili
yaptırmadıysanız kontrol amaçlı bir kan
tahlili yaptırmayı da listeye ekleyebilirsiniz.
Her yılın başında bir kontrol yaptırmak,
önlem almanızı kolaylaştıracaktır.
Hepimiz için sağlıkla geçen mutlu, huzurlu,
fit bir yıl olsun.

2 yumurta
1 bardak yoğurt
2,5 su bardağı tam buğday un
1 çay kaşığı tuz
Kabartma tozu
2 yemek kaşığı zeytinyağı
İç Harç: 4 yemek kaşığı lor peyniri,
Maydanoz
Üzeri için: Yumurta sarısı
Yumurta ve yoğurdu çırpıp tüm
malzemeleri ekleyin ve hamuru yoğurun.
15 adet yuvarlak hamur koparıp
avucunuzda açın, iç harçtan koyup yarım
ay şeklinde kapatın. Üzerine yumurta
sarısı sürüp fırında 170 derecede pişirin.

PROTEİNLİ MAŞ FASULYESİ
SALATASI

1 su bardağı haşlanmış maş fasulyesi
2 yemek kaşığı nar
10 yaprak akdeniz kıvırcığı
1 demet dereotu
1 adet limon
2 adet salatalık
1 adet kırmızıbiber
Yeşillikleri yıkayıp doğrayın. Tüm
malzemeleri karıştırın.

KİVİ DETOKS

• 1 kivi
• 1 salatalık
• ¼ demet maydanoz
• 4 dal taze nane
• 1 kupa yeşil çay
• 1 dilim taze zencefil
• 1 lt su
Yeşil çay hariç tüm
malzemeleri 1 su
bardağı su ile robottan
geçirin. Demlediğiniz
yeşil çayı ve 1 litre suyu
da ekleyip dolapta
bekletebilirsiniz.
Diyetisyen Betül Ceylan
BETÜL CEYLAN Sağlıklı
Beslenme ve Diyet Merkezi
www.betulceylan.com
instagram: dytbetulceylan
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ABDULMECİT
EFENDİ KÖŞKÜ VE
İÇİMDEKİ ÇOCUK
SERGİSİ
Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminin en önemli yapılarından olan Abdülmecid
Efendi Köşkü, 16. İstanbul Bienali boyunca Ömer M. Koç koleksiyonuna ait eserlerden
oluşan “İçimdeki Çocuk” sergisiyle kapılarını ziyaretçilere açtı. Bu sergi adeta hayal
dünyamızın yansıması gibi. Sergi, ‘Her yetişkin, çocuk olmuştur’ sözünden hareketle
yetişkinlerin içindeki çocuğu dışarıya çıkarıyor...

TARİHÇESİ

120.000 metrekare alana sahip koru,
içinde 1880-1885 yılları arasında
Mısır Hidivi İsmail Paşa tarafından
yaptırılan görkemli Abdülmecid
Efendi Köşkü’nü barındırmaktadır.
Köşk, eski İstanbul köşklerinin en
ihtişamlısıdır. 200 dönüme yakın
bir koru içerisinde, Mısır Hidivi
İsmail Paşa tarafından av köşkü
olarak yaptırılan köşk, Bağlarbaşı
Korusu’nda bulunuyor. Mimarı kesin
değilse de bazı kaynaklarda Mimar
Vallaury’nin adı geçer. Günümüze
köşkün yalnızca selamlık binası
ulaşmıştır.

MİMARİSİ

Mimarisiyle de göz önünde
olan Abdülmecid Efendi Köşkü
görülmesi gereken bir mimariye
sahip. “Allah’tan başka galip
yoktur” sözüyle kapılarını açan
köşk, sanatseverliğiyle tanınan
Abdülmecid Efendi’ye aitti. Pembemavi detaylarıyla oyuncak ev
gibi duran yapıt, tavandaki ve
duvarlarındaki deniz resimleriyle
insanı büyülüyor. Su havuzu girişiyle
yazlık bir mimariye ait olan köşk,
Klasik Osmanlı mimarisinden uzak
bir şekilde tasarlanmış. Duvardaki
Avni Lifij tablosu, şöminesi ve çeşme
gibi ayrıntılarıyla günümüzden
çekilmiş ince bir kültürü yansıtması;
Abdülmecid Efendi Köşkü’nün
değerine değer katan özelliklerdir.
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İÇİMDEKİ ÇOCUK SERGİSİ

Sergiye adım attığınızda köşkün bahçesindeki
koca ayaklardan oluşan havuz ve bir saat
kulesi karşılıyor sizi. Köşke yaklaştığımızda
ise bir zürafayı arkadan görüyoruz. Zürafa
gizli bir şekilde kafasını kapıdan köşkün
içine sokmuş vaziyette duruyor. “İçeriden
nasıl gözüküyor?” merakıyla içeriye atıyoruz
kendimizi. Sağ tarafa döndüğümüzde ise
zürafamızın başını görüyoruz! İşte serginin en
ses getiren eseri, bir Zürafa! Çocuk, yetişkin,
yaşlı demeden sergiyi gezen her çeşit insanın
çektiği fotoğraflarda bu zürafa mutlaka
bulunuyor.
Kafamızı kaldırdığımız anda uçan bir ayıyla
karşılaşıyoruz. Evet, uçan bir ayı! Elleri
balonlarla bağlanmış bir şekilde tavanda
öylece bizi izliyor. Odacıklar halinde bulunan
sergi, her odada başka bir hayal dünyasına
götürüyor bizi. Büyümüş lego oyuncakları,
yere dökülmüş sıvının canavar hali ve daha
birçok şey…
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Sergimizin asıl önemli ve güzel eserleri ise
ikinci katta! Merdivenleri çıkarken avizenin
ihtişamlı duruşu Osmanlı Devleti’nin
zenginliğini hatırlatıyor bize. İkinci katta,
tam da merdivenlerin orada Külkedisinin
ayakkabısını görüyoruz. Her çocuk her
yetişkin bilir; külkedisi masalında, prenses
merdivenden inerken ayakkabısını düşürür.
Bu manidar hatırlatma, heyecanla masal
dinlediğimiz o çocuk yaşlarımıza götürüyor
bizi.
Orta salona giriş yaptığımızda ilk ilgimizi
çeken tabii ki salonun büyüklüğü ve balkonu!
Şimdiki küçük evlere göre, bu büyüklükte
bir salon bizi heyecanlandırıyor. Merak
içerisinde balkona doğru ilerliyoruz. Balkonda
bir uçak bulunuyor ama bu bildiğimiz
uçaklardan değil, kâğıttan uçak! İlkokul
zamanlarımızın en iyi okul oyuncağıdır. Kâğıdı
katlayarak oluşturduğumuz uçaklar en güzel
oyuncaklarımız olur. Balkondaki bu uçağı
görünce okul döneminde hangisi daha iyi
uçacak diye yaptığımız yarışmalar gözümüzün
önüne geliyor. Ardından bir odanın kapısında
ihtiyar bir teyze ile insan şeklinde bir hamster
görüyoruz. O kadar gerçekçi ki, her an bizimle
konuşacaklarmış hissine kapılıyoruz.
Sergide, çocuk heykelleri, sanatsal tablolar,
kanaviçeler, hayvanlar ve daha birçok şey
mevcut! Açıldığı günden bugüne pek çok
ziyaretçiyi Abdülmecit Efendi Köşkü’nde
ağırlayan sergi, eminim ki herkesin içindeki
çocuğu ortaya çıkarmıştır.
ELİF NUR AKBULAT
AÇIK FİKİR PLATFORMU
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2013 yılında İlker Ayrık ile birlikte rol aldığı ‘Kedi Özledi’ filmiyle 2014 yılında 19.
Sadri Alışık Ödülleri’nde, komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanarak
oyunculuğunu taçlandıran ünlü oyuncu Algı Eke ile Çekmeköy 2023 Dergisi
okuyucuları için gerçekleştirdiğimiz keyifli röportajla sizi baş başa bırakıyoruz.

Merhaba Algı Hanım, Çekmeköy 2023
Dergisi okuyucuları için kendinizi tanıtır
mısınız?
1985 İstanbul doğumluyum. 12 senedir
oyunculuk yapıyorum, birçok dizi ve filmde
rol aldım. Cağaloğlu Anadolu Lisesinden
mezun oldum. Almanca eğitimi gördüm ve
İstanbul Üniversitesi Alman Dili Edebiyatı
ve dramaturji bölümüne devam ettim. Bir
müddet Almanya’da eğitim aldıktan sonra
dönüp oyunculuğa devam ettim.

başka ödüller aldım. Ödüller oyuncuyu
taçlandıran, alkış almanızı sağlayan
yani beğenildiğinizi hissetmek, takdir
gördüğünüzü hissetmeye sebep olan
sembolik şeyler. Tabii ki insanın hoşuna
gidiyor. Bir oyuncunun bu anlamda takdir
edilmesi çok hoş bir duygu. Beğenilmek
güzel ama tabi ki kıstası bu değil, ödüller
sembollerdir. Önemli olan yaptığınız işi
kendinizin beğenmesi yani kendinize
yetebilmeniz en önemlisi…

Kedi Özledi filmi ile oyunculuğunuzu bir
bakıma taçlandırma fırsatı yakaladınız.
Ödül almak nasıl bir duygu?
Kedi Özledi filmi ile ve birkaç filmle daha

Algı Eke’nin hoşlandığı ve hoşlanmadığı
şeyler nelerdir desek, ne söylersin?
Kısaca cevap vermek gerekirse,
samimiyetsizlikten gerçekten hiç
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Oyunculuk, ciddi
bedellerin ödendiği,
çalışma şartlarının çok zor
olduğu, ciddi bir donanım
gerektiren, sürekli çalışan,
gayret, istek gerektiren
bir sanat dalı.

hoşlanmam, her anlamda samimiyetsizlikten.
İnsan ilişkilerinde olsun, iş hayatında olsun, aşkta
olsun gereksiz bulurum, kaçarım samimiyetsiz
insanlardan ya da mesafe koyarım, uzaklaşırım.
Hoşlandığım şeyler ise güzel filmler izlemek, güzel
müzikler dinlemek, sevdiğim arkadaşlarımla güzel
yemekler yemek… Hayat aslında güzel anılar ve anlık
mutluluklardan ibaret diye düşünüyorum.
Twitter’da yazdığınız bir mesajda “Sonradan oyuncu
olunmuyor sonradan biraz da oyunculuk yapayım diye
bir durum yok... Öyle hobi gibi bir şey değil, yani hafta
sonları kursa giderek gitmeyin” diye yazmıştınız. Sizce
oyunculuk nasıl olmalı?
Evet, Twitter’da böyle bir Tweet’im var. ‘Sonradan oyuncu
olunmuyor’ diye. Oyunculuk bir hobi ya da hafta sonları kursa
gidilerek yapılan bir şey değil. Oyunculuk, ciddi bedellerin
ödendiği, çalışma şartlarının çok zor olduğu, ciddi bir donanım
gerektiren, sürekli çalışan, gayret, istek gerektiren bir sanat dalı.
Haftanın iki günü kursa giderek öğrenebileceğiniz ya da kaşınızın,
gözünüzün güzelliğinin önemsendiği, boyunuzun posunuzun önemli
olduğu bir sanat değil. Maalesef bazı yerlerin insanları bu anlamda
sömürdüğünü düşünüyorum. Doğru eğitim veren yerleri tabi ki lafımın
dışında bırakıyorum. Ama insanları dizide oynatma vaadi ile hafta
sonları kursa göndermek umut hırsızlığından başka bir şey değildir.
Algı Eke’nin oyunculuk dışında yazmayı da sevdiğini duyduk. Şu an
yazdığınız bir şey var mı? Senaryo, roman hangi türler üzerine yazdınız
veya yazmaya çalışıyorsunuz?
Evet, 1,5 senedir bir sinema filmi üzerine çalışıyorum. 2020 ortalarında da
bitirmeyi planlıyorum. Bu süre içerisinde oyunculuk yapıp, başka şeylerde
oynadığım için yazmaya yeterli vakti ayıramıyorum. Bu sinema filmi projesini
inşallah bitireceğim sonra da umarım hayata geçer.
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Bir oyuncu olarak sinema filmi
izlerken hangi tür filmleri tercih
ediyorsunuz? Yabancı bir filmde
oynasaydınız hangi oyuncular ile o
filmde yer almak isterdiniz?
Sinema adına yapılan her şeyden
haberdar olmaya çalışıyorum. Türk
filmleri, yabancı filmler hepsinden,
her tarzdan, her türden ilgimi
çeken, beğendiğim oyuncuların
oynadığı filmleri takip ediyorum.
Özellikle ayırdığım bir film türü yok.
Yabancı bir filmde oynamak istesem,
oynayacağım çok özel aktörler var.
Birkaç isim vermek gerekirse, Marion
Cotillard, Tom Hardy ve Christopher
Roth ile oynamayı çok isterdim. Bir
Woody Allen projesinde yer almayı
çok isterdim. Hayallerim tabii bunlar,
daha isimlerini sayamayacağım çok
kişi var.
Algı Eke’nin samimi bir arkadaşı
olsaydınız. Kendinizi nasıl
anlatırdınız? Arkadaşlarınızın
sizde çok şikâyet ettiği ya da
beğendiği şeyler nelerdir?
Benim az ve öz arkadaşım var.
Arkadaşlarım genellikle onlar bir şey
anlatırken bazen dinlemediğim ya da
onlarla ilgilenmediğim için şikâyet
ederler. Bazen konsantrasyonumu
tutamayıp, aklımdaki düşüncelerle
meşgul olduğum zaman
karşımdakini dinlemediğim çok
oluyor.
Algı Hanım 2019 sizin için nasıl
geçti, bir değerlendirme yapabilir
misiniz?
2019 bilmiyorum… Fena da geçmedi
ama 2020’den daha umutluyum. İş
anlamında güzel iki tane film çektim
2019’da, şimdi bir tiyatro oyunu
hazırlığındayım. Ama 2020’den
daha umutluyum. 1,5 senedir dizi
yapmıyorum, çok yorgundum ama
galiba 2020’de artık ufak, ufak bir dizi
yaparım, şöyle gönlüme göre bir şey
olur diye umut ediyorum.
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2020’nin nasıl
geçmesini
dilersiniz? En çok
yapmak istediğiniz
şeyler neler?
2020 herkes için,
kadınlar için, erkekler
için, çocuklar için, yaşlılar
için, hayvanlar için,
doğa için güzel bir sene
olsun. Ülkemizin ekonomisi
biraz daha düzelir inşallah.
İnsanların yüzü gülmeye
başlasın, gençler daha umut
dolu olsunlar. Kendi adıma
2020’den iş anlamında verimli
bir yıl olmasını, özel hayatta da
mutlu bir insan olmayı diliyorum.
2020 bana iyi gelecekmiş gibi
hissediyorum.
Son olarak rol aldığınız Nasipse Olur
sinema filmi çekimleri nasıl geçti, film
hakkında biraz bilgi verir misiniz?
Nasipse Olur’un çekimleri oldukça keyifli
geçti. Tam planladığımız gibi herhangi bir
uzama olmadan, her şey yolunda giderek
tam zamanında bitirildi. Sinop çok güzel
bir yerdi. Boyabat’ta bizi güzel karşıladılar.
Ben Sinop’u daha çok beğendim tabii, sahili
var, denizi var, et ve balığı var, mantısı var…
İnsanı da çok tatlıydı, bizlere çok yardımcı
oldular. Oyuncu arkadaşlarım ve teknik ekibin
çoğu önceden tanıdığım insanlar olduğu için hiç
yabancılık çekmedim. Çok da tatlı bir iş çıktı ortaya
diye düşünüyorum. Eee artık bir an önce vizyona
girsin istiyorum. İzlemek istiyorum bende, umutluyum
filmden.
Algı Hanım bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür
ederiz. Çekmeköy 2023 okuyucuları için son olarak
söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Ben de teşekkür ediyorum röportaj için.
Herkese sevgiler ve saygılar…
Röportaj: Ümit Şener
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H

amilelik, olağanüstü bir
yolculuktur. Hamileliğin
sonlanmasıyla birlikte,
yeni bir hayatın başlayacak
olması ise heyecan verici bir
deneyimdir. Hamilelik dönemi
çiftlere; ebeveynlik için fiziksel,
zihinsel ve duygusal olarak
hazırlık yapma fırsatı sunar.
Doğum, yenidoğan bakımı
ve ebeveynlik uygulamaları
hakkında bilinçli kararlar vermek,
ebeveyn ve bebek arasındaki
ilişki için önemli bir yatırımdır.
Eğitim, ebeveynlerin ihtiyaç
duyduğu zor kararlar için
hazırlanmanın önemli
bir bileşenidir. Doğuma
hazırlık eğitimi ile birlikte
doğum deneyimi öncesinde
bilgilenmek mümkündür. Bir
bebeğin dünyaya gelmesine
hazırlanırken, doğum sürecinin
nasıl olması gerektiği hakkında
keşfedilmesi gereken birçok
etken bulunmaktadır.

DOĞUMA HAZIRLIK NEDİR?
Doğuma hazırlık; doğum
sürecini en iyi şekilde
yönetmek için tüm olanakların
sağlanması, kadınının bedensel
ve ruhsal olarak bu deneyime
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Doğuma
hazırlık
nedİr,
nasıl
yapılır?
hazırlanmasıdır.
Bir kadının doğum deneyimi
hayati derecede önemlidir ve
kadınlar için doğum anıları
kalıcıdır. Bu deneyimin kalitesini
etkileyen ana faktörler arasında
kişisel beklentiler, alınan destek,
tıbbi yardımlar, bakım gibi
unsurlar bulunmaktadır. Doğum
için yapılandırılmış özel eğitim
programlarının geliştirilmesiyle
tüm bu deneyim profesyonel
olarak sunulmuş ve somut
hale getirilmiştir. Doğumun
başlamasıyla birlikte duygusal
ve fiziksel desteğin önemi daha
fazla hissedilir. Hamilelik dönemi
boyunca maddi ve manevi
hazırlıklarını yerine getirmiş olan
kadınlar her zaman için daha
avantajlıdır.
DOĞUMA HAZIRLIK NASIL
YAPILIR?
Sağlıklı her gebeliğin sağlıklı
bir doğum ile sonuçlanması
beklenir. Kadının kendini doğum
için hazır hissetmesi endişe ya da
stres yerine, güven ve mutluluk
duygularının oluşmasına neden
olacaktır. Doğuma hazırlık için
yapılabilecek faktörler şöyle
sıralanabilir:

• Doğum hakkında bilgi edinmek: Her
kadının bedensel özellikleri farklıdır
ve hiçbir doğumun birbiriyle aynı
şekilde ilerleyebilme olanağı yoktur.
Bu nedenle, doğum hakkında daha
fazla bilgi edinmek faydalıdır. Doğum
seçenekleri ve her birinin avantajları
ya da dezavantajları hakkında detaylı
bilgi birikimi sağlamak, doğuma
ilişkin kararlar alırken güvende
hissedilmesine yardımcı olabilir.
Endişe duyulan hususlar hakkında
başkalarının tecrübelerinden yola
çıkarak hareket etmek yerine, doğum
hakkında profesyonel destek sağlayan
eğitimcilerden yardım almak gerekir.
• Zihnini doğuma hazırlamak: Gerginlik
yaratan doğum tecrübeleri, doğuma
hazırlık konusundaki en olumsuz
unsurdur. Özellikle daha önce kötü bir
doğum süreci yaşamış olan kadınlar,
bu eyleme daha pozitif yaklaşmaya
çalışmalı, olumlu bir bakış açısı
kazanmalıdır. Doğumun sorunsuz
ve kolay geçeceği hakkında telkinde
bulunulmalı, zihin olumsuz her türlü
düşünceden uzak tutulmalıdır.
• Vücudu doğuma hazırlamak:
Doğum, güç ve dayanıklılık gerektiren
bir eylemdir. Vücudu güçlü tutmak,
hazırlık sürecinin önemli bir parçasıdır.
Hamilelik sırasında egzersiz yapmak,
stresi azaltmak ve dayanıklılığı arttırmak
için en sık önerilen yöntemdir. Hamile
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Bir kadının doğum deneyimi hayati
derecede önemlidir ve kadınlar için
doğum anıları kalıcıdır.

yogası ve pilates gibi fiziksel
aktiviteler, doğuma yardımcı
olacak pozisyonların ve
nefes alma tekniklerinin
öğrenilmesi için idealdir.
Doğum öncesi hazırlık
eğitimlerinde, hamilelik
dönemine uygun egzersiz
yöntemleri hakkında daha
detaylı bilgi sahibi olmak
mümkündür.
• Gevşeme tekniklerini
öğrenmek: Doğum
kasılmalarıyla birlikte
vücudun stres düzeyi önemli
ölçüde artabilir. Bu esnada
gevşeme tekniklerinin
uygulanması sakinleşmeye
ve ağrının yönetilebilmesine
yardımcı olacaktır. Nefes
egzersizleri, meditasyon,
akupunktur gibi birçok
yöntem, vücut kaslarının
gevşemesinde etkilidir.
• Doğum planı yapmak:
Doğum planı yapmak,
özellikle aktif doğum
eylemine geçildiğinde
daha hızlı karar verilmesini
sağlayacaktır. Doğum
süreci hakkında tüm
istekler, endişeler ve
bireysel tercihler doğumu
gerçekleştirecek olan

uzmanlar ile birlikte
tartışılmalı, ortak karar
sağlanmalıdır. Doğum planı
yapılırken beklenilmeyen
tıbbi durumların
gerçekleşebilme ihtimali
göz önünde bulundurularak
esnek olunmalıdır.
• Doğum çantası
hazırlamak: Doğum
esnasında ve sonrasında
hem kadının hem de
bebeğin ihtiyaçlarını
karşılamak için, gereken
tüm malzemelerin bir arada
bulunduğu bir doğum
çantası hazırlanmalıdır.
Resmi belgeler, yenidoğan
kıyafetleri, bebek bakım
ürünleri, anne adayının
kıyafet gereksinimleri
gibi birçok nesne doğum
zamanı yaklaşmaya
başladığında kolay erişim
sağlanabilecek bir bölgede
bulundurulmalıdır. Eksiksiz
bir şekilde hazırlanmış
doğum çantasına sahip
olmak güven verici bir unsur
olsa da, acil müdahale ile
gerçekleşmesi gereken
bir doğum halinde birçok
gereksinimin hastanelerden
temin edilebileceği
bilinmelidir.

DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ GEREKLİ
MİDİR?
Doğuma hazırlık eğitimi, uzun yıllar
öncesinde mevcut olmayan fakat
günümüzde oldukça rağbet gören bir
terimdir. Bu eğitim programlarında doğum
öncesi meydana gelebilecek durumlar,
doğum planının belirlenmesi, doğumun
daha kolay gerçekleşebilmesi için
yöntemler, lohusalık dönemi, yenidoğan
bakımı, emzirme teknikleri gibi çok yönlü
danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Doğuma hazırlık eğitimi zorunlu değildir.
Ancak, kadının doğumu ve ebeveynlik
dönemini sağlıklı bir şekilde karşılayabilmesi
için uzmanlar tarafından tavsiye edilen bir
eylemdir. Bu kursların en önemli özelliği,
öğrenilebilen teorik bilgilerin yanı sıra
uygulamalı eğitimin de verilebilmesidir.
Doğum öncesinde herhangi bir kurs
programına dahil olmadan önce dikkatli
bir araştırma yapılması önemlidir. Eğitimin
yapılacağı tarih ve saatin uygunluğu, ulaşımın
kolay olması, katılımcı sayısı, öğretilen bilgiler,
uygulamalı eğitim desteği kontrol edilmelidir.
Ayrıca, doğum gibi önemli bir konu
hakkında deneyim ve tecrübelerini aktaracak
öğretim elemanın uzmanlık
alanı, sertifikaları gözden
geçirilmelidir.
Doğuma hazırlık yalnızca
kadınlar için değil, aynı
zamanda baba adayları
için de gereklidir. Bu
nedenle, herhangi
bir kurs programına
çiftlerin birlikte katılım
göstermesi daha
Op. Dr. Havva Pars Ağargün
sağlıklı olacaktır.
Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı - Tüp Bebek
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EDEBİYAT
NE Kİ?
S

oğuk bir Mart
akşamıydı. Bir haftadır
aralıklarla yağan
kar her tarafı beyaz
bir karanlığa bürümüş, köy
yolları kar nedeniyle ulaşıma
kapanmıştı. Köyde kış çok
sert geçiyordu. Kar kalınlığı
iki metreye ulaşmıştı. Yıllardır
bu kadar şiddetli bir kışın
yaşanmadığını söylüyordu
köyün ihtiyarları. Evlerin
arasındaki çığırlar kapanmış,
hayvanlara yiyecek getirmek
için samanlıklara ulaşılamaz
olmuştu. Sabah saatlerinden
itibaren kar yağışı durmuş,
yerini keskin bir ayaza
bırakmıştı. Evlerin saçaklarında
biriken kar yığınları büyük
bir gürültüyle yere düşüyor,
deprem oluyormuş gibi evleri
sarsıyordu. Akşam namazına
yakın kar makinelerinin sesi
duyuldu. Bir haftadır kapalı
olan yollar nihayet ulaşıma
açılıyordu. İki saattir camdan
dalgın dalgın yolu gözleyen
Hüseyin birden annesine
seslendi:
- “Anne, anne! Kar makineleri
geçiyor. Yaşasın, babam
gelecek!”
Annesi de sevinçle pencereye
koştu. “Şükürler olsun,” diye
mırıldandı.
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Babası, bir hafta önce kar
başlamadan şehre gitmiş,
yoğun kar yağışı sebebiyle bir
otelde mahsur kalmış, yolların
açılmasını bekliyordu. Evdekiler
haber alma imkânı olmadığı
için merak içinde kalmışlardı.
Kar makinelerinin ardından
araçlar bir bir geçmeye
başladılar.
Kar küreme araçları geçeli
bir saat olmuştu ama
Hüseyin’in babası hâlâ ufukta
görünmüyordu. Annesi
çocuklarına belli etmese de
telaşlanmaya başlamıştı.
Sessizliği yine Hüseyin’in çığlığı
bozdu:
-“Babam geliyor, babam
geliyor!”
Annesi ve ablası pencereye
koştular. Babası, sırtında bir
çuval ve ellerinde poşetlerle
on dakikalık yolu, kara bata
çıka bir saatte alabilmişti. Hep
birlikte önüne geldiler, elindeki
poşetleri alıp eve girdiler.
Evde bayram havası esiyordu.
Babası biraz ısınıp kendine
geldikten sonra poşetin
birinden birer portakal çıkarıp
Hüseyin’e ve ablasına verdi.
Öbür poşetten de bir somun
ekmek çıkarıp birer parça
bölüp uzattı. Portakalları soyup

kabuklarını sobanın üstüne
koydular. Hep öyle yaparlar,
bazen de birbirlerinin gözlerine
portakal kabuğunun suyunu
sıkarlardı. Evin içine hoş bir
koku yayıldı. Somun ekmeğini
de çok severlerdi. Köydeki sac
ekmeğine benzemiyordu. Yazın
da babaları cuma günleri ilçeye
gittiğinde heyecanla somun
ekmek getirmesini beklerlerdi.
Akşam yemeğinden sonra çay
içerlerken babası Hüseyin’i
yanına çağırdı. Saçlarını
okşayarak ağır ağır konuşmaya
başladı:
- “Oğlum, bu sene beşten
çıkıyorsun,” dedi. İlkokulu
bitirenlere böyle denirdi. “Seni
seneye ortaokula vermeyi
düşünüyorum. Köyün halini
görüyorsun. Hayat gittikçe
zorlaşıyor. Senin okumanı
istiyorum.” Hüseyin şaşırmış
ve heyecanlanmıştı. Babası
konuşmasına devam etti:
- “Şehirde bir öğrenci yurdu
varmış, özellikle uzak köylerden
gelen ve kalacak yeri olmayan
öğrencileri alıyorlarmış.
Seni oraya yerleştirmeyi
düşünüyorum. Okuyup
edebiyat öğretmeni olmanı çok
isterim.”
- “Edebiyat öğretmeni mi?
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Edebiyat ne ki?”
Şaşırmıştı Hüseyin. Edebiyat
kelimesini ilk defa duyuyordu.
Öğretmen olarak sadece ilkokul
öğretmenini biliyordu. O da
Hüseyin’di, adaştılar. Hayatında
gördüğü takım elbiseli, kravatlı,
kara lastik yerine ayakkabı
giyen tek insandı. Ona hayrandı.
Yürüyüşünü, saçlarını tarayışını
bile taklit ediyordu. Onun imzasına
benzer bir imza atabilmek için
günlerce karalama yapmıştı.
Hatta bir defasında öğretmenin
imzasının aynısını defterinin
kenarına attığı için öğretmeninden
azar işitmişti.
Hüseyin Öğretmenin de hazin
bir hikâyesi vardı: Üniversite
sınavlarında tıp fakültesini
kazanmış ancak sınav sonuç
belgesini postacıdan komşunun
oğlu alıp, kıskandığı için saklayarak
haber vermediğinden tıp
fakültesine kaydolamamış. Son
anda eğitim fakültesine kaydı
yapılarak ilkokul öğretmeni olmuş.
Acaba o da mı edebiyat
öğretmeniydi? Öyle olsa
öğretmeni beş yıldır bundan
bahsederdi. İyi de, babası nerden
biliyordu? O, babasından daha
tahsilliydi, koskoca beş yıla yakın
eğitim hayatı vardı. Babası ise
takvim yapraklarını okuyacak

kadar okuma yazmayı askerde
öğrenmişti.
Yine de söylediğine göre
bilmeliydi.
-“Baba, edebiyat ne demek?”
-“Edebiyat mı? Şey, hani çocukları
sabah namazına götürüyor, onların
başında duruyor. İşte o.”
Hiçbir şey anlamadı. Kafası daha da
karışmıştı.
Oysa bunun bir hikâyesi vardı:
Babası şehir merkezinde mahsur
kaldığı bir hafta içerisinde sabah
namazına gittiğinde, başlarında
genç bir öğretmenin bulunduğu
bir öğrenci grubuyla karşılaşmış ve
merak ederek ona ne öğretmeni
olduğunu sormuş. Edebiyat
öğretmeni olduğunu, caminin
karşısındaki öğrenci yurdunda
belletmenlik yaptığını öğrenmiş.
Edebiyatın anlamını bilmese de
pratik olarak çözmüş. Edebiyat
Öğretmenini, İlahiyat fakültesi
mezunu, din dersleri öğretmeni
gibi düşünmüş. Hüseyin’in de o
öğrenci yurduna gitmesi ve ileride
edebiyat öğretmeni olması arzusu
bundanmış.
Aylar geçiyor, yaz tatili
yaklaşıyordu. Hüseyin’in rotası
belliydi artık; babasının bahsettiği
öğrenci yurduna yerleşecek,
liseyi bitirdikten sonra edebiyat
fakültesini kazanıp edebiyat
öğretmeni olacaktı. Olacaktı

olmasına da hâlâ edebiyatın ne
olduğunu öğrenememişti.
Hüseyin, yaz tatili sonunda o yurda
yerleşti. Köyünden onunla birlikte
ortaokula başlayan çocukluk
arkadaşlarının hepsi yurdun
zor şartlarına dayanamayarak
kaçtılar. Babası cahil haliyle ona
öyle bir hedef göstermişti ki o
kadar zorluk ve sıkıntılara rağmen,
bir gün bile değil kaçmayı,
edebiyat öğretmenliğinden başka
bir mesleği dahi düşünmedi.
Ortaokulu orada, liseyi de
İstanbul’da bitirdi. Edebiyatın ne
olduğunu da liseye başlayınca
öğrendi. Tek tercih yaparak girdiği
üniversite sınavlarında Marmara
Üniversitesi Edebiyat Fakültesini
kazandı. 10 yaşında farkında
olmadan bilinçaltına yerleşen o
motivasyon sayesinde, mesleğini
32 yıldır aynı şevk ve heyecanla
sürdürmektedir.

Hüseyin AY
Edebiyat Öğretmeni
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KIŞ VE BİZ
Güneş, oyun oynarcasına arada
bir kendini gösterip, yaramaz
bir çocuk gibi kaçıveriyor bu
günlerde... Adı üstünde kış
güneşi... Göz alıyor ancak,
ısıtmıyor.
Ağaçlar yapraklarından ayrıldı,
toprakla bütünleşti. Doğa,
sararmış yağmurluğunu çıkarıp,
bembeyaz kürkünü giyme
hazırlığında...
Kış deyince, beyaz gelir aklımıza.
Sonra gri ve kasvetli renk
tonları kaplar sözlerimizi. Nazım
Hikmet’e, “Ve şehir kör bir insan
gibi kaldı altında yağan karın”
dedirten bu mevsim; şiirlerde
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esaret ve hüzün olarak belirmiştir.
Kasvetlidir, çetindir, zordur.
Keskin bir bıçak gibi, insanın
içine işler soğuğu. Hikâye ve
romanlarda en çaresiz sahnelerin
mevsimidir. Sebahattin Ali’nin
“Ayran” hikâyesindeki kahraman
Hasan’ın akıbetindeki çaresizlik;
hepimizin içini üşütmüş, belki
de birkaç damla gözyaşına yol
olmuştur.
Bu mevsimde insanın önce
yüreği üşür ve enerjisi düşer.
Sabah sıcacık yataktan kalkmak,
günün ilk eziyetidir. Yola çıkıp,
bir yere ulaşma macerasında
da eziyet devam eder. Gün
ağarmadan sabahın karanlığında

yola çıkanlar, akşam olduğunda
yine benzer bir karanlıkla
evlerine dönüş yolunu tutarlar.
Uzunca soğuk ve belki ayaz
bir gecedir, yorgun yolcuları
bekleyen. “Kış sefillere göre
değildir” der, Victor Hugo. Sıcacık
evlerinde, buğulanmış camlarının
kenarında dumanı tüten çaylarını
içerken, karın yağışını, esen
tipiyi izleyenlere güzeldir kış,
dışarıdakilere ise eziyettir.
Tüm zorlukları bir yana; her
yerin karla kaplandığı anları
barındırır kış mevsimi... Sesi izole
eden yapısıyla; kendine has bir
sessizliği vardır karın… Lapa
lapa yağarken, bize sessizliğin

Sıcacık evlerinde, buğulanmış
camlarının kenarında dumanı tüten
çaylarını içerken, karın yağışını,
esen tipiyi izleyenlere güzeldir kış,
dışarıdakilere ise eziyettir.

huzurunu sunar. Doğa beyaza
teslim olup, gelin misali
süzülürken; baharda açacak
tomurcukların hayalini kurar
ve sabırla bekler. Birbirine
değmeden yere inen binlerce
kar tanesini hayranlıkla
izlerken, ne büyük bir
mucizeye şahit olduğumuza
hayret ederiz. Karlı havalar,
sevginin gösterildiği en
güzel zamanlardır. Üşüyen
parmakların şefkatle
ısıtılmasının ve yan yana
yürüyen sevdalıların, karlı
yolda bıraktıkları ayak izinin
şahididir. Tabiat bir tablo gibi
eşsiz bir manzaraya döner.
Bu büyülü tabloyu seyir
keyfi; insanı, tıpkı doğa gibi
gelecek bahara yeni hayaller
kurmaya, umutlar beslemeye
iter. Kış, bu hayaller ve
umutlar için planların yapılıp,
gerçekleşmesinin beklendiği
sabır mevsimidir.
Sonbaharı yolcu ederek,
gelişine hazırlandığımız
kış, muhabbetin arttığı
eve dönüş mevsimidir.
Dışarıda soğuktan titreyen
bedenlerimiz, buharlaşan
nefeslerimiz; eve adım atıldığı
andan itibaren sıcağa ve
huzura erer. Bu iç huzuru
yaşamak; insana belki de
“iyi ki üşümüşüm” dedirtir.
Bir bakıştır insanın içini

ısıtan... Tatlı bir “merhaba”,
candan bir sohbetle kışın
soğuğunu ısıtabiliriz. Hava
soğuk olsa da gönüllerimizin
sıcaklığını yayarız
sevdiklerimize... Kış akşamları,
ailemizle derin sohbetlerin
sahibidir. Soba başında,
yanakları pembeleşmiş
çocukluğumuzun
hatırlandığı, sobanın üstünde
pişirilmiş kestanenin enfes
kokusu ve tadının özlendiği,
belki de tekrardan tadıldığı
anları barındırır. Mandalina
kabukları da varsa sobanın
üstünde değmeyin keyfine!
İnsan kendini turunç
tarlasında gibi hisseder.
Çocukların en sevdiği
mevsimdir kış mevsimi.
Onlar için kar yağışı bir
müjdedir adeta. Çocuk
kalbi, kış sabahlarında
oyun arkadaşını arar gibi,
pencereyi heyecanla açar.
Hele bir de kar kapladıysa
her yeri, sevincini coşkuyla
ev halkına yayar. Kar yağışı
tebessümle, gülen gözlerle
karşılanır. Valilikten gelecek
tatil haberlerinin, öğrenciler
tarafından nasıl beklendiğini,
nasıl espri konusu olduğunu
hatırlıyor musunuz? “Tatil
yağıyor”, “tatil yağıyor...”
Okulların tatil haberini duyup
sevinç çığlığı atmamış bir

çocuk yoktur sanırım, ne
dersiniz? Çocuklar için kar;
tatildir, kartopu oynamaktır,
kardan adam yapmaktır.
Bu oyunları oynamak için
müthiş bir heyecan duyarlar.
Ailelerinin de katılmasıyla
başka bir coşku dolar çocuk
yüreklerine. Komşular da
oyuna katılınca, arttıkça
artar eğlencenin coşkusu.
Kahkahalar karışır sessizce
dans eden kar tanelerinin
arasına. Hafif de bir yokuş
varsa; uydurulmuş kızaklarla
yapılan kayma oyunları; o anı
keyfe boğar.
Kar yağışını ilk defa
gören bebeklerinin
hayret edici bakışlarını
ölümsüzleştirmek için, ne
çok fotoğraf çekenimiz vardır.
Fotoğraflarda en etkileyici
manzaralar, bu mevsimde
yağan karın marifetidir.
Bilgedir bu mevsim... Öyle
ki, hayat gibidir. İyi günü
de kötü günü de barındırır
göğsünde... Kötü günü;
bizlere iyi günlerin kıymetini
öğretir. Gönül bahçemizi
bahara hazırladığımız, yazın
planlarını tasarladığımız kışı
yaşamamış olsaydık, önce
baharı sonra yazı sevinçle
karşılayamazdık.

Gönül DEMET
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KIŞIN İZLENECEK
10 iYi FiLM
1. Kış Uykusu (2014) | IMDb: 8.9
Aydın emekli bir tiyatrocudur; oyunculuğu bıraktıktan sonra Kapadokya’ya
babasından yadigâr kalan butik oteli işletmek için geri döner. Aydın’ın o
günden sonra başlayan kış uykusu bu gözlerden ırak otelin içerisindeki
gündelikleriyle, kâh yerel bir gazeteye köşe yazıları yazarak kah her zaman
niyetlendiği ancak bir türlü başlayamadığı tiyatro tarihi kitabını yazmayı
düşünerek geçer. Tüm bu süreçte hayatında iki kadın vardır: Kendisine her
anlamda uzak ve soğuk davranan genç karısı Nihal ve boşandıktan sonra
yanlarına taşınan kız kardeşi Necla... Kışın bastırması ve artan kar yağışı bu
küçük taşrada en çok Aydın’ın sinirlerine dokunur ve onu uzaklara gitmeye
teşvik eder...

2. Şey / The Thing (1982) | IMDb: 8.2
Kuzey kutbunun buz tutmuş topraklarında bir kurdun peşinden koşan
Norveçli bilim insanları Amerikan Antartik Araştırma Üssü’ne kadar gelmişler
fakat burada esrarengiz bir şekilde can vermişlerdir. Neler olduğunu
anlayabilmek için dışarı çıkan Amerikan bilim adamları “Norveç” araştırma
üssüne gidip esrarengiz olayı çözmeye karar verirler. Norveç bölgesine
yaklaştıklarında buldukları şeyler esrarengiz ve tüyler ürperticidir. Bir cesetle
karşılaşan adamlar, bedeni otopsi için yanlarında getireceklerdir. Ancak bu
‘şey’ tahmin edilemez boyutlarda bir ürkütücülüğe sahiptir. John Campbell’ın
kısa öyküsünden uyarlanan The Thing, hangi türe eline atsa üstün başarı
elde eden usta yönetmen John Carpenter’ın, bilimkurgu ve gerilim türlerini
harmanladığı, zamanla kültleşen filmidir.

3. Buz Devri / Ice Age (2002) | IMDb: 7.6
Buzul çağı, dünyaya hüküm sürmeye başlamıştır. Bu ıssız ve korkunç dünyada
bir başlarına olan zavallı hayvanlar, bir şekilde hayatta kalmanın yollarını
aramaktadırlar. Uzun tüylü, kendi halinde bir mamut; karizmatik ve dişli
bir kaplan ve muzır bir rakun, nasıl olduysa bu kaos esnasında bir araya
gelmişlerdir. Birbirinden farklı türe mensup hayvanın odağında ise tek bir
mevzu vardır. Buldukları küçük bebeği, insanlara ulaştırıp o bebeğin hayatını
kurtarmak...
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4. Kutup Macerası / Eight Below (2006) | IMDb: 7.3
Antartika’da, Dr Davis McClaren ile yaptıkları bir seferin ardından, kızak köpeği
eğitmeni olan Jerry Shepherd, meslektaşları ile birlikte kutupları terk etmek
zorunda kalır. Ciddi bir kar fırtınası yaklaşmaktadır. Köpeklerini daha sonra
kurtarmak üzere bağlar. Ancak görev çağrılır ve köpekler kendi kaderlerine
kalırlar. Altı ay boyunca Jerry kurtarma misyonu için bir sponsor arayıp
dururken köpekleri hayatta kalma mücadelesi verirler. Maceracı ve güzel pilot
Katie ise bu süreçte Jerry’nin yanındadır.

5. 120 (2008) | IMDb: 7.2
Birinci Dünya Savaşı esnasında sınır birliklerinde cephane tükenir. Osmanlı
ordusu cephanesiz kalır ve Van’da dehşet top sesleri duyulmaktadır. Kışın en
sert zamanıdır. Ordu, Van’ın insanlarından yardım ister. Onların kaynakları
mevcuttur. Ancak Türk-Rus Harbi nedeni ile bölgenin tüm erkekleri
imparatorluğun dört bir köşesinde savaşmaktadırlar. O nedenle de bu yardım
çağrısına cevap veremezler. Van’ın çocukları bir şeyler yapmak isterler. Oğlunu
savaşta kaybetmiş bir okul müdürü cephanenin Sarıkamış’a nakledilmesini
önerince 12-17 yaş aralığında 120 gönüllü çocuk yola koyulurlar. Film,
annelerini gözleri yaşlı, geride bırakan bu çocukların gerçek hikâyesini anlatır.

6. Donmuş Irmak / Frozen River (2008) | IMDb: 7.2
Kanada’nın Amerika sınırına yakın bir yerde, hayatlarını güçlükle yürütebilen
iki kadın, ayakta kalabilmek için yasadışı göçmen taşıma işine bulaşırlar.
Sınırı oluşturan ve kışları donan bir ırmağı, eski bir kamyonetle geçerek zor
durumda göçmenleri taşıyan iki kadın karşı kıyıya yaptıkları her seyahat,
son seyahat olacağına kendilerine söz verirler ancak işler planladıkları gibi
gitmez...
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7. Yaşamak İçin / Alive (1993) | IMDb: 7.0
Uruguay ragbi takımının gerçekten yaşadığı bir olaydan yola çıkan film
takımın uçağının Ant Dağlarına çarptıktan sonra yaşanan hayatta kalma
mücadelesine odaklanıyor. Takımın her bir elemanı hayatta kalma içgüdüsüyle
bu dağlardan kurtulmak için ellerinden geleni yaparlar; aralarından bazılarını
çetin hava ve coğrafi koşullara kurban verseler de bir yandan Tanrıya olan
inançlarını kaybetmemeye ve ailelerine dönmeye çalışırlar.
Piers Paul Read romanından, John Patrick Shanley tarafından uyarlanan filmin
yönetmenliğini Frank Marshall üstleniyor.

8. Gri Kurt / The Grey (2011) | IMDb: 6.8
Alaska’da petrol sondajında çalışmak için görevlendirilen bir ekip, uçaklarının
düşmesi sonucu bölgenin vahşi ve ıssız bir alanında mahsur kalırlar. Grubun
başı olan Ottway (Liam Neeson), ekibin vahşi doğada aç kurtlara karşı hayatta
kalabilmesi için elinden geleni yapmak zorundadır. Hem kaza sonrası aldıkları
ölümcül yaralar, hem de insanı donduran hava koşulları karşısında kurtlara
yem olmadan buradan kurtulabilecekler midir?
Yapımcı, senarist ve yönetmen Joe Carnahan’ın son filmi olan yapımın
başrolünde en son Kimliksiz filminde Dr. Martin Harris rolüyle seyrettiğimiz
karizmatik aktör Liam Neeson var.

9. Yarından Sonra / The Day After Tomorrow (2004) | IMDb: 6.4
Dünya, doğanın gazabına uğramaktadır. Şiddetli kasırgalar Los Angeles’ı
haritadan silmiş, Yeni Delhi karlar altına gömülmüş, Tokyo devasa dolu
yağışıyla yıkılırken New York ani iklim değişikliği ile dev dalgaların tehdidi
altında kalmıştır. Bir iklim bilimi uzmanı olan Jack Hall, dünyayı, küresel
ısınmanın tetiklediği bu felaketten kurtarmak için çözüm arayışındadır.

10. Dikey Limit / Vertical Limit (2000) | IMDb: 5.9
Peter ve Annie dağcılık konusunda uzman iki kardeştir. Babalarını bir kaza
sonucu kaybetmelerinden sonra Annie babasına daha yakın olacağını
düşündüğü için dağcılığa devam ederken, Peter fotoğrafçılığa başlamıştır.
Yıllar sonra iki kardeş K2 dağının ana kampında karşılaşırlar. Annie dağa
tırmanmak isteyen ünlü zenginlerden John Vaughn’un ekibindedir. Ekip
tırmanışa geçtikten kısa bir süre sonra hava bozmaya başlar. Fakat Vaugh geri
dönme çağrılarına uymaz ve teklif ettiği para ile dağcıları ikna eder. Ancak
beklenen olur ve dağcılar dağda mahsur kalır uzun süredir tırmanış yapmayan
Peter ekibini toplar ve başta kardeşi olmak üzere herkesi kurtarmak zorunda
kalır. Ama bu kolay bir iş olmayacaktır.
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Kışlık 10 İYİ kİtap
Kış aylarında içinizi ısıtacak bir kitap listesi ile geldik! Soğuk bir mevsim olan kış ayları sosyal aktiviteleri de hali
ile kısıtlamaktadır. Uzun kış gecelerinde evinizde size eşlik edecek kitaplar bu mevsimde en iyi arkadaşınız
olacaktır. Kışın okunacak kitaplar ile nitelikli zaman geçirebilir, ufkunuzu genişletebilirsiniz. Soğuk geçen kış
mevsiminde kitap okumaktan daha iyi bir alternatif olmadığına inanıyoruz. Kışa çok yakışacak kitap önerileri
listemizde konuları ile zamanın nasıl geçtiğini unutturacak bir liste hazırladık. Kış temalı kitaplar listemizde
edebiyata damga vurmuş isimleri ve onların başyapıtlarını bulabilirsiniz.

1. William Shakespeare:
Kış Masalı
William Shakespeare Dünya
Edebiyatının en önemli
yazarlarından biridir. Kış
Masalı oyun olarak kaleme
alınmıştır ve bu tarzı sevenler
için çok iyi bir seçim olacaktır.
Kış aylarında okunacak kitap
önerilerine bu harika kitap
ile başlayabilirsiniz. 1623
yılında ilk baskısı yapılan
Kış Masalı kitabı kıskançlık
konulu temasını içermektedir.
Shakespeare‘in bu kitabında
kullandığı dil anlaşılır.

2. Louis Ferdinand
Celine: Gecenin
Sonuna Yolculuk
Yiğit Bener tarafından
Türkçe ’ye çevrilen,
Louis Ferdinand
Celine tarafından
kaleme alınan bu eser
yarı otobiyografik bir
kitaptır. Fransa’nın
en çok tartışılan
yazarı olması kitabın
bu kadar popüler
bir eser olmasında
büyük katkı sağladığı
bir gerçektir. Umut
ve aşkın dışında
aradığınız her
temanın işlendiği
bu eser kış aylarında
sizi başka ruhlarla
tanıştıracak.

