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Sevgili Çekmeköy 2023 Okurları
Ayasofya’nın yeniden cami olması konusunda Danıştay’ın 
almış olduğu karar Türkiye ve dünya basınında geniş yer 
buldu. 1930 ile 1935 yılları arasında yenileme çalışmaları 
nedeniyle halka kapatılan Ayasofya Camii, Bakanlar 
Kurulu’nun 24 Kasım 1934 tarihli ve 7/1589 sayılı kararıyla 
müzeye çevrilerek 1 Şubat 1935’te ziyarete açılmıştı. Bu 
tarihten günümüze kadar müze olarak varlığına devam eden 
Ayasofya Camii 10 Temmuz 2020 tarihinde Danıştay 10. 
Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 
24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını "Ayasofya'nın 
vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka 
bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığını" 
belirterek iptal etti. Ve şükürler olsun ki Ayasofya yeniden 
cami hüviyetine kavuştu. 

Sevgili Okurlar
Dördüncü Haçlı Seferi sırasında, Haçlılar İstanbul’u ele 
geçirip Ayasofya’yı yağmalamıştı. Bu nedenle Fatih Sultan 
Mehmet Han’ın İstanbul'u fethettiğinde Ayasofya Camii 
harap haldeydi. Fetihten sonra Ayasofya fethin sembolü 
olarak camiye dönüştürüldü. Ayasofya’ya özel bir önem 
veren Fatih Sultan Mehmet mabedin ismini değiştirmeden 
Ayasofya olarak kalmasını istedi. Ayasofya’nın ilk minaresi de 
Fatih Sultan Mehmet Han döneminde inşa edildi. 

Ayasofya Camii’nin günümüze kadar ayakta kalmasındaki 
en büyük pay, dünyanın ilk deprem mühendislerinden biri 
sayılan Osmanlı baş mimarı Mimar Sinan tarafından eklenen 
dış istinat yapılarıyla (payanda) takviye edilmesidir. Bu istinat 
yapılarıyla birlikte, Sinan ayrıca, kubbeyi taşıyan payeler ile 
yan duvarlar arasındaki boşlukları kemerler ile besleyerek 
kubbeyi iyice sağlamlaştırdı. Bu durum Osmanlı Sultanlarının 
Fatih Sultan Mehmet Han’ın emanetine verdiği değeri 
göstermesi açısından da çok önemlidir.  

Değerli okurlar,
Geçmişten günümüze Fatih’in emanetine sahip çıkan bir 
ecdadın torunları olarak bize yakışanın yapıldığını görmek 
bizi de mutlu etmiştir. Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in dediği 
gibi; “Ayasofya açılmalıdır… Türk'ün kapanış bahtıyla 
beraber açılmalıdır. Yalnız manayı anlasak yalnız onu yerine 
getirebilsek. Ayasofya'nın kapıları sabır taşı gibi çatlar kendi 
kendisine açılır. Kendi öz evimizde ruh ve mukaddesat 
odamız Ayasofya budur!”

Ahmet POYRAZ
Belediye Başkanı
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AYASOFYA NAMAZLA BULUŞTU

Medeniyetler; nesilden nesile, çağdan çağa yazıyla, şiirle, 
kültürle, mimariyle devam eder. Bir kentin ruhunu, bir 
medeniyetin ruhunu insan ile birlikte kalıcı eserler de 
devam ettirir. Okuduğunuz şiir, izlediğiniz film, içinde 
namaz kıldığınız bir cami, bir üniversite binası, ürettiğiniz 
bilim ve sanat… Bütün bunlar geçmiş ile bir bağ kurmanızı 
sağlarken, sizin hazırladığınız benzer eserler de bugünün 
ruhunu geleceğe taşır. İşte nesiller arası o güçlü bağlardan 
biri de Ayasofya’dır.

24 Temmuz 2020 tarihinde, seksen altı yıllık hasret sona erdi. 
Seksen altı yıldır müze olarak kullanılan Ayasofya nihayet 
namazla buluştu. Fatih’in vasiyetine uygun olarak yeniden 
tanzim edildi. Birçok yönüyle hafızamızda iz bırakan 2020 
yılı Ayasofya’nın tekrar ibadete açılmasıyla da tarihe geçen 
bir yıl olacak.

Salgın, çığ, deprem derken 2020’nin ikinci yarısına başladık. 
Yazın son ayına giriyoruz. Ağustos, aynı zamanda yoğun 
olarak tatile çıkılan bir ay. Bu nedenle bu sayımızda 
Ayasofya’ya ilişkin birbirinden kıymetli yazıların yanı sıra 
tatil kültürünü de ele aldık. Yazarlarımız tatil kültürü üzerine 
yazılar kaleme aldılar. Deniz-kum-güneş tatili, kültür tatili, 
yayla tatili vb. kavramlar modern zamanlara ait kavramlar 
olsa da hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Bu 
nedenle Ağustos sayısında bu konu da değerlendirildi.

Ağustos sayısının son hazırlıklarını yaptığımız günlerde bir 
kültür adamı, dergicilik konusunda ülkemizin en önemli 
isimlerinden biri olan Asım Gültekin’in vefatını öğrendik. 
Çekmeköy 2023 dergisi olarak Asım Ağabey’e Allah’tan 
rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 

@cekmekoy2023

@cekmekoy2023dergisi

facebook.com/Cekmekoy2023

cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr
cekmekoy2023.com
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KUTSAL BİLGE:A!sof!

Geçmişten bugüne kadar dünyadaki bütün 
insanlığın beğendiği ortak bir şehir varsa, 
orası elbette İstanbul’dur. Birçok farklı 
millet tarafından fethedilmeye çalışılmış, 
üstünde birçok devlet hüküm sürmüş ve 
her devleti kendisine hayran bırakmıştır. İşte 
böyle güzel bir şehrin içerisinde ihtişamıyla 
insanları selamlayan, görenlerde hayret 
uyandıran bir yapı; Ayasofya Camii’dir. 
İlk önce şehrin en büyük kilisesi olduğu 
için büyük kilise anlamına gelen "Megali 

Ecclesia" diye adlandırılmış. Kısa bir süre 
"Thea Sophia" diye de anılan yapıya 5. 
yüzyıldan itibaren kutsal bilgelik anlamına 
gelen "Hagia Sophia" adı verilmiş. Hem dini 
hem mimari hem de tarihiyle öne çıkan 
Ayasofya, bugün de dâhil olmak üzere hala 
bütün devletlerin gündeminde. 
Gelin günümüzde bu kadar ses uyandıran 
Ayasofya Camiinin tarihini, mimarisini ve 
önemini beraber inceleyelim.
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Ayasofya’nın Tarihi
İlk olarak Artemis tapınağının üzerine ahşap 
olarak 6. yüzyılda inşa edilen yapı, bir süre 
sonra yanmasıyla 532 yılında İmparator 
Justinianus tarafından sıfırdan yapımına 
başlanmıştır. “Âdem’den beri hiçbir devirde 
görülmemiş ve görülmeyecek” düşüncesiyle 
Justinianus, kiliseyi yaptırmıştır. Bu 
özelliğiyle de ön plana çıkan Ayasofya, 
dünyanın en büyük katedrali unvanını 
yapıldığı tarih içerisinde bin yıl kadar 
elinde bulundurmuştur. Günümüzde ise 
dünyanın eski katedral kubbeleri listesinde 
dördüncü sırada yer alıyor. O güne kadar 
en büyük tapınak olarak Süleyman tapınağı 
bulunmaktaydı fakat Ayasofya’nın yapımının 
bitmesiyle bu sıra artık Ayasofya’nın olmuş. 
Bunun sevinciyle I. Justinianus “Ey Süleyman 
seni yendim.” demiştir. Bu kadar hırs, çaba 
ve liderlik hissiyle yapılan Ayasofya, bütün 
gözleri üstüne çekmeyi başarmıştır.
Birçok defa yıkılan, yakılan ve yağmalanan 
Ayasofya; 1453 yılında İstanbul’un fethiyle 
Osmanlı Devleti’nin kontrolüne geçmiştir. 
Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul’u 
fethettiğinde harap bir şekilde bulunan 
Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet Han'ın 
restore ettirmesiyle eski güzelliğine 
kavuşmuştur. O döneme kadar Haçlı 
Seferleri sırasında Haçlılar tarafından tahrip 
edilmiş ve değerli eşyaları çalınmıştır. 

Mimarisi
İlk olarak yapımında kullanılan malzemeler 
eski tapınaklardan getirilen sütunlardır. 
Yapıldığı dönemin dünyasında hiçbir 
bazilika planlı yapı Ayasofya'nın kubbesinin 
boyutundaki bir kubbe ile örtülebilmiş ve 
böylesine büyük bir iç mekâna sahip değildi. 
Ayasofya’nın kubbesi Roma’daki Panteon'un 
kubbesinden küçük olmakla birlikte 
Ayasofya’da uygulanan yarım 
kubbe, kemer ve tonozlardan oluşan 
karmaşık ve sofistike sistem, 
kubbenin çok daha geniş bir mekânı 
örtebilmesini sağlayarak kubbeyi daha 
etkileyici kılmaktadır. Taşıyıcı olarak beden 

duvarlarına oturtulmuş önceki yapıların 
kubbeleriyle kıyaslandığında, sadece dört 
payeye oturtulmuş bu denli büyük bir 
kubbe mimarlık tarihinde gerek teknik, 
gerekse estetik bakımdan bir devrim 
sayılmaktadır. İç yüzeyler tuğla üzerine çok 
renkli mermer, kırmızı ya da mor porfirler 
ve yapımında altın kullanılmış mozaiklerle 
kaplıdır. 

Mozaikler 
Tonlarca altının kullanıldığı Ayasofya 
mozaiklerinin yapımında altının yanı sıra, 
gümüş, renkli cam, pişmiş toprak ve renkli 
mermer gibi taş parçaları kullanılmıştır. 
Mozaikleriyle ayrı bir değer taşıyan 
Ayasofya’nın en eski mozaikleri altın yaldızlı 
ve bitkisel motifli olanlarıdır. En etkileyici 
mozaikleri ise şunlardır: Vaftizci Yahya 
ve Meryem Ana'yı tüm insanlar adına 
Hz. İsa'dan şefaat isterken gösteren ve 
"Deesis" olarak adlandırılan, İmparator John 
Kommenos ve eşi İriene, Meryem Ana ile Hz. 
İsa'nın yanında tasvir edilen ve Hz. İsa'nın 
İmparator 9. Konstantin Momomachos 
ve eşi Zoe'yi takdis edişinin gösterildiği 
mozaiktir.
Deisis mozaiğinin muhtemelen diğer çeşitli 
Ortodoks kiliselerinde taklit edilmeye 
çalışılan bir özelliği, İsa’nın yüzünün sağ ve 
sol yarılarının birbirlerinden farklı olarak 
tasvir edilmiş olmasıdır. Bu fark, sağ ve 
sol gözlerde de görülür. Bir yapım hatası 
olmayan bu özellik, Leonardo da Vinci’nin 
ünlü eserinde de görülmekle birlikte, 
Ayasofya’daki bu mozaik 12. yüzyılda 
yapılmış olduğundan Vinci’nin eserinden 
daha eskidir. Mozaiği yapan sanatçı İsa’nın 
yüz kısmına öyle bir özellik kazandırmıştır 
ki, mozaikten Kudüs yönüne doğru 10-
15 metre kadar yürünerek geri dönüp 
bakıldığında hem İsa’nın yüzünün iki yarısı 
simetrik hale gelir, hem de İsa’nın gözleri o 
konumdaki kişiye bakar bir vaziyet alır. Bu 
mozaik Bizans resim sanatında Rönesans’ın 
başlangıcı olarak ele alınır.
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Ayasofya da ilk namaz
İstanbul’un fethi gerçekleşmesiyle atıyla 
birlikte İstanbul’a ayak basan Fatih Sultan 
Mehmet; Ayasofya’nın önüne gelince attan 
ilk defa inip, alnını toprağa değdirmiştir. 
Daha öncesinde böyle büyük ve ihtişamlı 
bir yapıyla karşılaşmamış olan Fatih Sultan 
Mehmet “Gerçekte bu kişiler yaşadılar ve 
öldüler ve gelecek olan diğerleri ise bunlara 
benzemeyecek” diyerek Ayasofya’nın 
içerisine adım atmış. İlk olarak fetih ezanını 
okutmuş ve sonrasında şükür namazını 
kılarak ilk namazı eda etmiştir. 29 Mayıs 
1543 yılından 24 Kasım 1934 tarihine kadar 

varlığına cami olarak devam eden Ayasofya, 
bu tarihten sonra 7/1589 sayılı kararıyla 
müzeye çevrilerek 1 Şubat 1935’te ziyarete 
açıldı. 10 Temmuz 2020 tarihinde Danıştay 
10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye 
dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli 
Bakanlar Kurulu kararını "Ayasofya'nın vakıf 
senedindeki cami vasfı dışında kullanımının 
ve başka bir amaca özgülenmesinin 
hukuken mümkün olmadığını" belirterek 
iptal etti. Ve 86 yıllık hasret son bularak Fatih 
Sultan Mehmet Han’ın emaneti Ayasofya 
yeniden cami olarak 24 Temmuz 2020 
tarihinde kılınan Cuma namazıyla yeniden 
ibadete açıldı. 
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Merhaba İlayda bİraz 
kendİnden bahseder mİsİn? 
İlayda Yağmur kİmdİr? Kaç 
kardeştİr? Neler yapar? 
Nerede yaşıyorsun?
Merhaba… 1990 doğumluyum, 12 
senedir İstanbul’da yaşıyorum. Asker 
bir babanın kızıyım. Bu sebeple de 
üniversiteye kadar olan hayatımda 
ülkenin her bir köşesini gezdik, tayinler 
nedeniyle. Çocukluğumun çok büyük 
bir kısmı Güney Doğu’da geçti. Siirt’te 
ortaokul okurken lise giriş sınavlarında 
Ankara’da Anadolu Lisesi kazandım 
ve 4 sene Ankara’da yaşadıktan sonra 
üniversite için İstanbul’a geldim ve o 
günden beri yerleşik düzenim burada. 

