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Sevgili Okurlar
Sizlerin sanat, edebiyat ve sinemayla daha fazla
alaka kurabilmeniz için DENES Projesi kapsamında
farklı kültür merkezlerinde Şiir Atölyesi, Edebiyat
Atölyesi ve Sinema Atölyesini hayata geçirdik.
Bu atölyelerde bu sanat dallarında geleceğe yön
verecek şair, edebiyatçı ve yönetmen yetiştirmenin
gayreti içerisinde olacağız. Sizlerin kültürel
değerlerimizle daha yakından ilgilenebilmeniz
için çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Bu
üç atölyenin yanı sıra Ahşap Atölyesi ve Epoksi
Atölyesini de açarak gençlerin el becerilerini
geliştirmeyi hedefledik. Aynı zamanda gençlerin
yeni, farklı ve özgün tasarımlar üretmelerini amaç
edindik. Hazırladığımız bu proje ile Çekmeköylüleri
sanatın birçok branşı ile buluşturmayı amaçlıyoruz.
Değerli dostlar,
Ülkemizin kültür, sanat ve edebiyat alanında
gelişme göstermesi için bizlere büyük görev ve
sorumluluklar düşmektedir. Bizlerin bu alanda
dünya ile yarışır düzeye gelebilmemiz için hiç
durmadan özgün çalışmalar yapmaya devam
etmemiz gerekmektedir. Kültür, sanat ve eğitim
gibi alanlarda başarı bir anda oluşmaz. Zamana
ihtiyaç vardır. Bu nedenle sabırla, samimiyetle ve
kesintisiz olarak insana yatırım yapmaya devam
ediyoruz.
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AYNI TÜRKÜLER AYNI DUYGULAR
Milletler neden savaştı? Sadece gücü elinde bulundurmak mı? Yalnızca
ekonomik kaygılar için mi? Yurtlarına yeni topraklar katmak için mi?
Bu soruların belki hepsine birden olumlu cevap verilebilir. Belki de asıl
nedenin farklı bir gerekçe olduğu iddia edilebilir?
Tarihin akışına bir de kültür penceresinden bakmalı. Kültürü; “En geniş
anlamıyla, bir toplumu ya da toplumsal grubu tanımlayan ayırıcı
maddi, manevi, zihinsel ve duygusal özelliklerin birleşiminden oluşan
bir bütündür. Sadece sanat ve edebiyatı değil, aynı zamanda yaşam
biçimlerini, insanın temel haklarını, değer yargılarını, geleneklerini
ve inançlarını da kapsayan bir olgudur.” şeklinde tanımladığımızda
dünden bugüne devam eden kavgaları, çekişmeleri, savaşları bu
perspektiften de değerlendirmiş oluruz. Bundan bir asır evvel
dedelerimiz Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da savaşırken
aslında bir yönüyle dayatılmak istenen bir kültürü inkar ediyor, kendi
kültürüne ve değerlerine de sahip çıkıyordu.
Bu bağlamda akla şöyle bir soru geliyor: amaçlarımız bir asır ya da daha
önce yaşamış atalarımızla nasıl oluyor da aynı oluyor, onların hissettiği
duyguların aynısını biz nasıl hissedebiliyoruz? Bu sorunun cevabının
da kültür olduğunu söylesek yanlış olmaz. Çünkü ecdadımızla aynı
kültür ikliminin çocuklarıyız. Aynı türküleri, aynı şarkıları dinlediysek,
benzer ninnilerle büyüdüysek, aynı yöne dönüp ibadet ettiysek, benzer
duygular da nesilden nesile aktarılıyor demektir.
Bu nedenle kültür her çağda yeni bir forma bürünse de içeriğin aynı
ya da benzer devam etmesine özen göstermek zorundayız. Bu nedenle
kültürümüze ait birikimin gelecek nesillere aktarılması için çaba sarf
ediyoruz.
Yeni sayımızda başarı hikayelerinden oluşan röportajlar, seyahat
yazıları, doktorlarımızın sizler için kaleme aldığı yazılar ve eğitime
ilişkin birçok özgün çalışma yer alıyor. Sizleri dergimizin sayfalarında bir
gezintiye davet ediyoruz.
Baharın ilk ayı olan Mart ayının kapınızı güzelliklerle çalmasını diliyoruz.
Editör - Salih Gebel
cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr
cekmekoy2023.com

@cekmekoy2023dergisi

facebook.com/Cekmekoy2023

@cekmekoy2023
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AFETLER VE
PsiKOSOSYAL
-DESTEGiN ONEMi
Tarihin neredeyse her
döneminde karşımıza çıkan ve
son zamanlarda neredeyse her
türlüsüne rastladığımız afet ve
doğal afetler topluma ve bireylere
zarar veren doğal ve insani
sebeplerle yaşanan felaketlerdir.
Afetler; deprem, yangın, sel,
heyelan, salgın hastalık, çığ
gibi doğal ya da insani ve
teknolojik sebeplerden kaynaklı
oluşmaktadır. Afetler sosyolojik
açıdan da ele alınan konulardır
çünkü afet yaşandığı toplumu
birçok anlamda etkilemiş olur.
Afetin büyüklüğü, sebep olduğu
can ve mal kayıplarına bakılarak
belirlenmektedir. İnsanlar
kontrolsüz ve aniden maruz
kaldıkları afet sonucunda birçok
anlamda etkilenirler.
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İnsanların aklına gelen
‘Afetleri engellemek mümkün
müdür?’ sorusuna verilebilecek
ne yazık ki net ve kesin bir
cevap bulunmamaktadır.
Ancak afetlerden korunmak
ve afetlerin doğurabileceği
sonuçları olabildiğince
azaltmak öncelikli hedeflerden
olmalıdır. Bu anlamda erken
uyarı ve hazırlıklı olma gibi
konularda bilinçlenmek oldukça
önemlidir. Alınacak önlemler,
planlamalar ve hazırlıklar gibi
hususlarda toplumun ve acil
durum sahalarında görev
yapan çalışanların eğitilmesi
ve bilinçlendirilmesi oldukça
önemlidir. Acil durum ekipleri,
olay yerinde görev yapan yetkili

kişiler ve yardım amacıyla
gelen kurtarma ekipleri olaya
ivedilikle müdahale etmeyi
amaçlayan, afetin doğuracağı
sonuçları mümkün olduğunca aza
indirgemeyi amaçlayan kişileridir.
Afetler ne yazık ki ciddi can ve mal
kayıplarına sebep olur. Dolayısıyla
afetleri sosyolojik, ekonomik
ve fiziki olarak ele alırken aynı
zamanda psikolojik olarak da
değerlendirmek gerekmektedir.
Yaşanan ekonomik kayıpların
yanı sıra yaşanan can kayıpları, bir
yakınını kaybetmek veya ölüme
tanıklık etmek kişilerde ciddi
travmalara sebep olmaktadır.
Bu sebeple afet bölgelerinde
görev yapan psikososyal destek
görevlileri sandığımızdan çok

Köşe Yazısı

daha büyük bir önem taşır. Afeti
yaşamış bireyler, yaşanan şok
ve üzüntü ile beraber psikolojik
anlamda zor süreçler geçirirler
ve psikososyal destek ekipleri
ve bu ekiplerde görev yapan
doktorlar, psikologlar bireylerde
oluşabilecek psikolojik etkileri
olabildiğince çözebilmeyi amaçlar.
Aynı zamanda psikososyal
desteğin en büyük amaçları; afete
herhangi bir şekilde maruz kalan
bireylere psikolojik destek vermek
ve gerekli görüldüğü noktalarda
psikiyatrik yönlendirmeler yapmak,
ihtiyaçların belirlenmesiyle
kurumlara ve ailelere yardım
etmek ve gönüllü çalışmaları
organize etmek, afete maruz kalan
bireylerin sorunlarını çözmesine
ve kendi ihtiyaçlarını karşılamasına
yönelik projeler uygulamaktır. Aynı
zamanda afet bölgesinde görev
yapan kurumlar arası iş birliğini
düzenlemek ve ekipler arası
ilişkileri ve iletişimleri geliştirme
işini de psikososyal destek ekipleri
yürütmektedirler. Psikososyal
müdahale ile ekip çalışanları, afete
maruz kalan bireylerin normal
yaşantılarına geçiş sürecinde
destek olmak ve bireylerin gerekli

tüm ihtiyaçlarını belirlemek gibi
görevleri yerine getirirler.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığının yayımladığı
psikososyal destek ile ilgili makalede
psikososyal destek amacıyla
kullanılan psikososyal müdahale
araçları şunlardır:
1. İhtiyaç ve Kaynak
Değerlendirmesi
2. Psikolojik İlk Yardım
3. Sevk Etme ve Yönlendirme
4. Bilgi Merkezi Oluşturma
5. Toplumu Harekete Geçirme
6. Sosyal Projeler
7. Eğitimler
8. Çalışana Destek
Görüldüğü üzere psikososyal
destek görevlileri aslında afet
bölgesinde oldukça geniş
yelpazede çalışan ve kısa sürede en
iyi etkiyi hedefleyen aynı zamanda
afeti yaşayan kişilerde yaşanan
olaylarla başa çıkmayı ve afetin
doğurabileceği sonuçların ve
travmaların derecesini azaltmayı
hedefleyen oldukça önemli bir
destek ekibidir.
Özetleyecek olursak afet
öncesinde alınması gereken

önlemler ve afet anında yapılması
gerekenler hakkında önceden
bilinçlenmek yapılması gerekenler
listesinde birincil sırada yer
almaktadır. Afet sırasında stres
ve korku ile yapılacak ani bir
yanlış, afetin sonuçlarından daha
kötü sonuçlar doğurabilir. Aynı
zamanda afet bölgesinde görev
yapan kişilerle iş birliği içinde
olarak gönüllü yardımlar ile afete
maruz kalmış bireylere oldukça
faydalı olabiliriz. Bu anlamda
ciddi çalışmalar yürüten ve afetin
doğurabileceği sonuçları en aza
indirgemeyi amaçlayan psikosoyal
destek ekiplerinin de önemini
unutmamak gerekir. Unutmayalım
ki ne yaşanırsa yaşansın birlikten
her zaman kuvvet doğar.

Psikolog Beyza Kılınç

Psiko-Soft Psikolojik Danışmanlık Merkezi
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Kültür Sanat

GALATA

MEVLEViHANESi

Her tarikatın
sarığı farklı
olduğundan
bu durumu
simgelemişler.
Güzel olan şey
ise verdikleri
mesaj “Farklı
tarikatlardan
olabiliriz fakat
hepimizin tek
amacı Allah’a
iyi bir kul
olabilmek.”
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İlahi aşkın dolup taştığı; ırk, din, dil
gözetmeksizin herkese kapılarını
açan bir yer, Galata Mevlevihanesi.
İstanbul’un güzide semtlerinden biri
olan Beyoğlu, bu mevlevihaneye
ev sahipliği yapmaktadır. Sultan
II. Beyazıd devrinin beylerbeyi
İskender Paşa’nın çiftliği üzerine
1491 yılında inşa edilmiştir. İlk
şeyhide Mehmed Semai Çelebi’dir.
Mevlevihane Sultan III. Mustafa
zamanında yangın geçirmiş
olsa da aynı sultan tarafından
bugün ayakta olan Mevlevihane
yaptırılmıştır. Daha sonra Sultan III.
Selim ve II. Mahmud zamanında
onarım görmüş ve faaliyetini
1925 yılına kadar sürdürmüştür.
Tekkelerin kapatılmasından sonra
mevlevîhânenin ana binası halkevi,

sebilküttâb ise karakol olarak
kullanılmıştır. Bir ara avluya bir ilkokul
inşa edilmesi düşünülmüşse de bu
gerçekleşmemiştir.
1945-1947 arasında belediye
tarafından hazîrenin Şahkulu
Bostanı Sokağı üzerindeki doğu
kesimi kaldırılarak yerine Beyoğlu
Evlendirme Dairesi yaptırılmış, bu
arada semâhânenin girişindeki ahşap
türbeler, harem bölümü, matbah-ı
şerif ve diğer bazı müştemilât ortadan
kaldırılmıştır.
1967-1972 yılları arasında tekrar
onarılan ve külliye halinde inşa
edilen Mevlevihane; semahane,
derviş hücreleri, şeyh dairesi, hünkâr
mahfili, bacılar kısmı, kütüphane,

Kültür Sanat

sebil, muvakkithane, mutfak, türbeler ve hazineden
oluşmaktadır. Mevlevîhânenin müzeye dönüştürülmesi
yirmi yıllık bir gecikmeyle gerçekleşebilmiş, dört yıl
süren geniş kapsamlı onarım çalışmaları sonunda
Divan Edebiyatı Müzesi adıyla 27 Aralık 1975’te ziyarete
açılmıştır.
Bahçesi ve mimarisiyle insanın içini huzur dolduran
bir yapı olan Galata Mevlevihanesi, dış kapıdan içeri
girince güzel bir bahçeyle karşılıyor bizi. Bahçede
Osmanlı döneminin son önemli şairi olan Şeyh Galib’in
türbesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Türbenin verdiği
maneviyatla ve bahçedeki kuş seslerinin insanın içinde
bıraktığı o güzel hissiyatla içeriye giriyoruz. Bir sürü
odalar halinde tasarlanmış olan yapı, odaların her
birinde farklı özellikleri barındırıyor.
Girdiğimiz ilk odada çeşit çeşit sarıklar görüyoruz.
Her tarikatın sarığı farklı olduğundan bu durumu
simgelemişler. Güzel olan şey ise verdikleri mesaj
“Farklı tarikatlardan olabiliriz fakat hepimizin tek amacı
Allah’a iyi bir kul olabilmek.” Birbirleri arasında ayrımcılık
olmadığını güzel bir simgeyle ortaya koymuşlar.

Peki, Mevlevihane Nedir?

Hoşgörüsüyle tanınan Mevlana Celaleddin Rumi’nin
görüşlerini paylaşan insanlar topluluğuna Mevlevi
denir. XIII. asırda Mevlânâ Celâleddin Rûmi’nin oğlu
Sultan Veled tarafından kurulan, fikirlerinden etkilenen
Mevlevî tarikatına mensup Mevlevîlerin zikir ve devran
ayinleri yaptıkları yerlere de Mevlevihane denir.

Mimarisi

Yapı; dervişlerin çile odaları, hizmet odaları, ney odaları,
matbaa odaları olarak ayrılıyor.
Mevleviliği güzel sanatlardan ayrı düşünemeyiz.
Mevlevilik; yazı, müzik gibi birçok dalda eğitim veren
bir tarikattır. Mevlevihane de bu gayeye ulaşmak için o
zamanların imkânlarıyla birçok malzemelerle insanları
kültürel anlamda da geliştirmeyi amaçlamış ve çoğu
insana hizmet etmiştir.
Üst katında “Semahane” bulunmaktadır. Semahanede,
dervişler semazen kıyafetleri giyer çeşitli dualar
eşliğinde dönerler. Mevlevi tarikatının en ünlü zikri
budur. Tabii ki günümüzde bu durum anlamını
kaybetmiş ve folklorik bir harekete dönüşmüştür.
Elif Nur Akbulat

Açık Fikir Platformu
Düzce Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği
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SEROTONİNİ
ARTTIRAN
BESİNLER

Köşe Yazısı
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Serotonin, insanda mutluluk, canlılık ve zindelik hissi veren bir
hormondur, mutluluk hormonu olarak da bilinir. Eksikliğinde
depresif, yorgun, sıkılgan bir ruh hali görülür. Beyin sapında
üretilen serotonin hormonu, sindirim sisteminde de görev alır.
Uyku, iştah, hafıza ve ruh halinin düzenlenmesinde büyük rolü
vardır. Peki, serotonini artırmak için beslenmemizde nelere dikkat
etmeliyiz?

Yeterli protein aldığınızdan emin olun

Yumurta, tavuk, balık, süt ürünleri gibi protein içeriği yüksek
besinler triptofan aminoasidini yüksek miktarda içerirler. Bu
aminoasit de serotonin salgılanmasını uyararak vücutta serotonin
hormonunun artmasını sağlar. Bu yüzden protein bakımından
zengin besinler tercih etmeye özen gösterin. Kahvaltıda mutlaka
yumurta tüketmeye çalışın. Haftada en az 3 gün beyaz et, 2 gün
de kurubaklagil tüketin. Günde 2-3 porsiyon süt ve süt ürünlerini
beslenmenizde mutlaka bulundurun.

Kakaonun gücü

Kakaonun depresyon tedavisindeki etkisi yapılan çalışmalar
sonucunda ispatlanmıştır. Miktarına dikkat edip %70 üstü kakao
içeren bitter çikolata tüketerek serotonin üretimine destek
sağlayabilirsiniz. Ya da muz dilimlerini kakaoya bulayıp hem pratik
hem de lezzetli atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz.

Köşe Yazısı

COCOLOPS
MALZEMELER
2 orta boy muz
2 su bardağı hindistan cevizi (200
g)
Bitter çikolata ( 40g )
HAZIRLANIŞI
Muz ve Hindistan cevizi yoğurulur
ve şekil verilir. 170 C fırında üzeri
kızarana kadar pişirilir ve piştikten
sonra eritilmiş çikolataya batırılıp
servis edilir.
Afiyet olsun.
1 adedi 60 kalori

NARLI
CHEESECAKE

Yağlı tohumlardan en çok hangisini
seviyorsunuz?

Ceviz, fındık, fıstık, badem, susam... Yapılan çalışmalara bakıldığında
günde bir avuç fındık yemenizin kanser, kalp ve solunum hastalıkları
riskini azaltacağını ortaya koymaktadır. Cevizin Omega-3 yağ asidi
zenginliğinden, beyin ve sinir sisteminiz için önemini unutmayınız.
Aynı zamanda bitkisel protein kaynağı olmaları yine serotonin
üretimini olumlu etkiliyor.

Tropikal destek: Ananas

Yüksek lif ve C vitamini içeren ananas tadıyla da kokusuyla da
mutluluk veren besinler arasında. İçerisinde protein sindirim
enzimlerinden oluşan bromalein adlı yapının triptofan içerdiğini de
düşünecek olursak ödem atmanızı sağlarken serotonin seviyenizi de
artıracağını da unutmayın.

İkinci Beyin: Bağırsak

Siz ne kadar triptofanlı besinler tüketirseniz tüketin eğer bağırsak
dostu bakterilerin yeterli iş yapmasını sağlayamıyorsanız yani
tükettiğiniz triptofan bağırsaklardan emilmiyorsa yine serotonin
üretilebilir mi? Her ne kadar serotonin beyin sapından salgılanmış
olsa da üretilmeye bağırsaklarımızda başlar. Bağırsak sağlığımız için
bol lifli besinlere günlük hayatımızda yer vermeliyiz. Tam buğdaylı
ürünleri seçmeli, basit şeker ve fazlaca yağ içeren ürünlerden
kaçınmalı; her gün sebze-salata tüketmeye ve 2-2.5 litre su içmeye
özen göstermeliyiz.

MALZEMELER
Tabanı için;
10 hurma (200g)
8 yemek kasığı granola (ev yapımı)
(120 g)
2 yemek kasığı kayısı çekirdeği
(20g)
1 yemek kasığı kakao (10g)
1/2 cay bardağı süt (50ml)
Arası için;
4 yemek kaşığı labne (60g)
1 yemek kasıgı bal (20g)
1 yemek kasıgı pekmez (20g)
1 tatlı kaşığı pancar tozu (5g)
Üzeri için; nar
HAZIRLANIŞI
Tüm malzemeler
karıştırılır ve dilediğiniz
kaba yerleştirip şekil
verebilirsiniz.
Afiyet olsun.
8 dilim çıkarırsanız
1 tanesi 100 kalori
Diyetisyen Betül Ceylan
BETÜL CEYLAN
Sağlıklı Beslenme ve
Diyet Merkezi

www.betulceylan.com
instagram: dytbetulceylan
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Röportaj

MAHALLELERiMiZiN

MUHTARLARI

NURAY
TAK
Merkez
Mahallesi
Muhtarı

Nuray Hanım merhaba,
bize kendinizi tanıtır
mısınız?

1982 İstanbul doğumluyum
aslen Sivaslıyım. Evli ve 2 çocuk
annesiyim. Lise mezunuyum
2 yıl genel muhasebe eğitimi
aldım. 2004 yılından beri
Çekmeköy Merkez Mahallesi’nde
oturmaktayım.
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Ne kadar zamandır
muhtarlık yapıyorsunuz?
Muhtarlık yapmayı neden
seçtiniz?

2019 Mart Yerel Seçimleri ile
beraber muhtarlığa seçildim.
Muhtar olmadan önce
derneklerde sosyal faaliyetlerde
ve yardım kuruluşlarında gönüllü
olarak görev alıyordum. Halka

Çekmeköy
İlçemizin 21
mahallesinin
muhtarlarını
tanıyacağız.
Bu ayki konuk
muhtarımız,
ilk kez muhtar
seçilen Merkez
Mahallesi
Muhtarı Nuray
Tak oldu…

hizmet etmek ve insanları mutlu
görmek en büyük arzumdur.
Bu yüzden muhtarlığın bu
yolda hizmet etmeme katkı
sağlayacağını düşündüğümden
ve kadınların yaşamın her
alanında daha çok sorumluluk
sahibi olması gerektiğini
düşündüğümden dolayı muhtar
olmayı tercih ettim.

Röportaj

Okuyucularımıza
mahallenizi tanıtır mısınız?

2020 yılı son nüfus sayımına göre
toplam 13.298 erkek ve 13.313
kadın olmak üzere toplam 26.611
kişi yaşamaktadır. Mahallemiz
8.401.996 metre karedir.
Merkez Mahallesi yeşil alan
bakımından çok geniş bir alana
sahip bir bölge bu anlamda
diğer mahallelerimizden

yeşil konusunda şanslıyız.
Mahallemizde belediye binamız,
ilçe milli eğitim müdürlüğü
ve Halk Sağlığı Müdürlüğü
bulunmaktadır.

Çekmeköy sizin için ne
ifade ediyor?
Çekmeköy 2009 yerel
seçimlerinden sonra İstanbul’da
yıldızı en çok parlayan ve
isminden en çok söz ettiren ilçe

olmasından dolayı ilçem ile gurur
duyuyorum. Kendi mahallemde
yeni taşınan insanlara neden
Çekmeköy’ümüzü tercih
ettiklerini sorduğumda,
Çekmeköy’ün sakinliği, yeşil
alanlarının çokluğundan
ve ulaşım kolaylığından
bahsetmeleri beni mutlu ediyor.
Diğer bölgelerden huzur göçü
aldığımız bir mahalleyiz.
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Röportaj

Muhtarlık yaparken
başınızdan geçen ilginç
bir anınızdan bahseder
misiniz?
Beni her gören Muhtar
burada mı diye soruyorlar.
Çünkü genç insanlara alışık
olmadıkları için. “Muhtar
benim” deyince önce çok
şaşırıp sonra güzel bir
tebessümle karşılıyorlar.

Bir kadın olarak
muhtarlık yaparken
zorlanıyor musunuz?
Mahallenizdeki
vatandaşlarla iletişiminiz
nasıl?

Mahallemde erkek ve kadın
adaylar arasında geçen
bir seçim yarışında birinci
gelmek gurur verici bu
anlamda muhtarlık yaparken
zorlanmıyorum aksine zevkle
mesleğimi yapıyorum. Mahalle
sakinlerimiz ile iletişim
konusunda olumsuzluk
yaşamadım. Bilakis her
zaman yanımda olmalarından
ve desteklerinden dolayı
memnunum. Her zaman
ziyaret ettiğim ve hayır
dualarını aldığım yaşlı
teyzelerim, amcalarıma
teşekkür ediyorum.
12

Mahallenizde ne tür çalışmalar yapmayı
düşünüyorsunuz? Planladığınız projeleriniz var mı?
olmayacak hangi şartlarda olursa olsun sürekli mahallem
ile iç içe olacağımdır.

Ümit ŞENER

MART’20
KÜLTÜR SANAT ETKiNLiKLERİ
YETİŞKİN TİYATROSU

Çıkılamayan mekana girebilen biri vardır: Bir Melek. Onun
tanımlamasıyla beş adam anlarlar ki bulundukları mekan Araf’tır.
Dünyada başlarına türlü kazalar gelmiştir ve koma halindedirler.
İki dünya arasında beklemektedirler. Adamlar bu haberi aldıktan
sonra akıbetlerini beklerken dünyadaki yaşamları hakkında bir
sorgulamaya girişirler.

ADNAN MENDERES KÜLTÜR MERKEZİ
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MART
PERŞEMBE
SAAT: 20.00

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

SİZ

ÜCRET

Köşe Yazısı

Derin Bir Acıya Sebep Olan, Türk Denizcilik
Tarihinin En Büyük Facialarından Biri:

Gölcük
Gemi
Kazası

1927’de Almanya Elbing tersanelerinde inşa
edilen orta büyüklükteki buharlı vapurlardan
biriydi. Üsküdar vapuru uzun yıllar İstanbul
boğazında görev yapmış, eskidikten sonra
çalışması için İzmit körfezine gönderilmiş,
Gölcük – İzmit arası seferler yapmaya
başlamıştı.
1 Mart 1958 Cumartesi günü hava açık ve
deniz çok sakindi. 72 numaralı Üsküdar
vapuru, İzmit-Gölcük arasında günün son
seferini yapacaktı. Geminin kalkmasına yakın
hava bozmaya başlamıştı. Hava daha fazla
bozmadan seferini bir an önce tamamlamak
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üzere iskeleden,hareket vaktinden önce
ayrılmıştı.
Yolcularının çoğunluğu Cumartesi günü
yarım gün öğrenim gören, İzmit’ten
Gölcük ve Karamürsel’e dönen, İzmit
Lisesi, İzmit Kız Sanat Enstitüsü ve İzmit
Sanat Okulu talebelerinden ve fabrika
işçilerinden oluşan Üsküdar Vapuru,
Derince açıklarına geldiğinde, lodos fırtınası
şiddetini arttırmaya başlamıştı. Çoğu kısmı
ahşaptan yapılan Kaptan köşkü, fırtınaya
dayanamayarak kaptan Mehmet Aşçı ile
birlikte denize uçtu. Kontrolsüz kalan gemi

Köşe Yazısı

sola yatarak 2-3 dakika içinde battı ve
çoğu öğrenci yüzlerce kişi denizin soğuk
sularında hayatını kaybetti.
Görgü tanıkları ve kazadan kurtulanların
söylediklerine göre gemi o günün son
seferini yaptığı için oldukça kalabalıktı.
Resmi kaynaklar 270 ölü açıklasa da hiç
bulunamayan onlarca kişi olduğu ve o
dönemde çıkan gazete haberlerinde
gerçek sayının 400-500 dolaylarında
olduğu iddia edilir. Kazadan kurtulabilen
kişi sayısı ise yalnızca 40’tır. Kazadan
7 ay önce “Bizim Şehir” adındaki yerel
gazetede çıkan haber ise oldukça etkili.
Haberde aynen şu cümleler yazıyor. “İstiap
hacmi 600 kişi olan, körfezde işleyen
vapurlara 1000-2000 kişi dolduruluyor.
Maazallah bir facia vukuunda, mes’ulü
yolculara bilet veren mi, kaptan mı, yoksa
Denizcilik Bankası mı olacaktır? Biz mes’ul
aramıyor, tedbir bekliyoruz.” Gazete bu
cümlelerle haberi manşetten vermiş ve
7 ay sonra da bu elim kaza meydana
gelmiştir. Körfez halkı ve tüm ülke derin
bir acıya boğulmuştu.
Gölcük Donanma Komutanlığı’na ait
Deniz Üssü’nden, kazadan bir saat sonra
yardıma giden denizaltı ve savaş gemileri,
denize düşen yolcuların ancak küçük bir
bölümünü kurtarabildi. Ölenlerin sayısı
tam olarak belirlenemedi.
Geminin batması ile ilgili olarak gemiyi
terk ettiği söylenen ve suçlanan
kaptanın cesedinin birkaç gün sonra
bulunması ve donanma tarafından
gemi enkazı çıkarıldığında dümen
ekipmanlarının kırıldığının görülmesi ile
kaptanın çaresizliği ve suçsuz olduğu
da anlaşılmıştı. Yorgun Üsküdar Vapuru
dalgalara dayanamamıştı.

