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Sevgili Çekmeköy 2023 Okurları

Anadolu insanı vatan bildiği bu topraklarda her dem 
“tevekkül” ederek yaşamıştır. Bu durum Anadolu 
insanını diğer milletlerden ayıran önemli bir 
kültürel mirastır. Tevekkül kelimesini tam manasıyla 
anlamlandırırsak; bu bir anlamda amaca ulaşmak için 
gerekli olan her türlü önlemi alarak; elinden gelen tüm 
gayreti gösterdikten sonra kalben Allah’a bağlanıp 
ona güvenmek, sonucu Allah’tan beklemek anlamına 
gelmektedir. Müslümanların kadere olan inançlarının 
tabii bir sonucudur. Tevekkül eden kişi Allah’a kayıtsız 
şartsız teslim olmuş kişidir. Tevekkül etmek, tembellik 
ve miskinlik olmadığı gibi, çalışma ve ilerlemeye 
engel de değildir. Tevekkül, çalışıp, çabalamak, çalışıp 
çabalarken Allah’ın bizimle beraber olduğunu hatırdan 
çıkarmamaktır.

Sevgili Okurlar
Yaşamın ağır yükü, kaygılar, endişeler, beklentiler 
hayatın her alanında insanı karamsarlığa itebilir. Bu 
sorunları ortadan kaldırmanın iki yolu vardır; ya bastırıp 
unutmaya çalışacağız ya da meselenin temeline 
inerek elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Doğru 
olan ikinci yoldur. Bu da ancak ve ancak problemi 
tam anlamıyla anlayarak elimizden gelen bütün 
gayreti göstererek sonucunu Allah’tan bekleyerek 
gerçekleşebilir. Bu konuya verilebilecek en güzel örnek 
yine şanlı tarihimizin satırlarında gizlidir. Avrupa’nın 
bütün güçleri 1915 yılında Çanakkale önlerine 
geldiklerinde çok kısa süre içerisinde Türk ordusunu 
yenerek İstanbul’a ulaşabileceklerini düşünüyorlardı. 
Oysa bütün Avrupa’yı karşısına alan şanlı Türk ordusu 
bütün gayret ve çabasını göstermiş takdiri Allah’a 
bırakmıştır. Avrupa’nın dönemin son teknolojisi ile 
donattığı ordusuna iman dolu göğsünü siper ederek 
son teknoloji ile donatılan orduya geçit vermemiştir. 

Yeni bir sayıda yeni ve özgün konularda buluşmak 
üzere, mutlu ve huzurlu kalın.

Ahmet POYRAZ
Belediye Başkanı
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SAĞLIK OLSUN

İnsanın olduğu her yer ve zamanda sağlık en önemli konu oldu. 
Sağlık, olduğunda kimse ondan haberdar olmadı. Ancak gittiğinde 
anlaşıldı, kıymeti. Bütün medeniyetlerde insan ve sağlık üzerine 
çokça çalışmalar yapıldı. Sağlığın teorisi ve pratiği üzerine on 
binlerce kitap yazıldı, düşünceler üretildi. Aynı zamanda insanlık, 
tarihi boyunca büyük hastalıklarla boğuştu. Bir anda on binlerce, 
yüz binlerce insanın ölümüne sebep olan büyük salgınlar yaşadı. 
Her hastalık tabipler tarafından araştırıldı, incelendi. Hastalıkların 
tedavileri için emek sarf edildi. İşte bu süreç sağlık üzerine büyük 
bir birikimi de beraberinde getirdi. O çalışmalar insanoğlunun tıp 
konusunda dev adımlar atmasına imkan sağladı. Üç dört asır önce 
bir anda milyonların hayatını etkileyen hastalıklar, modern çağda 
bir antibiyotik ile çözülür hale geldi. Bugün artık tıp, farklı bilim 
disiplinleriyle bir araya gelerek sağlığımız için daha hızlı ve daha 
pratik çözümler üretiyor. İnsana bu kadar dokunan bir alan tarih 
boyunca kendi literatürünü, felsefi tartışmalarını, kültür ve sanata 
dokunan yazınsal alanını da oluşturdu. 

Dergimizin bu sayısında sağlık konusunu ele alıyoruz. Dün sağlık 
konusunda hangi konular konuşuluyordu bugün hangi hususlar 
tartışılıyor? Bu ve benzeri konular dergimiz yazarları tarafından 
tartışıldı. Dergimizin sınırlı sayfalarına dünden bugüne bütün tıp 
tarihini, tıp teorilerini sığdırabilmemizin imkanı yok. Ancak kısa ve 
öz olarak da olsa konular değerlendirildi. Sağlık konuları dışında 
da yazarlarımız tarafından hazırlanan kültür, sanat, gezi vb. içerikli 
özgün yazılar bu sayıda da yine akıl ve gönül dünyanıza hitap 
edecek.

Şubat ayının sizlere güzellikler getirmesini dileriz.

@cekmekoy2023

@cekmekoy2023dergisi

facebook.com/Cekmekoy2023

cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr
cekmekoy2023.com
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Su ile kullanılan ve çözünen 
boyaların tamamına sulu boya 
denir. Sulu boya özellikleri 
göz önüne alındığında şöyle 
sınıflandırılabilirler:

t Çini mürekkebi 
şeklinde, şişeler içinde 
bulunur, daha ziyade 
teknik resimlerle 
büyük ölçüde plan ve 
taslaklarda kullanılır. 
(Bu boyaların bir kısmı 
suya karşı dayanıklıdır, 
kuruduktan sonra 
yıkanınca çıkmaz).

t Kuru parçalar halinde, 
özel kutular içinde.

t Yarı sulu bir halde, 
porselen çanaklar veya 
kalay tüpler içinde.

t Kalem şeklinde.

Önce kuvvetli kenar 
çizgileriyle yapılan resimler 
sonradan hatların basit 
şekilde doldurulması isteğini 
de uyandırdı. Sulu boyanın 
herhangi bir rengi kapatıcı 
beyaz boya ile karıştırılırsa, bu 
şekilde meydana gelen renk 
tamamıyla guaşı andırır. Guaş 
boyaları ile yapılan resimler 
renklerinin tokluğu ile yağlı 
boya resimlere çok benzerler. 
Yalnız, bunlarda yağlı boyanın 
vernik parlaklığı yoktur. 
Tempera, yağlı boyanın öncüsü 
sayılır. Bugün de birçok ressam 
tarafından kullanılmaktadır. 
Yağlı boya resimde, fazla 
boya harcamak istemeyenler 
tablolarını ilk önce taslak 
halinde tempera ile boyar ve 
sonra üstünden yağlı boya 
geçerek tamamlarlar. Bu usul 
bilhassa sanatkârane ilhamları 
çarçabuk tespit etmek ve resme 
dayanıklılık vermek bakımından 
çok faydalı bir çalışma tarzıdır. 
Bundan başka, yağsız bir astar 
üzerine yağlı boya ile çalışmanın 

GELENEKSEL SANATLAR

Sulu Boya Sanatı

Köşe Yazısı
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daima iyi sonuçlar verdiğini de 
gösterir.

Boya unsuru olarak 
doğadaki renkli topraklar 
(toprak boyalar) ve bitki 
özsuları (usareler) kullanıldı. 
Bunlar su ile karıştırılır ve 
yapıştırıcı maddelerle birlikte 
resme sürülürdü. Bu ilk 
boyalar ve bunlarla duvar 
sıvalarına yapılan ilk resimler 
sadece daha sonra meydana 
gelen “fresk” başlangıç 
olmakla kalmamıştır. Eski 
Mısır’da papirüsler üzerine 
ilk defa olarak yazı yazılmaya 
başlanması, bugün “sulu boya” 
adı ile kullandığımız boyaların 
yavaş yavaş gelişimini 
gösteren ilk tipik vesikalardır. 
Nitekim papirüs, bizim 
bugün kullandığımız kâğıdın 
da öncüsü olmuştur. Mısır 
hiyeroglifleri ile Çin yazılarında 
alet olarak fırça kullanılmıştır. 
Şu halde yazı yazmakla resim 
yapmak aslında birbirine özdeş 
eylemlerdi.
Boyaların hazırlanmasında 

göze çarpan özellik şu idi: 
Renk veren maddeler ayrı 
ayrı beyaz zamk (Arap zamkı) 
ve yumurta akı ile karıştırılır, 
bunlara ayrıca bal, nöbet şekeri 
ve bazı hayvani ifrazlar katılırdı. 
Bu reçete zaman zaman bazı 
değişikliklere uğramışsa da, 
esas itibariyle, sanayide geniş 
ölçüde boya yapılmasına 
başlanıncaya kadar aynı 
kalmıştır. 

Malzemenin yarattığı 
güçlükler dolayısıyla, mesela 
parşömende olduğu gibi; resim 
yapmakta usul şu idi: İlk önce 
resim madeni kalemle çizgi 
halinde çizilir sonra bunun 
üzerinden hemen daima 
mürekkep kalemi veya fırça 
kullanılarak çini mürekkebi 
veya adi mürekkeple geçilirdi. 
Şekillerin kendilerine mahsus 
renklerini belirtmek için ışık ve 
gölge gibi açıklık ve koyuluklar 
üstübeç yardımıyla ortaya 
konurdu. Bu tarz resim aslında 
bizim bugünkü “guaş” boyaları 
ile çalışmaya benziyor. Şekilleri 

belirtmeye önem veren bu 
resim tarzı  ki bunda kullanılan 
her renk çizgiye yeni bir 
değer verdirmektedir. Bütünü 
itibariyle de resmin ahenkli bir 
tesir yapmasına önem veren 
bir ana kaideye bağlı idi. Bunun 
için kitap ressamlığında yazı 
ile resim arasında daima bir 
uygunluk gözetilirdi. Yazıların 
dizilişinde bilhassa bir özelliğin 
göze çarpması gerekli idi.  

Sulu boyanın tarihi gelişimiyle 
ilgili olarak burada “yalama = 
(La- viermanier)” adı verilen 
resim tarzına da işaret etmek 
gerekir. Bu tarz mesela 
Weimar’da, şair Goethe 
ve çevresindekilerce çok 
sevilmişti. Sadece bir tek 
renkle, mesela çini mürekkebi, 
sepya veya çivit mavisiyle açıklı 
koyulu tonlarda çalışılan bu 
resim tarzı, çizgi ile renkli resim 
arasında bir köprü vazifesi 
görmüştür. Bu bakımdan 
üzerinde durulmaya değer.
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Minyatür resim 18. yüzyılda 
yeni bir değer kazandı. Fakat 
bu sefer parşömen üzerinde 
kitap resmi olarak değil, fildişi 
üzerinde yapılmış küçücük 
portreler halinde kullanıldı. 
Bu portreler, fildişinin rengi ile 
taklidi imkânsız bir uygunluk 
sağlayan cazibeli bir ten rengi 
ve güzel boyanmış elbiselerden 
meydana getiriliyor, ayrıca güzel 
çerçeveler içine alınıyordu. 
Şu veya bu kimsenin bu 
şekilde yapılmış bir resmini 
ailesinin eşyası arasından, 
bir antika koleksiyonundan 
veya bir sergiden alıp hatıra 
olarak odasına asmayı yahut 
da mahfaza içine koyup 
yolculukta yanında taşımayı 
kim istemez.  Bu zarif portreler 
bize birkaç kuşak önceki dede 
ve ninelerimizin yaşayışları 
hakkında, o zamanın uzun 
yazılarından daha çok bilgi 
verirler. Aile üyelerinin bu 
şekilde resimlerini yaptırmak 
Fransa, İngiltere, Almanya, 
Avusturya ve İtalya’daki 
asilzadelerin ve orta halli halkın 
ileri gelenlerinin atalarına karşı 
başlıca saygı vazifesiydi.

Rokoko çağı boyunca 
Almanya’da sulu boya nispeten 
az bir ilerleme kaydetmiştir. 
Hâlbuki Fransa ve Hollanda’da 

bir yükselme görülür. Frankfurtlu 
Georg Melchior Kraus adı 
bize Almanya’da günlük hayat 
sahnelerinin sulu boya ile 
resmedilmeye başlanmasını ve 
dolayısıyla Goethe’yi hatırlatır. 
Asıl Rokoko’ya ait özellikleri 
ifade eden, Schenan adı ile 
de anılan ressam Johann 
Eleazar Zeisig’tir. Bu zat günlük 
hayat sahnelerini resmetmek 
hususunda da mükemmel bir 
tekniğe sahipti. İlk zamanlar 
Zittau’da daha sonraları 
ise Saksonya saraylarında 
çalışmıştır.

İngiltere’de özel bir resim 
okulunun kuruluşunda, 
iklim şartlarının büyük etkisi 
olmuştur. Bu hareket daha 
18. yüzyıl içinde Warwick 
Smith adı ile de anılan Smith 
tarafından başlamıştır. Bu zat 
gerçi, resmi önce çizgi ile sonra 
da modelin şekil özelliklerine 
göre işleyerek ortaya koyan 
yağlı boya ressamları gibi, 
tek renkli gri zemin üzerinde 
çalışıyordu. Fakat bununla 
beraber, gene de yeni bir 
hareketin meydana gelmesinde 
ilk adımı atmıştır. Kendisinden 
sonra yetişen Thomas Girtin 
ve bilhassa renklerinin tazeliği 
ve canlılığı ile tanınan W. M. 
Turner ( 1775-1851), her yenilik 

hareketinde olageldiği gibi, 
geleneğe bağlı akademilerin 
muhalefetiyle karşılaştılar.

Bir eserin değerini veya 
değersizliğini belirten ne konu 
ne de tekniktir. Bunu belirten 
şey sadece kişinin yaradılışı ile 
birlikte sahip olduğu dünya 
görüşüdür. Ahlaki manada bir 
kültür idealini gerçekleşmiş 
görmek için bu sonuncusuna, 
yani bir dünya görüşüne mutlak 
surette ihtiyacımız vardır. Bize 
önderlik yapacak kimselerin 
bulunmayışından ve ölmez 
değerler ortaya koyacak 
evrensel dâhilerin yokluğundan 
şikâyet edebiliriz. Fakat 
aramızda akıl ve idrak sahibi 
olanlar sayısızdır. Eğer güzel 
sanatlar alanında çalışmak, 
bu yolda yürümek istiyorsak 
bunun için sadece bu işi bütün 
yüreğimizle sevmek yeter. 

GÜLÜZAR ÇEVİK
Aydın Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi ve Çini Sanatçısı
glzrakar@hotmail.com
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ADİLE SULTAN KİMDİR?

1 Haziran 1826 tarihinde Topkapı Sarayı’nda doğdu. Babası 
Osmanlı padişahlarının otuzuncusu olan II. Mahmud, annesi 
Zernigar Sultan’dır. Sultan Abdülmecit’in kız kardeşidir. Adile 
Sultan, sarayda çok iyi bir eğitim görmüş, daha sonra da 
1845 yılında Kaptan-ı Derya ve Sadrazam Mehmet Ali Paşa ile 
evlenmiştir. Düğünleri 19’uncu yüzyılın en muhteşem düğünü 
olarak tarih sayfalarına geçmiştir. Her dönemde gündemde 
kalmayı başaran, asrın birçok siyasi ve idari kararlarının 
alınmasında etkisi ve rolü olan Adile Sultan, kadınların 
haremden dışa açılmalarına öncülük etmesinin yanında, 
yardımseverliği ve insan sevgisi ile İstanbullular tarafından 
çok sevilmiştir. 
İyi bir eğitim sürecinden geçmiş olan Sultan, edebiyata 
düşkünlüğü ile tanınmaktadır. Öyle ki Osmanlı Devleti’nin 
ilk divan sahibi kadın şair olarak anılmaktaydı. Yunus Emre 
gibi hece vezniyle şiirler yazmış, bunları “Adile Sultan Divanı” 
olarak yayımlamıştır.

ADİLE 
SULTAN 
SARAYI
Manzarası ve tarihi yapısıyla Anadolu yakasını güzelleştiren 
Üsküdar ilçesinin bir süsüdür, Adile Sultan Sarayı. Günümüzde 
birçok organizasyona ev sahipliği yapan Adile Sultan 
Sarayı Sarkis Balyan tarafından 1858 yılında yapıldı. Sarkis 
Balyan tarafından, Sultan Abdülmecit’in kız kardeşi olan 
Adile Sultan’a yaptırılan saray, Sultan Abdülmecit’in vefatıyla 
tahta geçen kardeşi Sultan Abdülaziz, kardeşinin vasiyeti 
niteliğindeki hediyeyi vermek için yola koyuldu. 1861 yılında 
harabeye dönen konağı yıktıran Sultan Abdülaziz, yıkılan 
konağın yerine şu anki görünen sarayı yaptırdı.
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ELİF NUR AKBULAT
Açik Fikir Platformu

Düzce Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği

Saray, naifliğin ve 
sadeliğin mimaride vuku 

bulmuş halidir.

1898 senesi Ocak ayında vefat edince, kocası 
Mehmed Ali Paşa’nın Eyüp’teki türbesine 
defnedilmiştir. Adile Sultan, yetmiş üç sene 
yaşamış ve bu süre zarfında, İkinci Mahmud, 
Abdülmecid, Abdülaziz, Beşinci Murad ve İkinci 
Abdülhamid’in saltanatını görmüştür. Adile 
Sultan’ın türbesi halen İstanbul Eyüp’te, Bostan 
İskelesi yakınındadır.

Sarayın Mimari Yapısı
Adile Sultan Sarayı; Topkapı Sarayı, Beylerbeyi 
Sarayı, Valide Sultan Camii gibi büyük 
eserlere imza atan Sarkis Balyan tarafından 
yapılmıştır. Sultan Abdülmecit, kız kardeşi 
Adile Sultan’a bir saray yaptırmak üzere 
Kandilli sırtlarında Tophane Müs’iri Halil Rıfat 
Paşa’nın konağını ve bahçesini satın almıştır. 
Ancak saray daha sonra 1876 yılında Sultan 
Abdülaziz tarafından yaptırılmıştır. Adile 
Sultan Sarayı’nda elli beş oda, iki salon ve bir 
de büyük taşlık bulunmaktadır. Sarayın iki 
kapısı vardır bu kapılardan biri denize diğeri 
ise bahçeye açılmaktadır. Muhteşem bir deniz 
manzarasına sahip olan yapı, iç mimarisiyle 
de kendine hayran bıraktırmaktadır. Büyük 
bir girişe sahip olan eser, avizelerinin şıklığı ile 
insanları büyülemektedir. Üst kata çıkmak için 
görkemli iki taraflı bir merdiven tercih edilmiştir. 
Bu yönünden dolayı birçok organizasyona ev 
sahipliği yapmıştır. Yukarı katta Adile Sultan’ın 
şahsi odası bulunmaktadır. Duvarlarında altın 
yıldızlı çerçeveler ve ince işlemelerle naif bir 
yapıya sahiptir. Sarayın en ilgili çekici bölümü 
Adile Sultan’ın odasının arkasında yer alan oval 
biçimli on iki sütuna oturan büyük salondur. 
Barok tarzı işlemeler, altın sarısı işlemler ile 
Saray, naifliğin ve sadeliğin mimaride vuku 
bulmuş halidir. Ne yazık ki Adile Sultan, genç 
yaşlarında dört çocuğunu ve eşini kaybetmiştir. 
Artık anılarla dolu bu sarayda yaşamak 
istemeyen Adile Sultan, buradan ayrılmak 
istemiştir. 1868 yılında Adile Sultan, yıllarca 
yaşamış olduğu abisinin hediyesi olan bu güzel 
saraydan ayrılmıştır. 
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Mevsimi gelmişken biraz 
balık hakkında konuşalım 
mı? Aslında çoğu insanın 
tüketilmesi gerektiğini bildiği 
ama zaman zaman ihmal 
ettiği bir besindir. Balık, 
içerdiği sağlıklı yağlar ve 
zengin vitamin kaynağı olması 
nedeniyle yetişkinlerin ve 
özellikle de çocukların haftada 
en az 2-3 defa tüketmesi 
gereken bir besin kaynağı. 
Çocuğun anne karnından 

başlayarak bedensel ve 
zihinsel gelişimi için balık 
önemli rol oynar. Şimdi hep 
beraber balığın faydalarına, 
nasıl tüketilmesi gerektiğine 
bakalım.

Balık demek Omega-3 
demektir.
Balıkta, diğer hayvansal 
kaynaklı besinlerin aksine 
doymuş yağ yerine, doymamış 
yağ asitleri denilen Omega-3 

yağ asitleri bulunur. Omega-3 
retina, beyin ve sperm 
hücrelerinin tam olarak 
çalışmalarını sağlar. Kalp 
sağlığına büyük katkısı 
vardır. Yetersizliğinde; görme 
bozuklukları, depresyon; 
konsantrasyon, dikkat ve 
davranış bozukluklarına neden 
olabilir.

Zekânın güçlenmesine 
yardımcı

BALIK
MEVSİMİ 

GELDİ
“Balığın 
faydaları 
saymakla 
bitmiyor”
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Balık, iyottan zengin bir besin 
kaynağıdır ve bu yolla zekâ 
gelişiminde önemli rol oynar. Balık 
yiyen çocukların zekâ seviyelerinde 
artış meydana geldiği ve öğrenme 
kabiliyetlerinin arttığı görülmüştür. 
Özellikle gebeliğin ilk üç ayında 
düzenli balık tüketen annelerin 
bebeklerinde öğrenme, algılama 
ve bebeklik döneminde kavrama, 
tutma gibi el fonksiyonlarının 
güçlü olduğu saptanmıştır. Bebek 
ve çocuklarda zekâ gelişimini 
destekleyen balığın bileşimindeki 
DHA, görme ve nörolojik gelişimin 
sağlıklı bir biçimde gelişmesinde 
büyük rol oynuyor.

Balık yiyerek vücut direncinizi 
yüksek tutun.
Balık anti-inflamatuar etki gösteren 
yağ asitlerini içerir. Bağışıklık 
sistemini destekleyen bu yağ 
asitleri enfeksiyonla ilişkili bütün 
hastalıklara karşı koruyucu etki 
gösterir. Özellikle kış aylarında 
sıklıkla karşımıza çıkan gribe 
karşı mutlaka düzenli olarak 
balık tüketilip bağışıklık sistemi 
desteklenmelidir. Diyetisyen Betül Ceylan

BETÜL CEYLAN Sağlıklı 
Beslenme ve Diyet Merkezi 

www.betulceylan.com
instagram: dytbetulceylan

Tam bir kalp dostu!
Balığın içerisindeki omega-3 yağ asitleri kötü 
kolesterolü (LDL) düşürürken iyi kolesterolü 
(HDL) yükseltir. Kandaki trigliserid yani serbest 
yağların düşürülmesini sağlar. Tansiyonu 
düşürerek kalp yetmezliğinden ve inme (felç) 
riskinden korur. Kanın pıhtılaşmasını önleyerek 
akışkanlığını arttırır ve bu şekilde kalp sağlığını 
korumada büyük etkisi vardır.

Depresyondan korunmada faydalı
Yoğun iş ortamı ve günlük hayatın 
koşuşturmacasında sorunlar üst üste 
gelebiliyor. Yapılan çalışmalar, Omega-3 yağ 
asitlerinin depresyona karşı korunmada büyük 
faydalı olduğunu bize gösteriyor.

Obeziteye karşı etkilidir.
İnsülin direncinin kırılmasında yüksek rolü olan 
Omega-3 yağ asitlerini yüksek oranda içeren 
balık ise obeziteyle gelişen kardiyovasküler, 
diyabet gibi hastalık risklerinin azalmasına 
yardımcı olur. Etkisinden yararlanmak içinse 
mutlaka düzenli olarak tüketilmelidir.

Pişirme yönteminize dikkat edin!
Kızartmadan kesinlikle kaçınmalısınız. Çünkü 
yağda kızartma ile özellikle kardiyovasküler 
hastalıklara yol açan trans yağ asitlerini attırmış 
olursunuz. Fırında, ızgara veya buğulama 
şeklinde hazırlama yöntemlerini tercih 
etmelisiniz.

Kaliteli protein kaynağıdır.
Balığın proteini hayvansal kaynaklı bir 
protein olduğu için biyoyararlılığı yani vücut 
proteinine dönüşme oranı çok yüksektir. Bu 
yüzden balık, büyüme-gelişme ve yeni doku 
yapımı için gerekli proteinin karşılandığı en 
temel besinlerden biridir. Yeni doku üretimine 
en çok ihtiyacı olan grup ise büyüme çağındaki 
çocuklardır. Bu yüzden özellikle çocukların 
düzenli balık tüketimesine dikkat edelim.

Mevsim balıkları nelerdir?
Kış mevsiminde uskumru, lüfer, palamut ve 
torik yağlanır ve bu nedenle de kızartmadan 
buğulamaya her türlü yemeği lezzetle yapılır. 
Tekir bolca avlanır ve hamsinin de tam lezzetli 
olduğu zamandır.
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Röportaj

AZiZ 
TOKAT 

.

Başarılı kimselerin ortak özelliği 
yılmadan çalışmaktır. Önüne çıkan 
hiçbir engeli umursamadan yoluna 
devam etmektir. Bu sayımızda 
81 yaşında, hayatının neredeyse 
tamamını futbola adamış Aziz Tokat 
ile bir röportaj yaptık. 

Merhaba Aziz Bey 
okuyucularımıza biraz 
kendinizden bahseder misiniz?
Ben 1938 Ordu doğumluyum. Evli 
3 Çocuk Babasıyım.1 kız 1 oğlan 2 
de torun sahibiyim bir de köpeğim 
var. Ordu’da yaşıyorum. Yaklaşık 58 
senedir futbolun içindeyim. Ordu 
Esnaf Spor’u çalıştırmanın dışında 
Ordu A.S.K.F’nin kurucularındanım 
aynı zamanda 10 dönem Orduspor 
yöneticiliği yaptım. Şu an da yeni 
Orduspor takımının 2. başkanlığını 
yapıyorum. A.S.K.F’nin tertip 
komitelerinde görev yaptım.

Esnaf Spor 
çocuğum gibi...
Çünkü binlerce 

çocuğum 
var benim, 

emeğim, 
ömrümün 
60 yılı var



RöportajAsıl mesleğiniz terzilik sanırım? 
Antrenör olmaya nasıl karar 
verdiniz? 
Evet, asıl mesleğim terzilik. Amatör 
olarak sporla uğraşırken ilimizde 
açılan antrenörlük kursuna katılarak B 
kursu diploması aldım ve bu işe daha 
profesyonel olarak yöneldim. Birçok 
sayıda Ordu il şampiyonluğu ve çok 
sayıda Türkiye kupası maçlarımız var. Bu 
işi sevdiğim ve çocukları sevdiğim için 
yapıyorum, maddi bir beklentim yok. 

Esnaf spor ’un kuruluş öyküsünden 
bahseder misiniz? 
Ordu Esnaf Spor’u 1961’de 7 arkadaşla 
biz kurduk. Daha sonra resmi olarak 
1963-64 yılında liglere katıldık. Diğer 
arkadaşlar ayrıldı ben yoluma devam 
ettim. Başarıdan başarıya koştuk, tabi ki 
bu işleri yaparken Ordu iş adamları, esnaf 
arkadaşların büyük desteğini gördük. 
Bizlere sahip çıktılar destek verdiler.

Esnaf Spor’un kalbinizdeki yeri 
nedir?
Çocuğum gibi... Çünkü binlerce çocuğum 
var benim, emeğim ömrümün 60 yılı var.

Türk futboluna kazandırdığınız 
oyuncular var mıdır?
Var olmaz mı Beşiktaş kalecisi Metin 
Akçevre, Galatasaraylı Kayseri’nin kalecisi 
Bahattin Yıldırım, Ömer Güvenç, 
(Gazeteci) Ordu sporlu Arif, Turgay, 
Aydın Yıldırım, Dursun Altaş, 
Ömer Köse, Sebahattin Döne, 
Orduspor’da Süleyman Ersoy 
daha adını sayamadığım 1. lig 
2. lig ve 3. liglerde oynayan 
bir sürü oyuncu var. Ordu 
Esnaf Spor aynı zamanda 
antrenör yetiştiren okul 
gibidir. 

Esnaf Spor 
takımının bu seneki 
hedefleri nelerdir?
Bu sene lige genç bir 
kadroyla başladık. 
Hedefimiz ligi üst 
sıralarda bitirmek. 
Diğer takımlarımız 
olan U-12, U-13, 
U-14, U-15, U-16, 

U-17 mücadele edebiliriz. Takımımızda 
benim dışımda hocalar da var.

Antrenörlüğe dair unutmadığınız bir 
anınız var mıdır?
Bir hakem yüzünden 
şampiyonluğumuzdan olduk. Samsun 
grup maçlarına gittiğimizde hakem 
yazı tura attı daha sonrada yazı da, tura 
da benim diyerek bizi şampiyonluktan 
etti. Tabi bu olay 50 yıl önce oldu. Şayet 
Karagümrük’ü yenseydik Galatasaray’ı, 
Fenerbahçe’yi Türkiye kupası maçları için 
Ordu’ya getirecektik.

Beğendiğiniz teknik direktör ve 
oyuncular kimlerdir?
Mustafa Denizli, Mircea Lucescu, Serpil 
Hamdi Tüzün, Şenol Güneş, Fatih Terim, 
oyunculardan Emre Belezoğlu, Burak 
Yılmaz, Vedat Muriç, Ferdi Kadıoğlu, 
Abdülkadir Ömür, Merih Demiral, 
Rıdvan Dilmen, Xhevat Prekazi, Metin 
Oktay,Tanju Çolak, Necmi Mutlu...



Hiç başka takımda teknik 
direktörlük yapmayı 
düşündünüz mü? 
Çok teklifler aldım ama 
kendi takımımı bırakmadım 
kulübümüz kapanmasın diye 
burada devam ettim.

Bu kadar uzun yıllar 
içerisinde yaşadığınız 
zorluklar nelerdir? 
Çok zorluklarla geldim 
bu zamanlara. Başta 
maddi zorluklar yeri 
geldi malzemecisi oldum 
formaları yıkadım maddi 
imkân olmadığı için bütün 
kategorileri ben çalıştırmak 
zorunda kaldım uzun yıllar. 
Tabi ki tüm takımın yükünü 
üstlenmek zor iştir.

Sizce Türk futbolu 
nereye gidiyor? Genç 
futbolcu ve antrenörlere 
tavsiyeleriniz nelerdir?
Türk futbolu iyiye gitmiyor. 
Bir takımda 14 yabancı 
olmaz. Milli takımda doğru 
dürüst Türk futbolcusu yok. 
Onun içinde milli takım 
başarılı olamıyor. Milli 
takımda en az 5-6 oyuncu 
olmalı gerisi yerli olması 

gerekir. Antrenörlük çok iyi 
oyun okumalı sistemi en iyi 
şekilde sahaya oturtmalı. 
Oyuncularını her konuda en 
iyi şekilde eğitmeli. Gençler 
de çok iyi çalışmalı disiplinli 
olarak aynı zamanda 
okullarını ihmal etmemeli 
aileler de her zaman 
çocuklarına destek olmalı 
onların yanında olmalı.

Amatör branşların 
yeterince desteklendiğini 
düşünüyor musunuz?
Tam destek verilmiyor 
devlet tarafından spor 
bakanlığı tarafından illerde 
belediyeler, belirli bir bütçeyi 
amatör kulüplere yardım 
olarak verilmelidir. Çünkü 
bu takımların giderleri çok 
fazla destek olmadan bu 
takımların ayakta durmaları 
zordur. Bu Türkiye genelinde 
böyledir. Biz amatör takımlar 
federasyon ve devletten 
daha çok destek bekliyoruz. 
Amatör takımlar tüm liglere 
oyuncu hazırlıyor hem de 
antrenör yetiştiriyor. Bir 
amatör takımda en az 2 hoca 
çalışıyor.