3. Stephen King:
Medyum
Korku ve gerilim türünün
duayeni Stephen King’in
orijinal ismi ile The
Shining yani Medyum kitabı
kış mevsiminde geçen
olayları konu almaktadır.
Korku ve gerilim türünde,
heyecanlı kitap türlerini
sevenler için Medyum
yerinde bir tercih olabilir.
Kitap kahramanı Jack
Torrence ve ailesinin
kış ayında bir otelde işe
başlaması ile gelişen olayları
konu alır. 400 sayfalık bu
kitabın her sayfasında ayrı
bir heyecan yaşayacaksınız.
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4. Italo Calvion: Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu
Italo Calvino’nun postmodern tarzda kaleme aldığı bir kitaptır. Bir
Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu kitabı ikinci tekil şahsa yazılmış en başarılı
romanlardan biridir. Başlayan ama hiç bitmeyen hikâyelerden oluşan
bu muhteşem eser kış aylarında sizin can sıkıntınıza ilaç gibi gelecek bir
eser.

5. Haruki Murakami:
Zemberekkuşu’nun
Güncesi
Japon edebiyatına
çiçek açtıran Haruki
Murakami’den enfes bir
kitap. Zemberekkuşu’nun
Güncesi Japon kültüründe
yer etmiş kuyu imgesini
enine boyuna işliyor.
Romanın kahramanı olan
Zemberekkuşu orta yaşlı
bir adamdır. Murakami’nin
bu romanı postmodern
bir kitaptır. Kış aylarında
severek okuyacağınız,
akıcı dili ile 738 sayfa olan
bu eserin nasıl bittiğini
anlayamayacaksınız.
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6. Paul Auster: Kış
Günlüğü
Amerika’nın çağdaş
yazarlarından olan Paul
Auster’in kendi hayatını
anlattığı Kış Günlüğü’nde
yazarın her dönemine
şahit olacaksınız. Yazarın
yaşamından kesitler bulunan,
çocukluğundan itibaren
hatırladığı anıları aktaran
kitabı okurken Auster’ı daha
yakından tanıyacaksınız. Sade
bir dille kaleme aldığı Kış
Günlüğü heyecanlı bir film
kadar sürükleyici.

7. Edgar Allan Poe:
Kuyu ve Sarkaç
Fantastik ve gotik
dünyanın sevilen yazarı
Poe’nin en beğenilen
eseri Kuyu ve Sarkaç soğuk
kış akşamlarına en uygun
kitaplardan biri. Kitap
gizem, gotik, fantastik
ögelerden oluşan
öykülerden oluşmaktadır.
Edgar Allan Poe’nin eşsiz
yazım dili ve pusudaki
karanlığı insanın önüne
koyma becerisini başarılı
şekilde işlediği eser satın
alma listenizde mutlaka
olmalıdır. 13 öyküyü bir
araya getiren esere bir
başyapıt demek doğru
olacaktır.
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8. Kristin Hannah:
Ateşböceğinin
Şarkısı
Kristin Hannah’ın
Ateşböceği
Yolu kitabının
serisi niteliğinde
olan Ateşböceğinin
Şarkısı kitabı
okuyanların duygusal
yanını harekete
geçirecek. Hannah
bu eseri ile dostluk
kavramını sımsıcak
şekilde bizlere
anlatabilmeyi
başarmıştır. Soğuk kış
aylarında yumuşacık
battaniyeniz içinde
akıcı ve samimi bir
kitap arayanlar için
harika bir seçim olacak
kitaptır.

9. Nikolay
Vasilyeviç Gogol:
Bir Delinin Hatıra
Defteri
Dünya klasikleri
arasında yer alan Bir
Delinin Hatıra
Defteri Gogol’un
1842 yılında
kaleme aldığı bir
eserdir. Birçok
tiyatro topluluğu
tarafından defalarca
sahnelenmiş tek
perdelik bir oyundur.
Toplumda yaşayan
insanların sınıf
farklılıklarının konu
alındığı bir eserdir.

10. John Kennedy
Toole: Alıklar Birliği
Alıklar Birliği
kitabı ölmeden önce
okunması gereken 1001
Kitap listesinde yer alan
muhteşem bir eserdir.
60’lı yıllarda yazarın
kaleme aldığı bu romanı
okuduktan sonra zekice
kurgulanmış karakterleri
yaratan yazarın erken
yaşta intihar edip veda
ettiğine gerçekten
üzüleceksiniz. Yazarın ilk
ve tek kitabı olan Alıklar
Birliği yayınlanmadan
önce intihar etmesi kitabın
popülerlik kazanmasında
etkili olmuştur. Ayrıca
vefatından sonra eseri ile
Pulitzer Ödülü’nü almıştır.

39

KIŞ AYLARININ VAZGEÇİLMEZ
KAYAK MERKEZLERİ
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Yaz aylarında tatil, kum, güneş ve
deniz ne denli tercih ediliyorsa kış
aylarında da tatil anlayışı kayak
merkezlerinden oluşuyor. Kış
ayları boyunca sıkılan, işten ve
stresten biraz uzak kalmak isteyen
herkes kayak merkezlerinde
zaman geçirmeyi tercih ediyor.
Yoğunlaşan iş temposuna ve okul
stresine kısa bir ara vermek ve
mevsimin tadını çıkarmak için en
iyi seçenek kayak merkezleridir.
Türkiye’nin birçok yerinde farklı kayak
merkezleri bulunuyor. Vatandaşlar
kendi bölgelerine en yakın kayak
merkezlerini tercih ederek kısa tatil
planları yapıyor. Ülkemiz de karlı

cennet olarak bilindiği için yerli ve
yabancı kış tatilcilerine davetiye
çıkarıyor. Bizler de karla kaplı doğanın
tadını çıkarmak, kış sporları ile iyi
ve eğlenceli vakit geçirmek isteyen
herkes için kayak merkezlerini
araştırdık.

Türkiye’nin En İyi Karlı Cennetleri
Türkiye’nin farklı illerinde kayak
merkezleri bulunuyor. Bu illerde
her yıl yerli ve yabancı birçok turist
kış tatili için zaman geçiriyor ve
karın tadını çıkarıyor. İşte o kayak
merkezleri hakkında tüm detaylı
bilgiler:

Bursa/Uludağ Kayak Merkezi

Kar, kış, kayak denilince akla gelen ilk
yer Uludağ zirvesi oluyor. Burada Aralık
aylarında başlayan kış tatil sezonu Mart
sonlarına kadar devam ediyor. Bölgede çok
sayıda konforlu otel ve kaliteli kayak pistleri
yer alıyor. Bu bölge kış tatili için çok fazla
tercih edildiğinden halka açık on iki adet
konaklama alanı bulunmaktadır. Buralarda
konaklamayı tercih ederek kısa ve uygun
fiyatlarla bir kış tatili geçirebilirsiniz.

Bolu/Kartalkaya Kayak Merkezi

Kartalkaya da bilinen en iyi kış tatil
merkezleri arasında yer alıyor. Bolu ilinde
bulunan Kartalkaya, merkeze yaklaşık
38 kilometre uzaklıktadır. İki büyükşehir
olan İstanbul ve Ankara’nın tam ortasında
bulunan Bolu, sıklıkla kış tatili için tercih
ediliyor. Bölgede farklı zorluk derecesine
sahip 25 adet kayak pisti bulunuyor. Yine
merkezde konforlu oteller bulunsa da
siz tercihinizi Kartalkaya’da bulunan beş
adet 1600 yatak kapasiteli konaklama
tesislerinden yana kullanabilirsiniz. Güzel
bir hafta sonu ve keyifli kayak için kısa
bir kaçamak yapabilirsiniz. Bölge tüm yıl
boyunca hizmet vermeye devam ediyor.

Erzurum/Palandöken Kayak Merkezi

Palandöken, Erzurum ilinin şehir merkezine
sadece 10 kilometre kadar uzaklıkta yer
alıyor. Doğu illerinde bulunan birçok
kış tatilcisi bu bölgeyi tercih ediyor.
Palandöken’de yaklaşık 30 kilometre
uzunluğunda bir kayak pisti yer alıyor. Kısa
ve keyifli bir kış tatili için tercih edilebilir.
Daha önce hiç kayak yapmadıysanız
bölgede kısa ve etkili eğitimler veren
eğitmenler de bulunuyor. Merkeze yakın
olduğu için şehirde yer alan otelleri
konaklama amacıyla tercih edebilirsiniz.
Zorlu kayak pistlerinin de bulunduğu
bölgede her yıl sayısız insan tatil yapmayı
tercih ediyor.

Isparta/Davraz Kayak Merkezi

Isparta’nın ovalarını bilmeyen yoktur.
Muhteşem doğal güzelliğe sahip olan ilimiz
Isparta’da da kayak merkezi bulunuyor.
Davraz Dağının eteklerinde bulunan kayak
merkezi Eğirdir Gölü’nü de kadraja sığdıran
manzarasıyla misafirlerini adeta stresten
uzaklaştırıyor. Amatör veya profesyonel
kayakçıların gözde merkezlerinden biri
olarak biliniyor. Bölgede üç faklı konaklama
tesisi oldukça uygun fiyatlarla hizmet
sunuyor. Mevsimin ve manzaranın tadını
deneyimlemek üzere siz de kayak için bu
bölgeyi tercih edebilirsiniz.
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İzmir/ Bozdağ Kayak Merkezi

İzmir hem yaz hem de kış sezonu boyunca
tatilcilerin en çok tercih ettiği muhteşem
güzelliklere sahip iller arasında en üst sırada
yer alıyor. Yaz sezonunda tıklım tıklım yerli
ve yabancı turistlere kapılarını açan ilimiz
kış sezonunda da misafirlerini ağırlamaya
devam ediyor. Bozdağ, bilinen en güzel
kayak merkezlerinden biridir. Ege bölgesi
ılıman bir iklime sahip olsa da Bozdağ’da
kayak ve karın tadını çıkarabilirsiniz. Ilıman
iklim nedeniyle sezon geç başlayıp erken
bittiği için Ocak aylarında bölgeyi tercih
etmeniz daha iyi olacaktır. Kayak pistleri ve
konaklama seçenekleri ile kısa bir kış tatili
için oldukça uygundur.

Gümüşhane/Zigana Kayak Merkezi

Türkülere dahi konu olan Zigana bölgesi
de kayak severlerin gözde merkezleri
arasında yer alıyor. Kar kalınlığı bölgede bir
buçuk metreyi aşıyor. Karadeniz bölgesinin
en çok bilinen ve tercih edilen kayak
merkezlerinden biri olarak tüm dikkatleri
üzerine toplamayı başaran bölgeyi siz de
tercih edebilirsiniz. 2.5 kilometreye varan
kayak pisti ile eşsiz bir kış tatili deneyimi
sunuyor. Kayak eğitimi alabileceğiniz
gibi kayak ekipmanlarınızı da bölgeden
kiralayabilirsiniz. Sezonu kaçıranlar ise
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Karadeniz’in mükemmel manzarasını
görerek tatilin tadını çıkarabilir.

Kars/ Sarıkamış Kayak Merkezi

Türkiye’nin az bilinen kayak merkezlerinden
biri Sarıkamış’ta yer alıyor. Aslında yüksek
konumu nedeniyle kar kapasitesinin en iyi
olduğu illerden birinde yer almasına rağmen
uzak olduğu için çok tercih edilmiyor. Fakat
görülmeye değer bir kayak merkezidir. Yedi
farklı kayak pistine ev sahipliği yaparken
Türkiye’nin en uzun kayak pistlerinden
birine de sahiptir. Keyifli ve profesyonel bir
kayak için Sarıkamış kayak merkezini tercih
edebilirsiniz.

Burdur/Salda Kayak Merkezi

Salda Gölü’nün namını duymayan
kalmamıştır. Türkiye’nin Maldivleri olarak
biliniyor. Burdur’un sunduğu bir diğer
güzellik ise Salda Kayak Merkezidir. Yeni
keşfedilen ve adını çok duymadığımız bir
kayak merkezi olsa da son derece kalitelidir.
Beyaz bir vaha üzerinde salda gölü
manzarası eşliğinde kayak yapabilirsiniz.
Kış tatiliniz için en mükemmel kayak
merkezlerinden biridir. En kısa pisti 950
metre olmakla beraber toplam beş farklı
kayak pistine sahiptir. Bölgede çok sayıda
konaklama merkezi de bulunuyor.

Erzincan/Ergan Kayak Merkezi

Henüz adından pek söz edilmeyecek kadar
yeni bir kayak merkezi de Erzincan ilinde
yer alıyor. Kayak merkezi Ergan Dağı’nın
üzerinde olup şehir merkezine 12 kilometre
uzaklıktadır. Ayrıca ülkemizde bulunan en
uzun teleferiğe de ev sahipliği yapıyor. Şehir
merkezine yakın olduğu için konaklama
konusunda sorun yaşanmamaktadır.

Antalya/Saklıkent Kayak Merkezi

Antalya il sınırları içerisinde yer alan
Saklıkent Kayak Merkezi de oldukça
talep görüyor. Bu kayak merkezi Toros
Dağlarının kuzeyine bakan tarafta yer
alıyor. Birden fazla kayak merkezi ve dağ
evi ile hizmet veren bölgede keyifli bir kış
tatili yapabilirsiniz. Bu kayak merkezinin en
büyük özelliği ise dünyada bilinen ekvator

çizgisine en yakın olan kayak merkezi
olmasıdır. Bölgede sadece yılın 75 günü
güneşli geçiyor, bu da kayak sezonunun
sürekli açık olduğu anlamına geliyor. Kar
boyu, zirvede beş metreyi aşıyor. Kısacası
kayak yapmak için son derece ideal bir
merkezdir.

Denizli/Denizli Kayak Merkezi

Denizli’de yer alan kayak merkezini de
sevebilirsiniz. Denizelinin Tavas ilçesine
bağlı olan kayak merkezi, merkeze 75
kilometre uzaklıkta yer alıyor. Toplamda
dokuz adet kayak pisti bulunuyor. Kayak
merkezi 2420 metre yüksekte yer alıyor.
Günübirlik kış tatili için son derece
elverişlidir. Kayak merkezinin içerisinde
ihtiyaç duyabileceğiniz her şey sunuluyor.
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MEVSİM
GEÇİŞLERİ
RUH
SAĞLIĞINI
ETKİLER Mİ?

G

ünler kısalmaya,
havalar
soğumaya
başladıkça enerji
değişiklikleri,
sosyal hayat ve uyku
düzenleri de hava
değişimlerinden etkileniyor.
Aslında yabancısı
olduğumuz bir durum değil
bu. ‘Kış aylarını sevmiyorum’,
‘kapalı havalarda
daralıyorum’ gibi söylemler,
duymaya aşina olduğumuz
türden. Sonbaharın gelişiyle
beraber başlayan bu ruhsal
sallantılar ve duygu durum
değişiklikleri birçok farklı
sebebe dayanabilmektedir.
Edebi metinlerde dahi kış
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ayları ve soğuk havalar
hüzün ile betimlenir. Nazım
Hikmet ‘…sonbahar hüznü
güneşe benziyordu gülüşü…’
diyerek sonbahar ile
beraber gelen bir hüzünden
bahsediyor. Hal böyle olunca
mevsim değişiklikleri her
anlamda insanları daha
fazla etkiliyor. Her insanda
aynı oranda görülmese
dahi mevsim değişiklikleri
kişinin duygu durumunu ve
günlük yaşam kalitesini ciddi
anlamda zorluyor olabilir ve
bu psikolojik bir rahatsızlığın
sinyalleri sayılabilir.
Mevsimsel depresyon (SAD)
adı verilen bu hastalığın
aşırı yeme, kilo artışı, enerji

düşüklüğü, hayattan zevk
alamama, sosyal çevreden
geri çekilme, üzüntülü ruh
hali, aşırı uyuma, uykudan
kopamama gibi birçok
belirtisi vardır.
Mevsimsel depresyonun
sebepleri olarak gündüz
sürelerinin azalması ve ışık
düzeyinin düşmesi bir sebep
olarak düşünülür ve özellikle
ani hava değişimleri ve
vücudun bu ani değişimlere
ayak uyduramaması
sonucu hava değişimi ve
beraberinde gelen gribal
hastalıklar gibi problemler
de bir diğer etkisidir. Peki kış
aylarını sevmeyen her insan

Köşe Yazısı

her mevsimin
ayrı
güzellikleri,
ayrı getirileri
vardır

mevsimsel depresyon mu yaşar?
Tabii ki hayır. Yukarıda belirtilen
semptomların aşırı olarak ve bir
arada bulunduğu durumlarda
bu mevsimsel depresyon olarak
adlandırılabilir. Fakat kış aylarından
hoşlanmayan insanların sayısının
oldukça fazla olmasının da birçok
sebebi var. Bunlardan biri soğuk
havalarda sosyal aktivitelerin
azalması ve iç mekanlarda
geçirilen sürelerin artması.
Bu durum kişilerde duygusal
sıkıntılara sebep olabilmektedir.
Kapalı alanlarda fazla kalmak
insanların ihtiyacı olan enerjiyi,
ışığı alamaması ve yeteri kadar
hormon salgılayamaması da bir
diğer etken sayılabilir.
Ayrıca fizyolojik olarak da vücudun
ihtiyacı olan D vitamininin yeteri
kadar sağlanamaması mevsimsel
geçişlerin ruhsal anlamda
zorlaşması ile ilişkilendirilmiştir. D
vitamini serotonin hormonunun
salgılanmasında etkili olduğu
için yeterli D vitaminine sahip
olamayan bünyelerde davranışsal
bozuklukların yaşanabileceği
düşünülmektedir.
Uyku ve uyanıklık saatleri ile
uyuşmayan havanın aydınlık
olma süreci, uyku düzensizlikleri,
üşümek, soğuk algınlıkları, sosyal
aktivitelerin azalması gibi faktörler

bireyin stres düzeyinin artmasına
neden olmaktadır. Dolayısıyla kış
aylarının getirisi olan soğuk ve
kapalı havalar birçok anlamda
insanları etkilemektedir.

Neler yapılabilir?
Mevsimsel depresyonun tedavisi
olarak uzmanlar tarafından ilaçlar,
hormon desteği, ışık terapisi gibi
birçok tedavi önerilmektedir.
Norman E. Rosenthal isimli
psikiyatrist mevsimsel yaşanılan
duygu durum değişikliklerinin
sebebinin yeteri kadar ışık
alamamaktan kaynaklandığını
savunmaktadır. Rosenthal tedavi
olarak günde 30-60 dakika arası
ışık terapisinin tedavi olarak
uygulanabileceğini önermektedir.
Mevsimsel depresyon yaşayan
bireylerin öncelikle bir uzman
tarafından değerlendirilmesinin
yapılması gerekmektedir. Uzman
tarafından uygun görülen
tedavinin uygulanması yaşanan
duygu durum değişikliklerinin
kontrol altına alınmasını ve sağlıklı
bir şekilde değerlendirilmesini
sağlar.
Fakat öncelikle yaşanan duygu
durum değişikliğinin ne ölçüde
olduğu gözlemlenmelidir.
Unutmayalım ki her mevsimin ayrı
güzellikleri, ayrı getirileri vardır.

Sonbahar ile gelen yaprakların
dökülmesi yaşanan muazzam
renk değişimleri, kış ile beraber
gelen ve saflığı temsil eden kar
biz insanlara Yaradan tarafından
sunulmuş birer görsel şölendir.
Bedensel olarak soğuk havalara
karşı önlemimizi aldıktan sonra
bizi evde mahsur bırakan herhangi
bir durum yoktur. Dışarı çıkmaktan,
günlük aktiviteleri kısıtlamaktan
özellikle kaçınılmalıdır. Yaz- kış
vücudun hormonal, bedensel ve
ruhsal dengesine faydası olan
yürüyüş yapmaktan ve temiz hava
almaktan, kendimize zevk veren
aktivitelerden, sosyalleşmekten
mahrum olmamalıyız. Yazımı
sonbaharın, kışın hüzün ile
eşdeğer olmadığını çok naif
bir dille ifade eden Mehmet
Binboğa’nın şiirinden bir bölüm
ile sonlandırmak istiyorum. ‘..Bir
kar neşesinde
dünya bu
sabah/Gelin
olmuş ağaçlar
telli duvaklı/
Göz alabildiği
her bir yer
ferah..’

Psikolog Beyza Kılınç
Psiko-Soft Psikolojik Danışmanlık Merkezi
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Seyr-i
Istanbul
GENÇLERLE

Başkan Poyraz boğaz turunda
gençlerle buluşuyor

Çekmeköy Belediyesi “Gençlerle Seyr-i
İstanbul ” projesi ile lise öğrencilerini
boğaz turuna çıkarıyor. Başkan Poyraz bu
turlara katılarak öğrencilerin heyecanına
ortak oluyor. Her hafta Salı günleri,
belirlenen iki okulun 11. ve 12. sınıf
öğrencilerinin katıldığı boğaz turlarında
genç misafirlere çay ve simit ikram
ediliyor. Rehber eşliğinde gerçekleşen
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turda İstanbul ile ilgili birçok ilginç bilgiye değiniliyor.
Fatma Talip Kahraman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi,
Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi,
Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Ve Tev Ezel Gülen
Kıray Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri
Çekmeköy Belediyesi’nin düzenlediği Gençlerle Seyr-i
İstanbul Boğaz Turları Projesi’nde buluştu. Başkan Poyraz
da turda öğrencileri yalnız bırakmayıp heyecanlarını
paylaştı.
Öğrenci kardeşlerimizin hem stres atması hem de
yaşadıkları şehrin bilinmeyenlerini öğrenmeleri açısından
güzel bir programa imza attıklarını belirten Başkan
Poyraz “Projede emeği geçen mesai arkadaşlarımıza
teşekkür ediyorum. Bu projeden ilçemizde eğitim gören
5 bin öğrencimiz faydalanacak. Nisan ayına kadar devam
edecek turlarda ben de sizlerle beraber olmaya gayret
edeceğim. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum,” dedi.
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İletişim Uzmanı Dr. Şaban
Kızıldağ Çekmeköy’de
“Mazeret Yok!” konulu
konferans verdi.
İletişim Uzmanı Dr. Şaban
Kızıldağ, Turgut Özal Kültür
Merkezi’nde Çekmeköylülerle
buluştu. Programa Çekmeköy
Belediye Başkan Yardımcısı
Fatih Sırmacı ve vatandaşlar
katıldı. Mazeret üretmeyen
bir gelecek oluşturmak için
“Mazeret yok! Çıkış var”
diyen Dr. Kızıldağ; bu vatan
hepimizin, ülkemizi daha
ileri taşıyabilmek için tüm
gücümüzle çalışmalıyız
bu hepimizin görevi diye
sözlerine devam etti.
Programda yaşanmış olaylar
üzerinden örnekler veren
Kızıldağ, bir projeyi hayata
geçirmenin önündeki
engellere de dikkati çekti.
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}}
Mazeret
üretmeyen
bir gelecek
oluşturmak için
“Mazeret yok!
Çıkış var”
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KIZILDAĞ
“MAZERET
YOK”
DEDİ

ÇEKMEKÖYLÜLERİ
GÜLDÜRDÜ

Bizden HABERLER

İyi Kötü Çi̇rkin

Çekmeköy Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği tiyatro oyunu
“İyi Kötü Çirkin” yüzlerce Çekmeköylüyü ağırladı.
Taşdelen Turgut Özal Kültür
Merkezi’nde sahnelenen
“İyi Kötü Çirkin” adlı tiyatro
oyunu yüzlerce Çekmeköylüyü
ağırladı. TRT 1 ekranlarında
yayınlanan 80’ler dizisinin
sevilen oyuncuları Eray Yasin

Işık, Erdem Baş, Hakan Bulut
ve Türk sinemasının komedi
alanında aranan yüzlerinden
biri olan Ersin Korkurt’un sahne
aldığı tiyatroda Çekmeköylüler
doyasıya eğlendiler.