Görünen Tablo Ürkütücüydü
Dönemin gazetelerinden birinde çıkan bir
haberde şu bilgiler veriliyor.
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1 Mart 1958 Üsküdar Faciası’nda kurtarma çalışmalarını
yürüten bir denizaltıda, görev yapan Mustafa Sağlık,
facianın büyüklüğünü şu cümlelerle dile getirdi: “Ben
denizaltıcıydım o zaman. Hava çok güzeldi. Sonra
birden gökyüzü karardı ve fırtına çıktı. Yaklaşık 20-25
dakika sürdü. O zaman Donanma Komutanlığında
görevliydim. Telsizle bir bilgi geldi bize. Telsizde,
‘Üsküdar gemisi Seka önlerinde alabora oldu,’ diye. O
zamanın Donanma Komutanı Kayacan Paşa’nın verdiği
emirle Seka önüne hareket ettik. Gördüğümüz tablo
felaketin büyüklüğünü ortaya seriyordu.

Geminin İçi Kum Doluydu
Her tarafta donarak ölenlerin cesetleri vardı. Kimileri
telaştan can yeleklerini ters giymişti. Dalgalar
dindikten sonra yardıma başka gruplar da geldi.
Kurtarabildiklerimizi kurtardık. Daha sonra batan gemi
donanma tarafından çıkarıldı ve ikmal merkezinin
önüne getirildi. Gemiyi dolaşma fırsatı buldum ve
gözlerime inanamadım. Geminin içi kum doluydu.
Kanepelerin üstüne kadar kumlar vardı. Kumları
kaldırdıkça altından cesetler çıkmaya devam ediyordu.
Körfez bu faciayla çoğu genç olmak üzere birçok
vatandaşımıza mezar oldu.”
İzmit’e 2, Petrol Ofisi’ne 1 Mil açıkta, 35 metre derinlikte
yattığı belirlenen Üsküdar Vapuru’nu denizden
çıkartma çalışmaları 8 Mart’ta başlamış, 19 Mart öğle
üzeri gemi tamamen su üstüne çıkarılmıştı. Vapur
kesinlikle kullanılamaz, hurda haldeydi. İlk zamanlarda
vapurun onarılıp yeniden yüzdürülebileceği
planlanmış, çalışmalar da yapılmıştı, hatta isminin
değiştirilmesi düşünülmüştü. Ancak olacak gibi değildi.
Ağır hasar vardı. Sonunda onarımdan vazgeçildi ve
31 yaşındaki Üsküdar, yılsonuna doğru hurda olarak
satıldı.
Bu arada, Üsküdar Vapurunun yerine Körfez halkı
için Sarıyer Vapuru servise konulmuştu. Fakat halk,
korkudan bu vapura da binmek istemedi. Bunun
üzerine Sarıyer Vapuru yeniden
İstanbul’a alındı.
Üsküdar Vapuru ardında yüzlerce
kayıp ve yüzlerce dayanılmaz acı
dolu hikâye bıraktı. Ülkemizin buna
benzer felaketleri ve acıları bir daha
yaşamaması dileği ile…
Ümit Şener
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MART’20
KÜLTÜR SANAT ETKiNLiKLERİ
KONSER

KADINLAR GÜNÜ ÖZEL KONSERİ

S A M İ DA
Üç kardeşin birlikte yurdun dört
köşesinden türküler okuyacağı
bu güzel müzik yolculuğuna
tüm halkımız davetlidir.

08

MART
PAZAR
SAAT: 20.00

* 12 yaşından küçük çocukların
getirilmemesi rica olunur.

SİZ

ÜCRET

Köşe Yazısı

Saçlı deriden alınan beyin
elektriksel aktivite kaydının
analiz edilerek, farklı frekanstaki
dalgaların beyin üzerindeki
dağılımını gösteren ve bu
şekilde beynin çalışması
hakkında dolaylı bilgi sağlayan
bir tekniktir. QEEG, tedavi
sonrasında da yinelendiğinde
tedavi ile sağlanan olumlu
değişimi gösterebilmektedir.
Örneklerdeki tedavi öncesi ve
tedavi sonrasında elde edilen
profillerden de anlaşılacağı gibi
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tedavinin beyin kimyasındaki
düzensizliği giderdiği,
biyoelektriksel aktivite kaydı ile
gözlemlenebilmektedir.
Birçok ruhsal rahatsızlık beyin
hastalığı olduğuna göre beyin
işlevini anlamak ve izlemek
etkin bir tedavi için önem
taşımaktadır. Depresyon
tedavisinde; psikolojik veya
sosyal boyutla birlikte biyolojik
boyutun izlenmesi, tedaviye
dirençli durumlarda özellikle
değerli ve önceliklidir.

Erişkin, genç ve çocuklarda
beyin işlevlerini ölçerek
tedavi, psikiyatride özlenen
ve hedeflenen bir amaçtır.
Beyindeki biyolojik süreçlerin
son ürünü olan biyoelektrik
faaliyeti QEEG ile ölçmek
mümkündür.

QEEG Nerelerde

Kullanılır?

Depresyon ve panik bozukluk
başta olmak üzere pek çok
psikiyatrik hastalığın biyolojik

Köşe Yazısı

boyutu bilimsel araştırmalar
ile doğrulanmıştır. Beyinde
bazı alanlarda biyokimyasal
düzensizlik ile bu hastalıklar
arasındaki ilişki laboratuvar
çalışmalarında gösterilmiştir.
Ancak insan beyninin
olağanüstü karmaşık
yapısı ve “dokunulmazlığı”,
bu ilişkinin ayrıntılı biçimde
çözümlenmesinin önünde
güçlü bir engel oluşturmaktadır.
İnsan beyni direkt olarak
görülemediği, diğer organlarda
olduğu gibi bir parçası
alınıp incelenemediği için
araştırmacılar beynin çalışması
hakkında “dolaylı” olarak bilgi
verebilecek tekniklerden
yararlanmaktadırlar.
İnsan beynine etkili kimyasal
maddeler olan psikotrop
ilaçlar, “uygun kişiye, uygun
zamanda, uygun şekilde”
verilmelidir. Özellikle senelerce
kullanılacak bir ilacın
biyoyararlığını (bioavailibility)
test etmemizin klinik önemi
çok büyüktür. Depresyon,
Panik Bozukluğu, Hafıza
Kayıpları, Demanslar, Alkolizm,
Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite
Bozukluğu gibi birçok
Nöropsikiyatrik hastalıklarda
yardımcı bir yöntemdir. Kırmızı
Reçete gibi özel reçete ile
yazılan (Ritalin...) ilaçların, çocuk
ve gençlerde kullanımında
bu test anlamlı ön bilgi
verebilmektedir.
Bilgisayar teknolojisinin
gelişimi ile birlikte, Fast Fourier
Transform (FFT) programları

bilgisayarcılar tarafından
geliştirilmiş ve hemen EEG’ye
uygulanmıştır. 1970’lerde
EEG’de frekans analizi konusuna
ilginin arttığını görmekteyiz.
Bu artış yıllar içerisinde
büyük bir tempo ile devam
etmektedir. Birçok farklı konu
ve kavramlar bu zaman içinde
ortaya atılmıştır. EEG kanallarını
birbiriyle karşılaştıran
benzer korelasyon analizleri,
koherans ve faz kavramlarını
ele alan birçok çalışma
yapılmıştır. İstatistik teknikler
netleştirilmiş ve istatistik
teknikler kullanılarak, tipik EEG
sinyalinin sabit ve öngörülebilir
karakteristiklerini değerlendiren
ve ölçen EEG’nin muhtelif
modelleri geliştirilmiştir. Bu
yaklaşımların birçoğu FFT
analizini kullanmıştır. Bazı
bilim emekçileri FFT-power
kullanılarak yapılan analiz
sonuçlarının çelişkili sonuçlar
vermesi nedeniyle, FFT
aproksimasyon analizinin,
FFT-power’dan üstün olduğunu
iddia ederken, başka bazı bilim
emekçileri benzer sonuçlar
veren alternatif metotlar da
kullanmıştır. Örneğin; İtil,
kullanılacak analiz tipinin FFT ile
konvansiyonel power spectrum
değil, “time domain analysis”

gibi, EEG okuyucusunu taklit
edecek tarzda olması gerektiği
iddiasındadır.
Kullanılan istatistik ya da
analiz modeli ne olursa olsun,
EEG den elde edilen rakamlar
bir beyin imajı üstünde ya
da başka türlü grafiklerde
gösterilebilmekteydi. İtil
örneğini ele alacak olursak,
kendisi yukarıda belirtilen
iddiasına uygun olarak Dinamik
Beyin Haritası adı altında bir
ürün geliştirmiştir. Burada “time
domain” ile elde edilmiş sayısal
veriler, renklerin kodlanmasında
kullanılmaktadır. Sonra bu
renkler uluslararası 10- 20
sistemine göre elektrot
yerleştirilmiş, anatomik
olarak doğru bir beyin imajı
üzerinde gösterilmektedir.
Elektrotlar arasında kalan
bölgelerin renk kodlaması
İtilin “blending” algoritması
ile saptanmaktadır. Bu ürün,
komputerize elektrofizyolojik
metodolojinin, insan beynini
nasıl bir bütünsellik içerisinde
yansıttığına dair çok iyi bir
örnektir.

adlı
alınmıştır.

Yrd.Doç. Dr. Önder Kuzu

Medivia Hastanesi
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MONTESSORİ
EĞİTİM SİSTEMİ
NEDİR?
Montessori Eğitim Sistemi; çocukların kendi
yönettikleri etkinlikleri, yaşayarak öğrenmeyi
ve işbirliğine dayalı oyunu temel alan bir eğitim
sistemidir. Çocuklar, Montessori eğitiminde, kendi
öğrenimleri için yaratıcı seçimler yaparken, sınıf ve
öğretmen ise yaşlarına uygun faaliyetler sunarak
süreci yönlendirir.
Dünyaya dair bilgiler keşfetmek ve kendi
potansiyellerini geliştirmek için, çocuklar hem
bireysel hem de gruplar halinde çalışırlar. Montessori
eğitimi temelde kişiliğin oluşumu üzerinde
durmaktadır. Maria Montessori bunu açıkça şu
şekilde ifade etmektedir:
“Eğitimde metot değil, insan kişiliği göz önüne
alınmalıdır.”

MARIA
MONTESSORİ
KİMDİR?
Maria Montessori; İtalya’nın Chiaravalle
kentinde dünyaya gelmiştir (1870)
İtalya’nın ilk kadın doktoru
unvanına sahip olmuştur (1896)
Montessori metodunun
kurucusudur (1870-1952)

Montessori okullarında çocuklar, istedikleri
materyalle, istedikleri zaman, istedikleri yerde
çalışırlar. Çocuğa hazırlanmış bir çevrede, çocuğun
kişiliğini oluşturması için özgürlük tanıyan, kişiliğinin
gelişim sürecini destekleyen, çocuğun kendi onuru
içerisinde bireyselleşmesi ve sosyalleşmesini ciddiye
alan, bireye özgü adil bir eğitimdir.
Maria Montessori 1907 yılında ilk çocuk evinde;
engelli olmayan çocukları gözlemlediğinde,
çocukların nelerden hoşlandıklarını ve nelerden
hoşlanmadıklarını inceledi.

Maria Montessori çocukların;
Ödüllerden,
Cezalardan
Yetişkin tarafından
programlanmış
eğitimden

Zekâ geriliği olan çocuklara eğitim veren
okulun yöneticiliğini yapmıştır (1899)
İlk çocuk evi olan “Casa dei Banbini”yi
kurmuştur (1907)
The Montessori Method adlı ilk kitabı
1909 yılında yayımlanmıştır.
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kendileri tarafından
kurulmasından,
temiz olmasından,
bir disiplinden,
yazmadan,

hoşlanmadıklarını,

tekrarından,
hoşlandıklarını
gözlemledi.
Eğitim sistemini
çocuktan yola çıkarak
kurdu

Köşe Yazısı

MONTESSORİ ALANLARI NELERDİR?
Becerileri: Çocuğun kendi
işini başarması ve
bağımsızlaşmasını
sağlar. Çocuk ev işleriyle
uğraşmaktan çok hoşlanır. Ev
işlerini yaparken kullanılan
tüm kaslarını ve organlarını
aynı zamanda geliştirme
fırsatı bulur. Örneğin; bakliyat
ayıklamak, toz almak,
kaşıklamak, şişe kapağı
açıp kapamak, çamaşır
mandallamak… Sayısız ev işi,
çocuğun gelişim alanlarından
olan motor ve zihinsel gelişim
düzeylerini destekleyici çok
sayıda fırsat sunar.
Eşleştirmek,
gruplamak, tanımak ve
farklılıkları ayırt etmek,
bütünleştirmek ve
soyutlaştırmak, tasnif etmek,
aynı özelliklerde seriler
yapmak duyu organları için
egzersizdir. Örneğin; renkleri
öğretmek için kullandığımız
renk tabletlerinin tümü
aynı maddeden, aynı boyut
ve biçimde hazırlanmıştır.
Sadece renkleri farklıdır.
Dokunma tabletleri, ağırlık
tabletleri, ısı tabletleri, ses

tüpleri, koku tüpleri, ısı
tüpleri aynı şekilde sadece
hassaslaştırılacak noktada
farklılık gösterirler, diğer tüm
özellikleri aynıdır.
“Çocuğun eline koymadığınız
Çocuk
altın boncuklarla, birlik
boncuğun bir nokta, onluk
boncuğun bir çizgi, yüzlük
boncuğun bir düzlem ve
binlik boncuğun bir küp yani
bir hacim oluşturduğunu
görür, dokunur ve öğrenir.
Sonra bunlarla banka
oyunu oynarken toplamayı,
çıkarmayı, çarpmayı, bölmeyi
öğrenir ama ezberlemez.
Seguin tablasıyla 14’ün
aslında bir 10 ve bir 4’ten
oluştuğunu gözüyle görür,
dokunur ve bunu kendi
yapar. İşte bu çocuklar eğitim
yaşamlarının daha sonraki
kısmında matematikle adeta
oynarlar. Herkesin korkuyla
yaklaştığı matematik dersi, bu
çocuklar için sırrı çözülmüş
yaşamın bir parçasıdır.
Çocukların dil
eğitimi için özel olarak

hazırlanmış materyaller
kullanılır. Dil çalışmaları
ağırlıklı olarak bu
materyallerin kullanımı ile
gerçekleştirilmektedir. Çocuk
bu materyalleri kullanarak
doğal bir süreçte yeni
kavramlar ve yeni kelimeler
öğrenmektedir.
Montessori okulundaki
tüm materyaller, masalar,
sandalyeler, bardaklar,
tabaklar vs. her şey doğal
malzemelerdendir. Çünkü
Montessori felsefesine göre
sonradan çevreci olunmaz.
Çocuğu doğal malzemeyle
tanıştırıp, daha yaşamının ilk
yıllarında çevre, doğa bilincini
vererek, çocukta yerleşik bir
davranış oluşmasını sağlar.
Her gün bir veya birkaç çocuk
bitki bakımından sorumlu
olur. Başka bir çocuk yemek
artıklarını, dökülen kırıntıları
hayvanlara vermekten
sorumlu olur. Hepsi kâğıtları,
pilleri, camları vs. geri
dönüşüm kutusuna atar. Ve
bu çocukların en büyüğü 6
yaşındadır.

21

Köşe Yazısı

MONTESSORİ
MATERYALLERİ
NASIL
OLMALIDIR?
Montessori eğitim sisteminde oyuncaklar ve
materyallerin her biri tek bir beceriye yönelik
hazırlanmıştır ve beş farklı gruba ayrılır. Bu gruplar;
günlük yaşam becerileri, duyu, matematik, dil ve
kozmik eğitimdir.
Günlük yaşam becerileri materyal ve oyuncakları
çocuğun günlük hayatında karşılaşabileceği el yıkama,
düğme ilikleme ve yemek yeme gibi becerilerini
geliştirebileceği her türlü araçtan oluşur. Temizlik
seti, yemek seti, ayakkabı bağcığı, cırt cırt gibi
birçok şey günlük yaşam becerileri oyuncakları
arasındadır. Montessori araçları günlük hayatta
kullanılan materyallerin minyatür oyuncakları
olmak yerine gerçek malzemelerdir. Mutfak
tezgâhları, yemek masaları gibi araçlar çocukların
boylarına uygun şekilde ayarlanır ve materyaller
çocuğa düzenli olarak, sıklıkla sunulur ki çocuk
günlük yaşam becerilerini kazansın. Günlük
yaşam becerileri çocuğu aynı zamanda duyu,
matematik, dil ve coğrafya grubuna hazırlar.
Duyu materyalleri ise çocuğun farklı duyu
organlarını uyaracak tarzdaki araçları içerir. Zil,
silindirler, renk kutuları, ses kutuları ve dokunma
tabletleri duyu materyallerinden bazılarıdır.
Matematik materyalleri kırmızı mavi sayı
çubukları, zımpara kâğıtlarından rakamlar, küçük
ve büyük sayı boncuğu, toplama ve çıkarma
tahtaları gibi araçlar matematik materyallerini
oluşturur. Dil materyallerinde zımparadan harfler,
sıfat alıştırması küçük ve büyük hareketli alfabe,
isim ve fiil kartları ve gramer kutusu gibi araçlar
bulunurken, kozmik
eğitim materyallerini
hayvanlar, haritalar, güneş
sistemi modelleri ve
küreler oluşturur. Kozmik
eğitim grubunun amacı
çocukların yaşadıkları
dünya ve evrene dair
bilgiler edinmeleridir.
Mehtap ERDOĞAN
Eğitmen
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MART’20
KÜLTÜR SANAT ETKiNLiKLERİ
YETİŞKİN TİYATROSU

Kadın-erkek sorununu mizahi bir dille ele alan oyun önce Taş
Devri’ndeki homosapiens Temel ve homosapiens Fadime’yle
tarihteki ilk kadın erkek çatışmasını görüp günümüzde ve 2300
yılındaki Temel ile Fadime’yle bu çatışmanın nasıl ve neye
dönüştüğü anlatıyor.
Canlı müzikle desteklenen oyunumuza tüm halkımız davetlidir.
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PAZARTESİ
SAAT: 20.00

SİZ

ÜCRET

Burak Sevinç
Röportaj
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Canlandırdığınız karakterlerle oldukça sevilen
bir oyuncu oldunuz. Peki, Burak Sevinç’in bugüne
kadar canlandırdığı karakterler arasında onu
etkileyen ve keyif aldığı karakterler hangileri oldu.

Dergimizin bu
sayısının konuğu
on parmağında on
marifet tabiriyle
tarif edilebilecek
bir kişi. Hepimiz
onu Söz dizisindeki
Fethi Kulaksız
rolü ile sevdik,
oyunculuğunun
yanı sıra
birçok müzik
aleti çalabilen
profesyonel
müzisyen, bröveli
balıkadam, ahşap
işlerinde usta,
neşeli, duygusal ve
beyefendi bir insan.
Sizi Burak Sevinç
ile yaptığımız keyifli
röportaj ile baş
başa bırakıyoruz.

Canlandırdığım karakterlerde her dizide güzel
tepkiler aldım şükürler olsun ki, şöyle bir durum
var canlandırdığım her karakteri ayrı sevdim, her
karakterden ayrı bir zevk aldım hiç birini diğerinden
ayırt etmek istemiyorum. Bir oyuncu olarak her
bir karakterin tecrübesi, deneyimi bende başka
olduğu için ve her biri birbirinden farklı olduğu için,
aslında ayırt etmek istemezdim ama Söz dizisindeki
Fethi Kulaksız karakteri benim için çok başka bir
yerde kaldı. Bu karakterlerin hepsinden biraz
ayrıldı. Onunla başka bir bağım var, milli duygular
diyebilirsiniz. Ya da senaryo gereği o adamın
yaşadığı hikâye gereği, daha yakın bulduğum için
Fethi Kulaksız’ı ayırabiliyorum diğerlerinden.
Oyunculuğunuzun yanı sıra müzikle de aranızın
oldukça iyi olduğunu biliyoruz. Birçok enstrümanı
çalabildiğiniz söyleniyor. Çaldığınız enstrümanlar
hangileri, müzik sizin hayatınızın neresinde?
Şöyle ki bebekliğimden beri müziğin içindeyim.
Babamdan değil, babaannemden beri. Rahmetlinin
sesi çok güzeldi. Ondan hep Zeki Müren şarkıları
duyardık, çocukluğumuzda. Babam zaten
müzisyenliğe devam ediyordu ve evin içinde hep
müzik sesi vardı. Bu sayede bende bebekliğimden
beri müziğin içindeydim. 12 yaşımda kanun
çalmaya başladım. 13 yaşımda babam ile birlikte
sahne almaya başladım. O süreçten bir 4-5 yıl
öncesine kadar ben piyasada müzisyen olarak çok
çalıştım. Müzik benim her şeyim, aşkım diyebilirim
açıkçası… Birçok enstrüman çaldığım söyleniyor.
Evet, çalmaya çalışıyorum ama kanun çalıyorum
diyebilirim, diğerlerini çalmaya çalışıyorum. Evde
birçok enstrümanım var, her birini elime alıp
onlardan ezgiler çıkarmayı çok seviyorum. Ama
kesinlikle şu enstrümanları da şu kadar çalıyorum
diyemem, o ensrümanistlere ayıp etmiş olurum
diye düşünüyorum. Bir müzisyen olarak buna
saygı göstermek istiyorum çünkü… Ama birçok
enstrümanı elime aldığımda ufak tefek nağmeler
çıkarabiliyorum rahatlıkla.
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Öğrenim hayatınıza
ara verdiğiniz dönemden,
oyunculuğa başlama
serüveninizin olduğu döneme
kadar yaşadıklarınızdan
kısaca bahseder misiniz?
Açıkçası öğrenim hayatıma ara
vermeden devlet tiyatrosunda
müzikalde bir müzisyen
olarak görev alıyordum
ama hiç oyunculukla
bağlantımınolur veya olmazı
düşünmemiştim. Öyle bir
isteğim de yoktu açıkçası
içimde. Okulu bırakmaya
karar verdiğimde aslında
çoktan bir dizide oynamaya
başlamıştım ama oyunculuk
asla okulu bırakmama
sebep olmadı. Dediğim
gibi şans eseri yönetmen
bir arkadaşımız sayesinde
başladım oyunculuğa. Sağ
olsun Ahmet Katıksız kendisi,
bir gün bir oyuncuya ihtiyaç
vardı “Burak senin tipinde bir
insana ihtiyacım var sen de bir
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denemek ister misin?” dedi.
Denedik. Benimle çok uğraştı,
1,5 saat boyunca audition
yaptık, hiç bilmediğim bir
sektör, bilmediğim bir şeydi.
Yabancı olduğum bir şey
değildi ama öyle bir deneyime
sahip olmadığım için nasıl
olacağını hiç düşünmemiştim.
Ama olmuş ki ben diziye
başladım kanal da yapımcılar
da kabul ettiler audition’u
ve ben şans eseri diziye
başladım. Oyunculuğu çok
sevdim birkaç bölüm sonra
bazı şeylerin farkına varmaya
başladım. Dediğim gibi Ahmet
Katıksız sağ olsun çok yardımcı
oldu. Ben bu mesleğe devam
etmek istediğimi, bunun için
neler yapmam gerektiğini
öğrendim. Bunun üzerine ufak
tefek eğitimler aldım ve hala
da bir şeyler öğrenmeye, bu
meslekte daha da ilerlemeye
çalışıyorum.

Hangi takımı
tutuyorsunuz? Maçlara
gidiyor musunuz?
Ben Beşiktaşlıyım. Bir kere
maça gittim ama o tribün
atmosferi o kadar muhteşem
bir şey ki oranın heyecanına,
büyüsüne kapılıyorsunuz ve
maçı kaçırdım. Doğru dürüst
izleyemedim kendimi oraya
kaptırmaktan o yüzden
bir daha tribüne gitmek
istemedim açıkçası. Çok fazla
maçları da takip edemiyoruz
çalışma hayatımız nedeniyle.
Fırsat buldukça mümkünse
televizyondan daha rahat
izleyebiliyorum. Öbür türlü
dediğim gibi insan kendini o
ortamın büyüsüne kaptırıyor.
Ve maçı izleyemiyorsunuz.
Sosyal medya ile aranız
nasıl? Aktif olarak kullanıyor
musunuz?
Sosyal medyada Twitter
ve Instagram hesaplarım

Röportaj

Müzik
benim her
şeyim,
aşkım
diyebilirim
açıkçası…

var. Çok aktif kullandığım söylenemez. Ne yazık
ki bulunduğumuz sektörden kaynaklı biraz aktif
görünmemiz gerekiyor. Beğendiğim fotoğrafları
Instagram’a atıyorum. Twitter’da önemli mevzular
varsa Tweet yapmaya çalışıyorum ya da bir
şeyler paylaşmaya çalışıyorum. İnsanların algısını
geliştirebilecek, duyarlılığını arttırabilecek konular
konusunda en azından. Ama o kadar da aktif
değilim, ben biraz geride yaşamayı seviyorum
diyebilirim.
Eşiniz Şirin Kılavuz Sevinç de sizin gibi oyuncu,
aile içinde bunun avantaj ve dezavantajları neler
oluyor?
Avantajı tabii ki de çok büyük. ondan bir şeyler
öğrenebiliyorum, fikir teatisinde bulunabiliyoruz.
Birbirimizle bu konuda en azından neler yapıp, neler
yapamayacağımızı, tecrübelerimizi paylaşabiliyoruz.
Ekstra bir avantajı da bizim sektörümüzün çalışma
saatlerinin geçekten çok düzensiz olmasından
kaynaklı çiftlerin birbirine anlayışlı olma durumu
biraz düşebiliyor bu sektörde. Ama iki oyuncuda
bunu çok sık göremezsiniz çünkü birbirini anlıyor.
Ne yaptığını biliyor. Bu sektörün ne kadar zor
olduğunu, çalışma saatlerinin ne kadar düzensiz
olduğunun farkında olduğu için daha çok anlayış
sağlayabiliyorlar. Fakat ne yazık ki en büyük
dezavantajı da şu ki iki kişi de oyuncu ise ikisi de
düzensiz hayattan kaynaklı ne yazık ki birbirlerini
göremiyorlar. Çok sık bir arada vakit geçiremiyoruz.
Ama bir süre sonra düzelecektir diye düşünüyorum.
Bu düzensiz sektörümüzün de bir yerden sonra artık
düzene gireceğini umuyorum.
İş yoğunluğundan biraz uzaklaşmak, kafa
dağıtmak adına yaptığınız hobileriniz var mı?
İş yoğunluğundan uzaklaşmak için yani
fırsatım varsa eğer hatta birkaç gün boşluğum
varsa mümkünse ben ağaçlarla ilgileniyorum.
Marangozluğa çok merakım var evde bununla
ilgili çok fazla alet edevatım olduğu için evimin
arka tarafında ardiye kısmında bir şeyler üretmeye,
yapmaya çalışıyorum. Evimdeki ahşap malzemelerin
birçoğu benim elimden çıkma, bununla uğraşmayı
çok seviyorum. Çünkü o anda başka hiçbir şey
düşünmüyorsun, yoruluyorum gibi görünsem de
aslında tamamen dinleniyorum, şarj oluyorum.
Onun haricinde evimde bir sürü müzik aletimle bir
şeyler tıngırdatmak bile dinlenmemi sağlıyor.