3 kardeşiz, 33 yaşında bir ablam ve 
11 yaşında bir kardeşim var, Pınar ve 
Deva Su. İstanbul’da senelerdir tek 
yaşıyordum, bir kaç ay evvel ablam 
ve annem İstanbul’a taşındı. Evlerimiz 

ayrı olsa da ailemle aynı şehirde olmak 
insana huzur veriyor. Küçük kardeşim 
annesi ve babamla Antalya’da yaşıyor. 
Aileme ve kardeşlerime çok düşkün 
olsam da küçüklüğümden beri hep 
kendime ait bir köşe oluşturmayı 
seviyordum. Özgürlüğüme ve 
yalnızlığıma biraz fazla düşkünüm. O 
yüzden bir kenarda kendi seçimlerimle 
oluşturduğum bir dünyam hep mevcut. 

Üniversite eğitimimi Marmara 
Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde 
tamamladım. İngilizce İşletme 
mezunuyum. Lise yıllarımdan beri 
hedefim CEO olmaktı. Okuduğum 
bölümü seçme sebebim de buydu. 
Şu an bünyesinde farklı iş kolları olan 
bir şirketin yönetim kadrosundayım. 
Proje geliştirmek, tamamlamak… En 
sevdiğim şeylerden biri. Önce bir hayal 
kuruyorsunuz, sonra gerçekleşmesi için 
alt yapı çalışmaları yapıyorsunuz, 

! PİST YARIŞÇISI !

İLAYDA 
YAĞMUR
YILMAZ 

Röportaj
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ticari işletmeler söz konusu olunca 
tabi ki realite ile ortak paydada 
buluşturmanız gerekiyor hayal 
ettiklerinizi. Böyle stresli ama tatlı bir 
heyecanın sonunda ortaya ürünleriniz 
çıkmaya başlıyor. Çok keyifli bir 
iş. Aynı zamanda ortağı olduğum 
bir restoranımız var, ilk kafemi 19 
yaşımdayken açmıştım. 3 sene 
işletip yurt dışı programım sebebiyle 
ayrılmıştım. 10 sene sonra tekrar aynı 
heyecanları daha büyük skalalarda 
yaşamak ve biriken tecrübelerle 
perçinlemek ayrı bir keyif veriyor. 
Bir de bütün bunların yanında aktif 
devam eden bir spor hayatım var tabii.

Motor tutkun ne zaman 
başladı?
19 yaşındaydım ilk motosiklete 
bindiğimde. Bir arkadaşımın babasının 
motosikleti vardı. Artçı olarak bir tur 
atmak için binmiştim. Bindiğim an 
motosiklet sahibi olmaya karar verdim. 
21 yaşımda ise ilk motosikletime sahip 
oldum.

Asker bİr babanın çocuğu 
olarak ülkemİzİ şehİr şehİr 
gezmek zorunda kaldın. Sık 
sık şehİr değİştİrmen motor 
tutkunu etkİledİ mİ?
Çok zor bir çocukluk dönemi geçirdim, 
çatışmaların ortasında büyüdüm. 
Arkadaşlarımız, asker abilerimiz 
yanımızda şehit oldular, evlerimiz 
tarandı. Böyle bir ortamda vatan 
bayrak gibi değerleri de korumaya 
çalışarak çok küçük yaşlardan itibaren 
hayatta kalma mücadelesi verdik. 
Böyle bir durumda korku denen bir 
kavram kalmıyor zaten. Her sene 
okul değiştirdiğim dönemler oldu. 
Arkadaşlarına bile bağlanamayan 
bir çocuk düşünün. Bütün bunlar 
bende özgürlük duygusunu geliştirdi 
muhtemelen. Motosikletin sportif 
kısmında ise tutkuyla beraber cesaret 
önemli bir faktör. Yaşadığım çocukluk 
dönemi de bana cesareti ve azmi 
fazlasıyla verdi.

Aİlen motor tutkunu 
öğrendİğİnde nasıl 
karşıladı?
Ailem hayatım boyunca kararlarıma 
çoğunlukla saygı duymuştur. Tabi 
bunda benim çok dik başlı oluşumun 
da etkisi var. Ben bir şeyi yapmak 
istiyorsam dünya karşımda duramaz. 
O yüzden de aramız çok bozulmasın 
diye belki de fazla baskı yapmadılar 
ama tabi ki istemediler. Vazgeçmem 
için de çok uğraştılar ama şu anda 
desteklerini hissediyorum.

Bİr kadın olarak 
pİst yarışçısı olmanın 
zorluklarI nelerdİr?
Türkiye’de aslında pist yarışçısı olmak 
başlı başlına çok zor bir iş. Bu spor 
çok ciddi maliyetler gerektiriyor ve 
sponsor kavramı ülkemizde gelişmiş 
değil. Türkiye’de düzenli yarışlar 
yapılmıyor. Yurt dışına çıkmak 
istediğimizde ise rakiplerimizle 
aramızda uçurumlar var. Onlar kadar 
antrenman yapma fırsatımız yok. 
Erken yaşta bu sporla tanışabilen 
kişi sayısı ülkemizde belli, ekonomik 
refah düzeyinde uçurumlar var. Hâl 
böyle olunca bu sporu yapmak daha 
da zorlaşıyor. Bir başka zorluk ise 
bu sporu yapanın bir kadın olması. 
Erkek egemen bir dünya pist yarışları. 
Motosiklet kullanmak, hele ki 
yarışmak “erkek işi” olarak görülüyor. 
Dolayısıyla direkt bir psikolojik 
baskı oluşturan kitleler beliriyor 
etrafınızda. Tabi bunun yanında 
takdir edip destekleyenlerin de sayısı 
azımsanmaz. 

Benim en büyük sıkıntılarımdan biri 
ekipman bulmak. Türkiye’de bu alanda 
yarışan çok fazla kadın olmadığı için 
kimse kadın bedenine uygun yarış 
tulumu, ekipmanı getirmiyor. Sürekli 
yurt dışı odaklı aramak, bulmak 
zorundayım. Bir ihtiyacın olunca 
hadi bir gidip alayım mağazadan 
diyemiyorsun. Böyle bir pazar 
olmadığı için ürün de yok.
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Motor tutkusunun yanı 
sıra hayatınızda sİzİ mutlu 
eden neler var?
Son dönemde hayatıma bir tay 
katıldı, en büyük mutluluğum o 
doğrusu. Ata binmek çok sevdiğim 
bir hobiydi her zaman.  Kendime 
bir at almayı da düşünüyordum. Bir 
şekilde Allah nasip etti ve senelerdir 
gönlümün bir köşesinde yatan 
dileğim, bir tay alıp yetiştirme 
hayalim gerçek oldu. Şu an 20 
günlük olan bir tayım var. Hamilelik 
ve doğum sürecinden beri her 
dönemini takip ettim. Şu an onun 
yeni yeni öğrenip yaptığı, yapmaya 
çalıştığı her şey benim en büyük 
mutluluğum. Onun dışında kamp 
yapmayı, plansız programsız 
yaşamayı ve hatta telefonsuz sadece 
alıp başımı öylesine sürmeyi, doğada 
vakit geçirmeyi çok seviyorum. Fırsat 
buldukça da yapıyorum bunları.

Yarışlarda 
unutmadığınız anılarınız 
vardır. Bİzİmle bİr anınızı 
paylaşır mısınız?
Yarış değil aslında ama geçen sene 
Avrupa şampiyonasında yarışmak 
için İspanya’da bir seçmeye davet 
edildim. Bu Türkiye’de bir ilk olacaktı. 
İlk defa bir Türk kızı bu branşta 
seçmeye davet edilmişti ve seçildiği 
takdirde yarışacaktı. Daveti aldığımda 
heyecandan kalbim duracak gibi 
oldu. Türkiye’de bu sektörde de 
öncü birçok isim ve firmadan destek 
istedim ancak maalesef bir kaçı 
hariç kimse oralı olmadı ve aksine 
bu işi yapmak için çok geç kaldığımı 
söylediler. Bu spora başladığımdan 
beri eğitmenim olan ve çok sevdiğim 
abim Tolga Uprak ve Türkiye’nin 
ilk kadın yarışçısı olan Name Ekin 
ablamla canımızı dişimize taktık. 
Elde ne varsa ortaya koyup İzmir’de 
otoban kenarındaki bir tır parkında 
seçmelere son 10 gün kala canla 
başla çalıştık. Çalışabileceğimiz 
bir pist olmadığı için Tolga hoca 
kukalardan pist çiziyordu bana. 

Firma olarak ise MotoLastik ve 
Yamaha Türkiye lastik ve motosiklet 
desteği verdi. Şu an çalıştığım firma 
Öz Ekşioğlu İnşaat da seçmemin 
son günlerinde haberdar olup 
elinden gelen desteği esirgemedi 
ve bir avuç insan imkânlarını ortaya 
koyarak beni İspanya’ya gönderdi. 
Orada daha önce hiç kullanmadığım 
bir motosiklet, hiç sürmediğim 
bir pist ve birçok yarışçı ile karşı 
karşıyaydım. Üstelik beraber piste 
çıktığım herkes pisti ezbere biliyordu. 
Bense günlerce Tolga ağabeyin 
çizdiği eskizden virajları ezberlemiş 
internet videolarından zihnimde 
pisti simüle ederek gitmiştim. 
Amacım ilk gün antrenman 
yapmak ikinci gün zamana karşı 
yarışmaktı. İlk gün inanılmaz bir 
yağmur vardı bu nedenle pisti 
açmadılar. Açtıklarında da meydana 
gelen kazalardan dolayı seanslar 
iptal edildi ve ben antrenman 
yapma fırsatı bulamadan seçmeye 
girdim. Seçme saati geldiğinde 
bildiğim bütün duaları ettim ancak 
motosikletimde bir sorun vardı. 
Quick shifterım doğru çalışmıyordu 
ve bana zorluk çıkarıyordu. 
Mekanikere söylediğimde bir 
sorun olmadığını söyledi. O şekilde 
sürmeye çalışıyordum ancak vitesler 
yanlış değiştiği için sürekli pistten 
çıkıp tehlike atlatıyor bir de zaman 
tutturmaya çalışıyordum. Son seansa 
çıkarken artık ya olacak ya da bu 
hayal orada bitecekti. Etim, kemiğim, 
can sağlığım dâhil olmak üzere orada 
her şeyi ortaya koyacaktım zaten. 
Piste çıktım ve beni seçecek olan 
antrenör yani eski gp yarışçılarından 
biri önüme geçerek beni durdurdu, 
motosikletimdeki sorunu fark 
etmişti. Hemen padock alanına 
çıkarttı ve motosikletimi değiştirdi. 
Önümde sadece 15 dakikalık bir 
zaman vardı. Gazlayacağım ve seçilip 
seçilmeyeceğim belli olacaktı. Piste 
çıktım, gazladım… Padock alanına 
geldim ve Ekin’in gözüne bakıyordum 
öylece “Şimdi ne olacak, başardım 
mı” diye… Benimle beraber piste 
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çıkan 2 hocayla istişare yaptıktan sonra 
bana dönüp zafer işareti yaptıklarında 
mutluluktan ağladığım ve Tolga ağabey 
ve Name ablayı görüntülü aradığım ve 
“başardık” dediğim o anı sanırım hayatım 
boyunca asla unutamam.

Sonrası İçİn hedeflerİn 
nedİr?
Bu sene COVID ve pandemiden dolayı 
yarışlar ertelendiği için Avrupa’ya 
gidemedim. Bundan sonraki hedefim 
federasyon Türkiye şampiyonası yaptığı 
takdirde 600cc’de Türkiye şampiyonu 
için varımı yoğumu ortaya koymak ve 
tabi ki önümdeki Avrupa şampiyonası 
için antrenman programıma devam edip 
kendimi formda tutmak. İnşallah bir gün 
nasip olur da bir ilk olarak Avrupa’da 
Kadınlar Şampiyonasında şampiyon olup 
İstiklal Marşımızı orada okuyabilirim.

Motor sporuna yenİ 
başlayacaklar İçİn tavsİyelerİn 
ne olur?
Motosiklet çok başka bir tutku 
ama riski de oldukça fazla. Kör bir 
cesaretle gazlamak değil aksine bu 
işin spor kısmında ciddi bir matematik 
gerekiyor. O yüzden mental olarak da 
hazırlanmalısınız. Cesaret ve akıl bir araya 
geldiğinde geriye kalan tek şey bol bol 
antrenman.  