Futbolda ilerlemek 
isteyen gençlere ne 
tavsiye edersiniz?
Çok çalışmak, disiplinli 
çalışmak, tabi okulda iyi bir 
eğitim almayı da unutmamak 
gerekir.

Son olarak yaşam 
tecrübenizden hareketle 
dergimiz okurlarına ne 
söylemek istersiniz?
Öncelikle bana derginizde 
yer verdiğiniz için 
çok teşekkür ederim. 
Çocuklarımıza sahip çıkalım 
onlara her konuda destek 
olalım. Başarılı olmak için 
çalışmak ve aile desteği 
çok önemli. Gençleri spor 
dallarına yönlendirelim. 
Yaşamda ve sporda kalite çok 
önemlidir. Spor camiasına 
ve tüm ailelere mutlu yıllar 
diliyorum.

Röportaj: Zeynep ŞEN
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Bilimsel araştırmalara göre kedi ve 
insan ilişkisinin başlaması 9500 yıl 
öncesine, tamamen evcilleştirilmesi 
ise 3500 yıl öncesine kadar 
dayanmaktadır. Evcil kedilerin 
atası olarak Avrupa Yaban Kedisi 
(Felis silvestris silvestris) ve Afrika 
Yaban Kedisi (Felis silvestris lybica) 
gösterilmektedir.

Kediler anatomik olarak güçlü 
ve esnek bir bedene, hızlı ve 
çevik reflekslere sahiptir. Kediler; 
insanlara ve köpeklere göre işitme 
ve görme konusunda çok daha 
iyidirler. İşitme konusunda öyle 

iyidirler ki metrelerce ötedeki 
bir böceğin yürüyüşünü veya bir 
farenin soluğunu duyabilirler. 
Geceleri ise insanlara göre 6 kat 
daha iyi görebilirler. Bundan dolayı 
genellikle gündüzleri uyuyup 
geceleri aktiflerdir ve avlanma 
eğilimindedirler.
Kediler bir şey içerken dillerini 
inanılmaz hızlı bir şekilde kullanırlar. 
Sıvı, dil aracılığıyla ağıza taşınır. 
Dilleri ise zımpara gibidir ve diller 
üzerinde onlarca odacık mevcuttur. 
Bu odacıklar sıvı alımı sırasında suyla 
dolarak sıvıyı bu şekilde ağıza taşır.
Ortalama olarak yetişkin bir erkek 

KEDi DOSTLARiMiZi 
TANiYALiM
Kedilerin 

mırıltısının 
kalp ritmini 
düzenleyip, 

kalp krizi 
riskini de 
azalttığı 

araştırmalarla 
kanıtlanmıştır.

18

Köşe Yazısı



Vet. Hek. Gültekin KÜLEKÇİ
 Clubvet Pet Sağlık Merkezi

www.clubvet.com.tr

kedi ağırlığının 
ne kadar olduğunu 
söylemek gerekirse 
3.5 ile 7 kg, yetişkin 
dişi kediler ise 2.5-4.5 kg 
arasındadır. Enleri ortalama 
30 cm, uzunlukları ise 70 cm 
civarındadır. Ortalama ömürleri 15 yıldır. 
İyi besleme ve bakım sonucu 20 yıl kadar da 
yaşayabilirler.
Kediler doğduktan sonra ortalama 10-14 gün 
sonra gözleri açılır ve iki ay sonunda da asıl göz 
renklerine sahip olurlar. Bu süreçte 50-60 gün 
kadar anne sütü almaları, hem bazı hastalıklara 
karşı bağışıklıklarının oluşması için hem de 
gelişimleri için çok önemlidir. Anne sütü ile 
birlikte dişlerin yeterince oluşması sonrası yaş ve 
kuru mama desteği de sağlanabilir. Sonrasında 
bir yaşına kadar kuru mama ve ara ara yaş mama 
desteğiyle besleme yapılabilir.
Kedilerin erginliğe ulaşma zamanı ortalama 
altıncı aydır. Bu zamanda dişi kediler kızgınlık 
gösterirler. Bazı kediler dördüncü ayda da 
kızgınlık gösterebilirler. Bu çiftleşme isteği 
sonucu yerde yuvarlanma, sahibine daha 
fazla yakınlaşma ve sürekli acı acı miyavlama 
davranışı görülebilir. Bu dönem bazen günler 
bazen ise birkaç hafta sürebilir. Bu istek sonucu 
çiftleşen kediler 58-67 gün gebelik süresi sonucu 
yavrularını doğururlar.

Bu süreçte anne proteince zengin bir diyet ve 
çeşitli vitamin desteği sağlanarak beslenmelidir. 
İlerideki yazı dizimizde bu konuya da ayrıntılı 
olarak değinilecektir.

Erginliğe ulaşan erkek kedilerde ise daha 
fazla uyuma, iştahtan kesilme, erginlik öncesi 

zamanlara göre 
hareketlilik ve 

agresiflik görülebilir. 
Genellikle erkek kediler 

idrarlarıyla işaretleme 
yaparak bu döneme girdiklerini 

net bir şekilde gösterirler. 
Gösterdikleri agresiflik sonucu evden 

kaçmalara, yüksekten atlamalara çokça 
rastlanmaktadır. Erkek kedilerin evden 
kaçmasının bir diğer nedeni, kızgınlıkta olan dişi 
kedilerin kokusunu kilometrelerce öteden alıp 
çiftleşmek istemeleridir. Eğer yavru almak gibi 
bir düşünceniz yoksa kedinizin bu dönemde 
kısırlaştırılması en isabetli karar olacaktır. 
Kısırlaştırma sonucunda bu olumsuzlukların 
önüne kolayca geçilmiş olacaktır.
Bu yazımızın sonunda bir önerimiz olacaksa 
kesinlikle şu olur: ‘Evde bir dostunuzun olmasını 
düşünüyorsanız hem sizi mırıltısıyla mutlu 
edecek, hem de zekasına hayran bırakacak 
olan kediler çok iyi bir seçenek olarak en 
ön sıradan size bakıyor olacaktır. Tarihimize 
bakacak olursak Osmanlı 
Devleti döneminde kasaplar 
her gün belirli sayıda kedi ve 
köpek beslemek zorundadır. 
Peygamber Efendimizin de 
Müezza isimli bir kedisi olduğuna 
göre atalarımızdan gelen 
bu sevginin bizde bir 
yeri olması gerekir. 
Kedilerin mırıltısının 
kalp ritmini düzenleyip, 
kalp krizi riskini de 
azalttığı araştırmalarla 
kanıtlanmışken hiç 
beklemeyin derim.’ :)
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“İslâm’da tenkid vardır fakat asıl mesele tahkiktir. Eleştiriden ziyade 
duyduğunuz ya da okuduğunuz şeylerin aslını ve hakikatini öğrenmek, 
asıl meseleniz olsun.”

Genç kardeşlerimizin merak ettikleri 
konulardan birisi de şu: Üniversiteyi okurken 
hayatımızın bu uzun süren safhasında 
kendimizi nasıl yetiştirebiliriz, sınavlara 
hazırlanıp ders kitaplarını tahsil ederken 
diğer yandan nasıl donanımlı hâle geliriz?

Öncelikle donanım kavramını ikiye ayırmak 
gerekiyor: Bilgi donanımı, ahlâk donanımı.

Bizdeki temel eksiklik; bilgi donanımının 
yanı sıra ve özellikle ahlâk donanımıdır. 
Toplumda “kendi”si olabilen, her “ne” ise 
öyle davranabilen, gerçek fikri, düşüncesi 
ve inancını tam olarak ortaya koyabilen 
insan sayısı oldukça az. Bunun birçok sebebi 
vardır. En büyük cesaret; kişinin ahlâkıdır, 
sizin kendinizi, olduğunuz gibi ortaya 
koyabilmeniz önemli bir cesarettir. Bunu, 
genç yaşlarda bu düzeyde anlamak, önemini 
kavramak kolay olmayabilir. Fakat gelin, 
yine de bu yaşlardan itibaren kendimizi inşâ 
etmeye başlayalım, bir hedefimiz olsun. Bu 
hedef dünyevî bir hedef olabilir ve bu hedef 
aşkın bir hedefin bir parçası olabilir. Ancak 
hedef dediğimiz şeyi putlaştırmayalım. 
Çünkü dünyevî olan hiçbir şey tek başına 
kıymetli değildir. Her biri Allah’ın verdiği 
birer araçtır. Arzu ettiğimiz bir kurumda 
çalışmak ya da hayalini kurduğumuz bir 
makamın nasip olmaması durumunda ebedi 
hedefimiz değişmemelidir. O yüzden biz 
dünyada kariyerist olamayız. Günümüzdeki 
hastalıklardan biri de maalesef budur. 
Gençler artık geçmişteki gibi belli düşünce 
akımlarının, belli dünya görüşlerinin bir 

parçası olmadıkları için genelde siyaseti, 
eğitimi, düşünceyi, kültürü ve sanatı 
tamamen araçsallaştırıyorlar. Oysa devlette 
çalışmak için falanca derneğe katılmak, 
bir yere gelmek için filanca vakıfta görev 
almak, illaki siyasi bağlantılar kurmak gibi 
yaklaşımlar esasen “kendi”lik hedefleri 
önünde önemli birer engeldir. Onun ebedi 
bir hedef olması gerekir çünkü cesaret, 
şahsiyet, kendini ortaya koyabilmek; kişinin 
ahlâkının bir parçasıdır. Dolayısıyla ahlâki 
donanım çok mühimdir.

Peki, Ahlâki Donanım Nasıl Elde 
Edilir?
Öncelikle Allah’a has bir kul olmaya 
çalışmakla... Hayatımız bu gayretle 
geçmelidir. Oluruz ya da olduk diyemeyiz, 
olanı görünce imreniriz, olmayanı 
görünce üzülürüz ama en olmayanın 
kendimiz olduğunu düşünmeliyiz. Kişisel 
serüvenimden örnek vermek gerekirse 
ben, Ankara’dan orta gelirli bir aileye 
mensup birisi olarak İstanbul’a geldim. 
O zaman Boğaziçi Üniversitesi şimdiki 
kadar büyük değildi, ortalama bin beş yüz 
kadar öğrenci vardı. Dolayısıyla kampüste 
herkes birbirini tanırdı. İngilizce öğrenirken 
işe, Üsküdar’daki Şemsi Ahmet Paşa 
Cami’nin kütüphane kısmında “okumalar 
listesi” hazırlamakla başladım. Hazırlık 
eğitiminden sonra asıl alanım olacak Siyaset 
Bilimi’nin müfredatını düşündüğümde 
–Atina’dan başlayarak ABD’ye kadar 
gidecek olan serüvende- içinde tek bir 
Müslüman, Çinli ya da Hintli bir isme 

NASIL DONANIMLI 
BİR KİŞİ OLABİLİRİZ?
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Savaş Şafak Barkçin
Makas Dergisi, Aralık- Ocak, 11. Sayı

rastlamadan sanki bütün bir tarihi Batılılar 
yazmış gibi bir sorunla karşılaşıyordum. 
“Buna nasıl bir çözüm geliştirilebilir?” 
diye düşündüm. Çareyi hiçbir zaman 
dışarda, bir kurumda ya da yapılanmada 
aramayın, gerçek çareyi kendinizin üretiyor 
olması gerekir. Günümüzde alternatif 
vakıflarda, akademilerde ya da ilim-kültür 
merkezlerinde değerli isimler aracılığıyla 
alternatif bilgiye erişim söz konusu olabiliyor 
ancak benim dönemimde bu durum, bir 
lükstü. Ben de ilk olarak İslâm’daki siyasi 
klasiklerin bir listesini yaptım. Bugün bile 
daktiloyla yazdığım yüz yirmi-yüz otuz kadar 
kitap ismi gözümün önündedir. O dönemde 
ne internet ne de bir arama motoru da 
olmadığından Beyazıt Kütüphanesi, 
Boğaziçi Üniversitesi gibi erişimimin 
olduğu kütüphanelerden araştırarak bir 
kısmına ulaştım. Maddi yetersizlikten dolayı 
edinemediklerim ise hafızamda tazeliğini 
korudu. Çünkü yapamadığımız şeylerin değil 
“yapmak istediklerimizin, yapmazsak eksik 
kalacaklarımızın listesi” aklımızda sürekli yer 
etmelidir. Kanaatlerinizi, tek bir kaynağa ya 
da perspektife bağlı olarak geliştirmeyin. 
Lütfen farklı perspektifleri görüş alanınıza 
alın. Bir konuda emin olduğunuz bir 

görüşünüz olsa da onu muhakkak tahkik 
edin; gerçek olup olmadığını araştırın. 
İslâm’da tenkid vardır fakat asıl mesele 
tahkiktir. Eleştiriden ziyade duyduğunuz 
ya da okuduğunuz şeylerin aslını ve 
hakikatini öğrenmek, asıl meseleniz olsun. 
Ne olmak, kim olmak istediğimize karar 
verdikten sonra ise yapacağımız işi mahşere 
bağlayarak anlamlandırmamız gerekir. O 
yolda yürümek, bizi Allah’a yaklaştıracak 
bir şey mi yoksa bu, aslında nefsimizin arzu 
ettiği ve dünyada itibar görmek arzumuzdan 
kaynaklanan bir şey mi? Mahşerde “iyiler” 
arasında sayılabilecek işleri yapabileceğimiz 
bir yol ise o yola girelim ve o yolun hakkını 
da sonuna kadar verelim. Asla ilimle ve 
bilgiyle yetinmeyelim; ömür boyu kanaat 
edilmemesi gereken yegâne şey bilgidir. 
Her an yeniden güncelleme yapmak, 
eksiklerimizi gözden geçirmek ve yenilerine 
açık hâlde olmamız gerekir. Dolayısıyla 
donanım; liyakat ve ehliyetle yani ahlâklı 
olmakla mümkündür. Allah, hepimizi hoşnut 
olacağı kişilerden eylesin.
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ŞORAY
UZUN

Kendisini ekranlarda beğenilen birçok 
programdan tanıyoruz. Onu bütün 

programlarında güler yüzlü, merhametli, samimi 
tavırlarıyla izledik. Seksenler dizisinin Ahmet’i, 

Şoray Uzun ile samimi bir röportaj yaptık.

Şoray Bey merhaba. Çekmeköy 2023 
okuyucularımız için kendinizi biraz tanıtır 
mısınız?
1967 Bulgaristan-Razgrad doğumluyum. 1972’de 
ailemle birlikte ana yurdumuza iltica ettik. Adana’ya 
göç ettik ve ben Adana’da büyüdüm. Bildiğiniz 
mülteci bir ailenin oğluyum aslında. Marmara 
Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum.

Bir dönem polis muhabirliği deneyiminiz de 
olmuş, biraz hareketli bir meslek olmalı. O 
günlerden biraz bahseder misiniz?
Okulunda okuyunca stajyer gazetecilik yapmak 
gerekiyor. Bu gereklilik nedeni ile ve belki de bir 
gelecek kurmak adına kısa süreli bir muhabirlik 
deneyimim oldu. Sonra Güneş yayınlarında çalıştım 
bir dönem. Hatta mesai arkadaşım Seksenler dizisinin 
ilk yönetmeni sevgili Müfit Can Saçıntı idi. Bir dönem 
beraber gazetecilik yapan iki arkadaş, seneler sonra 
yönetmen-oyuncu olarak tekrar birlikte çalıştık. Polis 
muhabirliğinin en önemli olayı haber bulabilmektir. 
Bir haber bulabilmek için İstanbul’un altını üstüne 
getirdiğimizi hatırlarım.

Röportaj
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Şoray Bey oyunculuğa ilk başladığınız ve rol 
aldığınız dizi ve klipler hangileri acaba?
Oyunculuğa profesyonel olarak; Tuncel Özinel 
Tiyatrosu’nda başladım. Sonra Ahmet Uğurlu-Karşı 
Tiyatro, Nedim Saban-Tiyatrokare’de değişik oyunlarda 
rol aldım. Daha sonra da TV şovlarında ve dizilerde 
oyunculuk yaptım.
Diziler:
Karşı Show-1991, Barışta Savaşanlar-1992, Beşinci 
Mevsim-1993, Kaygısızlar-1995
Bunlar televizyondaki ilk işlerimdi.

Yaptığınız “Şoray Uzun Yolda” programıyla 
birçok kişiyi kıskandırdığınız aşikar.  Oldukça 
keyifli sohbetler, güzel yerler ve bol yemeklerle 
dolu dolu günler geçirdiniz. Bu çekimler hep 
izleyicinin gördüğü gibi mi? Hiç mi çektiğiniz 
zorluk olmuyor? Her şey güllük gülistanlık mı?
Gezi programı yapmak zordur. Çok yorucudur. Bu tarz 
programları yapanlar ne demek istediğimi çok daha 
iyi anlar ama benim şansıma ‘Şoray Uzun Yolda’ 
programını yaparken her şey neredeyse güllük 
gülistanlıktı. Ekrana yansıdığı gibiydi. Sahiciydi. 
Kurmaca değildi. Uzun yollar, yorgunluk, aile 
özlemi ve bölüm yetiştirme (her hafta iki yeni 
bölüm) dışında pek bir zorluğu yoktu.

Bu program ne kadar sürdü ve kaç 
yer gezdiniz, ekibiniz kaç kişiydi?
Program dört buçuk yıl devam etti. 
Memleketi iki buçuk tur dolaşmışız. 
Ekip; ben, yönetmen, kameraman 
ve bir yönetmen yardımcısı olmak 
üzere 4 kişiydik.

Sosyal medyaya 
baktığımızda 
oyunculuğunuz hakkında 
çok güzel yorumlar 
yapılıyor. İzleyiciler 
tarafından oldukça takdir 
ediliyorsunuz. Şoray Uzun 
kendi oyunculuğunu nasıl 
buluyor?
Kendi oyunculuğum ile ilgili 
bir değerlendirmem yok. Hiç 
olmadı. Alaylı olduğum için 
tüm yaklaşımlarım ‘el yordamı’ ve 
‘usta-çırak’ ilişkisi şeklinde oldu. 
Sonuçta bu işi seyirciye yapıyoruz. Her 
türlü takdir, yorum, eleştiri seyircimizin 
tasarrufunda.
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Süt Kardeşler ’de senaryo 
yazarlığı ve yönetmenlik 
de yaptınız. Başka senaryo 
çalışmalarınız var mı? İleride 
yazmak ve yönetmenlikle ilgili 
çalışmalarınız olacak mı? 
Süt Kardeşler dizisinde yönetmenlik 
yapmadım sadece senaristlik yaptım. 
Şu an için bir senaryo çalışmam yok. 
Bu konuda kendime çok kızıyorum. 
Son derece tembel buluyorum. İleride 
bir şeyler yazarım diye düşünüyorum.

Allah bağışlasın iki erkek 
evladınız var. Yoğun çalışmalarınız 
arasında, çocuklarınıza vakit 
ayırabiliyor musunuz? Onlar bu 
konuda şikayetçi mi? 
Çocuklarıma olabildiğince zaman 
ayırmaya çalışıyorum ama hiçbir 
zaman yeterli olmuyor tabi. Ciddi 
şikayetler alıyorum ama onlardan 
çaldığım zamanları, yine onların 
geleceklerini tesis etmek adına 
çalışarak geçiriyorum. Çocukların 
garanti bir geleceği olsa (-ki kimse 
böyle bir garanti veremez) bu kadar 
çalışıp çalışmayacağımdan emin 
değilim doğrusu.

İş yoğunluğundan ve ailenizden 
sonra kendinize zaman 
ayırabiliyor musunuz? Bu 
zamanda Şoray Uzun ne yapıyor? 
Ne yapmayı seviyor?
Eskiden klasik bir arabam vardı. 
Onunla ilgilenmeyi severdim ama 
çocuklar büyüyünce ve masraflar 
artınca bu hobime ara verdim. Yine 
eskiden ata binmeyi severdim. Şimdi 
vakit yüzünden ona da ciddi bir ara 
verdim. Artık arkadaşlarla futbol da 
oynamıyorum. Galiba benim boş 
vakitlerim ‘leyleğin ömrü’ kıvamında 
geçiyor.

Galatasaray taraftarı ve aynı 
zamanda Galatasaray kongre 
üyesisiniz. Galatasaray’ın 
Avrupa’da bu sene aldığı sonuçlar 
ile ilgili düşünceleriniz nedir?
Sadece bu sezon değil uzunca bir 
süredir Galatasaray, Avrupa’da başarı 
gösteremiyor. Bu sadece Galatasaray’ın 
değil, tüm takımlarımızın sorunu. 
‘Ayağını yorganına göre uzatmama’, 
altyapıdan oyuncu çıkartamama, 
yanlış transfer politikaları ve günü 
kurtarmalık yaklaşımların sonucuna 
bağlıyorum bu durumu.

Alaylı olduğum 
için tüm yaklaşımlarım ‘el yordamı’ ve

‘usta-çırak’ 
ilişkisi 

şeklinde 
oldu.

Alaylı olduğum 
için tüm yaklaşımlarım ‘el yordamı’ ve

‘usta-çırak’ 
ilişkisi 

şeklinde 
oldu.

““

25

Röportaj



Bu sene okuduğum bir haberde, sizinle 
ilgili içimden ‘yüreği güzel bir insanmış’ 
tabirini kullanmıştım. Sizi çok seven 
serebral palsi hastası Adıyamanlı 
Reyyan’ı ziyarete gitmiştiniz. Bu 
buluşmayı kısaca bir hatırlatır mısınız?
Reyyan kızımız dizimizin ve Ahmet karakterinin 
hayranıymış. Aile bize ulaştı. Ben de büyük 
bir keyifle hem aileyi hem de Reyyan kızımızı 
ziyaret ettim. Ara ara hâlâ telefonlaşırız.

Çok neşeli, canlı ve içten bir görünüşünüz 
var. Hayata hep pozitif bakanlardan 
mısınız? Şoray Uzun’u kızdıran, 
sinirlendiren, üzen şeyler neler?
Benim kendi payıma en çok kızdığım 
şey; haksızlık. Bir adaletsizlik, bir eşitsizlik 
durumunda dayanamıyorum. Bir de, bir iki 
hödüğün genç kızların ‘özgürce yürüyebilme 
hakları’na olan terbiyesizlikleri. Bir kişiye 
4-5 kişinin dayılanmasına da tahammül 
edemiyorum. Bu yüzden çok dayak yemişliğim 
var. Hatta bu mevzu ile ilgili sözümüz ertelendi 
bir süre. Ee ne yapalım, Adana’da büyüdük.

Şoray Bey röportaj için çok 
teşekkür ederiz. Son olarak 
okuyucularımız için 
söyleyeceğiniz bir şey, 
ileteceğiniz bir mesaj 
var mı?
Okuyucularımıza 
biraz tevekkül 
tavsiye ediyorum. 
Her şeyi biraz 
oluruna bırakmak 
lazım. Siz ne kadar 
çabalarsanız 
çabalayın sonuçta 
yine ‘su akar yolunu 
bulur.’ Sağlığınızın, 
ailenizin, 
ömrünüzün, 
‘var olanın’, anın 
keyfini çıkartın.

Röportaj: Ümit ŞENER

Röportaj
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Tüm canlılar gibi insanoğlu 
da barınma, yuva yapma ve 
çevresindeki etkenlerden 
korunma isteği sonucu 
mimarlık hareketini ortaya 
çıkarmış ve bunu doğada 
bulunabilecek en kolay 
maddelerden olan odun, taş 
vb. malzemeleri kullanarak 
yapmıştır. Zaman içinde 
de bunlara şekiller vererek 
en sağlam bir biçimde bu 
maddelere duygularını 
katmış ve günümüze kadar 
bunları geliştirerek yapıları 
oluşturmuşlardır. 

Mimarlık kelime anlamı olarak 
çoğu kaynaklarda yapı sanatı 
olarak tanımlanmaktadır. 
Mimarlığın bir sanat 
olduğunu ve eski mimari 
yapılara baktığımızda da Türk 
kimliğimizi sanatla yapılara 
nasıl işlediğimizi kolay bir 
şekilde görebiliriz. “Türk Evi” 
Osmanlı ile beraber daha 
da benliğini kazanmış ve 
600 yıl günümüze kadar 
sürekli gelişmiş bir yapı 
tipidir. Halen Anadolu’nun 
birçok şehirlerindeki kırsal 
kesimlerinde bu yapıları 
görebiliriz. Safranbolu 
Evleri UNESCO tarafından 
koruma altına alınmış en 
güzel örneklerden sadece bir 
tanesidir. Basitçe anlatacak 
olursak bu yapılar; komşu 
binanın çevresini ve güneşini 
engellemeyecek şekilde 
dizayn edilmiştir. Genellikle iki 
katlıdır, giriş katları hayvanlar 
için ahır olarak ve erzak 
deposu şeklinde kullanılır. 
Evlerde “Sofa” adı verilen ortak 
kullanım alanları bulunur ve 
odalara girişler de buradan 
sağlanmaktadır. Sofa ortak 
zaman geçirilen alandır ve 
zamanla güncel evlerimizdeki 

koridora dönüşmüştür, fakat 
artık ailenin beraber zaman 
geçirdiği yer değil odalara 
dağılım için kullanılan bir alan 
olmuştur. 

Türk evlerinde görebileceğimiz 
Haremlik-Selamlığın başlangıcı 
olarak kabul edebileceğimiz 
en ince düşüncelerden bir 
tanesi de dış kapılarda iki adet 
tokmak olmasıdır. Bunlardan 
biri kalın diğeri incedir. 
Bu iki tokmağın kullanım 
amacı kapı çalındığında ev 
sahiplerine dışarıdaki kişinin 
erkek veya kadın olduğunu 
anlatmasıdır. Kalın tokmak ile 
kapıyı çaldığımızda tok bir ses 
çıkmasıyla ev sahibi dışarıdaki 
kişinin bir erkek olduğunu 
anlar ve kapıyı erkek açar. 
İnce tokmak çalındığında 
da anlayabileceğimiz üzere 
tiz bir ses çıkmasıyla kapıyı 
kadın açar ve bu dünyada 
benzeri olmayan en ince 
düşüncelerden bir tanesidir. 

Zamanla bu yapılar ve 
düşünceler, nüfusun da artması 
ile şekil değiştirmişlerdir. 
Artık daha kalabalık olan 
insanoğlu çevreye yayılmış 
ve düşüncelerini de yavaş 
yavaş yapıların cephelerinde 
anlatmaya başlamıştır. Din 
ile sanatı harmanlayarak elde 
edilen motifler artık ayrı bir 
yapı dili oluşturmuştur. Daha 
çok Avrupa’daki yapılarda 
ve ilk yerleşim yerlerinde 
görebileceğimiz aslan 
gibi güçlü ve asil hayvan 
motifleri; dünya genelinde 
üç büyük dinden biri olan 
Hristiyan sembolizmi için 
soyut düşünceleri somut 
hale getirmenin yollarından 
bir tanesidir. Hristiyanlık 
dininin kutsal kitaplarında da 

Süsleme,
Türk evini eser 

haline getirmede 
önemli 

unsurlardan bir 
tanesidir.
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Furkan KAPLAN
Mimar

çoğu zaman bu figürün bahsi 
geçmektedir ve onlara göre 
kurtuluşun bir sembolüdür. 
Bu gibi düşüncelerden 
ötürü insanoğlu; nasıl ilk 
çağlarda mağaralara insan, 
hayvan figürleri çizdiyse bu 
zamanlarda da duygularını bu 
şekilde dışa vurmuştur. Benzer 
durum Türk evi yapılarında da 
görülmektedir. Süsleme, Türk 
evini eser haline getirmede 
önemli unsurlardan bir 
tanesidir. Burada kullanılan 
motiflere örnek olarak hayat 
ağacı, kartal, hilal, yıldız gibi 
motifleri örnek verebiliriz. 
Beylik dönemlerindeki İlhanlılar 
zamanında yapılan Erzurum 
Çifte Minerali Medreseyi örnek 
verecek olursak minarelerinde 
hayranlık uyandıracak 
motif ve işlemeler göze 
çarpmaktadır. Minaredeki hilal 
formunun içinden hayat ağacı 
çıkmaktadır ve etrafında ejder 
motifi vurgulanmaktadır. Bu 
kâinatın ve yaşamın sürekli 
yenilenmesini sembolize eder. 

Çifte Minareli Medresedeki 
bu ince ruh günümüze kadar 
insanoğluna ışık olmaya devam 
etmektedir.

Yine Erzurum’da olan Yakutiye 
Medresesi’nde de bir hayli 
etkileyici hayat ağacı, kartal ve 
aslan motifleri bulunmaktadır. 
Hayat ağacı burada da kâinatı 
temsil ederken Kartal Türklükle 
bağlantılı aslan ise gücü 
temsil etmektedir. Bu denli 
ince işçilik gerektiren mimari 
yapıları oluşturmak ve bu 
yapılarla iç içe yaşamak insanın 
ruhunu da beslemektedir. Yapı 
cephelerindeki sembolik kat 
silmeleri, pencere işlemeleri, 
saçaklar, ahşap oyma motifleri, 
taş işleme motifleri gibi 
süslemeler her bir yapıda 
eşsizlik, özel olma durumunu 
sağlar.

Peki, ne oldu da bizler böylesine 
anlam yüklü eserlerden 
vazgeçtik? Aslında bunun 
tek bir cevabı yoktur. Çünkü 
zamanın değişimi insanların 

yaşam biçimlerini 
de değiştirmektedir. 
Günümüzde 
bakacak olursak 
çağdaş yaşam 
koşullarının 
etkisi bizleri 
standartlarımızdan 
uzaklaştırmaktadır 
ve minimalist 

bir yaşam biçimine doğru 
dönüşmemize olanak 
sağlamaktadır. Bu durum 
müstakil konutların yerini 
toplu konutlara bırakıp, ayrı 
renk cümbüşleriyle farklılık 
kazandırılmaya çalışılan ve 
birbirine benzeyen yapıları 
ortaya çıkarmaktadır.

Bu tarihi değişimin 
etkisinden yapıların ruhunu 
da kaybetmeden modern 
bir şekilde etkilenen 
mimarlarımız elbette vardır. 
Eski dönem mimari çalışmaların 
hassasiyetini koruyan ve 
çağdaş konfor koşulları içinde 
ruhu olan yapılardan birine 
örnek verecek olursak ilk 
söyleyebileceğim Sancaklar 
Camii’dir. Bu eseri inşa eden 
Mimar Emre Arolat yapıyı sade 
ve gösterişten uzak, İslam’ın 
mütevazılık anlayışını başarılı bir 
şekilde yansıtmıştır. Cami eğimli 
bir arazi üzerine kurulmasından 
ötürü, içine girdiğinizde yerin 
altındaymış hissi uyandırır. Cami 
içerisinde ışıklandırmalardan 
uzak durulmaya çalışılmış olup, 
aydınlığı mihrap tarafındaki 
yarıklardan direkt gün ışığıyla 
almaktadır. İnşasında alışılmışın 
dışında bazalt ve kayrak taşlar 
kullanılmış olup sadeliği ve 
saflığı simgelemektedir. Giriş 
saflarında kademe kademe 
aşağıya inilmesi dünyevi 
hayatı geride bırakmayı 
temsil etmektedir. Sancaklar 
Camisinde hissedilen huzur 
ve huşu modern bir yapıyla 
da örtüşmesinin mümkün 
olabileceğini göstermiştir. 
Mimarların üstadı Mimar 
Sinan’ın dediği gibi: Yaptığın 
işi gönülden hissedersen, 
ırmaklar çağlar içinde…

29

Köşe Yazısı



ABU DHABİ -  CEYLAN
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Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahyan çöl iklimin çocuğu 1960 
yıllara kadar modern yaşamdan çok uzak yaşam sürerken, 
kıvrak zekası, birleştirici gücü, kendine güven duygusuyla 
önce kendi topluluğunun Emir’i sonra da Arap çöllerinde 
yaşayan bedevi kavimleri arasında barışı sağlayan kişi 
durumundayken; bir gün av sırasında bir ceylanın peşine 
düşmüş. Saatlerce takip ettikten sonra ceylan bir yerde 
durup Emir’e bakmış. Onun yanına gelmesini beklemiş. 
Emir yanına gelince de kaybolmuş. Emir bu olayı işaret 
sayıp; o yerde şehir kurmaya karar vermiş. “Kendi kendine 
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BİrLEşİk ArAp 
EMİrLİkLErİ
(BAE);
Abu Dabi, Dubai, Sharjah, Fujairah, Umm Al-
Quwain ve Ajman Emirliklerinden oluşan 6 
Emirliğin bir araya gelmesiyle 1971 yılında 
kurulmuş. Bilahare Ras Al Khaimah da 10 Şubat 
1972’de federasyona katılmış. 