Röportaj

Söz dizisinde canlandırdığınız
Astsubay Fethi karakteri ile hafızalarda
çok güzel yer edindiniz. Sonra kısa süren
Leke’de Cem karakterinde izledik sizi,
Yeni projeler var mı?
Evet Fethi’nin de benim nezdimde yeri
çok başka. İnsanlarda gerçekten onu çok
sevdiler o yüzden hepsine ayrı ayrı çok
teşekkür ediyorum, çok güzel karşıladılar.
Fethi’yi o kadar çok sevmelerine rağmen
Leke’de Cem’e bile alıştılar onu bile sevdiler.
Açıkçası bu ilgiden ve bu sevgiden kaynaklı
ben gerçekten onur duyuyorum. Çok mutlu
oluyorum. Şu an içinbaşka projemiz yok
en azından dizi ve film anlamında. Şu an
Yörükhol’de İzmir’in Kızları adlı müzikal
bir oyunu oynuyoruz. Çok güzel bir kadro
ve ekibimiz var, benim içinde bir deneyim
oldu tiyatro sahnesinde dans edip, şarkı
söyleyip, oyunculuk yapmak. Çok güzel bir
iş çıkardığımızı düşünüyorum izleyicimizi
oraya da bekleriz.
Burak Sevinç’in herhangi bir konuda
en çok yapmak istediği, gerçekleştirmek
istediği bir hedefi var mı?
Burak Sevinç’in herhangi bir konuda
yapmak istediği şey yani mesleğinde iyi
olmak için her şeyi yapmak daha başka
düşündüğüm bir şey yok açıkçası yani
yapabileceğimin en üstünde performans
sergileyebilmek, yaptığım mesleği de
müziği de oyunculuğu da aynı şekilde
yapabildiğimin en iyisini yapmak. Bu
sadece benim için geçerli değil herkes
böyle düşünüyordur. Yaptığı meslekte,
yaptığı herhangi bir şeyde daha da başarılı
olmak, hatta mümkünse en iyisi olmak
herkesin hedefidir. Benim de açıkçası en
büyük hedefim bu.
Oyunculuk dışında ticaretle
uğraşıyor musunuz? Yatırımlarınızı neye
yapıyorsunuz?
Oyunculuk dışında şu an dediğim gibi
hiçbir şeyle uğraşmıyorum. Ticarete atılmak
gibi bir niyetim yok, kafamdan öyle bir şey
geçmedi. Zaman neler gösterir bilmiyorum
ama bir yatırım yaptığımda yok açıkçası
bununla uğraşacak vaktim yok çünkü. Şu an
için tek hedeflenen şey oyunculuk ve zaten
dediğim gibi düzensiz bir çalışma hayatına
sahip olduğumuz için kendimize ayıracak
bir vakit yok ki. Ne ticaret ne yatırım o
kafalarda bir insan zaten değilim buna
vaktim de yok.
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Keşkeyi hayatımda çok
kullanmayı sevmiyorum. Ben
daha çok “hayırlısı” kelimesini
önemseyen bir insanım.

Dalış sporu merakı nasıl başladı. Bröveniz var
mı? Su altında olmak size nasıl bir duygu?
Ben zaten çok küçük yaştan beri yüzüyorum,
iyi bir yüzücüyüm babamdan ve dedemden
de kaynaklı. Dedemin teknesi varmış, balıkçılık
yapmışlar zamanında. Karadeniz çocuğuyuz ve
denizde büyüdük. Çok küçük yaştan beri tabiri
caizse balık gibi yüzerdik. Şnorkelle, paletle
maskeyle zaten ulaşabileceğim en derin yerlere
kadar gidebiliyordum. Bir gün bir fırsat oldu tüplü
dalış yapmak için. Discovery dalış dediğimiz bizim
acemi dalışçıları 5 metrede turistik dalış yaptırırlar
genellikle. Tatil yörelerinde onlardan bir tanesine
katılma fırsatı yakaladım ve Allah’ım dedim suyun
altında nefes alma şansı var orada daha fazla
vakit geçirebiliyorsun, o dünyayı yaşayabiliyorsun
benim bunun eğitimini alıp hemen dalgıç olmam
gerekiyor. Ve şu an iki bröveli dalgıcım. Dünya
standartlarında da kural olarak sayılan maksimum
30 metre derinlikte dalışlar yapıyorum ve açıkçası
çok özlüyorum. Bana sorarsanız suyun altını herkes
deneyimlemeli oradaki dünyayı görmeli oradaki
özgürlüğü yaşamalısınız. Tabii ki o hayata saygı
duyarak. Umarım bir gün herkes bu tecrübeye
sahip olur. Gerçekten bambaşka bir şeyle
karşılaşacağınızdan emin olabilirsiniz.
Geçmişte yaşadığınız keşke olmasaydı yada
keşke olsaydı dediğiniz bir anınız var mı?
Yani iyi ki olmuş diyebileceğim şeyler var hayatımda.
Çünkü keşkeyi hayatımda çok kullanmayı
sevmiyorum. Ben daha çok “hayırlısı” kelimesini
önemseyen bir insanım. Bir sebebi, nedeni var ki
olmuştur. O olmasaydı başka bir şey olmayacaktı.
Çünkü her şey birbirine zincirleme gider ya belki bir
şey olmasaydı, benim hayatımda çok başka bir yöne
doğru evrilmeme neden olacaktı ve o olmuş ki ben
şu anda bu hayatı yaşıyorum ve şu anki yaşadığım
hayattan memnunum. O yüzden açıkçası hayatımda
“keşke”lere yer yok benim.

29

Röportaj

İmkânınız olsaydı en
çok ne yapmak ya da neyi
değiştirmek isterdiniz?
İmkânım olsaydı herhalde,
dünyayı değiştirirdim diye
düşünüyorum. Daha sevgi
dolu, insanların birbirlerine
daha saygı ile yaklaşabileceği
bir dünya haline gelirdi.
En azından bu gereksiz
savaşlara, gereksiz kavgalara
izin vermezdim diye
düşünüyorum. İnsanların
yaşam standartlarını
yükseltebilecek şeyler.
Bunun için herhalde süper
gücün olması gerekiyor. Bu
olmayacak, olmadı hep bunun
üstüne dönen bir dünya var
ne yazık ki. Ama en azından
biraz daha sevgi ve saygı dolu
olabiliriz diye düşünüyorum
Son film projeniz
Nasipse Olur filmi
çekimleri için Sinop’a

gittiniz. Çekimler nasıl geçti.
Film hakkında ne söylemek
istersiniz?
Evet, Nasipse Olur için Sinop’a
gittik. Sinop’ta çok fazla
vakit geçiremedik açıkçası,
Boyabat’taydık çünkü biz.
Yaklaşık 18-19 gün Boyabat’ta
kaldık. Son 3-4 günü Sinop’ta
geçirdik çekimleri. Tabii ara ara
ziyaret ettik çekimlerden fırsat
buldukça. Çekimlerimiz çok
güzel geçti, çok iyi bir ekiple,
çok güzel bir yapımla çalıştık.
Sağ olsun Vahdet Erdoğan
ve ekibi bizleri çok güzel
ağırladılar. Sinop
halkı, Boyabat
halkı da bizi çok
güzel ağırladı her

anlamda. Onların sayesinde
büyük ihtimalle bu kadar
rahat geçirdik çekimleri, tatlı
da bir film ortaya çıktı. Biz
çekerken çok eğlendik, çıkan
sonuçtan da memnunuz. Hala
vizyonda ve seyircilerimiz
mümkünse gidip izleyebilir.
Beğeneceklerini umuyoruz.
Çekmeköy 2023
okuyucuları için söylemek
istediğiniz bir şey var mı?
Her birine teşekkür
ediyorum. Aralarında eminim
takipçilerde vardır. Beni daha
önce bir yerlerde izlemiş
olanlarda vardır. İzlememiş
olanlarda vardır. Ama zaman
ayırıp bu yazıyı, röportajı
okumaları bile benim için
bir lütuf, her birine tekrar
çok teşekkür ediyorum.
Tekrar görüşmek
üzere…

Ümit Şener
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H

er gün yüzlerce sözcük
dökülüyor dudaklarımızdan.
Anlamlı anlamsız,
amaçlı amaçsız onlarca
cümle kuruluyor sıradan
hayatlarımızda.
Öyle acelemiz var ki düşünmeye vaktimiz
yok, telkin ettiklerimizi. Sözcüklerin birer
telkin olduğu bilincini atlıyoruz hayat
gailelerimizde.
Bugüne dek belki çok da değer vermedik
sözün gittiği yere. Düşünmedik
sonuçlarının getireceklerini.
Sadece derdimizi anlatmaktı, mesele. Ve
fakat bugüne dek…
Artık anneyiz!
Her söz bir silah, bir telkin dudaklarımızda
bekleyen.
Gelin hep birlikte sözcüklerin zihinlere
uzanan sihirli gücüne değinelim. Fark
edelim, fark yaratalım sözcüklerimizle bile.
Tesir edelim evlatlarımızın zihinlerine, usul
usul satır aralarında…
“Bir şeyi kırk kere söylersen gerçek olur”
cümlesini hepimiz duyduk mutlaka.
Ya da “yakıştırma yapışır” ikazını.
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki özellikle
“7 yaşa kadar çocuk sorgulamaz.”
İşittiği her sözcüğü koşulsuzca kabul eder
ve evet ben böyleyim der.
Huysuz olduğu sürekli vurgulanan bir
çocuktan sakin olmasını beklemek,
Her fırsatta inatçılığından şikayet edilen
bir çocuktan uyumlu olmasını istemek
aklın anatomisine de aykırı bir durum olur
haliyle.
Daha başlamadan yenilmiştir,
olumsuzluklarla muhatap olmuş bir çocuk
aslında.
Bu yüzden öyle mühimdir ki evlatlarımıza
hitap ediş şeklimiz.
Henüz sorgulamayı dahi keşfetmemiş
bir zihni neden olumsuzluklarla meşgul
edelim ki?
Peki ama nasıl konuşmalı, nasıl yaklaşmalı
öyleyse bu beyaz bir sayfayı andıran
zihinlere?
Öncelikle beynimizle alakalı şu mühim
detayı bilerek yola çıkmak işimizi
kolaylaştıracaktır.
Uzmanlar der ki: beyin sözcüklerin “ilk
anlamlı hecesini” komut olarak algılar ve o

yönde harekete geçer.
Yani siz “yap-MA” derken daha “yap”
hecesinde beyin çoktan harekete geçmiş
ve bunu bir emir olarak algılamıştır bile.
Sonrasında söylediğiniz olumsuzluk ekleri
laf kalabalığı olur bu durumda.
YapMA
GitME
KoşMA
ZıplaMA
AçMA
VurMA ve dahası…
Sonu olumsuzlukla biten tüm kelimeleri
çocuğumuzla kullandığımız günlük
konuşma lügatından ayıklayabilirsek
işler biraz daha kolaylaşacaktır belki, ne
dersiniz.
GitME yerine yanımda kal,
KoşMA yerine yavaşla tatlım,
VurMA yerine güzel dokun bebeğim
diyebilsek, olmasını istediğimiz davranışa
odaklanarak fısıldasak…
Annesinin rehberliğinde yürümeye çalışan
miniklere ışık tutmuş olmaz mıyız?
İlla bir şey yakıştıracaksak, ben derim ki en
güzeli yakışsın evlatlarımıza.
Merhametli yavrum , ahlak timsalim,iyilik
elçim ,doğru sözlüm diye seslenelim
onlara.
Madem zihnimizin anladığı dil bu bizde o
dilde konuşalım zat-ı alileriyle
Zira söylediğimiz her söz yol, su, elektrik
olarak dönüyor bize amiyane tabirle.
Namluyu kendimize doğrultmanın kime
ne faydası var?
Kelimeler kulaktan girer fakat doğru
seçilmişse kalbe gider.
Kulaktan kalbe ulaşabilmiş her sözcük
kalıcı öğrenme için altın değerindedir.
Böylece gerilimsiz ve tatlılıkla çözülmüş
küçük pürüzler olarak aşılır çocukluk çağı
engel parkurları.
Ezcümle; “söz ola kese savaşı söz ola
kestire başı.” diyen atalarımız kelimelerle
dans etmeyi öğütlüyor adeta annelere.
Benim anneliğim adına bu öğütten
çıkarttığım pay bu.
Temennim gönül köprüleri inşa
edebilecek sözcüklerle hitap edebilmemiz
emanetlerimize…
ŞÜHEDA URUK

yazanbiranne.blogspot.com - suhedauruk
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U L U S A L S A N AT L A R

Pek çoğu doğada bulunan,
geniş malzeme yelpazesi
nedeniyle en eski sanat
dallarından biridir.
Kara kalem çizim,
kurşun, kömür, grafit gibi
malzemelerden yapılmış çizim
araçları vasıtasıyla resim çizme
tekniğidir. Çizim ya da desen,
pek çok farklı araçla çeşitli
yüzeylerin üstüne yapılan iki
boyutlu biçimlemeleri içeren
görsel sanattır. Bu tabir, görsel
bir etki yaratmak amacıyla
yapılmış çizgi
resimlerin tümünü
kapsar. Çizimle
uğraşan
sanatçılar
çizer,

32

çizimci ya da teknik ressam
olarak adlandırılır. Çizimcilerin
kullandıkları araçlar arasında
kurşun kalem, dolma kalem,
tükenmez kalem, mürekkep,
pastel boya vb. çizim araçları
bulunabilir.
Görsel sanatlarda eğitim ve
esere başlamak kara kalem
tasarım çalışmaları ile olur.
Bununla birlikte Kara kalem,
başlı başına da bir sanat
dalıdır. Farklı renkler yerine
aynı rengin farklı tonlarıyla
resme boyut verilir. Manzara,
iç mekân, natürmort ve soyut
çalışmalar kara kalem
ile yapılabilse de
çoğunlukla
portre
çiziminde
kullanılır.
Portrede kara
kalem, yağlı
boya sanatta

ticari değerini korumaktadır.
Aynı zamanda diğer tekniklere
oranla daha kolay ve daha
masrafsız olması bu alanda
amatör çalışmaları, eskizleri
artırmaktadır.
Türlü sanat görüşlerine
rağmen kara kalem
gerçekçilik olgusunun en
kalıcı tekniğidir. Ressamların
değişken tarzları olmasına
rağmen en belirgin üsluplar;
tarama, karalama, tonlama ve
gölgelendirmedir. Sanatçıların
dünyasında füzen kalem
hariç parmakla deseni
yaymak ve dağıtmak hoş
karşılanmamaktadır.
Kara kalem terimi kurşun
kalemin siyah etkisinden
dolayı, kara ve kalem
kelimelerinin bitişerek yeni
bir kelime türetmesi ile
Türkçeye girmiştir.
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" "
Kurşun kalem en temel
resim malzemesidir.
Resme başlayanların
mutlaka üzerinde
çalışması gereken
kompozisyon ve ışık-gölge
tekniklerini kara kalem
resimlerle geliştirmek en
uygun çalışma yöntemi
olacaktır.

Füzen kalemin (kömür kalem)
doğal olanı söğüt ve asma
dallarının yakılması ile yapılır.
Kömür tozlarının sıkıştırılıp
preslenmesi ile de sanayide
üretilir. Kurşun kalem, boyama
özelliği olan madeni ve doğal
taşlar, çeşitli kâğıtlar, özel
deriler, taş ve ahşap yüzeye
uygulanabilir. Profesyonel
sanatçıların çoğunlukla füzen
çalışmalarında ışık etkisi
oluşturmak için kullandıkları
hamur silgiler de vardır.
Kara kalem tekniği ile
dilediğiniz kompozisyonu tek
renk olarak çalışabilirsiniz.
Ayrıca bu çalışmalar
resimleyeceğiniz yağlı
boyalar için egzersiz niteliği
taşıyacaktır. Eskiz defterlerine
gerçekleştireceğiniz bu
çalışmalar ilerde muhteşem
tablolara dönüşebilirler.
Yüzyıllardır ressamların
vazgeçemediği bir malzeme
olan kurşun kalem ve kömür
kalemle gerçekleştirilen kara
kalem çalışmalar, izleyenlerde
her zaman farklı bir hayranlık
uyandırmışlardır.
Yağlı boya ve sulu boya
çalışmaların renk zenginliğini

bir kenara bırakarak
oluşturulan bu ışık-gölge
ve kontür çalışmaları, başlı
başına birer sanat eseri
olmalarının yanı sıra, renkli
çalışmalar için yol gösterici bir
rol üstlenirler. Kurşun kalem
en temel resim malzemesidir.
Resme başlayanların mutlaka
üzerinde çalışması gereken
kompozisyon ve ışık-gölge
tekniklerini kara kalem
resimlerle geliştirmek en uygun
çalışma yöntemi olacaktır.
Boyaların kendilerine
has özelliklerini ve teknik
zorluklarını bir kenara
bırakarak, kara kalem
çalışmalarla resme ilk adımınızı
atabilirsiniz. Kara kalem bir
çalışmayla ortaya çıkan sonuç
sizi tatmin edene dek, aynı ya
da benzer konular üzerinde
çalışmanızı tavsiye ederiz.
Hazırlayacağınız bir natürmort
düzenleme ya da yakınlarınızın
size modellik yapmalarıyla,
ileride renkli çalışabileceğiniz
kompozisyonlar için
referans alabileceğiniz
çalışmalar ya da hızlı eskizler
gerçekleştirebilirsiniz. Kara
kalem çalışmaları için çeşitli
yumuşaklıklarda kurşun
kalemlerin yanı sıra kömür

kalem ya da füzen benzeri
malzemelerle birlikte hamur
silgi kullanabilirsiniz. Böylece
resimlerinizdeki ışık-gölge
dağılımını dengeler ve hataları
daha kolay giderebilirsiniz.
Başlangıç olarak “H” benzeri
sert kalemlerle çalışmanız
ve resminiz ilerledikçe daha
yumuşak kalemlere geçmeniz,
ışık-gölge dağılımını dengede
tutmanıza yardımcı olacaktır.
Tabi kâğıt seçiminiz de oldukça
önemli. Dokulu kâğıtlar,
üzerlerinde daha fazla kalem
izi tutacağından, resminiz size
daha çekici görünecektir. Yine
de yeni başlayanların daha az
dokulu ve az gramajlı kâğıtlar
tercih etmesini tavsiye ederiz.
Aksi takdirde resmi fazla
koyultarak bir anda tamamen
kararmış bir desenle karşı
karşıya kalabilirsiniz.

Gülüzar Çevik

Aydın Üniversitesi
Öğretim Görevlisi ve Çini Sanatçısı

glzrakar@hotmail.com
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Etihad Kuleleri
Şeyh’in Proje Departmanı (SSPD) tarafından uluslararası
bir mimari tasarım yarışması ile inşa edilen 2011’deki
DBI Design, Emirates Palace Hotel’in karşısına çarpıcı
binalardan oluşan Etihad Kuleleri’ni kurdu. Ve dışarıdan
benzer görünseler de, beş kule hiçbir şekilde aynı değildi.
Bu binaların yansıttığı ışıklarla aydınlanan denizin
görüntüsü hepimizi etkiliyor bu masal dünyasından hiç
ayrılmak istemiyorduk. Geceleri saatlerce Saadiyat Adası
olarak adlandırılan bu çevrenin etrafındaki kafelerde
oturup sabahladık. Bir kaç günlüğüne geldiğiniz şehri
içinize çekercesine yaşamak, ruhun doyumu için çok
önemliydi. O nedenlede hiç kimse yoruldum, uykum
geldi demedi.
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Qasr Al Hosn
Sersemletici gökdelenler
ve nouveau mimarisinin
bulunduğu bir ülkede, Qasr AlHosn gibi binalar nadirdir. Abu
Dabi’nin ilk caddesi olan Şeyh
Zayed’de yer alan Qasr Al Hosn,
aynı zamanda Eski Kale veya
Beyaz Kule olarak bilinen kentin
en eski taş binası olarak hizmet
vermektedir. Modern binalarla
çevrelenen kentte bedevi
köklerine bağlı kalmış birkaç
tarihi binadan biri olduğu için,
büyük tarihsel ve arkeolojik
önemi olan bir konu olarak
hizmet etmektedir. 1761’de inşa
edilmiş olan bu proje, aslında
Abu Dhabi’nin sadece kuyusu
için bir gözetleme kulesi olarak
hizmet vermiş ve 1793’de
Shakhbut Dhiyab Al-Nahyan’ın
komutası altında küçük bir kale
haline gelmiştir. Daha sonra
1930’ların sonlarında büyük
bir genişleme yapılmış ve
1966’ya kadar emir sarayının
ve hükümetin bir parçasıymış.
Abu Dhabi’deki bu binada
Arap Emirlikleri’nin otantik
müziğinin, dansının, kültürünün
ve geleneğinin onuruna her yıl

düzenlenen bir festival var. Arap
müziğini her dinleyişimizde
içimiz kıpır kıpır oluyordu. Bazı
arkadaşlarımız müziği dinler
dinlemez oynamaya başlıyordu.

Al Jahili Fort
Qasr Al Hosn’a benzer
şekilde Al Jahili, Birleşik
Arap Emirlikleri’nin en tarihi
binalarından biridir. Abu
Dhabi’nin değerli palmiye
bahçelerini savunmak için
1891’da inşa edilen kale,
aynı zamanda dağ geçitlerini
korumak ve o dönemde
bölgede barışı sağlamak için
de kullanılıyordu. Artık saygın
bir Al-Ain dönüm noktası
olan kaleyi bir kültür merkezi
haline getirmek amacıyla
önemli miktarda yenilenmiştir.
Burada akılda kalıcı bir sergi
vardı. İngiliz gezgin Sir Wilfred
Thesiger, bölgenin eski
fotoğraflarını ve haritalarını ve
gezginin kullandığı seyahat
biblolarını sergiliyor. Otantik
Arap mimarisini keşfetmek için
pitoresk bir ortam sağlayan
güzel peyzajlı bahçeler de
vardır.
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Şeyh Zayed Köprüsü
Başkentin ihtişamının sembolü olarak Mimar Zaha Hadid’in
öncülüğünde tasarlanan göz alıcı Şeyh Zayed Köprüsü 842
metre uzunluğunda ve şimdiye kadar yapılmış en karmaşık
köprü olduğu söyleniyor. Köprünün kavisli kemerleri, Abu
Dhabi’yi çevreleyen çölün dalgalı kumullarını çağrıştırıyor.
Köprüyü ve ritmik formu izlemek için karşıdan bakmak
gerekiyor. Maqtah Kanalı üzerinde yer alan güzellikler
abidesi, yayılan ince renklerle denizi aydınlatılıyor.
Rehberimiz Köprünün uzunluğuna bakınız, dedikten sonra
dakikalarca gitmemize rağmen köprünün sonlanmaması
beni çok şaşırtmıştı.

Aldar Genel Merkezi
Aldar Genel Merkezi, dünyanın ilk dairesel gökdelenidir ve
Orta Doğu’daki türünün ilk binasıdır. Parlak, küresel şekli
nedeniyle “MADOLYON ” takma adı ile 2014’teki Building
Exchange Konferansı tarafından “En İyi Fütüristik Tasarım”
oyu verildi. Yapı 12 yolcu asansörlerini ve dairesel bir hidrolik
asansörü içeriyor. Şehrin, kanalın ve denizin muhteşem
manzarasını sunan yüksek bir yarımada üzerine kurulu.