İlgİlendİğİn başka spor 
dalları var mı?
İlgilenmediğim spor dalı kalmamış 
olabilir. :) 9 yaşımdan beri hep lisanslı 
sporcuydum. Müsabık olmak hep 
hayatımda vardı. Judo, taekwando, 
atletizm, basketbol, badminton… Hepsi 
lisanslı yaptığım sporlar. Snowboard, 
binicilik vazgeçilmezlerim. Ekstrem spor 
dallarından birçoğunu hobi seviyesinde 
yaptım, yapıyorum. Spor yapmak benim 
için nefes almak gibi bir şey. Hiç otel 
tatili yapmadım mesela hayatımda. 
Bir tatil zamanım varsa onu yeni bir 
spor öğrenmek ya da geliştirmek için 
değerlendirmişimdir. Hâlâ da öyle 
yapıyorum, wingsuit ilerideki hedefim. :)



Şehirler; insanlığın varoluş 
mücadelesinde, 

toprağa yerleşme ile ilgili sürecin ileri bir 
aşaması olarak karşımıza çıkarlar. İnsanın 
yeryüzündeki varlığının istikrarlı bir biçimde 
devamlılık ve kalıcılık sağlaması; nüfusun belli 
bir yerde veya yörede yoğunlaşması, onun 
toprağa yerleşmesi ile başlamaktadır.
İnsanın toprağa yerleşmesine bütünlüğü 
içinde baktığımızda, devamlılık arz eden 
önemli yerleşmelerin tarım faaliyetlerine 
bağlı olarak ortaya çıktığını görüyoruz. 
İnsanlık tarihinin en uzun, belki de 
kesintisiz çizgisi tarıma bağlı olarak belli 
bölgelerde yoğunlaşan ilişkiler sonucunda 
ortaya çıkmıştır. (Burada bir göl kenarında 
balıkçılıkla uğraşan yerleşmeleri göz önünde 
bulundurmuyoruz.) 

Tarım faaliyetlerinin insanlığın devamını ve 
ilerlemesini sağlayan temel faaliyetler olarak 
tarihte yer aldığını biliyoruz. Çünkü tarım 
faaliyetleri sayesinde üretimin devamlılığını 
ve sürekliliğini sağlayarak önemli bir 

toplumsal değerin yaratıldığı ve bunun 
toplumsal bir gelenek olarak sürdürüldüğü 
görülmektedir. Artı ürün adını alan bu değere 
bağlı olarak insan yerleşimlerinin bir köy 
çerçevesinde varlıklarını sürdürdükleri, parçalı 
biçimde de olsa benzer ilişkilerin, benzer 
üretim tarzları ile belirli toplumsal yapıları 
ortaya koydukları bilinmektedir. 

İnsanlık tarihini uzun süren bir zaman dilimi 
içinde tarım üretimine bağlı olarak benzer 
üretim tarzları ortaya koyması sonucu tarım 
üretiminin yaygınlaşması, farklı coğrafyalarda 
ve farklı toplum örgütlenmeleri çerçevesinde 
işlerin sürdürülmesine bağlı olarak değişik 
çözümlerin de varlığını ortaya koymuştur. 
Başka bir deyişle tarım üretiminin 
sürdürülmesi ve yaygınlaşması toplumların 
benzer sorunlarına farklı çözüm teklifleri 
ile karşımıza çıkmalarına yol açmış, 
bu çerçevede oluşan üretim/yönetim 
örgütlenmeleri toplumların Doğu toplumları 
ve Batı toplumları olarak ayrışmasına ve 
farklılaşmalarına yol açmış bulunmaktadır. 

ÇİZGİ VE ŞEHİRLER
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Bu süreç içinde Doğu toplumlarının 
gerçekleştirdikleri üretim ve elde ettikleri 
zenginlikler geniş tarım alanlarının yönetim 
biçim ve birliklerini sağlamış ve bu çerçevede 
yaratılan hâsıla, elde edilen zenginlikler daha 
teknik bir ifade ile başka işlerde kullanıma izin 
veren artı ürün, bir yerden sonra, şehir adını 
verdiğimiz ve günümüze kadar aşılamamış 
toplumsal yapıları ortaya koymuştur. 

Şehirler uygulanan örgütlenme, sürdürülen 
toplum ilişkileri yanında; yaratılan veya 
bir araya getirilen hâsılanın, zenginliğin 
eseri idiler. Kısa zamanda, bir zamanlar 
toplayıcılığın ve avcılığın geçerli olduğu, 
kısmen hayvan ve bitki yetiştiriciliğin birlikte 
görüldüğü karma tarımın uygulandığı 
(G.Childe, s.77) başka kırsal alanların 
gözetim ve denetimini ele geçirdiler. Zengin 
tarım alanlarının yönetimi ile ilgili temel 
göstergelere sahiptiler. Şehrin sahip olduğu 
ilişkilerin ve ortaklaşalıkların göründüğü 
yapılar sayesinde; örnek olarak bir tapınak 
sayesinde veya yönetime ait bir yapı ile 
çevrelerine gerekli iletileri gönderdiler. 

Bu bakımdan şehirlerin sahip olduğu, 
ele geçirdiği veya yarattığı imkânlar; 
o günlerden yola çıktığımızda, sadece 
şehir olarak kendilerinin değil içinde yer 
aldıkları toplumların ve toplum ilişkilerinin 
de anlaşılabilmelerine izin verdiler, bu 
doğrultuda gerekli imkânlar hazırladılar. 

Şehrin sahip olduğu imkânların, özelliklerin 
yol açtığı gelişmeler sadece dönemleri 
ile sınırlı kalmadı, günümüze kadar ulaştı. 
Bir tarafta olmuş bitmiş işlerin, bulunan 
çözümlerin kalıntıları, simgeleri; varlıklarını 
sürdüren şehirleri, şehirlerimizi süslemekte, 
ortaya çıktıkları dönemlerin eserleri ile 
zamanlarına tanıklık etmektedirler. 

Ama bütün bu var olmanın, bir manada 
sürüp gitmenin yanında siyasetin, yönetimin, 
girişimin yol açtığı gelişmeler ile de 
karşılaşılmaktadır. Büyüyerek devasa olan 
yerleşim yerlerinin kuşatıcılığı, çevrelerine 
elinde tuttukları ilişkilerin damgalarını 
vurmaları bir tür egemenlik ilişkisi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 
Bu tür egemenlik ilişkilerinin varlığına 
rağmen mevcut şehirler; yarattıkları hasılanın 
serpintileri, küçük pay almalar, yol vermeler 
ile sahip oldukları ve çağlarını yansıtan 

global yapılarının yanlarında da farklı, yeni 
türden yerleşmelerin var olmasına veya 
biçimlenmesine de yol açmaktadır. 

Çeşitli isimlerle tanımlansa bile bu yapıların 
kendilerine özgü dinamikleri ele alınmalı, 
işleyişleri üzerinde durulmalıdır. Çünkü büyük 
şehirlerin ağır basan, hâkim unsur olarak 
mevcut kentsel yapılanmayı tanımlayan 
özellikleri yanında; bunlara bağlı olarak ortaya 
çıkan genellemeler ve uygulamalarla birlikte, 
yeni şehir yapılarını da oluşturmaya başlayan 
çevre yerleşim yerleri, şehirleşme söylem ve 
analizleri açısından büyük önem taşımaktadır. 

Şimdiye kadar gelen tarihî/toplumsal 
süreç içinde; şehir, aşılamamış bir toplum 
kategorisidir. Evet, günümüzde köy de 
varlığını sürdürse bile; sahip olduğu, bir 
zamanlar örgütlediği toplum ilişkilerini şehre 
terk ederek, şehrin egemenliği çerçevesinde 
varlığını sürdürebilmiştir. Şehir ise; ortaya 
çıktığı ve varlığını sürdürdüğü uzun zaman 
süreci ve mekân bağlantıları içinde ve tabii 
zaman ve mekâna bağlı olarak değişiklikler 
gösterse bile, ortaya koydukları yapılanmanın 
ötesinde daha ileri bir örgütlenme biçimine 
geçememiştir. 

Her ne kadar bazı açıklama girişiminde 
bulunan araştırıcıların söylemlerinde 
karşılaştığımız gibi (Bkz Toynbee) şehirlerin; 
yeryüzünün belli bölgelerinde, birbirleri 
ile eklemlenerek ‘dünya şehri’ni, oecumé-
nopolis’i oluşturmaları söz konusu olsa dahi, 
bir zamanların sadece sanayi olayına bağlı 
olarak ileri sürdükleri bu değerlendirmenin 
artık geçerli olmadığını görmekteyiz. Şehir 
konusu ile ilgili tartışmaların üzerinde 
durulması gereken ikinci bir ayağı 1996 
yılında İstanbul’da gerçekleştirilen Habitat 
II çalışmaları olmuştur. Dünya çapında 
başlatılan ve mevcut şehirli yapının toplumlar 
üzerindeki tayin ediciliğinin, egemenliğinin 
sınırlarının çizilmek istendiğini unutmamak 
gerekmektedir. Dünya üzerindeki mevcut 
şehirleşmenin ortaya koyduğu bir tür 
yapılanmanın, belli bir egemenlik anlayışının 
pekiştirilmek, yeni şehirleşmelerin yaşandığı 
toplumlara Batılılarca bir çeki düzen verilmesi 
demekti Habitat II. 
Yine tarihî dönemlere dönecek olursak; 
muhakkak ki dönemlerine göre adlandırılan 
ve belli özelliklere sahip şehirlere rağmen, 
günümüzde daha ileri bir örgütlenme 
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biçimine ulaşılamamıştır. Şehrin ötesinde, 
şehri aşan, şehirden ileri bir örgütlenmeyi 
içeren bir yerleşim yeri, yeni bir sosyal yapı 
ortaya çıkmamıştır. 

Yine muhakkak ki şehirler arz üzerinde 
yaygınlaşmışlardır. Bize anlatıldığı gibi 
M.Ö. 3.000’li yıllarda Mezopotamya’dan 
yola çıkarak 16. Yüzyılda Kuzey Avrupa 
topraklarına kadar ulaşacak bir yaygınlık 
göstermişlerdir. 

Ama köyün yerini alan, köyün örgütlediği 
toplum ilişkilerini öteye götüren şehrin yerini 
bambaşka bir üretim/yönetim/denetim 
birliği, şehrin pabucunu dama atan bir 
gelişme, tıpkı bir zamanların şehrin ortaya 
çıkıp yaygınlaşmasında olduğu gibi, karşımıza 
çıkmamıştır. 

Muhakkak ki şehirlerde ortaya çıkan yeni 
boyutlar, karşımızda yer alan farklı gelişmeler 
olmuştur. Şehir sosyolojilerinde yakın 
dönemlerin toplumlarını ve içinde yer 
aldıkları bölgelere bağlı gelişmeleri ve bu 
çerçevede kazanılan özellikleri tanımlayıcı 
bazı ele alışlar, açıklamalar ile karşılaşılmıştır. 
Ama sadece şehir sosyolojilerinde değil 
tarihi gelişmeleri dönemlendirmede dahi 
şehir önemli bir ölçüt olarak kullanılmıştır. 
Mesela Batı’daki feodal düzenin en geçerli 
tanımlarından biri şehirlerde yaşanan 
gerileme ve yok olma idi. 

Tarihi gelişmeleri ele alacağımız bazı 
süreçlerde şehirlerin kazandığı boyut, farklı 
tarih faktörleri ile tanımlanmak istenmiştir. 
Daha çok Batı tarihine bağlı dönemlemelerin 
geçerli olduğu yaklaşımlarda Doğudaki 
şehirler ve şehir gelişmeleri ihmal edilmiştir. 
Bu açıdan ele alındığı zaman; tarihten 
gelen çizgisi içinde İstanbul’un, üç kıta 
ve üç denizi birbirine bağlayan bir özellik 
taşıdığını görmekteyiz. Bir zamanların 
baskın sanayileşme süreci çerçevesinde 
gelişen şehirlerin parlayıp söndüğü zaman 
süreçleri içinde İstanbul’un bu özelliğini 

sürdürdüğünü görmekteyiz. 

Günümüzde de 15 milyona dayanan 
nüfusu ve bünyesinde barındırdığı idarî 
birimlerin biçimlendirmesiyle, İstanbul çağın 
gelişmelerini bünyesinde barındırmaktadır. 
Şehrin mekânda yayılması, bünyesinde yer 
alan idarî birimlerin bir biri içinde erimelerine, 
kaynaşmalarına yol açmış bulunmaktadır. 

İstanbul’un farklı ilçelerinde karşılaştığımız 
bu durum acaba Çekmeköy açısından ne 
ifade etmektedir. Artan nüfus ve ortaya çıkan 
siyasî yapı çerçevesinde bu yerleşim yeri ve 
sahip olduğu gelişme çizgisinin ne anlama 
geldiğinin sorgulanması, bu gelişmeyi 
sağlayan ilişkilerin üzerinde durulması 
gerekmektedir. 