Eray Yasin Işık’ın kaleme
aldığı, Ahmet Burak Bacinoğlu
yönetiminde sahneye koyulan
“İyi Kötü Çirkin” oyunu ile iyilik
ve kötülük kavramı; trajik bir
olay örgüsü içinde hiciv ve
esprili bir dille anlatılıyor.
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en uzun gecesinde
Binlerce sporsever yılın
a kıyasıya yarıştılar.
Çekmeköy ormanlarınd

Y

ılın en uzun gecesi Çekmeköy’de macera
dolu bir yarışla geçti. Çekmeköy Belediyesi ve
Uzunetap tarafından gerçekleştirilen, binlerce
sporcunun katıldığı “En Uzun Gecede Koş ya
da Pedalla” yarışına bu yıl da Taşdelen Mesire Alanı ev
sahipliği yaptı. Koşu ve bisiklet olmak üzere iki farklı
dalda gerçekleşen yarış; koşu 8 km, koşu 20 km, ultra
maraton 60 km ve bisiklet 20 km olmak üzere 4 ayrı
kategoride yapıldı.
Yarış öncesi ve sonrası start alanında kurulan sahnede
düzenlenen çeşitli etkinliklerle sabahın ilk saatlerine kadar
süren programda heyecan hep üst seviyedeydi. Bando
takımı ile ısınma hareketleri gerçekleştiren sporculara,
alanda kurulan sobaların başında çay ve çorba ikram edildi.
Karanlık ormanda başlarına ve ayak bileklerine taktıkları
ışıklarla yollarını bulmaya çalışan yarışmacılara her 100
metrede bir asılan fosforlu bezler yön gösterdi. Belirli
aralıklarda bulunan kontrol noktalarında yiyecek- içecek
takviyesi yapıldı.
Programa katılarak sporculara başarılar dileyen Çekmeköy
Belediyesi Başkan Yardımcısı Latif Coşar, “Taşdelen ormanlarında
büyük bir heyecan, büyük bir telaş var. Tüm sporcularımızı ve
sporcularımızı yalnız bırakmayan vatandaşlarımızı Çekmeköy
Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz adına selamlıyorum. Bu sene
7’ncisini düzenlediğimiz ‘En Uzun Gece Koşusu ve Koş veya Pedalla’
programı gerçekten doğa sporlarının başkenti Çekmeköy’e ayrı bir
heyecan ayrı bir sportmenlik katıyor” dedi.

50

KADINA
ŞiDDETE

HAYIR
DEDi

Çekmeköy Kaymakamı
Adem Arslan başkanlığında
gerçekleşen Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz ve daire amirleri ve
muhtarlar katıldı.

Bizden HABERLER

ÇEKMEKÖY

Çekmeköy’de
“Kadına yönelik
şiddetle mücadele
koordinasyon planı”
kapsamında “Aile içi ve
Kadına karşı şiddetle
mücadele” toplantısı
gerçekleşti.

2020 - 2021 yılları “Kadına
Yönelik Şiddetle Mücadele
Koordinasyon Planı”
kapsamında verilen
görev ve sorumlulukların
gecikmeksizin uygulamaya
geçirilmesi, “6284 sayılı
Ailenin Korunması ve
Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesine Dair
Kanunun” uygulanmasında
etkinliğin, koordinasyonun
arttırılması ve yaşanan
üzücü olayların
tekrarlanmasının
önlenmesi amacıyla
gerçekleşen toplantıda,
Çekmeköy Sosyal Hizmet
Merkezi psikoloğu Tuğba
İmamoğlu tarafından
sinevizyon gösterimi ile
sunum yapıldı.
7 temel hedef ve 175
faaliyet içeren “Kadına
Yönelik Şiddetle Mücadele
Koordinasyon Planı”
ve “İşbirliği Protokolü”
hakkında bilgi sunulan
toplantıda mevzuatın etkin
uygulanması, kurumsal
kapasitenin geliştirilmesi,
farkındalık arttırma ve
bilinç yükseltme hedefleri
üzerine konuşuldu.
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Röportaj

GENÇ BİR

ŞAMPİYON ADAY
I

Seher Nur
Polat

16 yaşında bir halterci Seher. Spora İstanbul sokaklarında futbol ile başlıyor. Bu süreç onu önce
Beşiktaş Futbol Kulübüne ardından haltere taşıyor. Bu sayımızda genç bir yetenek olan ve yaptığı sıra
dışı bir sporla gündeme gelen Seher Nur Polat ile bir röportaj yaptık.

Merhaba Seher Hanım.
Okuyucularımıza biraz
kendinizden bahseder misiniz?
Merhabalar. Ben Seher Nur
Polat, 16 yaşındayım. Antalya’da
yaşıyorum. 5 yaşında İstanbul’da
futbola başladım. 13 yaşına
kadar mahallede erkek
arkadaşlarımla futbol oynayarak
kendimi geliştirdim. Sonra
Beşiktaş’ta ve farklı kulüplerde
üç sene lisanslı futbolcu olarak
oynadım. Antalya’ya taşınınca
ailemin desteği ile haltere
başladım. Bir senedir hocam
Ekrem Celil’in gözetiminde
halter antrenmanlarıma devam
ediyorum. Antrenmanlarım
haftanın 6 günü oluyor. Kalan
zamanlarımda ise babama pazarda
yardım ediyorum.

İstanbul’dan Antalya’ya
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taşındığınızı söylediniz,
Antalya’ya neden taşındınız?

Sporda kendimi geliştirebilmek
için neler yapabileceğimi
düşündüm ve bu durumu spor
bilgisi olan Hikmet Tuğsuz’a
danıştım. Vücudumun haltere
yatkın olduğunu söyledi. Halter
benim de ilgimi çekti. Hikmet
Tuğsuz’a bu sporda kendimi
nerede geliştirebileceğimi
sorduğumda bana Antalya’yı
önerdi. Ben de ailemle konuşup bu
sporu yapmak istediğimi söyledim
ve ardından Antalya’ya taşındık.

Bir öğrenci olarak eğitimle
sporu bir arada yürütmek
zor oluyor mu? Yaşadığın
zorluklar neler oluyor? Sence
her öğrenci sporla ilgilenmeli
mi?
Her öğrenci sporla ilgilenmeli.

Evet, zorlukları var ancak
yararları da çok fazla. Öncelikle
bir öğrencide olması gereken
en önemli şeyi, konsantrasyonu
sağlıyor ve özgüveni artırıyor.
Ben halterde bayrağımızı çeşitli
yarışmalarda dalgalandırmak ve
antrenmanlarıma yoğunlaşmak
için açık öğretime kayıt oldum.
Öğrenimimi bu şekilde devam
ettiriyorum

Bir kadın sporcunun yaşadığı
zorluklar neler oluyor?

Antrenmandan çıktıktan sonra
özellikle geç saatlere kalmışsameve
giderken yaşadığımtedirginlik,
kadınlarınözelgünlerinde ruhsal
değişikliklerinden kaynaklanan
huzursuzluklar, (kondisyon,
performans, konsantrasyon,
sinirli ruh halleri) pek çok erkeğin
küçümseyici davranış ve sözleri

Röportaj

Ebeveynlerin çocuklarının
spor yapmasına engel
olmaması ve her zaman
arkalarında olduğunu
hissettirmeleri çok önemlidir.

(kadın ne anlarki, erkek sporu
yapamazsın, erkek gibi olacak
vücudun vs.). Bu gibi durumlar
elbette ki bizleri hem bedenen
hem de psikolojik olarak zorluyor
ama bizler‘sporun cinsiyeti olmaz’
diyoruz.

Anne-babanıza halterci olmak
istediğinizi söylediğinizde sizi
nasıl karşıladılar?

Annemin ilk başlarda tedirginlikleri
vardı. Ağır bir spor olduğu için
zarar görmemden korkuyordu ama
daha sonra “Kendine güveniyorsan
ve başaracağına inanıyorsan
arkandayım,” dedi. Babam, küçük
yaşlarda futbol oynadığımda
da arkamdaydı, halter sporuna
başlamak istediğimi söylediğimde
de yine arkamda durdu ve benimle
hep gurur duydu.

halter hariç her
şeyi kafamdan
silip antrenmana
başlıyorum.

Hem babanızla
birlikte pazarda çalışıp
hem de antrenman yapmanız
zor olmuyor mu?

Yorgunluk ister istemez oluyor
fakat aileme yardım etmem, onlara
maddi manevi destek sağlamam
beni mutlu ediyor. Yorulsam
da bunu antrenmanlarıma
yansıtmamaya çalışıyorum.

Halter sayesinde hayatınızda
neler değişti?
Bir kadının neler yapabileceğini
anladım. Yani halter daha güçlü,
daha hırslı, daha azimli olmamı
sağlarken içimdekibir başka beni
fark etmemi de sağladı. Pistin
başına geçtiğimde içimdeki o
muazzam gücü hissediyorum,
bu duyguyu tarif edemiyorum.
Kendime olan güvenim arttı.
Karşımda ağır ve zor bir şey
duruyor ama ben ondan
katbekat güçlüyüm. Bu his tarif
edilemeyecek kadar güzel.

Sizi neler motive ediyor?

Ailemin yaptığım işlerde arkamda
olduğunu bilmek en büyük motive
kaynağım. Onları gururlandırma
isteği ve başarılarımın hayali beni
motive ediyor. Salona girdiğimde

Başarı için ne gereklidir?
Önüne bir zorluk çıktığında o
zorluğu nasıl aşıyorsun?

Başarı için çok fazla çalışmak,
azim, vazgeçmemek ve savaşmak
gerekiyor. Haltere başlayan bir
insan düzenli ve disiplinli bir
çalışma ortamı oluşturmadan
bir başarı elde edemez. Önüme
bir engel çıktığında bunun
sürekli olmadığını, biteceğini ve
üstesinden geleceğime inanıp
yolumdan dönmeden hedeflerim
doğrultusunda ilerlemeye

çalışıyorum. Önüme ne kadar
engel çıkarsa çıksın hiçbir zaman
pes etmeyeceğim.

Yaşıtlarına ve Çekmeköy2023
Dergisi okurlarına spor
konusunda ne tavsiye edersin?
Spor sadece bedeni değil ruhu
da dinç tutar. Bu nedenle pes
etmeden önünüze çıkan engelleri
aşmalısınız. O engellerden daha
üstün olduğunuzu ve bunu
başarabileceğinizi kendinize
tekrar etmelisiniz. Hayat
karşımıza aşamayacağımız
zorluklar çıkarır, ama siz ‘her şeye
rağmen çabaladım ve başardım’
demelisiniz. Umarım ilerlediğiniz
yolda en üst noktaya çıkar ve
başarırsınız.

Seher Hanım çok teşekkür
ederim. Eklemek istediğiniz bir
şey var mı?
Ebeveynlerin çocuklarının spor
yapmasına engel olmaması ve
her zaman arkalarında olduğunu
hissettirmeleri çok önemlidir.
Bir sporcu ailem arkamda deyip
onlardan güç almalı ve kendine
güvenmeli. Hepinize başarılar
diliyor ve istediğiniz yerlere
gelmenizi umut ediyorum. Ayrıca
Beni bu sporu yönlendiren Hikmet
Tuğsuz’a ve antrenörüm Ekrem
Celil’e içtenlikle teşekkür ederim.
Röportaj: Zeynep ŞEN
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PARAZİT
Yönetmenliğini Bong Joon-ho’nun yaptığı
senaryosunu ise Bong Joon-ho ile Han Jin Won’nun
birlikte yazdığı Parazit filmi; ülkesinde gişe rekorları
kıran, Cannes’da ayakta alkışlanan ve Güney Kore’ye
ilk Altın Palmiye’yi getiren etki alanı geniş bir film
oldu. Gerçekçi oyunculukları, klişe bir konuyu
sıradışı bir yaklaşımla anlatan güçlü senaryosu,
tüm türleri bir arada kullanmaktan çekinmeyen
cesur üslubu ve hikayenin ruhuna beden gibi
giydirilen mekanlardaki ustalığının karşılığını hem
festivallerde hem de gişede bol bol aldı.
“Parazit”, asalak anlamına gelmektedir. Bir canlıya
bağımlı olarak yaşayabilen ve üzerinde yaşadığı
canlıya zarar verebilen bir organizmadır. Peki
Parazit, bir canlıya nasıl zarar verebilir? Canlılar
dünyasında; canlının bir yere yerleşmesine ve
yaşanılır bir çevrede yaşamasına habitat denir.
Her türün habitatı farklıdır. Bi nevi, türlerin kendi
çöplüğüdür. Çöl develerin, kümes tavukların, su
birikintileri kurbağaların, ev/muhit/cemiyet de
insanların habitatıdır. Canlılar, yaşadıkları dünyada,
çevre kültürünün rolüne göre düşünmeye başlar ve
o role göre hayatını sürdürür. Buna da habitus adı
verilir. Farklı sosyal sınıfların tutumları arasındaki
fark habitustan kaynaklanır. Bu sebeple “Biz ayrı
habitatların insanıyız kuzum,” diyerek yolları ayıran
iki kişi aslında habitus koşullarının başkalığına
yenik düşmüştür. Çünkü sosyal bilimcilere göre
“Geçirgenlikler söz konusu olsa da habitusları
gereği bireyler bir üst sınıfa girdiklerinde hangi
kökenden geldiklerini muhakkak belli ederler.”
Örneğin bir resme baktıklarında başka şeyi
görürler. Ve tabiki -filmde de göreceğiniz üzreaynı resme bakınca aynı şeyi görmemek sosyal
sınıfları ayrıştırmada önemli bir kriterdir. “Parazit”in
canlılar dünyasındaki varlık amacı beslenmesini
gerçekleştirdiği canlının zararına yaşamaktır.
Bunu aynı habitat içinde de yapabilir, farklı bir
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Varlık içinde yaşayan Park ailesi
ve sefaletin dibini sıyıran Kim
ailesi “dikey ve yatay” bakımdan
birbirlerinden fersah fersah uzakta
yaşarken, bir gün, iki tarafla da
ortak bağı olan zengin bir genç
adam sayesinde yolları kesişir.
Genç adam, Park ailesinin kızına
matematik dersi vermektedir ve
kıza karşı pek de boş değildir.
Bir süreliğine yurt dışına gitmesi
gerektiği için genç yârini -rakip
olarak görmediği- yoksul arkadaşı
Ki-woo’dan başkasına emanet
edemeyeceğine karar verir. Planı
şudur, Ki-woo, Park ailesinin
evine zengin bir genç gibi girecek
ve Park ailesinin kızına kendisi
dönene dek matematik dersi
verecektir. Genel kültür bilgisiyle,
anne Park’ın mülakatından
bir çırpıda geçiveren Ki-woo,

arkadaş kontejyanından aldığı
güven oyunun da etkisiyle daha
ilk ders süresi sona ermeden
gönülleri kazanır. Bazı pembe
yalanlar sayılmazsa buraya
kadar herşey normaldir. Ancak
Ki-woo, Park ailesinin güvenini
kazanmış olmaktan cesaret alıp
kız kardeşini Park malikanesine
çalışan olarak sokmayı başarır. Kız
kardeş babaya, baba da anneye
referans olunca tüm aile Park’ların
hizmetine girmiş olur. Baş
döndürücü olanaklar dünyasına
çok geçmeden alışan Kim ailesi
tam postu sermeye hazırlanıyordur
ki iftira ile işten çıkarttıkları eski
hizmetçi bir gece ansızın kapıyı
çalar. Bu masum ziyaretle birlikte
üstü açılan sırlar, işleri içinden
çıkılmaz bir hale sokar.
Alt sınıfçı bir bakışla izlemenin
mümkün olmadığı bir hikayedir
bu. Çünkü, zenginlerin en
bariz kusurlarının kibir olduğu
yoksulların ise yedi günahın
yedisini de işlemeye azmettikleri
bir evren vardır ortada. Eksi
bir TV dizisinde soyu paşalara
dayanan yaşlı anne, çocuklarına
ölmeden önce pek de bilgece
olmayan bir nasihat verir;
“SİZDEN, AİLENİZİN ASALETİNE
YAKIŞIR BİÇİMDE DAVRANMANIZI
BEKLERİM. ŞUNU KESİNLİKLE
BİLMENİZİ İSTİYORUM Kİ SİZ
ALELADE İNSANLAR DEĞİLSİNİZ.
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habitat içine sızarak da. Aynı
habitat içinde olduğunda parazit,
zarara uğrayan kişi tarafından
habitus referanslarıyla kısa sürede
tanımlanır ve ipliği pazara çıkarılır.
Çünkü sınıflar arası sızmalarda
ortaya çıkan yabancı ses veya
cızırtılar parazitin varlığını hemen
ele verir. Ancak Parazit, ait
olduğu habitusun özelliklerini
yansıtmıyorsa parazite ve
parazitin yapacaklarına hazırlıksız
yakalanılır. Tıpkı birazdan üzerine
konuşacağımız hikayede Park
ailesinin başına geldiği gibi.

SİZ ASİLSİNİZ. BUNUN ŞUURUNDA
OLUN. DİĞER İNSANLARDAN
FARKLISINIZ. VE BÜTÜN ÖMRÜNÜZ
BOYUNCA BU FARKLILIĞINIZI
KARŞINIZDAKİLERİN SURATINA
ÇARPACAKSINIZ. GURURUNUZDAN
HİÇ TAVİZ VERMEYECEKSİNİZ.
YERİNDE ACIMASIZ, MERHAMETSİZ
DAVRANACAKSINIZ. SADECE SİZİN
GİBİ ASİL KÖKTEN GELENLERE
KARŞI FARKLI DAVRANACAKSINIZ.
ANLAŞILDI MI?” Hikayenin zaaf
noktasında da bu bakış açısı yer
almaktadır. Sadece kendileri
gibi asil kökten gelenlere karşı
farklı davranmayı düstur edinen
zengin karı koca, zaaflarından
avlanırlar ve üst sınıf habitusunun
referanslarıyla hareket eden
Kim Ailesinin üyeleri karşısında
akıllara durgunluk verecek kadar
kısa bir sürede saygıyla eğilirler.
Ve gözlerine perde iner. Öyle
ki, zırhlarını hepten indirmiş
olmaları işi bir süre sonra ahmaklık
boyutuna kadar vardırır. Güç
aldıkları önerme şudur “Yeni
tanıştığım zengin birine, uzun
zamandır tanıdığım yoksul
birinden daha fazla güvenirim.
Nihayetinde zenginlik asil
davranışların yoksulluk ise sefil
davranışların temsilidir. Asilse
dürüsttür, Yoksulsa yalancıdır.”
Peki ya asil “yeni tanışılan” asillik
konusunda yalan söylüyorsa!? İşte
bu deneyimin bedeli Park ailesi
için biraz ağır olacaktır.
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“Üst sınıfın Habitus referanslarına
yoksul bir aile nasıl bu kadar
vakıf?” diye soracak olursak, bir
arkadaşımın da dediği gibi yeni
dünyanın alt sınıfları, üst sınıf
jargonuna eskiler kadar uzak değil.
Kürselleşmeyle birlikte birçok şeye
eşit erişim imkanının sunulması,
iki tarafın karşılaşmalarının artması
ve internet dünyası yüzünden
belli şeylerin çok görünür olması
her şeyi birbiriyle geçişken hale
getirdi ve sınırlar belirsizleşti.
Ünlü sosyolog Pierre Bourdieu
hayat tarzı farklılıklarının “Sınıflar
arasında var olan belki de en
güçlü bariyer” olduğunu söyler.
Bu açıdan bakıldığında özellikle
internet sayesinde sınırların
belirsizleşmesinin sınıf ayrımlarını
da belirsizleştirebileceği
düşünülebilir. Ancak İngiliz yazar
George Orwell 1937’de, sorduğu
şu soruya yine kendisinin verdiği
cevap ile üst sınıfın yüreğine
su serper. “-İngiliz orta sınıfı
işçi, sınıfıyla neden dayanışma
gösteremiyor? – Çünkü alt tabaka
kokuyor.“ Yani Orwell demek ister
ki; bazı şeylerle farklar aşılabilir,
ama bedensel iticilik her zaman
orada duracaktır. Yönetmen belki
de bu yüzden Kim ailesinin “ait
oldukları yer”i sık sık mekanlar
üzerinden bize ve kendilerine
hatırlatır. Bazen bir bodrum
katında; klozet seviyesinin bile
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aşağısında, bazen labirenti andıran
gri duvarlı bir sığınakta, bazen de
masanın altında… Yukarı çıkılan ve
aşağı inilen mekanlarla hayat tarzı
farklılıklarının dikeyliğinin altınını
çizer. Kendilerini üst sınıftan
saymaya başlama illüzyonunun
Kim ailesini ele geçirmesine izin
vermez.
Orwell’ın bahsettiği bedensel
iticilik, hikayemizdeki peri
masalının rotasını bambaşka bir
yöne çevirerek bize bir trajedi
armağan eder. Üst sınıfın alt
sınıfa karşı derinlerde duyduğu
küçümsemenin dozu hikaye
içinde artırılarak iş tiksintiye kadar
uzandırılacak ve durum Ken
ailesi açısından onur kırıcı hale
getirilerek bir kan davasının fitili
ateşlenecektir.
Tiksinti karşısında tüm dünyadaki
insanların ortaya çıkardığı yüz
ifadesi ortaktır. Ve hiç kimse
tiksindiği muhatabından
duygularını saklayamaz. Zira bu
melun duygunun hissedilmesiyle
mimiklere yansıması arasında
anlık bir zaman dilimi vardır. Yani
otokontrol neredeyse imkansızdır.
Tiksinen tiksindiğine tiksindiğini
belli edecektir, iki kere iki dört.
Tiksinilen ise eğer gücü yetiyor ise
bununla yaşamayı öğrenecektir.
Lakin Adler bizi ve Ken ailesini
burada uyarma gereği duyar ve

der ki;
“Her insanın belirli bir konuda
hissettiği bir aşağılık hissi vardır.
Yaşadığımız geniş ve dar çevre,
aşağılık kompleksinin hangi alanda
ortaya çıkabileceği üzerinde
önemli bir rol oynamaktadır.
Çocuk, kendisinden çok daha
güçlü ve yetenekli yetişkinler
arasında kaçınılmaz olarak
yetersizlik duyguları yaşar. Bu
aşağılık (yetersizlik) duyguları,
insandaki temel güdü olan üstünlük
çabasının da kaynağıdır. Aşağılık
kompleksi, insanın yeterince uyum
sağlayamadığı ya da üstesinden
gelecek donanıma sahip olamadığı
bir güçlük karşısında doğup çıkar
ve karşılaşılan güçlüğün üstesinden
gelinemeyeceği inancıyla kendini
açığa vurur. Aşağılık duygusu
organizmada bir gerilime yol açar,
kişiyi adeta duraksatır. Aşağılık
duygusu yaşayan güçlüklerin
üstesinden gelmeye çalışacakken
bir üstünlük duygusuna kavuşana
kadar kendisini uyutacaktır. İçindeki
aşağılık duyguları ise giderek
güçlenecektir. Bu durumda attığı her
adım bir aldatmacaya dönüşecek,
sorunları giderek artan bir
dayatmayla onu ezip bunaltacaktır.
Hiç kimse yoktur ki bir aşağılık
duygusuna uzun süre katlanabilsin.
İçindeki bu duygu büyük bir gerilim
durumuna sokar insanı, gerilim
de onu bütün amansızlığıyla bir
eylemde bulunmaya zorlar.”
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BONGJOONHO’NUN

PARAZİT’TEN
ÖNCE
YAPTIĞI
EN İYİ
6 FİLMİ!