Louvre Abu Dhabi

Louvre Paris’e bir kardeş müzesi olan Louvre Abu Dhabi’nin
modern mimarisi Pritzker Ödüllü Mimar Jean Nouvel’in
tasarımı, hem İslami hem de Arap tasarımlarından
esinlenmiştir. Müzede sergilenecek olan dünyanın dört bir
yanından gelen sanat eserleri, doğu ve batı sanatı arasındaki
boşluğu doldurmaya odaklanmıştı. Saadiyat Adası Kültür
Bölgesi’nde 24.000 metrekare ile yer almakta olduğunu
öğrendik. Emir’in Akkase Portre Ebrusunu yaptığımız
dönemde müzenin 15 gün sonra açılacağı söyleniyordu.
Öğrendiğim kadarıyla Paris’teki Louvre Müzesi’nin
depolarında olan eserler Louvre ABU Dhabi’ye getirilmiş.
Dünyanın birçok ülkelerinden eserlerinde bu müzeye
getirileceği söyleniyor.
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Sermaye
Kapısı
Yılın en tuhaf binalarından
biri olan Abu Dhabi’nin
Kapısı, dünyanın en eğimli
insan yapısıdır. Bu yapıyı
yaratmak için İtalya’daki Pisa
Kulesi’nden ilham alınmış. Bu
yapı uzunluğuyla Guinness
Dünya Rekorunu kırdı. 160
m yüksekliği ile şehrin en
uzun en yüksek binalarından
biridir

DUBAİ

Dubai, Arap yarım adasının
Birleşik Arap Emirlikleri’nin
yedi emirliğinden biridir.
Dubai emiri aynı zamanda
Birleşik Arap Emiri’nin
yardımcısı konumundadır.
Ayrıca mecliste alınan
kararları veto etme yetkisine
sahiptir. Dubai modern
yapısıyla öne çıkan ve Orta
Doğunun kapısı durumunda
bir şehirdir. 1969 yılında
petrol bulunmasıyla hızla
zenginleşerek turizm,
ticaret ve alışveriş kenti
haline gelmiştir. 1990’lardan

sonra şehirde başlayan inşa
çalışmalarıyla şehir adeta
yeniden yaratılmıştır.
Merhum Şeyh Zayet bin
Sultal Al-Nahyan’ın 19
oğlundan en büyüğü olan
yeni Şeyh Khalife Bin Zayed
de babasının yolunda.
Turizm cenneti Dubai ve Abu
Dhabi’de son süratle oteller,
iş ve alışveriş merkezleri inşa
ettirmekte, ileriye dönük
büyük yatırımlar yaptırmakta.
Onun Dubai’de yaptırdığı
en önemli yapılardan biri
de onun adıyla anılan
dünyanın en uzun, 828 m
yüksekliğinde, 164 katlı
binası Burj Khlifa’dır. Burj
Khalifa’da 124 -125. katları
yemek salonları iken, 148 kat
(555 m) seyirlik katı, 158. kat
ibadet katıdır. Dünyanın en
yüksekteki camisi bu katta
bulunmaktadır.
Dubai Burj Khalifa başta
olmak üzere gökdelen ve
ışıklı binalarıyla gezilecek
pek çok alışveriş merkezine
sahiptir. Bunları şöyle
sıralayabiliriz. Burj Al Arap,
The Dubai Mall, Madinat
Jumeirah, Palm Jumeriah,

JBR Walk&Dubai Marina,
Jumeirah Camii
alışveriş merkezlerinde
satılan, bilhassa elektronik
ürünlerin ucuzluğu
nedeniyle dünyanın bir çok
ülkesinden alışveriş için
turistler geliyor. Ben de bu
şehirden pek çok elektronik
eşya ve parfüm aldım. Birleşik
Arap Emirlikleri (Jumrirah)
semtinde tertemiz plajlara
sahip olmaları nedeniyle,
deniz turizmi konusunda
da dünyanın en popüler
ülkelerinden biri.
Birleşik Arap Emirliklerinin
alışveriş merkezlerinde
hizmet sektöründe çalışan
kişiler genelde Hintli
ve Filipinlilerdi. Ayrıca
dünyanın her ülkesinden de
çalışan insanlara rastladık.
Öğrendiğimiz kadarıyla
ülkenin hizmet sektöründe
çalışan insanların sayısı,
ülkenin nüfusundan daha
çokmuş. Bir seferinde
Çinlilerin ayaklanması
nedeniyle çalışanların bir
kaç yılda bir değiştirildiğini
duyduk.
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Ebru çalışmalarımızı yaptıktan
sonra bilhassa geceleri deniz
kıyısında yürüyor, gemiler ve
motorlarla gezintiler yapıyorduk.
Dünyanın en yüksek binalarından
yansıyan ışıklar, ışık cenneti
olan şehre güzellikler katıyordu.
Petrol ve ışık cenneti olan bu
ülkeye Büyük Sanat Galeri’nin de
açılacağını sanat konusunda da
cazibe merkezi olacağını söylediler.
Palmiye Adaları Birleşik Arap
Emirlikleri, Dubai’ de Basra
Körfezi kıyısında bulunan yapay
takımadalar topluluğunun
etrafında gemilerle dolaşmak
da harika bir olaydı. O gecelerde
hepimizin mutluğu doruk yapmıştı.
Sanki farklı bir masal dünyasında
yaşamış ülkemize giderken
zengin anılarla, en güzeli de Ebru
Sanatında bir rekora daha imza
koymuş olarak gururla ülkemize
dönüyorduk. Sanatla barış elçisi
olmuştuk. Dünyada en zor olanı
barıştı. O sevinçte ve gururda
tüm ebrucu arkadaşlarımın payı
büyüktü. O gururdan hepimiz
kendimize düşen payı aldık.
Ebru Sanatı adına yurdumuzun
ve dünyanın birçok köşelerinde
emek verenleri emeklerinden
dolayı kutluyorum. Sevgiyle
kucaklıyorum.

BİRLEŞİK ARAP
EMİRLİKLERİ
ZİYARETLERİNDE
DİKKAT
EDİLECEK
HUSUSLAR
soğuk oluyor, çantanıza hırka, şal
gibi şeyler atmayı ihmal etmeyin.
günlük veya daha uzun süreli
alabilirsiniz. Ne kadar uzun
kullanımlık olursa, fiyat o kadar
ucuzluyor. Biletleri kullandıktan
sonra kesinlikle atmayın. Çünkü
çıkarken de okutmanız gerekecek.
Eğer elinizde bilet olmaz ise bir
görevliyle laf anlatmak zorunda
kalmanız kaçınılmaz.
ayrı vagonlar bulunmakta. Buralara
erkekler kesinlikle binemiyor
ama kadınlar diğer vagonlara
binebiliyor.
adlandırılan üst sınıf vagonlar
var. Eğer biletiniz gold değil ise
o vagonlara binmediğinize emin
olun.
bulunmayı planlıyorsanız, iftar
saatinden önce otellerin dışında
yemek yiyecek yer bulmanız
problem olabilir.

felç edebiliyor. AVM’den çıkamayan
turistler, tuvaletlerde bile uzun
kuyruklara sebep olabiliyor.
internetten rezervasyon yaparsanız
hem daha az para öder, hem de
tam istediğiniz saatte manzaranın
tadını çıkarabilirsiniz.
uçuştan sonra ulaştığınız Dubai’de
sizi ilk olarak Dubai’nin muhteşem
büyüklükteki ve lüks uluslararası
havalimanı karşılıyor.
Dolar ya da Euro olarak getirmiş
olduğunuz paranın bir kısmını
exchange ofiste BAE’nin para
birimi olan Dirhem’e çevirmenizi
tavsiye ediyorum. Zira taksiler ve
bazı alışveriş merkezleri dirhem
dışında herhangi bir para birimini
kabul etmiyor.
yönlerinden biri de taksilerin
inanılmaz ucuz ve temiz oluşu.
Taksi Şoförleri çok iyi İngilizce
biliyorlar. Şoförler genellikle de
Hindistanlı veya İranlı. Gitmek
istediğiniz yeri rahatlıkla
anlayabiliyorlar.
satılan çok güzel yemeklerden
dilediğinizi seçip ucuza karın
doyurabilirsiniz. Hurma sevenler;
99 çeşit hurmadan dilediği fiyatta
ve güzellikte hurma da alabilirler.
Gülseren Sönmez

Ressam ve Ebru Sanatçısı

sebebiyle dönem dönem kum
fırtınaları oluyor ki bu da hayatı

38

gulserensnmz@gmail.com

MART’20
KÜLTÜR SANAT ETKiNLiKLERİ
YETİŞKİN TİYATROSU

“Durağanca Ailesi, İstanbul’da kendi halinde geçinip giden bir ailedir. Ne
var ki hepsi kendi alemindedir: Baba Rasim at yarışı borcu yüzünden
sıkıntıdadır, Gülefer de arkadaşının torununun sünnet düğünü için para
aramaktadır. Ceyda sürekli cep telefonunda internete gömülmüştür.
Serseri oğul Murat bir kız arkadaşına hava atmak için bir cenaze arabası
kaçırır ama traﬁk kazası yapar ve mahkeme için avukat parasına ihtiyaç
duymaktadır.
Ailenin en büyüğü olan Lebibe Babaanne’nin kefen parası çalınır.
Acaba Lebibe Babaanne’nin kefen parasını kim çalmıştır?
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MART
CUMARTESİ
SAAT: 20.00

* 12 yaşından küçük çocukların
getirilmemesi rica olunur.

SİZ

ÜCRET

Köşe Yazısı

ORİGAMİ
SANATI
Davranışları yetenekler...
yetenekleri ise aile ve
çevre ortaya
çıkarır...

Çocukların yaşama dair gerekli,
bilgi, beceri ve anlayışları elde
ettikleri, kişiliklerini geliştirdikleri
ilk eğitim kurumu aile ortamıdır.
Bu kurumun öğretmenleri olan
ebeveynler uygulamış oldukları
tutum ile ilk ve en önemli şekli
verirler çocuklarına. Bir anlamda
çocuklarının kaderlerini belirlerler.
İdeal ebeveynlerin çocuklarına
verebileceği en büyük armağan
özgür iradedir, seçim şansıdır.
Çocuk ancak bu sayede eylemlerini,
arzu, istek ve yeteneklerine göre
belirleme gücüne sahip olur.
Yetenek bir duruma uyma
konusunda organizmada
bulunan ve doğuştan gelen güç
ve kapasitedir. Dışarıdan gelen
bir etkiyi alabilme gücüdür. Bir
kimsenin kendisine öğretilen
belli bir şeyi hayata geçirebilme
potansiyelidir. Çocuktaki yeteneği
ebeveynler tespit edebilmeli ve
en iyi şekilde çocukların lehine
kullanabilmelidir.
Yenidoğan bebeğin çevreyi
algılaması ve fiziksel yapısı
birbirinden farklıdır. Bebeklik
döneminden çocukluk dönemine
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geçen gelişim süreçlerini
ebeveynlerin çok dikkatli bir
şekilde takip etmesi ve çocuklarının
yeteneklerini fark edebilmeleri için
öncelikle onları çok iyi tanımaları
gerekir. Her bir çocuğun ilgi
duyduğu alan birbirinden çok
farklıdır. Kimi çocuk resim yapmayı
severken kimisi daha hareketli
olup spora, dansa ve müziğe ilgi
duyabilir. Önemli olan bunun
aileler tarafından fark edilerek
çocuğun desteklenmesidir.
Yeteneklerin keşfedilmesi
aşamasında hobiler çok önemli
bir belirleyicidir. Bu nedenle,
çocukların merakları doğru bir
şekilde desteklenmeli ve bu alanda
gelişmeleri için çocuklara mutlaka
fırsat verilmesi gerekmektedir.
Eğer origami sanatı da bir hobi
olarak düşünülürse, eğlenceli
bir sanat dalı olmasının yanı sıra
kinestetik öğrenme yöntemidir.
Öğrenmenin farklı yolları arasında
bağlantı kurarak daha etkin bir
öğrenmeyi ve bilgi edinmeyi
sağlar ve bedensel zekanın artışına
yardımcı olur, çocuk gelişiminde
birçok açıdan olumlu etkileri

görülür. Origami ile birlikte,
çocukların el ve parmak kasları,
buna bağlı olarak da el- göz
koordinasyonları gelişir. (Atamgüç,
G. (2017) Origami Kağıt Kıvrımlarını
Zihin İzlerken / ANKARA, Kitapsaati
Yayınları)
Eğitimin temeli öğrenmedir.
Etkili bir biçimde öğrenmenin
gerçekleşmesi için görsel, işitsel
yöntemlerin yanı sıra farklı konular
arasında bağlantı kurmalarına
izin veren, yaratıcılık üzerine
kurulmuş öğrenme anlayışı yani
kinestetik öğrenme yönteminin
de kullanılması gerekmektedir.
Bu yöntemlerin kullanılmasına
ve çocukların yaratıcılığının
gelişmesine katkı sağlayan sanatsal
aktivitelerdir. Origami de bu
yöntemlerin hepsini sağladığından
dolayı eğitim aracı olarak
kullanılmaktadır.
Günümüzde eğitim sistemimizi
yaratıcılığı destekleyen, merak
uyandıran, cesaretlendiren ve daha
aktif bir şekle dönüştürmemiz
gerekmektedir. En önemli görev
evde anne ve babalara, okulda
öğretmenlere düşmektedir.

Köşe Yazısı

Origa mi
Kedi figürü yapımı
1

Kare kağıdı çizimddeki kesik
çizgiden katlayın

3
2

Sol ve sağ köşeleri
çizimdeki kesik
çizgilerden katlayın

Sol Köşeyi sağ köşenin üzerinde
katlayın ve geri açın

4

5
Üstteki köşeyi
çizimdeki kesik
çizginin olduğu
yerden katlayın

Gökçen Atamgüç

İstanbul Oyuncak Müzesi
Origami Sanat Eğitmeni

Kedi figürünü
hayal gücünüzle
süsleyin.

www.gokcenatamguc.com
iletisim@gokcenatamguc.com
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CORONA VİRÜS

KÖPEKLERDEN İNSANA
BULAŞIR MI?
Son günlere damgasını vuran Corona virüs nedir ve asıl
merak etiğimiz ‘kediden, köpekten insana bulaşır mı?’
Evet, 2019’u geride bırakıp 2020’ye
girdiğimiz bu günlerde herkeste
bir korku ve kaygı hâkim. Öncelikle
corona virüs nedir ve neden bu
kadar önemli onu anlayalım. Sonra
da asıl merak ettiğimiz şey olan
kedilerimizden ve köpeklerimizden
bize bulaşır mı onu tartışalım.
Başlamadan önce Zoonoz terimini
öğrenelim: Hayvanlardan insanlara
ve insanlardan hayvanlara bulaşan
hastalıklar vardır. Bunlara kısaca
Zoonoz hastalıklar denir. Brusella,
BSE (Deli Dana), Kuduz, Antrax,
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Tüberküloz, Kuş Gribi gibi.
Corona virüs basitçe diğer RNA
virüslere oranla daha büyük bir
genoma sahip bir virüstür. Bu
nedenle üreme esnasında daha fazla
hata şekillenir ve yeni jenerasyon
sürekli değişime uğrar. Bildiğimiz
grip virüsü inflüenzadan ayırmak
gerekir. Corona virüs bugüne kadar
3 antijen gruba ayrılmıştır. Basitçe
bahsedecek ve örnek verecek
olursak bunlar;

Köşe Yazısı

Antijen 1 grubu:
İnsan corona virüsü Human corona
virüs 229E: İnsanlarda solunum
yolu rahatsızlığı yapar.
Domuz corona virüsü: Domuzlarda
solunum enfeksiyonu ve enterit
(bağırsak enfeksiyonu) yapar.
Köpek corona virüsü: Köpeklerde
enterit (bağırsak enfeksiyonu)
yapar.
Kedi corona virüsü: Kedilerde
enterit (bağırsak enfeksiyonu)
yapar.
Kedi FIP virüsü: Kediye bulaşan
corona virüslerin mutasyona
uğraması ile Fıp virüsüne dönüşür
ve solunum enfeksiyonu, bağırsak
enfeksiyonu, hepatit, MSS ve
genellikle ölümle sonuçlanır.
Tavşan corona virüsü: Tavşanda
enterite sebep olur.
Antijen 2 grubu:
İnsan corona virüsü OC43:
Genellikle solunum yolu
enfeksiyonu.
Fare hepatit virüsü: Solunum
enfeksiyonu, enterit, hepatit, ZNS.
Domuz HEV virüsü: Solunum
enfeksiyonu, enterit ve MSS.
Sığır corona virüsü: Solunum
enfeksiyonu ve enterit.
Antijen 3 grubu:
Bulaşıcı bursit virüsü: Tavuklarda
hepatit ve bursit.
Hindi corona virüsü: Solunum
enfeksiyonu ve enterit.
SARS adı ile bilinen 2002 yılının
coronası ise insanlarda solunum
yolu ve bağırsak enfeksiyonuna

sebep
olmak ile
birlikte immun
sistem hücrelerini de enfekte ettiği
görülmektedir. SARS Antijen 2
ve 3 arası bir gruptadır ve doğal
konağı bilinmemekle beraber
Uzak Doğu menşeilidir. SARS’ın
Misk kedilerinden insanlara
bulaştığı, MERS’in ise develerden
insanlara aktarıldığı tespit
edilmiştir. Ve bu yılın yıldızı olan
nCov, corona virüsler içinde en
popüler olanı oldu. Ve gündemi
ziyadesiyle meşgul etti. Şimdi
yukarıda görüldüğü gibi bizler
uzun zamandır Corona virüs
ile haşır neşir oluyoruz ancak
genellikle Corona virüslerin bir
çoğu bağlı olduğu türü hasta
etmekte ve kolay kolay başka bir
türü etkilememektedir. Ancak bu
corona virüsün zoonoz olduğu
gerçeğini değiştirmez.
En çok korkulan şey ise evdeki
kedilerimiz ve köpeklerimizin
korkulu rüyası olan Corona
virüsün insana geçip nCov’a
sebep olup olmayacağı
sorusuydu. WHO (Dünya Sağlık
Örgütü) şu ana kadar kedi
ve köpeklerimizin nCov ile
herhangi bir ilgisi olmadığını
açıklamış ve içimize su
serpmiştir. Yani huzur
içinde kedilerimizi
ve köpeklerimizi
sevmeye devam
edebiliriz.
Vet. Hek. Gültekin Külekçi

Clubvet Pet Sağlık Merkezi

www.clubvet.com.tr
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TUBA
DURAN

Gökçen’in Ev Yemekleri Sahibi

Tuba Duran başarılı bir iş kadını. Yemek konusunda sıfır noktasından
hatırı sayılır bir noktaya geldi. Her işte olduğu gibi bu başarının
arkasında da büyük bir emek vardı. Tuba Hanım ile bir başarı
hikayesinin röportajını yaptık.
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Merhaba Tuba Hanım, Çekmeköy 2023
Dergisi’nin 63. sayısının konuğusunuz.
Dergimizin okuyucuları için kendinizi biraz
tanıtabilir misiniz?
Merhaba, ben Tuba Duran. ‘Gökçen’in Ev
Yemekleri’ markasının sahibiyim. Evimde
sipariş üzerine ev yemekleri yapıyorum.
Gökçen ise kızımın adı. Onun uğuruyla
bu yola çıktım. Urfalı’yım. 63 Şanlıurfa’nın
plakası, tam da derginizin bu sayısına denk
gelmişim.

yaşındaydı, onu bir yere bırakamazdım. ‘Bir
şey yapmam lazım ama ne yapabilirim?’ diye
düşündüğümde çok iyi içli köfte yaptığım
aklıma geldi, içli köfte yapıp satmaya
başladım. Mutfağım 4 metrekareydi sadece.
Yok diye bir şey yok aslında, sen istersen her
şey olur. Markalaşma sürecimde ise vergi
ödemem gerektiği için eşi mali müşavir
olan bir arkadaşımı çağırdım ve o konuda
ondan yardım aldım. Her şey usulüne uygun
ve dört dörtlük olsun istedim. Sonrasında
Instagram sayfamı açtım.

Biraz markanızdan bahsedebilir miyiz?
Yolculuğunuz nasıl başladı?
Aslında 18 yıllık bir iş hayatı geçmişim
vardı. Tezgâhtarlık yapıyorken satış
müdürlüğüne kadar yükseldim. Moda
tasarımı mezunuyum aslında. Bu işe
başlayalı ise 3 sene oldu. Ev ekonomimize
katkıda bulunmak istedim ama kızım da 2

Instagram sürecinizi de merak
ediyoruz. Yaklaşık 67 bin takipçiniz var. Bu
süreci biraz detaylandırabilir miyiz?
Gökçen’in şansıyla yola çıkmak ve onun
adıyla Instagram sayfamı açmak istedim.
İlk başta kimseyi eklemedim, sadece
kendimle takipleşiyordum. Hesabımı
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Yok diye bir şey yok aslında, sen
istersen her şey olur.

gizledim ve içeride fotoğraf biriktirmeye
başladım. İnsanlar sayfama girdiğinde
onları en azından üç dakika sayfamda
tutmak istedim, bunun için de 100’e yakın
fotoğraf paylaştım. Bu işe başladığımda 100
tane takipçim vardı. Arkadaşlarım takipçi
satın almamı önerdi ama bunu istemedim.
‘Niye kendimi kandırayım? 100 takipçim
olsun ama benim olsun’ diye düşündüm.
Ben günde sadece bir müşteriye yemek
çıkarsam da yeter ama o müşteri hep benim
müşterim olsun ve yakınlarına beni önersin
isterim. Devamlı müşterilerimin olacağından
emindim ama sanatçı kesimiyle bu kadar
yakından çalışmak bana da biraz sürpriz
oldu. Ben zaten Derya Tuna ve İbrahim
Tatlıses gibi isimleri çok iyi tanıyordum ama
yola çıkarken hiç kimseden bir yardım talep
etmedim.
Başlangıçta ne gibi zorluklarla
karşılaştınız?
Etrafımdaki herkes çok iyi yemek yaptığımı
kızım sayesinde biliyordu zaten. Sayfayı
açtıktan sonra bir gün telefonum çaldı.
Evimin yakınlarında bir devlet okulu için
yemek yapıp yapamayacağımı sordular.
Evimde yapıp götürecekmişim. Okulda
kantin de yokmuş, çocuklar doğal
yemekler yemek istiyorlarmış. Gittim,
görüştüm. İki sınıfta toplam 40 çocuk
vardı. Sonrasında bilmiyordum tabii bütün
okulun sorumluluğunu alacağımı. Bunlar
için hijyen belgesinin lazım olduğunu orada
öğrendim ve hemen Halk Eğitim’e yazılıp o
belgeyi aldım. Okula yemek yapmaya böyle
başladım. Bu benim için ilk adımdı. Bir işe
başladığında eğer zor kısmını geçersen
zaten gerisi çok kolay geliyor. Büyük, 50
kişilik sefer tasım vardı. Çok zor bir süreçti.
O sefer taslarıyla üç tane yokuş çıkıyordum,
her şeyi kendim taşıyordum. Sonrasında
bir pazar arabası aldım taşımak için. Okul
maceram üç ay sürdü. Bir yandan da içli
köfte yapıp satmaya devam ediyordum. 3
tane isteseler bile yapıyordum çünkü paraya
ihtiyacım vardı.

Markanız nasıl duyuldu?
Okula başladıktan üç ay sonra Kanal D’de
bir programdan teklif geldi. Bir senenin
sonunda gazeteci bir ablamız benden bir
sipariş verdi. Bu arada birkaç estetikçiyle
tanıştım ve birkaç ünlü ismin zayıflamasına
yardımcı oldum diyet yemekler yaparak.
Sinan Engin’le ve Seda Sayan’ın yeğeniyle
çalıştım. Sinan Engin’e her sabah saat
8’de yemek gidiyordu, çok iyi hatırlarım.
Beşiktaş’tan Ulus’a bir hafta boyunca
yürümüştüm. Gece saat 1’de yemeğini
yapmaya başlayıp sabah saat 4’te evden
çıkıyordum. Ulus’a kadar yürüyüp yemeğini
kapısına kadar bırakıyordum.
Dönüm noktanız kimle oldu?
Bu süreçte sürekli yeni birilerini tanıdım.
Gül Erçetingöz ve Kenan Erçetingöz’le de
o süreçte tanıştım. Onlar bu işte benim
etiketim oldular. Bu insanlar zaten bu
işin piri diyebilirim. Onların kapılarında
etiketlerini taktığı markalar çok iyi
markalardır. Her yere, gidilecek mekân
etiketi takmazlar. Onlar bana bu etiketi
taktılar: Bu kız kalitelidir, iyi iş çıkarıyor vs.
Onlarla yolumun kesişmesi çok büyük bir
gelişme oldu.
Demet Akalın sizi Instagram
hikâyesinden defalarca kez paylaştı.
Kendisi daimi müşterilerinizin arasına nasıl
dâhil oldu?
Bu tarz şeylerde niyet çok önemli, ben
hepsine iyi niyetle gittim. Mesela bir yapımcı
ablamıza yemek götürüp eve döndüğümde
bana 15 dakika sonra telefonla ulaştı.
‘Yemeklerin muhteşemdi. Yarın Eda’yla
Demet’e de yemek götürmeni isteyeceğim’
dedi. Arkadaşlarıdır herhalde Eda ve Demet
diye düşündüm. Ertesi gün yemekleri
hazırladım, götürdüm, bırakıp geldim. Beni
arayıp ‘Tuba, fotoğraf çektirdin mi?’ dedi.
‘Neden fotoğraf çektireyim?’ diye sordum,
‘Kızım, Demet Akalın’a yemek götürdün’
diye cevap verdi. Demet Akalın olduğunu
bilseydim de fotoğraf çektirmezdim, niye
rahatsız edeyim kadını, evine yemek
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götürüyorum.
20 saniye sonra telefonum kilitlendi.
Çünkü Demet Akalın reklamımızı
yapmıştı. O esnada Demet Akalın bile
bize ulaşamıyordu. Bana en sonunda
ulaşabildiğinde akşam için benden güveç
ve iç pilav istedi. Bu siparişi alır almaz
telefonumu kapattım ve yemekleri hazırlayıp
götürdüm. Orada bana uğur parası verdi ve
o para gerçekten çok uğurlu geldi. Oradan
çıkıp karşıdan Beşiktaş’a dönene kadar yolda
beni 10 bin kişi takip etti. O akşam evde
telefon yoğunluğundan dolayı Beyaz Masa
kuracağımı bilmezdim. Hayatım boyunca
sadece 4 kez iç pilav yapmıştım, 400 kere
daha iç pilav yapacağımı bilmiyordum.
Demet Abla hesabında neyi paylaştıysa o
hafta herkes o yemeklerden istedi ve bütün
hafta güveç ve iç pilav pişirdim. Ama buraya
gelene kadar yol kısmına bakar mısınız?
Yokuşlar çıkıldı, 50 kişiye yemek yapıldı ve
dağıtıldı, iki yaşında bir kızım vardı. İşte o
yokuşu çıkarken karşınıza çok güzel insanlar
çıkıyor ve sonra Demet Akalın’la kesişiyor
yolunuz. Bu nedenle, herkesin yeri çok
ayrıdır ama Demet Akalın’ın yeri bende çok
ayrıdır.
Bu işi kurma sürecinde ne gibi
zorluklarla karşılaştınız?
Maddi açıdan toparlanmaya ve insanlar
tarafından tanınmaya başladım. O noktada
da birçok insanın benim çekemediğini ne
zaman başarısız olacağımı düşünmeye
başladığını gördüm. İnsanlar böyledir;
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evlenirsin, ne zaman boşanırsın diye
bakarlar. Dükkân açarsın, ne zaman
kapatırsın diye bakarlar. Benim hayatımda
da bu tarz insanlar türemeye başladı.
Başta çok kafaya takıyordum onları, çok
ağlıyordum. Sosyal medyadan yapılan
yorumlar çok moralimi bozuyordu ama artık
gülüyorum. Onlar adına üzülüyorum. Bir
kadın bir kadını nasıl bu kadar yerden yere
vurabilir?
Sahte siparişler alıyor musunuz?
Tabii, sahte sipariş verenler oluyor. Ama
param kimsede kalmadı. Biz kişiye özel
yemek yapıyoruz. Benim kazanlarım
kaynıyor, lokantam var, biri almazsa başkası
alır gibi bir durum söz konusu değil. Bu tarz
durumlarla avukatım ilgileniyor, kendisi bu
konuda oldukça iyidir.
Tek başınıza mısınız yoksa sizinle
çalışan başkaları da var mı? Nasıl
yetiyorsunuz?
Yetiyorum çünkü çok çalışıyorum ve bu
işi çok seviyorum. Tek başıma değilim,
iki tane yardımcım var. Önceden 5-6 kişi
vardı ama şu an iki kişiyle çalışıyorum.
Dünya mutfağından anlayan birileri geldi
ama birlikte çalışamadık. Minik minik
soğan doğrayamayan bir insan benim için
aşçı değildir. O soğanın lezzetinin ağza
gelmesi lazım, kendisinin değil. Ya da
elmalı kurabiyelerimin hepsinin eşdeğer
olması lazım. Benim şartlarım onlara çok
ağır geliyor. Yanımda sadece bulaşığımı
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yıkayan, temizliğimi yapan birinin olması
yetiyor çünkü ben her gece 3’te kalkıyorum.
Personelim olsa da olmasa da kalkıyorum. İşinin
başında durmadığın zaman lezzet değişiyor
çünkü. Bu tarz bir işe girişen insanlara ben
üç soru soruyorum: 1. Nerede yapıyorsun? 2.
İşini ne kadar seviyorsun? 3. Malzeme olarak
ne kullanıyorsun? Bu sorulara vereceği cevap
benim için çok önemli. Mesela bana malzeme
kısmında katı yağ ve sıvıyağ dediği anda olay
biter ve o insanla asla çalışmam. Ben sadece
zeytinyağı ve tereyağıyla çalışıyorum.
Sizce küçük mekânların büyüdükçe
lezzetlerini kaybetmelerinin nedeni nedir?
Kazanlar büyüdüğü için lezzet değişiyor. Ben
bir günde 20 kilo sarma da çıkarırım ama
belki 4’e bölüp pişiririm. Bu lezzetin hiçbir
zaman değişmemesi lazım. Büyüsek bile
ben muhtemelen fabrikada çalışırım yani.
İşin başında, işin içinde olmak gerektiğine
inanıyorum Gökçen House’da masaların
örtüsünün ütüsünü bile yapıyordum.