Dinamik bir nüfus artışı arkasında gözlenen 
kentsel yapının ifade ettiği mananın 
anlaşılması üzerinde durmak gerekmektedir. 
Evet, İstanbul yakın dönemlerde sahip 
olduğu özellikler ve ilişkiler çerçevesinde 
önemli bir gelişme göstermiş, neredeyse 
yekpare bir mekân kullanımını destekleyen 
nüfus artışı ile bu günkü yapısına ulaşmıştır. 
Bu gelişme içinde Çekmeköy’ün, bir cadde 
etrafında sıralanan binalardan oluşan 
Ümraniye’den sonra, tepeler arasında 
kıvrılarak giden Şile yolu üzerindeki aralıklarla 
oluşmaya başlayan bir tür çizgi görünümlü 
yerleşim yerinden çıkarak bu çapta bir 
yerleşim yerine dönüşmesinin nedenleri 
üzerinde durmak gerekmektedir. 
Acaba Çekmeköy’ün, İstanbul’daki mevcut 
kentleşme çizgisinin ötesinde, İstanbul’a 
bağlı ama bir yerden ondan bağımsızca sahip 
olduğu ilişkiler bütünü ve imkânları nereden 
kaynaklanmaktadır? Bu oluşumu tanımamız 
gerekmektedir. Evet, İstanbul büyük bir çekim 
merkezi olmuştur. Kendisini ve çevresini 
geliştirmiştir. Ama şehir ve şehirleşme 
konusunda ve İstanbul’un tayin ediciliği 
dışında Çekmeköy’ün sahip olduğu ve onu 
bu güne getiren imkânlar var mıdır? Bu konu 
üzerinde durmak gerekecektir. 
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Oldu, Odak Yayınları, Ankara, 1974 

Alışılmış şehir ve kentleşme söylemlerinin 
tayin ediciliğinin yanında ve ötesinde 
Çekmeköy’ün sahip olduğu veya elinde 
tuttuğu imkân ve ilişkiler nelerdir? Şimdiye 
kadar şehirlerle ilgili söylemlerimizi, 
ele alışlarımızı tayin eden yaklaşım 
biçimleri mi devirlerini, geçerliliklerini 
tamamlamaktadırlar. Günümüz yapılanması 
çerçevesinde, acaba Büyükşehir’lerin 
ellerinde tuttukları imkânların yol açtığı 
yapılanma mı değişmektedir? Alınan kararlar, 
mevcut hukukî yapıyla ilgili değişiklikler, 
bir merkezden yönetmenin ötesinde bazı 
gelişmelere mi yol açmaktadır? Bu konu şehir 
araştırmaları ve özellikle şehir sosyolojileri 
açısından; belki de önemli kolaylıklar 
sağlayan, toptancı ele alışların dışındaki bir 
gelişmeye mi işaret etmektedir? Bu sorular 
farklı bir gelişmenin varlığı bakımından önem 
taşımaktadır. 

Çünkü Çekmeköy kendine ait bir mekânın 
kullanımına ve gelişmesine bağlı olarak varlık 
kazanmış gözükmektedir. Verilen ilanlarda 
farklı bir yaşamı vurgulayan bir konut arzını 
sunmaktadır. Bu gelişmelerin altında farklı bir 
gelişme doğrultusunun varlığı sezilmektedir. 
Bu bakımdan Çekmeköy bir yere 
eklemlenmenin ötesinde ne gibi özelliklere 
sahiptir meselesi üzerinde durulmalıdır. 
Çekmeköy yapılan yayınlarda da görüldüğü 
gibi, kendi gelişmesinin aşamalarını adım 
adım takip edebileceğimiz özelliklere sahip 
olup, kendisinden daha önce var ve ileride 
olan yerleşim yerlerini zaman içinde aşmış 
bulunmaktadır. 

Bugün ve yarın gerçekleştirilecek 
çalışmalarda Çekmeköy sahip olduğu 
tüm ilişkiler ve zenginlikler çerçevesinde 
değerlendirilecektir. Bu kapsamlı çalışmalar 
İstanbul’un içinde yer aldığı kentsel 
gelişme çizgisi içinde Çekmeköy’ün farklı 
bir çizgide mi geliştiği/gelişeceği sorusuna 
cevap oluşturmalıdır. Başka bir deyişle 

İstanbul ağırlıklı ve merkezli çalışmaların 
gözünden kaçan ve bölgemize özgü 
farklı bir gelişmenin işaretlerinin bulunup 
bulunamayacağı üzerinde durulmalıdır. 
Şehir konusuna yaklaşımların, oluşan veya 
oluşturulan teorilerin geçerliliklerinin 
sınanacağı bir imkân ve ortam ile karşılaşıp 
karşılaşmadığımız, bazı yerleşik söylemlerin 
geçerliliklerinin test edilebileceği ortamların 
varlığı açısından bu yönde gerçekleştirilecek 
yaklaşımların, sürdürülecek ele alışların 
önemli olacağına inanmaktayım. 

Evet, bilimsel yaklaşımlar, ele alışlarda 
alınan yol, izlenen yöntemler önemli 
çalışmaların sonuçlanmasına, önemli 
sonuçlara yol açmaktadır. Fakat sürüp giden 
ele alış biçimlerinin dışında kalan, mevcut 
söylemlerin ötesinde karşılaşabileceğimiz 
yeni durumlar da söz konusudur, söz konusu 
edilmelidir. 

Bu bağlamda Çekmeköy’ün; yaşadığı 
şehirleşme, ulaştığı nüfus ve sahip 
olduğu diğer göstergelerin ışığında, farklı 
disiplinlerdeki bilim adamlarının ortaya 
koyacağı yaklaşım ve değerlendirmeler 
yardımı ile yeni baştan bir değerlendirmeye 
tabi tutulması gerekmektedir. Elde 
ettiği yükseliş çizgisi bir parçası olduğu 
İstanbul’dan mı kaynaklanmaktadır? Yoksa 
elinde tuttuğu imkân ve ilişkilerden mi 
kaynaklanmaktadır? 

Bu konuların aydınlanmaya kavuşması ile 
Şehir Sosyolojisi çalışmalarının yeni boyutlar 
kazanacağı açıktır.  

* Bu yazı 22-23 Ekim 2016 tarihinde Çekmeköy Belediyesi 
tarafından düzenlenen ve “1. Çekmeköy Sempozyumu 
– Tebliğler Kitabı - Şehir Tarih Toplum Gelecek” ismiyle 
kitaplaştırılan sempozyumun açılış oturumundan alınmıştır.
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İSTANBUL’UN
EN KIYMETLİ

HAZİNESİ
AYASOFYA

Doğu Roma (Bizans) 
İmparatorluğu’ndan kalan 
67 eser hala güzellikleriyle 
İstanbul’u süslemektedir. 
Bunlar içerisinde yer alan 
Ayasofya, gerek mimarisiyle 
gerekse iç mekânındaki mozaik 
süslemeleriyle Doğu Roma 
sanatının eşsiz öreklerindendir. 
Dünya mimarlık ve sanat tarihinin 
en başta gelen anıtlarından 
olan Ayasofya, İstanbul’unda 
görünümüne damga vurmuş 
en önemli tarihi eserlerinden 
birisidir. Ayasofya, aynı zamanda 
İstanbul’un fethinin, hilal’in 
haç’a galibiyetinin sembolü ve 
Fatih Sultan Mehmed’in bizlere 
emanetidir.
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BİZANS VE LATİN 
İMPARATORLUKLARI 
DÖNEMİNDE AYASOFYA 
Ayasofya’nın tarihine, mimari ve sanatsal 
özelliklerine değinmeden önce yapının 
ismine temas etmekte fayda var. Kutsal, aziz 
anlamına gelen "Aya" ile bilgelik anlamına 
gelen "Sofya" isminin birleşmesiyle 
Kutsal Bilgelik demek olan Ayasofya, 
Hıristiyanlığın Ortodoks mezhebine göre 
Tanrının üç niteliğinden birisi sayılmaktadır. 
Bizans ve Latin İmparatorluğu ile Osmanlı 
Devleti gibi üç büyük devleti görmüş, 1500 
yıllık geçmişe sahip mabedin bugünkü 
hali, aynı yerde fakat öncekilerinden farklı 
bir mimari anlayışla yapılmış olan üçüncü 
yapıdır. 360 yılında Bizans İmparatoru 
Kostantinos tarafından üstü ahşap çatılı 
olarak yaptırılan ve büyük kilise ismiyle 
adlandırılan birinci Ayasofya, 404 yılında 
çıkan bir isyan sonucu büyük bir kısmı 
yakılarak yok olmuştur. Aynı yerde 415 
yılında İmparator II. Theodosios tarafından 
beş nefli, ahşap çatılı ve bazilikal planlı 
olarak yaptırılan ikinci Ayasofya da 532 
yılında Hipodrom meydanında çıkan Nika 
İsyanı sonucunda yakılmıştır. Bu isyanı 
bastırmak için İmparator Justinyanus 40 
bin isyancıyı öldürtmüştür. İsyancıların 
ölümünü unutturmak ve isyanın devamını 
engellemek gayesiyle de büyük bir 
ibadethane yaptırmak istemiştir. İşte 
günümüze ulaşan üçüncü Ayasofya; 
Nika İsyanı bastırıldıktan hemen sonra 
İmparator Justinyanus tarafından dönemin 
önemli Mimarı olan Tralles’li (Aydın) 
Anthemios ile Miletos’lu (Balat) İsidoros’a 
yaptırılan yapıdır. Yapım çalışmaları 
sırasında iki baş mimar ile birlikte 100 usta 
ve her ustanın emrinde 100 işçi çalıştığı 
kaynaklarda geçmektedir. 

Ayasofya, 27 Aralık 537 tarihinde 5 yıl 10 
ay kadar gibi kısa bir sürede tamamlanarak 
büyük bir törenle, hizmete açılır. 
Justinyanus,  Ayasofya’nın içine girdikten 
sonar yapının ihtişamından dolayı duyduğu 

gurur ve sevincin etkisiyle “Tanrım;  bana 
böyle bir ibadet yeri yapabilme fırsatı 
sağladığın için sana şükürler olsun” 
demiştir. Doğu Roma’nın (Bizans) tarihi 
boyunca bütün önemli olaylarında 
yer alan Ayasofya, imparatorların taç 
giydiği, zaferlerin kutlanıldığı yer alarak 
önemli bir konumdaydı. Ayasofya, bütün 
Bizans âleminin en büyük dini merkezi 
olduğundan, imparator ve patriğin katıldığı 
törenlerin büyük bir bölümü burada 
cereyan ediyordu. Ayrıca Patrikhane 
Ayasofya’nın komşusu olmakla beraber, 
büyük dini toplantılar, Ayasofya’nın üst 
katındaki Güney’de uzanan galeride 
yapılıyordu. 

1204 yılında 4.Haçlı Seferi’nde Venedik 
Cumhuriyeti’nin Doçu, H. Dandolo 
komutasındaki Katolik Haçlılar, İstanbul’u 
ele geçirip Ortodokslara ait Ayasofya’yı 
yağmalamışlardı. Latinler, Ayasofya’nın 
mimarisine zarar vermekle kalmamış, 
Ayasofya içinde bulunan birçok kıymetli 
ve kutsal eşyayı çalarak Avrupa’daki 
kiliselerine taşımışlardır. Kutsal eşyalardan 
“gerçek haçın parçası”, Hz. İsa’nın 
mezarından bir taş, Hz. Meryem’in sütü, Hz. 
İsa’nın kefeni, birçok azizlerin kemikleri gibi 
değerli muhafazalar içinde saklanan birçok 
kutsal eşya (rölik). 24 İncil, 36 buhurdanlık, 
300 şamdan, 6000 ayaklı şamdan, 300 
tören elbisesiyle birlikte 5 müzeyyen haç, 
2 altın 3 kristal 250 gümüş şamdan ve 4 
meşale yine bu çalınan eşyalar arasındadır. 
Latin işgali sonrasında İstanbul’a gelen 
Batılı seyyahlar Ayasofya’nın artık bakımsız 
ve perişan olduğunu bildirirler. Nitekim 
Tarihçi Tursun Bey, Fatih Sultan Mehmed’in 
şehre girdikten sonra ilk Ayasofya’ya 
girdiğini ve gördüğü harap manzara 
karşısında İranlı Şair Sadi’nin “Örümcek 
Kisra’nın tâkına perdedarlık yapıyor / 
Baykuş, Efrasiyâb’ın kalesinde nevbet 
vuruyor” şeklindeki şiirini farsça okuyarak 
Ayasofya’nın içler acısı halini ifade ettiğini 
bildirmiştir.



OSMANLI’NIN GÖZBEBEĞİ AYASOFYA
29 Mayıs 1453 Salı günü Fatih Sultan Mehmed 
tarafından fethedilen şehrin sembol yapısı Ayasofya, 
içinde gerekli temizlik ve düzenleme yapıldıktan 
sonra, 1 Haziran Cuma günü kılınan Cuma 
namazıyla İslam hukuku gereği kiliseden Camiye 
dönüştürülmüştür. Bu tarihten itibaren Ayasofya’da 
Türk dönemi başlamış ve bu mekân bundan sonra 
Ayasofya Cami-i Kebir olarak zikredilmiştir. Fetihten 
hemen sonra yapı güçlendirilerek en iyi şekilde 
korunmuş ve Osmanlı dönemi ilaveleri ile birlikte 
cami olarak varlığını sürdürmüştür. Özellikle Mimar 
Sinan tarafından Ayasofya’da uygulanan tamir 
ve payandaların ilavesiyle yapı günümüze kadar 
ulaşabilmiştir.  Bir diğer ifadeyle; Ayasofya'nın 
bugün ayakta olmasını Mimar Sinan'a borçluyuz. 
Ayasofya, fetihten sonra çevresine yapılan eserlerle 
bir Osmanlı Külliyesi olmuştur. Fatih Sultan Mehmed 
tarafından medrese ve minare yaptırılmıştır. İkinci 
Selim ve Üçüncü Murad zamanında yaptırılan 
minarelerle Ayasofya dört minareli bir cami 
olmuştur. İkinci Selim, Üçüncü Murad, Üçüncü 
Mehmed ve şehzadeler için Ayasofya'nın bahçesine 
türbeler yaptırıldı. Bu padişahların külliyeleri 
İstanbul dışında olduğu için Ayasofya bahçesine 
gömülmüşlerdir. Birinci Mahmud zamanında camiye 
güzel bir kütüphane yaptırılmış, yine aynı dönemde 
avluya çok güzel bir şadırvan, imarethane ile 
sıbyan mektebi inşa edilmiştir. Sultan Abdülmecid 
döneminde mimar Fossati çağrılarak Ayasofya'ya 
kapsamlı bir tamirat yaptırıldı. Fossati, Ayasofya'ya 
bir muvakkithane, kasr-ı hümayun ve hünkâr mahfili 
ilave etmiştir. Hattat Kadıasker Mustafa İzzet Efendi 
tarafından yazılan 7.5 m. çapındaki 8 adet hat 
levhası ana mekânın duvarlarına yerleştirilmiştir. 
“Allah, Hz. Muhammed, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, 
Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin” yazılı 
bu levhalar İslam âleminin en büyük hat levhaları 
olarak bilinmektedir. Aynı hattat kubbenin ortasına 
ise Nur Suresi’nin 35. ayetini yazmıştır.