Adı Ceylan (Abu Dhabi) olan bu şehri görmek 
tüm ebrucuları olduğu kadar beni de çok 
mutlu etti. Ebrunun tanıtımı için gelmiştik. 
Dünyanın en önemli şehirlerinden ikisini de 
görmek nasip oldu. Gezip görmek harikaydı. 
Hiçbir kitap, video insanın kendi gözleriyle 
gördüğü, ruhunda ve bedeninde hissettiklerini 
vermiyordu. O şehirde yaşamak o şehri 
koklamaktı, sıcağını duymak, bunalmak, 
terlemek, yürürken yerden gelen sıcakla 
bacakların yanmasıydı. AVM’lerde üşümekti. 
O binaların büyüklüğüne, estetikteki zirveye 
hayran kalıp, ışık cennetinde yaşamaktı. 
Çölü tanımak kumda yürümenin zorluğunu 
çekmekti. Hint Okyanusu’nda yüzmekti. 
Dünyanın en büyük binalarını görmekti. 
Kentler de insanlar gibidir. Hem bedeni, hem 
de ruhu vardır. Kentlerin ruhu ise; o kenti 
kuranların, yaşatanların kentte bıraktığı izdir. 
Daha kestirme bir anlatımla; kente değer 
katanların o kente üflediği nefesidir. Şeyh Zayed 
Bin Sultan Al-Nahyan’da olduğu gibi. Yerleşik 
düzende binlerce yıl oturmuş tarihi şehirlerin 
oluşturduğu kültürel kimliği Birleşik Arap 
Emirlikleri 40 yılda oluşturmuş. 

Uluslararası kültürel ilişki ile de kültürel kimlik 
gelişmiş, gelişmekte. Kimlik sadece görünen 
kısım ile değildir. Kentlerin ruhu da kimliğinin 
önemli bir parçasıdır. Bedeni ile ruhu birbirini 
tamamlayan kentler kimlikli kentlerdir, insanı 
kendine çeker. Bir kentin kimliği yoksa kentte 
yaşayanların da kimliği yoktur. 

Şaşılacak kadar çok dünya insanını kendine 
çeken, Birleşik Arap Emirlikleri, kimliği oluşmuş 
şehirleri ile; dünyanın en önemli ödüllü 
füturistik yapılarına sahip. Şu anda dünyanın 
modern cazibe merkezi halindedir. 

öyle bir şehir kuracağım ki dün-
ya adından bahsedecek,” demiş. 
İstediği şehre sahip olmak için önce 
dünya bankalarından borç para 
almış. Böylece ilk adımını atmış. 
1966 yılında Abu Dhabi’yi kurarak; 
dünyanın adından söz ettiği şehre 
sahip olmuş.  1971 yılında da Dubai 
emirliği ile birleşerek, bir feder-
asyonla bu günkü Birleşik Arap 
Emirliklerini kurmuş.
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Ortadoğu’nun Manhattan’ı gökdelen şehri 
olan Abu Dhabi aynı zamanda ülkenin 
yönetim ve finans merkezi konumunda. 

Masallar şehri Abu Dhabi Birleşik Arap 
Emirliklerinin topraklarının yüzde 87’sine, 
dünya petrol rezervininde yüzde 10’una 
sahip. BAE’nin eski başkanı ve Abu Dhabi 
Emiri merhum Şeyh Zayed Bin Sultan Al 
Nahyan’ı düşününce çok zeki oluşunun 
yanı sıra hayal gücünün de çok zengin 
olduğuna, çocukluğunda çok masal 
dinlediğine; masallarında insanlara ‘Masallar 
Dünyasını’ düşünmeyi ve uygulayabilecek 
gücü verdiğine inanıyorum. O nedenle de 
bir öğretmen ve anne olarak çocukların 
ufuklarının açılması yeniliklere açık 
olabilmeleri için bol bol masal dinlemelerine 
istiyor, öneriyorum. Çocuklar gerçek hayatı 
yaşayarak zaten öğreniyorlar. Zengin hayal 
dünyalarına masalları katarak daha da 
zenginleştirebilir, yaratıcı güçlerine güç 
katabiliriz. Küçük yaştan itibaren çocukların 
yaratıcı düşüncelerine ve becerilerine 
yer vermek, kendisine için olduğu kadar, 
ailesine yurduna hatta dünyaya faydalı insan 
yetiştirmektir

Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahyan, Abu 
Dabi’de bulunan petrol rezervlerinin gelirini, 
gökdelen yapmak, alt yapıyı oluşturmak, 
orman projesini geliştirerek uygulamak ve 
1996 yılında inşasına başlanılan Şeyh Zayed 
Camii gibi eserleri kazandırmak için harcamış. 
Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahyan cenazesi 
camiinin kuzey kısmında yer alan mozolenin 
altına gömülmüştür.

Abu Dabi’de bulunan ve 2007 yılında halka 
açılan Şeyh Zayed Camii, ziyaretçilerine 
yalnızca İslam kültürünü sergilemek için 
değil ayrıca diğer dinlerle karşılıklı etkileşimi 
desteklemek amacıyla inşa edilmiş. Şeyh 
Zayed Camii’de kullanılan birçok malzeme 
Türkiye, Yeni Zelanda, Almanya gibi 
Dünya’nın birçok farklı ülkesinden getirilmiş.
BAE başkenti Abu Dhabi’de 2007 yılında 
yapımı biten Şeyh Zayed Camii Şeyh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan tarafından inşa ettirilen 
Caminin bir adı da Ulu Camidir. 

şEYH ZAYED 
CAMİİ MErkEZ 
AvLU
Şeyh Zayed Camii’nin mimarisi farklı 
İslam Medeniyetler’inden birçok izi 
taşıyor. 400.000 kişiyi ağırlayabilecek 
kapasitede olan Merkez Avlu Pakistan’da 
bulunan Badshahi Camii ve Fas’ta 
bulunan 2. Hasan Camii’den esinlenerek 
tasarlanmıştır. Avlunun dört bir 
köşesinde 107 metre uzunluğunda Mısır, 
Kuzey Afrika ve Osmanlı mimarisi izlerini 
taşıyan minareler yer alıyor.
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Dünyanın en önemli camilerinden biri olan 2. 
Hasan ve Seyh Nahyan, camilerini görmeği nasip 
ettiği için Allah’a şükrediyorum. Şeyh Zayed 
Camii’de farklı boyutta 82 kubbe bulunuyor. 
Bu kubbeler Pakistan’da bulunan Badshahi 
Camii’den esinlenerek tasarlanmıştır. Camiinin 
giriş kapısında Arapça hat sanatı izleri görülür. 
Her bir harf altın varakla boyanmış olup nesih 
hat kullanılmıştır. Camiinin giriş kapısında ayrıca 
Alman imalatçı şirket Faustig tarafından üretilen 
7 büyük kandil yer alır. Her bir kandil 12 ton 
ağırlığında olup 36 tona kadar ağırlık taşıyabilen 
çelik kablolarla taşınmaktadır.

Caminin giriş kapısı ana ibadet yerine açılır. 
Ana ibadet yeri kadınlar ve erkekler için 2 ayrı 
alana ayrılmıştır. 10.000 kişi kapasitelidir. Ana 
ibadet yeri 96 kolonla desteklenmiştir. Her bir 
kolon Makedonya mermeri ve değerli taşlarla 
kaplanmıştır. Bembeyaz görüntüsü ile insan 
ruhuna huzur veren çok büyük alanlara sahip 
olan Dünyanın 3. en büyük camisini, içinde 400 
000 kişiyi alabilecek kapasitedeki avlusunda 
dolaşmak, miski amber kokusunu koklamak 
insana huzur veriyor. Bu muazzam Şeyh Zayed 
Camii’ni hepimizi mutlu ediyordu. Müslüman 
olmanın getirdiği bir ruhla dolaştığımız 
için her köşede dua eden arkadaşlarımla 
karşılaşıyordum.

Köşe Yazısı

33



OrMANLAr prOJESİ 
Şeyh Zayed bin Sultal Al Nahyan’ın 
projelerinin en önemlilerinden 
biri de bir yarım ada ve çevresinde 
212 adadan oluşan Abu Dhabi’nin 
iklimini yumuşatmak için oluşturduğu 
“Ormanlar Projesi”ydi. Bu ormanları 
oluşturabilmek için susuzluğa, 
deniz tuzuna, sıcağa dayanabilen 
milyonlarca ağaç diktirmiş. Orman 
adaları projesi sonuç vermiş ve şehrin 
hava sıcaklığını 3–4 C aşağı çekilmiş. 
Dubai’de neredeyse ağaç görmezken, 
Abu Dhabi’ye giderken ve dönerken 
yol kıyılarındaki ve şehir çevresinde 
gördüğümüz yeşillikler hepimizi 
çok etkiledi. Kendi adıma bu büyük 
düşüncesi için rahmetli Emir’e saygı 
duydum. İnsanlık adına teşekkür 
ettim. Bu ülkede depremin olmadığını 
öğrendik. Çöl yüzeyine yapılan asfalt 
yollar, bu yollarda vızır vızır işleyen 
dünyanın en pahalı arabalarını 
yakından izledik.

BAE’ninsivil hukuk ile şer-i hukuk 
birleşimi bir sistemle yönetilmekte 
olduğunu öğrendik. “Yapılan yanlışlar 
ağır cezalandırmalarla sonuçlandığı 
için, şehirde suç işleyen neredeyse 
yoktur,” dediler.

Bayanların günün her saatinde 
huzur içinde gezebildiği bir şehri 
tanımak çok güzeldi. Şehirlerde 
sonsuz özgürlük vardı. Bana mı öyle 
geldi bilmiyorum. Huzur vardı huzur! 
Bu ülkenin çocuklarına her yıl milli 
gelirden pay verildiğini, her çocuğun 
özel veya devlet okullarında veya yurt 
dışında okumalarının devlet tarafından 
karşılandığını öğrendik. Kadınlara da 
büyük haklar tanındığını öğrendik. 
Her kadın kendi evinde evinin kraliçesi 
olarakyaşıyormuş. Hele anne olan 
kadınların devlet gözünde önemi çok 
büyükmüş.
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Son yıllarda Birleşik Arap Emirlikleri’nin 
zengin başkenti Abu Dhabi, dünyadaki 
en yüksek gökdelenleri ve mimari hayal 
gücünün sınırlarını zorlayan yenilikçi 
binalarıyla masal dünyasını andırıyordu. 
Söylendiğine göre şehirde yapılan ilk en 
yüksek bina 300 m iken bugün bu ülkede 
828 metre ile Burj Khalifa sanki gökleri 
deliyor.

EMİrAtES SArAYı
5 yıldızlı Emirates Sarayı Abu Dhabi’nin 
sayılı binalarından biriydi. 114 metre 
yüksekliğindeki 80 adet kubbeleri ile 
394 oda ve süitleri barındıran Emirates 
Sarayı Abu Dhabi kalbinde görülmemiş 
bir lüks sunan gerçek masallar dünyası 
sarayı gibiydi. Birçok ülkenin ünlülerinin 
konuklarını ağırlayan saray 2005 yılının 
Mart ayında açılmış. Biz bu güzel binayı 
ancak geceleyin motorla gezerken, 
denize düşen akisleriyle izledik. Çok 
heyecan verici bir görüntüydü. 

YAS vİCErOY
Yarış pisti üzerine inşa edilen ilk otel olan 
Yas Viceroy çelik hem de cam köprü ile 
birbirine bağlanan büyüleyici özelliği 
olan, 12 katlı otel kulesinden oluşur. Bu 
217-metre genişliğinde, eğimli, kıvrık 
cam ve çelikten oluşuyor. Aydınlatma 
sistemi ile birlikte, elmas biçimli, renk 
değiştiren paneller üzerine oturtulmuş. 
Mimarlık ve mühendislik harikası bina; 
aynı zamanda gece Abu Dhabi siluetini 
aydınlatan en önemli yapılardan biri. 
Bu yapıyı görüp de hayran olmayacak 
kişiyi düşünemiyorum. Evet masallar 
dünyasının bir parçasıda bu yapı. Bu 
şehirde gece gezerken insan masallar 
dünyasından hiç ayrılmak istemiyordu. 
O nedenle de deniz ve koylarda hiç 
uyumadan sabahladık. 

Gülseren Sönmez
Ressam ve Ebru Sanatçısı                                                                                                          
gulserensnmz@gmail.com
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YABANCI CİSİM 
YUTULDUĞUNDA NE 
YAPILMALIDIR?
İlkokul ve anaokul seviyesindeki 
yaş grubu çocuklarımızın okul 
kantinlerinden alışveriş yaparken 
öğretmenler gözetiminde ya da 
kantin işletmesinde çalışan büyükleri 
tarafından yönlendirici alışverişler 
yapmaları gerekmektedir. Yerken 
çocukların nefes borusuna kaçma 
ihtimali olan şeker, çikolata vb. 
gıdaların kullanımında dikkatli 
olunmalıdır. Nefes borusuna kaçacak 
yabancı bir cisim solunum yetmezliği 
(Asfiksi) sonucu çocuğumuzun büyük 
zarar görmesine ya da ölümüne yol 
açabilecektir. 
Yabancı cisim yutulması (Aspirasyonu) 
0-6 yaş grubunda evdeki 
çocuklarımızın başına geldiğinde 
derhal çocuk ayaklarından baş 
aşağı çevrilip sırtına kuvvetlice 
vurulduğunda, ilkyardım 
müdahalesinde bulunup boğaza 
kaçan düğme, fındık, ceviz, kolye, 
para, takı vb. cisimlerin çıktığını 
görürüz. 6-12 yaş grubu çocuklarımız 
genelde ağız içinde ya bir şey yerken 
ya da sakız gibi çiğnenecek yiyecekleri 
çiğnerken ya da kapaklı bir şeyin 
kapağını açarken yabancı cisimleri 
istemeyerek yutması veya boğaza 

kaçması sonucu nefes alamama, 
boğulma ile karşı karşıya kalırlar. Bu 
durum bazen yaşam ile ölüm arasında 
sayılı dakikalar olacak kadar tehlikeli 
olabilmektedir. Böyle bir durumda 
paniklemeden orada bulunanlardan 
biri 112 Acil’den yardım istemelidir. 
Tercihen ilk yardım eğitimi almış birisi 
de boğulma vakası yaşayan kişinin ya 
da çocuğun arkasına geçerek iki elini 
göbek altından sıkıca kavramalı ve her 
iki eliyle kendine doğru çekmelidir. 
Çekerken aynı zamanda ellerini şahsın 
göbek altından göbek üstüne ve 
hatta boğulan çocuğumuzun karın 
boşluğundan göğüs boşluğuna doğru 
aşağıdan yukarıya sıkıştırmak suretiyle 
nefes borusu ve göğüs boşluğunun 
devamı olan gırtlaktaki cismin hızla 
dışarı atılmasını sağlamalıdır. 
Yetişkin insanlarda yemek veya 
çekirdekli meyve (erik, kiraz, vişne 
vb.) yerken veya yaşlıların hareketli 
diş protezlerini çıkarmadan 
yattıklarında gecenin ilerleyen 
saatlerinde boğulmasına yol açtığını 
gözlemliyoruz. Bu gibi boğulma 
vakalarında da evdeki kişi sayısı 
az olduğundan hasta yakını önce 
112 Acil’i aramalı ve yukarıdaki 
belirttiğimiz manevrayı yapmalıdır. 
Bu manevra kişinin yaşamasını 
sağlayacaktır.

İlk yardım hayat kurtarır. Her an çevremizde her yaştan 
ilk yardıma, acil müdahaleye ihtiyacı olan birileri olabilir. 
Bu nedenle aşağıdaki bilgiler okuyanlara büyük faydalar 
sağlayacaktır.

ILK YARDIM
ICIN PRATIK 
BILGILER

.

.

.
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..
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SOBA ZEHİRLENMELERİNE 
KARŞI NE YAPMALIYIZ?
Kışın soba zehirlenmesi 
problemleri yaşanabilmektedir. 
Soba zehirlenmelerinde derhal 
ortamın kapı ve pencereleri 
açılarak ortamda biriken zehirli 
gazı (Karbonmonoksit) tahliye 
edip içeriye temiz oksijenli 
hava girişini sağlamalıyız, aynı 
zamanda 112 Acil’e haber vererek 
zehirlenenleri bir an evvel 
hastaneye yönlendirmeliyiz. 

SUDA BOĞULMALARDA NE 
YAPILMALIDIR?
Yazın havaların ısınması ile 
havuz ve deniz mevsimi 
de açılmış oluyor. Suda 
boğulmaların büyük çoğunluğu 
denizlerimizde yaşandığından 
denize gittiğimizde daha dikkatli 
olmak gerekiyor. Boğulma vakası 
gördüğümüzde önce yetkili 
cankurtarana haber vermeliyiz. 
Cankurtaran yoksa boğulan kişiyi 
kendimize zarar vermeyecek 
şekilde karaya çıkartmalıyız. 
Karaya çıkarılan şahsın su 
yuttuğunu ve buna bağlı 
bilincinin yerinde olmadığını 
düşünüyorsak 
önceliğimiz 
kalp masajı ve 
ağızdan ağıza-
ağızdan buruna 
solunum değil, 
öncelikle şahsın 
boğulma 
sırasında 
yuttuğu 

suyun varsa akciğerlerinden ve 
solunum yollarından dışarıya 
boşaltılması olmalıdır. Bunun 
için önce boğulan şahıs düz bir 
zemine (kumsal, şezlong vb.) 
yüz üstü yatırılır, mümkünde baş 
tarafı biraz aşağıda olacak şekilde, 
kişinin belinden itibaren özellikle 
sırtına bastırarak sıvazlanır. Bu 
şekilde şahsın yuttuğu düşünülen 
suyu boşalttıktan sonra şahıs 
sırt üstü yatırılır ve ilk yardım 
bilgisi olan birileri tarafından 
suni solunum ve kalp masajına 
başlanır. Bu işlemler uygulanırken 
çevredeki diğer vatandaşların 112 
Acil’i aramaları gerekmektedir. 
Bu ve benzeri durumlarda ilk 
yardım müdahalesini bilen 
kişilerin yapması önemlidir. 
Çevremizde bu ve benzeri 
eğitimleri veren yetkili 
kurumlardan gerekli eğitimleri 
alarak belki bir çocuğun, 
belki de yetişkinin hayatını 
kurtarabilirsiniz.

ÇOCUKLARIN KÖTÜ 
ALIŞKANLIKLAR 
EDİNMESİNE KARŞI NELER 
YAPMALIYIZ?
Çocuklarda ve ergenlerde arkadaş 
ve çevresel etkenlerle kesici 
delici aletlere karşı merak ve bu 
aletleri bulundurma alışkanlığı 
olabilir. Çocukların sigara, alkol 
veya madde bağımlılığı bu 
yaşlarda başlıyor. Ailelerin bu 
konuda çok dikkatli olmaları, 
gerektiğinde okul idaresi, emniyet 
gibi kurumlarla birlikte hareket 
etmeleri gerekmektedir. Kesici, 
delici aletleri (bıçak, jilet vb.) 

bulundurma özenmelerine karşı 
anne babalara büyük görevler 
düşüyor. Kötü durumların önüne 
geçmek için çocukların çantalarını 
düzenlerken kontrol etmesi bu 
tür alışkanlıkları olup olmadığı 
konusunda ipucu verecektir. 
Zaman ilerledikçe kötü 
alışkanlıklara başlama 
yaşı düşse de, lise 
çağlarına geldiklerinde 
de sigara, alkol vb. 
kötü alışkanlıkları ile 
karşılaşabiliyoruz. 
Çocuklarımıza 
kızarak veya 
aşağılayarak 
değil de 
profesyonel 
destekler 
alarak kötü 
alışkanlıkları 
sona 
erdirebiliriz.
Sağlıklı günler 
dileriz…

112

Dr. Gülhan Tuncer
Alemdağ Şifa Tıp Merkezi

gulhan@alemdagsifatip.com
facebook - twitter - instagram

sifatipmerkezi
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Akıllı göz içi mercekleri 
ile hem yakın hem de 
uzak gözlüklerinizden 
kurtulabilirsiniz.

Halk arasında akıllı mercek 
olarak bilinen Multifokal ve 
Trifokal göz içi mercekler, 
katarakt hastalarında ve bazen 
de kataraktı olmayan yüksek 
gözlük numaralı hastalarda 
kullanılır. Göz içindeki mercek 
çıkarıldıktan sonra bunun 

yerine yerleştirilen yapay 
mercekler, kişinin yaşamı 
boyunca gözün içinde varlığını 
sürdürmektedir. 

Gözün içine tek odaklı 
(monofokal) bir mercek 
takıldığında, hasta gözlüksüz 
olarak uzağı görebilir ama 
gözlüksüz olarak yakını görmesi 
mümkün olmaz. Kitap, gazete 
okumak için yakın gözlüğü 
takmak zorunda kalır. Çok 

odaklı mercek yani multifokal 
mercek takıldığında ise, hasta 
gözlüksüz olarak uzağı ve yakını 
iyi görür.

Multifokal merceklerin yaygın 
bir şekilde kullanılmaya 
başlanmasıyla ortaya çıkan 
ihtiyaçlardan birisi de ara 
mesafede net görüş ihtiyacıdır. 
Çünkü hasta uzağı ve yakını 
net ve gözlüksüz görüyorken, 
ara mesafe dediğimiz 40 

AKILLI MERCEK İLE 
GÖZLÜKLERİNİZLE 
VEDALAŞIN!
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cm ile 2 metre 
arasında bu netlik 
sağlanamamaktadır.
Trifokal mercekler üç 
odaklıdır ve bu sorunu 
çözen merceklerdir. Bu 
mercek takıldığında hasta 
gözlüksüz olarak uzağı, yakını 
ve ara mesafeyi (40 cm ile 
2 metre arasındaki mesafe) 
iyi görebilmektedir. Mesela 
bilgisayar kullanırken görme 
kalitesi iyidir.
Katarakt ameliyatı yapılan 
kişilerde bu mercekler 
kullanılabilir. Kataraktı olmayan 
ama yüksek numaralı gözlük 
takan kişilerde de, uzak ve yakın 
gözlükten kurtulmak için bu 
ameliyat yapılabilir.

Akıllı Mercek Tedavisi Nasıl 
Yapılır?
Uygulama, her göz için yaklaşık 
15 dakika süren bir ameliyattır. 
İşlem sırasında göze damlatılan 
özel damlalar yardımıyla 
anestezi sağlanır, hasta acı ve 
ağrı hissetmez.
Tedavi; kataraktlı veya yüksek 
numaralı merceğin çıkartılıp, 
akıllı lensin yerleştirilmesiyle 
tamamlanır. Ameliyatın ertesi 
günü, kontrolünüzden sonra 
günlük yaşamınıza dönebilir, 
sosyal aktivitelerinizi yapmaya 
başlayabilirsiniz.

Akıllı Mercek Kimlere 
Uygulanabilir?
Kataraktı olan ve ameliyat 
olmaya uygun hastalarda ve 
aynı zamanda uzak ve yakın 

görme 
problemi olan hastalara 
veya gözü lazer tedavisine 
uygun bulunmayan yüksek 
gözlük numaralı kişilere 
uygulanabilmektedir. 
40 yaşını geçmiş uzakta veya 
yakında ya da her ikisinde 
görme sorunu yaşayan ve 
gözlüklerinden ömür boyu 
kurtulmak isteyen herkes 
doğal olarak adaydır. Akıllı 
lens takılan her göz, kendi 
başına hem uzağı hem yakını 
görebilecektir. Numara artık 
ömür boyu ilerlemeyecektir 
ve gözde bir daha hiç katarakt 
gelişmeyecektir.
Eğer kişide katarakt varsa ve 
katarakt ameliyatından sonra 
hem uzağı hem de yakını 
gözlüksüz görmek istiyorsa yine 
Akıllı Lens (çok odaklı göz içi 
mercekleri) ilk seçenektir.
Kişinin bu tedaviye uygun 
olup olmadığı uzman hekim 
tarafından yapılan muayene 
ve tetkikler sonucunda 
belirlenebilir.

Akıllı Mercek Renkli Olabilir 
Mi?
Göz içi mercekler gözün 
üstüne takılan kontakt lensler 

gibi değildir. 
Göz içine 

yerleştirildiği 
için, dışarıdan 

bakıldığında belli 
olmaz ve renkli 

olamazlar.

Bu Mercekler Kalıcı Mıdır?
Halk arasında akıllı lens olarak 
adlandırılan multifokal ve 
trifokal lensler bildiğimiz 
kontakt lensler gibi sürekli takıp 
çıkarılmaz. Bir kere takılır ve 
ömür boyu gözün içinde kalır.

Tedavi Öncesi Nelere Dikkat 
Edilmelidir?
Bu işlem bir katarakt ameliyatı 
olmasının yanında, aynı 
zamanda hastaları gözlüklerden 
kurtarmak amacıyla yapılan 
bir işlem olduğu için 
ameliyat öncesinde doktor 
muayenesinin tam ve eksiksiz 
olmasına dikkat edilmelidir. 
Bu muayenede, hastanın 
numaraları özel cihazlar ile 
hesaplanmalı 
ve kullanılacak 
merceğin 
türü, hastanın 
göz yapısına 
göre doğru 
seçilmelidir.
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S igara, içeriğinde 
barındırdığı 
tütün ve tütün 
de içeriğinde 
barındırdığı 

nikotin dolayısıyla kişilerde 
zamanla karşı konulamaz 
isteğe, yani bağımlılığa 
dönüşmektedir. Sigara 
da tıpkı diğer bağımlılığa 
sebep olan zararlı maddeler 
gibi kişilerin rahatlama, 
gevşeme, ödüllendirme 
gibi amaçlarla veya üzgün, 
gergin ve stresliyken onlara 
iyi geldiğini savundukları 
bir uyarıcıdır. Sigaranın 
oldukça eski bir tarihi vardır 
fakat yaygınlaşması 
savaş dönemleridir. 
Yaygınlaşması, 
ulaşılabilir olması 
ve ne yazık ki 
özendirilmesi, kullanımı 
daha çok artıran 
sebeplerdendir. Nikotin, 
bağımlılık yapan ve kolay 
ulaşılabilir bir madde olması 
sebebiyle kullananlar için daha 
cazip hale gelmiş ve zamanla 
daha sık kullanılmasına sebep 

olmuştur. Aynı zamanda 
günümüzde sigara kullanım 
yaşı da oldukça düşmüştür. 
Yurtdışı ve yurtiçi yapılan 
birçok araştırma açıkça 
gösteriyor ki yıllar içerisinde 
sigara kullanım yaşı giderek 

düşmektedir. Sigara bağımlıları 
ile yapılan bir araştırmada 
bağımlıların 10’da 9’unun ilk 
sigaraya başlama yaşları 18 yaş 

ve altıdır. “Paket taşımıyorum, 
ben çok içmiyorum, arkadaş 
ortamında bir iki tane…” gibi 
bahaneler zaman içerisinde 
bağımlılığa dönüşmektedir.
Sigara insan bedenine, ruhuna 
zarar veren bir maddedir fakat 

kullanımı ve bağımlılığı 
yalnızca ülkemizde 

değil tüm dünyada 
oldukça fazladır. 
Çünkü nikotin 
içeriğinde sahip 

olduğu kimyasallardan 
dolayı vücudun adrenalin 

salgılamasına sebep olur. 
Ayrıca nikotin beyinde 
dopamin salgılanmasına etki 
eder ve bu sebeple sigaranın 
keyif verici olduğu düşünülür. 
Süregelen sigara kullanımı 
zamanla gün içerisinde sigara 
tüketilmediğinde kişilerde 
yoksunluk yaşatacaktır. “Sigara 
içmediğim zaman başım 
ağrıyor, sinirli ve huzursuz 
oluyorum” gibi söylemler 
tam da bu yoksunluktan 
dolayı meydana gelmektedir. 
Halbuki sigara kısa vadede 
kişilere zevk veriyor gibi 

SİGARA
BAĞIMLILIĞI
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gözükmesine rağmen uzun 
vadede sahip oldukları tüm 
zevkleri ellerinden alan 
bir maddedir. Değil sigara 
tüketimi pasif içicilik yani 
sigara dumanına maruz 
kalmak dahi vücuda ciddi 
anlamda zararlar vermektedir. 
Sigara bağımlılığı yalnızca 
fiziksel hastalıkları değil aynı 
zamanda psikolojik hastalıkları 
da tetiklemektedir. Sigara 
tüketimi beyne etkilerinden 
dolayı zamanla çeşitli duygu 
durum bozukluklarına ve 
stres düzeyinde artışa sebep 
olmaktadır. Aynı zamanda 
sigara bağımlısı olan bireylerin 
çok büyük bir kısmında 
zamanla kalp ve damar 
hastalıkları, damar tıkanıklıkları, 
mide rahatsızlıkları, akciğer 
hastalıkları gibi kişinin yaşam 
kalitesini ciddi anlamda 
etkileyen birçok hastalık 
görülmektedir. Yeşilay’ın resmi 
sitesinde belirtildiği üzere 
sigaraya bağlı nedenlerden 
dolayı her 10 saniyede 1 
kişi hayatını kaybediyor. Bu 
açıklama aslında durumun 
ciddiyetini bir kez daha gözler 
önüne sermektedir.  
Sigarayı bırakmayı hiç 
denemeyen bağımlılar 
genelde isterlerse kolayca 
bırakabileceklerini iddia 
ederler. Fakat ne zaman ki 
sigarayı bırakmayı, ondan 
kurtulmayı ciddi anlamda 
denerler o zaman işler değişir. 
Sigarayı bırakmanın oldukça 
zor olduğunu, sigara içmeden 
kendilerine gelemediklerini, 
rahatlayamadıklarını, başlarının 

ağrıdığını, mutsuz olduklarını 
savunurlar. Halbuki asıl 
mutsuzluk sigara ile günden 
güne düşen yaşam kalitesidir. 
Öncelikle sigarayı 
bırakabileceğiniz konusunda 
kendinize güvenin ve eğer 
sigarasız bir yaşama sahip 
olursanız nelerin değişeceğini 
listeleyin. Listedeki her 
madde inancınızı bir kez 
daha tazeleyecektir. Yeşilay 
diyor ki “2-12 hafta içinde 
kan dolaşımı iyileşir, bu da 
yürüme, koşma gibi fiziksel 
aktiviteleri kolaylaştırır. 3-9 
hafta sonra öksürme, nefes 
darlığı, hırıltı gibi problemler 
azalır ve akciğerleriniz güçlenir. 
5 yıl içinde kalp krizi riski yarı 
yarıya azalır.” Ayrıca sigaraya 
harcadığınız haftalık ve aylık 
miktarı düşünün, sağlığınıza 
yeniden sahip olmak ücretsiz. 
Sigarayı bırakmak isteyen 
kişiler ülkemizde kolaylıkla 
sigara bırakma tedavisine 
başlayabilirler. Bununla ilgili 
olarak birçok hastanede 
bulunan Sigara Bırakma 
Poliklinikleri bağımlı bireylere 
hizmet vermektedir. Ülkemizde 
sigara bağımlılığının son 
bulması adına bu kadar fazla 
çalışmanın var olmasının 
sebebi, sigara bağımlılığının 
bir toplum sorunu olmasıdır. 
Aynı zamanda sigarayı 
bırakma polikliniklerinin ve 
sigarayı bırakma tedavilerinin 
ulaşılabilirliğini kolaylaştırmak 
adına ALO 171 sigara bırakma 
danışma hattı bulunmaktadır. 
Sigarayı bırakma sürecinde 
ilaç tedavisi ile beraber gelen 

destekleyici psikolojik tedaviler 
oldukça başarılı sonuçlara 
sahiptir.  
Sigara bağımlılığı ile ilgili bir 
diğer önemli nokta da sigara 
içen ebeveynlerdir. Sigara içen 
ebeveynler ne yazık ki büyük 
çoğunlukla ileride sigara içecek 
olan çocuklar yetiştirirler. Bu 
ebeveynler sağlıklı yetiştirmek 
için bin bir çaba sarf ettikleri 
evlatlarına yalnızca kötü örnek 
olmakla kalmıyor, onların 
sağlığına da zarar veriyorlar. 
Sigaraya başlanmasını önlemek, 
doğru örnek olarak, doğru 
bilinçlendirme, özendirmeme 
ile oldukça mümkündür. 
Sigara bir alışkanlıktır ve 
alışkanlıklar değişebilir, sigara 
bırakılabilir. Bu alışkanlık 
değişmezse sigara yalnızca bir 
hastalıktır. Sigarayı bıraktıktan 
sonra daha sağlıklı, daha 
mutlu olduğunu söyleyen o 
kadar çok eski bağımlı var ki 
neden onlardan biri de siz 
olmayasınız. Sağlıklı bir vücut, 
sağlıklı hormonlar salgılar ve bu 
hormonlar bizlere daha düzenli 
uyku, daha enerjik bir beden, 
daha mutlu ve pozitif bir yaşam 
sağlar. Sağlığımızın kıymetini 
bilmeliyiz, 
çünkü 
bedenimiz 
sahip 
olduğumuz 
en büyük 
servetimiz.