Minik minik
soğan
doğrayamayan
bir insan benim
için aşçı değildir.
O soğanın
lezzetinin ağza
gelmesi lazım,
kendisinin değil.
Ya da elmalı
kurabiyelerimin
hepsinin eşdeğer
olması lazım

Gökçen House’un bahsi geçmişken biraz
da ondan bahsedebilir miyiz?
İşleri ilerlettikten sonra Sarıyer’de bir restoran
açtık. Ama orası açık bir alan olduğu için sadece
yaz aylarında hizmet verebiliyoruz. Nisan gibi
misafirlerimizi ağırlamaya başlarız.
Eliniz bol mudur? Ürünlerinizin gramajı var
mıdır?
Elim çok boldur. İnsanlar bana bu gidişle
batarsın diyor ama hayır, ben iyi hizmet
veriyorum. Her şeyi göz kararı yaparım, gramaj
yoktur.
Yemek yapmayı kimden öğrendiniz?
Anneannemin eli çok lezzetlidir ama bizde
detaylar öğretilmezdi. Annem bize ‘içli köfte
şöyle olur’ derdi, gerisi bizdeydi. Hatta annem
benim kadar ince içli köfte açamıyor, bazen
sinirleniyor bile.
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İçli köfteleri açarken makine kullanıyor
musunuz?
Kullanmıyorum, elde açıyorum. İçli köfteyi
kimseye yaptırmam; ne içinin kıymasını
ne dışını. Belki yaprak sararken benim gibi
sararsa sardırırım ama içli köfte konusunda
güvenemem. Kalın açmışsa göremeyeceğim
çünkü. Yaprağı ise görebilirim, boyutu
olmamışsa müşteriye göndermem onu.
Youtube kanalınız ne zaman aktif hale
gelecek?
Bazı videolar çektik ve yakında aktif hale
getirmeyi planlıyoruz. Youtube'da devamlılık
önemli olduğu için bu planı erteledik. Ben
bir işi yarım bırakmayı hiç sevmiyorum.
O nedenle bir başlayıp tam başlayacağız.
Oradan tariflerimizi de paylaşacağız.
Ramazan'a kadar inşallah başlayacağız.
Bu işin ticari kısmında özellikle bir
kadın olarak zorluk yaşadınız mı?
Bu açıdan hiçbir zorlukla karşılaşmadım.
İşletmeyi köy havasında açtık, gelen
müşterilerimiz ciddi manada kaliteli. Bazen
müşteri dışarıdan içeri girdiğinde ‘Aa biz
cennete girdik’ diye tepki veriyor. Biz pek
tanınmak istemedik. Çünkü bize ünlü isimler
geliyor, ayaklarını sandalyeye uzatıp keyif
yapmak istiyorlar. Kapıda gazetecilerin
beklemesini istemiyoruz. Bu nedenle
televizyondan gelen reklam tekliflerini

reddettik.
Fiyatlarınız bazı insanlara pahalı
gelebiliyor? Bu konuda neler söylemek
istersiniz?
Ben malzemelerimi en kalitelisinden
seçiyorum. Örneğin bir tepsi peynirli
böreğimizi ele alalım. Yaklaşık 3,5 kilosu
225 TL’ye geliyor. Ben onun içerisinde lor
peyniri ya da sıvıyağ kullanmıyorum. Bunun
yoğurdu, sütü, yumurtası, zeytinyağı,
tereyağı var. Bunların hepsi para demek.
Ayrıca el emeği var, fırının elektriği var.
Bunlar düşünüldüğünde fiyat gayet makul
oluyor.
Samimiyetiniz için çok teşekkür ederiz.
Son olarak yeteneğini işe çevirip bu işten
para kazanmak isteyen kadınlara ne
önerirsiniz?
Yapılan işin çok sevilmesi lazım, âşık
falan olunması lazım. Bizim insanlarımız
az çalışıp çok para kazanmak istiyor. Bir
işe girerken ise önce çok çalışıp az para
kazanılıyor. Sonra yavaş yavaş ilerleniyor.
Yokuşu hemen çıkmak istiyorlar ama yokuşu
hemen çıktığında bir ayağın kayarsa direkt
aşağı inersin. Yavaş yavaş çık ki en azından
inerken ayağın takılıp kaydığında ortalarda
kalabilesin. Kadın isterse yapamayacağı şey
yoktur. Sadece çok çalışmamız lazım.
Büşra Tosun Yörük

instagram: gokceninevyemekleri
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MART’20
KÜLTÜR SANAT ETKiNLiKLERİ
YETİŞKİN TİYATROSU

BiZE HER GÜN
BAYRAM

15

MART
PAZAR
SAAT: 20.00

* 12 yaşından küçük çocukların
getirilmemesi rica olunur.

SİZ
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Köşe Yazısı

Histeroskopi Nedir,
Nasıl Yapılır,
Öncesinde
Ne Yapılmalı?
Kadın sağlığının en önemli hususlardan
biri rahim sağlığıdır. Bu nedenle
geliştirilmiş olan tıbbi prosedürler
mevcuttur. Histeroskopi de bunlardan
biridir.

çıkarılması,

Histeroskopi nedir?

Histeroskopi; minimal düzeyde cerrahi
bir tıbbi operasyondur. Operasyonu
yürüten cerrah, rahim içine küçük
bir teleskop olan histeroskop aletini
iletir. Histeroskop, cerrahın bir video
monitörde rahim boşluğunun iç kısmını
görselleştirmesini sağlar. Rahim boşluğu
daha sonra herhangi bir anormallik için
incelenir. Cerrah rahmin şeklini, iç duvarını
inceler ve rahim patolojisinde bulunan
fibroid veya poliplerin varlığını arar. Ayrıca
fallop tüplerinde olan deformasyonları
görselleştirmeye çalışır.

Histeroskopi neden yapılır?

Birçok jinekolog rahmin iç duvarını
incelemek, düzensiz veya ağır adet
kanamasına neden olabilen fibroid veya
polip gibi oluşumları araştırmak için
histeroskopi yöntemini kullanmaktadır.
Hamile kalma zorluğu olan kadınlar için
değerlendirme de yapılabilmektedir.
Histeroskopiye uygun diğer durumlar
şöyle sıralanabilir:
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tedavisi yapılabilmektedir.

Histeroskopi öncesinde ne
yapılmalıdır?

Tanısal veya operatif bir histeroskopi
yapılması durumuna bağlı olarak
prosedürde değişiklikler görülebilir.
Uygulanacak olan anestezinin türüne
göre genel veya lokal anestezi
işlemi uygulanacaktır. Anestezinin
gerekliliklerine uygun olarak operasyon
gününden önce uygulamanız gereken bir
diyet listesi verilebilir.

Histeroskopi nasıl yapılır?

Histeroskopi öncesi yapılacak olan
tetkikler ve uygulamalar tamamlandıktan
sonra işleme başlanır.
Hasta işlem için uygun bir şekilde giydirilir
ve uzanması istenir. Histeroskop adı

Köşe Yazısı

verilen yaklaşık 2,5-5 mm genişliğinde
bulunan alet rahim ağzına yerleştirilir ve
görüntünün görülebileceği bir televizyon
ekranına bakılarak ilerlenir. Histeroskop,
rahimin tamamen içerisine girebilmek ve
duvarları birbirinden ayırabilmek için özel
bir sıvı veya gaz kullanır. Böylece rahim
boşlukları ve tüm duvarlar görülebilir.

ve olumlu sonuçlara daha çabuk
ulaşılabilen bir uygulamadır. Hemen
tüm hastalar histeroskopik cerrahiyi
takiben aynı gün taburcu edilmektedir.
Ayrıca ciltte kesik yapılmadığı için yara
izi bırakmamaktadır. İşlem sonrası ağrı
minimal düzeydedir ve enfeksiyon riski
neredeyse hiç bulunmamaktadır.

Rahimde herhangi bir sorun
görüldüğünde, aynı zamanda tedavi de
edilebilir. Özel aletler, gerekli olan ek
ameliyatlar için ince makas ve graspers
dahil olmak üzere, histeroskop içinde ince
bir kanal boyunca kullanılabilir. Bu aletler,
patolojik test için gönderilecek anormal
dokunun çıkarılmasına yardımcı olur. Eğer
histeroskopi esnasında lokal anestezi
verilmişse, kapsamlı bir cerrahi müdahale
için, genel anestezinin organize edilmesi
gerekebilir.

Histeroskopinin riskleri var
mıdır?

Histeroskopi sonrası
nasıl gelişir?

Eğer genel anestezi
eşliğinde kapsamlı
bir cerrahi işlem
yapılmamış ise
işlemden kısa bir
süre sonra hasta
taburcu edilebilir.
Genel anestezi
var ise, etkisinin
geçmesi ve gözlem
altında tutulması
için hastanede
kalınabilir.
Prosedürden
birkaç gün sonra hafif bir kramp
veya birkaç hafta süreyle kanlı akıntı
olması normaldir. Krampları hafifletmeye
yardım etmek için doktor tarafından
reçete edilen ilaçlar kullanılabilir. Ateş,
titreme veya ağır kanama varsa detaylı
kontrol için sağlık kuruluşuna gidilmelidir.

Histeroskopinin avantajları
nelerdir?

Histeroskopi hızlı bir şekilde gerçekleşen

Histeroskopik cerrahi sırasında önemli
komplikasyonlar çok nadir olarak görülür.
Komplikasyon görülme oranı 2500
vakadan 1 kişiye eşittir.
Histeroskopik cerrahiye özgü
komplikasyonlardan ilki rahimde
delinmenin meydana geldiği uterus
perforasyonudur. Bu nedenle genellikle
gözlem için bir gece hastanede kalmak
gerekebilir. Ayrıca rahmin dışına bakmak
için bir laparoskopi uygulamasının
da yapılması gerekebilir. Kan
transfüzyonu gerektirecek
kadar nadir olmakla
birlikte, bu tip bir
komplikasyonun
sonucu
olabilmektedir.
Eğer rahimden
bir anormalliğin
çıkarıldığı
ameliyat
sırasında delinme
oluşmuşsa mesane
veya bağırsak gibi
diğer organlara zarar
verebilme ihtimalinden
dolayı ciddi bir komplikasyon
olarak görülür. Bu durumda
laparoskopi ya da laparotomi
(karın içinde yapılan bir insizyon)
gibi daha ileri cerrahi müdahaleler
gerekebilir.
Hamilelik durumunda
histeroskopi, düşüklere
neden olacaktır. Bu
nedenle hamilelik durumu
kesinleşene dek histeroskopi
yapılamamalıdır.
Op. Dr. Havva Pars Ağargün

Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı - Tüp Bebek
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SABAHÇI
KAHVESİ
Yazın kavurucu sıcakları yavaş yavaş
yerini ılgıt ılgıt esen ılık meltemlere
ve hafifçe çiseleyen yağmurlara
bırakmıştı. Sonbaharın belirtileri
her yerde hissediliyordu. Ormanda
sarının her tonu vardı. Ağaçlara
veda eden yapraklar sağa sola
savruluyordu. Köyde kış hazırlıkları
yoğun bir şekilde devam ediyor;
bir taraftan pekmezler kaynıyor, bir
taraftan da turşular kuruluyordu.
Pekmez kazanlarının altındaki
ateşte mısır közlemek ayrı bir
zevkti. Tarhanalar çoktan dolaplara
yerleşmişti. Eskiler böyle zamanlara
“çakım vakti” derlerdi. Tarladaki
ekinler harman kenarlarına yığınlar
halinde toplanmış, “düven”le
sürülmeyi bekliyordu. Bir harmanı
üç aile ortak kullandığı için zaman
sıkıntısı yaşanıyordu. Yağmurlar
başlamadan samanın samanlığa,
buğdayın ambara doldurulması
gerekiyordu. Harman günleri
yetişkinler için büyük bir sıkıntıydı
ama çocuklar için apayrı bir zevkti.
“Düven”in üzerine binerek tur
atmanın tadına doyum olmazdı.
Harman günlerinin gecesi de
bambaşka olurdu. Gündüz saman
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haline getirilen ekin yığınları
harmanın ortasında toplanır,
samanla buğdayın ayrılması için
rüzgarda savrulurdu. Bazı geceler
rüzgar esmez, saatlerce beklenirdi.
Elektrik olmadığı için lüks lambaları
yakılır, çocuklar yığınların arasında
saklambaç oynardı. Tepenin
arkasından yavaş yavaş başını
uzatan ay geceye ayrı bir güzellik
katardı.
Bu hummalı çalışmalar sürerken
Hüseyin de ayrı bir telaş içindeydi.
Ortaokula başlamak için gün
sayıyordu. Bir taraftan seviniyor, bir
taraftan da köyünden, ailesinden
ayrılacağı için üzülüyordu. İlk defa
ailesinden ayrılacaktı. Kendisini
nasıl bir ortamın beklediğini de
bilmiyordu. Babası:
nedeniyle yollar kapalı olur, yaz
dtemişti. Bu, hiç hoşuna gitmedi.
Köydeki kış günlerini çok severdi.
Karın lapa lapa yağışını, köknar
ağaçlarının dallarında birikmiş
kar kümelerini, naylon gübre
çuvallarının üzerine binip kayak

yapmayı bir daha yaşayamayabilirdi.
Bütün kış mevsimini gurbet ellerde
geçirmek istemiyordu.
Nihayet beklenen gün geldi. Tahta
bir bavul hazırlanmış, Sümerbank
mağazasından sağlam bir takım
ayakkabı ve ucuzundan bir takım
elbise alınmıştı. İlk defa ayakkabı
ve takım elbise giyecekti. Eşyalarını
özenle bavuluna yerleştirdi. O,
bavulunu hazırlarken onu izleyen
annesi ağladığını göstermek
istemiyordu. Ayakkabılarını bir
poşete koyup çamurlanmasın
diye yanına aldı. Minibüse kadar
kara lastikleri giyecek, her ihtimale
karşı onları da bavuluna koyup
götürecekti. Babası:
-“Haydi oğlum geç kalıyoruz,
deyince
annesinin elini öpüp ablası ve
kardeşiyle vedalaşarak yola çıktılar.
Ablası arkalarından bir maşrapa
su döktü. Yol üzerindeki Şaban
Amcalara ve İrfan Amcalara da
uğrayarak vedalaştı.
Köyün başına çıktıklarında geri
dönüp uzun uzun bir daha

baktı, sanki bir daha buraları
göremeyecekmiş gibi hüzünlendi.
Yaklaşık bir saatlik yürüyüşten sonra
buluşma yerine vardılar. Kendilerini
bir kamyon bekliyordu. Kamyonun
etrafında da civar köylerden
şehirde değişik okullarda, genellikle
liselerde okuyan 15- 20 kişi vardı.
Onların babaları yoktu. Bir de sanat
okulunda görevli Sabri öğretmen
vardı. Hüseyin:
” diyerek önceden
tanıdığı minibüsün sahibiyle
konuştu. Minibüs arıza yaptığı için
kamyon kiralayıp şehre, sanayiye
götürüyormuş. Başka araba
olmadığı için de yolcular kamyonun
üzerindeki minibüse bineceklermiş.
Öyle de yaptılar, herkes tıka
basa minibüse bindikten sonra
kamyonun kasaları kapatıldı.
Artık şehir merkezine kadar
minibüsten çıkma imkanı yoktu.
120 kilometrelik yol, ne olacak ki,
diyebilirsiniz. Hiç de öyle değildi.
Gidilecek yol, saatte ancak 1520 km hız yapılabilen bozuk ve
stabilize bir yoldu. Anlayacağınız
7-8 saat sürecek zorlu bir yolculuk
başlıyordu.
Önce Kızılcasu’ya vardılar.
Burada orman işletme şefliği
vardı. Yeşillikler içinde bir cennet
köşesiydi sanki. Bir sürü çalışan
memur ve işçi vardı. Dağın
zirvesinde bir kasaba gibiydi.
Öğretmen, her yerde öğretmendir.
Sanat okulunda öğretmenlik
yapan Sabri Bey, buraları iyi
bildiği için arabadakilere rehberlik
yapıyordu. Gökçeağaç’ı geçtikten
sonra Ballıdağ’a vardılar. Dağın
başında, çam ormanlarının içinde
lüks bir oteli andıran devasa bir
bina ile karşılaştılar: “Ballıdağ
Gögüs Hastalıkları Sanatoryumu.”
Sabri Hoca, hikayesini anlattı:
“Burada yaşayan bir çoban,
verem hastalığının ölümcül
olduğu dönemlerde bu illete
yakalanmış, İstanbul’daki muayene
sonucunda doktorlar tarafından

kendisine altı aylık ömrü kaldığı
bildirilmiş. Eğer, verilen perhize
harfiyen uyarsa birkaç ay daha
yaşayabileceği söylenmiş. Köyüne
dönünce koyunlarını alıp Ballıdağ
ormanlarında çobanlık yapmaya
başlamış. Her gün doktorların
dediğinin tam tersini yapıyor,
nasıl olsa öleceğim diye, doktorlar
neyi yasakladıysa onları yiyormuş.
Verdikleri sürede ölmeyince,
bir yıl sonra kontrole gittiğinde
hastalığının tamamen iyileştiği
anlaşılmış. Ballıdağ’a bir heyet
gönderilerek incelemeler yapılmış
ve bu çam ormanlarının içerisine
Türkiye’nin en büyük verem
sanatoryumu kurulmuş.”
Yolculuk çok yorucu geçiyordu.
Arabadakilerin çoğunu araba
tuttu, kapılar da açılamadığı
için iyice bunaldılar. Hüseyin de
sersemlemiş, öndeki koltuğa başını
dayayarak uyumaya çalışıyordu.
Uzun ve yorucu bir yolculuktan
sonra akşama yakın şehre ulaştılar.
Hüseyin ve iki arkadaşı dışında
herkesin yeri yurdu belliydi. Evlerine
ve yurtlarına dağıldılar. Onlarsa beş
kişiydiler, üç öğrenci ve iki veli. Bir
arkadaşlarının babası gelememiş,
onlara emanet edilmişti. Okul
kayıtları önceden yapılmış ancak
asıl önemli olan kalacakları yurda
henüz başvurmamışlardı. Yurt
sorumlusunun sabah geleceğini
öğrenerek ayıldılar. Hava kararmaya
başlamıştı, acilen bir otel
bulmalıydılar. Zaten topu topu iki
otel vardı: Birisi meşhur Selvi Otel
ki orada kalma imkanları yoktu,
lükstü ve çok pahalıydı. Diğeri ise
genellikle şoförlerin konakladığı
Ilgaz Palas Oteli. Maalesef orada
da yer bulamadılar, okulların açılış
dönemi olduğu için çok kalabalıktı.
Tanıdıkları bir akrabaları da yoktu.
Babası:

dedi. Bir sabahçı
kahvesi bulup oturdular. Neredeyse
orada bile yer bulamayacaklardı.
Yalnız bu kahvelerin bir özelliği

vardı, uyumak kesinlikle yasaktı.
Zaten yolda pestilleri çıkmış,
ayakta zor duruyorlardı. Yaz olsa bir
parkta, banklarda uyuyabilirlerdi
ama havalar soğumuştu, özellikle
geceleri serin oluyordu. Başlarını
masaya koysalar garson gelip
uyarıyordu, dışarı çıksalar bir daha
oturacak da yer bulamayabilirlerdi.
On beş dakikada bir çaylar
tazeleniyor, öncekiler içilmeden
geri götürülüyordu. Hüseyin:

Hüseyin, çaylar gelir gelmez çay
tabaklarındaki şekerleri topluyor,
aklınca zararı azaltmaya çalışıyordu.
Hem de gece boyunca ne kadar
çayın geldiğini öğrenecekti.
Dakikalar yıl olmuş, geçmek
bilmiyordu. Nihayet dışarıdan
yanık bir ezan sesi duyuldu. Sabah
olmuştu.
dedi babası.
Hüseyin’in ceketinin cepleri
şekerle dolmuştu. Oturdukları
çay bahçesinde cebindeki
şekerleri masaya boşaltıp saydı:
Tam 190 taneydi. Parmaklarıyla
hesaplamaya başladı: Önce beşe
böldü, çıkan sayıyı da ikiye bölerek
kişi başı bardak hesabını yaptı.
Matematiği fena sayılmazdı da
parmaklarını katmasa iyiydi. Orman
işletmesinde depo memuru olan
Şaban amcası sürekli kendisine
tomruk hesapları yaptırdığı için
dört işlemi oldukça gelişmişti.
Uzatmayalım, tam 95 (Yazıyla
doksan beş) bardak çay parası
ödeyerek hayatları boyunca
unutamayacakları sabahçı
kahvesinden ayrıldılar.

Hüseyin AY/Edebiyat Öğretmeni
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BİLYA ÖĞRENCİLERİ
PANAYIR ETKİNLİĞİNDE
PROJELERİNİ TANITTI
Çekmeköy
Belediyesi ve
İstanbul Kalkınma
Ajansı iş birliğiyle
yürütülen “BİLYA
Çekmeköy Bilişim
ve Yaratıcılık
Atölyesi”nin birinci
kurunda üretilen
projeler kamuoyuna
tanıtıldı.

Çekmeköy Belediyesi’nin, 2018 yılı
Çocuklar ve Gençler Mali Destek
Programı kapsamında İstanbul
Kalkınma Ajansı’ndan destek aldığı
BİLYA-Bilişim ve Yaratıcılık Atölyesi
projesi meyvelerini vermeye başladı.
Robotik ve Kodlama, 3D Tasarım,
Uzay ve Havacılık, Biyotasarım olarak
dört ayrı branşta, dört kurdan oluşan
projenin ilk kuru tamamlandı. 300
öğrencinin eğitim aldığı kur sonunda,
eğitimini tamamlayan öğrencilerin
hazırlamış olduğu projeler, Turgut Özal
Kültür Merkezi'ndeki panayır etkinliği
ile ziyaretçiler ve jüri üyelerine sunuldu.
Panayır etkinliğinde Robotik ve
Kodlama alanında 10, 3D Tasarım, Uzay
ve Havacılık ve Biyotasarım alanlarında
beşer proje olmak üzere toplam 25
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proje sergilendi.
Çocukların yeteneklerini keşfetme,
kreatif düşünme, hayal gücünü
kullanma, bilimsel düşünme, problem
çözme, kolektif çalışma kapasitelerinin
artırılmasının hedeflendiği projenin
panayır etkinliğinde; farklı gruplardaki
öğrencilerin birbirlerinden ilham
almaları ve akranlarını projeye teşvik
etmeleri amaçlanıyor.
BİLYA projesinin bir kurunda 48
saat süren eğitimler verildi. Kültür
Merkezleri ve projeye dahil edilen iki
okulda gerçekleştirilen birinci kurda
300 öğrenci eğitim aldı. Mart 2020’de
ikinci kur, Nisan 2020’de üçüncü
kurun yapılması planlanan projeye kur
başlangıçlarında yeni kayıtlar alınacak.
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Sergilenen Projeler

3D Tasarım:
Katlanabilir Drone, Protez Bacak, Mars
Habitat, Ayarlanabilir Engelli Rampası,
Uzay Yelkenlisi,
Uzay ve Havacılık:
Mars Keşif Aracı, Mars Rover Aracı
Tekerleri, El Planetaryumu, Radar Blimp
Zeplin,
Biyotasarım:
Tıkanmış beyin damarları için tırtıl

robot, Doğa Dostu "Biyoplastik", Drone
Ambulans İstasyonu, Organelleri Işık ile
Gösterme, Engelden Kaçan Robot,
Robotik ve Kodlama:
Mars Gezegeni Kolonileşme Çalışmaları
İçin Akıllı Tarım Sistemi, İşitme Engelli
Bireyler İçin Gözlük, Ses Kontrollü
Robot, Şerit Takip Eden Araç, Mars
Rover Aracı, IOT Akıllı Ev Sistemi,
Alzheimer Hastalarının GPS ile Takip
Edilmesi, Tehlikeli Gaz Takip Sistemi,
Engelli bireyler için akıllı sandalye
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UYGULAYARAK
ÖĞRETECEK

DENES
EĞİTİMLERİ
BAŞLADI
Çekmeköy Belediyesi’nin yeni nesil eğitim projesi
DENES (Deneyimsel Eğitim Sistemi) ilk eğitim
dönemine 1080 öğrenci ile başladı.
DENES kısa ismi ile hayata geçirilen
Deneyimsel Eğitim Sistemi Projesi, Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev
sahipliğinde Turgut Özal Kültür Merkezi’nde
yapılan tanıtım toplantısı ile resmi olarak
başladı. 10-18 yaş aralığındaki Çekmeköylü
gençlerin teoride aldıkları bilgileri pratiğe
çevirme imkânı bulacakları eğitim atölyeleri
hafta sonları eğitime açık olacak. 1080
öğrenci ile başlayan projede Hobi Kulübü,
Deneyimsel Öğrenme Kulübü, Bilim ve
Teknoloji Kulübü, Kültür Sanat Kulübü
olmak üzere dört ana alanda 14 farklı atölye
bulunuyor. Projeye kayıt olan öğrencilere
Çekmeköy içindeki kültür merkezlerinde
kurulan sınıflarda yıl boyunca düzenli
eğitimler verilecek.
Proje tanıtım toplantısında salonu dolduran
öğrencilerin sevgi gösterileriyle kürsüye
çıkan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, “Sevgimiz karşılıklı, keşke anne
babalarınızda aramızdaki muhabbeti görse.
Allah size sağlıklı, uzun ömürler versin,”

56

diyerek sözlerine başladı. Başkan Poyraz,
“İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliği ile
hayata geçirdiğimiz bu projemize ilk olarak
1080 öğrencimizle başlıyoruz. Yapımı devam
eden kültür merkezleri ve köy konakları
tamamlandığında öğrenci sayımız daha da
artacak. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı ile eş
zamanlı ilerleyecek eğitimlerimizde okulda
gördüğünüz teorik eğitimleri pratiğe dökme
imkânı bulacaksınız. El becerilerinizin yanında
üretici düşüncelerinizi geliştirebileceğiniz
ahşap ve epoksi dersleri, okuldaki
derslerinize yardımcı olacak sınıflar ve kültür
sanat alanında kadim medeniyetimizin
kültürel miraslarını yaşatmak için verilecek
sanat eğitimleri ile hafta sonlarınızı iyi
değerlendirebileceğiniz bir sistem kurduk,”
dedi.
Tanıtım toplantısında konuşan Çekmeköy
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş da
Bakanlığın 2023 hedefleri ile birebir örtüşen
bu proje ve okullardaki fiziki iyileştirmelere
verilen destek nedeniyle Belediye Başkanı
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Ahmet Poyraz’a teşekkür etti.