Osmanlı’nın gözbebeği olan Ayasofya Cami’ye halk 
her zaman ve özellikle Ramazan aylarında büyük 
ilgi göstermiştir. Saray camisi olan Ayasofya; büyük 
olaylarda, cülus törenlerinde, cenaze namazlarında 
padişah ve saray erkânının teşriflerine sahne 
olmuş, hatta hanedandan birisi vefat ettiğinde 
sala buradan verilmiştir. Ayasofya, padişahların 
çoğunlukla Cuma namazlarını kıldıkları yer 
olmuştur. Padişah Cuma veya bayram namazına 
başka bir camiye gidebilir ama Kadir Gecesi’nde 
mutlaka Ayasofya’da olurdu. Çünkü Kadir Gecesinde 
Ayasofya’da iki rekât namaz kılabilenlerin büyük 
sevap kazandığına inanılırdı. 



Ayasofya 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün 
emri ve Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye 
çevrilmiş ve 1 Şubat 1935’de müze olarak, yerli 
ve yabancı ziyaretçilere açılmıştır. 1936 tarihli 
tapu senedine göre, Ayasofya “57 pafta, 57 ada, 
7. parselde Fatih Sultan Mehmed Vakfı adına 
Türbe, Akaret, Muvakkithane ve Medreseden 
oluşan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi” adına 
tapuludur. Ayasofya, camiiden müzeye çevrildiği 
1934’ten günümüze 86 yıldır Türk milletinin 
ve İslam ümmetinin kalbinde kanayan bir yara 
idi. Bir mabed, bir mimari yapıl olmadan ziyade 
Ayasofya fetih ruhu idi. Dini anlamda öneme 
sahip olmasının yanı sıra, siyasi ve maddi değeri 
de olan Ayasofya; iktidar, yağma, isyan, fetih, 
ihtişam ve aşkın da sembolü olmuştur. 

YENİDEN CAMİ OLMA SÜRECİ 
Ayasofya'nın tekrar cami olma süreci ilk olarak 
2005 yılında başladı, 2005 yılında yargıya taşınan 
olay Danıştay 10. Dairesi tarafından reddedildi. 
2016'da tekrar açılan dava da Haziran 2018'de 
açıklanan karar ile aynı şekilde sonuçsuz 
kaldı. Temmuz 2016'da Ayasofya Müzesi'nde 
düzenlenen Kadir Gecesi programında, 85 yıl 
aradan sonra sabah namazı ezanı okundu. Ekim 
2016'da Müze'nin ibadete açık olan bölümü 
Hünkâr Kasrı'na, Diyanet İşleri Başkanlığı 
tarafından uzun yıllardan sonra ilk kez asaleten 

imam atandı. 2016 itibarıyla Hünkâr Kasrı 
bölümünde vakit namazlar kılınmaya ve 
minarelerinden Sultanahmet Camii ile 5 vakit çifte 
ezan okunmaya başlandı. 

29 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul'un Fethinin 
567. yıl dönümünde Fetih Suresi okundu. Bu 
gelişmelerin ardından Ayasofya'nın cami olma 
süreci tekrar gündeme geldi. Sürekli Vakıflar 
Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin 
"Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine 
yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali" istemiyle 
Danıştay'da dava açması üzerine 2 Temmuz 2020 
tarihinde duruşma gerçekleştirildi ve 10 Temmuz 
2020 tarihinde Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın 
camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 
1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını "Ayasofya'nın 
vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının 
ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken 
mümkün olmadığını" belirterek iptal etti. Bunun 
üzerine 2729 numaralı
Cumhurbaşkanlığı Kararı ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
imzasıyla, Ayasofya, Diyanet İşleri Başkanlığına 
devredilerek tekrar cami statüsüne dönmüş oldu.

Kendisine sahip çıkanlara büyük zenginlik katan 
Ayasofya, tarihsel süreç içerisinde İstanbul'un en 
kıymetli hazinesi olarak arz-ı endam etmektedir.

İbrahim AKKURT
b�Ú¬©�¬ƥx�ā�Ú
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Bu saate kadar her zamanki normal günlerden 
biriydi. Kimimiz görevde, kimimiz ailemizle 
istirahatteydik. 03.02’de müthiş bir ses ve bitmek 
bilmeyen bir süre içerisinde sarsılmaya başladık. 
Sarsıntı o kadar güçlüydü ki, bir odadan diğerine 
gitmek bile oldukça güçtü. Müthiş bir korku ile 
çığlık sesleri geliyordu. Sağ olarak kendini dışarı 
atabilenler ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. 
Saatler sonrasında felaketin boyutları gün yüzüne 
çıkmaya başladı. Gölcük’te Türkiye’nin en büyük 
ikinci depremi yaşanmıştı. Depremin şiddeti 
richter ölçeğine göre ABD Jeolojik Araştırmalar 
Merkezi tarafından 7.6; Boğaziçi Üniversitesi 
Kandilli Rasathanesi tarafından ise 7.8 olarak 
ölçüldü. Tüm Marmara Bölgesinde şiddetle 
hissedilen depremin yerin 15-17 km derinliğinde 
meydana geldiği, 120 km’lik yüzeysel bir kırık 
meydana getirdiği ve bazı yerlerde 4,5 metre sağ 
atım yaptığı daha sonra yapılan araştırmalar da 
ortaya çıktı.

Gölcük Depreminde resmi verilere göre, 18.373 
kişi hayatını kaybetti. 23.781 kişi yaralandı, 505 
kişi sakat kaldı, 285.211 ev ve 42.902 işyeri hasar 
gördü. Resmi olmayan bilgilere göre ise ölü sayısı 
ve kayıp sayısı oldukça yüksek, hala bulunamayan 
insanların olduğu söylenmekte. 

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kırılmasıyla meydana 
gelen deprem, İstanbul, Bolu, Bursa, Eskişehir, 
Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da can ve mal kaybına 
neden oldu. Gün ağardığında ortaya çıkan 
görüntüler korkunçtu. Yıkılan binlerce bina ve 
içinde kalan on binlerce insan… Mucizelere 
de tanık olduk… Enkaz altından saatler sonra 
çıkarılan çocuklar, anneler, babalar...  
Yitirilenlere tüm Türkiye ağladı. Deprem 
kuşağında yer alan bir ülkenin, onca depreme 
rağmen hazırlıksız ve plansız olduğu da ortaya 
çıktı. Çoğu kurum sınıfta kaldı. Devlet yetkilileri 
3 gün sonra deprem bölgesine gidebildi. İhtiyaç 

sahiplerinin ihtiyaçları karşılanamadı. Daha sonra 
toplanan yardımlar bile hükümetin bütçe açığı 
ve memur maaşları için kullanıldı. Bu iddialar 
depremin ardından insanlara ikinci bir acıyı 
yaşattı.

Depremden sonra, depremle ilgili birçok 
iddialar ortaya atıldı. Depremin Amerika ve 
İsrail tarafından geliştirilmiş bir silah projesi 
kapsamında suni olarak yapıldığı görüşü iddia 
edildi. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in, 
Deprem Profesörü Ahmet Mete Işıkara’ya, 
depremin Amerika tarafından çıkarılmış olup 
olamayacağını araştırmasını istemesi ve daha 
sonraki yıllarda ortaya çıkan birçok cevabını 
bulamamış soru, komplo teorisyenlerinin bazı 
iddialarının doğruluk payı olabileceği şüphesi 
insanların kafasından hiç çıkmadı. 

Okuyucularımız konu ile ilgili Gölcük Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığında yaşananları, Rusya’nın 
açıklamalarını, halkın o dönemdeki ses ve ışık 
ile ilgili açıklamalarını, deprem dakikalarında 
Marmara Denizine düşen İsrail uçağı ve kapatılan 
konuyu, deprem sonrası İsrail ve Amerika’nın 
davranışları, deprem sonrası denizde araştırılma 
yapılmaması için Deniz kuvvetlerinin dalışı 
yasaklamasını, İsrailli ve Amerikalı üst düzey 
askerlerin o esnada Gölcük’te bulunmaları ile 
ilgili birçok iddiayı ve soruyu araştırmak isterlerse 
internet ortamında birçok 
site ve gazetede bu yazıları 
bulabilirler. 

Ortada bir gerçek var ki, o 
da yitirdiğimiz hepimizin eşi, 
dostu, akrabası on binlerce 
insanın hayatını kaybetmesi ve 
depreme dayanıklı binaların 
yapılmamasıdır. 

1999 yılında Türkiye en büyük felaketlerden birini yaşadı. 
16 Ağustos’u 17 Ağustos’a bağlayan gece saat 03.02 sıralarında 

Kocaeli-Gölcük merkezli yer sarsıntısı 45 saniye sürdü.  
7.4 şiddetindeki sarsıntıda binlerce insanımız hayatını kaybetti. 

Felaketin üzerinden 21 sene geçti. 17 Ağustos’ta 
yitirdiğimiz canları tekrar anacağız. 

17 agustos 03.01

Ümit ŞENER
%�ā�æ��¬ƥx�ā�Ú
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‘Postür’ ya da diğer bir deyişle ‘Duruş’, 
otururken veya uzanırken vücudumuzu yer 
çekimine karşı dik tuttuğumuz konum olarak 
tanımlandırılır ve özellikle ayakta durduğumuz 
sürede eklemlerimizde herhangi bir bükülme 
gerçekleştirmeden omurgamızın hizalı bir şekilde 
dizilimini gerektirir. İyi bir postüre sahip olmak 
çocukluktan başlayarak yaşamın tümü boyunca, 

kas-iskelet sisteminin düzeninde, güçlü kemiklerin 
oluşmasında, özellikle kasların kuvvetli olmasında, 
boyun ve bel ağrılarında, nefes almada, estetik 
anlamda daha ince ve uzun görünümde, hafıza 
ve öğrenme kolaylığında, mental sağlık ve 
konsantrasyonda önemli bir rol oynamaktadır. 
Ancak günümüzde iyi bir postür oluşumunu 
etkileyen birçok tehdit olduğu bilinmektedir. 

ÇOCUK SAgLIgINDA 
POSTÜR'ÜN ÖNEMi
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Bunlardan bazıları özellikle çocuklarda, 
okul dönemi boyunca taşınan ağır sırt 
çantaları, akıllı telefonlar ve tabletler 
ile harcanan uzun saatler, bilgisayar 
oyunları için masa başındaki bozuk 
oturuşlar olarak değerlendirilebilir. 

Son zamanlarda en fazla tartışılan ve 
araştırılan, teknolojinin de gelişmesine 
bağlı olarak en yaygın anormal duruş 
diye tanımlandırılan “İleri Baş Duruşu” 
(İBD) ya da “Teknoloji/Text Boyun” 
oldukça dikkat çekmektedir. En 
basit anlamda, İBD, başın omuzların 
merkezinden ileri taşınması olarak 
açıklanmaktadır. Böylece boyun ve 
başın, öne doğru konumlandırılması, 
omuzların ve kavisli bir üst sırtın toplanıp 
yuvarlanmasına neden olur. Yapılan 
araştırmalarda günde beş saatten fazla 
tablet, akıllı telefon kullanan yada kitap 
okuyan çocuklarda bahsedilen ileri baş 
duruş bozukluğu gözlemlenmektedir. 
Bu da yıl içinde ortalama 1825 saat hem 
boyuna hem de özellikle üst omurgaya 
ciddi yük ve stresin binmesine, 
sonrasında da baş, boyun, omuz ve bel 
ağrılarına neden olmaktadır. 

Bu durum, çocuk sağlığı açısından büyük 
bir yıkım olarak değerlendirilmekte 
ve çok dikkat edilmesi gereken bir 
durum olarak vurgulanmaktadır. 
Çünkü yapılan çalışmalar, boyunun 
her 2,5 cm ileri uzanması, omurgaya 
binen yükü 10 kat arttığı için postüral 
bozukluğun süreçle beraber kifoz, 
skolyoz yada lordoz gibi omurga 
sağlığını da bozduğu belirtilmiştir. 
‘’Text Boyun’’ etkilerinin uzun vadeli 
sonuçlarına bakıldığında, omuzların 
öne doğru yuvarlanması ve kaburgalar 
üzerinde baskının artması; omurga 
eklem ve diskleri üzerine binen yüklere 
bağlı olarak disk yaralanmalarının 
ve dejenerasyonlarının oluşması; 
lumbarlordozun(bel çukuru) artması; 
boyun omurlarındaki anormal strese 
bağlı beyin ve vücut arasındaki nörolojik 
bağlantının azalması, kaygı ve stresin 
artması olarak sıralanabilmektedir.Bu 

anormal değişiklikler, önce başın ve 
boynun destek kaslarını etkileyerek 
daha sonra orta sırtta ve hatta alt sırtta 
sorunlara yol açan domino etkisine 
neden olabilmekte ve hatta hayati 
akciğer kapasitesinde %30’a varan 
azalma ile potansiyel olarak kalp ve kan 
damar hastalıklarına yol açabileceği ile 
ilişkilendirilebilmektedir. 