Psiko-Soft Psikolojik Danışmanlık Merkezi 

Psikolog Beyza Kılınç

Yeşilay’ın resmi sitesinde 
belirtildiği üzere sigaraya bağlı 

nedenlerden dolayı her 10 
saniyede 1 kişi hayatını kaybediyor. 
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Kist, sıvı veya yarı katı madde dolu bir 
yapıyı tanımlamak için kullanılan genel 
bir terimdir. Folikül kisti de, bir ya da her 
iki yumurtalığın içinde veya üzerinde 
büyüyen sıvı dolu keseciklere verilen 
isimdir.

Yumurtalıklar, pelviste bulunan kadın 
üreme organlarıdır. Rahimin her iki 
tarafında bir yumurtalık mevcuttur ve 
her birinin boyutu yaklaşık olarak bir 
ceviz kadardır. Yumurtalıklar; yumurta, 
östrojen ve progesteron üretiminden 
sorumludur. Bu hormonlar; göğüsler, 
vücut şekli ve vücut kılı dâhil olmak 
üzere cinsel gelişimi kontrol eden 
kadınlık hormonlarıdır. Yumurtalıklar 
da adet döngüsü ve hamilelik sistemini 
düzenlemektedir. Yumurtalıklarda 
bulunan, her bir yumurta hücresini 
kapsayan kesecikler folikül olarak 
adlandırılır. 

Folikül Kisti Neden Oluşur?
Yumurtalık kistlerinin birçok oluşma 
nedeni vardır ve çoğu yumurtalık kisti 
kötü huylu hücreler 

barındırmamaktadır. Folikül kistlerinin 
en yaygın nedenleri şunlardır:

Foliküler Kistler:
Folikül, adet döngüsü sırasında 
normalden daha fazla büyüdüğünde 
ve yumurtayı serbest bırakmak için 
açılmadığında foliküler kistler oluşur.

Korpus Luteum Kistleri:
Bu tür kistler, adet döngüsü ile ilgilidir. 
Korpus luteum, yumurtadan folikül 
salındıktan sonra oluşan yumurtalık 
bölgesidir. Hamilelik oluşmazsa, korpus 
luteum genellikle bozulur ve kaybolur. 
Bununla birlikte, yumurtalık üzerinde 
içerisi sıvı veya kanla dolu olan kist 
kalabilir. Bu kistler genellikle tek tarafta 
bulunur ve kendiliğinden düzelir.

Çikolata Kistleri:
Endometriozis olarak da bilinen çikolata 
kisti, rahimde olması gereken rahim iç 
duvarının başka yerlere yayılmasıyla 
oluşmaktadır. Yumurtalık, endometriozis 
için yaygın bir bölgedir. Rahimin dokusu 

kan hücrelerinden oluştuğu için, 
bu kistlerin rengi de 

koyu kırmızı veya 
kahverengidir.

FOLİKÜL
KİSTİ 
NEDİR?
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Op. Dr. Havva Pars Ağargün
Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı - Tüp Bebek

Karın bölgesinde keskin ağrılar, 
kusma ve rahatsızlık hissi, patlayan 
bir kistin belirtisi olabilir. 

Polikistik Over Sendromu:
Polikistik over sendromu olarak 
bilinen durum, her iki yumurtalık 
içinde çok sayıda küçük kistin varlığı 
ile karakterizedir. Bir dizi hormonal 
problemle ilişkili olan polikistik over 
sendromu, kadınlarda görülen kısırlığın 
en sık nedenidir.

Tubo-Ovaryan Kistler:
Pelvik organlardaki enfeksiyonlar, 
yumurtalık ve fallop tüplerini de 
etkileyebilir. Şiddetli vakalarda 
yumurtalık veya tüpler üzerinde, 
içinde iltihap dolu olan kisttik alanlar 
bulunabilir. Bunlar tubo-ovaryan kistler 
olarak bilinir.

Folikül Kisti Ağrı Yapar Mı?
Folikül kistleri genellikle hiçbir belirtiye 
neden olmamaktadır. Ancak, büyük 
boyutlarda olan kistlerin karın bölgesini, 
pelvisi ve sırtın alt kısımlarını etkileyen 
bir ağrıya sebebiyet verdiği görülebilir. 
Şişkinlik, hazımsızlık hissi, bağırsak 
hareketlerinde zorlanma, cinsel ilişki 
sırasında ağrı, bulantı gibi şikâyetler 
de şiddetli folikül kistlerinde görülen 
problemlerdendir. Folikül kistleri ile 
bilinen en büyük risk, kistin yırtılması 
veya patlamasıdır.

Folikül Kisti Patlaması Belirtileri 
Nelerdir?
Foliküler kistlerin özelliği, çok ince 
olması ve kolayca zarar görebilmesidir. 
Kistin patlaması genellikle; cinsel 

temas, zorlu fiziksel aktivite veya ani 
hareketlerden sonra ortaya çıkar. Bu 
durum semptomlarının şiddeti ve 
kistin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. 
Karın bölgesinde keskin ağrılar, 
kusma ve rahatsızlık hissi, patlayan bir 
kistin belirtisi olabilir. Çoğu durumda 
bu tür bir problem, cerrahi işlem 
gerektirmeden çözülebilir.

Folikül Kisti Ve Hamilelik İlişkisi 
Nedir?
Birçok folikül kisti türü kendiliğinden 
iyileşme özelliğine sahiptir ve genellikle 
hiçbir tedaviye gerek kalmadan geçer. 
Bu tür kistlerin hamilelik üzerinde 
olumsuz bir etkisi yoktur. Ancak; çikolata 
kisti ve şiddetli polikistik over sendromu 
gibi durumlarda hem hormon düzeyleri 
hem de yumurtlama düzeninde 
aksaklıklar meydana gelebileceği için, 
gebelikten önce tedavi gerekebilir.
Hamilelik sırasında da, mevcut olan 
yumurtalık kistleri keşfedilebilmektedir. 
Çoğu durumda, rutin prenatal ultrason 
taraması sırasında tesadüfi olarak 
teşhis edilirler. Hamilelik sırasında 
bulunan yumurtalık kistlerinin 
çoğunluğu, cerrahi müdahale 
gerektirmeyen iyi huylu kitlelerdir. 
Bununla birlikte, yırtılma veya 
burulma gibi bir komplikasyon 
gelişme riski varsa cerrahi 
müdahale yapılabilir.
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Divan şiiri, iddia edildiği gibi, 
gerçek hayattan kopuk, soyut 
bir şiir değildir. Divan şiirinin 
konularından biri de eskilerin 
tababet dedikleri, tıp ilmi, 
hekimlik ve sağlıktır. Sağlık 
ve sağlığa ilişkin konular, 
meslekten tabip olsun olmasın 
bütün şairleri etkilemiştir. 
Şairler,  hasta ve hastanın 
yakınlarında gözlemledikleri 
psiko-sosyal durumları, hastane 
ortamını, hekimlerin hastalarına 
yaklaşımlarını,  hastalık çeşitlerini, 
kullanılan ilaçları ve manevi 
tedavi yöntemleri gibi konuları 
da şiirlerinde işlemişlerdir. 
Divan şairleri, insanı doğrudan 
etkileyen sağlık sorununa karşı 
duyarsız kalmamışlardır. Öte 
yandan sağlık, bireyi ve toplumu 
ilgilendiren bir sorundur. Tıp 
bilimi de sadece bir ilmî aktivite 
değil, aynı zamanda bir sanattır. 
Tabip, bilimsel metotlarla 
hastaları tedavi edecek yetkinliğe 
gelirken bu sanatçı yönünü de 
geliştirir. Doktorların diğer sanat 
dallarında da başarılı olmalarında 
bu fikrî ve zihnî alt yapının payı 
büyüktür. Osmanlı dönemi 
tabipleri, tababet ilminin dışında, 
astronomi, astroloji gibi ilimlerle 
meşgul olmalarının yanı sıra, 

mûsikî, şiir ve hat sanatlarından 
birinde de hünerliydiler. Esasen 
iyi bir doktor olmanın ön şartı, tıp 
ilminin yanında bütün bu farklı 
alanlarda da beceri sahibi olmaktı. 
Örnek olarak; Mısır’da öğrenimini 
tamamlayan ünlü şair Ahmedî (13.
yüzyıl), şairliğinin yanında iyi bir 
tabipti. Lise edebiyat derslerinden 
hatırladığımız, bir eşeğin 
hayatını anlatan Harname’nin 
şairi Germiyanlı Şeyhî (ö.1422) 
göz alanında uzmanlaşmış bir 
hekimdi.

Divan Edebiyatı’nın tarihsel 
birikimi tıp açısından 
incelendiğinde şairler iki sınıfa 
ayrılır:

Asıl mesleği doktorluk 
olanlar: Ahmedî, Şeyhî 
ve Şânîzâde’nin yanında, 
Akşemseddin, Ahi Çelebi, 
Beşiktaşlı Yahya Efendi, Emir 
Çelebi, Şaban Şifâî, Tokatlı Mustafa 
ve Abdülhak Molla sayılabilir. 
Bu doktor şairler tıp ile ilgili tıp-
name mesnevilerinin dışında, 
kaside ve gazel gibi türlerde 
yazdıkları eserlerde de tıp 
mazmunlarını işlemişlerdir.

Asıl mesleği doktorluk 
olmayanlar: Bunlar tıp 
konusunda uzmanlaşmamış 

olmakla beraber,
eserlerinde tıbba ilişkin 
değerlendirmeler yapan şairlerdir. 
Divan şairlerinin çoğunu bu 
ikinci grup içerisinde ele almak 
mümkündür: Fuzûlî’nin Sıhhat u 
Maraz isimli mesnevisi, Nâbî’nin 
Hayriyye’si en güzel örneklerdir.

Divan Şiirinde Hastalık 
Geleneksel tıp; insan vücudunda, 
safra, sevda, dem ve balgamdan 
ibaret ahlât-ı erbaa denilen dört 
sıvının olduğu esasına dayanır. 
Hastalık ve sağlık bu sıvıların 
dengesiyle ilişkilendirilerek izah 
edilir. Herhangi bir kişide, ahlât-ı 
erbaa belirli oranda var ise, o 
kişi sağlıklı; eğer denge birinin 
lehine bozulmuş ise, hastalıklı 
olarak kabul edilirdi. Doktor, 
hastasındaki ahlât-ı erbaayı 
dengeli seviyede tutmaya çalışan 
kişidir. Ahlât-ı erbaanın dengeli 
hâli, insanın psikolojik yapısıyla 
da alakalıdır. Bu sebepten hakîm, 
öncelikle hastanın mizacını 
düzeltmeye gayret eder. Bu bakış 
dolayısıyladır ki, “Duvarı nem, 
insanı gam yıkar” denilmiştir. Aile, 
okul ve iş ortamındaki sorunlar, 
sosyal ve ekonomik sıkıntılar, boşa 
çıkan umutlar ve hayal kırıklıkları 
da insanın kimyasını etkileyen 
hususlardır. 

DİVAN ŞİİRİ 
ve SAĞLIK

 “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.”

Kanuni Sultan Süleyman (Muhibbi)
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Beyitlerden Örnekler
 “Arturdı bedenümde marazum 
dâ’-i vazife
Öldürdi beni va’de-i ferdâ-yı vazife. 
Nev’î
Bu beyitte Nev’î’nin, iş yükünün 
vücudundaki hastalıkları 
artırdığını ileri sürmesi dikkat 
çekicidir.

“İt gibi daladı beni kûyûnda 
rakîbün
Ey dost Hudâ’dan dilerem kim 
kuduz olsun.”
Hayali

Divan şairleri; bulanık görme, göz 
ağrısı, kara su inmesi gibi göz 
hastalıklarına, baş ağrısı, sıtma, 
kuduz ve delilik gibi hastalıklara 
sıkça atıfta bulunur. Bunlardan 
köpek ısırmasıyla insanlara geçtiği 
belirtilen kuduz, rakiple ilgilidir. 
Rakip ile ilgili benzetmelerden 
biri; onun, sevgilinin semtinde 
kuduz bir köpek olduğu 
şeklindedir. Rakibin kuduz olması 
için beddua eder.

 “Halk içinde muteber bir nesne yok 
devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes 
sıhhat gibi.”
Muhibbi

(Halk arasında devlet kadar itibarlı 
bir başka şey yoktur ama dünyada 
bir nefeslik sıhhat gibi saadet ve 
zenginlik olmaz.)
Sağlıkla ilgili yazılan beyitlerin 
en güzeli veya en meşhuru 
yukarıdaki beyittir. Bu mısraları 
söyleyen Muhibbi mahlaslı 
cihan padişahı Kanuni Sultan 
Süleyman’dır. Devletin 
kademesinde olmak gibi itibar 
gören, ön planda olan bir devlet 
yok ama ben size işin hakikatini 
söyleyeyim. Dünyada ağız tadı var 
ya, bir nefes sıhhat. İşte o,  sadece 
bir nefeslik ağız tadı dünyada en 
büyük devlettir. Der.

“Merdüm-i dideme bilmem ne 
füsun etti felek
Giryemi füzun eşkımı hun etti felek

Şirler pençe-i kahrımda olurken 
lerzan
Beni bir gözleri ahuya zebun etti 
felek.”
Yavuz Sultan Selim

Yukarıdaki dörtlük  “Selimi” 
mahlaslı Yavuz Sultan Selim’e 
aittir. İlk bakışta lirik bir aşk 
şiiri gibi görünse de dikkatle 
incelendiğinde şiirde geçen “şir” , 
”pençe” ve “ahu göz” kelimeleriyle 
ölümüne neden olan  “Şirpençe” 
çıbanını anlatmaktadır. Bu yara 
şekil itibariyle de adeta bir ahu 
gözünü andırmaktadır.

 “Gönül derler bir eğlencem deli var 
Başunda vâdî-i aşkun yeli var.”
Hayâlî

Delilik ise, âşığın ve 
gönlünün hastalığıdır.  Gönül, 
somutlaştırılarak,  âşık gibi 
ağlayan, kanlı yaşlar döken, 
yaralar içinde kalan ve mahzun 
bir hastaya benzetilir. O, sevgilinin 
aşkı ile deli ve divanedir Nasıl ki 
deliler garip davranışlarından 
dolayı halk içinde eğlence konusu 
olurlarsa şair için divane gönül de 
eğlence konusudur. 

Koruyucu Hekimlik
 “Tabî’at inhirâfın gör hevâ-yı 
ışkdan tende 
İlâc it düşmedin sâkî mizacum 
istikâmetten.” 
Fuzûlî, 

(Ey sâkî, vücudumda aşk hevesi 
sağlık dengemi bozdu. Tamamen 
hastalanmadan bana ilaç ver”)
İyi doktor, hastalık nüksetmeden 
hastasının sağlığını korumasını 
bilendir. Bu bakımdan Fuzûlî’nin 
sâkî olarak nitelendirdiği 
doktordan, aşk dengesiyle 
bozulan vücudunda hastalık 
yerleşmeden tedavi talep 
etmesi manidardır. Fuzûlî’nin bu 
yaklaşımı, koruyucu hekimliğin 
geçmişte de mevcut olduğu 
düşüncesine götürmüştür. 
Geleneksel tıpta, cerrahî 
müdahale ve ilaçla tedavinin 

yanında, koruyucu hekimlik ve 
manevî tedaviye de ehemmiyet 
verilir. Koruyucu hekimlik, 
bilhassa beslenme, temizlik ve 
sosyal hayatta ölçülülük esasına 
dayanan başlı başına bir çalışma 
konusudur. Ancak şu kadarını 
söylemek gerekir ki, şairler sağlık 
ve beslenme arasında ilişki 
kurmaktadırlar.

Hastalıklar ve Uygulanan 
Tedavi
Divan şiirinde ,sağlık sorunları 
konusunda  şairin toplumdan 
kopuk olmadığını, hayatın içinden 
estetik çıkarımlar yaptığını ve 
muhayyilesini oluşturan bu verili 
ortamdan yeterince yararlandığını 
görmekteyiz. Divan şiirinde, 
baş ağrısı, yaralar, üşütme, 
sıtma, sarılık ve zehirlenme 
gibi hastalıklardan ve bunların 
tedavisinden bahsedilir. 

 “Marîz-i ârıza-i naksdur nüfûs-ı 
tamâm 
Kimine fâide perhîz ider kimine 
gıdâ.” 
Fuzûlî,

 “Sağlığın başı perhizdir” 
atasözüyle ifadesini bulan 
beslenme kültürü, koruyucu 
hâkimlik açısından önemli 
malzemeler içerir. Dengeli 
beslenmeye ilişkin en önemli 
açılımı Fuzûlî’nin yukarıdaki 
beytinde görmekteyiz. Şair diyor 
ki; insanlar noksanlık arızasının 
hastalarıdır; bazılarına perhiz, 
bazılarına da iyi beslenme şifa
verir.

Hüseyin AY
Edebiyat Öğretmeni
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Metnİn GÜnCel 
Çevİrİsİ

OsManlı tıBBınDan
Metnİn transKrİPsİyOnU 
Cereb ve hıkke beyânındadır
Türkçe uyuz ve gicik dimekdir. 
İmdi cerebden ba`zı yâbisdir. 
Safrâ-yı muhterikden olur. Kâh 
olur ki, bu safrâ-i muhterik 
deme muhtelit olur. Ve kâh olur 
ki, şiddet-i ihtirâkından sevdâ 
mertebesine irişür. Kâh olur 
sevdâ mertebesine irişmeyüb 
beyn-i beynde olur. Bu cerebden 
ba`zısından rutûbet akar. Bu 
kısım balgam-ı mâlihin dem ile 
ihtilâtından olur. Hıkke ki gicikdir. 
Ol dahi cereb gibidir. Nihâyet 
gicikde sivilceler olmaz. Bunların 
hudûsü çok tuzlu ve ekşi ve tatlu 
yemekdendir. Ve muğallizâtla 
meşgûl olmakdan olur. Bu ikisinin 
ilâcı, tabîh-i fevâkih ve tabîh-i 
eftîmûn veya sefûf-ı müshil ile 
mâ-i cübn veya süt ile ıslanmış 
eftîmûn ve şeker ile tabîh 
olunmuş şâhterec gerek şeker ile 
sâdec ve gerek müdebber ola. 
Bunları isti`mâl eylemekden gâfil 
olmaya. Husûsen helîlec-i esved 
ve asfer ve Kâbilî her birinden 
dört dirhem alub issi su içinde 
ısladub içmek eyü devâdır. Ve her 
gün mâ-i şa`îr ile şeker veyahud 
mâ-i cübn ile sefûf-ı müshil 
içmekden gaflet olunmaya. Bu 
iki kısmın gıdâsı her nesne ki 
tatsız ola, anı yemek ve içmek 
gerekdir. Cümleden hindibâ 
ve semüz ot ve mülûhiyâ ve 
isfinâh bûrânîleri ve ekşi enâr ile 
bişmiş oğlak eti virile. Fi’l-cümle 
zarûret olmayıcak luhûm kısmına 
mübâderet olunmaya. Ta kim 
dem ve safrâ mütevellid olmaya. 
Sabır-ı Sekûtarî cereb içün ziyâde 
nâfi`dir. Her ne kadar müzmin 
olursa sürünse def` ider. Ve cereb 
ve hıkkenin ashâbı hammâma 
mülâzemet eylemek enfa` 
eşyâdandır. 

(Kaynak:En-muzec fi’t-tıb)

Uyuz hastalığı Türkçe gicik 
olarak da isimlendirilir. Uyuz 
hastalığının birinci sebebi 
vücudun aşırı kuruluğundan 
veya vücuttaki yanmış 
safranın fazlalığındandır. Bazı 
durumlarda yanmış safra bir 
sonraki evrede sevdâ(kara safra) 
maddesine dönüşür. Bazen 
de yarı yanmış olarak veya 
siyah safra maddesine yakın 
bir karardadır. Hastalığının 
sebeplerinden bir diğeri, 
vücudun rutubetli olması 
yani aşırı nemliliğidir. Bu 
durum, tuzlu balgamın kana 
karışması sebebiyledir. Kaşıntılı 
cereyan eden uyuz hastalığının 
oluşumu ise çok tuzlu, ekşi ve 
tatlı yemekten kaynaklanır. 
Böylece vücudun nem 
dengesi, beslenme dengesinin 
bozulmasıyla bozulur. 
Bu hastalığın her iki halinde 
tedavi; meyve kompostosu 
yemek, gelin saçı otunu su 
veya süt ile kaynatıp içmek, 
peynir suyu ile beraber ishal 
edici devalar kullanmak ve 
şahtere otunu sade su ile veya 
su-şeker ile kaynatıp şerbet 
haline getirerek içmek gibi 
uygulamalar, bu hastalığın 
tedavisinde etkili yöntemlerdir. 
Ayrıca her defasında 13’er 
gram kara helile, sarı helile ve 
kâbili helile karışım halinde 
kaynamış suya koyup bir miktar 
demlendikten sonra çayını 
içmek de çok faydalıdır. Arpa 
suyunu şeker ile karıştırarak 
kullanmak veya ishal edici 
devalar ile peynir suyunu içmek 
de ihmal edilmemesi gereken 
bir yöntemdir. Bunlardan başka 
hindiba, semizotu, ebegümeci 
veya ıspanak haşlamalarını 

yemek, ekşi nar suyu içmek ve 
iyi pişmiş oğlak eti yemek çok 
faydalıdır. Zorunlu kalmadıkça 
safra maddesini vücutta 
artmaması için oğlak eti 
dışındaki etler yenilmemelidir. 
En ağır devresinde olsa bile 
hastalığın iyileşmesinde 
Aloevera (sarısabır) bitkisinin 
jelini krem gibi sürerek harici 
kullanmak, hızlı ve etkili bir 
yöntemdir. Bundan başka 
sık sık yıkanmak hastalığın 
kısa bir süre de iyileşmesini 
sağlayacaktır.

KelİMeler
bûrânî: pirinç veya bulgur ile 

pişirilen ve sebzelerden yapılan 

yemek
cereb: uyuz hastalığı
eftîmûn: gelinsaçı, kıl otu, 
cinsaçı, bağbozan, küşûs
hıkke: deri kaşıntısı
mâ-i cübn: peynir suyu
muğallizât: soğutucu 
karakteriyle organın rutubetini 

donduran ve koyulaştıran ilaç

muhtelit: karışmış, karışık
mübâderet: bir işe girişme
müdebber: işlem görmüş
mülâzemet: bir işte devamlı 
olmak, devam etmek
mülûhiyâ: ebegümeci bitkisi

mütevellid: ortaya çıkan

Mesut Budak
Osmanlıca Eğitim ve Kültür Dergisi Ocak 

2020 sayısından alınmıştır.
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Merhabalar efendim, 

Bendeniz Sağlık... Hani şu yerindeysem 
kıymetini bilmediğiniz, ama biraz nazlansam, 
üzerime düşüp aman dilediğiniz şahsiyet... 
Bu sözümü yabana atmayın, Sadi Şirazi 
de beni tasdikler ve der ki “İnsan hasta 
olmadıkça sağlığı takdir etmez.” Sizler beni 
bilirsiniz, ama bir de benden dinleyin istedim 
neymişim ben? 

Her şeyin azı karar, fazlası zarar düsturu ile 
geçinip gideriz nefis ile... O pek dinlemez 
beni, yoldaşımı yorar hırslarıyla. Dinlenmek 
bilmeden, dur durak demeden çalıştırır 
bedeni... Goethe’ye “İnsanlar önce para 
kazanmak için sağlıklarını, sonra da 
sağlıklarını korumak için paralarını harcarlar“ 
dedirten, işte bu nefsin hırsıdır.  Bazen 
doymak bilmez “ onu da yesem, bunu da 
yesem” diye diye dolaşır ziyafet sofralarında... 
Beden dengeli beslenmedikçe benim 
huzurum kaçar. Sağdan soldan kilolar, kan 
değeri bozulmaları, organlarımın yağlanması, 
kolesterol ve de tansiyon beni itekleyip kapı 
dışarı etmeye çalışır.

Spor ve diyet yetişir imdadıma. Spor 
harekete geçirir bedenimi, DNA’larımızı 
yeniler, sağ olsun... Rahatımı yerine getirdiği 
gibi, keyfime de keyif katar. Benim iyiliğim 
için didinir aslında bilirim ben onu... Diyet 
de değerlerimi normale taşır, kilo gibi 
ağırlıklardan kurtarır beni, rahatlatır doğrusu. 
İyi niyetli bir arkadaştır, ancak; bedenim yine 
de ondan pek hoşlanmaz, bir türlü sevemedi 
onu. 

Küçükken uykuyu çok sever, neredeyse 
zamanımın çoğunu onunla geçirirdim. 
Yoldaşım büyüdükçe hem vakit kalmadı hem 
de uykuya olan ihtiyacım. İlişkimiz dengeli 
bir biçimde devam ediyor amma ne bileyim, 
o da pek tutmuyor bedeni, ben de pek 
üstünde durmuyorum yaş ilerledikçe...

Diğer bir yoldaşım akıl’dır. Ah akıl... O 
benimle değilse beden de bilmez kendini, 
bırakıverir adeta ne yaptığını bilemez olur. 

Aklın benimle olması demek bedenin 
psikolojisinin de benimle olması demektir. 
Hepimiz birlikte isek; bakış açımız değişir 
hayata, umutlarımız kuvvetlenir, zor işlerimiz 
kolaylaşır. Hayat katlanılır hale gelir, öyle 
önemlidir birlikteliğimiz...

Ancak bazı zamanlar akıl ve ruh bir olur, 
bedene baskı kurar. Olmadık şeylere takılır 
dururlar. Mutluluğun kapılarını kapatırlar 
takıldıklarıyla... Karamsarlıkla, vesveseyle 
vehimlere kapılırlar. Onlardan gelen 
kuvvetle sinirler de baskı yapar yoldaşıma. 
Mutluluk akıl verir; Japonlardan duyduğu 
“sinirlenmeden önce nefes al” sözünü haykırır 
son nefesle... Nefeslenen beden dinlenir. 
Adrenalin azalır. Sinirler dağılır gelen nefesle, 
huzura ermeye doğru yol aldırır aklı ve 
bedeni. Hal böyle olunca bana da yol açılır 
beraber olmak için.

Umudu severim, mutluluğa bayılırım ben. 
Onlar ve pozitif düşünceler varken, kötü 
enerji silinir gider. Silinip gitmesi gereken 
şeylerden biri de öfkedir. O olduğunda 
destekçilerim rahatsız olur. Beni de alıp 
kaçmak isterler. Ben kıyamam yoldaşıma. 
Akılla bir olup, öfkeyi yeneriz vesselam. 

Karun kadar zengin olsanız da bensiz 
yapamazsınız. Koskoca padişahlar 
bile dizelerinde bana yer vermiş, beni 
onurlandırmamış mıdır?  Bilmez misiniz ne 
der ecdadınız?  “Olmaya devlet cihanda bir 
nefes sıhhat gibi” sözlerini duymayanınız 
yoktur yahu!

Ben olmasam aslında hayatınızda tat tuz 
da kalmaz. Ne para... Ne mal, ne mülk.... 
Ne de güzellik... Benim değerime paha 
biçemez. “Sağlıklı bir köylü olmak, hastalıklı 
bir imparator olmaktan iyidir” diyen Alman 
ataları bu sözümü destekler. 

Hiçbir şeyin değeri yoktur bu dünyada, ben 
yoksam. Ben olayım, bir de gönül dolusu 
huzur... Gerisi boş dostlar, gerisi yalan! 

Gönül Demet / Kağıt Rölyef Tasarımcısı
gonul.demet.02@gmail.com - Instagram: gonul_demet
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Kenger, her yıl Şubat ve Mart aylarında kış sonunda 
ve ilkbaharın başında görülür. Genellikle yetiştiği 
bölgelerde yenilebilir bir bitkidir. Yaz aylarına doğru 
yavaş yavaş kurur, dikenler daha fazla büyür ve rengi 
sararır ve rüzgâr etkisiyle tohumları bir sonraki yıl tekrar 
yetişmek üzere toprağa yayılır.

Ülkemizde Kenger otu, Kinger, Geleng, Kenger sakızı, 
Sakız otu, Çadır dikeni, Kanak sakızı gibi çeşitli isimlerle 
anılmaktadır. Bilimsel ismi ise: Gundelia tournefortii 
L.’dir (Papatyagiller ailesinden) (Asteraceae). Çoğunlukla 
dağlık bölgelerde bulunur ve yayılış gösterdiği ülkeler 
Lübnan, Filistin, Ürdün, Suriye, Irak, İran, Azerbaycan ve 
Türkiye’dir.