Cinayet Günlüğü

Snowpiercer

The Host

Mother

Flandersuigae

Okja

Kore filmlerine
yaklaşımın
değişmesi
konusundaki en
büyük öncülerden
biri olan Bong Joon
Ho’nun “Parazit”
haricinde de
oldukça başarılı
filmleri var.
Kaynak: Beyazperde

Parazit’e İlham Veren 5 Film

Hanyo
TheHandmaiden
(1960)
Yönetmen: Kim
Ki-young

Seremoni
La cérémonie
(1995)
Yönetmen:
Claude Chabrol

Que la bêtemeure
The Beast
Must Die (1969)
Yönetmen:
Claude Chabrol

Genç Hizmetçiler
TheServant
(1963)
Yönetmen:
Joseph Losey

Sapık
Psycho
(1960)
Yönetmen:
Alfred Hitchcock

Kaynak: ThePlaylist, Filmloverss
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Parazit’in Evlere Şenlik Afişleri

Parazit’in
Sosyal Medya Geyiği
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Özel Bölüm
KOKU *
Canlıların beş temel duyularından biri olan koku
alma duyusu, spritüel/manevî olarak da bir hayli
önem taşımaktadır. Sosyal hayatta önemli bir yere
sahip olan kokuya birçok dinî uygulamada ayrı bir
ihtimam gösterilmiştir. Tasavvufî kültürde kokunun
maddî fonksiyonu ve etkisinden başka taşıdığı
mânâya da dikkat çekilir. Pek çok velinin âyet, hadis
ve kelâm-ıkibârı kokusundan ayırt ettiği, gündelik
hayatta sûfîler arasında söylenegelmektedir. Birtakım
menkıbelerde de zikredildiği üzere, sâlih kişilerin
kabirlerinden güzel kokuların yayılması şeklindeki
algı “koku”nun sadece duyu organları aracılığıyla
alınan bir uyarıcı değil, aynı zamanda metafizik
özelliği de bulunan bir unsur olabileceği düşüncesini
çağrıştırmaktadır. Nitekim Mevlâna’nın, “Kibir kokusu,
hırs kokusu, tamah kokusu söz söylerken soğan gibi
kokar.” beytinde, hem genel ahlak kuralları içinde
hem de İslâm kültüründe olumsuz sayılan davranış ve
huyları, rahatsız edici olan soğan kokusuyla sembolize
ettiğini görmekteyiz. Bu da kokunun sadece fiziksel
âlemle ilgili bir özellik olmayıp, aynı zamanda fizik
ötesi bir kaynağa da dayandığını göstermektedir.
Koku bir şeyin hakikatini, hüviyetini simgeler.
Dolayısıyla o şeyinmâhiyeti hakkında bilgi verir.
Herhangi bir varlığın kokusu, o şeyin orada mevcut
olduğunun ifadesidir. Mevlâna bir başka beyitte “Dil
tencerenin kapağına benzer, kıpırdadı da kokusu
duyuldu mu ne pişiyor anlarsın,” der. Burada yemeğin

kokusundan tencerenin içinde ne olduğunun
anlaşılabileceğine işaret eder ve dilin de tıpkı koku
gibi ait olduğu şeyin iç yüzünü yansıtır nitelikte
olduğunu vurgular.
Mevlâna’nın her biri engin muhtevâya sahip olan
eserlerinde metafor olarak ele aldığı kavramlardan
biri de kokudur. O; ister somut, ister soyut olsun
varlık olarak nitelenen her şeyin kendisine mahsus
bir kokusu olduğunu söylemektedir. Ayrıca her bir
varlığın zâhirî kokusunun yanında “rûh burnu” ile,
yânî bir nevî mânevî koklama melekesiyle alınan
manevî bir kokusu da vardır. Aslında manevî koku ile
kastedilen, o şeyin hakîkati, aslı ve hüviyetidir. Koku
her ne kadar fizikî âlemde algılanan bir şey olsa da
aslî yapısı itibâriyle latif bir karakterdedir. Pek çok
dînin âyin ve ritüellerinde kokuya büyük önem ve yer
verilmesi de onun rûhânî yönünü göstermektedir. Hz.
Peygamber’in güzel kokuyu teşvik etmesi ve üzerinde
ısrarla durması, İslâm kültüründe kokunun önemine
işaret eder. “
* Betül Güçlü’nün Marife
Dergisi-Kış 2013 sayısında
yayımlanan “Mevlâna’nın
Eserlerinde Yûsuf’un
Gömleğinin Kokusu” isimli
yazısıdır.
Ayşe Nur TOPAL
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DÜNYA
EBRU
GÜNLERİ

E

bru sanatı en eski Türk kâğıt
süsleme sanatlarındandır.
Yoğunlaştırılmış sıvı üzerinde
renklerin sınırsız değişim
göstermesi ve birbiriyle bütünleşmesiyle
ortaya çıkan bu geleneksel sanata ilgi oldukça
yoğundur. Son yıllarda ebru kitaplarının
çoğalması ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
ebru sanatını desteklemesiyle ebru yapanlar ve
bu sanatı sevenler çoğaldı. Gerek özel davetler
ile gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığı
ile birçok ülkede ebru sanatı başarı ile temsil
edilmektedir. Ebru sanatının tanıtılması için
yurtdışına temsilci gönderilmesi, bu sanatın
üniversitelerde ders olarak okutulması,
dünya ebru kongresi, dünya ebru günleri,
birçok çalıştay ve sergiler ebru sanatının hem
ülkemizde hem de dünyada geniş kitleler
tarafından bilinmesini sağlamıştır.
Bu durumun sonucu olarak Türk ebru
sanatçıları dünyanın pek çok ülkesinde ebru
sergileri açmaya, çalıştaylar düzenlemeye ve
bu sanatı öğretmeye başladılar. Ben de ebru
sanatı ile ilgili pek çok programa katıldım
ve bu alandaki eserlerim oldukça ilgi gördü.
Yaptığım ebru çalışmaları geçen yıllarda evime
gelen Rusyalı, Hollandalı, Polonyalı, İrlandalı ve
Amerikalı ebru gönüllülerinin oldukça ilgisini
çekti. On iki yıllık araştırma sonucunda kaleme
aldığım, “Gelenekselden Günümüze EBRU”
adlı kitabımı Rusçaya ve diğer dillere çevirmek
istediler. Bu durum beni sanatım adına
gururlandırdı.
Ebru sanatı için en önemli gelişmelerden birisi
de 27 Kasım 2014 günü saat 17.00’de Paris’te
109 ülkenin evet oyuyla dünyanın ortak mirası

60

Köşe Yazısı

seçilmesidir. Türk Ebru Sanatı,
UNESCO tarafından ‘İnsanlığın
Somut Olmayan Kültürel Mirası’
envanterine kaydedildi. Ebru
sanatının UNESCO tarafından
İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel
Mirası olarak kabul edilmesiyle
birlikte Türkiye adına temsili listeye
kaydettirilen somut olmayan
kültürel miras unsurumuzun sayısı
on ikiye yükseldi. Bu olay tüm ebru
camiası tarafından sevinçle ve
gururla karşılandı.
Ebru sanatıyla ilgili yıllardır çok
güzel etkinlikler gerçekleştiriliyor.
Bu sanatın gelişmesi ve insanlar
tarafından öğrenilmesi için ‘Dünya
Ebru Günleri’ düzenlendi.
Dünya ebru günlerinin ilki 2012
yılında İstanbul’da gerçekleşti.
Ebru sanatçısı Atilla Can
başkanlığında gerçekleştirilen ebru
günlerinde 47.36 m2 ebadında bir
ebru çalışması yapıldı. Bu ebatta
yapılan ebru çalışması bir dünya
rekorudur.
II. dünya ebru günü 2013 yılında
Gaziantep’te düzenlendi. Mesut
Osmanlıoğlu’nun başkanlığında
gerçekleştirilen ebru günlerinde
76.42 m2 ebadındaki ebru
çalışmasıyla ikinci defa dünya
rekoru kırılmış ve bu çalışma
Guinness Rekorlar Kitabı’na
girmeyi başarmıştır.

III. dünya ebru günü ise 2014
yılında Trabzon’da gerçekleştirildi.
Songül Kartal başkanlığında
düzenlenen ebru günlerinde ben
de portre ebru çalışması yaptım.
IV. dünya ebru günü 2015 yılında
Yalova’da Suna Koşal başkanlığında
düzenlendi. Bu programda
12 m2 ebadındaki en büyük
Türk Bayrağı ebrusu ile dünya
rekoru kırıldı. Ayrıca 2015 yılında
Cumhuriyetimizin kuruluşunun
92. yılında 92 ebru sanatçısı ile
92 m2’lik ipek ebru çalışması
Antalya’da Mark Antalya AVM’de
yapılan program çerçevesinde
gerçekleştirildi.
V. dünya ebru günü 2016 yılında
Çekoslovakya/Prag’da yapıldı.
Šayka Duran ve Xenia Sulimenko
başkanlığında düzenlenen
programda çok sayıda kişinin
katılımıyla ebru çalıştayı
düzenlendi. Çalıştaya 38 ülkeden
214 ebru sanatçısı katıldı. Bu
etkinlikte muazzam bir bilgi alış
verişi oldu. Her sanatçı bildiklerini
anlatmanın yanı sıra ebru yaparak
gelenlere bu sanatı gösteriyordu.
Dokuz günlük ebru etkinliği
bütün dünya insanlarını birbiriyle
kaynaştırmış ve ebru sanatındaki
farklı akımların da tanınmasını
sağlamıştı.Aynı zamanda 2016
yılının Haziran ayında Prag’da

çocuk ebru günü de düzenlendi.
38 ülkeden katılan 80 çocukla
dünyada ilk kez çocuk ebru günü
düzenlenmiş oldu. 80 m2’lik ipek
ebru ile dünya rekoru kırıldı.
Dünyanın birçok ülkesinden gelen
çocuklar birbirleriyle kaynaşırken,
etkinlik sonunda yaptıkları
ebrularını da sergilediler.
Dünya ebru günleri programının
dışında ebru sanatçıları olarak
bizler çeşitli yıllarda ülke içinde
de programlara katılarak bu sanat
adına çalışmalarda bulunduk.
2016 yılında 241 m2 ile 15 Temmuz
anısına Antalya Cumhuriyet
Meydanı’nda Akdeniz Üniversitesi
ve Büyükşehir Belediyesi desteği
ile dünyanın en uzun kumaşına
ebru çalışması yapıldı.
VI. dünya ebru günü 2017 yılında
Abu Dhabi’de yapıldı. Bu çalışmada
Abu Dhabi Emiri Halife bin Zayid
el-Nahyan’ın portresi, Şeyh Zayet
Camii ve emirlik bayrağının
resmi çalışıldı. Emir’in portresinin
büyüklüğü ise 90 m2 idi. Bu
ebru en büyük portre ebrusu
olarak dünya rekorları listesine
girdi. VI. dünya ebru gününün
gerçekleştirilmesi ise şöyle oldu:
Abu Dhabi Emiri rüyasında kendi
resminin su yüzeyinde yapıldığını
görür. Danışmanlarından
rüyasında gördüğü olayın anlamını
araştırmalarını ister. Araştırmalar
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Sanat birleştirici
rolünü oynamış
ve insanları mutlu
ederken ülkeleri
de birbirine
yaklaştırmıştı.

sonucunda emirin gördüğü su üzerine yapılan
resmin adı ‘Türk Ebru Sanatı’dır. Danışmanlar
yaptıkları araştırmada ayrıca Atilla Can
isminde bir Türk sanatçının da dünyanın farklı
bölgelerinde ebru günü düzenlediğini emire
haber verirler. Emir çok sevinir ve heyecanla bu
sanatı kendi ülkesinde de yapmak istediğini
söyler.Yirmi yıldır Abu Dhabi’de yaşayan ebru
sanatçısı Esra Mustafa Hanım, Atilla Can’ın Abu
Dhabi’ye çağrılmasına aracı olur. Emirin, ebru
gününü Abu Dhabi’de yapılmasını arzu ettiğini
söyler.Bu isteği gerçekleştirmek için Ayşe Esra
Olgun Mustafa, hocası Mukadder Kavas’tan
yardım ister. Bu süreçten sonra Mukadder
Kavas da beni arayarak “Gülseren Hocam, Abu
Dhabi’de yaşayan Ayşe Esra Olgun Mustafa
benim öğrencimdir. Abu Dhabi Emiri VI. dünya
ebru gününü ülkesinde yapmak istiyor. Sizden
destek istiyorum,” dedi. Mukadder Kavas
Atilla Can Bey’den de olur aldıktan sonra
çalışmalarına başladı. Mukadder Kavas ve Atilla
Can VI. dünya ebru gününü sosyal medya
hesaplarından duyurdular. Bu programa
dünyanın her yerindenebru sanatçıları
katılmak istedi. Mukadder Kavas bana Abu
Dhabi’ye katılacak eserlerde seçme yapılması
gerektiğini, eserlerin seçiminde jüri başkanlığı
yapacağını söyleyerek kurul oluştururken
kendisine yardımcı olmamı istedi. Mukadder
Kavas, ben ve ebru sanatçısı Nuri Pınar
Yıldırım’ın katılımı ile jüri oluşturuldu. VI. dünya
ebru gününe katılmak isteyen ebrucuların
dosyaları incelenerek değerlendirildi. Bu
değerlendirmeye çeşitli ülkelerden ve
Türkiye’den ebrucular katıldı. Çalışmalarımız
ve incelemelerimiz sonucunda 20 ülkeden 134
katılımcıda karar kılındı.
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Nihayet VI. dünya ebru günü
için hazırlıklar başlamıştı. Ben
ve arkadaşlarım Abu Dhabi’ye
gitmek üzere yola çıkmıştık.
Yanımızda Türkiye’den sipariş
edilen malzemeleri de taşıyorduk.
Kurulacak ebru 30x3m
boyutlarında olacaktı. Tekne
malzemelerini uçağa aldırmak
için çok uğraştık. Dünyanın en
büyük ebrusu için Kubilay Dinçer
sponsorluğun da ki 120 kilogramlık
malzemenin uçağa bindirilmesi zor
oldu. Orada bulunan görevlilere
eşyaları grup malzemesi olarak
kabul ettirinceye kadar birçok
yazışmayla uğraştık. Kolay değildi,
dünyanın en büyük ebrusunu
yapacaktık.
Ayrıca programa gelecek
konuklara dağıtmak üzere Ebru
Sanatçısı Osman Şimşek 300 adet
50x70 cm boyutlarında Hattat
Mesut Dikel’in Hilye çalışmasını
da matbu olarak çoğaltmış ve
ebrulamıştı. Her ebru tek ve özeldi.
Ebrular dayanıklı 300 gramlık
Bristol kâğıtlardan hazırlandığı
için çok ağırdı. Yolculuğun
ardından atölye çalışmalarının
yapılacağı Art Hub Dubai
Gallery’de hazırlıklar için hepimiz
büyük bir gayretle çalıştık. Ebru
teknesi AVM’nin tabanına 30x3
m olarak kuruldu. İçi naylonla
kaplandı. Sonra kitreler hiltilerle
eritildi,6 ton su ile karıştırıldı ve

90 metrekare alanlı teknenin
içine döküldü. Ebrucular tekne
kenarına sıralanarak ellerindeki
1metrelik fırçalarla boyalarını
serptiler. Abu Dhabi’nin kurucusu
Şeyh Zayed’in portresi, Şeyh
Camisi ve bayrak temalı ipek, saten
boyalı yüzeye serildi. Boyalar ipek
saten üzerine yapışınca da ebru,
makaralarla AVM tavanına doğru
çekilerek asıldı. Bu çalışmamızla
dünyanın en büyük “akkase”portre
ebrusu rekoru kırılmış oldu. Ebru
yapılırken olduğu gibi, asılırken
de heyecan doruktaydı. Konuklar,
AVM görevlileri ve biz dakikalarca
yapılan eseri alkışladık. Hepimizin
göğsünün kıvançla dolduğuna
inanıyorum. Böylece dünyanın en
büyük porte ebrusu Abu Dhabi’de
yapılmış oldu. Ebru sanatçıları ve
protokol üyelerinin katılımıyla
gerçekleştirilen çalışma büyük
ilgi gördü. Burada Türk sanatını
tanıtmamız bizim için en büyük
onurdu. Sanat birleştirici rolünü
oynamış ve insanları mutlu
ederken ülkeleri de birbirine
yaklaştırmıştı. Üç günlük çalışma
sonunda eserimizi alnımızın akıyla
tamamlamıştık.
VI. dünya ebru gününde Abu
Dhabi’deki sanat galerisinin
salonunda ve AVM’nin her
yerinde ebru tekneleri açılarak
sanatçılar tarafından ebru
tanıtımı yapıldı. Sergi için gelen
ziyaretçilerin bizzat kendilerine

ebru çalışması yaptırıldı. İkinci
günün sonrasında aynı sergi
Dubai şehrine taşındı. Orada
da muhteşem bir açılış yapıldı.
Dubai büyükelçimiz de gün
boyunca bizlerle oldu. Sergiye
gelen yabancı konuklarımız ile
uygulamalı atölye çalışmaları
yapıldı. Ayrıca ebru sanatçısı
arkadaşlarımız Türkiye’den
gelirken yaptıkları ebru örneklerini
de getirmişlerdi. Bu eserlerle
Dubai’de ve Abu Dhabi’de sergiler
açıldı. Eserler, gelişen ebru
tekniğinin en güzel örnekleriydi.
Sergide ebrucuların Türkiye’den
getirdikleri kumaş ebru çalışmaları
da (kravatlar, fularları, eşarplar)
sergilendi.
VI. dünya ebru günü,
konferansların ve ebru
kumaşlardan giysilerle yapılan
defilenin ardından atölye
çalışmalarıyla devam etti. Ayrıca
ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil’in
barut ebrusu üzerine yaptığı
çalışmalar ve çöl görüntülerine ait
resimlerin olduğu video gösterisi
emirlik ve çalışanları, ebrucular ve
AVM ziyaretçileri tarafından büyük
ilgiyle izlendi. Bütün bu çalışmalar
Arap TV kanallarında, gazete
haberleri ve TGRT’nin belgesel
programında da yer aldı.
VI. dünya ebru gününün
Cumhuriyet Bayramına denk
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gelmesi sebebiyle Abu Dhabi Türkiye
Büyük Elçiliği’nin düzenlediği Cumhuriyet
Resepsiyonuna ebru sanatçıları da davet edildi.
Türkiye adına ve sanatçılar adına bu davet
büyük bir onurdu.
Şimdiye kadar yapılan dünya ebru günlerinin
hepsinde konuşmacı panelist veya jüri üyesi
olarak bulundum. Ebru sanatçısı olarak bu
etkinliklerde olmaktan her zaman mutlu
oldum.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan
Kültürel Mirası Temsili Listesi

1. Meddahlık Geleneği (2008)
2. Mevlevi Sema Törenleri (2008)
3. Âşıklık Geleneği (2009)
4. Karagöz (2009)
5. Nevruz (Azerbaycan, Hindistan, İran,
Kırgızistan, Özbekistan ve Pakistan ile ortak
dosya (2009) (2016 yılında dosya Afganistan,
Azerbaycan, Hindistan, Irak, İran, Kazakistan,
Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Tacikistan ve
Türkmenistan katılımı ile genişletilmiştir)
6. Geleneksel Sohbet Toplantıları (Yaren, Barana, Sıra Geceleri ve diğer, 2010)
7. Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah (2010)
8. Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali (2010)
9. Geleneksel Tören Keşkeği (2011)
10. Mesir Macunu Festivali (2012)
11. Türk Kahvesi ve Geleneği (2013)
12. Ebru: Türk Kâğıt Süsleme Sanatı (2014)
13. İnce Ekmek Yapımı ve Paylaşımı Geleneği:
Lavaş, Katrıma, Jupka, Yufka (Azerbaycan, İran,
Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye ile ortak
dosya) (2016)
14. Geleneksel Çini Sanatı (2016)
15. Bahar Bayramı Hıdırellez (Makedonya ile
ortak dosya) (2017)
16. Dede Korkut-Korkut Ata Mirası: Kültürü,
Efsaneleri ve Müziği (Azerbaycan ve Kazakistan
ile Ortak Dosya, 2018)
17. Türkiye’nin 17. Madde kapsamındaki Acil
Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel
Miras Listesine ise Islık Dili 2017 yılında
kaydedilmiştir.
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SUMAK
Sumak bitkisi günlük hayatta birçoğumuzun
mutfağında yer almaktadır. Peki bu bitki nedir,
nerelerde kullanılır, bilimsel olarak bu bitkinin
hangi yönleri keşfedilmiştir?
Sumak bitkisine farklı
isimler verilmiştir: Sumak,
Debbağ Sumağı, Derici
Sumağı, Tatari gibi isimlerle
anılmaktadır. Bilimsel ismi
ise şöyle geçmektedir: Rhus
coriaria L. (Sakız ağacıgiller)
(Anacardiaceae).
Sumak dünyanın birçok
noktasında yetişir. Geniş
bir coğrafi yayılış alanı
bulunmaktadır. Avrupa’da
Portekiz’den Doğuda
Ukrayna’ya, Kafkasya’dan
Orta Doğuya kadar uzanan
bir dağılış göstermektedir.
Ülkemizde ise kuru iklime
sahip iç ve orta kısımlar ile
yüksek dağlık bölgeler hariç Anadolu’nun her
yerinde yetişir.
1–3 m yüksekliğinde olan sumak için büyük
bir çalı veya küçük bir ağaç diyebiliriz. Kışın
yapraklarını döker. Yaprak ve yaprakçıklardan
oluşur ve bunlar 5-6 cm uzunluğundadır. Bu
yapraklar kokusuzdur ve buruk bir lezzeti
bulunmaktadır. Mutfaklarımızda da bu
yaprakları kullanırız. Sumak birçok kimyasal
içermektedir. Tanen, şekerler, mum, uçucu
yağ, organik asitler ve flavon türevi mirisetin

gibi maddeler içerir. Ayrıca bölgeden bölgeye
değişen polifenolik birleşikler de taşımaktadır.
Taze meyveleri zehirlidir.
Sumak yemeklere kattığı
lezzetin yanı sıra halk
arasında ishal, diyabet
ve yara iyileşmesi, ülser,
hemoroid, egzama,
kabız, kan kesici, kan
basıncı, ateş düşürücü ve
antiseptik etki amacıyla
kullanılmaktadır. Bilimsel
olarak ise;
sumak iyi bir antiseptiktir,
ishal için fayda sağlar,
antimikrobiyal bir özelliğe
sahiptir,
iyi bir antioksidant,
iyi bir antikanserdir,
yaraların iyileşmesine fayda
sağlar.
Bütün bunlardan farklı
olarak sumak ayrıca deri tabaklama ve
kumaş boyamasında da
kullanılmaktadır.
Sumak salatalara ya da
yemeklere doğrudan
katılmasının yanı sıra infüzyon
(demleme) ya da dekoksiyon
(kaynatma) şeklinde
kullanılmaktadır.

Ahmet Beyatlı-Öğretim Üyesi
ahmet.beyatli@sbu.edu.tr
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
Tıbbi ve Aramotik Bitkiler Bölümü
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KUSURLU
HEYKEL
Cemil Meriç’in “Göğsünde kalp
çarpmayan heykel mumya kadar
soğuktur,” epigrafiyle başlıyor
İmran Elagöz Taşkın Kusurlu Heykel
öyküsüne. Bu başlangıçla bizi nasıl
bir hikâyenin karşılayacağını merak
ediyor ve sabırsızlıkla bekliyoruz.
Hikâyeyi okumaya başladığımızda
ve ilerleyen sayfalarda, neredeyse
göğsünde bir kalbin çarptığına
inandığımız heykelin maceraları
bizi, öykü adına daha fazla
heyecanlandırıyor. Ardından bir
heykelin ağzından başlıyor hikâye:
“Bir ölüm yıldönümümde diktiler
heykelimi.”
Hikâyenin kahramanı bir heykel,
mekân ise sürekli değişkenlik
gösteriyor. Kimi zaman bir park
kimi zaman bir galeri kimi zaman
da bir kabristan. Heykel gezdiği bu
mekânlarda en dikkat çekici unsur
oluyor. Hikâyenin kahramanı olan
heykel Osmanlı Devleti’nin son
dönemlerinde ve Yeni Türkiye’nin
başlarında yaşayan bir yazar.
Heykelinin yapım amacını ise
“Uzak akrabalarım kitaplarımın telifi
başkalarına gitmesin diye adıma vakıf
kurmuş, vefalarının son örneği olarak
da heykelimi yaptırmak istemişlerdi,”
sözleriyle anlıyoruz.
Vakıf yetkililerinin heykeltıraşa
verdiği fotoğrafın ardından bütün
hesaplamaları yapan heykeltıraş,
sahile konumlandırılması planlanan
heykeli yapmaya başlamıştı. Ancak
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daha sonra heykelin sahilde değil
de bir parkta daha münasip olacağı
düşünülerek konum değişikliği
yapılmıştı. Açılış gününde yapılan
konuşmaların ardından herkes
dağıldığında sadece heykel
kalmıştı parkta. Günlerce bu ıssız
parkta kalan heykelin yanına
arada sırada öğrenciler geliyordu.
Çünkü bu heykel öğretmenlerinin
araştırmalarını istediği yazardı.
Öğrencilerden biri fotoğrafını çektiği
heykelin kulağına “Hocam yeniden
meşhur edeceğiz seni görürsün bak!”
dedi. O gün “Gençler şen şakrak
evlerinin yolunu tutarken adını
koyamadığım bir endişe çöreklendi
yüreğime,” diyen heykel, bu endişenin
gereksiz olduğunu daha sonra
basından göreceği ilgiyle anlayacaktı.
Parkta günler geçip giderken bir
gece vinç ve hafriyat kamyonuyla
gelen kişiler heykeli de alıp gittiler.
İsminin yazılı olduğu pirinç levhayı
almadıkları için daha sonraki
yolculuklarına kim olduğu belirsiz
biri olarak devam edecekti heykel.
Onu o ıssız parktan alan kişiler bir
depoya götürdüler. Zaman içinde
bu depoya tablolar, mozaikler,
ikonalar, seramikler geliyordu.
Depo adeta bir sanat galerisine
dönüşmüştü. Galeriye bir gün
kavuklu bir mezar taşı getirildi.
Taşıma sırasında mezar ve üzerindeki
kavuk birbirinden ayrılınca kavuğun
nereye konulacağına dair fikirler
ortaya atıldı. Bunlardan en ilginci ise
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heykelin başına geldi. “…Başıma tam
oturan kavuk, neredeyse kaşlarıma
kadar inmiş, kelimi tamamen
kapatmıştı. Kendimi frak giymiş bir
paşa gibi hissediyordum!” Üzerinde
frak, başında kavukla daha da ilgi
çekici hale gelen heykel, tarihi
eser kaçakçılığı yapan çetenin
çökertilmesinin ardından adeta
ortada kalmıştı. Adı yazılı olmadığı
için kimin heykeli olduğu bilinmeyen
bu heykeli uzun tartışmalar sonunda
yeni yerine götürmeye karar verdiler.
“Kabristan… Ölümlü yalanın bitip,
ölümsüz gerçeğin başladığı yerdeyim.”
Yeni mekânına da kısa sürede alışan
heykeli mezarlıkta görenler hayrete
düşüyor ve garipseyen bakışlarla
inceliyorlardı. Heykel, mezarlık
bekçisinin ara sıra karşısına geçip
bir şeyler söylemesini kendisinden
hoşlanmadığına yoruyordu. Akşam
el ayak çekildikten sonra kabristana
gelen sarhoşla muhabbeti de en
azından muhabbet edilebilecek bir
heykel olduğunu hissettiriyordu
kendisine.
Heykel kabristanda insanları
da inceliyordu. Yazar, heykel