Kulüpler ve Atölye
içerikleri

Bilim ve Teknoloji Kulübü’nde; Robotik
Kodlama, Uzay ve Havacılık, 3D Tasarım ve
Biyo Tasarım atölyeleri yer alıyor. İstanbul
Kalkınma Ajansı tarafından da desteklenen
atölyelerde öğrencilerin bilgi ve becerilerinin,
bilimsel düşünme ve problem çözme
yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.
Bu atölyelerde gençler, evrenin sırlarını
çözmeye çalışacak, geleceğin lisanı olan
kodlamayı öğrenecek ve teknolojik tasarımlar
yapacaklar.

Deneyimsel Öğrenme kulübünde 4, 5, 6 ve
7. sınıf öğrencileri için Matematik, Yabancı
Dil, Fen Bilimleri ve Türkçe; 3. ve 4. sınıflar için
Mental Aritmetik Atölyeleri yer alıyor.
Hobi Kulübü’ndeki Ahşap ve Epoksi
Atölyeleri’nde; gençler nesneye şekil vermeyi,
özgün ürünler tasarlamayı ve farklı bakış
açıları kazanmayı öğrenecekler. El becerisini
geliştiren gençler sanatın ve zanaatın
inceliklerini anlayacaklar.
Kültür Sanat Kulübü’ndeki Edebiyat, Şiir
ve Sinema Atölyeleri’nde; şiir, hikâye ve
romanın yanı sıra çağımızın görsel sanatı
sinemaya dair birçok bilgi aktarılacak.
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İLK
YURDA
ÖZLEM
Çekmeköy Belediyesi Açık Fikir Platformu
öğrencileri, Doğu Türkistan’da yaşanan
zulmü şiirlerle protesto etti.

Çekmeköy Belediyesi Açık Fikir Platformu
öğrencileri, Doğu Türkistan’da zulme uğrayan ve
asimile edilmeye çalışılan insanlar için bir araya
geldi. Türkiye Yazarlar Birliği'nde gerçekleşen
programda Doğu Türkistan'dan gelen ve
Türkiye'de öğrenimine devam eden lise öğrencisi
İmran Sadai, okuduğu şiiri Doğu Türkistan’da kar
altında kalıp vefat eden Nesrullah adlı çocuğa
armağan etti. Programa Türkiye Yazarlar Birliği
Başkanı Mahmut Bıyıklı, şair ve yazar Ali Ural,
öykücü Naime Erkovan katıldı.
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Açık Fikir Platformu’nda gönüllü olarak görev alan
lise öğrencisi Rabia Özay, “Ben çok mutluyum, bu
programı Doğu Türkistan zulmüne bir başkaldırı,
bir ses çıkarış olarak görüyorum. Arkadaşlarımız
şiir okudular, bende fotoğrafları yorumlarken çok
duygulandım. Bu yaşadıkları zulme çoğu ülkenin
ses çıkarmaması bizi çok üzüyor. Bu programı
bir umut olarak, bir yardım olarak düşündük
arkadaşlarla. Hem mutlu hem de kalbimiz buruk
bir şekilde yaptık bu programı. Çok teşekkür
ederim emeği geçen herkese,” şeklinde konuştu.

MART’20
KÜLTÜR SANAT ETKiNLiKLERİ
YETİŞKİN TİYATROSU

27

MART
CUMA
SAAT: 20.00

* 12 yaşından küçük çocukların
getirilmemesi rica olunur.

SİZ

ÜCRET
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14 ŞUBAT’TA

Evet DEDİLER
Çekmeköy Belediyesi’ne başvuru yapan 35
çiftin nikâhı 14 Şubat’ta kıyıldı.
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Evliliklerini özel bir güne
denk getirmek isteyen
çiftler 14 Şubat’ta
nikâh kıyılması için
günler öncesinden
belediyelere başvuruda
bulundu. Çekmeköy
Belediyesi Nikâh
Salonu’nda da 35 çift
sevgililer gününde
birlikteliklerini evliliğe
dönüştürdü. Belediye
Başkan Yardımcılarının,
Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet
Poyraz’ın selamlarını
ileterek kıydıkları
nikâhlarda, çiftleri
aileleri ve sevenleri de
yalnız bırakmadılar.
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KONSER BİLETİ

Kazandılar

Ç

ekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz, aylık
gençlik dergisi Teneffüs’ün
ödüllü bulmacasını çözüp
hediye kazanan gençleri
belediyede ağırladı.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, Teneffüs dergisinden konser
bileti kazanan öğrencileri belediyede
misafir ederek, biletlerini takdim etti.
Çekmeköy Belediyesi’nin tarih, genel
kültür, edebiyat, spor, teknoloji, sanat
ve güncel konulardan oluşan dopdolu
içerikle hazırladığı ve ilçedeki liselerde
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dağıttığı aylık gençlik dergisi
Teneffüs hediye vermeye devam
ediyor. Ödüllü bulmacayı çözüp,
şifresini yollayanlar arasından
seçilenler, kitap, sinema, tiyatro,
konser bileti gibi hediyeler
kazanıyorlar.
Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz, Ocak sayısında
‘Şiddete Hayır’ şifresini çözerek
gönderen ve kura sonucu ödül
kazanan beş öğrenciyi okul

müdürleri ile birlikte belediyede
misafir etti. Gençlerle sohbet
eden Başkan Poyraz, ”Bizi
gençlerle buluşturan dergimizde
bugüne kadar kitap, sinema
bileti verdik. Bu ayki hediyemiz
Mustafa Sandal’ın Bostancı
Gösteri Merkezi’ndeki konseri
için çift kişilik biletti. Dergimiz
gibi hediyelerimizi de güncel
tutacağız. Gençler bizi takip
etmeye devam etsin,” dedi.
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KIŞ SPOR
OKULLARI
BAŞLADI

Çekmeköy
Belediyesi’nin
düzenlediği Kış
Spor Okulları’nın
açılışı Özden
Cengiz Anadolu
Lisesi’nde
düzenlenen
bir törenle
gerçekleşti.

Özden Cengiz Anadolu Lisesi
Kapalı Spor Salonu’nda
Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev
sahipliğinde düzenlenen Kış
Spor Okulları açılış törenine;
Çekmeköy Kaymakamı Âdem
Arslan, Çekmeköy İlçe Milli
Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş,
Gençlik Spor ilçe Müdürü
Muhammet Kılıç, öğrenciler
ve vatandaşlar katıldı.
Çocukların zamanlarını
verimli kullanabilmeleri
için düzenlenen kış spor
okullarında kurslara kayıt
yaptıran 7-16 yaş arası
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çocuklara; basketbol, voleybol,
futbol, jimnastik ve tenis gibi
spor dallarında eğitimler
verilecek.
Programda öğrencilere
seslenen Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz
“Vatandaşlarımızın spor
yapabilmesi için ilçemizde fiziki
mekânlar oluşturmanın yanı
sıra çeşitli spor organizasyonları
gerçekleştiriyoruz. ‘Sporun kalbi
Çekmeköy’ diyerek çıktığımız
bu yolda, sporla iç içe sağlıklı
bireyler yetişmesi için var
gücümüzle çalışıyoruz. Bugün
açılışını yaptığımız kış spor
okullarımız da bu çalışmaların
bir parçası. Uzman eğitmenler
eşliğinde üç ay süreyle devam
edecek bu kurslardan inşallah en
güzel şekilde istifade edersiniz,”
dedi.
Çekmeköy Kaymakamı Âdem
Arslan, Başkan Poyraz ve
protokol üyeleri Kış Spor
Okulları’nın başlama vuruşunu
birlikte yaptılar. Törende
öğrenciler jonglör gösterisiyle
doyasıya eğlendiler.
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Gezi Yazısı

SU VE NEFES:

KADIN

Her dağın kendine göre karı var. Ne
güzel, ne doğru bir söz... Her insanın
kendine göre bir hayatı, türlü dertleri,
sevinçleri, hüzünleri velhasıl beklentileri
var.
Kadın ve erkek gözüyle baktığımızda
beklentilerde ne çok farklılıklar ortaya
çıkıyor değil mi?
Bu farklılıklara girmeden, biraz
kadından; geçmişten bu güne hiç
bitmeyen ve bitmeyecek olan kadim
konudan bahsedelim.
Demokrasinin doğum yeri olarak
bilinen Yunan antik döneminde halkı
oluşturan bireyler -sözüm ona- sadece
erkeklerden oluşuyordu. Kadınlar,
çocuklar, esirler ve hizmetçiler ise birey
olarak sayılmıyordu. Yani “kadın” insan
yerine bile konulmuyordu. Bu durum
o zamanın şartlarına göre; bırakın
erkekleri, kadınlara bile tabii yani olağan
geliyordu. Bu anlayış öyle güçlü bir
gelenek haline geldi ki günümüzde
bile etkilerini hissettirmektedir. Erkek
hegemonyası, kadını hep bir adım
geride bırakmıştır.
Neyin nasıl yapılacağına dair kurallar,
erkekler tarafından düzenlenmiştir.
Kadınların işini zorlaştıran bu durum;
erkekleri hayattaki konumlarında 1-0
öne geçirmiştir.
O günden bu yana hataların, günahların
ve yanlışların sahibesi edilen kadın,
olanlardan bihaber, tüm tartışmalarda
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başrol olmuştur. Hep edilgen olmuş, hiç
kimse “sen ne istiyorsun, sen bu konuda
ne düşünüyorsun” diye sormamış.
Sözüm ona düzenlemeler yapılmış,
birtakım haklar tanınmış, ancak bu
haklar kadına yapılmış bir lütufmuş gibi
düşünülmüştür. Oysa bu haklar zaten
kadından alınmış olan hakların iade
edilişidir.
Ne kadın ne de erkek birbirlerine
hükmetmek için yaratılmamıştır.
Onlar birbirlerini tamamlamak için
yaratılmıştır. Kaldı ki güneş görmeyen
fidan nasıl büyüyüp serpilemiyorsa,
dallanıp budaklanarak ağaç olamıyorsa,
baskı altında hiçbir insan da verimli
olamaz, başarı gösteremez.
Peygamberimiz “Dikkat edin, sizin
kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi
kadınların da sizin üzerinizde hakları
vardır,” diyerek kadını ikinci sınıf yapan
cahil toplumları ikaz eder.
Çoğu erkeğin gücüne güç katan, onu
cesaretlendiren, harekete geçiren, ona
ilham olan, desteğini esirgemeyen
kadınlardır. İster eş, ister anne, ister abla
veya kız çocuğu deyin; erkeği erkek
yapan kadındır. Nasıl doğduğunda
ve çocukluğunda annesi yanında ise;
gençliğinde ve yaşlılığında da yine eşi
vardır yanında. Elbette ki istisnalar
kaideyi bozmaz, ancak, elmanın
yarısı erkek ise; diğer yarısı da
kadındır. Evliliklerde neden
karı koca denmiş biliyor
musunuz? Erkek, koca bir
dağ ise, kadın onu örten,

Köşe Yazısı

Kadın toplumun
suyudur, nefesidir

saran onunla bütün olan karıdır. Kar;
dağların yücesine, koca dağlara yağar.
Anne olmasıyla farklı bir güç gelir
kadına. Evladı için tüm dünyayı
karşısına alabilir. Evet; çocuğu için nice
fedakarlıklar yapar imkansızı oldurur.
Öyle bir sever ki, tüm fedakarlıkları
gülümseyerek, huzurla yapar. Evladının
bir gülümseyişi, başını göğsüne sıcacık
yaslayışı onu dünyanın en bahtiyar
insanı yapmaya yeter. Kadındır,
çocuğunu “insan” yapan. Ona en kötü
zamanlarında çıkış yolu, huzur kucağı
olan. Yaşımız ne olursa olsun en çaresiz
anlarımızda anne kucağında alırız, derin
nefeslerimizi huzurla...
Erkek kale, zırh ve koruyucu
olarak görünürken,
kadın huzurdur, aşdır,
sırdaştır en önemlisi
yoldaştır. Günümüzde
sorumluluklar bile
eşitlenmiştir. Yeri
geliyor kadın
zırh oluyor
erkeğine. İlham

oluyor yapacağı girişimlere. Erkek;
eşi gelmeden evin aşını hazırlıyor,
dertlerine yoldaş oluyor. Zaman
geçtikçe kadına bakış açısı da
değişmiştir. Önceden elinin hamuruyla
erkek işine giremeyen kadınlar,
şimdi şirketlere yönetici konumuna
gelebilmektedir. Tarihimizde takma
adlarda, lakaplarla veya kocasının adıyla
edebiyata giren kadın yazarlar ve şairler
varken, günümüz kadın edebiyatçıları;
şimdi Fatma Aliye Hanımlara, Halide
Edip Adıvar’lara, Kerime Nadir’lere ve
diğerlerine reverans ederek rahatça
kitaplarını basabiliyorlar.
Hayatın kaynağı olan su,
nasıl hidrojen ve oksijen
elementlerinden oluşuyorsa
ve susuz bir hayat
düşünülemez diyorsak;
toplum da kadından
ve erkekten oluşur.
Kadınsız bir toplum
düşünülemez. Kadın
toplumun suyudur,
nefesidir.

Gönül Demet

Kağıt Rölyef Tasarımcısı

gonul.demet@gmail.com
Instagram: gonulgozuyle.kagitrolyef

67

Röportaj

BOKS SAMPiYONU
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,

Merhaba Büşra okuyucularımız için biraz
kendinden bahseder misin?
Adım Büşra Işıldar. Dört kardeşin ikincisi ve evin
tek kızı olarak 2002 yılında İstanbul’da doğdum.
Lise son sınıf öğrencisiyim. Babam ben daha
küçükken rahmetli oldu. Kendisi gazidir. Sporu
çok seven biriydi, özellikle boksu çok severdi.
Onun sevdiği bir şeyde başarılı olmak bana çok
gurur veriyor. 2017’de ilk Avrupa şampiyonu
olduğumda madalyamı ve şanlı Türk Bayrağımızı
onun Beykoz’daki kabrine götürerek ona hediye
ettim. İnanıyorum ki beni görüyordur ve gurur
duyuyordur. Bu başarıları elde etmemim mimarı
olan ve beş yıldır uyku düzeni, yeme-içme,
beslenme, diyet, antrenman ve günlük yaşantımın
her saniyesi ile yakından ilgilenen hocam Fikret
Taşdemir’e sonsuz minnettarım. Tabii bu arada
benim spor yapmama sonsuz destek veren ailem;
abim, annem, kardeşlerim bana çok kuvvet veriyor.
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Bir öğrenci olarak eğitimle sporu bir arada
yürütmek zor mu? Yaşadığın zorluklar
nelerdir?
Hiçbir zorluk yok, istedikten sonra insan her şeyi
başarabilir. Derslerimde de başarılı bir öğrenciyim.
Çok ağır antrenmanlar yapmama rağmen yine
de derslerime zaman ayırabiliyorum. Bazı aileleri
bu konuda anlayamıyorum sporun çocuklarının
derslerinde başarısızlık yaratacağına inanıyorlar.
Böyle düşünenlerin beni örnek almaları gerektiğini
düşünüyorum.
Zayıﬂamak için boksa başlamışsın. Daha sonra
süreç nasıl devam etti de bu noktaya geldin?
Evet, annem gündüzleri çalışıyor ve bize çok
iyi bakıyor. Çok güzel yemekler yapar. Biz de
kardeşlerimle evde yemek yiyip spor yapmadığımız
için kilo almıştık. Annem bir gün hocamla
konuşarak bizi zayıflamamız için boksa gönderdi.
Ben de bir yıl boyunca normal bir sporcu gibi
antrenmana gidip geldim. Spora ilk başladığım
zamanlarda şampiyon olmak gibi bir düşüncem
veya amacım yoktu. Hocamın beni karşısına alıp
“Şampiyon olmak ister misin?” diye sormasıyla
bu yolculuğum başladı. Haftalık üç gün olan
antrenmanlarım yedi güne çıktı ve dört ay sonra
Türkiye Şampiyonu oldum. Ve son üç yıldır da dört
Türkiye, üç de Avrupa şampiyonluğum var.
Boks sayesinde hayatında neler değişti?
Hayatımda olumlu anlamda çok şey değişti. Sağlıklı
yaşamanın ne demek olduğunu bilmiyordum şimdi
daha bilinçli bir şekilde yaşıyorum. Daha önce
Çekmeköy’de sade bir yaşantı sürüyordum ama
şu anda beni dünya tanıyor ve belki de hayatımda

Röportaj

hiç gidemeyeceğim ülkeleri son üç yılda gidip
görme imkânına sahip oldum.
Ailen boksla ilgilenmeni nasıl karşıladı?
Ailem boks yapmamı çok istiyor özellikle
abim ve annem en büyük destekçilerim.
Televizyonda benim Avrupa maçlarımı izlerken
kendilerini kaybettiklerini görüyorum bu beni
çok gururlandırıyor ve çok moral oluyor.
Sporla ilgili başarıların nelerdir? Bugüne
kadar kaç madalya kazandın?
2017-2018-2019-2020 yıllarında defalarca
İstanbul, dört defa Türkiye ve üç kez de
Avrupa şampiyonu oldum. Benim hedefim
2024 olimpiyatları. Hocamla beraber en
büyük hayalimiz olimpiyatlarda da şampiyon
olmak. Hayalimizi gerçekleştirmek için hiç ara
vermeden çalışıyoruz.
Spor yapan bir kadın hangi zorluklarla
karşılaşıyor? Senin karşılaştığın zorluklar
neler oldu?
Bizim ülkemizde maalesef kadınların spor
yapması özellikle de boks gibi bir spor
hiç olumlu karşılanmıyor. Bazen destek
beklediğimiz büyüklerimizden ‘kadın boks
mu yapar’ gibi kelimeler duyuyorum bu beni
çok üzüyor Ama ben buna kesinlikle karşıyım
bence her kadının kendini korumayı öğrenmesi
gerekir. Spor bir ülkenin kültürü olmalıdır.
Okulda arkadaşların seni örnek alıyor mu?
Almaya çalışıyorlar diyelim. Tabi ki birçok
arkadaşım beni örnek alarak spora başladı.
Son olarak yaşıtlarına ve Çekmeköy2023
dergisi okurlarına spor konusunda ne
tavsiye edersin?
Ben eğer spora başlamasaydım ve hocamla
karşılaşmasaydım şu anda muhtemelen
hayatıma obez olarak devam ediyor olurdum.
Okuldan eve giden evde dizi izleyen birisi
olabilirdim. Ama spor sayesinde televizyon
izlemeye bile vakit bulamıyorum sadece spor
yapıyorum ve derslerime çalışıyorum. Sağlıklı
yaşam, kaliteli bir hayat
için herkesin spor yapması
gerektiğini düşünüyorum.
Mustafa Kemal Atatürk’ün
“Sağlam kafa sağlam
vücutta bulunur” sözünü
unutmamamız gerekir. En
son olarak da ‘HAYDİ HERKES
BOKSA’ diyorum.
Zeynep Şen
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Çok yazılar yazdım ama bir gün
miyop üzerine bir yazı yazacağım hiç
aklıma gelmezdi. Başlığı da “Miyop
çılgınca ilerliyor” diye mi atsaydım?
2000 yılından itibaren miyoptaki
artışın fazlalığı nedeniyle tüm
dünyada durdurma konusunda
yayınlar çoğaldı ve göz
doktorlarından uyarılar gelmeye
başladı. Bizim ülkemiz yine de
sessizdi ve uyarıda bulunmada da
geç kalındı. Miyop artış oranındaki
patlamalar göz doktorlarının çeşitli
beyanatları ile dikkat çekmeye
başladı ama bu derdi anlatan
dermandan bahsetmeyen, reklam
kokan kısa yazıları geçmedi. Aileler
internet sayfalarının kirli bilgileri ile
baş başa bırakıldı. Bebeklerde miyop
ve astigmat patlaması, 12 yaş civarı
çocuklarda 4-5 numaralı miyop
gözlük kullanır duruma gelmesi
bilgiyi geniş kitlelere ulaştırmayı
zorunlu kıldı.
Bu yazı hastaları aydınlatmak üzere
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reçetelerinin yanına eklenen kısa
metinlerden oluşmaktadır.

MİYOPU DURDURUN

Miyop uzağı görememektir, eksi
camlarla görme sağlanır. Çocukluk
çağında başlayan miyop daha
erken başlıyor ve çılgınca ilerliyor.
Çocuklarda 4-5 numara gözlük sık
rastlanır oldu.
Miyop’un ilerlemesi mutlaka
durdurulmalıdır.
3 numaranın üzeri miyop göz
yapılarını bozar, çok sayıda göz
hastalığına zemin hazırlar.
Miyop 24 yaşına kadar ilerler.
Miyop ilerlerken göz ön arka çapı
uzar, kornea incelir ve öne doğru
dikleşir. Göz dibinde retina incelir,
dokularda hasar ortaya çıkar.
Astigmat ayrı bir derdinizdir,
gözlük de takılsa mükemmel görme
sağlanamaz.
Gözün yapısal durumu miyopu
ilerletir. İlerleyen bir miyop da gözde

özel incelemeler yapılarak göz
durumu belirlenmelidir.
Miyop ilerlemesini cep telefonu
kullanımı gibi basit nedenlere
bağlamayın. İki kardeşte aynı
miktarda cep telefonu ile uğraşır
ama biri miyoptur.
Miyop önlemlerle ve egzersizlerle
durdurulur.
İleride lazer olur düşüncesinden
uzaklaşın. Lazer bir ameliyat
işlemidir. Göz yapılarının
bozulmasını hızlandırır, ciddi göz
kuruluğu nedenidir. Ön merceğin
saydamlığını azaltır. Mükemmel
görmenin önündeki en önemli
engeldir. Göz gibi hassas bir
organı tamir edilmiş durumuna
düşürmeyin. Göz doktorları kendileri
lazer olmuyor.

MİYOP NEDEN İLERLEMEMELİ?
Miyop uzağı görememektir, eksi
camlı gözlükle görme sağlanır.
Miyop erken başlıyor, hızlı ilerliyor,
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Miyop artık daha erken başlıyor, daha hızlı ilerliyor, daha
yüksek numaralar oluşuyor.

24 yaşına kadar yüksek numaralara
ulaşıyor. Önlem alarak;
genetiği bozar. Çocukta miyop
yüksek dereceye ulaşırsa onun
çocuğunda daha yüksek numara
ortaya çıkar.
arka çap uzar, göz ön merceği kornea
dikleşir, incelir. Astigmat oluşur.
Astigmatın önüne geç: Astigmat
yamuk görmektir, gözlükle yeterince
düzeltilemez. Net ve mükemmel
görmenin önündeki engeldir.
arkasında, görmenin yapıldığı alandır.
Retina incelir, göz dibi dokuları
bozulur.
karanlıkta az görür. Numara arttıkça
karanlıkta görememe de artar. Bu
durum retina dokusundaki tahribat
sonucudur.
kullanımı gibi basit nedenlere
bağlama. İleride lazer olur
düşüncesinden uzaklaş.
durdurulmalıdır. Peki durdurmak için
ne yapmalı? Gözün yapısı miyopu
ilerletir. Göz yapıları incelenerek
gözün durumu belirlenmelidir.

MİYOP İLERLERKEN GÖZ
YAPILARI DA BOZULUR

Miyop uzağı görememektir. Eksi cam
ile görme düzeltilir. Miyop artık daha
erken başlıyor, daha hızlı ilerliyor,
daha yüksek numaralar oluşuyor.
Göz üzerine baskılar miyopta göz
yapılarını bozar, miyopu ilerletir.
3-6 numara arasındaki miyoplarda

ciddi sorunlar ortaya çıkar. Miyop
ilerlerken;
Gözün ön arka çapı uzar: Göz çok
hassas bir organdır.1 mm uzama 3
derece miyop yapar. Göz top gibi iken
yumurta gibi olur.
Sklera incelir: Gözün beyaz dış
tabakası uzarken incelir, yamulur,
astigmat oluşur. İnceldikçe miyop
daha da artar.
Kornea: Göz ön merceği kornea
dikleşir, öne doğru uzar. Kornea
0,58 mm kalınlıkta yani mm’nin
yarısı inceliktedir ve yumuşaktır.
Baskıdan çok çabuk etkilenir. Kornea
incelir. İncelince astigmat denen
kırışmalar ortaya çıkar. Astigmat
yamuk görmektir, gözlük de taksa net
görmez.
Göz ortasında yüzen yapılar: Göz orta
suyu vitreus pelte gibi iken su gibi
olur, içinde görüntüyü bozan lekeler
oluşur.
Retina incelir: Retina görmenin can
damarıdır. Gören noktalar bozulur,
gözlük de takılsa net görmeme
başlar. Uzama nedeniyle dokular
birbirinden ayrılır, hücre ölümleri,
doku kayıpları, dokusuz alanlar
ortaya çıkar. Sarı nokta yerinden
sapar. Optik sinirde kuruma başlar,
rengi beyazlaşır, yamulma nedeniyle
çevresinde doku kaybı ortaya çıkar.

MİYOPLAR KARANLIKTA NEDEN
AZ GÖRÜR?

Miyop uzağı görmemedir. Eksi
camla görme sağlanır. Yaşam tarzı
nedeniyle miyop çılgınca ilerliyor.
Miyopun ilerlememesi için yaptığımız
uğraşımızın bir başka nedeni de
karanlıkta az görmedir. Miyop

ilerledikçe gece karanlıkta görme de
azalır. Numara arttıkça hasta gece
daha az görür, gece dışarı çıkınca
özellikle merdivenden inerken arayış
içindedir.
Retina: Karanlıkta az görme retinanın
yani göz arka kutbunun bozulması ile
ilgilidir.
Merkezi-çevresel görme ve miyop:
Gündüz merkezi, gece çevresel
alandan görmeyi sağlarız. Karanlıkta
gözbebeği genişler ve gözdibinde
merkezi değil çevre alanı kullanılır.
Burasının hücreleri gece görmeyi
yapacak şekilde düzenlenmiştir.
Maalesef miyop yükseldikçe bu
bölgelerdeki hücrelerde harabiyet
ortaya çıkar. Gece göz bebeği
genişler ve gece görmeyi sağlayan
çubukların yoğun olduğu çevredeki
çevresel görme devreye girer.
Merkezi görme azalır.

NE YAPMALI?
3 numara bile kötü bir gözlük
numarasıdır.
gayretini önleyerek miyop
ilerlemesini önler. Evde aydınlanmayı
önemseyin.
değil, çevresel görme öğretilmelidir.
Yani bir yere gözünü dikerek
bakmamalı, gözü dalgın halde bakar
gibi kullanılmalıdır. Kontakt lens
kısmen periferik görmeyi de sağlar
ve gece görememe sıkıntısı azdır.
(Ama çevresel alanın bozulmaması
gerekiyor.)
yapacağı tahribat önlenmelidir. 3
numaradan sonra senede bir göz
71

Köşe Yazısı

dibi genişletilerek retina bozulması
değerlendirilmelidir. Göze destek
ürünleri: Lutein, zeaksantin, yaban
mersini, alfa lipoik asit, üzüm
çekirdeği özü, probiyotikler, Omega 3
(Balık yağı) Retinoik asit gözün ön ark
çapının uzamasını önler. A vitamini
(retinoidler), havuç ve maydanoz A
vitamini deposudur.