Bitki 20-40 cm uzunluğunda, tüylü, sütlü, dikenli ve 
otsu bir bitkidir. Gövdesi basit veya az dallı, 20-100 cm 
boyunda kısa ve kalındır. Yapraklar derimsi, damarlı 
beyazımsı tüylü, gövdedekiler sapsızdır. Çiçekler mor 
veya sarı, üzerinde yoğun kıllar vardır.

Geleneksel olarak özellikle saplarının karaciğer 
koruyucu ve kan temizleyici olduğu düşünülmektedir.  
Ayrıca diyabet, ağrı kesici, kramp çözücü, hazımsızlığı 
giderici, sinirleri güçlendirici ve migrene karşı oldukça 
yararlı olduğu belirtilmektedir.

Özel olarak kuersetin, gallik asit gibi flavanoidleri 
içermektedir. Bu fenolik bileşikler nedeniyle 
çeşitli patolojik durumların önlenmesinde önemli 
rol oynamakta ve sağlık üzerine olumlu etkiler 
oluşturmaktadır.

Antimikrobiyal, antifungal, antikanser ve antioksidan 
özellikleri bilimsel olarak tespit edilmiştir. Antioksidatif 
özellikleri nedeniyle, birçok 
hastalık üzerinde önleyici ve/veya 
düzeltici etki göstermekte olup 
sağlık üzerinde olumlu etkiler 
gösterdikleri bilinmektedir. Ayrıca 
şeker hastalığına karşı olumlu 
sonuçlar göstermiştir.

Ahmet Beyatlı-Öğretim Üyesi 
ahmet.beyatli@sbu.edu.tr

Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Tıbbi ve Aramotik Bitkiler Bölümü

KENGER
Köşe Yazısı



ZEYNEP 
ERDOĞMUŞ

Zeynep Erdoğmuş bir sosyal medya fenomeni. Sosyal medya için yeni çağın 
yeni dili diyebiliriz. İnternette kurulan bu yeni dil ile birçok iyilikler yapılabiliyor. 
Bu platform aracılığıyla birçok ticari faaliyet gerçekleştirilebiliyor. Aynı zamanda 
vakit geçirmek amacıyla eğlence amacıyla da kullanılabiliyor. Genç bir fenomen 
Zeynep Erdoğmuş ile yaptığımız keyifli röportajı sizlere sunuyoruz.

Okuyucularımız için kendinizi tanıtır mısınız? 
21 Şubat 1990 yılında Fatih’te dünyaya geldim. Aslen Bingöllüyüm. Kendimi 

ifade edebileceğim en net cümle “ Hiçbir şey ama her şeyden de birazcık.”  
İşte aciz bir kulum.

Sosyal medyayla ne zaman tanıştınız?
2006 yılında Facebook ile sosyal medya maceram başladı. Klasik, 
ilkokul arkadaşlarımla iletişime geçeyim, ne yaptıklarını görey-
im… Yıllar içinde bunu öğrenmek istedim, iş buralara kadar geldi.

Nerelere kadar geldi iş, nasıl oldu fenomenlik?
Aslında işin bir yerlere geldiği de yok ben fenomen değilim, çok 
daha yüksek takipçili hesaplar var.

Takipçi sayısı mı önemli etkileşim mi?
Elbette etkileşim sayısı önemli. Etkileşim demek kişin karşılığı 
demek. Çok mu karışık anlattım. Şöyle açayım biraz daha; eğer sizin 
etkileşiminiz yani izlenme ve beğenilme oranınız takipçi sayınızın 
ortalama %15’i civarındaysa siz gerçekten takip ediliyorsunuz 
ve takipçilerinizde bir ederiniz, değeriniz var demektir. Bu oran 
%10’un altında seyrediyorsa anlıyoruz ki takipçiler fake yani 
sahte.

Sahte takipçi nasıl oluyor?
Satın alınarak takipçi, beğeni her şey satın alınıyor artık ama 
tabii patlıyor bir gün bir yerde. Özellikle İnstagram reklam-
cılığı yani ürün tanıtımlarında ve çekilişlerde çok belli oluyor. 
Mesela bakıyorsunuz 600 bin takipçisi var 150 yorum gelmiş 
yaptığı çekilişe ve tanıttığı ürüne de hem bilinirlik hem de 
satışta artış görülmeyince anlaşılıyor ki takipçiler sahte.
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Peki, sizin fenomenlik hikâyenize 
dönelim tekrar.
Twitter’la başladı o serüven. Nasıl oldu nerden oldu 
anlamadım bile. Fenomenlik kavramını bilmeden 
fenomen oldum diyebilirim. Yazmayı çok seviyorum. 
O dönemlerde blog tutuyordum. Blog yazılanının 
bağlantılarını Twitterde paylaşınca takipçiler pat-
ladı gitti. İnternet gazeteciliğinin yeni zamanlarıy-
dı, birkaç internet gazetesinden teklif aldım köşe 
yazarlığı için ama kabul etmedim. Eğleniyorum ben 
bu mecralarda hiç ciddi bir iş gözüyle bakmadım, 
istemedim de.

İnstagram?
İnstagram, bambaşka bir boyut kazandırdı tabii 
olaya. Daha çok görselliğin ön planda olduğu bir 
mecra olduğu için. Bu kez bilinirlik boyut değiştirdi. 
Mesela sokakta hiç tanımadığın insanlar “Aa ben sizi 
tanıyorum, sizi severek takip ediyorum,” gibi sözlerle 
durdurmaya başlayınca bir süre “N’oluyoruz yaaa!” 
modunda yaşadım. O zamanlar fenomenler bir elin 
parmaklarını geçmeyecek kadardı, maksimum 10 kişi 
falandık.

O zaman 13 yıldır bilfiil sosyal âlemde 
yaşıyorsunuz diyebilir miyiz?
Tabii ki hayır. Kullandığım bütün hesaplarımı kapat-
tım bir dönem yok oldum 3 yıl kadar. Sonra tekrar 
geldim, 2 yıl falan oldu. Bu kez daha sakin, sadece 
tanıdığım insanlarla paylaşımlar yaptığım bir hesap 
açtım. Eski hesaplarımı zirvede bırakarak. Onu da çok 
yapamadım pek kalamadım kendi kabuğumda ama 
en azından takipçilerimi seçiyorum.  Sayfam herkese 
açık değil.

Kaç takipçiniz var?
39 bin. 

Peki, İnstagram tamamen bir reklam plat-
formuna dönüştü. Çekilişlerin ardı arkası 
kesilmiyor. Bu duruma ne diyorsunuz?
Artık devir TV ve gazetelerden geçti biraz. Dijital 
alanlar var. İnsanlar da buraları takip ediyor. Haber, 
magazin, alışveriş artık dijital alanla kendini gösteri-
yor. Bu yüzden firmalar ve PR şirketleri de reklam 
planlamalarını bu alanlara kaydırdılar. Sosyal medya 
biraz daha kitlesel bir çalışma alanı. Fenomenlerin 
de influencerların da kendi kitleleri ve tarzları var. 
Reklam modellemeleri bunlara göre yapılıyor ve çok 
daha etkili oluyor. Ama tabii kendi adıma söyleyeyim 
çekilişlerden bıktım usandım.

İnstagramda satış ve pazarlama nasıl 
oluyor, fayda görüyor mu firmalar gerçek-
ten?
Gelişen teknolojiyle beraber artık her şeyin internet 
dünyasına dâhil olduğu aşikârdır. Bugün dünyanın 
her yerinde milyarlarca kullanıcısı olan farklı sosyal 
platformlar talep görüyor. Bunlardan biri olan insta-
gram da kullanıcıların sıklıkla tercih ettiği ve en çok 
etkileşimin olduğu sosyal platformlar arasında yer 
alıyor. İnstagram ilk açıldığı günlerde genellikle güzel 
anı ve fotoğrafları paylaşmak üzere kullanılsa da 
süreç şu an çok daha farklı ilerliyor. Hem güzel anıları 
biriktirdiğiniz hem de para kazanabileceğiniz bir 
platform olmaya başladı. İnstagram üzerinden para 
kazanmanın farklı metotları bulunuyor. Ev hanım-
ları da artık bu mecrada evde yaptıkları patikleri, 
yelekleri yahut değişik el işlerini İnstagram üzerin-
den satışa sunarak para kazanabiliyorlar. Firmalara 
gelince, elbette yararı var. Reklam vermek isteyen her 
firma hedef kitlesine, popülerliğine göre infulancer 
seçip PR yapabiliyor. Ciddi karşılığı var.
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İnstagramda satış nasıl yapılır? 
Öncelikle bir instagram hesabınızın olması gerekiyor.  
Bu hesabınızı işletme hesabı olarak da kişisel bir 
amaca hizmet eden sayfa olarak da kullanabilirsiniz. 
İnstagramda butik açarak da satış yapabilirsiniz. 
Dünyanın her yerinden kullanıcı kitlesi bulunan bu 
sosyal platformda eğer doğru yöntemleri istikrarlı 
olarak uygularsanız satışlarınız artış göstererek 
kazancınızın katlanmasını sağlayacaktır. Öncelikle 
satmak istediğiniz ürün gamına karar vermelisiniz. 
Ayrıca ürünlerin net ve kaliteli görsellerini sayfanız 
üzerinden aktif olarak paylaşmanız gerekir. Bu 
müşteri kitlenizin güvenini kazanmanıza ve daha fazla 
etkileşim almanıza destek olur. Ayrıca ürün gamınıza 
en uygun ve doğru etiketlerle desteklediğiniz 
gönderileriniz ulaşmak istediğiniz kitleye daha hızlı 
erişmenize yardımcı olacaktır. Bu püf noktaları dikkate 
alarak ürünlerinizi İnstagram butiğinizde sunarsanız 
satışlarınız artış gösterecektir.

Peki, bir butik yahut bireysel kişi, 
İnstagram’da satışlarını arttırmak istiyor 
neler yapmalı?
En temel öğe nitelikli, kaliteli içerik. Hem gönderi 
paylaşım sıklığınız hem de kullandığınız etiketler 
satışlarınızı doğrudan etkiler. Her gönderinin altına 
ulaşmak istediğiniz kitleye ilişkin en çok kullanılan 
etiketleri eklemeniz önemlidir. Aynı zamanda 
görsellerin çözünürlüğü ve ürünlerin kalitesi de bir 
diğer önemli faktör olarak gösterilebilir. Tamamen 
fotoğraf paylaşımı üzerine olan bir platforma kaliteli 
görsel kullanmak gerektiği açıkça nettir. Ayrıca satışları 
arttırma konusunda instagram reklam politikalarını da 
kullanabilirsiniz. Yine hedef kitleye yönelik sponsorlu 
reklama çıkabilirler kullanıcılar. Bu reklamlar sizin 
belirlediğiz hedefe gösterilir, mesela “ Kartal-Maltepe 
bölgesindeki kullanıcılar görsün” gibi.

Gerçekten söylendiği gibi çok para 
kazanıyor mu fenomenler?
Elbette kazanıyor. Özellikle ticari olarak kullananlar var 
bu mecraları. Bütün mesaisi bu platformlar.

Peki, nasıl oluyor bu kadar yüksek takipçi 
ve bunu maddi kazanca dönüştürme işi? 
Genelde ünlü İnstragram kullanıcılarının milyarları 
aşan takipçilerini görmek mümkün. Bunlar dışında 
geçimini sadece İnstagram üzerinden sağlayan 
bir başka kitle de bulunuyor. Bu kitleye instagram 
fenomeni deniyor. İnstagram fenomenleri milyonlarca 
veya milyarlarca organik takipçi sayısına ulaşmış 
kişiler. Ciddi mesai harcıyorlar. Ancak sırasıyla sayalım 
derseniz;

1. Kaliteli içerik
2. Sevilen bir yüz
3. En iyi görseller
4. Sürekli paylaşım
5. Belirli bir kitleye hitap eden farklı içerikler
6. Doğru hashtag kullanımı 
7. Özgün olmak
8. Takipçilerle sürekli iletişimde olmak
9. Çekilişler düzenlemek
10. İşe yarayan ürünlerin tanıtımını yapmak
11. Diğer liderleri takibe almak 
12. Sürekli etkileşime yönelik hareket etmek

Olarak sıralamak mümkündür. Tüm bu detaylara 
dikkat ettiğiniz sürece siz de bir instagram fenomeni 
olabilirsiniz. İnstagram fenomenleri ayrıca hatırı sayılır 
rakamlarda kazanç da elde ediyor. Özellikle en büyük 
kazanç kaynakları diğer sayfaların reklamını yapmaktır. 
Bu sayfalar fenomenlerin takipçi kitlesinden 
faydalanmak için reklamlarını para karşılığında 
yapmalarını talep eder. Böylece her fenomen bunun 
üzerinden büyük kazançlar elde edebilir.

İnstagramda hashtag kullanımı Nedir?
Sosyal platformların genelinde ismini mutlaka siz 
de sıklıkla duymuşsunuzdur. Ancak birçok kullanıcı 
hashtagin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını ne 
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yazık ki bilmiyor. Oysaki sosyal platformlarda doğru 
etkileşimi almak için en doğru yöntemlerden biri 
de hashtag kullanımıdır. Hem satış yapmak hem de 
takipçi sayısını arttırmak için gönderilerinizde hashtag 
etiketleri kullanmanız gerekir. Örneğin İnstagram 
üzerinden çanta satışı yapıp sürekli ürünlerinizi 
paylaşıyorsanız, öncelikle gönderinin altına en uygun 
ve açıklayıcı ürün detaylarını belirtmeniz gerekir. 
Ardından yine aynı gönderinin altına örneğin; 
üzerinden çanta satışı yapıp sürekli ürünlerinizi 
paylaşıyorsanız, öncelikle gönderinin altına en uygun 
ve açıklayıcı ürün detaylarını belirtmeniz gerekir. 
Ardından yine aynı gönderinin altına örneğin; 
#çantamodelleri #bayançanta #sırtçantamodelleri 
#ucuzçanta gibi ürüne uygun doğru hashtaglari de 
kullanmanız olumlu yönde etki gösterecektir. Burada 
dikkat etmeniz gereken ilk detay ürüne en uygun 
ve doğru hashtagi bulmak ve kullanmaktır. Çünkü 
kullanıcılar instagramda arama yaparken aradıkları 
ürüne en uygun anahtar kelimeleri kullanırlar. Siz de 
bu anahtar kelimeleri hashtaglerinizde kullanırsanız 
doğruda kullanıcıların karşısına çıkabilirsiniz. Bu da 
daha fazla ve doğru kitleye ulaşmanıza destek olur.

Sizin bu tarz iş birlikleriniz var mı?  
Profesyonel anlamda yok, olsun da istemiyorum. 
Ben sosyal medya da eğlenmeyi insanlara değmeyi 
seviyorum. Yalnız çok beğendiğim ya da güvendiğim 
ürün olursa paylaştığım oluyor onu da kendi 
inisiyatifimle yapıyorum ticari olarak değil.
Aslına bakarsanız bunu biraz da sorumluluk olarak 
görüyorum kabul edelim yahut etmeyelim ancak 
gerçek şu ki örnek teşkil eden kişiler bunlar. Özellikle 
son dönemde gençlerin radarına bir hayli girmiş 
durumda bu influencerlık meselesi. Hedef kitleniz 
oldukça sorumluluk artar ve biraz ona göre davranmak 
gerekir. Salt güzellik/yakışıklılık hoş mekânlar, şık 
giyimler, bol filtreli fotoğraflar yeterli olmamalı sizi 
takip edenleri yönlendirmekte.
Tamam, dışı çok hoş bir kutu peki ya içi? Boş kalmamalı. 
Toplumun bir kesimine hitap eden ve hatta örnek 
alınan bir kişinin nitelik-nicelik bakımından da gelişmiş 

olması gerekir. Popüler kültüre ayak uydurmanın yanı 
sıra sanata, bilime, genel kültüre de biraz eğilmeli bu 
işe merak salan arkadaşlar.
Epey fenomen, influencer vs. türedi. Kendi kendini 
tüketecektir zamanla ve bu popülarite balonu 
patladığında bir çoğu silinip gidecek süzgeçte kendini 
geliştirmiş işinde de yaşamının her alanında da kalite 
kokan kişiler kalacak. 
Naçizane bunu iş edinmeye karar veren arkadaşlarım 
varsa az çok işin içinde olup yakinen şahit olan biri 
olarak benim tavsiyem budur.

Sosyal medyada ki popülerliğini 
kullandığın oluyor mu ?
Elbette oluyor, sosyal sorumluluk projelerinde bunun 
çok faydasını gördüm. Zaten bağımı koparamamamın 
temel sebeplerinden biri de bu. Çok keyifli işler yaptık, 
çok insana dokunduk. İnsana daha fazla iyi gelen hiçbir 
şey yok bu hayatta, varsa da ben rastlamadım. 4 aileye 
ev yaptırdık, engelli kardeşlerimize akülü araba, kira 
desteği, kıyafet yardımları ve daha niceleri…  
Çok yönlü çalışmalar yaptık çok şükür, bu konuda 
en büyük yol arkadaşlarımdan birisi dostum Ebru 
oldu. Bizleri takip eden ablalarımız, kardeşlerimiz ve 
arkadaşlarımızın da desteği ile birlikte Allah’ın rızasını 
kazanmak için çalışıyoruz bu alanda ve devam edeceğiz 
inşallah. 

Sosyal sorumluluk projelerine bu kadar 
önem vermenizin özel bir nedeni var mı?
Dedelerimden yadigâr geliyor desem yeridir. 
Benim dedelerim bulundukları bölgenin büyük 
hocalarındanmış. Babaları âlim zatlardan, bunu 
içgüdüsel olarak yapıyorum, daha doğrusu sanki ben 
yapmıyorum da Allah yaptırıyor. Bu yolun koşturanı 
olmak çok büyük bir lütuf. İnsanların yüzlerinde 
gülümseme oluşturabilmek tarifsiz bir duygu. Gece de 
rahat uyutuyor herkese tavsiye ediyorum. 

Röportaj: Büşra Tosun Yörük
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10 OCAK
ÇALIŞAN
GAZETECİLER
GÜNÜ KUTLANDI

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü’nde Çekmeköy’de çalışan 
gazetecileri misafir etti. Çekmeköy 
Belediyesi’nde gerçekleştirilen 
programda gazeteciler gününü 
kutlayan Başkan Poyraz, kendisine 
yönetilen soruları cevapladı.

‘Böyle özel günleri bir güne sığdırmayı 
doğru bulmuyorum ama anmadan 
da geçmek istemedik’ diyen Başkan 
Poyraz, “Programlarda ya da gelmek 
istediğiniz zaman belediyede her 
zaman misafir ediyoruz ama 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü için de 
buluşmak geleneksel hale geldi. 2019 
yılı yoğun geçti, 2020 yılının da kazasız 
belasız, hayırlı hizmetler yaptığımız 

bir yıl olarak geçmesini diliyorum. 
Savaşların olmadığı, terörün bittiği bir 
yıl olsun. Ülkemiz ve Mehmetçiğimiz 
için dua ediyoruz,” dedi.

Başkan Poyraz, sohbet sırasında 
yeni projeler hakkında da bilgi 
verirken şunları söyledi: “Ekonomik 
olarak tasarruf etmemiz gereken bir 
dönemdeyiz. Belediye gelirlerinde 
ciddi bir düşüş oldu. Eskiden ayda 100 
ruhsat verirken geçen yıl, yılda 100 
ruhsat verdik. Bazı durumlarda tasarruf 
etmemiz gerekiyor ama bu olması 
gereken hizmetlerde söz konusu değil. 
Zorunlu işlerimizi asla aksatmadan 
çalışmaya devam ediyoruz. Alt 
yapının çoğunu tamamlamıştık, tabi 
zaman içinde ihtiyaçlar farklılaştıkça 

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 10 Ocak Gazeteciler Günü vesilesiyle 
belediyede misafir ettiği bölgenin gazetecileri ile istişare etti.
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yapılması gereken şeyler ortaya 
çıkıyor, onları da düzenli olarak takip 
ediyor ve yapıyoruz. Bunun yanı sıra 
ilçemizin ihtiyacı olan büyük yatırımlar 
için de Bakanlıklarımızla görüşüp 
ilçemize kazandırmaya başladık. 
Ekonomik sıkıntı var diye yatırımlarımız 
durmayacak, niyet halis olunca Allah 
da işlerimizi rast getirerek çoğaltıyor. 
Önümüzdeki günlerde yüzme havuzlu 
spor kompleksi, gençlik kulüpleri, futbol 
kulüpleri için kamp alanı, kitap kafeler 
gibi birçok çalışmayı başlatacağız.”

Başkan Poyraz, İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ile görüşmelerinde Seyir 
Terası, Taşdelen kavşağı ve Taşdelen 
metro hattını yeniden gündeme 
almalarını talep ettik, inşallah bu 
projelerin de tamamlanacağını, Çamlık 
Mahallesi Tel Boyu projesinin ihalesinin 
de yeni yılla birlikte yapıldığını ve en 
kısa sürede çalışmanın bitirileceğini 
söyledi.

Geçmiş yıllara dönüp baktığında 
hayallerinden, vaat ettiklerinden daha 
fazlasını ilçeye kazandırdıklarını belirten 
Başkan Poyraz, “Geçmişe dönük keşke 
yapsaydık dediğim şey gençlerle daha 
çok sohbet etmek, onlarla daha fazla 
vakit geçirmek diye düşünüyorum. 
Çünkü toplumsal olarak kötüye gidiş 
var, şiddet çoğaldı, kimsenin kimseye 
tahammülü kalmadı. Gençlere doğru 
yolu gösterip, onları sürüklendikleri 
yerden kurtarmamız gerekiyor. Hepsine 
ulaşamayız belki ama bir tanesinin 
bile hayatına dokunabilirsek ne mutlu 
bize. Şimdi her Salı günü bir lise ile 
boğaz turu yapıyor, orada birlikte vakit 
geçiriyoruz. Onlarla konuşuyorum, 
dinliyorum hayattan neler 
beklediklerini anlamaya çalışıyorum. Bu 
projede bize imkânlarını açan Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e de 
ayrıca teşekkür ediyorum,” dedi.

Ekonomik sıkıntı var diye 
yatırımlarımız durmayacak, 
niyet halis olunca Allah da 
işlerimizi rast getirerek 

çoğaltıyor.

55



BAŞKAN
POYRAZ
İLK 3’TE

H
A

B
ER

LER
Bizden

56

İstanbul’un genç ilçesi 
Çekmeköy’ün Kurucu 
Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz, üçüncü dönemin ilk 
senesinde yapılan ankette 
puanını artırarak ilk üçte 
yer aldı. Sonar Araştırma 
Şirketi’nin yaptığı İstanbul 
genelinde yaptığı Belediye 
Başkanları Performans 
Araştırması’nda Çekmeköy 
Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz’ın, İstanbul’daki ilçe 
belediye başkanları arasında 
3. sırada olduğu açıklandı.

Sonar Araştırma Şirketi’nin, 
“Büyükşehir ve İstanbul 
İlçe Belediye Başkanları 
Performans Araştırması Aralık 
2019” anketinin sonuçları 
açıklandı. Araştırma, 5-15 
Aralık tarihleri arasında, 
Türkiye İstatistik Kurumu 
verilerine dayanarak 10 
büyükşehirde ve İstanbul’un 
30 ilçesinde gerçekleştirildi. 
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Araştırmanın büyükşehirlerde 1000, 
İstanbul’un ilçelerinde ise 500’er 
kişi ile yüz yüze görüşülerek anket 
yapıldığı belirtildi. Farklı sosyo-
ekonomik ve sosyo-demografik 
yapılardaki kişilerle yüz yüze yapıldığı 
belirtilen ankette, Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz, ilçe içinde 
yüzde 56,6, İstanbul genelinde yüzde 
5,1 puanla İstanbul ilçe belediye 
başkanları arasında 3. sırada yer aldı. 
Listenin ilk sırasında yine AK Partili 
bir belediye başkanı olan Esenler 
Belediye Başkanı Tevfik Göksu yer aldı.

Başarının Sırrı “Yönetimde 
Vatandaşın Olması”
Mart 2009 yerel seçimlerinde 
Çekmeköy’ün kurucu belediye başkan 
olan ve Mart 2019 senesinde açık ara 
farkla üçüncü dönem için ilçe halkı 

tarafından görevlendirilen Çekmeköy 
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, anket 
sonuçlarını değerlendirdi. İlk günkü 
şevkle, emanete sahip çıkmak için 
emek verdiklerini söyleyen Başkan 
Poyraz, “3. dönemde de açık ara farkla 
Çekmeköy halkı tarafından görev 
bize teslim edildi. Üzerinden bir yıl 
geçmeden yapılan anketlerde bu 
verilerin çıkması tesadüf değil. Biz 
mesaimizi makam odasında değil, 
Çekmeköy sokaklarında yapıyoruz. 
Ev, okul, esnaf ziyaretlerindeki 
sohbetlerimizde; beklenti, istek, 
şikâyet ne varsa not ediyoruz. Bu 
notlar hemen ilgili müdürlüklere 
iletiliyor ve ekipler vatandaşların 
taleplerini yerine getirmek için 
çalışıyor. Bizim başarımızın sırrı 
yönetime hemşerilerimizi ortak 
etmekte,” dedi.
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TATİL ÖNCESİ 
ÖĞRENCİLERE
SIFIR ATIK 
TEMALI 
BOYAMA 
KİTABI

Çekmeköy’de devlet okullarında eğitim gören 15 bin öğrenciye sıfır atık temalı boyama kitapları 
dağıtıldı.

Her ay Çekmeköy’deki devlet okullarında 
eğitim gören ilköğretim öğrencilerine dağıtılan 
Çekmeköy Çocuk Dergisi bu ay sürpriz bir 
hediyeyle yayımlandı.  İçerisinde çizimlerin ve 
bilgilerin bulunduğu Sıfır Atık temalı boyama 
kitabı sömestr tatili öncesinde okullarda 
öğrencilere hediye edildi.  İsmihan İsmet Süzer 
İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirilen dağıtım 
törenine katılan Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz ve Çekmeköy İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Aktaş öğrencilere boyama 
kitabını dağıtırken Sıfır Atık projesinin önemine 

değindiler. 

Dağıtım programında öğrencilere seslenen 
Başkan Poyraz ”Sizler de sıfır atık konusunda 
duyarlı olup çevrenizdeki arkadaşlarınızı ve 
ailenizi bilinçlendirip dünyamıza ve ülkemize 
faydalı bireyler olabilirsiniz. Verimliliğin artması, 
temiz ortam kaynaklı olarak performansın 
artması, israfın önüne geçilip maliyetlerin 
azaltılması, çevresel risklerin azalmasının 
sağlanması için haydi el ele verip bu harekete 
destek olalım çocuklar,” dedi.
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Başkan Poyraz ‘Çekmeköy’e 
Hoş Geldiniz’ ziyaretleri 
kapsamında Çamlık 
Mahallesi’nde ev ziyaretleri 
gerçekleştirdi.

Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz ‘Çekmeköy’e 
Hoş Geldiniz’ ve ‘Çekmeköy’e 
Hoş Geldin Bebek’ projeleri 
kapsamında ziyaretlerine 
devam ediyor. Çamlık 
Mahallesi’nde gerçekleşen 
ziyaretlerde ilçeye yeni 
taşınan Özyayla ailesine 
hoş geldiniz diyen Başkan 
Poyraz, Karakuş, Yürük, Dökel 
ve Çoban ailelerini de yeni 
doğan bebekleri için tebrik 
etti.

ÇEKMEKÖY’E

HOŞ
GELDİNİZ
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17 Ocak’ta başlayıp 3 Şubat 
2020’ye kadar sürecek ara tatil 
öncesinde binlerce öğrenci karne 
heyecanı yaşadı.

Çekmeköy Kaymakamı Adem 
Arslan, Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz ve 
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Aktaş, Mimar 
Sinan Mahallesi’nde bulunan 
Çekmeköy İlköğretim Okulu’nda 
karne törenine katılarak 
öğrencilerin heyecanına 
ortak oldu. Karne dağıtım 
töreninde, ailelere gençlere 
destek olmalarını söyleyen 
Başkan Poyraz, başarıdan 
pay çıkardığımız kadar 

ÇeKMeKÖy’De
Karne HeyeCanı
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başarısızlıklardan da ders 
çıkarmamız gerektiğini 
vurguladı.

Öğrencilere de nasihatlerde 
bulunan Başkan Poyraz  
“Şimdi sizleri 15 günlük bir 
tatil bekliyor. Tatilin keyfini 
çıkarın, ailelerinizi üzmeyin, 
bilgisayarda, telefonda 
oynayın ama tüm gününüzü 
bu oyunlarla ziyan etmeyin. 
Kültür merkezlerimizdeki 
etkinliklerimizi takip 
edebilirsiniz, kitap ve dergi 
okuyabilirsiniz. Tatilde bolca 
dinlenin, eğlenin; ikinci dönem 
için enerji depolayın,” dedi.
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ÇEKMEKÖYLÜ 
GENÇLER İÇİN
DEV PROJELER
GELİYOR

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz,  Kasım 2019’da Gençlik ve 
Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu’nu Çekmeköy’de misafir 
ederek planladıkları projeleri 
anlatmıştı. 2020’nin ilk günlerinde 
Ankara’ya giden Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz, Bakanlıkla 
yapılan anlaşma neticesinde 
Çekmeköy’e kazandırılacak büyük 
projelerin müjdesini verdi.

Başkan Poyraz’ın Üçüncü 
Dönemi Yatırım Çağı Olacak
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz, üçüncü dönemde söz 
verdiği spor ve gençlik projeleri 
için protokol imzaladı. Protokol 
kapsamında; Ömerli Mahallesi’ne stat 
ve profesyonel futbol kulüplerinin 
kamp yapabileceği konaklama 
merkezi, Alemdağ Mahallesi’ne yarı 

olimpik yüzme havuzu, Çekmeköy, 
Taşdelen, Alemdağ, Ömerli 
bölgelerindeki tüm mahallelerin 
faydalanabileceği 4 kitap 
kafe ve 10 basketbol sahası 

yapımına başlanacak. Kafe ve 
basketbol sahalarının 

tam konumları 

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, üçüncü dönemde söz verdiği 
projelerin ilçeye kazandırılması için çalışmaları başlattı. Gençlik ve Spor Bakanı 
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde gençler ve 
sporseverler için büyük müjdeler peş peşe geldi.
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ve proje detayları ilerleyen günlerde 
paylaşılacak.

Başkan Poyraz, “Elhamdülillah daha 
önce olduğu gibi bu dönemde de 
verdiğimiz sözleri tutuyoruz, bu 
aşamada bize büyük destek veren 
Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na 
ve Spor Toto Başkanı Bünyamin 
Bozgeyik’e ilçe halkımız adına çok 
teşekkür ediyoruz. Projelerimizin 
başlaması için çalışmaları hızla 
sürdüreceğiz. Ömerli Mahallesi’ndeki 
mevcut tesislerin yerine Spor Kampı 
ve Alemdağ Mahallesi’ndeki halı 
sahanın bulunduğu yere yarı olimpik 
yüzme havuzunun projelerini daha 
önce paylaşmıştık. Gençlerin buluşma 
noktası olacak, kitap ve internet 
seçenekleriyle ders çalışabilecekleri 
yeni nesil kütüphaneler dediğimiz 
kitap kafelerden 4 tane yapacağız. 
Bunların konumlandırmasını 
merkezi bölgelerimizde, tüm 
mahallelerin faydalanabileceği 
şekilde yapacağız. Yıllardır 
gençlerimizi spora yönlendirerek, 
kötü alışkanlıklardan uzak durmaları 

için çabalıyoruz. Bu çabalarımızın 
sonucu olarak mahallelerimize 10 
adet basketbol sahası kazandıracağız. 
Bu sahalarımızın bulunacağı projeleri 
detaylandırarak söz verdiğimiz 
mahalle gençlik kulüplerinin de 
temellerini atmayı hedefliyoruz,” dedi.
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Çekmeköy Belediyesi, ilçenin her tarafını DENES Projesi afişleri ve billboardlarıyla süsledi. 
Eğitimde Yeni Bir Dönem sloganıyla dikkat çekici bir proje. Projenin danışmanı Mevlüt 
Özdemir’e DENES’i sorduk ve sizler için kendisiyle bir röportaj yaptık.