Peki, çocuklarımızın bu olumsuz 
durumlardan korunması için yapılması 
gerekenleri özetlemek gerekirse; 
öncelikle tıpkı dişleri kontrol ettirmek 
için çocuklarınızı dişçiye götürdüğünüz 
gibi, kötü duruş ve omurga sorunları 
yaşayıp yaşamadıklarını da belirlemek 
için postürlerinin değerlendirileceği 
uzmanlarla iletişimde olmak önemlidir. 
Ayrıca ek olarak, okul dönemleri 
boyunca kullanacakları doğru bir 
sırt çantası seçimi ve çantaların 
ağırlıklarının çocuklarımızın vücut 
ağırlıklarının %5-7si arasında olacak 
şekilde belirlenmesi, özellikle kitap 
okuma, telefon ve tabletle zaman 
geçirme esnasında materyallerin göz 
hizasında olacak şekilde tutulmasının 
sağlanması ve belirli sıklıklarda boyun ve 
omurların rahatlamasına olanak verecek 
dinlenmelerin verilmesi son derece 
hassas bir şekilde ebeveynler tarafından 
kontrol edilmelidir.

Bununla beraber ki en önemlisi, 
iyi bir duruşun tüm yaşam boyu 
sürdürebilmesi için iyi bir postüral 
kaslara sahip olmak önemlidir. Haftada 
en az üç gün boyunca 1-2 saat yapılacak 
düzenli egzersizler aracılığıyla omurgayı 
dik tutmayı sağlayan kasların, eklem, 
tendon, bağ gibi yardımcı dokuların 
kuvvetlendirilmesi,çocukların gelişim 
süreçleri esnasında daha güçlü ve 
katı bir iskelet sisteminin oluşmasını 
sağlayacaktır. Teknoloji bağımlılığının 
yarattığı olumsuz koşulların hareket 
eğitimi, egzersiz ve düzenli spor 
bağımlılığıyla ortadan kaldırılması 
ebeveynlerin birincil görevi olmalıdır. 

Doç. Dr. Çiğdem Bulgan
\�¥½º��¬½¬Ã½�Ú¬�jÄ¬õ�ÚÞ¬æ�Þ¬�ƛ�*�Ã¬�¬ü��x�á�Ã�
�¬½¬Ã½�Ú¬�$�ºî½æ�Þ¬�ƛ��¤ā�ÚÞ¬ā�õ��\×ËÚ��¬½¬Ã½�Ú¬�
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Haziran, Temmuz, Agustos…)
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Birçoğumuzun sabırsızlıkla beklediği 
zamanı anımsatan büyüleyici kelimeler…
Her yıl Haziran ayında yaşanılan karne 
heyecanı ile beraber yaz tatili planları 
yapılırdı. Bu yıl çocuklar farklı bir tatil 
deneyimi yaşıyorlar. Mart ayında pandemi 
sürecinin başlamasıyla birlikte eğitimin 
evde devam ettiği bu dönemde çocukların 
kendilerini tatildeymiş gibi hissetseler de 
asıl tatil şimdi başladı. 

Çocuklar sadece öğretmenlerden 
öğrenmiyor tabi. Uzaktan eğitim 
deneyimini ilk kez tecrübe eden çocuklar 
kadar ebeveynler olarak da zor bir 
süreçten geçildi. Ders takibi, çocukların 
evde kaliteli vakit geçirmesi gibi aktivite 
arayışları her ebeveyni psikolojik ve 
zihinsel olarak yordu.

Dinlenmek, eğlenmek ve farklı ortamlarda 
değişik aktiviteler ile vakit geçirmek yeni 
döneme zinde ve istekli başlamak için 
önemlidir. Kimimizin memleket özlemi, 
kimimizin sahil sevgisi, kimimizin ise doğa 
aşkı yaz tatilini belirlemede ön plana 
çıkar. Yaz tatilini planlaması yapılırken 
çocukların ilgi ve ihtiyaçları da göz 
önünde bulundurulmalıdır. Çocukların 
yaş grubu ve gelişim dönemlerini 
destekleyen etkinliklerin yapıldığı tatil 
planları çocukların verimli ve kaliteli zaman 
geçirmelerini sağlar.

Maske, Mesafe, Dezenfektan…
Parkta, Denizde, Her yerde….
Ne kadar tatilin eğlenceli yanlarından 
bahsetsek de pandemi sürecinin hala 
devam ettiğini unutmayıp, çocukları 
tedirgin etmeden alınan önlemlere 
devamlılık sağlanmalıdır. Diğer geçirilen 
yaz tatillerinden biraz farklı olan bu tatilde 
tedbiri elden bırakmadan, sosyal mesafeli 
bir yaz tatili geçirilmelidir. 

Peki çocuklar için etkili ve verimli 
tatil nasıl olmalıdır? 
Öncelikle yaz tatili planlaması yapılırken 
çocuğun sevdiği etkinlikler göz önünde 
bulundurularak sosyal, fiziksel ve bilişsel 

yönden gelişimine katkı sağlayacak 
tüm etkinlikler dengeli ve düzenli bir 
şekilde planlanmalıdır. Bütün günü, kitap 
okuyarak yada bilgisayar başında kalarak 
geçirmek yerine günü belli bölümlere 
ayırıp etkinlikleri çeşitlendirmek uygun 
olacaktır. Böylelikle çocuklar yapılan 
etkinliklerden sıkılmayacaktır. Ayrıca 
yaptığı etkinlikleri istekle yapacak, 
gününü verimli geçirecektir.  Bu planlama 
yapılırken tabi ki çocuğun fikrini 
almakta etkinlikleri planlamak kadar 
önemlidir. Çocuklar kendi aldığı kararları 
uygulamakta daha istikrarlı ve başarılı 
olurlar. Planlamayı takip edebilmesi için 
beraber hazırlayacağınız bir tablo yada 
çizelge de çocuğu istekli kılacaktır.

Kurallar ve sorumluluklar konusunda 
esneklik sağlansa da, çocuklar için yaz 
tatili tamamen sorumluluktan uzak ve 
serbestlik ifade etmemesi gerekmektedir. 
Belli sorumlulukları elden bırakmaması 
ve düzenlerinin belli oranda devam 
etmesi çocukların yeni eğitim dönemine 
kolay adapte olmasına yardımcı olacaktır. 
Tamamen serbestliğin olduğu bir yaz 
tatili sonrası çocukların yeni döneme, 
yeni biz düzen kurup adapte olması hem 
çocuğu hem de ebeveynleri zorlayacaktır. 
Eğitimi destekleyecek kitap okuma gibi 
etkinliklerin devam etmesi aynı zamanda 
çocuğu okuldan uzaklaştırmayacağı için 
yeni eğitim yılı için kolaylık sağlayacaktır. 

Evet, bu tatil başka bir tatil… 
farklı bir tatil…. 
Maskeli ve sosyal mesafeli geçirdiğimiz 
bu yaz tatilini ülkemiz olarak ilk ve son 
kez tecrübe etmiş olmayı diliyoruz.  
Unutmayın, tatil sürecinde ruhu 
dinlendirip, fiziksel aktiviteler ile bedeni 
güçlendirmek ve zihni rahatlatmak yeni 
döneme keyifle ve zinde başlamak için 
önemlidir.

Herkese sağlıklı ve keyifli tatiller 
dileriz.

Merve AZAPOĞLU & 
Aynur FIRAT

Iºê½�MÄ��Þ¬�M¥Ú�æÃ�Ä½�Ú¬
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C VİD-19 
KARANTİNA
SONRASI İÇİN 
BESLENME 

GÜNLÜK 5-6 PORSİYON SEBZE VE 
MEYVE TÜKETİMİNE DİKKAT 
EDİNİZ.
Yaz dönemindeyiz ve mevsime uyum 
sağlamak çok önemli. Sıcak yaz aylarında bol 
bol mevsim sebze ve meyvelerinden tüketmeliyiz. 
Sebzelerden kızartma yapmak yerine sebze 
yemeği şeklinde değerlendirilebilir. Kızarmış 
patates yerine fırınlanmış patates tercih edin. 
Kızartma yerine ızgara, buğulama, haşlama veya 
fırında pişirme yöntemlerini tercih edin. Sebzeleri 
kızartmak istediğinizde çok az yağla harmanlayıp 
fırınlayıp, üzerine yoğurt ekleyerek kızartma tadına 
ulaşabilirsiniz.

Vücut direncinizi artırmak için bol sebze, salata 
ve meyve tüketmeye çalışın. Sebze ve meyveler 
içerdikleri vitamin, mineral ve antioksidanlar 
nedeniyle sağlıklı beslenmede öncelikli olarak yer 
vermemiz gereken besin gruplarıdır.

Tüm dünyayı etkisi altına 
alan yeni tip korona 
virüs salgını döneminde 
fazlaca evlerde 
kaldık. Bu dönemde 

bağışıklığımızı arttırmaya 
yönelik beslenme tavsiyelerinde 
bulunduk. Fakat ister istemez, 
genel olarak hareketlerimiz bu 

dönemde azaldı ve bu bireylere 
kilo sorunu olarak yansıdı. 
Şimdi yavaş yavaş normalleşme 
sürecine girdik ve aldığımız bu 
kiloları vermenin zamanı geldi. 
Aynı zamanda yaz dönemine 
de girdik. Yaz döneminde de 
beslenme alışkanlıklarımıza 
dikkat etmeliyiz.
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GÜNLÜK OLARAK VÜCUDUMUZDA 
YAKLAŞIK 2,5 LT SU KAYBI OLUYOR
Yaz döneminde sıcaklık artışı ile vücudumuzda birçok değişiklik 
meydana gelmektedir. Başlıca, vücut sıcaklığını normal değerlerde 
tutabilmesi için terleme ile sıvı kaybı olmakta ve bu yüzden de 
sıvı ihtiyacı artmaktadır. Daha çeşitli şekillerde oluşan sıvı kayıpları 
farklı seçenekler altında sıralanan içecekler yoluyla giderilmeye 
çalışılmalıdır.
Su, birçok tercih arasından en iyi seçim olacaktır. Bunlarla birlikte 
terleme yolu ile vücuttan atılan sıvı ve elektrolitlerin yerine gelmesi 
açısından ayran ikinci tercih olabilir. Vitamin ve antioksidan 
açısından da taze sıkılmış meyve suları tercih edilebilir. Çay ve 
kahve gibi içecekler ise uzun vadede diüretik etki (sıvı attırıcı) etki 
gösterdikleri için bu dönemde tercih edilmemelidir.

HİJYEN KURALLARINA ÖZEN GÖSTERİLMELİ
Covid-19 virüsünün bize önemini hatırlattığı bir konu da hijyen. 
Artık hijyen konusunda daha dikkatli olmalıyız. Özellikle yaz 
aylarında görülen besin zehirlenmelerinden ve ishalden korunmak 
için hijyen kurallarına özen gösterilmeli. Sebze ve meyveler 
mutlaka sirkeli/limonlu su ile yıkanmalı. Ayrıca sıcaklığın artması ile 
yiyeceklerin bozulma riski arttığı için besinleri pişirme ve saklama 
kurallarına dikkat edilmelidir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KORUYUN
 Virüs dönemi boyunca uzmanların virüsten korunmak için vermiş 
olduğu tavsiyelerin başında, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek 
geliyor. Bu dönemde de çok dikkatli davranarak, vücudumuzun 
savunma sistemini korumak için; yoğurt, ayran kefir gibi gıdaları 
günde 2-3 su bardağı kadar tüketmeliyiz.

TÜKETTİĞİNİZ YAĞLI YİYECEKLER, BU AYLARDA 
TANSİYON YAPABİLİR
Tüketilen yağlı ve hamurlu yiyecekler; aşırı sıcaklarda vücutta 
yorgunluğa, baş ağrısı ve tansiyona neden olur. Bu nedenle özellikle 
sıcak yaz günlerinde, ağır hamur işleri, hamur tatlıları ve kızartmalar 
gibi yiyeceklerden kaçınmalıyız. Bu dönemlerde mümkün 
olduğunca yağı azaltmak faydalı olacaktır.

SAĞLIKLI BESLENME KURALLARINI 
BENİMSEYEME ÇALIŞIN. AZ VE SIK YEMEYE, 
UZUN SÜRE AÇ KALMAMAYA ÖZEN GÖSTERİNİZ
Vücudumuzun her besin grubuna ihtiyacı vardır. Yeterli ve dengeli 
beslenme, dört besin grubundaki besinlerin yeterli miktarlarda 
tüketilmesiyle sağlanır. Sebze ve meyve tüketiminin, sağlıklı 
beslenmenin lezzetsiz ve çeşitlilikten uzak algısını kırın.
Son olarak, aldığımız kiloları vermeye destek ve vücudumuzun su 
ve mineral dengesini arttırmak için sizlere detoks tarifi önerimiz var;

Ananas kabuğu + demlenmiş yeşil çay + limon

Ananas kabuklarını 2 litre suda kaynatıp içine 
yeşil çay demleyin ve limon sıkın.

Diyetisyen Betül Ceylan
��bj<���x<�C�\�¥½º½

Beslenme ve Diyet Merkezi 
öööƕ��æê½��ü½�Äƕ�ËÃ�ƍ�¬ÄÞæ�¤Ú�ÃƏ��üæ��æê½��ü½�Ä
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MUHTARLARI
MAHALLELERiMiZiN
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Çekmeköy 2023 Dergimizin bu ayki muhtar konuğu, 
Ekşioğlu Mahallesi’nin babacan muhtarı Nizamettin 

Kaya ile mahallesini ve çalışmalarını konuştuk. 