İLERLEYEN MİYOPTA GÖZDEN
KAÇANLAR
yazmada, kullanmada, camda
püf noktalar vardır. Gözlük göz
fonksiyonlarını üstlenmemeli, göz
fonksiyonları canlı tutulmalıdır. Aksi
durumda göz numarası ilerler.
kullanmak gözde lens çevresindeki
siliyer kasın kasılması ile geçici
miyopa neden olur. Hastaya gözlük
vermek yaşam boyu gözlüklü
yapmak demektir. İlk gözlük mutlaka
ilaçlı muayene ile verilmelidir.
ilerlemesini durdurmazsanız çocuğun
çocuğuna da genetik aktarmaya
neden olur ve daha yüksek numara
ortaya çıkar.
miyop korneayı inceltir, öne doğru
konikleştirir. Gözün ön arka çapını
uzatır. Retina ve göz orta suyu
vitreusu bozar.
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Katarakt erken gelir, göz tansiyonu
gelişir. En çok korkulan retina
dekolmanı ve pelte gibi olan göz orta
suyunun sıvılaşması ve içinde yüzen
cisimler oluşması görmeyi etkiler.
ilerledikçe gece karanlıkta görme de
azalır. Numara arttıkça gece az görme
de artar. Kontrast azalması daha
başka bir derttir ve hasta bunu net
göremiyorum diye ifade eder.
Ne yapmalı? Yaşam tarzı önemlidir.
Göz üzerindeki kapak baskısı
kaldırılmalı, göz dış kaslar arası
denge kurulmalı, göz içindeki siliyer
kas egzersizle veya özel gözlüklerle
gevşetilmelidir. Stres ve beslenme
önemlidir.

İLERLEYEN MİYOPTA ÖZEL
GÖZLÜKLER

Miyop uzağı görememektir ve 24
yaşına kadar ilerler. Miyop artık
daha erken başlıyor, daha hızlı
ilerliyor, daha yüksek numaralar
oluşuyor. Saldım çayıra Allah kayıra
zihniyetiyle miyopun ilerlemesine
fırsat verilmemelidir. Çünkü
miyop göz yapılarını bozar, birçok
göz hastalığına zemin hazırlar.
İlerlemeyi durdurmada özel gözlük
uygulamaları yarar sağlar.
EVDE DÜŞÜK NUMARALI ESKİ
GÖZLÜK KULLANILMALIDIR.
Numara 1.5 civarı ise evde gözlük

takılmamalıdır. (Gözü gözlükle
bozmak)
PİNHOLL DELİKLİ GÖZLÜK 1,2
mm’lik çok sayıda deliklerin olduğu
gözlüktür. 6 numaraya kadar miyopu,
2.50 numaraya kadar astigmatı
telafi eder ve gözlüksüz gösterir.
Miyop ilerlemesinde etkili olan
uyumu gevşetir, göz dış kasları
arasında dengeyi yeniden kurar.
Günlük toplam yarım saate yakın
çalışma sonrası 10’ar dakika şeklinde
kullanılmalıdır.
MYOPILUX: Miyop gözlük yakını
bozar, görme gayreti uyumu
güçlendirir, gözü gerer. Diğer
alternatif aşağıda +1.50 olan Bifokal
geçme gözlük eklentisidir.
Güneş yararlıdır ama göz yapılarını
olumsuz etkileyen zararlı ışınların
da süzülmesi gerekir. Antirefle bu
konuda yeterli olmaz. Polarize ek
koruyucular kullanılmalıdır.
İlerleyen miyop
başka göz
hastalıklarına da
zemin hazırlar.
Miyopu göz
yapılarını
bozmadan
durdurun.

Dr. Selim HÜSREVOĞLU

Göz Hastalıkları Uzmanı
FSM Tıp Merkezi / Çekmeköy

Geniş bilgi gormegelistirme.com sitesindedir
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Cumhurbaskanlıgı
M¡llet Kütüphanes¡
Açıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
açılış törenine katıldı.

Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş
mimariden esintiler taşıyan 7
gün 24 saat hizmet verecek,
"Türkiye'nin en büyük
kütüphanesi olma" niteliği
taşıyan Cumhurbaşkanlığı
Millet Kütüphanesi'nin açılışı
gerçekleşti.
Açılışta Özbekistan
Cumhurbaşkanı Şevket
Mirziyoyev'e ve eşi Ziroat
Mirziyoyeva, TBMM
Başkanı Mustafa Şentop,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay, Anayasa
Mahkemesi Başkanı Zühtü
Arslan, Yargıtay Başkanı
İsmail Rüştü Cirit, Danıştay
Başkanı Zerrin Güngör,
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
üyeleri, MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli, Yüksek
İstişare Kurulu üyeleri
ve Türkiye'deki misyon
temsilcileri katıldı.
Açılışı yapılan Millet

Kütüphanesi inşası
çalışmalarına 2016'da
başlandı. Kütüphane 125
bin metrekare kapalı alana
sahip ve aynı anda 5 bin
kişiye hizmet verebilecek.
Kütüphanede 4 milyon
basılı, 120 milyonun
üzerinde elektronik yayın ile
550 bin e-kitap ve nadir eser
bulunuyor.Basılı kaynakların
yanı sıra elektronik
kaynak aboneliklerine de
başlanan kütüphanede,
100 farklı ülkeden 134 farklı
dilde basılı kitap ile 120
milyon makale ve rapor,
uzunluğu 201 kilometreyi
bulunan raflarda yer alıyor."
Türkiye'nin en büyük
kütüphanesi olma" niteliği
dışında Cumhurbaşkanlığı
Millet Kütüphanesi'nin
hem koleksiyonu
hem de hizmetleri
açısından dünyanın sayılı
kütüphaneleri arasına
girmesi bekleniyor.
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48. İSTANBUL MÜZİK
FESTİVALİ’NDE
BEETHOVEN’IN
250’NCİ YAŞI
KUTLANACAK
48. İstanbul Müzik Festivali'nin programı, 4
Şubat Salı sabahı Feriye'de Sinema Feriye
Salonu'nda yapılan bir basın toplantısıyla
duyuruldu. Toplantıya İKSV Yönetim Kurulu
Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Elginkan Topluluğu
İcra Meclisi Başkanı ve E.C.A. Presdöküm Sanayii
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen
ve İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz

AHMET
SAY’A
ONUR
ÖDÜLÜ
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Çakırkaya konuşmacı olarak katıldı.
2-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek
olan 48. İstanbul Müzik Festivali, “Beethoven'ın
Aydınlık Dünyası” temasıyla 2020 yılında tüm
dünyada olduğu gibi Ludwig van Beethoven'ın
250. doğum yılını kutluyor. Festival, müziğiyle
insanlığın kültür mirasında önemli bir yer
edinen Beethoven'ın ikonik eserlerine, yeni
eser siparişlerine ve besteciden esinlenen yeni
projelere yer veriyor.

48. İstanbul Müzik Festivali
programı, festivalin ana temasını
destekleyici şekilde, “doğa sevgisi”,
“insan sevgisi”, “yenilikçi ve ileri
görüşlü müzik dili” gibi bestecinin
önemli yönlerini sunan alt temalar
üzerinde kurgulandı. 48. İstanbul
Müzik Festivali'nin bu yılki Onur
Ödülü, müzik eğitimcisi ve müzik
yazarı Ahmet Say'a sunulacak.
Festivalin Yaşam Boyu Başarı

Ödülü Rus ekolünün önde gelen
temsilcilerinden Alexander Rudin'e
sunulacak. Alexander Rudin'e
ödülü 20 Haziran Cumartesi
akşamı Süreyya Operası'nda
gerçekleştirilecek konser öncesinde
verilecek.
https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultursanat-haberleri/48-istanbul-muzik-festivalindebeethovenin-250inci-yasini-kutluyor/
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2020 BAFTA ÖDÜLLERİNE

1917 DAMGASI

Oscar Ödülleri’nin habercisi kabul edilen
ingiliz Sinema ve Televizyon Sanatları
Akademisi ödülleri, namı diğer BAFTA 2020
Ödülleri’ni kazananlar açıklandı. İngiltere’de
Londra’daki Royal Albert Hall’da düzenlenen
törenle 73. BAFTA Ödülleri, kazananlara
En İyi Film: 1917
Britanya Yapımı En İyi Film: 1917
En İyi Yönetmen: Sam Mendes - 1917
En İyi Erkek Oyuncu: Joaquin Phoenix - Joker
En İyi Kadın Oyuncu: Renée Zellweger - Judy
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Brad Pitt - Once
Upon a Time in Hollywood
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laura Dern –
Marriage Story
En İyi Uyarlama Senaryo: Taika Waititi - Jojo
Rabbit
En İyi Özgün Senaryo: Han Jin Won, Bong Joonho - Parasite
En İyi Çıkış Yapan İngiliz Yazar, Yönetmen ya da
Yapımcı: BAIT Mark Jenkin (Yazar/Yönetmen),
Kate Byers, Linn Waite (Yapımcı)

takdim edildi. Cambridge Düşesi Kate
Middleton ve eşi Prens William’ın da katıldığı
73. BAFTA Ödülleri’nde 1917,Once Upon a
Rime in Hollywood, Joker ve Parasite filmleri
öne çıktı. 1917 filmi 7 dalda ödül kazandı. İşte
2020 BAFTA Ödülleri’ni kazananlar:
İngilizce Olmayan En İyi Film: Parasite
En İyi Belgesel: For Sama
En İyi Animasyon: Klaus
En İyi Görüntü Yönetimi: Roger Deakins - 1917
En İyi Kurgu: Andrew Buckland, Michael
McCusker - Le Mans '66
En İyi Makyaj ve Saç: Bombshell
En İyi Müzik: Hildur Ingveldardóttir Guðnadóttir
- Joker
En İyi Kostüm Tasarımı: Little Women
En İyi Ses: Scott Millan, Oliver Tarney, Rachael Tate,
Mark Taylor, Stuart Wilson - 1917
En İyi Görsel Efekt: Greg Butler, Guillaume
Rocheron, Dominic Tuohy – 1917
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300'ü aşkın yayınevi ve 550’nin üzerinde markanın
kitaplarını 500 binden fazla okuyucuyla buluşturdu.

600'ÜN ÜZERİNDE YAZAR

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık
tarafından KOSGEB desteğiyle düzenlenen
Uluslararası CNR Kitap Fuarı 8 - 16 Şubat'ta
CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde 7’nci kez
kitapseverleri buluşturdu. Yerli ve yabancı 300'ün
üzerinde yayınevi ve 550’yi aşkın markanın katıldığı
fuarda kitapseverleri söyleşi, seminer, panel ve sergi
gibi 350’den fazla etkinlik karşıladı.

Uluslararası CNR Kitap Fuarı 7. kez kapılarını
ziyaretçilere açtı.

İstanbul ve bölgesinin en önemli kültür
etkinliklerinden biri olan CNR Kitap Fuarı’nda
ziyaretçiler, 600’ün üzerinde yazarla imza
günlerinde tanışma fırsatı buldular.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, söyleşi,
seminer, panel ve sergi gibi 300’ün üzerinde
etkinliğe ev sahipliği yapan fuar, yerli ve yabancı

EVGENY GRİNKO
KONSERİ
Valse" adlı şarkısı ile gönüllerde
taht kuran genç piyanist Evgeny
Grinko sizlerle...
İlk bestesini 16 yaşında iken
üyesi olduğu bir punk grubu
için yapan Grinko, bestelerini bu
zamanda dinlediğinde kendisine
ait olduğuna inanamasa da
punk onun için müziğe ilk adım.
Piyano ile klasik müziğe geçmesi
ise 24 yaşında minimalist
müziğe duyduğu merakla ve
piyano çalmayı öğrenmesiyle
başlıyor.
Grinko, büyüdüğü ülke ve
kültürden büyük izler taşıyor ve
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bunları bestelerine aktarıyor.
Evgeny’nin Zhukovsky’de
bestelediği ve tek başına
kaydedip mixlediği Cinematic
Melodies EP’sinin (2009) kapanış
şarkısı Morning in Pripyat, Kuzey
Ukrayna’da bulunan Pripyat
şehrini anlatıyor. Pripyat 1970‘de
Çernobil Nükleer Santrali
çalışanları için inşa edildi.
Son olarak kayıtlarını İstanbul’da
gerçekleştirdiği Silent Like Water
adlı kısa albüm yayınlayan
sanatçı bu kısa albümde Lev
Knipper’in Polyushko Polye
eserini Field adıyla yorumlamıştı.
Dinleyenleri düşsel yolculuklara
çıkaran tarzı ve duygusal
bestelerle dolu iki albümü
"Cinematic Melodies" ve
"Winter Sunshine" ile kazandığı

ünü, "Valse" adlı şarkısıyla
pekiştiren sanatçı, bu şarkısıyla
YouTube'da 10.000.000'dan fazla
görüntülenme rekoru kırıyor.
Moskova'nın yakınında
Zhukovsky adlı küçük bir
kasabadan çıkan fakat kısa
sürede adını tüm dünyaya
duyuran genç piyanist, geniş
bir keman ailesi ve akordeoncu
5 müzisyen ile sahne alıyor.
Evgeny Grinko, konserlerinde
piyano haricinde gitarda
ve davulda da hünerlerini
gösteriyor.
Evgeny Grinko 15 Mart 2020
günü Mall of İstanbul MOİ
Sahne’de izleyelenleriyle
buluşacak.

Kültür Sanat

OSCAR 2020 ÖDÜLLERİ SAHİBİNİ BULDU!
OSCAR ÖDÜLLERİNİ KAZANANLAR
ARASINDA BİR İLK!
Bu yılın Oscar ödülleri, birçok yıldızın oyuncu ve
ünlü yönetmenin hazır bulunduğu Los Angeles
Dolby Theater'da açıklandı. Oscar 2020 gecesine
damgasını vuran yapım, Parazit filmi oldu. Geniş
bir kitlenin en iyi film kategorisinde ödül almasını
beklediği 1917 filmi, En iyi görüntü yönetmeni, En
iyi ses miksajı, En iyi görsel efekt kategorilerinde

En iyi film: Parazit
En iyi yönetmen: Bong Joon Ho (Parazit)
En iyi kadın oyuncu: Renee Zellweger (Judy)
En iyi erkek oyuncu: Joaquin Phoenix (Joker)
En iyi yardımcı erkek oyuncu: Brad Pitt
En iyi yardımcı kadın oyuncu: Laura Dern
(Marriage Story- Evlilik Oyunu)
En iyi uluslararası film: Parazit
En iyi görüntü yönetmeni: 1917
En iyi animasyon: Toy Story 4
En iyi kısa animasyon: Hair Love
En iyi orijinal senaryo: Bong Joon Ho ve Jin Won
Han (Parazit)
En iyi uyarlama senaryo: Taika Waititi (Jojo
Rabbit)
En iyi kısa film (Canlı aksiyon): The Neighbors’
Window

ödüle layık görüldü. En iyi film kategorisinde
Oscar ödülünü kazanan film Parazit olarak
açıklandı. Parazit Oscar'ın 92 yıllık tarihinde en
iyi film ödülünü kazanan yabancı dilde ilk film
olarak da tarihe geçti. Oscar 2020 ödül töreninin
konuşulan bir diğer ismi ise Joker filmi ile en iyi
erkek oyuncu ödülünü alan Joaquin Phoenix oldu.

En iyi prodüksiyon tasarımı: Once Upon a Time In
Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da)
En iyi kostüm tasarımı: Küçük Kadınlar (Little
Women)
En iyi belgesel: American Factory
En iyi kısa belgesel: Learning to Skateboard in a
War Zone If You’re a Girl
En iyi ses kurgusu: Ford vs Ferrari
En iyi ses miksajı: 1917
En iyi kurgu: Ford vs Ferrari
En iyi görsel efekt: 1917
En iyi saç ve makyaj tasarımı: Bombshell
En iyi orijinal film müziği: Joker
En iyi özgün şarkı: Rocketman
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NEFASET
LOKANTASI
Tuğba Doğan’ın Nefaset Lokantası
isimli romanı bir cenaze töreniyle
başlıyor. Mezar kazılmış, taze ölü
defnedilmek üzereyken bir anlığına
gelip ardından yine aynı hızla giden
eşek arılarıyla… Sonra Salih çıkıyor
karşımıza.
değil, yaşayanların düşünmesinden ve
diyen Salih.
On altı yıl boyunca çalıştığı gazeteden
bir ay önce kovulan Salih, Türkiye’yi terk
edip Rio de Janerio’ya yerleşmeye karar
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veriyor. Salih ve arkadaşları hemen her
akşam yemek yedikleri, şarkılar açıp
eğlendikleri Nefaset Lokantası’nda artık
onun gidişini konuşmaya başlıyorlar.
Gitmekten, ait olmaktan, aidiyeti
hissetmekten, zaman ve mekandan
uzun uzun bahsediyorlar. İnsan nereye
gider, ne için gider, nasıl gider bütün
bu soruların cevaplarını kendi içlerinde
bulmaya çalışıyorlar. Salih gitme isteğini
“İnsanlar ahmaklaştıkça ahmaklaştı.

Kitap Tanıtımı

KİTABIN KÜNYESİ
ADI: Nefaset Lokantası
YAZARI: Tuğba Doğan
SAYFA SAYISI: 127
BASIM YILI: 2019
YAYINEVİ: Yapı Kredi Yayınları

sözleriyle anlatmaya çalışıyor.
sorusunu soruyor Salih.
Ardından da aradığı ülkeyi anlatıyor. O,
aslında herkesin aradığını arıyor; aitlik
hissini. Başına gelenleri de
olarak tanımlıyor. “İnsan
kendini durmadan aşağılayan, ona
üzüntülerinle, isteklerinle, duygularınla

Salih hayatıyla, kendi varlığıyla baş
etmeye çalışan biri. Gitmekle kalmak,
istemekle istememek arasında gidip
gelen, bu duygularla yaşayan biri. Salih
hayatı boyunca ona “Olmadı Salih”
diyen yaşsız bir cüceyle yaşayan biri.

felsefi temellere dayanarak anlatıyor.
anlamsız değil aşırı anlamlı olmasıydı.
Köksüz ve bağsız olan Salih ile okuyucu
arasında bir bağ kuruyor yazar.
Coğrafyayı, mekanı, kişiler arasındaki
ilişkileri, toplumsal yapıyı satır
aralarında okuyucuya felsefi temeller
üzerinden yansıtıyor.
Yazar, Salih’in kendini bulma ve gitme
serüveni içinde onun arkadaşları,
ilişkileri ve ailesiyle olan anılarını da
anlatıyor. Neden sadece bir arkadaşı
olduğunu, daha çocukken nasıl yetim
ve öksüz kaldığını, kız arkadaşının
ardında bir mektup bırakarak gidişini
ve bu durumların Salih’te bıraktığı izleri
okuyucuya gösteriyor.
Herkesin bir yerden başka bir
yere, birinden başka birine gitmek
için sebepleri vardır. Salih “Onlara

Tuğba Doğan, Nefaset Lokantası
romanında Salih’in gitme arzusunu,
bir yerlerde yeniden varolma isteğini

Peki, mutlaka gidilecekse ne için
gidilmeli, kim için gidilmeli, nereye
gidilmeli?

Havva Kotan

Sosyolog
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KORE SAVAŞI VE
GAZİLERİMİZ-3

Köşe Yazısı

1950’de 17 Eylül
sabahında
İskenderun
Limanı’ndan ayrılan
gemide umutlarını,
hayallerini
Türkiye’de bırakan,
gencecik yürekler
bir bilinmeyene
doğru yola
çıkmışlardı…
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3.Gün
yüzleşme)
Programımızda Seul
Garı’ndan hızlı tren ile
Busan’a gidiş ve Birleşmiş
Milletler Anma Mezarlığını
ziyareti var…Yaklaşık 2,5 saat
süren tren yolculuğumuzun
ardından Kore’nin 2. en büyük
kenti Busan’a varıyoruz.
Busan zengin ve elit
Korelilerin tatiller için tercih
ettiği oldukça popüler

bir liman şehri. Özellikle
yaz tatilleri için Koreliler
tarafından çokça tercih
ediliyor. Polis eskortluğundaki
otobüsümüze bindikten
sonra BM Anma Mezarlığı’na
doğru yol alırken bu şehir
hakkında bir ilginç detay daha
öğrendim. Koreliler, dünyada
köprü yapımı konusunda
neredeyse en iyilerden biri.
Hatta önümüzdeki dönemde
Çanakkale’de yapılacak köprü
için de Korelilerle anlaşılmış.

Köşe Yazısı

Busan şehri ise dünyada bir
ilk olarak tam 7400 metrelik
köprüsüyle ün salmış bir şehir.
Mezarlığa giden yol üzerindeki
köprü ve etrafında yükselen
gökdelenler, bana adeta bir
bilimkurgu filminde gelecekte
kurulmuş bir şehrin ortasına
düşmüşüm hissini verdi.
Kore deprem konusunda
oldukça güvenli bir ülke
olduğu için de şehirlerin
dokusunu genelde yüksek
gökdelenler oluşturuyor.

İlgimi çeken başka bir şey
ise her bir gökdelen ya
da binanın üzerinde bina
numarası kocaman yazılı.
Yani adres bulurken hiç
sıkıntı çekmediklerine bahse
girebilirim.

dedeleriyle resim çektirmek
için yarışan, öpen, sarılan bu
gençler yıllar önce gazilerimiz
olmasaydı bu topraklarda
bağımsız bir şekilde
yaşayamayacaklarının farkında
olarak büyütülüyorlar.

Şehrin içinden geçerek
Birleşmiş Milletler Anma
Mezarlığına geldiğimizde
yine ellerinde Türk ve Kore
bayrakları olan gençler ve
çocuklar tarafından sevgi
gösterileri ile karşılandık. Gazi

Korelilerin Türklere, savaş
sırasındaki kahramanlıkları
ve insani yönlerinden dolayı
‘kan kardeş’ dediklerini ve
bunu savaşa katılan diğer
devletlere kullanmadıklarını da
belirtmeliyim. Özellikle
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Kore Savaşı sırasında
Koreli yetimlerin eğitim ve
ihtiyaçlarını karşılamak üzere
Türkler tarafından kurulan
Ankara Okulu da tarihte
önemli bir yer tutmaktadır.
Kore eğitiminde bu savaşın
ve bizler gibi yanlarında
savaşanlara saygının ayrı bir
yeri ve önemi var.
BM Anma Mezarlığı beni bu
seyahatte en çok etkileyen
yerlerden biri oldu diyebilirim.
Büyük bir alan üzerinde
uzak doğuya ait ağaçlarla
çevrili, yemyeşil ve inanılmaz
bakımlı bir mezarlıktı.
Yüzlerce askerin yattığı bu
mezarlığın bakımları, savaşa
katılmış ülkelerden gelen
yardımlarla sürdürülüyormuş.
Orada sohbet ettiğim bir
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Amerikalı yetkili en çok maddi
yardımın Türkiye’den geldiğini
söylediğinde, ülkemizin
binlerce kilometre ötedeki
şehitlerini unutmadığını
duymak beni sevindirdi.
Gazi amcalar, şehitlerimizin
olduğu alana dağılarak
cephede beraber savaştıkları
arkadaşlarının adlarını
aramaya başladılar. Kimileri
mezarını bulduğu arkadaşının
karşısına çökerek dualar
etmeye başladı. Ne tuhaf bir
duygu diye düşündüm. Daha
yirmili yaşlarında hayata yeni
başlarken, savaş yüzünden
hiçbir şey yaşayamadan bu
dünyadan göçüp gitmişlerdi.
Omuz omuza çarpıştıkları
arkadaşları ise 70 yılı, koca
bir ömrü devirmişlerdi.