Hocam Merhaba DENES nedir ve 
nasıl doğdu?
Deneyimsel Eğitim Sistemi Projesi içerik 
olarak birçok ülke ve kurum tarafından zaten 
farklı şekillerde uygulanıyor. Bir yerel yönetim 
olarak Çekmeköy Belediyesi tarafından da 
uygulanmaya başlayacak. Bu da Çekmeköy’ü 
bu konuda ilklerden biri yapıyor. Deneyimsel 
eğitim sistemi nedir? Bir Çin atasözü şöyle 
der: “Söyle unuturum, göster belki hatırlarım, 
beni dahil et anlar ve öğrenirim.” 

DENES’in temelinde 
aslında bu mantık 

yatmaktadır. 
Öğrencinin 
yaparak, 
deneyerek, 
uğraşarak 
öğrenmesi. 
Deneyerek 
öğrenmek 
somuttur 
ve kalıcı 
etkisi 

vardır. Öğrenci öğrendiği konuyu asla 
unutmaz. Ayrıca bu durum öğrenciye 
özgünlük ve el becerisi kazandırır. Kişinin 
el, ayak ve düşünce koordinasyonu 
kurabilmesini sağlar. 

Peki DENES Projesinin asıl amacı 
nedir?
Onlarca ayrı amaç sayabiliriz ama özet 
olarak şunları söyleyebilirim: DENES projesi 
çocukların ince ve kaba motor becerilerini 
geliştirmeyi, onlara farklı bakış açıları 
kazandırmayı, kreatif ürünler tasarlamalarını 
ve üretmelerini, problem çözme yeteneklerini 
geliştirmeyi ve grupla çalışma becerisi 
kazanmalarını amaçlamaktadır.
Bu sistemde matematik gibi 
doğrudan teorik olan konular nasıl 
somutlaştırılıyor?
Örneğin geometri anlatılacak, üçgenin 
öğrenci tarafından ufak tahta parçalarıyla 
ya da benzer eşyalarla kendisinin yapmasını 
isteyeceğiz. Aslında atölye mantığı 
üzerinden gidilecek. Öğrenci üçgeni, alan 
hesaplamayı, kareyi tahta parçalarıyla 
yaptıkça zihin dünyasında soyut olan 

kavramlar somutlaşacak ve daha kolay 
anlamaya başlayacak. Fen bilimlerinde 

ise işimiz daha kolay. Öğrenciyle birlikte 
deneyler yaparak bu dersleri daha iyi 

anlamasını sağlayacağız.
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DENES Projesi kapsamında hangi 
kulüpler yer alacak?
DENES Projesi kapsamında 4 kulüp ve her 
kulübün altında farklı atölyeler yer alacak. 
Şu an kulüplerin altında toplamda 14 atölye 
bulunuyor. Tabii ki zamanla talebe ve fiziki 
şartlara göre yeni atölyeler de açılabilir. Hobi 
Kulübü altında ahşap atölyesi ve epoksi 
atölyesi; Deneyimsel Öğrenme Kulübü altında 
matematik atölyesi, yabancı dil atölyesi, fen 
bilimleri atölyesi, Türkçe atölyesi ve mental 
aritmetik atölyesi; Bilim ve Teknoloji Kulübü 
altında robotik kodlama atölyesi, uzay 
ve havacılık atölyesi, 3D tasarım atölyesi, 
biyotasarım atölyesi; Kültür Sanat Kulübü 
altında şiir atölyesi, edebiyat atölyesi ve sinema 
atölyesi yer almaktadır.

Kültür Sanat Kulübü gibi sosyal 
bilimlerin ve sanatın alanına giren 
çalışmalar ile DENES’in bağını nasıl 
kurarız?
Şiirin ve sanatın uygulanma biçimini 
soruyorsunuz sanırım, çok kolay. Teorik 
anlatımlar yerine şiir yazarak, öyküler yazarak, 
öğrencinin eseriyle bire bir ilgilenerek; 
sinema atölyesinde kamera önüne ya da 
kamera arkasına geçerek, oyunculuklarını, 
senaristliklerini ve yönetmenliklerini ortaya 
koyarak, daha hızlı ve daha kolay öğrenmeyi 
gerçekleştirebiliriz. 

Röportaj: İlker Akhoroz



“Ebeveynlerin ve eğitimcilerin 
her gün kendisine şu soruyu 
sorması gerektiğine inanıyoruz” 
diye başlıyor Pedagoji Derneği’nin 
eğitimi: “Çocuklarım bugün yeteri 
kadar oynadı mı?” 
Çocuk ve oyun birbiriyle iç içe 
geçmiş, birbirini tamamlayan 
kavramlardır. Çocuğun olduğu 
yerde oyun, oyunun olduğu yerde 
mutlaka bir çocuk olmalıdır.
Bebeklerin kendi ellerini, 
ayaklarını, parmaklarını 
keşfetmeye başlamasıyla gelişen 
oyun, zaman geçtikçe, büyüdükçe, 
hayal gücüyle birleşir, çocuğun 
kendi yarattığı dünyası olur.

Çocuğunuzun elindeki bebeği 
düşünün, anne rolü oynadığı, 
acıktığında süt verdiği, saçlarını 
taradığı, konuştuğu, kıyafetlerini 
değiştirdiği, kucağına alıp beraber 
uyuduğu, rüyalarını paylaştığı, 
sizin göremediğiniz ama onun 
düşleriyle süsleyip yeni bir dünya 
kurduğu Ayşe bebektir o.

Çocuk doğduğunda öğrenmeye 
ve tepkiye hazırdır; hız, durgun 
hareket, eşgüdüm, dikkat, esneklik 
gibi motor yeteneklere sahiptir. 
Oyun ortamında bu yetenekler 
en verimli şekilde ortaya çıkar 
ve sağlıklı bir şekilde gelişir. 
Oyun, çocuğun eğlenmesinde ve 
eğitiminde olduğu kadar onun 
gelişiminde de önemli rol oynar.

Her yaştan çocuğun ailesi ile 
birlikte vakit geçirerek eğitilmeye 
ihtiyacı vardır. Çocuğunuzla 
birlikte geçireceğiniz zaman 
diliminde kâğıt katlama sanatı 
olan origami etkinlikleri yaparak, 
çocuğunuzun küçük kas gelişimini 
sağlayabilir, bunun yanı sıra 
dikkat, koordinasyon, zihin ve dil 
gelişimi gibi yeteneklerinin sağlıklı 
gelişimini görebilirsiniz. 

Çocuğun, erken çocukluk 
döneminde başlamak üzere, 
her iki elini de kullanacağı 

origami sanatı gibi aktivitelerin 
yaptırılması, beynin her iki yarım 
küresini de çalıştıracak ve diğer 
işlevleri de artacaktır.

Origami çalışması için tek 
ihtiyacınız olan şey kâğıttır. 
Figürlerin düzgün bir şekilde 
yapılabilmesi için kâğıdın, uygun 
ebatta olması gerekmektedir. 
Kâğıtlar, yapacağınız figüre 
bağlı olarak farklı ebat, renk ve 
desenlerde olabilir. Aynı zamanda 
bir tarafı beyaz diğer tarafı renkli 
ya da desenli olan kâğıtlarda 
mevcuttur. 15x15 cm kare 
kâğıtlar figür çalışmaları için daha 
uygundur.

Origami kâğıtlarını, hobi 
dükkânları, kırtasiye veya 
internetten küçük ya da 100’lük 
paketler halinde satın alabilirsiniz. 
(Atamgüç, G. (2017) Origami 
Kağıt Kıvrımlarını Zihin İzlerken / 
ANKARA, Kitapsaati Yayınları)

Oyun ve Hayal Gücü
ORİGAMİ SANATI

66

Köşe Yazısı



Gökçen Atamgüç
İstanbul Oyuncak Müzesi 

Origami Sanat Eğitmeni
www.gokcenatamguc.com

iletisim@gokcenatamguc.com

Origami
köpek (yüz) yapımı

1

4 5

2

3Kare kağıdın beyaz kısmı üstte 
kalacak şekilde, çizimddeki kesik 

çizgiden katlayın

Alt köşedeki iki tabakanın 
üsttekini çizimdeki kesik çizginin 
olduğu yerden katlayın

Sol Köşeyi sağ 
köşenin üzerinde 
katlayın ve geri 

açın 

Köpek figürünü 
hayal gücünüzle 

süsleyin

Sol ve sağ 
köşeleri 

çizimdeki kesik 
çizgilerden 

katlayın
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Bozcaada’ya yaklaştıkça ilk gözünüze 
çarpan heybetli görüntüsüyle kalesi olur. 
Oldukça iyi korunmuş kalenin ilk olarak 
ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı 
tam olarak bilinmemekle birlikte Venedik, 
Ceneviz ve Bizanslılar döneminden 
beri kullanıldığı bilinmektedir. Adanın 
kuzeydoğu burnu üzerine kurulmuş olan 
kale, Osmanlı döneminde önemli konumu 
sebebiyle Fatih Sultan Mehmet tarafından 
esaslı bir şekilde onarılmıştır. Venedikliler’e 
geçip geri alındıktan sonra esaslı bir tamir 
görüp genişlemiştir.

Adanın kuzeydoğu burnunda yer alan 
Kale, yüksek kayalar üzerine oturtularak 
şehirden yaklaşık 10 metre genişliğinde 
ve 250 metre uzunluğunda bir hendekle 
ayrılmıştır. Eskiden su dolu olduğu anlaşılan 
hendeğin üzerinden kalenin ana giriş 
kapısına asma bir kapıyla geçilirmiş. Bu 
ana kapının dışında Mendirek ve Deniz 
Kapısı diye iki kapısı daha bulunmaktadır. 

Mendirek kapısı 1905 yılında mendireklerin 
yapılmasından sonra açılmıştır. Bu iki kapı 
şu anda kullanılmamaktadır.

Kale, dış ve iç olmak üzere iki bölümden 
oluşmaktadır. Dış surun içindeki Dış 
Kale’de iki cephanelik, bir kuyu, iki tabya 
yeri, kamacı atölyelerinin bulunduğu 
bina temelleri, tören ve eğitim alanları ve 
eskiden kale içinde yaşayanların evlerinin 
bulunduğu şimdi boş bir alan vardır.

İç Kale iki bölümden oluşur. Birincisi giriş 
bölümü olup İç Kale’nin doğusundadır. Biri 
doğuda biri batıda iki rampaya açılan iki 
kapısı vardır. Bu bölümde şimdi yıkılmış 
olan revir, cami, minare, zindanlar ve kışla 
bulunmaktaydı. Asıl İç Kale olan ikinci 
bölüme doğudaki küçük bir kapıdan girilir. 
İç Kale’nin biri baş burç olmak üzere sekiz 
burcu vardır. Ortada levazım deposu, 
cephanelik ve sarnıç yer alır.

Bozcaada Kalesİ 
Çanakkale

TÜRKİYE’NİN
GÖRKEMLİ
KALELERİ-3
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Çıldır ilçe merkezinin doğusunda,  
Yıldırımtepe Köyü’nde yer alan, 
Urartular döneminde yapıldığı tahmin 
edilen Şeytan Kalesi, Karaçay Kanyonu’nun 
ortasındaki sarp kayalıkların üzerindeki 
konumuyla görenleri adeta büyülüyor.
Gizli bir giriş kapısı bulunan kale, sunduğu 
eşsiz manzarasıyla birçok ziyaretçinin 
ilgi odağı oluyor. Son dönemde özellikle 
sosyal medyada adından sıkça söz edilen 
kale, bölgeye gelen turistlerin en fazla 
ziyaret ettiği mekanlar arasında yer 
alıyor. Şeytan Kalesi’ne benzer 2 kale de 
Gürcistan sınırları içerisinde yer almaktadır.

Pertek ilçesinin güneyinde, Murat Irmağının 
kıyısındaki bir tepenin üzerinde inşa edilen 
Pertek Kalesi, bu bölgenin Keban Baraj Gölü 
suları altında kalması nedeniyle bugün bir ada 
üzerinde yer almaktadır. Osmanlılar zamanında 
onarım gören kalenin yapım tarihi kesin olarak 
bilinmemektedir. İç içe iki surdan oluşan kalede, 
surlar arasında yapı kalıntıları bulunmaktadır. 
Kalenin güney cephesindeki yontma taşların 
arasına kondurulmuş kırmızı sert tuğlalar ve 

serpiştirilmiş mavi çiniler vardır.

Kalenin içinde bir sarnıç ve yapı kalıntıları 
mevcuttur. Kalenin bulunduğu yer aynı 
zamanda eski Pertek kentinin olduğu yerdir. 
Kalenin Halid Bin Velid tarafından onarıldığı 
daha önce kalede bulunan Karakuş (Moğolcada 
PORTOK) heykeli kaldırılarak Arapça yazılmış bir 
kitabe konulduğu belirtilmektedir. 

Bir film sahnesinden fırlamış gibi duran 
orta çağ kalesi

Pertek 
Kalesİ
Tuncelİ
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Hoşap Kalesi, Van’ın Gürpınar ilçesinde, Van - 
Hakkari karayolu üzerindeki Hoşap (Güzelsu)’da 
yer almaktadır. Hoşap, Van’a 60 km, Gürpınar ilçe 
merkezine ise 40 km uzaklıkta bulunmaktadır. Hoşap 
Suyu’nun kuzeybatısında sarp ve dik bir kaya kütlesi 
üzerine kurulan kale, iç kale ile bunun kuzeyindeki 
dış kaleden oluşmaktadır. Geçmişi itibariyle Urartu 
Devleti’ne kadar uzanan kale, Osmanlı Devleti’ne tabi 
Mahmudi Beyleri’nin yaptırdığı şekliyle günümüze 
ulaşmıştır. İç kale giriş kapısı üzerindeki kitabesine 
göre Mahmudi Süleyman Bey tarafından, H. 1052 
(1643) tarihinde yaptırılmıştır. 

Dış kale surları arazinin yapısına göre şekillenmiş 
doğu, kuzey ve batıdan dolanan surlarla 
çevrelenmiştir. Doğu surları kısmen, batıdakiler 
ise büyük ölçüde yıkılmış durumdadır. Surları 
destekleyen burçlardan bazıları günümüze gelmiş, 
ayrıca doğu ve batıdaki kapıları tamamen yıkılmıştır. 
Dış kalenin kuzeydoğusunda bir gözetleme kulesi 
yer almaktadır.  İç kale, güneyden sarp, kuzeyden 
eğimli bir kütle üzerine kurulmuştur. Kuzey, doğu 
ve batıdan kale beden duvarları, burç ve kulelerle 
tahkim edilmiş, kuzeydoğuya ikinci bir tahkimat 

HoŞap Kalesİ - Van

TİreBolu Kalesİ - Gİresun

Tirebolu ilçe merkezinde bulunan tarihî Tirebolu 
Kalesi (Saint-Jean) ilçenin kuzeyinde deniz 
içerisindeki bir yarımada üzerinde yer alan küçük 
bir kaledir. Kalenin kesin yapım tarihi bilinmemekle 
beraber M.Ö. 15. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. 
Yarımadanın doğal yapısına uygun olarak inşa 
edilen kaleye güneyden dik bir merdivenle çıkılır.
           Kale moloz taş malzeme ile yığma olarak 
inşa edilmiştir. Giriş kente bakan basık kemerli 
bir açıklıktan sağlanır. Surları aralıklarla dışarıdan 
payandalarla desteklenmiştir. Kalenin içerisinde 

Bölgenin en güzel tarihî eserlerinden biri

Kaynak: Kültür Turizm Bakanlığı Yayınları

yapılmıştır. Kaleye, kuzey tarafta, ortaya yakın 
bir yerde bulunan giriş burcuna açılmış bir kapı 
vasıtasıyla girilmektedir.  İçerisinde Mahmudi 
Sarayı olarak nitelenen kompleks yapılar yer 
almaktadır. Bunlar kalenin güney tarafında 
sıralanmaktadır. En üst ve doğu kesimde seyir 
köşkü, bunun hemen batısında harem ve en 
batı uçta da selamlık yer almaktadır. Mescid, 
zindan, fırın ve sarnıç iç kalenin diğer yapılarıdır. 
Bölgenin dikkat çeken sembol yapılarından 
birisidir. 

salnamelerde Meryemana Kilisesi olarak adlandırılan küçük bir şapel ile bir de mescit kalıntısı vardır. 
Kalede Osmanlı Dönemi’ne ait çok sayıda mezar taşı bulunmaktadır. Kale surları günümüze kadar 
sağlam gelebilmiştir. Daha önceki yıllarda geniş çaplı restorasyon ve onarım gören Tirebolu Kalesi, 
bölgenin en güzel tarihî eserlerinden biridir.
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Korkak ve Canavar “Kimse sadece iyi değildir. 
Kimse sadece kötü değildir. Bir savaşı bitirmek 
kahramanlıksa, buna kendinle barışarak başla,” 
diye başlar. Tarihin her dönemindeki savaşlar 
aklımıza yiğitleri ve şövalyeleri getirir. Savaşan 
iki taraf için, kimi zaman ganimet, kimi zaman 
yurt arayışı, kimi zaman da toprak fethetmek 
asıl amaç olmuştur. Hangi taraf daha güçlü ise o 
kazanır. Peki, eğer güç yeterli olduğu halde kişinin 
önyargıları ve özgüveni eksikse veya bu seferki 
savaş güçle kazanılamayacaksa ne düşünürdünüz? 
Unutmayın ki savaşmak, kavga etmek kısaca kaba 
kuvvet kesinlikle bir çözüm değildir! Bu savaş ister 
psikolojik ister fiziksel olsun.

Korkak ve Canavar, kaba kuvvetten daha güçlü bir 
güç olduğundan bahsediyor. Bu masumiyettir. 
Masumiyetin yok edemeyeceği güç yoktur. 
Ayrıca insanın kendisiyle barışık olmasını ve 
yapabileceğine inanması gerektiğini savunur.
Bazen insanlar bize bir şeyler söyler, imada bulunur, 
kendimize has özelliklerimizi değiştirmemizi 
isterler. Onların istekleri bizim kendimizden 
ödün vereceğimiz anlamına gelmemelidir. 
Yapabileceklerinizden asla vazgeçmeyin, kendinize 
inanın, kendinizdeki var olan her şey güzeldir 
- bazıları öyle düşünmese de - her şey bir bakış 
açısına bağlıdır...

Fantastik kurgu türünün örneklerinden olan Korkak 
ve Canavar başta Çin olmak üzere yurt dışında da 
büyük ilgi toplamıştır.

Kitap üç kişinin etrafında döner: Leofold, Guorin, 
Geryan. Kadi’deki bir taht kavgası ile başlayan savaş 
bütün Perg’i savaş alanına çevirir. Leofold, Guorin, 
Geryan masum çocukların kadınların ve daha 
fazlasının ölmesini istemez ve yolları tam da burada 
kesişir. Efsanevi savaş, yolculuk başlar. Leofold; 
cesurluğu, gücü, Guorin; insan sevgisini, Geryan; 
bilgeliği temsil eder. Bu üç arkadaşın kaybedecekleri 
hiçbir şey kalmamıştır. Leofold, küçükken 
ailesini kaybetmesi sonra bir Asherta tarafından 
lanetlenmesi; Guorin, insan öldürmek istemesinden 
dolayı karısını ve çocuğunu kaybetmesi; Geryan’nın 
ise babası gibi gördüğü ustasını kaybetmesi... 
Birbirlerine bağlanan bu üç arkadaşın gücü... Tabii 
her gücün bir zayıf tarafı var ama onlar için bu 
olasılık bile değildir. Çünkü kurtarılacak insanlar, 
promlar var. Beraber başarabilecekler mi yoksa 
birbirlerini mi kaybedecekler? 

Kader bazen en sevdiklerimizi en ihtiyaç 
duyduğumuz zamanda alıyor. Leofold, Guorin, 
Geryan savaşı ve daha fazlasını bitirmek için kendi 
içlerindeki gizli güçleri keşfedecekler. 

Devamı Korkak ve Canavar da...

Fatma Ekşi 
AÇIK FİKİR PLATFORMU
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Bedenimi Kaybettim, 1974 Fransa doğumlu Jeremy Clapin’in ilk 
uzun metraj denemesi. Filmin hikayesi Amelie, Kayıp Nişanlı ve Kayıp 
Çocuklar Şehri gibi şiirsel filmlerin senaristi Guillaume Laurant’e 
ait. Clapin gibi Fransız olan Laurant aynı zamanda bir roman yazarı. 
2006’da yayınladığı Happy Hand adlı romanı Clapin ile birlikte 
senaryolaştırarak ortaya “Bedenimi Kaybettim”i çıkarıyorlar. 

Senaristlik, yazarlık, editörlük, sanat yönetmenliği ve yapımcılık gibi 
sıfatları da bulunan Jeremy Clapin’in asıl kariyeri illüstratörlük ve reklam 
yönetmenliği alanlarında. Şimdiye dek yaptığı üç kısa film sayesinde 
azımsanmayacak bir şöhrete ve sayısız ödüle sahip. Filmlerinde yeni 
çizgiler ve yaklaşımlar denemekten çekinmeyen sanatçı, naiflikten 
taviz vermeyen istikralı bir üsluba sahip. Anlatmayı tercih ettiği 
karakterler genellikle sıra dışı bir soruna sahip yalnız insanlar. Ancak 
buna rağmen her bir karakter karanlığa sövmek yerine kalkıp bir ışık 
yakmanın yollarını arıyor. Böylece hikayeler, beklenmedik sorunlar ve 
beklenmedik çözümlerle fantastik bir yapıya bürünürken güçlü alt 
metinleriyle de ayağını gerçek dünyada sabitliyor.

Filmin Konusu
Paris’teki bir laboratuvarda, bedeninden kesilerek ayrılmış bir “sağ el”, 
onu bekleyen mutsuz gelecekten kaçarak ait olduğu vücudu bulmak 
üzere tehlikelerle dolu bir yolculuğa çıkar. Kaçışında, sahibi Naoufel’e 
kavuşmak için yer altında ve yer üstünde, insanların görmediği 
kuytularda sayısız engelle mücadele eder. El, sahibine ulaşmaya 
çalışırken hikaye, anıların siyah beyazlığında kurulmuş bir saat gibi en 
başa dönüp yeniden işlemeye başlar… Ve sahibi, eli kaybettiği güne 
doğru yavaş yavaş ilerler. Nasıl olmuştur da Naoufel ve El birbirinden 
ayrılmıştır? El’den sonra Naoufel’e ne olmuştur? 

Film boyunca El’in geçmiş deneyimleri üzerinden sahibi Naoufel’in 
anılarına tanıklık ederiz. Hafıza, beyin üzerinden değil deneyimler 
üzerinden büyüleyici bir biçimde ortaya dökülmektedir. Üstelik tüm 
bunları el organının temel işlevleri aracılığıyla; dokunarak, hissederek 
ve ayırt ederek yapmaktadır. Hayatın akışı içinde sıradanlaşan duygusal 
deneyimler böylece etkisi kolay kolay azalmayacak büyük hazlara 
dönüşür. İzleyici film boyunca El ile ortak duygular yaşayarak anılarda 
kendini bulur. Öyle ki, tıbbi olarak yerine yerleşmesi mümkün olmayan 
bir uzvun ait olduğu bedene duyduğu özlem ve kavuşma arzusu, 
kalplerde iyileşmeyi bekleyen bir yaraya dönüşür. 

Naoufel ismi; yaygın olarak Cezayir, Tunus ve Fas gibi Arap ülkelerinde 
kullanılmaktadır. Hikayede açıkça ifade edilmese de konuşmalara 
sızan Arapça kelimeleri, haritalardaki Arapça yazıları, koyu ten rengini 
ve mekanlardaki etnik desenleri göz önünde bulundurduğumuzda 
Naoufel’in ailesi kuvvetle muhtemel Arap kökenlidir. Bunun yanında 
belli bir entelektüel birikime sahip ekonomik durumu iyi insanlardır. 
Hikaye, ailesi tarafından sevgi ve ilgiyle büyütülen Naoufel’in çocukluk 
anılarıyla başlar. Annesiyle piyano çalan, babasıyla astronotçuluk 
oynayan, kumlarda koşup sulara atlayan hayat dolu Naoufel sonsuza 
dek böyle yaşayacakmışçasına mutludur. Oysa bilge olanların söylediği 
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gibi; hayat bir değirmen taşıdır, 
öğütüp durur insanı. Yarının ne 
getireceğini ise kimse bilemez… 
Beklenmedik bir trafik kazası 
yüzümüze bir tokat gibi çarpar ve 
Naoufel tek gecede kimsesiz kalır. 
Kelimenin tam anlamıyla hayatı alt 
üst olur. Ve hayatının altı, üstünden 
hiç de daha iyi görünmemektedir. 
Zira, insani ilişkilerde pek de iyi 
olmayan dar gelirli akrabalarının 
himayesine alınarak daha ilk rauntta 
nakavt edilmiştir. Masal bitmiş, sahip 
olduğu her şeyi kaybetmiştir.

Ölüm, ölenin geride kalan yakınları 
için yas, matem ve elem gibi 
birçok farklı düşünce ve duyguyu 
beraberinde getirir. Ancak, kişinin 
yas sürecini tamamlayabilmesinin 
tek yolu kaybedilen ilişkinin yerine 
yapıcı yeni ilişkiler koyabilmesidir. 
Kaybedilen kişiye bağımlılık derecesi 
ne kadar yüksekse, yitirilen kişiye 
duyulan ihtiyaç da o kadar büyüktür. 
Bu sebeple bir çocuğu en derinden 
etkileyecek olan şey gelip Naoufel’i 
bulmuştur. Çünkü ebeveynlerinin 
ölümüyle sadece sevgi veren ve 
gündelik gereksinimleri karşılayan 
kişileri değil aynı zamanda hayatının 
dengesini kaybetmiştir. Üstelik 
hayat ona, avunacak hiçbir şey 
bırakmamış gibi görünmektedir.

Çocukluğundan gençliğine dek 
Naoufel neler yaşar, nasıl süreçlerle 
baş etmek zorunda kalır görmeyiz. 

Aradan yıllar geçmiş, Naoufel 18-19 
yaşlarına gelmiştir. Üçüncü sınıf bir 
pizzacıda kuryelik yapan, beceriksiz, 
para kazanamayan, toplumdan 
soyutlanmış ve hayata tutunmak 
için hiçbir gerekçesi olmayan genç 
bir adama dönüşmüştür. Biz onu 
bir konser salonunda smokiniyle 
ya da bir uzay gemisinde astronot 
kıyafetinin içinde hayal ederken, 
küçük bir dükkanda patronundan 
azar işitirken çıkar karşımıza. 
Hayatında pizza dağıtmaktan başka 
hiçbir aksiyon yoktur. Akşamları 
yatmak için gittiği akraba evinde 
bile kenara atılmış bir misafir yatağı 
kadardır varlığının değeri. Başkasına 
ait bir köşeye geçici olarak sıvışmış 
da yanlışlıkla orada büyüyüvermiş 
gibidir. 

Yağmurlu bir günde, dağıttığı/
dağıtmayı beceremediği 
pizzalardan birinin sipariş sahibi 
Gabriel ile tanışır. Daha doğrusu 
Gabriel’in sesi ile… Gabriel’in 
pizzası Naoufel’in geçirdiği küçük 
kaza sebebiyle gecikmiştir. Üstelik 
devrilen kurye aracı yüzünden 
pizza yenmeyecek bir haldedir. 
Naoufel, 35 kat yukarıdaki Gabriel’e 
apartman megafonundan açıklama 
yapıp özür diler. Gabriel pizzayı 
boşverip Naoufel’in kazayı hasarsız 
atlattığından emin olmak için “İyi 
misin?” diye sorar. Bu gündelik 
soruyu yüzyıllardır duymamışçasına 
şaşıran Naoufel oracıkta bağlanır 

Gabriel’in sesine. Yağmur şiddetlidir, 
Gabriel ise kafi derecede alakalı. 
Gabriel’in sesindeki mesafeye 
rağmen içtenliğini hisseden Naoufel 
için konuşma kişisel bir hal alır. 
Olan olmuş, ne anlam ifade etmeye 
başladığının farkında bile olmayan 
Gabriel, 35 kat yukarıdan Naoufel’in 
kalbine dokunmuştur. Yağmurun 
dinmesiyle, megafonu ve Gabriel’in 
sesini arkasında bırakıp işine 
dönmek zorunda kalan Naoufel, 
Gabriel’le yüzyüze tanışmaya karar 
verir. Nihayet yas sürecini bitirecek o 
ilahi mesaj Naoufel’e ulaşmıştır …

Naoufel, El’i kaybettiği günden 
oldukça uzaktadır. El ise anılar 
ve çağrışımların izinde azimle 
ilerlemekte, yolculuğu boyunca 
büyük mücadeleler vermektedir. 

Naoufel, Gabriel ile tanışmanın 
yollarını aramaya koyulmuşken 
El’in Naoufel ile arasındaki mesafe 
giderek kısalır. Naoufel, kendisini 
sadece bir ses olarak tanıyan 
Gabriel’in karşısına çıkar. El, anıların 
giderek artan şiddetine rağmen 
mücadeleye devam ederken 
Naoufel, Gabriel’in duvarlarını 
aşmaya ve onunla arasında 
bir köprü kurmaya çalışır. El, 
neredeyse Naoufel’e ulaşmıştır. 
Naoufel ise kurduğu köprüde 
ilerlerken bir kayıp daha yaşamaya 
hazırlanmaktadır. 
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Anıların en beteri sonunda 
saklandığı yerden çıkar… Naoufel’e 
babası bir ses kayıt cihazı almıştır. 
Naoufel cihazın askısını boynuna 
takar, mikrofonunu da sağ eline 
sabitler. Bitmek tükenmek bilmeyen 
merakıyla duyduğu her sesi kayıt 
altına almak için etrafta koşturup 
durmaktadır. O kadar acelesi 
vardır ki hiçbir sesin hayata karışıp 
gitmesine izin vermek istemez. 
Beyinle bağı iyice kopan El, birden 
her şeyi bütün detaylarıyla hatırlar. 
Anne ve babasını kaybettiği 
kazayı… Kaza sırasında arka 
koltukta oturduğunu… Sağ elinde 
tuttuğu ses kayıt cihazını, rüzgarın 
sesini kaydetmek için camı açıp 
dışarı sarkmasını… Babasının 
Naoufel’i uyarmak için arka koltuğa 
doğru dönmesini… Ve o an önlerine 
çıkan geyiği… 

Sağ kolundan yaralanan Naoufel’in 
anılarında artık kocaman bir 
keşke vardır. Astronot kıyafetini ve 
smokinini giyip anne ve babasıyla 
birlikte tüm hayallerini de sonsuz bir 
yolculuğa uğurlar. 
Suçluluk, tüm duygular içindeki 
en derin ve en yıkıcı duygu 
olarak görülür. Kişinin yaptığı 
ihlalden dolayı içinde acı verici 
bir inanç doğmuştur; “Ben kötü 
bir şey yaptım”. Kendisini, verilen 
zarar üzerinden değerlendirerek 
sürekli pişmanlık, vicdan azabı 

ve huzursuzluk hisseder. İçten 
içe cezalandırılmayı diler. Hatta 
neredeyse buna ihtiyaç duyar. 
Öyle ki, “Kendini cezalandırma 
isteği” insanın kendine doğru kaza 
çekmesini sağlayacak kadar büyük 
bir güçtür.