üzerinden insanları değerlendirme
fırsatı buluyor, geçmişin gelenek
göreneklerini yaşayan ve günümüz
dünyasında da heykeli yaşayan bu
kişi üzerinden hem geçmişi hem
bugünü kıyaslayarak okuyucuya
yeni bir bakış açısı kazandırıyor.
Okuyucu bu eleştirileri ve anekdotları
iki dönemi kıyaslarken fark ediyor.
Hikâyede özellikle sosyal medyaya
yapılan vurgulama bizleri bu konuda
düşünmeye itiyor.
Heykelin başına gelen olaylar bu
anlattıklarımızla sınırlı değil elbette.
İlk konumlandırıldığı o ıssız parkta,
tarihi eser kaçakçıları tarafından
götürüldüğü galeride ve son mekânı
olan kabristanda başına pek çok
olay geliyor. Ama her olayda başrol
muhakkak kendisinde oluyor. İlgi
çekici görüntüsü ve kim olduğu
anlaşılmayan bu heykel sonunda gök
gözlü bir melekle tanışıyor.
İlgiyle ve merakla okuyacağınızı
düşündüğüm Kusurlu Heykel, sade
dili ve akıcı anlatımıyla bir çırpıda
okunabilecek bir eser.
Havva KOTAN
Sosyolog
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Röportaj

Prop House

Tiyatro, opera,
sinema, TV,
dans gösterileri
ve özel talepler
doğrultusunda
akla gelebilecek
her malzeme
ve metotla
objeler, dekor
ve aksesuar
parçaları ve
kostümler
üretiyoruz.
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Murat Efe’yi belki ekranlarda
görmediniz. Belki sokakta görseniz
de tanımazsınız. Ama izlediğiniz
pek çok filmde, dizide ya da
tiyatro oyununda onun eserlerini
görebilirsiniz. Bugüne kadar
onlarca filme ve diziye yüzlerce,
binlerce kostüm tasarlayan ve
üreten biri o. Kendisiyle keyifli bir
söyleşi gerçekleştirdik.
Murat Bey merhaba,
okuyucularımız için Murat
Efe’yi tanıyabilir miyiz?
Tabii... 1969 İstanbul
doğumluyum. Mimar Sinan
Üniversitesi İç Mimarlık Ana
Sanat Dalı’ndan mezunum.
Şu anda aynı üniversitenin
Sahne Dekorları ve Kostümü
Bölümü’nde Sahne Aksesuarlar
1&2 dersini vermekteyim. 10

senedir profesyonelce atölyemde
sürdüre geldiğim aksesuar ve
kostüm tasarım ve uygulaması
yapmaktayım.
Atölyenizin adı Prop House.
Nedir Prop House, burada ne
tür çalışmalar yapıyorsunuz?
Bu isim butafor, aksesuar ibareleri
tam da yaptığımız işi karşılamıyor
olduğu için koyduğumuz bir
ifade. Tiyatro, opera, sinema, TV,
dans gösterileri ve özel talepler
doğrultusun da akla gelebilecek
her malzeme ve metotla objeler,
dekor ve aksesuar parçaları ve
kostümler üretiyoruz.
Bu işi yapmak nereden aklınıza
geldi?
Gerçek bir sinema tutkunu
olduğum için sanırım yaşamım

Röportaj

boyunca aklımdaydı zaten.
Amatör veya hobi diyebileceğim
bir düzeydeyken, 10 sene evvel
bir dostumun teklifiyle bu hale
dönüştü diyebilirim.
Hangi dizi ve sinema filmleri
için aksesuar yaptınız?
Bunun cevabı biraz uzun olabilir…
Sinema filmleri: Baba Parası,
Ailecek şaşkınız, İguana Tokyo,
Geym of Bizans, Dabbe 6, Magi,
Hititya
TV dizileri: Hakan: Muhafız,
Yaşamayanlar, Ottoman Rising,
Fatih, Osman, Vuslat, Vatanım
Sensin, Filinta
Tiyatro, Opera: Corialanus,
Sessizlik, Guguk Kuşu
Aklıma gelenlerin bir kısmı
bunlar...

Çalışmalarınızda ne tür
malzemeler kullanıyorsunuz?
Yaptığınız çalışmaların
tamamı el işi mi oluyor?
Çelikten bakıra, deriden
silikona, ahşaptan 3D’ye her
şey diyebilirim. İş veya obje ne
istiyorsa o aslında... Geneli el işi
diyebilirim. Artık makina parkında
3D yazıcılar da var.
Bu işi yalnızca para kazanmak
için mi yapıyorsunuz? Yoksa
bir bakıma hobinizi mesleğiniz
haline mi getirdiniz?
Para kazanma kısmı belki son
planda... Bu kısımda oldum olası
kötüyümdür zaten… Hobinin
madden ve manen donanımı
artırılmış hali diyebiliriz...

Çalışmalarınız ile ilgili
gereken ilgiyi ve değeri
gördüğünüzü düşünüyor
musunuz?
Kesinlikle hayır. Dostlarla bir
yandan hayıflandığımız ama bir o
kadar İstanbul aşığı olduğum için
alternatif bir memleketi aklıma
getiremediğim bir paradoks bu...
Fazla işiyle ilgili olmaktan kaynaklı
(ve sanırım gereksiz tevazu)
daima işinizi çok daha iyi bildiğini
sanan boş insanlarla karşı karşıya
getiriyor maalesef.
Balat’ı seçmenizde özel bir
neden var mı?
19 senelik Beyoğlu macerasından
sonra ilk karşıma çıkan noktaydı.
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Ev ve atölye olan ilk mekânımı
tutma kararı verdiğim güne
kadar Haliç caddesinden
geçmek dışında Balat hakkında
hiçbir fikrim yoktu açıkçası...
Mimar Sinan
Üniversitesi’nde ders
veriyorsunuz. Öğrencilerin
branşınızla ilgili alakaları
nasıl?
Muazzam. Yeni jenerasyonun
geneline duyduğum endişeli
bakış açımı beş yıldır kıran
varlıklar onlar. Muhteşem bir
his benim için. Her zaman
ifade ettim; öğretmek benim
haddim değil. Ne fıtratım
ne de donamımım bu
yönde değil. Dert, derste (ve
sanat yaşamlarında) kâğıda
döktükleri tasarımlarını en
az ödün vererek gerçeğe
dönüştürecek bir atölye
sürecinde ağabeylik yapmak...
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Yaptığınız çalışmalar ile
ilgili yurt dışındaki sahne
aksesuarları ile Türkiye’de
yapılan çalışmalar
arasındaki farkı nasıl
görüyorsunuz?
Ben, “Abicim heriflerin
parası var, ondan öyle oluyo”
argümanına genelde tepkiyle
yaklaşıyorum. Evet ön tasarım,
konsept tasarımı, araştırma
vs. noktasındaki özen ve
güçlerinin farkındayım.
Bizdekine göre önemli fark
burada, harcanan emek,
zaman ve en son olarak para.
Sonra “Murat abi, yarına 5 tane
madalya lazım”lar başlıyor...
Dilimde biten tüylerden bir
yeni örgü biçimi çıkartmak
üzereyim ki; BİZDE HALA
DOĞRU DÜRÜST YAPIM
TASARIMCISI YOOOOK!

Röportaj

her şey para değil,
vizyon meselesi

Dizi ve filimler de bütçe açısından büyük
sıkıntılar oluyordu. Bu yüzden maliyetten
kaçmak adına ya da önemsememekten mi
diyelim bu tip çalışmalara eskiden fazla
önem verilmiyordu. Bu durum hakkındaki
düşünceleriniz nedir?
Hiçbir şey değişmediği gibi geri gidiyoruz tam
hız... Çünkü artık kontrplaktan yapılıp soba
boyasıyla boyanmış kılıçların yerine bilmem ne
çeliğinden kılıçlar izliyor seyirci. Yabancı yayınlarda
bu anlamdaki kalite (her işte olmasa da) çıtayı
tabii ki çok yükseklere taşımış durumda... Hâlâ
biraz önce bahsettiğimiz konu üzerinden devam
edersek her şey para değil, vizyon meselesi. Hâlâ
yapım şirketlerinin çoğu story-board’ın yabancı
özentisi gereksiz bir masraf olduğunu söylüyor
canım sektörümüzde. Oysa aksesuar listesinin
belirsizlik yüzünde ucuz veya pahalı olma
sebebinin başında bu “öngörememe” geliyor.
Sizin yaptığınız işi bildiğimiz kadarıyla
yapan yok denecek kadar az kişi var, bu sizin
açınızdan bir avantaj mı? Yoksa dezavantaj
olarak mı görüyorsunuz?
Piyasada azız evet, çok az kişi bu iş ile ilgileniyor.
Sektörleşememe açısından kesinlikle dezavantaj...
El işçiliğinin değerini belirlemek gerçekten
güçtür. Burada fabrikasyondan öte
çalışmalarınıza büyük bir emek harcıyor,
bir bakıma sanat eserleri yapıyorsunuz. Bir
rakam belirlemek güç olmuyor mu?
Daha önce dedim ya, çok zor! Nadiren de olsa
verilen rakama yükselterek tepki veren sanat
veya yapım grupları oldu. Kapıdan herhangi bir
ürün hakkında konuşmadan “çok pahalıymış”
önyargısıyla girenler de...
Birçok meslekten insanın bir bakıma
dinlenmek için hobi olarak yaptığı işi siz
meslek olarak yapıyorsunuz. Peki, Murat
Efe dinlenmek adına ne yapmayı seviyor?
Son kez 16 sene evvel denize girmiş birine çok
yanlış bir soru bu…
Röportaj: Ümit Şener
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HALUK BİLGİNER’e
ULUSLARARASI
EMMY ÖDÜLÜ

TÜRK
FİLMLERİ
HAFTASI

Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Şahsiyet
dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi.
Bilginer, ödülünü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, ”Çok
iyi hissediyorum. Kendimden çok Türkiye’ye bu ödül gittiği
için çok mutluyum. Çok severek, beğenerek yaptığımız bir
işin başkaları tarafından da uluslararası bir platformda takdir
edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey. Çok
mutluyum.” dedi.
21 ülkeden 11 kategoride 44 adayın olduğu listede Haluk
Bilginer, Şahsiyet dizisindeki Agâh Beyoğlu karakteriyle ‘En İyi
Erkek Oyuncu’ kategorisinde aday gösterilmişti. Bilginer dizide
alzheimer hastasıolan seri katil Agâh karakterini canlandırmıştı.
Onur Saylak’ın yönetmenliğini yaptığı “Şahsiyet”te ayrıca
Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni
Danyal, Necip Memili, Müjde Ar, Hümeyra gibi isimler rol
almıştı.
https://www.haberturk.com/son-dakika-haluk-bilginer-euluslararasi-emmy-odulu-2543520

72

Avusturya’da Viyana Yunus Emre
Enstitüsü tarafından düzenlenen
“Türk Filmleri Haftası” gerçekleşti.
Avusturya’nın başkenti Viyana’nın
önemli sanat merkezlerinden Urania
Sinema Salonu’nda gerçekleştirilen
“Türk Filmleri Haftası” kapsamında,
11’i uzun metrajlı olmak üzere 16
film sinemaseverlerle buluştu.
Viyana Yunus Emre Enstitüsü
(YEE) Müdür Vekili Halil İbrahim
Doğan, yaptığı açıklamada, kısa
filmlerin enstitünün konferans
salonunda gösterildiğini, başta
ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’a
ait filmler olmak üzere uluslararası
film festivallerinden çeşitli ödüller
almış uzun metrajlı filmlerin ise
Urania’da sanatseverlerin beğenisine
sunulduğunu söyledi.
https://www.ntv.com.tr/sanat/
turk-filmleri-haftasi-basladi,aUpOhBXJ0ykbFIsCbeoZw

Haber

YILIN
EN ÇOK
İZLENEN İLK
ÜÇ FİLMİ
YERLİ YAPIM
OLDU
Yılın 11 ayında sinemaseverlerin yoğun ilgi
gösterdiği filmler arasında ilk 3 sırayı yerli
yapımlar aldı.
Box Office Türkiye’den derlenen bilgilere
göre, yılın 11 ayında 52 milyon 780 bin 881
kişi sinema salonlarını doldurdu. Gişeden
elde edilen gelir ise toplam 862 milyon
252 bin 963 lira oldu.
Aras Bulut İynemli, Nisa SofiyaAksongur,
Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta,
Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp
Akkaya’nın rol aldığı “7. Koğuştaki Mucize”,
4 milyon 987 bin 815 izleyiciye ulaşarak,
yılın en çok izlenen filmi oldu.
Listenin ikinci sırasında yer alan Yılmaz
Erdoğan’ın yazıp yönettiği “Organize İşler
Sazan Sarmalı”, 3 milyon 537 bin 429 kişi
tarafından izlendi ve filmden 54 milyon
842 bin 530 lira gelir elde edildi.
Şahan Gökbakar’ın kardeşi Togan
Gökbakar ile senaryosunu yazıp
başrolünde yer aldığı “Recep İvedik”
serisinin altıncı filmi 3 milyon 528 bin 967
kişi tarafından izlenerek, en çok izlenen 3.
yapım oldu.
En çok izlenenler listesinde 4. sırayı
“Avengers: Endgame” filmi aldı. Anthony
Russo ile Joe Russo’nun yönetmenliğini
yaptığı filmden elde edilen gelir 44 milyon
824 bin 606 lira olurken, izleyici sayısı ise 2
milyon 480 bin 284’e ulaştı.
“Kral Şakir Oyun Zamanı”nın devam filmi
“Kral Şakir Korsanlar Diyarı”, listenin 5.
sırasında yer aldı
Todd Phillips’in yönetmen koltuğuna
oturduğu “Joker”, en çok izlenen altıncı film
oldu. Türkiye’de 4 Ekim’de vizyona giren

film, 1 milyon 859 bin 187 kişi tarafından
izlenerek, 36 milyon 596 bin 765 liralık
hasılata ulaştı.
Dwayne Johnson, Jason Statham,
IdrisElba, Vanessa Kirby, Eiza Gonzalez,
Eddie Marsan, Teresa Mahoney ve Sonia
Goswami’nin oynadığı “Hızlı ve Öfkeli:
Hobbs ve Shaw” filmi, en çok izlenen 7.
yapım oldu.
Yönetmenliğini Tuğçe Soysop’un
üstlendiği “Can Dostlar”, 1 milyon 218 bin
809 kişi tarafından izlenerek en çok izlenen
8. film oldu.
https://www.dunyabizim.com/havadis/
yilin-en-cok-izlenen-ilk-uc-filmi-yerliyapim-oldu-h39202.html
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EFSANE
MÜZİKAL
5 GÜN
İSTANBUL’DA
MARK
ELİYAHU
KONSERİ
Dünyanın en seçkin sahnelerinde
biletleri tükenen konserlere
imza atan Mark Eliyahu, “LetItGo”
turnesinde kamanche ve tar gibi
eski enstrümanları modern ve
fütüristik ögelerle birleştiriyor.
Doğu ve Batı’yı sentezleyen
müziğiyle insanı anlamlı bir ses
yolculuğuna çıkaran Mark Eliyahu,
müziğin “her şey” olduğu bir evde
büyüdü. Müziği bir yaşam tarzı
olarak benimsedi ve dünyadaki
müzikal yolculuğuna henüz on
altı yaşındayken başladı. Usta
müzisyenlerle birlikte, 150 yıllık
kamanchesinin benzersiz sesini
uzaklara taşıdı.
Mark Eliyahu’ya bu
performansında babası, seçkin
müzisyen, besteci, müzikolog
ve tar üstadı PirisEliyahu,
perküsyondaRonyIwryn, klavyede
HaimWeiss, gitar ve klavyede ise
Adi Rotem eşlik edecek. Bu anlamlı
ses yolculuğu 24 Ocak’ta Zorlu
PSM’de gerçekleşecek.
https://www.passo.com.tr/tr/
etkinlik/mark-eliyahu-24ocakzorlupsm/756300
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Efsane müzikal FAME, 22 kişilik oyuncu,
11 kişilik teknik ekip, 4 kişilik müzisyen kadrosu
ile ilk kez İstanbul’da sahnelendi. Popüler
kültür tarihinin efsaneleri arasında yer alan
Fame Müzikali, 75. yılını kutlayan Yapı Kredi ana
sponsorluğunda, 30. yıl turnesi kapsamında
geldiği İstanbul’da 10-15 Aralık tarihleri arasında
Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyicilerle
buluştu. Michael Gore imzalı şarkısı Fame’le
hafızalara kazınan Müzikal 1980’de sinemada New
York Performans Sanatları Okulu öğrencilerinin
hikâyesini anlatan filmle adından bahsettirmiş,
daha sonra TRT’de dizi olarak yayınlanmıştı.
https://www.sabah.com.tr/yasam/2019/11/29/
efsane-muzikal-5-gun-istanbulda

Film Tanıtımı

TARİH, SAVAŞ
VE İNSAN
HİKÂYELERİNE
DAİR BİR FİLM:

BEYAZ
HÜZÜN

S

inemamızda son yıllarda kendi
tarihimizde yer alan birçok önemli
hikaye beyaz perdeye aktarılıyor. İşte
bu önemli tarihi olaylardan biri de
meşhur Sarıkamış harekatıdır. Beyaz
Hüzün filminde Sarıkamış harekatında
yer alan bir hikaye konu ediliyor.
Filmin kahramanı Abrek Çavuş, 1886 yılında,
Büyük Çerkes sürgününde, annesi ile Anadolu
topraklarına sığınmıştır. Babasını, Karadeniz
sularında kaybeden Abrek, annesini de Osmanlı
topraklarında kaybeder. Abrek’in annesi,
ölmeden önce ona artık Osmanlı topraklarında
olduğunu ve korkmaması gerektiğini söylemiştir.
Abrek, annesinin ölümünden sonra Osmanlı
topraklarında, bir asker olarak yetişir. Cephelerde,
Osmanlının cesur askeri olarak görev alan Abrek,
Balkan Harbi’nin ağır hezimetinin ardından,
Sarıkamış Harekâtı’na katılır. Emrindeki manga
ile birlikte, yürüyüş kolunda, 33. Tümenle
birlikte yol almaktadırlar. Bir çete saldırısında,
tümenden ayrılan Abrek ve mangasının amacı,
bilmediği topraklarda, tümeni bulmak ve
Kafkasya’ya ulaşmaktır. Soğuk iklim şartlarında,
Balkan Harbi’nin de ağır psikolojisini taşıyan
Abrek ve mangası, uzun ve çetin bir yolculuğun
içindedir. Manganın içindeki insan hikâyelerinin
ve dramlarının yanında, topraklarını terk etmek
zorunda kalan, Anadolu insanının hikâyelerini
de göreceğimiz, vatan denilen nimeti hangi
şartlarda kazandığımızı gözyaşları ile idrak
edeceğimiz hazin, hüzünlü bir hikâye.
Savaş tarihinin hüzünlü hikâyelerinden birini
anlatan “Beyaz Hüzün/Sarıkamış”, 20 Aralık’ta
vizyona girdi.

Köşe Yazısı
Kültür
Sanat

“CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT

BÜYÜK ÖDÜLLERİ’NİN

SAHİPLERİ AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin sahipleri belli oldu.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür
ve Sanat Politikaları Kurulu’ndan yapılan yazılı
açıklamada, tarihten bugüne zengin bir kültür ve
sanat birikimine sahip olan Türkiye’nin geleceğe
miras bırakacağı eserleri üreten, kültüre ve sanata

hizmet ederek Türk medeniyetinin sürekliliğine
önemli katkılarda bulunan vatandaşları
onurlandırmak ve sonraki kuşakları özendirmek
amacıyla her yıl Kültür ve Sanat Büyük Ödülü
takdim edildiği bildirildi.

2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne layık görülen isimler şöyledir:*

“Edebiyat” dalındaki ödüle, “yerli düşüncenin
egemenliği adına ürettiği özgün eserler,
Türk Edebiyatı’na kattığı kelime tercihleriyle
dolu estetik anlatım dili ve insanı kalbinden
tutmayı öneren değerli fikirlerinden
dolayı”, eylül ayında hayatını kaybeden Türk
edebiyatının önemli ismi Nuri Pakdil layık
görüldü.
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“Müzik” alanındaki ödülün, “Türk pop ve
rock müziğinde kültürel kimliğin temsiline
verdikleri önem ve kırk yılı aşkın süredir
devam ettirdikleri müzik çizgilerindeki
istikrar ve başarıları dolayısıyla” MFÖ’ye
verilmesi kararlaştırıldı.

Köşe Yazısı
Kültür
Sanat

“Sinema” ödülüne, “Türk sinemasının milli ve
yerli kimliği için bir ömür boyu süren çabaları
ve bu uğurda ürettiği özgün sinema eserleri
dolayısıyla” Mesut Uçakan layık bulundu.

“Resim” dalındaki ödül, “kültürel geleneklere
bağlantılı çalışmaları ve peyzaj tasvirlerine
yönelik soyut çalışmalarıyla Türk resmine getirdiği
farklılık ve resmin özgün temsilcilerinden birisi
olmasından dolayı” Devrim Erbil’e verildi.

“Geleneksel sanatlar” ödülüne, “hat ve ebru
sanatlarının yeni nesillere aktarılması, sevdirilmesi
ve öğretilmesindeki üstün gayret ve çabaları
dolayısıyla” Fuat Başar hak kazandı.

“Mimarlık” ödülünün “Türk mimarisinin geçmişine
yönelik kuramsal ve kavramsal çalışmaları,
restorasyon faaliyetleri, İslam mimarisi içinde Türk
eserlerinin kimliğini vurgulayan görüşleri ve bu
konulara dair yazdığı kitapları dolayısıyla” Doğan
Kuban’a verilmesi kararlaştırıldı.

“Sosyal Bilimler” dalındaki ödülün “tarih ve kültür
tarihçiliğine yaptığı katkıları, İslam tarihindeki
tasavvufi grup, kişi ve yapıları sosyal tarih
perspektifinden titizlikle inceleyen akademik
çalışmaları dolayısıyla” Ahmet Yaşar Ocak’a
verilmesi uygun bulundu.

“Vefa” ödülüne ise “Türk kültür ve medeniyetinin
günümüz insanına aktarılması yolunda gösterdiği
emek ve verdiği eserler ile Osmanlı coğrafyasının
her yanına uzanan beraberlik ruhunun yaşatılması
çabaları ve Anadolu kültür birliği yolunda gençlere
verdiği emek dolayısıyla” ağustos ayında Van’ın
Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını
kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı
Ahmet Haluk Dursun layık görüldü.