Gökyüzüne açılmış eller,
hafif mırıltılarla titreyen
dudaklardan dökülen dualar
ve minnet duygularıyla
yanaklardan süzülen birkaç
damla yaş… Benim için bu
seyahatteki en duygusal
anlardan biriydi…
Mezarlık ziyaretimizin
ardından, Busan’dan
ayrılmadan önce öğle
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getirtilmiş. Son birkaç
gündür yemeklerde zorluk
çeken gazi amcalarımın,
mercimek çorbası, Adana
kebap ve üzerine demli bir
çay ile mideleri bayram etti
diyebilirim.

yemeğini bir Türk restoranında
yiyeceğimiz söylendi. Adı
Cappadocia olan restoranın
sahibi Türkiye aşığı bir Koreli
beyefendiydi. Eşi Türk olan
beyefendi, Türk kültürüne ve
mutfağına olan sevdasından
böyle bir restoran açmıştı.
Serviste kullanılan tabaklardan,
çay bardakları ve aksesuarlara
kadar her şey Türkiye’den

Yemeğin ardından, yine polis
eskortu eşliğinde Busan Tren
Garı’na gelerek, bu güzel şehre
veda ettik ve Seul’e doğru yol
aldık.
4.Gün
Sabah erken saatlerde
resmi tören giysilerimizle
otobüslerde yerimizi
almıştık. Gideceğimiz yer,
Kore Savaşı’nın en büyük
mezarlıklarından ve aynı
zamanda anıtlarıyla en
büyük sembollerinden biri

olan, şehrin tam ortasında
bulunan Ulusal Mezarlıktı.
Buradaki törene, Amerika’dan
gelmiş Amerikalı Kore Gazileri
ve aileleri de katılıyordu.
Oldukça kalabalık bir heyet
tarafından karşılandığımız
mezarlıkta, bizleri temsilen
Kore Gazimiz, Amerikalıları
temsilen de bir Amerikalı Gazi
birlikte anıta çelenk koydu.
Sonrasında yapılan saygı
duruşunun ardından Kore
Askerlerinin resmigeçit töreni
ile tören sonlandı. Mezarlık,
belirttiğim gibi şehrin tam
ortasında oldukça geniş bir
alanı kaplıyordu. Yaklaşık 54
bin askerin yattığı mezarlık, bol
yeşillik ve ağaçlarla çevriliydi.
Seul Kenti’nin adeta akciğerleri
sayılan bumezarlık, aynı
zamanda kent sakinleri için
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yürüyüş alanları ve kahvenizi
içebileceğiniz sosyal tesisleri
de kapsıyordu.
Aslında son yıllarda dünyanın
neredeyse 12. güçlü ekonomisi
olma yolunda ilerleyen
Kore’de hava kirliliği büyük
bir sorun olmaya başlamış
durumda. Özellikle Çin’den
gelen fabrika tozlarının
Kore’nin havasını olumsuz
yönde etkilemesinden dolayı,
doktorlar sokakta maske
takılmasını tavsiye ediyorlar.
Sessizlik ve saygı Kore halkının
en önemli özelliklerinden
diyebiliriz. Bu nedenle parkta
huzur ve sessizlik hâkimken
etrafta yürüyüş yapan insanları
görmek hayli ilginçti. Kore
Savaşı’nda BM yanında savaşa
katılmış ve hayatını kaybetmiş
tüm milletlerden şehitler
bölümlere ayrılmış bir biçimde
bu alanda yer alıyordu. Bu
kadar büyük bir alan ve bu
kadar mezar yerini görmek,
insanoğlunun aslında ne
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kadar fani olduğu ve savaşın
ne kadar acımasız olduğunu
bir tokat gibi insanın yüzüne
çarpıyordu…
Mezarlık ziyaretinden
sonra şehrin en hareketli
caddelerinden biri olan ve
hediyelik eşyalarıyla meşhur
Insadong’a geldik. Bizdeki
İstiklal Caddesi gibi olan
bu cadde de trafiğe kapalı
olarak, sağlı sollu hediyelik
eşyalar satan dükkânlardan
oluşuyordu. Dükkânlarda
daha çok Kore el sanatlarını
yansıtan yelpazeler, işlemeli
ipek keseler, çay takımları, ayna
ve cüzdan gibi daha el işi ve
yöresel parçalar dikkatimi çekti.
Daha çok hanımlara hitap eden
hediyelikler bulunabiliyordu.
Birşeyler alırken, Türk
olduğunuzu belirtirseniz, biraz
indirim isterseniz size fiyatta
yardımcı oluyorlar. Türkleri çok
seviyorlar.
Alışverişin ardından, otelimize
dönerek son akşamımızda
bizim için balo salonunda

organize edilen gala yemeğine
katılmak üzere hazırlanmaya
koyulduk. Akşam yemeği için
balo salonuna ilerlerken Koreli
üst düzey yetkililerden oluşan
bir grup ellerinde bayraklarla
bizleri selamladıkları bir
koridor oluşturmuşlardı.
Oldukça şık bir masa düzeniyle
organize edilmiş salonda,
bizim için belirlenen sahnenin
hemen önündeki masada
Kore Gazilerimizle yerimizi
aldık. Amerikalı ve Türk Kore
gazilerine, masalarda yer
aldıkları Koreli, Amerikalı
veya Türk diplomatlar eşlik
ediyordu. Bizim masamıza
Kore’deki Türk Büyükelçiliği
Müsteşarımız Ömer Orhun
Çelikkol eşlik ederek
gazilerimizle sohbet etti.
Bizlerde müsteşarımızdan
Kore’deki diplomasi, yaşayan
Türkler hakkında bilgiler aldık.
Kore’de toplamda bin kadar
Türk yaşıyordu. Bunların bir
kısmı, yüksek lisans için gelen,
bir kısmı burslu olarak okuyan
öğrencilerdi. Geriye kalan
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azıklıkta da küçük işletmeler
vardı. Kore Hükümeti
Türk Gazilerinin çocuk ve
torunlarına Kore’de ücretsiz
üniversite eğitimi hizmeti
sunuyordu. Bu da yurtdışında
eğitim almak isteyen ancak
imkânları olmayan başarılı
Kore Gazisi torunları ve
çocukları için oldukça değerli
bir hizmetti.
Kore Vatansever ve Gazi İşleri
Bakanı’nın açılış konuşmasının
ardından, Kore BM Birlikleri
Komutan yardımcısı, Kore’de
bir gemide görevli Türk Denizci
Binbaşı, diplomatlar ve bazı
askeri üst düzey yetkililer
konuşmalarını yaptı. Bir Kore
Sporu olan Taekwondonun
Koreli minikler tarafından
sunulan nefis gösterileri
ve yine Koreli gençler ve
çocuklardan oluşan bir
koronun Türkçe şarkılar
seslendirmesi beni gerçekten
çok duygulandırdı.
Gecenin sonunda çekilen
hatıra fotoğraflarının
ardından, odalarımıza

çekilmek yerine gece
hayatını hiç görmediğimiz
Seul’ü keşfetmeye karar
verdik.Gece hayatının en
hareketli olduğu bölgenin
İtaewon olduğunu öğrendik.
Otelimize oldukça yakın bu
bölge bizdeki Bodrum Barlar
Sokağını oldukça andırıyordu.
Yan yana sıralanmış barlar,
farklı dekorları ve çalan farklı
müzikleriyle adeta birbiriyle
yarışıyor ve müşterileri içeri
davet ediyorlardı. Etrafı
biraz keşfedip dolaştıktan
sonra daha önceden tavsiye
olarak aldığımız Casa Corona
adındaki mekâna oturuyoruz.
İki katlı mekânın teras kısmına
merdivenle çıktığınızda açık
havada Seul manzarasını da
görme fırsatınız olabiliyor.
Havanın ılık bir sonbahar
akşamı olmasından
faydalanarak terasta oturmaya
karar verdik. Genelde
mekânlarda bizdekinin
aksine self servis olduğu için
açıkçası yerimize oturduktan
sonra içeceklerimizi almak

için bazılarımız aşağı inmek
zorunda kaldı. Yaklaşık iki
saatin ardından güzel bir
seyahatin daha sonuna
gelmenin burukluğuyla
odalarımıza çekildik. Ertesi
sabah çok erken saatte yola
çıkarak, İncheon Havalimanına
geldik ve Kore’den güzel anılar
ve dostluklarla ayrıldık…Bu
seyahatin sonunda gezdiğim
yerleri yıllar önce babamın
da görmüş olduğunu bilmek
beni çok duygulandırdı.
Hele ki savaşın ve acıların
boyutlarını ve ürkütücülüğünü
anladığımda babamın o genç
yaşında ne kadar büyük bir
cesaret gösterdiğini düşünerek
kendisini daha çok takdir ettim.

Sevilay Öztürk
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Ramazan Ayının
Habercisi;

Üç Aylar!
Üç aylar ramazan ayının
habercisidir. On bir ayın
sultanı için yaklaşan günleri üç
aylar gelince daha iyi anlamak
mümkün oluyor. Üç aylar
Receb, Şaban ve Ramazan
olarak tamamlanıyor. Bildiğiniz
üzere her yıl Ramazan
ayının gelmesi ile beraber
farz olan ibadetlerimizden
biri; oruç vakti gelmiş
demektir. Oruçlar ramazan
ayı boyunca tutularak, dini
vazife yerine getirilir. Ramazan
ayının bitmesi ise yine dini
bayramlarımızdan biri olan
“Ramazan Bayramının”
gelmesi ile tamamlanır.
Peki, Ramazan ayının fazileti
nelerdir? Üç aylar ne zaman
başlıyor? Üç aylar içerisinde
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yer alan önemli gün ve
geceleri sizler için derledik.

Üç Aylar Nedir ve Ne
Zaman Başlar?
Hz. Peygamberimizin (SAV)
bir Hadis-i Şerifi ile başlayalım;
“Allah’ım bizlere Receb ve
Şaban’ı bereketli eyle ve bizi
Ramazan’a ulaştır!”
Bu Hadisi Şerif üç ayların ne
denli önemli olduğunu bize
anlatıyor. Yılın en bereketli,
huzurlu ve sağlıklı aylarının
üç aylar olduğunu söylemek
yanlış olmayacaktır. Üç aylar
sırasıyla takiben Receb,
Şaban ve Ramazan olarak
isimlendirilir. Dinimizde ve
toplumumuzda üç ayların
sonuncusu Ramazan ayı için

genelde “11 ayın sultanı”
kavramı sıklıkla kullanılır. Bu
da aslında bizim için ne denli
bir öneme sahip olduğunu
gösteriyor. Bu yıl üç ayların
başlangıcı ise 24 Şubat
tarihine denk gelmektedir.

Recep Ayının
Faziletleri ve Önemi
Nelerdir?
Receb ayının başlangıcını
takiben ilk Perşembe günü
“Regaip Kandili”dir.Bu gecede
rahmet kapıları açılır ve tüm
duaların kabul olunduğuna
inanılır. Receb ayının 27.
Gecesi “Miraç Kandili”dir.
İsra ve miraç mucizesinin
gerçekleştiği gecedir. Üç
ayların ilki olan Recep ayının

Köşe Yazısı

faziletleri muhtelif hadis
kaynaklarında şöyle ifade
edilir:

daha fazla dua edilmeli,
daha fazla ibadet edilmeli
ve daha fazla Kur’an-ı Kerim
okunmalıdır.

Ramazan Ayının
Fazileti ve Önemi
Nedir?

Şaban Ayının
Faziletleri ve Önemi
Nelerdir?
Üç ayların ikincisi olan Şaban
ayı da dinimizde önemli bir
yere sahiptir. Şaban ayının
14. Gecesi “Berat Kandili”dir.
Berat günahlardan kurtuluş
gecesidir. Geceyi fırsat bilerek

On bir ayın sultanı olan
Ramazan ayının faziletleri
saymakla bitmez. Ramazanda
şartları tutan, sağlıklı
bireylerin oruç tutmaları
dinen zorunludur. Oruç özel
bir ibadettir. Çok boyutlu bir
ibadettir. Oruç bir mekana
bağlı değildir, zamana bağlıdır,
yani zamanla mukayyettir.
Sonu bayramla tamamlanan,
nefsin terbiye edildiği bir
aydır.

2020 yılında Ramazan Nisan
Ayının 24’ünde başlayacaktır.
Kur’an’da bin aydan daha
hayırlı olduğu ifade edilen
Kadir gecesi bu aydadır.
Kur’an’ın indiği aydır Ramazan
ayı.

Üç Aylardaki Önemli
Gün ve Geceler
2020 yılı üç aylardaki önemli
tarihler şunlardır:

İbrahim Yörük
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Çekmeköy’ün Tarihi

CUMHURİYET
SONRASI
ÇEKMEKÖY’DEKİ
GELİŞMELER-3
1980 yılındaki idari durum aynı
1975’teki gibidir. 1980 yılında
köylerin nüfusu da şöyledir:
Ömerli 1.472, Koçullu 292,
Sırapınar 323, Hüseyinli 402,
Alemdar 4.044, Çekmeköy
1.938, Reşadiye 420 ve
Sultançiftliği 2.035.
1987’de idari alanda yapılan
değişikliklerle Çekmeköy
ve civarındaki köylerin
durumunda da değişiklikler
olmuştur. Bu tarihe kadar bir
kısmı Üsküdar, bir kısmı da
Beykoz’a bağlı olan köyler,
1987’de Ümraniye’nin ilçe
olarak teşkilatlanmasıyla
birlikte, Ümraniye İlçesi’ne
bağlanmışlardır.
Ümraniye’nin ilk yerleşenleri
Balkan Savaşları’ndan sonra,
önce Batum’dan ardından da
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Yugoslavya ve Bulgaristan’dan
gelen göçmenler olmuştur.
Bundan dolayı bir süre de
“Muhacir Köy” olarak şöhret
bulmuştur. 1960 yılına kadar
köy olarak kalan Ümraniye,
Organize Sanayi Bölgesi
olarak ilan edilmesinden
sonra yoğun göçlere maruz
kalmıştır. Belediye ilk defa
1963 yılında kurulmuştur. 1980
ihtilali ile Ümraniye Belediyesi
fesh edilerek Üsküdar’a
bağlı şube müdürlüğüne
dönüştürülmüştür. 1987 yılında
ilçe olan Ümraniye’ de ilk yerel
seçim 1989 yılında yapılmıştır.
Ümraniye’nin ilçe olması
kararını, İstanbul İl Daimi
Encümeni 31 Temmuz 1984’te
almıştı. Bu tarihte Ümraniye
ile birlikte Büyükçekmece,
Küçükçekmece ve Pendik

de ilçe yapılmıştı. İl Daimi
Encümeni’nin bu kararından
sonra Dudullu, Ihlamurkuyu,
Samandıra ve Alemdağ
semtlerinin Ümraniye İlçesi’ne
bağlanacağı kararlaştırılmıştı.
1987 tarihli gazetede kurulacak
Ümraniye İlçesi’ne bağlanacak
olan yerler, İstiklal, Namık
Kemal, Mustafa Kemal ve
Çakmak mahalleleri, Alemdar,
Aşağı Dudullu, Çekmeköy,
Reşadiye, Sultançiftliği,
Ümraniye, Sarıgazi, Yenidoğan
ve Yukarı Dudullu olarak ifade
edilmişti.
1994’te ise Alemdağ,
Çekmeköy, Ömerli ve
Sultançiftliği Ümraniye
İlçesi’ne bağlı belde haline
getirilmiştir. Hüseyinli, Koçullu,
Reşadiye ve Sırapınar’ın
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durumunda herhangi bir
değişiklik yapılmamış ve yine
Ümraniye’ye bağlı köy olarak
kalmışlardır.
1997 genel nüfus sayımlarına
göre Alemdağ, Çekmeköy,
Ömerli ve Sultançiftliği
beldeleri ile Hüseyinli,
Koçullu, Reşadiye ve Sırapınar
köylerinin nüfus bilgisi yandaki
tabloda görülmektedir.
1997 yılına gelindiğinde
bölgedeki sanayi
faaliyetlerinin farklı bir
gelişme içinde olduğu görülür.
Ümraniye başta olmak üzere
Ümraniye-Şile arasında
bulunan hemen her köyde
sanayi faaliyetleri artmıştır. Bu
bölgede hâlâ yer yer zengin
orman örtüsü mevcuttur.
Sanayi faaliyetlerinin gelişmesi

ormanların tahrip edilmesine
sebep olmuştur. Buralardaki
yerlerin bir kısmı 1944’te
orman niteliklerini kaybettiği
için orman alanı dışına
çıkarılmış, bir kısmı tarım
alanlarına dönüştürülmüş
ve birçoğu da yerleşim alanı
olmuştur.
Orman köylerine sanayi
kuruluşlarının gelmesi
zamanla köy nüfuslarının
artmasına ve tarım dışı birçok
faaliyetin çoğalmasına neden
olmuştur.
1990’lı yılların sonuna doğru
başta Dudullu olmak üzere
bölge hızlı bir gelişme
içine girmiştir. Dudullu’da
30’dan fazla büyük sanayi
kuruluşu vardır. Dudullu’nun

çevresindeki ormanlar büyük
ölçüde tahrip olmuştur. Bu
yıllarda Çekmeköy’de ise
3 fabrika bulunmaktadır.
Çekmeköy’ün kuzeyinde
oldukça geniş bir alan
gecekondularla kaplıdır.
Alemdağ Köyü’nde ise 21
sanayi kuruluşu faaliyet
göstermektedir. Köyün hemen
yakınında bir gecekondu
mahallesi oluşmuştur. Gelişen
ticari faaliyetler, köye bir
kasaba görünümü vermeye
başlamıştır. Sultançiftliği
Köyü’nde de 16 sanayi
kuruluşu vardır. Köyün eski
orman alanları tümüyle
parsellenmiştir. Orman
alanlarının bir kısmı da
gecekondularla kaplanmıştır.
İstanbul’un bu bölgesinde yol,
dolayısıyla ulaşım koşullarının
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sanayinin yayılmasındaki rolü,
Reşadiye Köyü’nde açıkça
görülmektedir. Asfalt bir yolla
Alemdağı Köyü’ne, toprak bir
yolla da Cumhuriyet Köyü’ne
bağlı, çevresi ormanlarla kaplı
olan Reşadiye’de, 1997 yılında
nüfusun yüzde 90’ı tarım ve
ormancılkla uğraşmaktadır.
Köyde, bir petrokimya, bir sun’i
deri, bir de polyester atölyesi
faaliyet göstermektedir.
Nüfusu 420 olan köyde
ancak iki bakkal, iki kahve
ile bir okul bulunmaktadır.
Alemdağ Köyü’nün bu küçük
yerleşmenin türlü şehirsel
ihtiyaçlarını karşılamakta
olması, bu tür fonksiyonların
köyde gelişmesini bir süre daha
engelleyecektir. Burada da köy
çevresindeki ormanların büyük
bir bölümü ortadan kalkmıştır.
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2000 yılında Ümraniye
İlçesi’ne bağlı olan köylerden
Hüseyinli’de 700, Koçullu’da
1.017, Reşadiye’de 2.074,
Sırapınar’da 667 nüfus
bulunmaktadır. 2010 yılında ise
bu köyler Çekmeköy İlçesi’ne
bağlanmıştır. Bu tarihte de
Hüseyinli’de 748, Koçullu’da
1.400, Reşadiye’de 1.969,
Sırapınar’da 796 nüfus vardır.
Nüfus sayıları ile ilgili bilgilere
baktığımızda 1960’lı yıllara
kadar bölgede sosyokültürel
anlamda çok önemli bir
değişiklik yoktur. Bu tarihlerden
sonra bölgenin yerleşim
durumu ve nüfus yapısında
önemli değişikliklerin olduğu
gözlenmektedir. 1950’lerden
itibaren Türkiye’de çok önemli
toplumsal değişimler meydana

gelmiştir. Siyasi açıdan tek
parti dönemi sona ererek çok
partili döneme geçilmiştir.
Ekonomide tarımsal üretimden
sanayi üretimine doğru yöneliş
hızlanmıştır. Buna paralel olarak
kırsal kesimden kentlere doğru
hızlı bir göç başlamıştır.
Göç hareketleri incelendiğinde
en çok İstanbul başta olmak
üzere büyük şehirlere doğru
olmuştur. 1980’li yıllara kadar
İstanbul en fazla göç alan il
iken, bu tarihlerden sonra
Kocaeli birinci sırayı almaya
başlamıştır. İzmit ve civarındaki
sanayileşmenin bunda payı
büyüktür.
Bugünkü Çekmeköy İlçesi’nin
bulunduğu saha da en çok
göç alan iki şehrin ortasında
bulunmaktadır. Dolayısıyla
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göç hareketlerinden en fazla
etkilenen yerlerden birisi bu
bölgedir. Sanayi faaliyetlerinin
gelişmesine paralel olarak,
günümüzde bu bölgeye
göç hâlâ hızlı şekilde devam
etmektedir. Ayrıca bölgeye
yapılan askerî tesisler de her
türlü medenî ihtiyacın bölgeye
getirilmesinde lokomotif
vazifesi görmüştür.
Yerleşim birimlerindeki nüfus
artışları bunu doğrulamaktadır.
Yukarıdaki istatistiki bilgilerden
de anlaşıldığı üzere 1960’lı
yıllara kadar Osmanlı Devleti
dönemi de dâhil olmak üzere
bölgedeki yerleşim birimlerinde
çok fazla bir nüfus artışı
olmamıştır. Son birkaç sene
içerisinde artan nüfus sayısı
bile birkaç yüzyıl nüfusundan
daha fazladır. Çekmeköy ve

çevresinde 1970’li yıllarda
artmaya başlayan sanayi ve
diğer iş kolları bu bölgeyi cazip
hale getirmiş, özellikle İMES,
KADOSAN ve MODOKO gibi
iş yerlerinde çalışan kesimin
meskûn oldukları yer haline
gelmiştir.
Günümüzde sosyal ve
iktisadi gelişmeler olsa bile
Çekmeköy’ün bazı bölgelerinde
tarım, hayvancılık, bağ ve
bahçe işleri yapılmakta olup
geleneksel köy hayatının izleri
devam etmektedir.
Bölgedeki bu sosyal ve iktisadi
değişime paralel olarak 2008
yılında idari alanda değişiklik
yapılarak, Ümraniye İlçesi’ne
bağlı olan Alemdağ, Çekmeköy,
Ömerli ve Sultançiftliği
beldeleri ile Hüseyinli, Koçullu,

Reşadiye ve Sırapınar köyleri
birleştirilerek Çekmeköy
adı altında yeni bir ilçe
oluşturulmuştur. Şile, Beykoz,
Ümraniye ve Sancaktepe ile
sınır komşusu olan ve 14.800
hektar alan üzerinde kurulu
olan Çekmeköy’ün sınırları
dâhilinde toplam 17 mahalle ve
5 köy bulunmaktadır.
29 Mart 2009 yerel seçimlerine
Çekmeköy ilk defa ilçe olarak
seçimlere katılmıştır. Kayıtlı
seçmen sayısı 94.921’dir. 308
sandıkta toplam 80.499 oy
kullanılmış ve 78.150 oy geçerli
kabul edilmiştir.
Seçimde geçerli oyların
%43,4’ünü, yani 33.868’ini
Adalet ve Kalkınma Partisi adayı
Ahmet Poyraz alarak Çekmeköy
İlçesi’nin ilk belediye başkanı
olmuştur.

Yrd. Doç. Dr. Arif Kolay’ın İstanbul’un Yaşam Pınarı Çekmeköy isimli eserinden alınmıştır.
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Hastalıkların çaresi ne doktorda ilaçta, ne çerde çöpte tabiatta,
ne de bin bir tetkikle kafamızı bulandıran modern tıpta. Şifa;
göğsündeki imanda, belki ellerini açıp ettiğin bir samimi
duada... Şifa bir kuşun kanadında, bir bebeğin kahkahasında,
sevgiyle sarıldığın bir kucakta. Dalga sesinde, dost sesinde,
eş nefesinde, yavrunun gülümsemesinde... Şifa vücuduna
sevgiyle kabul ettiğin her şeyde.
‘Hastalandığım zaman bana şifa veren O’dur.’
Ne güzel ki şifaya vesile olan yiyecekler var. Çörek otu da
bunlardan biri.
‘Ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki, çörek otunda onun
için bir deva bulunmasın.’

Her derde deva olmasının manası; farklı farklı şekillerde
kullanılması ve dozajıdır. Bazen incelterek veya seyrelterek,
bazen içerek ya da damlatarak, bazen döverek ya da sirkeyle
kaynatarak. Bazen tek başına, bazen terkiplerle veya bal ile
karıştırarak. Tütsü şeklinde, macun şeklinde, sürerek, burna
çekerek vs.
Kâinatta var olan hiçbir ilacın, herhangi bir hastalığa kesin şifa
vereceği vaat edilmiyor, biliyoruz ki esas olan; Allahın izni. O
dilerse her şey olur, dilemez ise tüm doktorlar, ilaçlar gelse
biçare kalır.
Hz. Enes (ra), ‘Allah’ın elçisi (sav), hastalandığı zaman, bir avuç
çörek otu alıp, onu su ve bal ile karıştırıp içerdi.’ buyuruyor.
Çörek otunu bizzat kendisi kullanmış ve ashabına da değişik
vesilelerle tavsiye etmişlerdir. Sadece Peygamberimiz (sav)’in
övgüsüne mazhar olmakla kalmamış, tıp alanında Hipokrat
ve İbni Sina, iyileştirici ve güzelleştirici etkisi için Cleopatra
bile kullanmış ve alternatif tıp alanındaki popülerliğiyle de
adından çokça söz ettirmiş. Hatta Mısır firavununun mezar
buluntuları arasından çıkan çörek otu yağı örneği de, eski
çağlardan beri kullanıldığına dair ipuçları vermektedir.
Tıbb-ı Nebevi’de, ta 14 asır öncesinden faydasına dikkat
çekilen ve ilaç yapımında da kullanılan çörek otunun; bal ile aç
karnına alındığında zayıflamaya, tok karnına alındığında kilo
almaya yardımcı olduğunu biliyor muydunuz?
Mini minnacık siyah bir tohumun içine bin bir şifa sığdıran
bir Rabbimiz var, yemeyelim de neyleyelim. Pişiren elimize,
çiğneyen dişimize, sindiren midemize, tadını alan dilimize...
Şükürler olsun verdiği her bir nimete.
Bu vesile ile gelin tariflere geçelim. Çörek otlu bir lokmalık
kurabiyelerle çocuklarımıza faydalarından bahsedelim, pişirip
sevdirelim.
Yanına da rahmetli babaannemin nefis ‘Şalgam Çorbası’ nın
tarifini bırakıyorum. Ruhuna da bir Fatiha’yı siz bırakın.
Afiyetle...
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ŞALGAM ÇORBASI

ÇÖREK OTLU KURABİYE
125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)
1 çay bardağı sıvıyağ
1 yumurta akı
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı sirke
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
2 yemek kaşığı çörek otu
3 su bardağı un
Üzeri için; 1 yumurta sarısı

1 adet soğan
Yarım çay bardağı bulgur
2 orta boy şalgam
1 yemek kaşığı salça
1 yemek kaşığı tereyağı
Tuz, Kimyon, karabiber, zerdeçal
2 diş sarımsak
6 su bardağı su
Tereyağı eritilir, soğan ve sarımsaklar sotelenir. Salça ve şalgamlar ilave
edilerek su eklenir. Kaynayınca bulgur
katılır, tuz ve baharat ilavesiyle pişmeye
bırakılır.Afiyet olsun.

Tüm malzemeler yumuşak bir hamur elde
edilinceye kadar yoğurulur. Minik toplar halinde tepsiye dizilir, yumurta sarısı
sürülerek 180 C fırında pişirilir.
Afiyet olsun.
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TARİHTE BU AY
3 Mart 1924
Hilafetin Kaldırılması

5 Mart 1920
Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin kuruluşu

6 Mart 1995

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ki “Gümrük
Birliği Antlaşması”nın imzalanması

8 Mart 1857

Dünya Kadınlar Günü

12 Mart 1921

22 Mart 2001
Atatürk’ün manevi kızı ve dünyanın ilk
kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen vefat
etti.

23 Mart 1781

Uranüs Gezegen’inin keşfi

25 Mart 1912

Türk Ocakları’nın kuruluşu

İstiklal Marşı TBMM’de “Milli
Marş” olarak kabul edildi.

25 Mart 2009
18 Mart 1915

Çanakkale Zaferi

BBP (Büyük Birlik Partisi) Genel Başkanı
Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki üçü
partili, biri gazeteci, biri pilot olmak üzere
6 kişi, 2009 Yerel Seçim Mitingleri Sırasında Keş Dağı - Kahramanmaraş'ta düşen
helikopterde hayatlarını kaybetti.

30 Mart 1432

Fatih Sultan Mehmet Han’ın doğumu

21 Mart 1973

Halk Ozanı Aşık Veysel’in ölümü
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30 Mart 1921
2. İnönü Zaferi

VİZYONDAKİLER
NASİPSE
OLUR
Yönetmen:
Selahattin Sancaklı
Oyuncular:
Zeyno Eracar,
Algı Eke,
Burak Sevinç
Tür: Romantik,
Komedi
Vizyon Tarihi:
14.02.2020

1917
Yönetmen:
Sam Mendes
Oyuncular:
George
MacKay,
Daniel Mays,
Dean-Charles
Chapman
Tür: Savaş
Vizyon Tarihi:
21.02.2020

ZENGO
Yönetmen:
Şahan Gökbakar
Oyuncular:
Yasemin
Sakallıoğlu
Tür: Komedi
Vizyon Tarihi:
06.03.2020

BLOODSHOT:
DURDURULAMAZ
GÜÇ
Yönetmen:
Dave Wilson (II)
Oyuncular:
Vin Diesel,
Guy Pearce,
Eiza Gonzalez
Tür: Aksiyon,
Gerilim
Vizyon Tarihi:
13.03.2020

BAYİ
TOPLANTISI
Yönetmen:
Bedran Güzel
Oyuncular:
Safa Sarı, Büşra
Pekin, Onur Buldu,
İbrahim Büyükak,
Doğu Demirkol
Tür: Komedi
Vizyon Tarihi:
21.02.2020

BOYALI
KUŞ
Yönetmen:
Václav Marhoul
Oyuncular:
Stellan Skarsgård,
Harvey Keitel,
Barry Pepper
Tür: Dram
Vizyon Tarihi:
28.02.2020

ASLAN
HÜRKUŞ
KAYIP ELMAS
Yönetmen:
Hakan Bol,
H. Sinan Güngor
Tür: Animasyon
Vizyon Tarihi:
13.03.2020

MÜSTAKBEL
DAMAT
Yönetmen:
İlker Ayrık
Oyuncular:
İlker Ayrık,
Erdal Özyağcılar,
Hande Soral
Tür: Komedi
Vizyon Tarihi:
13.03.2020
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MART’20
KÜLTÜR SANAT ETKiNLiKLERİ
YETİŞKİN TİYATROSU

Destanlasan
,
Gemiler

29

MART
PAZAR
SAAT: 20.00

* 12 yaşından küçük çocukların
getirilmemesi rica olunur.

SİZ

ÜCRET