Çocuk Naoufel, yalnızca camdan 
sarkmış olmakla hayatı boyunca 
yükünü taşıyacağı küçücük bir 
hata yapmıştır. Bu hatanın sebep 
olduğu kaza annesinin de babasının 
da hayatına mal olmuştur. Khaled 
Hosseini’nin Uçurtma Avcısı 
Kitabında, akıllara kazınan bir 
tanım vardır; “ŞİMDİ, MOLLALAR 
NE DERSE DESİN, YALNIZCA BİR 
GÜNAH VARDIR, TEK BİR GÜNAH. 
O DA HIRSIZLIKTIR. ONUN 
DIŞINDAKİ BÜTÜN GÜNAHLAR 
HIRSIZLIĞIN BİR ÇEŞİTLEMESİDİR... 
BİR İNSANI ÖLDÜRDÜĞÜN 
ZAMAN, BİR YAŞAMI ÇALMIŞ 
OLURSUN … KARISININ ELİNDEN 
BİR KOCAYI, ÇOCUKLARINDAN BİR 
BABAYI ALMIŞ OLURSUN. YALAN 
SÖYLEDİĞİNDE, BİRİNİN GERÇEĞE 
ULAŞMA HAKKINI ÇALARSIN. HİLE 
YAPTIĞIN, BİRİNİ ALDATTIĞIN 
ZAMAN DOĞRULUĞU, HAKLILIĞI 
ÇALMIŞ OLURSUN... KENDİSİNE AİT 
OLMAYAN BİR ŞEYİ ALAN İNSAN, 
BU İSTER BİR CAN OLSUN İSTERSE 
BİR DİLİM EKMEK, ADİLİKTİR. 
ÇALMAKTAN DAHA KÖTÜ BİR 
SUÇ YOKTUR...” Naoufel, belki de 
günahların en büyüğünü işlemiş, 

istemeden de olsa hem annesinin 
hem de babasının yaşamını 
çalmıştır. Kadim toplumlarda 
“çalmak” büyük suç ve günahlardan 
sayılmış ve suçlular değişik 
müeyyidelerle cezalandırılmıştır. 
Naoufel’in köklerinin geldiği Arap 
toplumlarında da hırsızlık bir 
hayli yaygındır. O sebeple bu suça 
verilecek cezalar çeşitlilik gösterir. 
Hırsızın hürriyetinin kısıtlanması, 
kabile himayesinden çıkarılması 
ve dayak gibi çeşitli müeyyidelerle 
hırsızlık önlenmeye çalışılırken 
bazı münferit olaylarda ceza olarak 
hırsızın -hırsızlık yaptığı- eli kesilir.
Naoufel, artık manevi maphusluktan 
çıkıp hürriyetini elde etmeye 
ve pişmanlığıyla yüzleşmeye 
hazırdır. Zamanın iç içeliğinde El, 
geleceğe doğru koşup bir an evvel 
sahibine ulaşmaya gayret ederken 
Naoufel, geçmişte kendini özgür 
bırakmak için diyet ödemeye doğru 
ilerlemektedir. Ancak Naoufel’in 
cezasını çekmesi de iyileşmeye 
yetmeyecektir. Yaralarını ancak sevgi 
ile sarabilecektir…

*Bu metinde; Suçluluk Ve Pişmanlık Yaşantısının Dine 
Yönelim Üzerindeki Etkisi (Nida Özdemir), Çocuklarda 
Ölüm Ve Yas Üzerine Bir İnceleme (Emre Ürer), Ebeveyn 
Ölümü Ve Etkileri (Uzm. Psk. Hatice Çetinkaya) 
yazılarından ve Çocukların Yas Süreci Hakkında Ege 
Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, Türkiye 
Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Ve Aile Ve Toplum 
Dergisi’nde yer alan makalelerden yararlanılmıştır.
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Une Histoire Vertébrale

Film, vücudundaki bir kusur ile yaşamak zorunda olan bir adamın yalnızlığını 
anlatmaktadır. Hikayede çaba ve umutla ulaşılmış bir aşk vardır. Kusurlar ne 
kadar büyük olursa olsun bu dünyada herkesi tamamlayan birileri muhakkak 
vardır diyen hikaye, yeter ki kavuşmak için herkes üzerine düşeni yapsın der.

Skhizein 

Yönetmenin dünya genelinde büyük başarı ve şöhret elde ettiği kısa filmidir. 
Film, Üstüne 150 tonluk göktaşı düşünce Fiziksel varlığından tam olarak 91 cm 
uzaklaşmış bir adamın bu şekilde yaşamaya alışma sürecini anlatır. Önceki kısa filmi 
gibi filmde yine çaba ve umut hakimdir. Zira dokunduğunuz yer dokunduğunuzu 
sandığınız yerden 91 cm. uzakta, oturduğunuz yer oturduğunuzu sandığınız yerden 91 
cm uzaktadır ve işleri yoluna koyabilmek için çabaya da umuda da bolca ihtiyacınız 
olacaktır. Yaşadığı bu sıra dışı sorunla -yeri geldiğinde- psikolog desteğine girişerek 
bile baş etmeye çalışan kahramanımız Henry için hayatı olağan biçimde yaşamak bir 
anda olağanüstü bir isteğe dönüşmüştür. Henry çabaladıkça varlığından daha çok 
uzaklaşır. Tıpkı dalgalara karşı yüzmenin anlamsızlığı gibi. Ve sonunda kendini akışa 
bırakmaktan başka bir yol bulamaz. 

Palmipedarium

Film, yaşamlarını çiftlikte sürdüren küçük bir ailenin tek erkek çocuğunun tüysüz ve 
biçimsiz bir kuş ile arasında kurulan bağı anlatır. Avcı baba kuş sesini taklit ederek 
ve kuşların yaşadığı alanın renkleriyle kamuflaj sağlayarak kuşları avlarken babayı 
izleyen çocuk da babasından nasıl kuş olunacağını öğrenmektedir. Öğrendikleriyle 
tüysüz ve biçimsiz kuşunu boyar ve öldürülen kuşlardan koparılan tüyleri kuşunun 
üzerine yerleştirir. Ve kuşa ait olduğu yeri hatırlatır.

YÖNETMENİN KISA FİLMLERİ 

Filmi İzlemek İçin Sebepler Listesi (Filmloverss)
1. Yönetmenin Jeremy Clapin olması
2. Hikayenin sahibi ve eş senaristinin Guillaume 
Laurant olması (Guillaume’nin Amelie, Kayıp 
Çocuklar Şehri, Kayıp Nişanlı, Kahraman Çocuk 
gibi Fransız sinemasına damgasının vurmuş 
başarılı ve uçarı filmlerin senaryolarında 
imzası bulunuyor. Benzer bir üslup, Bedenimi 
Kaybettim’in dünyasına da sirayet etmiş ve bu 
yapımın son derece şaşırtıcı özellikleri bünyesinde 
barındırmasını sağlamıştır.)

3. Cannes Film Festivali’nin Eleştirmen 
Haftasında büyük ödülü kazanan ilk Animasyon 
film olması
4. Oscar’da yıllardır Hollywood menşeili büyük 
yapımların domine ettiği En İyi Animasyon Film 
kategorisinde bu yılın adayları arasında yer 
alması
5. Sinemanın vazgeçilemez dayanaklarından biri 
olan geçmiş travmaları anlatırken basmakalıp 
yöntemlerden alabildiğine uzaklaşılması
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6. Kendini modern hayatın içinde kendini var 
etmeye çalışan, yeni bir aşka yelken açan 
bir gencin hikâyesini ve kesik bir elin Paris 
sokaklarındaki maceralarını aynı potada eritilip 
çok güçlü bir duygu bütünlüğü yaratmayı 
başararak gerçek ve fantastik arasında görünmez 
bir köprü kurması
7. Jérémy Clapin’in gerçekçi çizgilerle yarattığı 
animasyon dilinin yaratılan evrenin gücüne güç 
katması
8. Sinemanın en çok ziyaret 

ettiği şehirlerden biri olan Paris’te alışılmadık bir 
gezintiye çıkılarak; gölgelerin hüküm sürdüğü, 
farelerin cirit attığı kaldırımlar ve karanlık arka 
sokaklarıyla farklı bir Paris sunması
9. Atmosfere son derece uyumlu müzikleriyle 
kurulan dünyanın etkileyiciliğinin desteklenmesi 
ve seyirciye görsel olduğu kadar işitsel anlamda da 
güçlü bir deneyim sunulması.
10. Filmin Çarpıcı Fragmanı

Duvara yazılası Diyaloglar

EKŞİ SÖZLÜK 
GEYİKLERİ
• Her karesi başlı başına bir şiir

• Müzikleri, çizimleri, hikayesi 

her şeyi çok güzel
• Ben Netflix’de izledim ama siz 

sinemada izleyin
• Azıcık daha uzun olsaymış 

• İzlemelerinde sakınca olmasa 

da çocuklar için çekilmiş bir film 

değil 
• Soundtrack albümü spotify’a 

düşmüş 
• Gösterimi yılan hikayesine 

dönen film, izletmeye 

kıyamıyorlar herhalde

• Fırsatını bulduğum an ikinci 

kez izleyeceğim
• Her anıyla çok lezzetli 

• Hüngür hüngür ağlatabilir, 

aman dikkat
• Son dönemlerin en iyilerinden

• Animasyon kuraklığı 

yaşadığımız bu yıl ilaç gibi 

gelen film
• 2019’un en sevimli filmi

• El için üzüldüm ama Naoufel 

için sevindim

“Naoufel: Kadere inanır mısın? Gabriel: Hepsi önceden yazılmış bir yolu takip ettiğimize mi?Naoufel: Evet
Gabriel: Ve hiçbir şeyi değiştiremeyeceğimize mi?Naoufel: Bence değiştirebilsek de değiştirmeyiz. Bu bir yanılsama. Tamamen mantıksız. Öngörülemeyen bir şey yapmadığımız sürece tabii. Büyüyü iyiliğe dönüştürmenin tek yolu bu.

Gabriel: Ne gibi?
Naoufel: Bilemiyorum, herhangi bir şey olabilir. Burada (yüksek bir binanın tepesinde) yürüdüğünü farz et mesela, adım adım ilerlerken bir anda yoldan sapıyorsun. Ve bumm, (uzaktaki) vinçe atlıyorsun. Doğaçlama bir şey yapmaman gerek ama yine de yapıyorsun. Çünkü pişmanlık duymayacağın başka bir yere götürüyor seni.Gabriel: Peki ya sonra? Kaderini değiştirdikten sonra ne yapacaksın ki?

Naoufel: Sonra mı? Ondan uzak durmaya çalışırsın. Körü körüne ilerleyip işlerin iyi gitmesi için dua edersin.”
“Ellerimi o kadar çok kullanıyorum ki kitap okumaya zaman ayıramıyorum.”

“İşte araç gereçlerin. Pergel, Gönye, Cetvel. Ölçen ve çizen her şey!  Taslak en önemli şeydir. Sonrasında çizgileri takip etmen yeterli. Herkes yapabilir. İyi işçilik, iyi bir taslakla başlar.”
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Havva Kotan
Sosyolog

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 
İstanbul Şubesi’nin, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı, İstanbul Ticaret 
Odası, Fatih, Zeytinburnu, Pendik 
ve Sultanbeyli Belediyelerinin 
desteğiyle bu yıl 11’incisini 

düzenlendiği İstanbul Edebiyat Festivali 26-
28 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. 
Edebiyat ve Gençlik temasıyla düzenlenen 
festivalde sanat ve fikir dünyamızın seçkin 
isimlerinin katılımıyla paneller, oturumlar, 
söyleşiler, şiir ve müzik dinletileri düzenlendi. 
Necip Fazıl, Roman ve Gençlik, Sezai Karakoç, 
İsmet Özel oturumları düzenlenirken, belgesel 
gösterimi, müzik dinletisi ve genç şairler şiir 
şöleni de festival çerçevesinde hazırlandı. 
Halka açık olan festivalde edebiyat ve fikir 
dünyamızda saygınlığının yanı sıra genç 
kitleleri de etkileyen birçok isim, 11. İstanbul 
Edebiyat Festivali’nde söyleşi gerçekleştirdi. 
Ümit Meriç, Savaş Ş. Barkçin, Ahmet Murat, 
A.Ali Ural, Belkıs İbrahimhakkıoğlu, Aykut 
Ertuğrul, Güray Süngü, Turgay Anar ve daha 
birçok sevilen isim edebiyatseverlerle buluştu.

11. İstanbul Edebiyat Festivali İstanbul’un 
muhtelif mekanlarında düzenlendi. 
Yoğunluklu olarak TYB İstanbul’un mekânı 
olan Kızlarağası Medresesi’nde gerçekleşen 
etkinliklerin bir kısmı Akademi Beyoğlu, 
İstanbul İl Milli Eğitim Kütüphanesi, 
Pertevniyal Lisesi, Üsküdar Ali Fuat Başgil 
Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde edebiyat 
severlerin katılımıyla gerçekleşti.

Ödül geleneğini sürdüren 11. Edebiyat 
Festivali’nde roman,deneme, hikaye ve şiir 
dalında festivale özel dört büyük ödül verildi. 
Ödül alan isimler ise şöyle:

t Hikaye dalında Serkan Üstüner ödüle layık 
görüldü.
t Roman dalında yazar Şule Köklü’ye ödülünü 
Prof. Dr. Ümit Meriç takdim etti.
t Şiir dalında Şair Sümeyra Yaman ödünü A.Ali 
Ural’ın elinden aldı.
t Deneme dalında ise Yazar Gökhan Ergür 
ödüle layık görüldü.

İSTANBUL
EDEBİYAT
FESTİVALİ

11.
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İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya 
gönül ve emek veren isimlere 2020’de takdim 
edilecek Sinema Ödülleri’nin sahipleri belirlendi. 
Festivalin Sinema Onur Ödülleri oyuncu 
Hümeyra ile yönetmen Birsen Kaya’ya, Sinema 
Emek Ödülü ise yapımcı ve dağıtımcı Seher 

Karabol’a verilecek. Ödüller, 9 Nisan gecesi 
yapılacak 39. İstanbul Film Festivali Açılış 
Töreni’nde sunulacak.

https://www.ntv.com.tr/sanat/39-istanbul-film-
festivali-sinema-odulleri-belirlendi,4pdhCdy5G0GHMr
10q03YhQ

TRT Çocuk’un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa’nın 
ikinci sinema filmi “Rafadan Tayfa Göbeklitepe”, 
vizyonda girdiği hafta animasyon türünde tüm 
zamanların açılış rekorunu kırmıştı. Film, vizyondaki 
ikinci haftasında da mükemmel performansını 
korudu ve 444.755 seyirciyle Box Office Türkiye 
zirvesini kaptırmadı. Sadece 10 günde 1.401.295 
seyirciye ulaşmayı başaran Rafadan Tayfa 
Göbeklitepe filminin, yaklaşık 2,2 milyon seyirci 
bandındaki animasyon film rekorunu kırmasına kesin 
gözüyle bakılıyor.

https://www.mynet.com/rafadan-tayfa-gobeklitepe-rekora-
kosuyor-iste-en-cok-izlenen-filmler-267224-mymagazin

39. İSTANBUL 
FİLM  FESTİVALİ

SİNEMA 
ÖDÜLLERİ 

BELİRLENDİ

REKORA KOŞUYOR…
GÖBEKLİTEPEGÖBEKLİTEPE
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İşte geceden ödülle dönenler:
En İyi Film (Drama): 1917
En İyi Film (Müzikal/Komedi):
Once Upon a Time in Hollywood
En İyi Film (Animasyon): Missing Link
En İyi Erkek Oyuncu (Drama):
Joaquin Phoenix, Joker
En İyi Kadın Oyuncu (Drama):
Renée Zellweger, Judy
En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi):
Taron Egerton, Rocketman
En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi): 
Awkwafina, The Farewell
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:
Brad Pitt - Once Upon a Time in Hollywood
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:
Laura Dern - Marriage Story
En İyi Yönetmen: Sam Mendes – 1917
En İyi Senaryo: Quentin Tarantino - Once 
Upon a Time in Hollywood
En İyi Film Müziği: Hildur Gunadóttir - Joker
En İyi Yabancı Film: Parasite (Güney Kore)

Televizyon dalında ödüle layık görülenler ise 
şöyle sıralandı:
En İyi TV dizisi (Drama): Succession
En İyi TV dizisi (Müzikal/Komedi): Fleabag
En İyi Mini TV Dizisi ya da TV Filmi: 
Chernobyl
En İyi Erkek Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): 
Ramy Youssef - Ramy
En İyi Kadın Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): 
Phoebe Waller-Bridge - Fleabag
En İyi Erkek Oyuncu (TV Drama):
Brian Cox - Succession
En İyi Kadın Oyuncu (TV Drama):
Olivia Colman - The Crown
En İyi Erkek Oyuncu (TV Mini Dizi): 
Russell Crowe - The Loudest Voice
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV Mini Dizi): 
Michelle Williams - Fosse/Verdon
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kısa TV Dizisi 
ya da Filmi): Stellan Skarsgard – Chernobyl
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kısa TV Dizisi 
ya da Filmi): Patricia Arquette - The Act

http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/keyif/77nci-altin-
kure-odulleri-dagitiliyor-41413073

77’NCİ 
ALTIN KÜRE 

ÖDÜLLERİ
SAHİPLERİNİ 

BULDU
Her yıl Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından verilen ve 
Oscar’ın habercisi olarak kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri Los Angeles’ta düzenlenen 
törenle sahiplerini buldu.
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NTV’nin medya sponsoru 
olduğu Pera Müzikali’nde 
Müjdat Gezen, Cüneyt Arkın, 
Gönül Yazar ve Kayhan 
Yıldızoğlu gibi usta isimler 
seyirci karşısına çıkıyor.
Müjdat Gezen’in yazıp yönettiği 
ve aynı zamanda rol aldığı Pera 
Müzikali’nin başlıca rollerinde 
Gezen’in yanı sıra Cüneyt 
Arkın, Gönül Yazar ve Kayhan 
Yıldızoğlu gibi isimler yer alıyor. 
Seyircisiyle TİM Show Center’da 
buluşacak olan müzikal, 

1453’ten 2019’a İstanbul’un 
Avrupa Yakası’ndaki eğlence 
hayatını belgelerle, müzikle ve 
mizahla sahneye taşıyor.

Oyunda Cüneyt Arkın’ın oğlu 
Kaan Arkın babasıyla birlikte rol 
alıyor. Müzikalde ayrıca Levent 
Kırca ile Oya Başar’ın kızı Ayşe 
Kırca da sahne alıyor.
Fehmi Dalsaldı, Şebnem 
Schaefer gibi ünlü isimler ile 
birlikte Barış Taşkın, Kıvanç 
Tiner, Yaşar Ayvacı, Seran Bilgi, 

Emre Özmen gibi sanatçılar ve 
Müjdat Gezen Sanat Merkezi 
mezunları Sude Albayrak, 
Cengiz Gezgin ve Sonat Tokuç 
da Pera Müzikali’nde seyirci 
karşısına çıkıyor.
Pera Müzikali’nde Melihat 
Gülses, Melike Demirağ ve 
Ayben Erman konuk ses 
sanatçıları olarak yer alıyor.

https://www.ntv.com.tr/sanat/usta-
isimler-pera-muzikalinde-110-kisilik-
dev-kadro,wPv-BjB-w0-_TiFOjejYXg

Amatör ve profesyonel 
belgeselcileri desteklemek için 
verilen Uluslararası TRT Belgesel 
Ödülleri’nin bu yıl 12’ncisi 
düzenlenecek. Yarışmaya 
başvuru için son tarih 7 Şubat 
2020.
Uluslararası TRT Belgesel 
Ödülleri’ne, 2019 yılında 
rekor bir katılım yapıldı. 101 
ülkeden, bin 397’si uluslararası 
kategoride olmak üzere toplam 
bin 605 belgesel filmin katıldığı 
yarışmaya, 2020 yılında da 

yurt içi ve yurt dışından yoğun 
katılım bekleniyor.
Bu sene 12’ncisi düzenlenecek 
olan Uluslararası TRT Belgesel 
Ödülleri’ne başvuru için son 
tarih 7 Şubat 2020. Başvuruların 
sona ermesinin hemen 
ardından gerçekleştirilecek ön 
elemenin sonuçları ise 6 Nisan 
2020 tarihinde açıklanacak.
Ödül töreni 8 Haziran 2020’de
Finale kalan filmlerin 
gösterimi, 4-8 Haziran 2020 
tarihleri arasında yapılacak. 

Yönetmenlerinin de katılımıyla 
gösterilecek filmler, ücretsiz ve 
halka açık olacak.
Gösterimlerle eş zamanlı 
yapılacak Seçici Kurul 
değerlendirmeleri sonucunda 
kazananlar belirlenecek ve 8 
Haziran 2020 Pazartesi günü 
düzenlenecek ödül töreni ile 
kazananlara ödülleri takdim 
edilecek.

https://www.dunyabizim.com/
havadis/fikir-senden-destek-trt-
den-h39927.html

USTA
İSİMLER
PERA
MÜZİKALİ’NDE
(110 KİŞİLİK DEV KADRO)

FİKİR SENDEN, 
DESTEK TRT’DEN
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Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayın 
hayatına başlayan kültür ve edebiyat dergisi Muhit, 
okurlarına merhaba dedi. Türk edebiyatının her 
kuşağından birçok önemli ismin eserleriyle katkıda 
bulunduğu Muhit, daha ilk sayısında her yaştan pek 
çok şairi ağırlayarak, Türk şiirinin edebiyatımızdaki 
yerini de gözler önüne seriyor.
Turkuvaz Medya Grubu tarafından yayın hayatına 
başlayan ve edebiyatın toparlayıcı ve birleştirici 
görevine dikkat çeken Muhit, Leylâ İpekçi’nin 
“Muhit; Bizi Buluşturan Dillerin Evi” başlıklı yazısıyla 
açılıyor, Muhit’in ilk sayısında Mustafa Muharrem, 
Mustafa Ruhi Şirin, Fatma Şengül Süzer, Murat 
Güzel, H. Salih Zengin, Said Yavuz, Güven Adıgüzel, 
Mehmet Aycı, Mustafa Akar, İbrahim Tenekeci, 
Ömer Fatih Andı, Cengizhan Konuş, Yunus Emre 

Güneş, Tuba Kaplan, Zülal Sema, Ervanur Erdoğan, 
Ayşegül Baytut ve Tayfun Doğan da şiirleriyle 
renk katıyor. Ahmet Murat ise ‘Zeytinde dinlenen 
çekirdeği izliyorum’ dizelerinin yer aldığı ‘Sabah 
Ayini’ şiiriyle derginin arka kapağını süsleyen isim 
oluyor.

https://www.sabah.com.tr/kultur-sanat/2020/01/03/kultur-
ve-edebiyatin-yeni-bulusma-adresi-muhit-yayinda

KÜLTÜR VE EDEBİYATIN 
YENİ BULUŞMA ADRESİ 

“MUHİT”
YAYINDA!

SUSARAK 
KONUŞANLARIN
FİLMİ: DİLSİZ 

Bu toprakların kültüründen derlenen konulardan 
oluşan pek çok film gösterime giriyor artık. 
Tasavvufi literatürü kullanarak filmlerden biri 
Dilsiz. Dimağınızda hoş bir tat bırakan film Ressam 
Sami’nin babaannesinin bıraktığı iki şey ile başlar. 
Hikaye birçok kapı açıyor. Biri çocukluk hatıraları 
diğeri ise içinde çocukluğunu hatırlatacak eşyaları 
olan sandık. O sandığın içindekiler Sami’yi içindeki 
boşluktan uzunca bir yolculuğa sevk ediyor.
Filmin kahramanlarının isimlerine de tasavvufi 
literatürden derlenmiş. Hat üstadının adı Eşref, yani 
çok şerefli. İnsanlar şerefi ve izzeti mesleklerinden 
alıyor. Dikkat ederseniz; makam ve mevkiiden 

değil, meslekten alınıyor şeref.. 
Kardeş Tahir; aşkına kavuşamadığı için aklını 
yitiren zamane mecnunu. Selma hüzünlü; aşkını, 
hüznünü, kederini hep içinde saklamış biri. Ve 
Sami… İki anlamı ilki; dinleyen ikincisi; yükselen. 
Başlangıçta ustası Selmayı dinleyen, öncesinde 
babaannesini… Mürit gibi.. Dilsiz, filme ismini 
veren Eşref beyin Hüdhüdün soyundan gelen 
papağanın adı. Sami’nin kütüphaneye çizdiği 
resim ise Tacir ile Papağan hikayesini anımsatıyor. 
Sami de sonunda kafesini kırıp özgürlüğüne 
kavuşan dilsiz gibi, farkında olmadan kendi 
hikayesini çiziyor. 
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Senenin en romantik günü olan 14 Şubat’ta 
Greeanart/ Vahdet Erdoğan yapımcılığıyla 
izleyiciyle buluşacak olan ‘Nasipse Olur’ vizyona 
gün sayıyor. Kadrosunda da Algı Eke, Burak Sevinç, 
Nur Sürer’in yanı sıra Hakan Bulut, Yeşim Dalgıçer, 
Ünal Yeter, Barış Başar, Erdem Baş Zeyno Eracar, 
Derya Sen Akbacak, Aşkım Kapışmak, E.Sefa 
Yıldırım, Aydın Sarman, Kıvanç Baran Aslan gibi 
deneyimli oyuncular’ın yer aldığı ‘Nasipse Olur’ 
filminin senaristliğini Barış Başar, yönetmenliğini ise 
Selahattin Sancaklı üstleniyor.

 ‘Nasipse Olur’da küçük kasabasında büyük hayalleri 
olan Günfer’in  (Algı Eke) hayatının peş peşe gelen 
felaketlerle altüst olmasının ardından, başına 
gelen bütün felaketlerin tesadüfen tanığı olan 
Gökhan (Burak Sevinç)  ile yollarının kesişmesi ve 
birbirlerinin hayatına dokunmaları konu ediliyor. 
5 hafta süren filmin çekimleri Sinop ve Boyabat’ta 
yapıldı.

“Sevgililer Günü”

14 ŞUBAT’TA
 VİZYONDA!

İÇİN EN
ROMANTİK
SEÇENEK!

Yılın En Romantik Filmi“Nasipse Olur”
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‘Söz’ dizisinin yıldızlarından Burak Sevinç “Hikayemiz 
zengin kız fakir oğlan aşkı olarak başlıyor fakat sonra 
erkek karakterimiz de sıkıntılı duruma düşüyor. 
Tüm bunların peşinden tesadüflerle gelen bir aşkı 
anlatıyoruz. Muhteşem bir film ortaya koydu ekibimiz. 
Sinop merkez ve Boyabat’ta görseliyle, hikayesiyle, 
oyunculuklarıyla çok güzel bir film çektik. En büyük 
destekçimiz Boyabat halkı oldu, yardımcı oyuncu 
olarak da yanımızda oldular” dedi.

Filmde babasından yadigar bir ekmek fırınında çalışan 
‘Günfer’ karakterini canlandıran Algı Eke “Çekimler 
çok güzeldi, hiçbir aksilik yaşamadık. Burak zengin 
bir ailenin oğlu, ben de garip bir kızım. Hikaye bunun 
üzerinden gelişiyor” açıklamasında bulundu.

NUR SÜRER İLK KEZ KOMEDİ OYNUYOR!
‘Çukur’ dizisindeki performansıyla çok konuşulan 
deneyimli oyuncu Nur Sürer de “Ben Burak’ın annesini 
oynuyorum. Kasabanın en güçlü kadını. Çalıştığımız 
yer coğrafya olarak çok güzeldi, insanlar nazikti. Her 
yer yemyeşildi. Barış Bey sayesinde kendimizi güzel bir 
dünyanın içinde bulduk. Filmimiz bir durum komedisi. 
Benim için komedi filminin içinde olmak bir ilk. Çok 
mutlu döndüm” şeklinde konuştu.

Senarist Barış Başar ise “Bir hayal kurduk ve onu kağıda 
döktük. Bütün oyuncu arkadaşlarım yazdığımın 
çok üstünde işler çıkardılar. Ben bu anlamda çok 
mutluyum. Keyifli bir romantik komedi. Biz Anadolu’da 
da böyle bir hikaye olabileceğini biliyoruz ve onu 
ortaya çıkaralım istedik. Bir Anadolu filmi. Gidenler 
kendilerinden çok şey bulacaklar” diyerek herkesi filmi 
izlemeye davet etti.

AFİŞTE FİLMİN UĞURU
MİNİK MELOŞ DA VAR!
Nasipse Olur filminin yapım şirketi Green Art Group,  
filmin hazırlık aşamasında okuma provalarına 
katılarak kendilerine uğur getiren kedi ‘Meloş’u da 
sahiplenmişti. Meloş’a afişte de yer verildi ve yapım 
şirketi, minik dostları adına 200 kg yaş ve kuru mamayı 
sokak hayvanlarına dağıttı. ‘Nasipse Olur’ ekibi, ayrıca 
300 kg mamayı da Fatih Yedikule Hayvan Barınağı’na 
bağışlayacak.

ALGI EKE’DEN HEYECAN DOLU SAHNELER!
‘Nasipse Olur’, romantik sahneleriyle olduğu kadar 
aksiyon dolu anlarıyla da dikkat çekecek. Filmin 
çekimlerinde başrol oyuncularından Algı Eke heyecan 
dolu anlar yaşadı. Rolü gereği 4 tane silahlı adam 
tarafından kaçırılan Algı Eke, Sinop ve Boyabat’ta 
yapılan çekimlerde yaklaşık 1 saat elleri ve ayakları 
bağlı bir şekilde kaldı. Bu hareketli sahnelerde 
performansıyla hem şaşırtacak, hem güldürecek olan 
Eke, rolünün altından başarıyla kalktı
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KORE SAVAŞI VE 
GAZİLERİMİZ-2
2.Gün
(Kuzey ve Güney Kore’yi ayıran 
sınıra doğru)

Başkent Seul’den yaklaşık bir 
saat uzaklıktaki Panmunjom 
bölgesine,aslında iki ülkeyi 
ayıran sınıra doğru yola 
çıktık. Bakanlığın davetlisi 
olduğumuz için ancak 
önceden alınmış randevuyla 
gidilebilen Birleşmiş Milletler 
askerlerinin kontrolü 
altındaki,silahsızlandırılmış 
bölge DMZ (Birleşik Güvenlik 
Bölgesi) iki ülke sınırından da 

ikişer kilometrelik ortadaki 
alanı kapsıyordu. Kendi 
otobüsümüzle Kamp Bonifas’a 
vardık. Resmi sınır noktasına 
4 km uzaklıktaki bu kampta 
kısa bir sunumun ardından 
bizi asıl sınıra götürecek 
BM Amerikalı askerinin 
rehberliğinde BM’ye ait 
başka bir otobüsle pasaport 
kontrolümüz yapıldıktan 
sonra sınıra doğru yol aldık. Bu 
esnada bize söylenene kadar, 
görüntü almak ve fotoğraf 
çekmek yasak. Yol boyunca 
Amerikalı askerlerden aradaki 

bu bölgede yaklaşık 150 kadar 
insanın yaşadığı bir köy ve 
okul olduğunu öğrendik. Köy 
sakinlerinin çoğu o bölgedeki 
tarlalarda pirinç ve ginseng 
yetiştiriyorlar. Bazı kuralları 
olan köyde gece 23’ten önce 
evde olmak zorunluluğu vardı. 
Köy sakinleri vergiden de 
muaf tutuluyordu. Ateşkesten 
sonra alınan bağımsız bölge 
kararıyla bu köy tam da ortada 
kalmış. Hiçbir ülkeye bağlı 
olmayan bir köy… Sınıra 
yaklaşırken nelere dikkat 
etmemiz gerektiği konusunda 
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da BM askerleri tarafından yol 
boyunca bilgilendirildik. Sınırdaki 
sarı çizgi geçilmeyecek, yüksek 
sesle konuşulmayacak, ani ve 
taşkın hareketler ya da Kuzey Kore 
karşıtı protestolar yapılmayacak vs. 
gibi...Çünkü her adım Kuzey Kore 
kameraları tarafından izleniyordu.