Nizamettin Bey merhaba, bize 
kendinizi tanıtır mısınız?
28.03.1962 Bartın doğumluyum. 3 
çocuk babasıyım, ilköğretim okulu 
mezunuyum (Aydınlar İlköğretim 
Okulu) 1984-2004 yılları arası TTK 
Zonguldak Kozlu maden ocağından 
emekli olup, 2004 yılında Çekmeköy 
Ekşioğlu Mah. yerleştim. Mahallede 
esnaflık yaptığımdan ve mahalleyi iyi 
bildiğim için 
30 Mart 2014 mali idareler seçiminde 
muhtarlığa aday oldum. Muhtarlığı 
kazandım. 2019 mali idareler 
seçiminde tekrar aday olup tekrar 
seçildim. Muhtarlık ve esnaflık 
devam ediyor. 10 yıldır Kevser Camisi 
ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma 
Derneği başkanlığı yapıyorum.

Ne kadar zamandır muhtarlık 
yapıyorsunuz? Muhtarlık yapmayı 
neden seçtiniz?
Altı buçuk yıldır muhtarım. 
Mahallede esnaf olduğumdan dolayı 
mahalle sakinleri derdi sıkıntısı 
olduğunda bana gelirdi. Ben de 
yardımcı olmaya çalışıyordum. Zaten 

bu işi yapıyorum diye muhtarlığa 
aday oldum ve seçildim.

Ekşioğlu mahallenizi bize tanıtır 
mısınız?
Mahallemiz 7.000 nüfuslu olup 5.000 
seçmeni vardır.
Mahallemizde , Kevser Camii, 
Selahaddin Eyyubi Camii, Hacı Fatma 
Talip Kahraman Camii ve Hamide 
Sancak Camii olmak üzere dört 
adet camimiz, okul olarak Alemdağ 
Mehmet Akif Ersoy İ.Ö.O, Fatma 
Zehra İmam hatip Anadolu Lisesi 
bulunmaktadır. Sağlık yönünden 
Saruhan Kanbur Aile Sağlık Ocağımız 
mevcut. Çocuklarımız için park 
olarak, Malazgirt Parkı, Necip Fazıl 
K. Parkı,Saruhan Kambur ASM Parkı, 
Şht. Er  İbrahim Doğan Parkı ve Şht. 
Turan Çamur Parkımız var. 

Çekmeköy sizin için ne ifade 
ediyor?
Çekmeköy İstanbu’lun doğa 
kenti, parlayan yıldızı ,yeşil orman 
alanlarıyla çok güzel görünüme 
sahip bir ilçemiz.
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Muhtarlık yaparken başınızdan 
geçen ilginç bir anınızdan 
bahseder misiniz?
Bir Ramazan ayında bir 
vatandaşımız beni arayıp, çok 
zor durumda olduğunu söyledi, 
evinde yiyecek hiçbir şey yokmuş. 
Sorgusuz sualsiz evde ne varsa 
getirdim. Oraya gittim ve gördüm ki 
gerçekten hiçbir şeyleri yokmuş.

Ve yine beni bir vatandaşım 
arayarak yardım istedi. Aynı 
şekilde yardımda bulundum. 
Sordum nerede oturuyorsun 
diye farklı bir yerde oturuyormuş. 
Kendi mahalle sakinim değilmiş. 
Muhtarlığınıza başvuru yapmadınız 
mı diye sordum dedi ki sizi yardım 
ediyorlar dediler o yüzden sizden 

yardım istedim. Herkese elimizden 
geldiğince yardım etmeye ve 
yardımları ulaştırmaya çalışıyorum.

Kış ayıydı sabah okula giden 
çocukları gördüm kar yağıyordu. 
Çocuklardan bir tanesinin 
ayakkabılarının yırtık olduğunu 
gördüm, gittim yanına baktım 
ayakları ıslanmış. Vicdanen rahatsız 
oldum gidip o çocuğa ayakkabı 
alıverdim. 

Muhtarlık yaparken zorlanıyor 
musunuz? Mahallenizdeki 
vatandaşlarla iletişiminiz nasıl?
Mahalle sakinleri benim için aile 
gibi, ben de onların abisi, kardeşi, 
amcası gibiyim. Bu yüzden 
zorlanmıyorum. Kocaman bir aileyiz.
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Muhtarım daha önce maden 
ocağında çalıştığınızı duymuştum, 
çok zor bir meslek madencilik, 
okuyucularımıza biraz mesleği 
anlatırsanız sevinirim.
Madencilik dünyanın en zor 
mesleklerinden biridir. 560 metre 
derinlikte her gün 8 saat  çalıştık. 
Ekmeğini taştan çıkarırsın sözünün 
gerçek anlamıdır; Madencilik. Çünkü 
yaşadığın bölgede, muhtemelen 
maden dışında bir ekmek kapın 
yoktur.Aldığın maaş yaptığın işin 
ağırlığı yanında hafif kalır ezilir.  

Covid 19 Pandemisi sürecinde 
mahallenizde ne tür çalışmalar 
yaptınız?
Genelde 65 yaş ve kronik hastaları 
sokağı çıkma yasağı ile market 
alışverişleri, banka ve ptt ‘den maaş 

çekme, eczanelerden ilaçlarını 
aldık, hasta olanları hastanelere  
götürdüm. Hayır severlerin yapmış 
oldukları erzak yardımlarını ihtiyaç 
sahiplerinin evlerine dağıttım.

Mahallenizin gelişmesi 
açısından ne tür çalışmalar 
yapmayı düşünüyorsunuz? 
Planladığınız projeleriniz var mı?
Bilgi evi, Sosyal Tesis alanları, Spor 
alanları , Kütüphane mahallemiz 
için gerekli ihtiyaçlar. Yeni 
yapılan binaların altlarında 
mutlaka otopark olmalı. 
Mahallenin belirli noktalarına 
Alemdağ Ormanlarının su 
kaynaklarından içme suyu 
çeşmesi yapılması için çalışma 
yapmayı düşünüyorum. 
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Evde Kaldılar 
Ödülü Kaptılar

Çekmeköylü çocuklar yüzme
havuzlarında doyasıya eğlenecekler

Pandemi süresince evlerinde kalarak 
sürece destek veren minikler Çekmeköy 
Belediyesi’nin ücretsiz olarak hizmet veren 
yüzme havuzlarında yaz aylarının keyfini 
çıkardılar.  Sultançiftliği Ortaokulu,  Taşdelen 
125. Yıl İlköğretim Okulu ve Fatma Talip 
Kahraman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 
bahçesine kurulan eğlence ve eğitim 

havuzlarında gerçekleşen yüzme kurslarında; 
hijyen kuralları ve tedbirler en üst seviyede 
tutuldu.

Uzman eğitmenler eşliğinde yüzme 
öğrenen çocuklar eğlence havuzlarının 
keyfini çıkardılar. Havuzlar yaz sonuna kadar 
miniklere hizmet vermeye devam edecek.
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Çekmeköy Belediyesi çalışanları, Türk 
Kızılayı Çekmeköy Şubesi’nin düzenlediği 
kan bağışı kampanyasına katıldı.
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BELEDĪYE
ÇALIŞANLARINDAN
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Türk Kızılay’ı Çekmeköy 
şubesi, Çekmeköy 
Belediyesi iş birliği ile 
kan bağışı kampanyası 
düzenledi. Belediye ana 

hizmet binasının fuaye alanında 
gerçekleşen etkinliğe belediye 
çalışanları yoğun ilgi gösterdi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe 

Başkanı Salih Kırıcı da kan vererek 
etkinliğe katıldı. Başkan Poyraz, 
”Pandemi süresinde kan stoklarında 
azalma yaşandı. Kan sürekli bir 
ihtiyaç olduğu ve ne zaman kime 
lazım olacağı belli olmadığı için tüm 
vatandaşlarımızın düzenli kan bağışı 
konusunda hassas olması gerekiyor; 
kan stoklarımız her zaman dolu 
olsun, kimse kan bulamadığı için 
hayatını kaybetmesin” dedi.



Çekmeköy Belediyesi’nin düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü etkinliklerinde şehitler rahmetle ve minnetle anıldı
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15 Temmuz
Şehİtlerİ 
Dualarla anılDı
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü'nde şehitler tüm yurtta olduğu gibi 
Çekmeköy’de de çeşitli anma törenleriyle 
anıldı.  Çekmeköy Kaymakamlığı ve 
Çekmeköy Belediyesi’nin düzenlediği 
anma etkinlikleri kapsamında ilk 
olarak; 15 Temmuz sabahı Taşdelen 
Sultan Murat Caddesi’nde 15 Temmuz 
gecesi yaşananları gözler önüne seren 
fotoğraflar sergisi açıldı.

Anma etkinlikleri akşam Taşdelen Cemal 
Güngör Parkı amfi tiyatro alanında 
devam etti. Çekmeköy Kaymakamı 
Adem Arslan ve Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde 
gerçekleşen törene, AK Parti İl Başkanı 
Bayram Şenocak, AK Parti Çekmeköy İlçe 
Başkanı Salih Kırıcı, Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkanı Cenap Yağmur, 
Yeniden Refah Partisi Çekmeköy İlçe 
Başkanı Önder Ayyıldız, Çekmeköy 

Belediye Başkan Yardımcıları Fatih 
Sırmacı, Ömer Yazıcı ve Ahmet Epli, 
Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü Mustafa 
Demir, Çekmeköy Müftüsü Vehbi Akşit, 
Çekmeköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü 
Muhammed Kılıç ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile 
başlayan anma programında şehitler 
için Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar 
edildi. Daha sonra 15 Temmuz gecesinde 
yaşananları anlatan belgeseller ve 
Çekmeköy Belediyesi’nin 2017 yılında 
Cumhurbaşkanlığı himayesinde 
düzenlediği İhanet ve Direniş Temalı Kısa 
Film yarışmasında dereceye giren filmler 
izletildi. Coşku ve hüznün hakim olduğu 
anma etkinlikleri  tüm gece devam etti.
Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek 
yapılan programda vatandaşlara bayrak 
dağıtıldı.



Tarihi
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ünya üzerinde insanlar tarafından inşa edilen 
ve tarihi izler taşıyan pek çok mimari yapı 
bulunuyor. Bunlardan en eskisi olarak bilinen 
Ayasofya, mimarlık tarihinin en harika ve en 

ihtişamlı yapısı olarak bilinip günümüze değin varlığını 
korumuştur. Son derece ince ayrıntılar ve ciddi bir işçilik 
barındırdığı gözlenen Ayasofya hakkında detaylar herkes 
tarafından merak ediliyor. 
Ayasofya, Doğu Roma İmparatorluğu tarafından inşa 
edilmiştir. İstanbul’da inşa edilen Ayasofya bir kilise 
olarak nitelendiriliyor. Aynı zamanda bilinen en büyük 
kilise olarak tarihe adını yazdırmıştır. Toplamda üç kez 
aynı yere inşa edildiğini söylemek de mümkündür. 

Ancak ilk yapıldığı zaman ismi Megale Ekklesia iken 
5. yüzyıldan itibaren adı Ayasofya Kilisesi olarak 

değiştirilmiştir. Roma İmparatorluğu boyunca 
başkentin en büyük kilisesi olarak kullanılmıştır. 

Ayasofya kelimesinin anlamı ise kutsal 
bilgelik olarak ifade ediliyor. 



Peki, Ayasofya bir kiliseden müzeye 
nasıl dönüştü? Tarihte hangi değişim 
ve dönüşümlere maruz kaldı? Ayasofya 
Kilisesi neden müze haline getirildi. İşte 
Ayasofya’nın tarihine ışık tutacak bu 
soruların yanıtlarını sizler için kaleme aldık. 
Merak ettiğiniz soruların yanıtları ve çok 
daha fazlası içeriğimizin devamında yer 
alıyor…

Ne Zaman İnşa Edildi?
Ayasofya uzunca bir süre müze olarak 
kullanılmasının ardından artık cami olarak 
kullanılmaktadır. İlk inşa edildiği zaman 
kilise olduğunu ve üç kez yeniden inşa 
edildiğini daha önce de ifade etmiştik. İlk 
inşası İmparator Konstantios tarafından 
360 yılında yaptırılmıştır. O dönem 
hüküm süren Roma İmparatorluğunun 
bilinen en büyük kilisesi olarak başkentte 
işlev görüyor ve kullanılıyordu. Ancak 
belirli bir süre sonra çıkan anlaşmazlıklar 
halk arasında ayaklanmalara neden 
olmuştur. Sürgün neticesinde yaşanan 
bu ayaklanmalar her şeyin sil baştan 
yapılmasına sebebiyet vermiştir. Tarihin 
izlerini taşıyan Ayasofya’nın ikinci 

inşasının nedeni 404 yılında çıkan bu 
ayaklanmalardır. Ayaklanan halk, birinci 
Ayasofya’yı yakmış ve harap etmiştir. Bunun 
neticesinde tam yıkım kararı alınarak 
yeniden inşa sürecine başlanmıştır. Bugün 
yapılan ilk kiliseye ilişkin hiçbir kalıntı ya 
da iz bulunamamıştır. Ayasofya’nın halk 
tarafından yakılıp yıkılmasının ardından 415 
yılında II. İmparator Theodosios tarafından 
yeniden inşa süreci başlatılmıştır. Ancak 
ne yazık ki yine çok uzun süre kalmayıp 
tekrar yıkılmıştır. Yine bir ayaklanma 
sonucu yıkılmasına karar verilmiştir. Tarihin 
bilinen en büyük ayaklanması olan Nika 
Ayaklanması sırasında (532 yılında) yıkıldığı 
tarihi kaynaklarda yer alıyor. İlk kiliseye ait 
kalıntılar olmasa da ikinci yıkımdan sonra 
günümüze süre gelen kalıntılar ve izler 
bulunmuştur. Öyle ki bu kalıntılar bugün 
hala Ayasofya Müzesinin Batı kısmında yer 
alıyor.