*https://www.iletisim.gov.tr/

Havva Kotan
Sosyolog
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Köşe Yazısı

KORE
SAVAŞI VE
GAZİLERİMİZ-1
Çocukluğumdan beri
dinlediğim bir masaldı sanki
Kore Savaşı… Hâlbuki gerçek
bir savaştı, insanlar hayatını
kaybetmiş, şehirler yakılıp
yıkılmıştı… Babamın böyle bir
savaşı gördüğünü, bir asker
olarak savaştığını düşünmekse
yüksek tansiyonlu bir aksiyon
filminin zihnimde canlanan
sahneleriydi sanki… Oysa
1950’de 17 Eylül sabahında
İskenderun Limanı’ndan
ayrılan gemide umutlarını,
hayallerini Türkiye’de
bırakan, gencecik yürekler
bir bilinmeyene doğru yola
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çıkmışlardı. 12 Ekim 1950’de
Busan şehrine varan ve yaşları
18 ile 22 arasında değişen
bu delikanlılar,ülkelerinden
binlerce kilometre
uzakta, haritada yerini
bile bilmedikleri, dilini
anlamadıkları bir ülkenin
haklı mücadelesine destek
olmak için bu topraklara ayak
basıyorlardı. Hem de gönüllü
olarak, o yaşta ne büyük
cesaret!
Kore Savaşı, 25 Haziran
1950’de Komünist Kuzey Kore
Ordusu’nun, bağımsızlığını
ilan eden Güney Kore’ye

saldırmasıyla başladı.
Çin ve Sovyetler destekli
Kuzey Kore’nin amacı,Kore
Yarımadasını Kim II Sung‘un
liderliğinde birleştirmekti. 25
Haziran 1950’de Kuzey Kore,
Güney Kore’yi işgal etti ve sınır
hattı boyunca çatışmalar çıktı.
Ancak bu girişime küresel
tepki gecikmedi ve o sıralar
henüz 5 yaşında olan Birleşmiş
Milletler, bu olayı küresel
etkinliğin ilk sınavı olarak
gördü. O günlerde 59 ülkeden
48’i BM’nin yardım çağrısına
uyarak, Güney Kore’ye askeri
yardımda bulundu. 20’den

fazla ülke savaşmak üzere asker
yolladı. Türkiyede savaşta ilk
destek veren ülkelerden biri oldu.
Savaşa ilk etapta Tuğgeneral Tahsin
Yazıcı komutasında 5000 asker
gönderildi. Sonrasında yapılan
takviyelerle Kore’ye gönderilen
asker sayısı toplamda 21 bini
geçti. Yaklaşık 800 Türk askeri bu
savaştaşehit olurken, irtibat kesilen
166 askerin akıbeti ise bir daha hiç
öğrenilemedi.
Savaş ağır kayıpları ardında
bırakarak 27 Temmuz 1953’te
Panmunjom Askeri Anlaşması
imzalanarak sona erdi. Anlaşmaya
göre Kuzey Kore ve Güney Kore’yi
ayıran Kore Tarafsız Bölgesi
oluşturuldu ve savaş rehineleri
karşılıklı geri verildi. Bu anlaşma bir
barış anlaşmasından çok, ateşkes
anlaşması niteliğini taşıyordu.
Savaş sürerken 1952’de NATO üyesi
olan Türkiye, Kuzey Kore Devleti’ni
2001 yılında resmen tanıdı.
Bu kadar köklü bir tarihe,
hesaplaşmalara, savaşlara şahitlik
etmiş Kore topraklarını daha
yakından tanımak, babamın 70
yıl önce ayak bastığı o toprakları
ziyaret edebilmek, o havayı
soluyabilmek umuduyla,Kore

Gazisi amcalarımla beraber
Kore’ye gidiyordum.Babamın son
dönemde artan sağlıksorunları
nedeniyle baba-kız hayalini
kurduğumuz bu seyahatin uzun
ve yorucu olabileceğini düşünen
doktorları,evde dinlenmesinin
daha uygun olduğuna karar
verdiler. Bunun üzerine ben,
babam gibi Kore’de savaşmış,
aynı duygular, coşkular,üzüntüler
ve dehşeti birebir yaşamış
ortalama yaşları 88 ile 91
arasında değişen 11 delikanlı(!)
ve refakat eden torunları ile yola
çıkıyordum. Yaklaşık 11 saatlik
uçak yolculuğunun ardından
akşamüzeri beş sularında başkent
Seul’e bir saat uzaklıktaki İncheon
Havalimanı’na indik. Gazi ve
Vatanseverler Bakanlığı tarafından
davet edilen grubumuzu uçağın
kapısında bakanlık görevlileri
karşıladı.
Otele geldiğimizde odamdaki iki
yataktan birinde yatak örtüsünün
üzerinde ‘YOU ARE MY HERO’ (Sen
Benim Kahramanımsın) yazıyordu.
Korelilerin gazilerimize sevgi ve
minnet duygularını gösterişinin
sadece başlangıcıydı bu detaylar.
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İşte o dönemde
birlikteki askerlerin
neredeyse bir baba,
bir ağabey gibi
sahiplendikleri küçük
Ayla’yı babam da
bağrına basmış, bir
terzi olarak elleriyle
battaniyeden palto
dikerek küçük Ayla’yı
çok sevindirmişti.

Türki Sinemalarında da yoğun
ilgi gören,senaryosu ve çekim
teknikleriyle Hollywood Filmleri
ayarındaki ‘Ayla’ filmi geldi aklıma.
Çocukluğumdan beri dinlediğim
Ayla’nın hikâyesinihayet beyaz
perdede yerini bulmuştu.
Filmdeki tüm sahneler gerçek
hayatta yaşanmıştı… Olayın
gerçek hayattaki hikâyesi ise;
ailesi katledilmiş küçük bir Koreli
kız çocuğu ıssız bir ormanda
bulunuyordu. Hemen Türk birliğine
götürülen kız çocuğunaTürk
askerleri dolunayın pırıl pırıl
parladığı bir gecede buldukları
ve ‘Ay’ gibi parlak yüzü olduğu
için Ayla adını vermişlerdi. Ayla
kısa sürede tüm birliğin maskotu
haline gelmişti. Savaş sırasında
diplomasideki kopukluklar
Ayla’nın akıbetinin nasıl olması
gerektiğikonusunu da ortada
bırakmış, öncelik, vatanın düşman
işgalinden kurtarılmasına
verilmişti.İşte o dönemde birlikteki
askerlerin neredeyse bir baba,
bir ağabey gibi sahiplendikleri
küçük Ayla’yı babam da bağrına
basmış, bir terzi olarak elleriyle
battaniyeden palto dikerek küçük
Ayla’yı çok sevindirmişti.

Son yıllarda beni etkileyen,
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1.Gün (Kore Savaşı Anıtlarını
Ziyaret)

Seul’deki ilk sabahımızda, gezi
programımızın her günü için
açıklamalı bir sunum yapıldı.
Tabii İstanbul’dan zaman farkı
olarak yaklaşık altı saat ileride
olması uçuş sonrası hafif bir
sersemlik yaratmıştı doğrusu.
Sunumdan sonra bizler için özel
olarak getirilen Geleneksel Kore
Kıyafetleri (HANBOK) ile fotoğraf
çekimi gerçekleştirdik.Kendime
seçtiğim kostümün üzerindeki
armanın prensesler tarafından
kullanılan bir arma olduğunu
öğrendiğimde de hoşuma gitti
doğrusu.Oldukça gösterişli ve
şık olan bu kıyafetler, günümüz
modern dünyasında artık tabii ki
kullanılamıyordu.
Rehberimiz Sungha Park ve
ekipte gazilerimize her anlamda
yardımcı olan tam altı yıldır Kore’de
yaşayan ve tam bir Kore aşığı
Elmas Halıcı, sorun çözmede ve
bizleri bilgilendirmede inanılmaz
bir titizlik ve özveri gösterdiler.
Ayrıca bize bu seyahatte eşlik
eden kimi üniversitede okuyan
kimi müzikallerde ya da tiyatroda
oyunculuk yapan Koreli pırıl pırıl
beşgencimiz, tüm seyahatimiz
boyunca gazilerimizi otobüse
inip binerken ya da tekerlekli
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sandalyelerle taşınmaları
gerektiğinde yardımcı olarak,
her an arkalarından kollayan
kahramanlar olarak gönüllerimizi
fethettiler. Seyahatimiz boyunca
her an otobüsümüzde bize eşlik
eden hemşiremiz ve bizi arkadan
takip eden ambulans da Kore
Hükümetinin gazilerimizi ne kadar
önemsediğini bizlere gösteriyordu.
Bahardan kalma muhteşem
havanın güzelliği eşliğinde ilk
durağımız Neungan Park’ında
Gunpo Şehri Kore Anıtı’nı ziyaret
ve çelenk koyma töreniydi.Türk
ve Kore Marşları’nın çalındığı
törende, Koreli Kore Gazileri
ve Türk Kore Gazileri’nin aynı
amaç için bu topraklarda 70 yıl
önce omuz omuza savaştıklarını
düşününce aynı dili konuşamasalar
da birbirlerine sarılmaları,
fotoğraflar çektirmeleri ve
birbirlerine yanlarında getirdikleri
eski fotoğrafları göstererek o
günleri sözcüklerle olmasa da
anlatmaya çalışmaları, gözlerinin
dolduğunu görmek beni de
oldukça duygulandırdı.İnsanlığı
ortak paydada birleştiren bir güçtü
savaş… Ne çok tahribat yapsa
da, ruhlara sıcak köz ile basılmış
acı damgalar koysa da bir yanı ile
insanları da birbirine bağlıyordu…

Aslında Koreliler ve Türkler,
yüzyıllar öncesinden birbirlerine
bağlanmışlardı. Pek çok tarih
kitabında, Asya’da Altay Dağları
civarın da, Türk ve Koreli kabilelerin
birlikte yaşadıklarını ve bu sebeple
eskiye dayanan kültürel ve dil
benzerliklerimizin bulunduğunu
söyleyebiliriz.
Bir sonraki durağımızda ise Türk
Askeri Anıtı’nı ziyaret ettik. Bu
anıt töreninde de bizleri bölgenin
belediye başkanı, belediye meclisi
üyeleri, Koreli Kore Gazileri ve
güler yüzlü halk coşkuyla, ellerinde
Kore ve Türk bayraklarıyla karşıladı.
Bando eşliğinde Kore ve Türk
Marşlarının okunmasından sonra
yapılan konuşmalar ardından
bizler anıtın önündeçiçeklerimizle
burada savaşan ölümsüz ruhlara
teşekkürlerimizi sunduk…

Sevilay ÖZTÜRK
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OCAK’20
KÜLTÜR SANAT ETKiNLiKLERİ
YETİŞKİN TİYATROSU

Kabareler bir zamanlar söylemek isteyip de dile
getiremediğimiz hemen hemen her şeyi sanatın
inceliği ve mizahın gücüyle karşımıza koyuyor.
Müzik, dans, eğlence ve skeçlerle dolu dolu bir
program sizleri bekliyor.

ADNAN MENDERES KÜLTÜR MERKEZİ

24

OCAK
CUMA
SAAT: 20.00

Cumhuriyet Mahallesi, Demokrasi Cd. No:8,
34788 Çekmeköy / İSTANBUL
* 12 yaşından küçük çocukların
getirilmemesi rica olunur.

SİZ

ÜCRET
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CUMHURİYET
SONRASI
ÇEKMEKÖY’DEKİ
GELİŞMELER-1
Kaybedilmiş bir macera
harbinden (Birinci Dünya
Savaşı) sonra, her şeyi
elinden alınmış, fiilen
parçalanmış ve daha kötüsü
yetişmiş nesillerini kaybetmiş
Türk toplumunun verdiği
varlık mücadelesi, “Milli
Mücadele” adıyla anılmakla
beraber aslında bir cihan
olayıdır. Nitekim bu asil ve
kahraman mücadele cihan
emperyalizmine kesin
darbeyi indirmiş ve diğer esir
milletlere kurtuluş yolunu
açmıştır. Milli Mücadele’nin
kazanılmasında askeri, siyasi,
diplomatik vb. çeşitli etkenler
yanında Türklük şuuru
dediğimiz milli şuurun da
önemli bir yeri vardır. Çünkü
bu mücadele, aslında, Türk
milletinin kendi benliğini
bulma, kendi varlığına sahip
çıkma mücadelesidir.
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Başka bir deyişle Milli
Mücadele çökmekte olan
Osmanlı İmparatorluğu’nun
yıkıntıları arasından, devletin
özü olan Türk unsurunu ve
onun anayurdunu çıkarıp
kurtarma mücadelesidir.
19. yüzyılda dünyadaki
gelişmelere paralel olarak
Osmanlı Devleti çok önemli
siyasi, iktisadi ve toplumsal
olaylara maruz kalmıştı.
Özelikle bu yüzyılın ikinci
yarısının başlarından
itibaren önce Kırım Savaşı,
ardından 93 Harbi yaşanmış
ve devlet hem toprak hem
de insan yönünden çok
büyük kayıplar vermişti.
Bunların yanında kaybedilen
bölgelerdeki insanlarımızın
göç sorunlarıyla da
uğraşılmıştı. 20. yüzyılın

başlarında yaşanan
Trablusgarp, Balkan ve
Birinci Dünya savaşları
neticesinde devletin beli
iyice bükülmüştü.
Birinci Dünya Savaşı
sonrasında imzalanan
Mondros Ateşkes Antlaşması
(30 Ekim 1918) ile Osmanlı
Devleti’nin yenilgisi kabul
edilmiş ve elde kalan
toprakları da Anlaşma
Devletleri kuvvetleri
tarafından işgal edilmişti.
Birinci Dünya Savaşı sırası
ve sonrasında yaşanan
bu sıkıntılı dönemlerden
sonra milletin topyekün
savunması ile Milli Mücadele
gerçekleşmiş, fırsattan
istifade eşkıyalık yapanlar
ve çete faaliyetlerinde
bulunanlar cezalandırılmıştı.
İşgalci güçler de ülkemizi
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terk etmek zorunda
kalmışlardı. Mustafa
Kemal’in önderliğinde
Cumhuriyet ilan edilmişti.
Bundan sonra halk savaş
dönemlerinden önceki
haline dönebilmek
için yaralarını sarmaya
başlamıştı.
Yeni devletin kurulmasından
sonra el birliği ile ülke
kalkındırılmaya başlanmıştır.
Mülki ve idari konularda bazı
değişiklikler yapılmıştı. Bu
dönemde İstanbul’un altı
kazası mevcuttu. Bunlara
1928 yılında Kartal, Beykoz
ve Silivri de eklenerek
dokuza çıkarılmıştı. Başta
yollar olmak üzere imar
faaliyetlerine hız verilmişti.
1929’dan sonra ÜsküdarKısıklı-Şile ve ŞeyhliAlemdağ iltisak hatlarının

yapımına başlanmıştı.

KÖYLERDE İMAR
FAALİYETLERİ

1936 yılında Çekmeköy,
Reşadiye, Alemdar ve
Sultançiftliği Üsküdar’a
bağlı köy durumundaydı.
Bu tarihlerde Üsküdar
Kaymakamlığı’nın adı geçen
köylerin imarı ile ilgili ciddi
projeleri olmuştu.
Yine inkılapların tanıtılması
amacıyla Üsküdar
Kaymakamlığı kaza sınırları
içindeki köylerde birer
inkılap âbidesi dikmeye
karar vermiş ve bunlardan
ilki 24 Mayıs 1936 tarihinde
Alemdar Köyü’nde
tamamlanıp açılış merasimi
yapılmış ve davetlilere bir kır
ziyafeti verilmişti.

Üsküdar Kaymakamlığı’nın
davet ettiği misafirler
hazırlanan otomobillerle
Alemdar Köyü’ne gitmişlerdi.
Yol güzergâhında bulunan
köylerde halk ellerinde
bayraklar olduğu halde
yollara çıkmış ve misafirleri
selâmlamıştı.
27 kilometrelik düz
bir şose kat edildikten
sonra misafirler Alemdar
Köyü’ne varmıştı. Köyün
hududundan itibaren
köylünün kendi çalışması
ile taklar kurulmuş ve
üstüne Atatürk’ün vecizeleri
yazılmıştı.
Güneşten kızarmış
yüzleri ile misafirlerini
karşılayan Alemdar Köyü
halkı, davetlilere köylerini
gezdirmişlerdi.
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1936 yılında Alemdar Köyü
300 nüfusluydu. 5 bin dönüm
ormanı, 10 bin dönüm de
ekilen arazisi vardı. Davetliler
köyü gezdikten sonra
Cumhuriyet Meydanı’na
geldiler. Meydanın ortasında
geniş bir mermer kaide
üzerinde Atatürk’ün 1.40
metre boyunda ve 54
santimetre genişliğinde bir
büstü bulunmaktaydı.
Reşadiye, Sultançiftliği,
Dudular (Dudullu), Ümraniye
gibi köylerden de gelenlerle
Alemdar Köyü meydanında 4
bin kişiye yakın bir kalabalık
toplanmıştı.
Büstün açılış merasimi
İstiklal Marşı’nın okunması
ile başlamıştı. Marştan
sonra Sultançiftliği imamı
davetlilere bir hoş geldin
konuşması yapmıştı. Daha
sonra Üsküdar Kaymakamı
Lütfi Bey söz almış ve geçmiş
milli mücadele günlerinden
söz etmişti.
Kaymakamın konuşmasından
sonra büstün resmi açılışı
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yapılmıştı. Büstün kaidesinde
“Alemdar köylüsünün büyük
kurtarıcısına şükranları”
satırları yazılmıştı. 2013 yılı
itibariyle Alemdağ Sağlık
Ocağı’nın bahçesinde
bulunan bu büst Mustafa
Kemal’in sağlığında çok az
sayıda yapılan heykellerinden
biri olarak kabul ediliyor.
Açılış merasimi bittikten
sonra köylüler misafirlerini
Taşdelen Suyu membaına
götürmüşler ve eşraftan
İbrahim isimli bir vatandaşın
hazırladığı kır sofrasında
ziyafet verilmişti.
Alemdar Köyü’nden sonra
8 Haziran 1936 tarihinde
Ümraniye’de, iki hafta sonra
da Sultançiftliği’nde benzer
törenlerle Atatürk büstü
açılışları yapılmıştı.

vererek Çekmeköy, Reşadiye,
Alemdar ve Sultançiftliği
köylerinin kalkınması için
beş senelik bir program
hazırlamıştır. Bu konuyla
ilgili gazetede çıkan haber
şöyledir:
“Üsküdar kaymakamı Lütfi’nin
başkanlığında kazanın
mevcut yedi köyünün eski
ve yeni ihtiyar heyetleri, köy
muallimleri, ziraat memurları,
mühendisler ve hükumet
doktorlarından oluşan
yüz kişiye yakın bir heyet
toplanmış ve bu yedi köyün
(diğer köyler Dudullu ve
Ümraniye’dir) kalkınması için
beş senede köylüye hiçbir yük
olmadan başarılabilecek bir
program yapmıştır.

Bu tarihlerde Üsküdar
Kaymakamı’nın köylerin
kalkınması ile ciddi gayretleri
olduğu görülmektedir.
Buna köylüler de destek
vermişlerdir.

Bu programda köylerde sağlık
işleri, imar hareketleri, ziraat,
kültür ve spor işleri vardır. Üç
sene içinde bütün köylerin
dâhil ve haricindeki yollar şehir
sokaklarında olduğu gibi parke
taşlar ile döşenecektir. Hatta
şimdiden bir kısım köylerin
yolları tamamlanmış gibidir.

Kaymakamla köylüler el ele

Reşadiye ve Alemdar
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köylerinde arazinin fındık
yetiştirmeğe fevkalâde müsait
olduğu yapılan tetkiklerden
anlaşıldığından bu iki köyde
bulunan her hane sahibi
arazisinden üç dönümünü
sürmüş ve şubatta fidan ekmek
üzere de hazırlamıştır. Şubatta
merasimle bu araziye fındık
fidanları dikilecektir.
Her köye temiz memba suyu
temin etmek programda
mühim yeri olan işlerdendir.
Reşadiye köyünün iyi bir suyu
vardır. Yalnız bu suyun yolları
bozuk olduğundan su yolları
tamir edilecektir.
Sultançiftliği ve Alemdar
köyüne de yeni bir su
getirilecektir. Şimdiye kadar
köylerde hastalık çıkmasının
en mühim sebeplerinden
biri evlerde gübre yığını
bulunmasıydı. Verilen bir
kararla her köyde umumî bir
gübrelik vücuda getirilmiş ve
köylü gübrelerini bu gübreliğe
dökmeğe başlamıştır.
Alemdar, Reşadiye,
Sultançiftliği, Dudullu, Çekme
köylerindeki Cumhuriyet

meydanlarında da Atatürk’ün
büstleri konulmuştu. Geri kalan
diğer iki köyün Cumhuriyet
meydanına da yakında
Atatürk’ün büstleri merasimle
konulacaktır.
Köylere birer radyo makinesi
alınacaktır. Yedi köyün iştiraki
ile seyyar bir sinema makinesi
alınması da bu programda
dâhildir. Bu makine alındığı
takdirde her gece bir köyde
sinema oynatılacak, köylüye
ziraî, sıhhî, millî filmlerle dünya
havadisleri gösterilecektir.
Ayrıca, her köyde bir spor
meydanı yapılacak ve
burada güreş, at koşusu, cirit,
atletizm, futbol müsabakaları
yapılacaktır.
Her Cumhuriyet bayramında
da yedi köy arasında bir
turne yapılacak ve bu suretle
köylülerin esasen sağlam
olan vücutları bir kat daha
sağlamlaşmış ve işlemiş
olacaktır. Bu köylerde pazarlar
kurulması da kararlaştırılmıştır.
Bu pazarlarda fiyatlar
kaymakamlık memurları
tarafından kontrol edilecektir.
Bundan başka, birer fidanlık

yapılması için köylerde
tedbirler alınmıştır.
Köylerde birer ecza dolabı
bulunacaktır. Bir hastayı
muayene etmeye gelen
doktor ilk tedbirlerde lâzım
olan ilaçların hepsini bu ilaç
dolaplarında bulabilecektir.
Köy kuyuları da ıslah edilecek,
bunların hepsi taşlarla
örülecektir. Tedricî bir şekilde
boş arazi ağaçlandırılacak,
buraların bir orman haline
gelmesine çalışılacaktır.
Ayrıca umumî helâlar da inşa
edilecek ve mümkün olduğu
takdirde kanalizasyon tertibatı
yapılacaktır.
Bütün bu işler yapıldıktan
sonra Üsküdar kazasının yedi
köyü tamamen imar edilmiş
olacaktır.
Bölgede asayiş ve güvenlikle
ilgili çalışmalar yapılmış ve
gerekli tedbirler alınmıştır.
Mesela bu amaçla Alemdağ’da
inşası bitirilen Karakol
binasının resmi açılışı tarihinde
Belediye Reis Muavini Lütfi
Aksoy tarafından yapılmıştır.”
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Tarifler

Yeni bir yılın tanıdık heyecanını yaşadığımız,
güzel Ocak ayından hepinize selamlar.
2020’de de sizlerle bu satırlarda buluşmak,
sağlıklı beslenme yolculuğunuza katkıda bulunmak benim için mutluluk verici olacak. Tariflerimi takip ettiğinizi ve denediğinizi bilmek çok
güzel.
Geçmiş yılın muhasebesini yaparsak; nasıl bir
sene geçirdiniz? Hayat telaşesi içinde, kendi adınıza bir şeyler yapabildiniz mi? Geride
bıraktığınız yıla hüzünle mi bakıyorsunuz şimdi?
Bugün olsaydı neleri yapmazdınız? Elbet güzellikler de oldu zorlukların yanında öyle değil mi?
Peki, geçen yılki size neler söylemek isterdiniz?
‘Geçti, gitti’ dediğinizi duyar gibiyim, o zaman
umut dolu günler bizi bekliyor. Yeni planlar,
bitmeyen hayaller, heyecanlar...
Gerçekleştirmek istediğiniz hedefler arasına
bu yıl daha sağlıklı beslenmeyi de eklemeye
ne dersiniz? ‘Evet’ dediğinizi duyar gibiyim. O
zaman harekete geçelim mi?
‘Niyet ettim, niyet eyledim daha sağlıklı beslenmeye.’
Sizlere yardımcı olması adına ufak bir liste
oluşturdum, umarım nereden başlayacağını bilemeyenler için kolaylaştırıcı olur.
*Şekeri azaltalım.
*Paketli gıda tüketmeyelim.
*Evde pişirelim.
*Beyaz un ve ekmeği hayatımızdan çıkaralım.
*Tercihimizi sağlıklı unlardan yana kullanalım.
*Mevsiminde tüketelim.
*Çocuklara olumlu model olalım; onlar bizim
geleceğimiz.
*İsraf etmeyelim.
*Şükredelim.
*Çokça ikram edelim.
*Sadece karnımızı değil, ruhumuzu da doyuralım.
Şimdi sıra, sizin için hazırladığım tariflere geldi.
Bu ayın tarifleri, sağlıklı beslenme adına koyacağınız hedeflere de uygun. Sadece 3 malzeme
ile yapabileceğiniz bir kurabiye hazırlıyoruz; inanılmaz kolay, üstelik yağsız ve şekersiz. Ailece
çok seveceksiniz.
Çoğumuz evde en az bir kez cips yapmayı
denemişizdir değil mi? Gerek patatesten, gerek
yufkadan. Vereceğim tarif, nefis bir mısır cipsi;
salçalı, baharatlı, hafif acılı... Ee, o zaman ne
duruyorsunuz, haydi çıtırdatmaya...
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Tarihte Bu Ay

TARİHTE
BU AY
1 Ocak 1926
Takvim ve saatte
yapılan değişiklik
yürürlüğe girdi.