Sınıra doğru yaklaşırken 100 
metre uzunluğundaki bir direkte 
Güney Kore bayrağı gözümüze 
çarptı. Bu bayrağa karşılık Kuzey 
Kore’nin kendi tarafında 160 
metre uzunlukta bayrağını dikerek 
meydan okuduğu anlatıldı.

Sınıra geldiğimizde mavi binaların 
arkasının Kuzey Kore olduğu 
belirtildi. Benim asıl görmek 
istediğim yer ise, 27 Nisan 2018’de 
Kuzey Kore Lideri Kim Jong’un,  
Güney Kore Devlet Başkanı 
Moon Jae-İn ile bir şeyler içerek 
basına iki ülke arasındaki buzların 
erimeye başladığını göstermek 
istedikleri,Panmunjeom’da ki Mavi 
Köprü’ydü. Kuzey Kore komünist 
rejimden dolayı, dünyaya 
uzun yıllardır kapalı bir yaşam 
sürüyordu. Ancak son dönemde 
başa geçen genç lider Kim Jong, 
diğer Kuzey Kore liderlerinin 

aksine İsviçre’de okumuş, dünyayı 
görmüş, daha açık fikirlere sahip 
bir genç lider olarak, artık dünyaya 
açılmanın gerekliliğine inanıyordu. 
Bu nedenle Mavi Köprü’de ki iki 
dünya liderinin buluşması, dünya 
basınında oldukça geniş yer 
almıştı. Birleşmiş Milletler Askerleri 
Mavi Köprü’yü bu tur kapsamına 
almadıklarını, oraya ulaşımın 
engebeli bir yoldan yapıldığını 
ve uzak olduğunu, gazilerimizin 
o yolu yürüyemeyeceğini 
belirttiler… Kim bilir belki başka 
bir zaman görme fırsatım olur.

Sınırdaki ana binalardan birinde 
gösterilen belgeselde, son iki 
yıldır iki tarafta kalan, bölünmüş 
ailelerin yıllar sonra sınırı 
geçerek,birkaç saatliğine de olsa 
bir araya gelmesine izin verildiğini 
öğrendim. Belgeseldeki yılların 
acısını yaşamış ailelerin kavuşma 
sahnelerini gözlerim dolarak 
izledim.

İki ülke arasında görüşmelerin 
gerçekleştiği resmi temas 
noktasına ulaşıyoruz. Burada 
bulunan iki mavi bina var.Sadece 
bu iki bina arasında görüntü 
alınmasına izin veriyorlar. Bu 

iki mavi binadan birinin içine 
girdiğimizde,iki ülke liderlerinin 
resmi temaslarda bulundukları 
masayla gözümüze ilk çarpan, 
masanın ortasından adeta bir sınır 
çizgisi gibi uzanan sperakerlar. 
Meğerse iki ülkenin resmi sınırını 
temsil ediyormuş ve 24 saat Kuzey 
Kore tarafından dinleniyormuş. 
Masaya dokunmak ve yaslanmak 
yasaktı ancak diğer tarafına 
geçerek resim çektirebiliyorsunuz. 
Yani resmi çeken Güney Kore 
tarafında ama siz masanın diğer 
yanında Kuzey Kore topraklarında 
oluyorsunuz…Gerçekten ilginç 
ve alışılmadık bir duyguydu. 
Masanın hemen ardında bulunan 
mavi kapı ise Amerikalı BM askeri 
ve Güney Kore askeri tarafından 
korunuyordu. Kapının ardı ise 
merak edilen dünyaya kapalı Kuzey 
Kore topraklarıydı. 

Üç yıl süren sıcak çatışmalar 
27 Temmuz 1953’te imzalanan 
ateşkes ile durmuştu. Nisan 
2018’de Kuzey Kore ve Güney Kore 
liderleri, Kore Tarafsız Bölgesi’nde 
bir araya gelerek Kore Savaşı’nın 
resmen sona erdiğini bildiren bir 
anlaşma imzaladı.
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DMZ turunun ardından 
otobüslerimize dönerek öğle 
yemeği için Geleneksel Kore 
lezzetlerini tatmak üzere, Deulme 
Restorant’a gidiyoruz. Masada 
onlarca küçük tabaklar ve içlerinde 
çoğu renkli sebzeler ve köklerden 
oluşan yemekler vardı. Ortadaysa 
altı gazlı bir ocak ile ısınan tencere 
ve içinde yosun, mantar, noodle 
ve ince dilimlenmiş dana etinden 
oluşan hafif sulu bir geleneksel 
yemek olan Bungogi pişiyor. 
Yanında sade, yağsız haşlanmış 
beyaz pirinç ile servis edilen bu 
yemek benim damak tadım için 
oldukça lezzetliydi ama yaşlı 
Kore Gazilerimiz biraz yemekler 
konusunda zorlandılar. Ortadaki 
değişik tatlar arasındaysa en ilgimi 
çeken ve beğendiğim nilüfer çiçeği 
köküydü…Korelilerin meşhur 
acılı lahana turşusu Kimchi ise her 
sofranın vazgeçilmeziydi.

Yemek sonrası son olarak Kuzeyle-
Güney sınırının olduğu yerde 
İminjak Parkı’ndaki savaş anıtını da 
gördükten sonra otele dönüyoruz.

Otele erken dönmemiz üzerine 
şehri biraz daha keşfetmek için 
vaktim olduğunu düşünerek 
gazi torunları ile kararlaştırıp 
yakınlardaki Myeongdong’a 

gidiyoruz. Myeongdong, Seul’ün 
en işlek merkezlerinden biri. Işıltılı 
sokak tabelaları ve kalabalıklar 
arasında sağlı sollu kozmetik 
ürünleri satan dükkânlar ve sokak 
lezzetleri var.Bir kadının ancak 
hayalinde görebileceği kadar krem, 
kozmetik ve makyaj malzemelerini 
burada bulabilmeniz mümkün. 
Koreli kadınların beyaz, porselen 
görünümlü yüzleri dünya 
kozmetik pazarında ilgi çekmeye 
başladı. Kore kozmetiği de 
ülkemizde ve dünyada gittikçe 
popülerleşiyor.Özellikle aloeveralı 
ürünler, kremler, maskeler çok 
popüler. Sokaklara taşan satıcılar, 
mağazaların önünde neredeyse 
elinize bedava maske tutuşturarak 
sizi içeri çekmeye çalışıyorlar. 
İçeri girdiğinizdeyse, aslında 
iyi ürünlerin oldukça pahalı 
olduğunu görüyorsunuz.Benim 
gibi bir kozmetik delisi için burası 
adeta cennetti. Ancak dikkatli 
olmazsanız harcamalarla kendinizi 
kaybedebilirsiniz.  Sokaklarda 
farklı lezzetleri deneme imkânına 
da sahipsiniz. Çoğu kızartma olan 
yiyecekler açıkçası ağır kızartma 
kokusuyla benim için cezbedici 
olmadı.

Pahalı ülke Kore…
Kore genel olarak oldukça 

pahalı bir ülke. Sebze ve meyve 
az üretiliyor ve oldukça pahalı. 
Bizdeki gibi pazarlardan kilo kilo 
sebze-meyve almak neredeyse 
hayal. Genelde ihtiyaca göre sayı 
ile domates, salatalık ya da meyve 
alıyorlar.

Bizde misafirliğe giderken 
genelde tatlı-pasta türü yiyecekler 
götürülürken, Kore’de meyve çok 
kıymetli olduğu için, misafirliğe 
meyve götürmek geleneksel 
bir durum. Dünyanın teknoloji 
devlerinden biri olan Kore’de 
teknolojik ürünler de oldukça 
pahalı. Samsung, LG gibi yerel 
markalara ulaşmak Kore halkı 
için de oldukça maliyetli. Bunu 
duyduğumda epey şaşırdım.

(3.Bölüm gelecek sayıda)
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CUMHURİYET 
SONRASI
ÇEKMEKÖY’DEKİ 
GELİŞMELER-2
Bu tarihlerde eğitim 
alanında da Çekmeköy ve 
civarına yatırımlar yapıldığı 
görülmektedir. Üsküdar’ın eski 
kaymakamı olan Lütfi Aksoy, 
Belediye Reis Muavinliği’ne 
geçtikten sonra Üsküdar Parti 
Başkanlığı’na getirilmiş ve 
hem Üsküdar merkez hem de 
köylerine önemli hizmetlerde 
bulunmuştur. Çekmeköy ve 
Sultançiftliği köylerinde ilk 
mektep yapılmıştı.
Bunlardan başka Alemdağı’nda 
bulunan yatılı mektep de 
dikkat çekicidir. Nitekim 1939 
yılında yapılan öğretmen 
tayinlerinde bu yatılı okula 
üç kişi görevlendirilmiştir. 
Bunlardan Hadiye Hanım 
ve Yaşar Nezihe İstanbul Kız 
Muallim Mektebi mezunudur. 
Çanakkale Merkez Mektebi 
muallimi olan Hüsnü Başaran 
da Alemdağ Yatı Mektebi 
yarbaş muallimliğine tayin 

edilmişti.
Başka bir gazete haberinde 
de Lütfi Aksoy’un Alemdağ’a 
gidip buradaki köşk ile ilgili 
incelemelerde bulunuşu 
belirtilmektedir. Bu köşkün 
tamir keşfini yaptırmış ve 
binanın 25 bin liraya tamir 
edilebileceği anlaşılmıştır. 
Burasının öncelikle otel haline 
getirilmesi düşünülmüş, 
eğer otel yapılmazsa yatılı 
okul olarak kullanılması 
kararlaştırılmıştı.
Yine bu dönemde kıdem 
zammı alan öğretmenler de 
olmuştu. Bunlardan Çekmeköy 
muallimi Vesile Gülderen’in 
maaşı 20 liraya, Alemdağ 
Köyü mektebi başmuallimi 
Selahaddin Erderen’in maaşı da 
17,5 liraya çıkarılmıştı. 
Belediye Reis Muavini Lütfi 
Aksoy’un Çekmeköy ve 
civarına büyük önem verdiği 
görülmekteydi. Sık sık 

bölgeye gelerek köylülerle 
toplantılar yapmış ve 
dertlerini dinlemiş, köylülerin 
ihtiyaçlarını gidermeye 
çalışmıştı. Mesela 24 Ağustos 
1943 tarihinde Alemdağı 
ve Sultançiftliği köylerinde 
yapılan toplantılarda köylüler, 
mıntıkalarında buğday vesaire 
gibi mahsullerin yetişmediğini 
söylemişlerdi. Lütfi Aksoy, bu 
köylere ait arazinin ne gibi 
mahsullerin ekime elverişli 
olduğuna dair fenni toprak 
tahlilleri yapılmasını Vilayet 
Ziraat Müdürlüğü’nden 
istemişti. Bunun neticesine 
göre ekim yapılacağı 
kararlaştırılmıştı. 
İstanbul Vilayeti’ne bağlı köyler 
için 1938 yılında kapsamlı 
bir kalkınma programı 
hazırlanmıştı. 1935 senesi 
nüfus sayımı sonuçlarına göre 
İstanbul Vilayeti’nin nüfusu 
883.414’tü. Bunun 760.991’i 
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şehirlerde ve 122.423’ü 
köylerde yaşamaktaydı. 
Vilayetin doğal yapısı, 
iklimi, toprak mahsulleri, 
hayvancılığı, zirai sanatları 
ve diğer köy ürünleri çeşit 
çeşitti. Buralarda köy yaşayışını 
kuvvetlendirmek, geliştirmek 
için devlet direktiflerine 
ve mahalli ihtiyaçlara göre 
bir kalkınma programının 
hazırlanması gereği ortaya 
çıkmıştı. 
Bu program yapılırken 
köyler nüfuslarına göre dört 
kategoriye ayrılmışlardı. 
Nüfusu 1.000’den yukarı 
olanlar A-kategorisi, 500’den 
yukarı olanlar B-kategorisi, 
150- 500 arası olanlar 
C-kategorisi ve nüfusu 150’den 
aşağı olanlar D-kategorisinde 
değerlendirilmişlerdi. Bu 
kategorilere göre köylerin 
ihtiyaçları ve öncelikleri 
belirlenerek yapılacak işler 

planlanmıştı. 
Çekmeköy bölgesindeki 
köylerden (A) kategorisine 
giren köy bulunmamaktaydı. 
Ömerli (B) kategorisinde 
ele alınırken, Hüseyinli, 
Sırapınar, Alemdar, Çekmeköy, 
Reşadiye ve Sultançiftliği 
(C) kategorisinde, Koçullu 
Köyü de (D) kategorisinde 
değerlendirilmişti. 
1938 yılında Ömerli Köyü 
Beykoz Kazası’na bağlıydı. 
Nüfusu 563 olup, 1938 senesi 
köy gelirleri toplamı da 4.391 
lira olarak belirtilmişti. 
(B) kategorisinde 
değerlendirilen Ömerli’de 
yapılması düşünülenler kültür, 
ziraat ve ekonomi, sağlık ve 
sosyal yardım, bayındırlık ve 
âmmenin emniyet ve selameti 
işleri olarak gruplandırılmıştı. 
Buna göre Ömerli Köyü’nde 
yapılması tasarlanan iş ve 
hizmetler şöyleydi: 

C) kategorisinde ele alınan 
köylere gelince: 
1938 yılında Hüseyinli Köyü 
Beykoz’a bağlı olup, nüfusu 
242, 1938 senesi köy gelirleri 
toplamı 1.275 liraydı. Sırapınar 
da Beykoz’a bağlı olup nüfusu 
214, köy gelirleri toplamı da 
919 lira olarak belirtilmişti. 
Bu tarihte Alemdar, Çekmeköy, 
Reşadiye ve Sultançiftliği 
Üsküdar Kazasına bağlı birer 
köydü. Alemdar Köyü’nün 
nüfusu 330, 1938 senesi köy 
gelirleri toplamı 2.520 lira; 
Çekmeköy nüfusu 250, 1938 
senesi köy gelirleri toplamı 
1.602 lira; Reşadiye’nin 
nüfusu 250, 1938 senesi köy 
gelirleri toplamı 1.311 lira ve 
Sultançiftliği Köyü’nün nüfusu 
187, 1938 senesi köy gelirleri 
toplamı da 1.611 lira idi. 
(D) kategorisinde bulunan 
Koçullu Köyü’nün 1938 
yılındaki nüfusu 132 ve köy 
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gelirleri toplamı da 763 lira 
olarak belirtilmişti. 
Kalkınma programına göre 
Hüseyinli, Sırapınar, Alemdar, 
Çekmeköy, Reşadiye ve 
Sultançiftliği köylerinde 
yapılması tasarlanan iş ve 
hizmetler kültür, ziraat ve 
ekonomi, sağlık ve sosyal 
yardım, bayındırlık ve âmmenin 
emniyet ve selameti işleri 
olarak gruplandırılmış olup 
şöyledir: 
1-Kültür İşleri: Köylere okul 
binasının yapılması ve 
köylünün bilgisini artırmak 
amacıyla kitaplar getirilmesi. 
2-Ziraat ve Ekonomi İşleri: 
Köyleri ağaçlandırmak, köy 
korusunu muhafaza etmek, 
hayvanlarda salgın hastalık 
görülürse hükümete haber 
vermek, ekili alanları korumak, 
her yıl köy namına bir ya da 
daha fazla tarla ektirerek 
mahsulünü imece usulü ile 
biçip elde ettikten ve gelecek 
sene için tohum ayırdıktan 
sonra kalanını satarak parasını 

köy sandığına yatırmak. 
3-Sağlık ve Sosyal Yardım İşleri: 
Köy dâhilindeki su birikintilerini 
kurutmak, köye kapalı yoldan 
içilecek su getirmek, çeşme 
yapmak, hayvanlar için uygun 
ahırlar yapmak, köyün her 
evin üstünde üstü kapalı veya 
kuyulu veya lağımlı bir hela inşa 
ettirmek, evlerde dökülecek 
pis suları kuyu, çeşme ve pınar 
sularına karıştırmayacak ayrıca 
akıp gitmesi için üstü kapalı 
akıntı yapmak, köy sokaklarını 
temiz tutmak, köy halkından 
askerde bulunanların ve 
bakacağı olmayan öksüzlerin 
tarla, bağ ve bahçelerini 
imece yolu ile ektirmek ve 
harmanlarını kaldırmak, her 
türlü doğal felakete karşı 
imece usulü ile bu felaketlerin 
üstesinden gelmeye çalışmak, 
köy evlerinde odaları ahırlardan 
ayrı yapmak, köyde çürümüş 
ve kokmuş meyve vesair 
sıhhate muzır şeyler bulunursa 
bunları köy dışına götürüp 
gömdürtmek, köy mezarlarını 

düzenlemek ve köyde güreş, 
cirit ve nişan talimleri gibi köy 
oyunları yaptırmak. 
4-Bayındırlık İşleri: Köyden 
hükümet merkezine veya 
komşu köylere giden yolların 
kendi sınırları içindeki 
kısımlarını yapmak, onarmak 
ve yollar üzerinde gerekli olan 
yerlere köprüler yapmak, bir 
yerin kazılarak başkalarının 
hayvan ve davarlarının düşüp 
ölmesine ve sakatlanmasına 
meydan vermemek. 
5-Âmmenin Emniyeti 
ve Selameti İşleri: Köy 
ortasında, halkı kalabalık 
olduğu zamanlarda at 
koşturtmamak, hayvanlara 
taşıyamayacağından fazla 
yük yükletmemek, ihtiyar 
meclisleri tarafından şahitlik 
için çağrılınca davete icabet 
etmek vs. 
Bu amaçlar doğrultusunda 
gerekli plan ve haritalar da 
gönderilerek programlanan 
işler yapmaya çalışılmıştır. 
Ömerli, Hüseyinli, Sırapınar, 
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Alemdar, Çekmeköy, Reşadiye, 
Sultançiftliği ve Koçullu köyleri 
ile ilgili 1941 yılına ait verilere 
gelince: 
Bu tarihte Ömerli, Hüseyinli, 
Sırapınar ve Koçullu Beykoz 
Kazası’na bağlı Mahmut Şevket 
Paşa Nahiyesi’ne tabidir. 
Hüseyinli’de 45 ev ve 242 nüfus; 
Koçullu’da 20 ev ve 132 nüfus; 
Ömerli’de 92 ev ve 563 nüfus; 
Sırapınar’da ise 35 ev ve 220 
nüfus bulunmaktadır. 
1941’de Alemdar, Çekmeköy, 
Sultançiftliği ve Reşadiye ise 
Üsküdar kazasına bağlı Kısıklı 
nahiyesine tabidir. Bu tarihte 
Alemdar’da 98 ev, 330 nüfus; 
Çekmeköy’de 80 ev, 350 nüfus; 
Reşadiye’de 135 ev, 258 nüfus 
ve Sultançiftliği’nde 85 ev ile 
231 nüfus bulunmaktadır. 
1950 yılı nüfus sayımlarına 
göre Alemdar, Çekmeköy, 
Sultançiftliği ve Reşadiye 
yine Üsküdar Kazasına bağlı 
Kısıklı Nahiyesi’ne tabi köy 
durumundadır. Bu tarihte 
Alemdar’ın 499, Çekmeköy’ün 
448, Reşadiye’nin 312 ve 

Sultançiftliği’nin 300 nüfusu 
bulunmaktadır. Ömerli, 
Hüseyinli, Sırapınar ve 
Koçullu köyleri de Beykoz 
Kazasının Mahmut Şevket Paşa 
Nahiyesi’ne tabidir. 
1960 yılında ise Alemdar, 
Çekmeköy, Sultançiftliği 
ve Reşadiye yine Üsküdar 
Kazasının Kısıklı Bucağı’na 
bağlı köydü. Yine 1960 yılında 
Alemdar’ın 690 (408’i erkek, 
282’si kadın), Çekmeköy’ün 
461 (269’u erkek, 192’si kadın), 
Reşadiye’nin 331 (160’ı erkek, 
171’i kadın) ve Sultançiftliği’nin 
365 (210’u erkek, 155’i kadın) 
nüfusu bulunmaktadır. 
Ömerli, Hüseyinli, Koçullu ve 
Sırapınar 1960 yılında Beykoz 
ilçesinin Mahmut Şevket Paşa 
Bucağı’na bağlıdır. Ömerli 
aynı zamanda bucak merkezi 
durumundadır. Ömerli’nin 
1.366 (808 erkek, 558 kadın), 
Hüseyinli’nin 396 (236 erkek, 
160 kadın), Koçullu’nun 92 (49 
erkek, 43 kadın) ve Sırapınar’ın 
292 (157 erkek, 135 kadın), 
nüfusu vardır. 

1966’da İstanbul Vilayeti Daimi 
Encümeni, Üsküdar’a bağlı 
olan Alemdağı ve Sultançiftliği 
köylerine içme suyu tesisatı 
döşenmesini kararlaştırmıştır. 
Buna göre içme suyu tesisat 
inşaatının 61.000 lira keşfi 
çevresinde yaptırılması 
düşünülmüş ve ilk teminatı da 
4.300 lira olarak belirlenmiştir. 
1967 yılında bazı köylerin 
idari yapısında değişiklikler 
görülmektedir. Ömerli, Koçullu, 
Sırapınar ve Hüseyinli yine 
eskiden olduğu gibi Beykoz 
İlçesi Mahmut Şevket Paşa 
Nahiyesi’ne bağlı iken, Üsküdar 
İlçesi’ne bağlı 7 bucak teşkilatı 
kaldırılmış, bu bucaklara bağlı 
köylerden Alemdar, Çekmeköy, 
Reşadiye ve Sultançiftliği 
Üsküdar merkez ilçeye 
bağlanmıştır. 
1975 yılında ise köylerin 
nüfusları şöyledir: Ömerli 256, 
Koçullu 210, Sırapınar 247, 
Hüseyinli 340, Alemdar 3.056, 
Çekmeköy 1.850, Reşadiye 300 
ve Sultançiftliği 925. 
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Geçmişten geleceğe bizlere emanet edilen hayat 
tarzı içinde beslenmenin önemli bir yeri vardır.
Sünnetlerde yer alan bazı sağlık tavsiyeleri, 
günümüzün bilimsel araştırmalarında yeni yeni 
ortaya çıkıyor ve bu araştırmalar Allah Resulü (sav) 
‘in yemek kültürü ve sofra alışkanlıklarının birçok 
sıkıntımıza çare olacak zenginlikte olduğunu 
gösteriyor. Yemeklerden önce ve sonra elleri-ağzı 
yıkamak, yemeğe tuz ile başlayıp tuz ile bitirmek, 
yemeğe topluca oturmak, doymadan kalkmak, hep 
O’nun (sav) öğrettiklerinden.

Peki, O’nun (sav) sofrasında neler vardı hiç merak 
ettiniz mi? Şüphesiz ki sofrası, çeşit olarak en fakir 
ama ihtiyaç sahiplerine dağıtmak açısından en 
zengin sofra idi. Sirkeyi katık ettiğini, tavuk eti 
yediğini, tabağın kenarındaki kabakları seçtiğini, 
helva ile balı sevdiğini, zeytinyağına ekmek 
banarak yediğini hadislerden biliyoruz. Koyun eti 
yerken bir daha istediğini, tencerenin dibinde kalan 
yemeği sevdiğini, hurma ve karpuz tükettiğini, 
salatalığı tuzlayıp yediğini öğreniyoruz. Yine 
Anadolu lezzetlerinden tirit de en sevdiği yemekler 
arasında idi. Bir günde iki çeşit yediği görülmemişti. 
Tek çeşit yemesi sağlık için gerekliydi, ama esas 
sebebi çekilen yiyecek sıkıntısıydı. Yiyecek bir şey 
olmadığında da oruç tuttuğu bildiriliyor. Hem 
yiyecek hem de içecek yerine geçtiği için de süt, 
severek tükettiği içeceklerdendi.

Mutfağında en çok kullandığı malzemelerden biri 
de arpa idi. Dünyada içeriği en zengin gıdalardan 
biri arpa... Ekmeğini, çorbasını, lapasını, kabak ve 
etle karıştırılmış hali ile yerdi. Bu ay unutulmuş bir 
sünneti hatırlayalım ve Efendimiz (as)’ın Hayber 
seferi dönüşü, Safiye validemizle evlendiğinde 
düğün yemeği olarak ikram edilen bu çorbayı 
pişirelim. Youtube kanalımın en çok izlenen tarifi 
olur kendileri. Bu çorba; ameliyat veya nekahet 
dönemindeki hastalar, gelişme geriliği olan 
çocuklar, yaşlılar ve sütü olmayan anneler için 
sayısız fayda barındırıyor. Hadislerinde;
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‘Telbineye önem veriniz, hastaya onu 
yediriniz.’ 
buyurmuşlardır. Yine bir hadisinde;
‘Telbine, hastanın gönlünü dinlendirir, 
hüznün bir kısmını götürür.’ 
buyurmuşlardır. Hz.Aişe (ra)’ nın rivayetine 
göre; 
‘Bu çorba, üzüntü ve kederli olan kimsenin 
gönlünü kuvvetlendirir. 
Sizden birinin yüzündeki kiri su ile yıkayıp 
temizlediği gibi (bu çorba da) hastanın 
gönlünden elem ve kederi giderir.’ (İbn 
Hanbel, Buhari, Müslim, İbn Mace)
buyurarak tavsiye ettiği, bağışıklık sistemini 
güçlendiren ve mutluluk hormonu 
salgılamaya yardımcı olan bu lezzetli çorba, 
sindirim sistemine de çok faydalıdır ve yara 
iyileştirici özelliği vardır. Hem, hiç Peygamber 
(as) tavsiye eder de faydalı olmaz mı? 

Görüldüğü üzere herhangi bir hastalık ismi 
verilmediğini, bu yüzden her türlü hastalık 
için tüketilebileceğini anlıyoruz. Hastaların 
gücünü toplamasına, sağlıklı olanın da 
kuvvetinin artmasına vesile olur inşallah. 
Deneyeceklere, şimdiden afiyet şifa olsun.

TELBİNE (ŞİFA) ÇORBASI
Malzemeler
t��3 sb süt veya su
t��1/2 sb arpa unu
t��1/2 sb zeytinyağı
t��Bal
t��Tuz 
t��Baharatlar
(kimyon, karabiber, zencefil, zerdeçal)

Yapılışı
Süt, un ve zeytinyağı tencereye alınır, sürekli 
karıştırılarak pişirilir.

Kaynayıp iyice muhallebi kıvamına gelince tuz ve 
baharatlar eklenerek ocaktan alınır.
İlk sıcaklığı çıkınca isteğe bağlı olarak bal ekle-
nerek karıştırılır.

Not: Arpa ununu büyük marketlerden veya aktar-
lardan temin edebilirsiniz.
Çorba muhallebi kıvamında olduğu için pişer 
pişmez tüketmek gerekiyor. 
Süt alerjisi olanlar su ile şeker hastaları da balsız 
tüketebilirler.
Afiyet olsun.
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TARİHTE 
BU AY

Sinemanın İcadı

Dünya Kanserle Mücadele Günü

Antep düştü. TBMM tarafından ‘Gazi’ 
unvanı verildi.

Gümüşhane’nin kurtuluşu

Erzincan’ın kurtuluşu.

Kahramanmaraş Fransızlardan 
kurtuldu.

İstanbul ve Ankara’da gençler 
Amerikan 6. Filosunun gelişini 
protesto etti. ABD denizcileri 

Dolmabahçe’de denize döküldü.

1 Şubat 1895

4 Şubat

8 Şubat 1921

15 Şubat 1918

13 Şubat 1918

11 Şubat 1920 10 Şubat 1969

ABD Senatosu, Türkiye ve Yunanistan’ın 
NATO’ya alınmasını kabul etti.

Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin kuruluşu

7 Şubat 1952

13 Şubat 1975

Tarihte Bu Ay
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Sovyetler Birliği, Afganistan’dan 
son işgal birliğini de çekti.

Türk Hava Kurumu kuruldu

Milli Mücadele sırasında İnebolu- 
Kastamonu arasında sırtında top 

mermisi taşıyan Şerife Bacı donarak 
hayatını kaybetti.

Türkiye NATO’ya alındı

Aşar Vergisinin kaldırılması

Rusya’da demokratik devrim

15 Şubat 1989

16 Şubat 1925

18 Şubat 1952

17 Şubat 1925

23 Şubat 1917

Türk Medeni Kanun’u kabul edildi

Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan 
84 yaşında hayatını kaybetti

17 Şubat 1926

27 Şubat 2011
Azerbaycan

Hocalı’da Ermeni
birlikleri katliam yaptı

26 Şubat 1992

21 Şubat 1921

Fransız ihtilali
22 Şubat 1848

Tarihte Bu Ay
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Yönetmen: 
Cem Yılmaz
Oyuncular:

 Özkan Uğur, 
Cem Davran, 
Cem Yılmaz,

Emin Gürsoy, 
Büşra Develi
Tür: Komedi 

Vizyon Tarihi:
17.01.2020

Yönetmen: 
Zhiyi Zhang,
Guillaume 
Ivernel
Tür: Animasyon
Vizyon Tarihi: 
07.02.2020

Yönetmen: 
Sam Mendes

Oyuncular:
George MacKay, 

Dean-Charles 
Chapman,

Mark Strong
Tür: Dram, Tarihi 

Vizyon Tarihi: 
07.02.2020

Yönetmen: 
İpek Sorak,

Ömer Faruk Sorak
Oyuncular:

 Nesrin Cavadzade, 
Yiğit Kirazcı,

Elif Doğan, Aytaç 
Şaşmaz
Tür: Aşk 

Vizyon Tarihi: 
31.01.2020

Yönetmen: 
Onur Bilgetay
Oyuncular: 
Uraz Kaygılaroğlu, 
Merve Dizdar, 
Ferit Aktuğ, 
Gupse Özay
Tür: Komedi
Vizyon Tarihi: 
31.01.2020

Yönetmen: 
Deniz Denizciler
Oyuncular: 
Tuvana Türkay,
Onur Tuna,
Sermiyan Midyat
Tür: Romantik,
Komedi
Vizyon Tarihi: 
14.02.2020

Yönetmen: 
Bilall Fallah,
Adil El Arbi
Oyuncular: 
Will Smith,
Vanessa Hudgens,
Martin Lawrence
Tür: Aksiyon
Vizyon Tarihi: 
24.01.2020

Yönetmen: 
Selahattin Sancaklı

Oyuncular: 
Zeyno Eracar,

Algı Eke,
Burak Sevinç

Tür: Romantik, 
Komedi

Vizyon Tarihi: 
14.02.2020
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