Dünyanın en büyük
mucitlerinden Nikola Tesla
New York’ta bir otel odasında
vefat etti.

7 Ocak 1943
Çalışan Gazeteciler
Bayramı. 212 sayılı
Basın Kanunu kabul
edildi. Yasayı protesto
eden basın patronları üç
gün gazete çıkarmadı.

10 Ocak 1921
Birinci İnönü Zaferi

10 Ocak 1961

11 Ocak 630
Mekke’nin Müslümanlarca
fethi ve Kâbe’nin
Müslümanların eline
geçmesi.

KKTC 1. Cumhurbaşkanı
Rauf Denktaş (88),
hastanede hayatını kaybetti. 17 Ocak günü devlet
töreniyle Cumhuriyet
Parkı’nda toprağa verildi.

13 Ocak 2012

Türkiye’nin ilk
metrosu olan ve
Galata’yı Beyoğlu’na bağlayan tünel
işletmeye açıldı.

17 Ocak 1875
88

16 Ocak 1979
İran’da Devrim;
Humeyni’nin
dönüşü ve Şah’ın
kaçışı.

Tarihte Bu Ay

Savunma Bakanlığı,
Kore’de 34 subay, 46
astsubay ve bin 252
erin şehit olduğunu
açıkladı.

17 Ocak 1991
Körfez Savaşı’nın
başlangıcı.

20 Ocak 1952
22 Ocak 1517
Ridaniye Savaşı; Osmanlı Devleti
ile Memlukler arasında meydana
gelen savaş sonucunda
Memlukler, tarih sahnesinden
silindi. Halifelik makamı,
Osmanlı Devleti’ne geçti.
Kutsal Emanetler İstanbul’a
getirildi.

İlk Teşkilatı
Esasiye
Kanunu
(Anayasa)’nun
Türkiye Büyük
Millet Meclisi
tarafından
kabul edilmesi.

20 Ocak 1921

28 Ocak 1986
Uzay Mekiği Challenger’in
havada infilak edişi, ABD’nin
uzay programlarının büyük
sekteye uğraması.

29 Ocak 1923
Atatürk’ün, İzmir’de Latife
(Uşaklıgil) ile evlenmesi.
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Tarihin
En Büyük
Hastalığı:
Cüzzam
Cüzzam hastalığı tarih boyunca korkunç
ve amansız bir hastalık olarak ortaya
çıkmış yüzbinlerce insanın da ölmesine
neden olmuştur. Her yıl 26 Ocak Dünya
Cüzzam (Lepra) Günü olarak bilinir.
Hastalığın ilk olarak 1876 yılında
keşfedildiği bilinmektedir. Deri ve sinir
sistemini tamamen kaplayan bir iltihap
hastalığı olarak bilinse de eskiden herkes
cüzzamlı hastalara korkunç birer yaratık
olarak bakarmış. Nitekim tarih boyunca
bu hastalığa ilişkin araştırmalar yapılmış
ve kalıcı çözüm yolları aranmıştır. Çünkü
özellikle Haçlı Seferleri sırasında yayılım
gösteren hatta bütün Ortaçağ boyunca
bilinen en büyük ve en korkunç hastalık
olarak ortaya çıkmıştır. Hastalığın tarihi
ise ilkçağa kadar dayanmaktadır. Fakat ilk
olarak kimde ve nasıl ortaya çıktığına dair
net bir bilgiye ulaşılmamıştır. Dünya’nın
her yerinde bulunan cüzzam hastaları
her zaman dışlanmış, toplumdan uzak
tutulmuştur. Tedavilerinde yakın temas
görülmemiş ve birçok hasta bu nedenle
hayatını kaybetmiştir. Tarihin tozlu
sayfalarında cüzzam hastalığına dair
pek çok bilgi yer almıştır. Hangi bölgede
hastaların bulunduğu ve bu hastaların
neden toplumdan uzak bölgelere taşındığı
konusunda temel inanışların tümü tarihe
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kaydedilmiştir. Dünya Cüzzam Günü
dâhilinde bu hastalığı biraz daha yakından
inceleyip, tarihteki yerini sizlere aktarıyoruz.

Mısır Mumyalarında İzleri
Bulundu

Hastalığın dünyanın birçok yerinde
görüldüğünü daha evvel dile getirdik.
Bunun sonucunda; Mısır mumyalarında
yapılan araştırma sonucunda cüzzam
hastalığının izlerine de rastlandı.
Tarih, hastalığın ilk ve en yaygın olarak
Mezopotamya topraklarında görüldüğüne
ilişkin bilgiler sunsa da milattan önce
2000. yılda daha çok Mısır, Fenike ve
Filistin’de yayılım gösterdiği görülüyor.
Cüzzam hastalığı o tarihlerde henüz
net olarak tıp bilimine dâhil olmamıştı.
Bu nedenle hastalığa ilişkin çok kısıtlı
bilgi bulunması, bu hastalığın korkunç
bir lanet olarak görülmesine neden
olmuştu. Yine de ilk olarak Büyük İskender
döneminde, İskender’in kendi doktorları
bu hastalığı ufak çaplı olarak araştırmıştı.
Hastalığın gösterdiği bazı etkiler yakından
takip edilmişti. Ciltte bıraktığı hasar,
kollarda ve deride yarattığı kırışıklık
nedeniyle bu hastalık Büyük İskender’in
doktorları tarafından “fil hastalığı” olarak
isimlendirilmişti. Ancak tüm bu kısıtlı

bilgilerden ve yanlış tanımlamalardan sonra
hastalığı ilk olarak inceleyen ve keşfeden
kişinin Kapadokyalı Aretaeus olduğu
söyleniyor. Hastalık ilk çağdan 1950’li
yıllara kadar korkunç ve bulaşıcı olarak
tanımlandığı için, hiç kimse cüzzam teşhisi
konulan hastalara yaklaşmak istememişti.
Bu durumda hastaları kendi kaderleriyle
baş başa bırakmaya ve bunun neticesinde
ciddi, acı ölümlerin meydana gelmesine
neden olmuştu. Bugün hâlâ dünyanın en
çok korkulan amansız hastalığı olarak kabul
edilse de birçok tıp bilim insanı bu algıyı
kırmak üzere araştırmalar yapmaya devam
etmiş ve hastalığın çözümsüz olmadığını
anlatmaya çalışmıştır. Hastalık artık doğru
tedavi ile çözüm bulunabilen ve lanetli
sayılmayan bir hastalıktır.

Cüzzama Genç Hekimlerin Bakış
Açısı

Yıl 1950 olmasına rağmen cüzzam
hâlâ yaygındı ve ölümlere neden
olmaya devam ediyordu. Bu yıllarda Tıp
Fakültesi öğrencileri Bakırköy Ruh ve
Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi
edilen cüzzam hastalarını görmeye ve
inceleme yapmaya giderler. Cüzzam
teşhisi konulan birçok hasta o dönemde
bu hastanede tutuluyordu. Hastanede
cüzzam hastaları için, bahçede üç
adet çukur ve baraka kurulmuştur. Bu
barakalara gelen tıp öğrencileri cüzzam
hastalarını incelemeye başlarlar. Tıp
Fakültesinin hocası dahi cüzzamlı hastalara
yaklaşmamak için tepeden bakarak ve
onlara asla dokunmayarak ders anlatırmış.
Çünkü o dönemde cüzzam hâlâ bulaşıcı
ve korkunç bir hastalık olarak görülmeye
devam etmiş. Haliyle hoca bu şekilde
ders verdiği için, ders alan hiçbir öğrenci
de hastalara yaklaşmak istememiştir.
Burada insanın aklına şu geliyor; hekim
hastasına dokunmadan nasıl iyileştirebilir?
Bunun gibi düşünen bir grup öğrenci
hastalara dokunmadan onlara nasıl fayda
sağlayabileceklerini düşünerek harekete
geçmiştir. Onlarla göz göze gelmeden ve

onlara dokunmadan hastalıklarına çare
olamayacağını düşünen öğrenci grubu
cüzzamı daha yakından incelemeye karar
vermiş. Bu öğrenci grubu yıllar boyunca bu
hastalık üzerine araştırmalar ve okumalar
yapmaya devam eder. Bu araştırma ve
okumaların sonucunda aslında cüzzam
hastalarının tedavi edilebileceğini ve
bu denli korkunç bir hastalık olmadığını
gözlemlerler. Öğrenci grubu bu hastalığın
dokunularak bulaşmayacağını ve bir
mikrobun neden olduğunu ortaya
çıkarmıştır. Bu mikrobu taşıyanların eski
Batı inanışına göre lanetli ve günahkâr
kişiler olduğu algısının yeniden gözden
geçirilip bu düşüncenin reddedilmesini
de sağlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu da
dâhil tarih boyunca tüm cüzzam hastaları
toplumdan uzak tutulmuş, özel mağara ve
bölgelerde hayatlarını devam ettirmişlerdir.

Günümüzde Cüzzam Hastalığı

Tarih sayfalarında lanetli ve günahkâr
insanların kapıldığına inanılan cüzzam
hastalığı günümüzde hâlâ bazı bölgelerde
yaygın olarak görülür. Çünkü cüzzam
hastalığına neden olan mikrop insanın
olduğu her yerde bulunuyor. Hastalığın
bulaşıcı olduğu ve ölüm ile sonuçlanmak
zorunda olduğu gibi algılar artık eskisi
kadar katı değildir. Bugün tıp dünyası
hastalığın bulaşıcı olmadığını kabul etmiş
ve iki yıl boyunca ilaç tedavisi gören her
cüzzamlının bu hastalıktan kurtulabileceğini
ispatlamıştır. Bugün hastalığın en çok
görüldüğü ve yaygın olarak rastlandığı
bölge Hindistan’dır. 2016 yılında yapılan bir
araştırmaya göre dünyanın genelinde hâlâ
214 bin kişinin cüzzam mikrobu taşıdığı
görülmüştür. Hastalar erken teşhis ve tedavi
ile artık iyileştirebilse bile bazı bölgelerde
bu hastalara dokunmak istemeyen yeterli
eğitimi olmayan sağlık personelleri
bulunmaya devam ediyor. İşte bu algının
kırılması ve artık cüzzam hastalarının doğru
tedaviler ile iyileşmesi, sağlık personellerinin
dışlanmasına maruz kalmaması için her yıl
Ocak ayının son haftası ‘’Dünya Cüzzam
Günü’’ olarak ilan edilmiştir.
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Çiğdem
Dönücü
Sağlıklı bir yaşam için tamamlayıcı
tıbbın, masajın ve refleksolojinin
önemi çok büyük. Çiğdem Dönücü
bu alanda önemli çalışmalar
yapıyor. Çiğdem Hanım’a sağlık ve
masaj alanında yaptığı yenilikleri,
masajın sağlık alanında nasıl
kullanılabileceğini sorduk o da bize
uzun uzun anlattı.
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Merhaba Çiğdem Hanım,
Çekmeköy 2023 Dergisi
okuyucularımız için kendinizi biraz
tanıtır mısınız?
Merhaba, 15 Ekim 1977
doğumluyum. Üniversiteden 1993
senesinde mezun oldum. Ardından
iş hayatım başladı. O günden beri
çalışma hayatımı yoğun bir şekilde
sürdürüyorum.

Sağlıklı ve güzel bir beden için
masaj yeterli midir?
Bedenle ilgili her şey birbiriyle
bağlantılıdır. Sporu kas için, diyeti
yağ için, masajı ise doku toplama
ve yağ dolaşımı için yapıyoruz.
Dengeli beslenmeyi de buna
kattığımızda bir bütün halinde
güzel bir vücuda sahip olabilirsiniz.

Ünlü kadınların sağlık ve masaj
danışmanlığını yaptığınız
söyleniyor.
Evet, ünlülerle çalışıyorum. Fakat
ev hanımlarıyla da çalışıyorum.
Ben yalnızca alanında iyi işler
yapan insanlarla çalışmayı tercih
ediyorum. Masaj esnasında
sanatçı benim, oyuncu benim,
artist benim. Ünlü kadınlar da, ev
hanımları da, iş kadınları da benim
işimi iyi yapmama ve sanatıma
geliyorlar.

Sizce masaj sadece sağlık amacıyla
mı yaptırılır?
İnsanlar masajı sadece rahatlamak
olarak görüyor. Bu çok yanlış bir
düşünce. Masaj bundan ibaret
değil. Ben bu şekilde bir masaj
yapmıyorum. Dolaşım bozukluğu
çok ciddi bir rahatsızlık. Bizim
yaşam kaynağımız kan. Kan yoluyla
besleniyoruz, organlarımıza kan
tarafından oksijen pompalanıyor.
İçeride muhteşem bir sistem
var. O sistemi bilip hepsini bir

bütünlük içerisinde düzenlemek
gerekiyor. İnsanın fazla kiloları
bir günde ortaya çıkmıyor. Vücut
gün gün, ay ay ve yıl yıl hem
sesli hem de görsel olarak kişiyle
konuşur. Vücutlarımızı dinlememiz
gerekiyor. Aslında gördüğümüz ve
var olduğunu bildiğimiz sorunlara
son raddede müdahale ihtiyacı
duyuyoruz. Bu sorunlar bir gecede
olmuyor, bir süreç sonucunda
meydana geliyor ve bu süreci çok
iyi gözlemleyip doğru zamanda
müdahale etmemiz gerekiyor.
Sağlıklı masaj konusunda
danışanlarınıza nasıl bilgiler
veriyorsunuz?
İlk seansta önce danışanlarımı
dinlerim. Sorunlarını ve bu
sorunları çözmek için neler
yaptıklarını duymak isterim.
Sonrasında ise ben anlatırım. İlk
olarak dolaşım bozukluğunun ne
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olduğuna, dışarıda hoşnutsuzluk
yaratan görüntünün içerideki
nedenlerine ve bu görüntüyü
düzeltmek için neler yapacağıma
dair detaylı bilgi veririm.
Danışanlarım bana genellikle
estetik kaygılarla geliyorlar
fakat ilk seansta verdiğim
bilgilerin ardından sağlık odaklı
olarak evlerine dönüyorlar.
Kişi, kan yoluyla beslendiğini,
metabolizma sisteminin
olduğunu ve vücudunun
hangi bölgesi için ne yapması
gerektiğini öğrendiğinde ciddi bir
bilinç kazanıyor ve aydınlanma
yaşıyor. Benim emeğimi
gördüklerinde vücutlarını sağlıklı
tutmak için daha çok çaba
harcıyorlar.
Vücuttaki sarkmalar neden
kaynaklanıyor ve bu sarkmaların
düzelmesi mümkün müdür?
Sarkmalar ve kalça düşüklüğü,
kolajen proteininden
kaynaklanıyor. Fakat bunun için
ilaç kullanılmasını önermiyorum.
Kolajen miktarının tamamen
kişinin beslenmesinden
kaynaklandığını söyleyebiliriz.
Masajla sarkmaların toparlandığını
görmek ve vücudun belli
noktalarını onarmak mümkündür.
İlk seansın sonunda bile ciddi
sonuçlar elde edebiliyoruz.
İsminin size ait olduğunu
öğrendiğimiz bir masaj türü var.
‘Havva’ masajı ismini verdiğiniz bu
masajdan bahseder misiniz?
Havva kusursuz ve ilk kadın
anlamlarına geliyor. Ama benim
bu masaja bu ismi vermemin
nedeni anneannem. Anneannemin
üzerimde çok hakkı var. Kendisini
21 sene önce kaybettim. 21

senedir onu anmadığım bir
gün bile yok. Kendisi ilkokul
mezunu bile değildi fakat ben
kendisini doktor zannederdim.
Bir yerimize bir şey olduğunda
hemen çözümler üretir ve deva
bulurdu. Tamamen ondan el aldım
diyebilirim. Ben de bir önceki
yüzyılda yaşasaydım kendimi
‘şifacı’ olarak nitelendirebilirdim.
Şu sıralar masaj dışında
hayatınızda neler var? Yürütmekte
olduğunuz farklı bir proje var mı?
Gündemimde beni çok
heyecanlandıran bir proje var. Yeni
bir çocuğum dünyaya geliyor bile
diyebilirim. Savaş döneminden
kalan, nesilden nesile geçen ve
birinci derece yanığı bir haftada
iyileştiren bir aile formülümüz
vardı. Bu formül benim elime geçti.
Formülü normalde evde kendim
ve yakın çevrem için hazırlardım,
fakat yapımı çok zaman alıyordu.
100 ml için 7-8 saat hazırlama

süresi gerekiyordu.
Bir gün karşıma cildi yanık bir
çocuk çıktı. Yanık nedeniyle
okula gidemiyordu, gittiğinde de
ağlayarak geri dönüyordu. Onu
gördüğümde bu formülün üç dört
kişi için olacak bir iş olmadığını
ve bunun daha çok kişinin elinin
altında olması gereken bir ürün
olduğunu düşündüm. Patent
başvurusunda bulundum ve bu
formül için 6-7 senedir patent
bekliyordum. Çok uğraştım ve
patentini nihayet almayı başardım.
Çalıştığım bazı müşterilerim
de çatlaklarına tedavi arıyordu.
Bu talebin üzerine bu formülü
çatlaklar üzerinde de deneme
kararı aldım ve dermapen cihazı
aracılığıyla gerçekleştirdiğim
deneyim başarılı oldu. Bir ilaç
firmasıyla anlaştım ve bu ilacı
çatlak yağı olarak piyasaya sürme
kararı aldık. Dünyada olmayan bir
projeye imza atmış olduk. Projemiz
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Ruh tedavisi için taş
masajının önemli
olduğunu söyleyebiliriz

şu an bakanlık aşamasında, steril
ve alerji testlerini de geçmiş
durumda. Önümüzdeki aylarda
tamamlanmasını ve piyasaya
çıkmasını bekliyoruz.
Bu ürünün kullanım alanları neler
olacak ve yaş sınırı var mıdır?
Ürünümüzün yaş sınırı yok.
Yaşlısından gencine herkes
rahatlıkla kullanabilecek.
Bebeklerdeki yanıklarda da
kullanabilen bir ürün olacak. Hem
çatlaklarda hem yanıklarda hem de
açık yaralarda kullanılabilir.
Şu sıralar taş masajları çok popüler
bir hâl aldı. Bu masajlar kişiye
fayda sağlar mı?
Doğru yapılırsa her şeyin faydası
vardır. Taşların enerjisi ve sıcaklığı
çok önemlidir. Özellikle ruh
tedavisi için taş masajının önemli
olduğunu söyleyebiliriz.
Masajla tedavi edilebilen
hastalıklar var mıdır?
Tabii ki var. Bu, dünyada
kanıtlanmış bir gerçek. Ben bu
konuda bir seminer de vermiştim.
Refleksolojinin otizme bile
faydası var. Blokların açılması
ve bilinçli baskılar kurmak çok
mühim konular. Ayak altı, bütün
organlarımızın sinir uçlarının
olduğu yer. O nedenle ayak masajı
çok önemlidir ve bu masaj türü
tüm dünyada sağlık örgütleri
tarafından kabul edilmiştir.
Refleksoloji hâlâ birçok ülkede
alternatif tıp adı altında tedavi
yöntemi olarak kullanılıyor.
Son yıllarda artış gösteren astım
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ve alerji gibi hastalıklarda masajın
tedavi edici bir özelliği var mıdır?
Masajın bu hastalıklar için birebir
tedavi edici özelliği yoktur. Tedavi
süreçlerinde ek destek olarak
masaja başvurulabilir. Bölgesel
problemlerde bölgesel dolaşımı
harekete geçirmek fayda sağlıyor.
Bölgesel problemlerden
bahsettiğimizde selülitle ilgili
neler söyleyebiliriz? Masajın selülit
tedavisindeki önemi nedir?
Selülit genetik bir problem
değil, ilk olarak bunu belirtmek
istiyorum. Bu bir kader değil,
tamamen kişinin yaşam tarzı ile
alakalı bir sorun. Yağın istediği şey
rahatsız edilmemek ve vücutta
bulunduğu bölgede yavaş yavaş
büyümektir. Hareketsizlik ve
dolaşım problemleri yağın ebadını
etkiliyor. Bu da dışarıdan görünen
engebeli görüntünün ortaya
çıkmasına neden oluyor. O bölge
hareketsizlikten soğuk kalıyor
ve o bölgede var olan dolaşım
problemini çözmek gerekiyor.
Masaj da bu noktada çok büyük bir
önem arz ediyor.

sağlamalıyız. İçerisinin yanmasını
sağlayabilirsek bu etki kalıcı
olacaktır.
Dergimizi takip eden annelerimize
bebekleri için masaj önerileriniz
var mıdır? Özellikle gaz
problemleri için bebeklere nasıl
masajlar yapılabilir?
Masaj bebekler üzerinde de çok
faydalıdır. Anneler çocuklarının
karın bölgesine saat yönünde
masaj yapabilirler, fakat bu masajı
bastırarak yapmamalılar. Masajla
bağırsak sistemini harekete
geçireceğimiz için sadece serçe
parmağın ucuyla masaj yapabiliriz.
Bebeklerin bağırsakları daha düz
olduğu ve kıvrımları olmadığı
için saat yönünde bir masaj
fayda sağlayabilir. Bunun dışında
bebeklerin ayaklarını geriye çekip
hafifçe indirebiliriz. Çocuklara her
gün banyo yaptırabilir, banyodan
sonra herhangi bir saf yağla ya
da pudrayla bebeği okşayabiliriz.
Fakat bu okşama baskıyla değil
sevgiyle olmalıdır. Çünkü bebeği
asıl rahatlatan şey annenin tenidir,
anneyle olan ten uyumudur.

Varis tedavisinde de masajın etkili
olduğunu söyleyebilir miyiz?
Evet, eğer o bölgede dolaşımı
sağlayabilirsek varis ve kılcal
görünümden de kurtulabiliriz.
Yüzümüze yapabileceğimiz masaj
önerileriniz var mıdır?
Yüzümüze krem bile sürerken
masaj yaparak sürmeliyiz.
Kremlerimizi kas yönüne ve
yukarıya doğru sürmeliyiz,
yüzdeki dolaşımın hızlanmasını

Röportaj: Büşra Tosun Yörük
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OCAK
ÇARŞAMBA
SAAT: 20.00

ADNAN MENDERES KÜLTÜR MERKEZİ

Cumhuriyet Mahallesi, Demokrasi Cd. No:8,
34788 Çekmeköy / İSTANBUL
* 12 yaşından küçük çocukların
getirilmemesi rica olunur.

SİZ

ÜCRET

Köşe Yazısı

VİZYONDAKİLER
GÜZELLİĞİN
PORTRESİ
Yönetmen:
Umur Turagay
Oyuncular:
Birkan Sokullu,
Serkan Keskin,
Feridun Düzağaç,
Melisa Şenolsun,
Burçin Terzioğlu
Tür: Gerilim
Vizyon Tarihi:
13.12.2019

ŞUURSUZ
AŞK
Yönetmen:
Umut Ertek
Oyuncular:
Burcu Kara,
Ayşegül Günay,
Ruhi Sarı, Ebru
Şahin, İsmail
Hacıoğlu
Tür: Dram
Vizyon Tarihi:
20.12.2019

RAFADAN
TAYFA 2:
GÖBEKLİTEPE
Yönetmen:
İsmail Fidan
Tür: Animasyon
Vizyon Tarihi:
27.12.2019

RESMİ
SIRLAR
Yönetmen:
Gavin Hood
Oyuncular:
Keira Knightley,
Matt Smith (IV),
Adam Bakri
Tür: Gerilim, Polisiye
Vizyon Tarihi:
03.01.2020

96

STAR WARS
SKYWALKER’IN
YÜKSELİŞİ
Yönetmen:
J. J. Abrams
Oyuncular:
Adam Driver,
Daisy Ridley,
Mark Hamill
Tür: Aksiyon
Vizyon Tarihi:
20.12.2019

BEYAZ
HÜZÜN
Yönetmen:
Kenan Korkmaz
Oyuncular:
Kenan Korkmaz,
Murat Yatman,
Duygu Poyraz
Tür: Tarihi, Dram
Vizyon Tarihi:
20.12.2019

BABA
PARASI
Yönetmen:
Selçuk Aydemir
Oyuncular:
Ahmet Kural,
Murat Cemcir,
Devrim Yakut
Tür: Komedi
Vizyon Tarihi:
01.01.2020

BİZ
BÖYLEYİZ
Yönetmen:
Caner Özyurtlu
Oyuncular:
Berrak Tüzünataç,
Engin Öztürk,
Şebnem Bozoklu,
Özge Özpirinççi,
Meriç Aral, Hümeyra,
Boran Kuzum
Tür: Dramatik Komedi
Vizyon Tarihi:
10.01.2020