532 yılındaki yıkımın hemen akabinde inşa 
sürecine yeniden başlanmış ve tam 5 yıl 
sürmüştür. 5 yılda iki önemli ve dönemin 
bilinen mimarı tarafından inşa edilen 
Ayasofya 537 yılında çok büyük ve görkemli 
bir tören ile yeniden ibadete açılmıştır.
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Mimari Özellikleri 
Ayasofya’nın mimari açıdan oldukça 
görkemli ve zengin detaylar barındırdığını 
söylemek yanlış olmayacaktır. Bugün hala 
İstanbul’un en büyük kilisesi olarak biliniyor. 
Ziyaretçilerini adeta büyüleyen Ayasofya’da 
dikkat çeken mimari detayları şu şekilde 
sıralamak mümkündür;
 • Orta nef ( bir adet)
 • Yan nef( iki tane)
 • Apsis
 • İç narthexe
 • Dış narthexe

Elbette ihtişamlı ve görkemli Ayasofya’nın 
mimari detayları bunlarla da sınırlı 
kalmıyor. Yapının son derece göz alan ve 
dikkat çeken kapıları meşe ağacından 
yapılmıştır. Bu nedenle Bizans’ın izlerini 
taşıdığını söylemek yanlış olmayacaktır. 
Yerden oldukça yüksekte olan kubbesinde 
40 adet pencere ve 40 adet kaburga yer 
alıyor. İnsanın adeta içini ürpertecek kadar 
ihtişamlı bir mimari yapıya sahip olduğunu 
söylemek tam da yerinde olacaktır. Elbette 
ki inşasında kullanılan mozaikler de oldukça 
dikkat çekiyor ve yapıldığı dönemin izlerini 
taşıyor.

Cami’ye Çevrilmiştir!

Ayasofya’nın iki inşası da Roma 
İmparatorluğu tarafından yapılıp kilise 
olarak kullanıma sunulmuştur. Ancak 
Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u 
fethetmesinden sonra Ayasofya camiye 
çevrilerek Müslüman ibadetlerine açılmıştır.  
Tarihte tam 916 yıl boyunca kilise olarak 
kullanılan Ayasofya 1453 yılında İstanbul’un 
fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet 
tarafından tığlalar ile minare yapıldıktan 
sonra camiye dönüştürülmüştür. Çok 
kez restore edilen Ayasofya en son 1930-
1935 yılları arasında yine restore amaçlı 
kullanıma kapatılmıştır. Restorasyonun 
bitmesi ile alınan karar sonucunda 1934 
yılından itibaren artık müze olarak hizmete 
sunulmuştur. 10. Dairesi, Ayasofya'nın 
camiden müzeye dönüştürülmesine dair 
24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu 
kararını "Ayasofya'nın vakıf senedindeki 
cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir 
amaca özgülenmesinin hukuken mümkün 
olmadığını" belirterek iptal etti. Ayasofya
yeniden cami olarak 24 Temmuz 2020
tarihinde kılınan Cuma namazıyla yeniden
ibadete açıldı. Bugün hala dünyanın her 
yerinden meraklı ziyaretçilerini karşılamaya 
devam ediyor. Tarihin en ihtişamlı ve 
korunması gereken mimari yapıları arasında 
yer alıyor. Ayasofya aynı 
zamanda padişah türbelerini 
de barındırdığı için oldukça 
merak edilen tarihi alanların 
arasında yer almaya devam 
ediyor.

"Tarihin en ihtişamlı ve 
korunması gereken mimari 
yapıları arasında yer alıyor."
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“Boş vaktimiz olacak kadar lüks bir hayat 
mı yaşıyoruz” sorusuna boş vakit bir lüks 
müdür? yoksa bir kayıp mı? diye cevap 
verebilirim. Vaktin boşu dolusu olur mu? 
Şeklinde sorularla devam edebiliriz. 

Boş vakitlerinizde ne yaparsınız? dersem; 
klasik olarak “kitap okurum, müzik 
dinlerim” mi dersiniz ya da “seyahat eder, 
müzik aleti çalarım” diye mi cevaplarsınız? 
Cancağazım; bu boş vakit değil, zamanına 
kalite katmaktır. Arkadaşlarına ayrılan 
vakit, sohbete ayrılan vakittir. İşte tam bu 
vakitler, mutlu olma vakti, pozitif enerji 
yüklenme, şarj olma vaktidir. Dolayısıyla 
boş vakit değildir. Vakti değerlendirmek 
dolu hale getirmektir mühim olan. 
Zarardan dönmek, ömrümüzden geri 
alamayacağımız o anlara değer katmaktır. 

Çalıştığımız işyerinden bir yılın sonunda 
hak ettiğimiz, çalışmanın son bir ayını 
onun hayalini kurarak, günleri sayarak 
geçirdiğimiz tatil dönemindeyiz. “Öğlene 
kadar uyuyacağım” diyenler mi dersiniz, 
“pijama, terlik, televizyon” modunda 
olanlar mı? Sevdikleriyle vakit geçirmeyi 
hedefleyenlerden tutun da köyünde 
biçilecek ürünleri olanlara kadar ne çok 
plan yapanımız var. Kimi çalışacak yine 

tatile çıksa bile, kimi yan gelip keyif 
çatacak. Ancak tatil anlayışı elbette ki 
kişiden kişiye değişiyor. Kimine deniz, kum, 
güneş üçlüsünü hatırlatıyor tatil, kimine 
evinin, memleketinin huzuruna kavuşmayı, 
hasret gidermeyi düşündürüyor.  

“Mutluluk gidilen yolun üzerindedir, 
yolun sonunda değil” diyen stoacı filozof 
Epiktetos’a hak vererek; tatilin kendisinden 
bile daha mutlu eder insanı, tatilin hayalini 
kurmak. Tebdil-i mekan ile feraha kavuşma 
anını beklemek. İş yerinizde; el değmemiş, 
bakir kalmış doğayı seyreden, kuş 
seslerinin melodisi ile şelale şırıltılarının 
birbirine karıştığı bir nehir kenarında, mis 
gibi dumanı tüten limonlu çayı içen kişinin, 
siz olduğunuz hayaline daldınız mı hiç? Ne 
güzeldir tatil günlerini beklemek, hayalini 
kurmak.

Fırsat varsa, denizler kıtalar aşmak, sınırları 
genişletip yeni yaşamlar yeni insanlar 
keşfetmek ne kadar hoş gelirdi bizlere 
covid19 öncesinde. Yeni normal hayat 
tatil anlayışımızı da değiştirdi elbet... Daha 
yalın tatil anlayışlarımız var artık. Daha 
sade. Kalabalık olmayan, sosyal mesafe ve 
hijyen kurallarına riayet ederek planlıyoruz 
tatilimizi.  
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Planlarımızda hedef; biraz olsun 
dinlenmek, mekan değiştirmek şehrin 
hengamesini geride bırakmak... 
Goethe “yorgunların dinlenmesi için 
geceler yeter” der. Göreceli bir bakış 
açısı olmakla birlikte; beyin ve ruh 
yorgunluğunu atlatabilmenin beden 
yorgunluğunu atlatmaktan daha zor 
olduğunu düşündürmüyor değil...

Tatil denen istediğini yapabilme 
zamanına İmamı Azam Ebu Hanife 
‘tefekkür vakti’ diyor. Nitekim bu 
sebeple diyor ki; “kendin için; boş bir 
zaman ayır ki, durumlarını o zamanda 
kontrol eder düşünürsün.” Bu şekilde 
bakılınca tatilin boş vakit değil, bir 
değerlendirme, muhakeme vakti 
olduğunu söyleyebiliriz.

Nasıl da farklı bakış açıları var tatile ve 
dinlenmeye dair. Kimilerine alışveriş 
demektir ya hani... Kimilerine göre 
okumak, sayfiye bir kasabaya çekilmek 
ya da en lüksünden bir otelde 
konaklamak... Ya da medeniyetlerin 
izini sürerek bir kültür tatili yapmak… 
Veya köye dönüp tarlada güneşin 
altında çalışarak toprakla, güneşle, 
doğayla hemhal olmak… 

Tabi bir de bu tatilin bitişi var. 
Tatile çıkıp da hedeflendiği gibi; 
tamamen enerji dolmuş olarak, 
pozitif bir değişiklikle mi 
dönüyoruz geriye... Yoksa o 
malum sendromu yaşayarak 
hayatımızı mı karartıyoruz. 

İşte asıl elde edilen hazine 
geriye dönüldüğünde 
mutlu olabilmekte... 
Hayattan kopmak değil 
de sadece biraz olsun 
dinginliğe ulaşmaktır 
tatil. 

Sükuneti ve huzuru 
yaşamak ve yaşatmak, 
hem bedene hem 
zihne, hem de 
duygularımıza…

Gönül Demet
Instagram:@gonul.gozuyle

İmamı Azam Ebu Hanife ‘tefekkür vakti’ diyor. 
Nitekim bu sebeple diyor ki; “kendin için; boş bir zaman ayır 

ki, durumlarını o zamanda kontrol eder düşünürsün.” 
Bu şekilde bakılınca tatilin boş vakit değil, bir değerlendirme, 

muhakeme vakti olduğunu söyleyebiliriz.
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Safra Kesesi Taşları ve
Güvenli Kolesistektomi
Ameliyatı 
Erişkin yaş gurubundaki insanların ortalama %10’unda safra taşları bulunmaktadır. 
Safra taşları, kolesterol taşları ve pigment taşları olarak iki guruba ayrılırlar. 
Gösterdiği belirtiler nedeniyle bazı önemli hastalıklarla karıştırılabilir. 
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Cem Arslan
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Genel Cerrahi Uzmanı

Safra kesesi taşı belirtileri nelerdir? 
Safra kesesi taşları, kişide hiçbir şikayete 
neden olmayabilir. Kendini hissettiren 
safra kesesi taşları ise tekrarlayan karın 
ağrısı atakları şeklinde görülür. Ağrı; 
karnın sağ üst kısmında ya da göbek 
üzerinde (epigastrik) yoğunlaşan, 
sıklıkla sağ kürek kemiğine (skapula)  
doğru yayılan tarzdadır. Genellikle 
yağlı yemeklerden sonra başlayan 
yakınmalar, yavaş yavaş artar ve 
kesilmeden bir kaç saat sürer (bilier 
kolik). Şişkinlik, bulantı ağrıya eşlik 
edebilir. Ayrıca ilerleyen safhalarda 
kusma, titreme ve ateşlenme gibi 
ciddi belirtiler gözlenebilir. Taşın, safra 
kanallarını tıkaması gibi durumlarda 
sarılık, pankreatit, safra kesesi iltihabı 
gibi acil müdahale gerektiren klinik 
durumlar oluşturabilir.

Kapalı safra kesesi ameliyatı 
(LaparoskopikKolesistektomi) 
nedir?Sadece taşlar mı alınmaktadır?
Laparoskopik ameliyatlar genel olarak 
ince, uzun el aletleri ile yapılmaktadır. 
Karın içi önce karbondioksit (CO2) gazı 
ile şişirilerek yeterli alan oluşturulur. 
Kullanılan aletlerin çapına göre 0.5 - 1 
cm lik deliklerden laparoskopik aletler 
ve kamera içeriye yerleştirilir. Genellikle 
4 delikten ameliyat gerçekleştirilir. 
Karın içi kamera yardımıyla aydınlatılır. 
Monitöre bakarak safra kesesinin 
tamamı, bu uzun aletlerle karın dışına 
çıkarılır. Sadece taşlar çıkarılmaz, safra 
kesesi zaten hastadır, sadece taşları 
aldığımızda, bir süre sonra yeniden 
oluşacaktır. Ameliyat sonrası dönemde 

hasta 6-8 saat sonra sıvı gıdalara 
başlar,  mobilizasyonu yapılır. Hasta, 
standart ameliyat sonrası 24-36. saatte 
taburcu edilir.

Güvenli kolesistektomi nedir?
Laparoskopikkolesistektomide 
safra yolu yaralanmalarını en 
aza indirebilmek için “Güvenli 
Kolesistektomi (Critical view of safety)” 
adı verilen yöntem tanımlanmıştır. 
Bu yöntemde hayati öneme sahip 
safra kesesi kanalı ve arteri (damarı) 
ayrı ayrı ortaya konur. Öncesinde, 
anatomik olarak %100 doğruluk 
sağlanarak, damar ve kanal kesilir. 
Böylece komplikasyon gelişme riski en 
alt seviyeye düşürülür. Sonrasında safra 
kesesi karaciğer yatağından ayrıştırılır 
ve karın dışına alınarak ameliyat 
sonlandırılır.

Güvenli Kolesistektomi Tecrübemiz
Bu tekniği hastalarımıza 2015 yılından 
beri rutin olarak uygulamaktayız. Akut 
kolesistit, pankreatit, endoskopik 
işlemler sonrası gibi zor kolesistektomi 
olguları ile sıklıkla karşılaşmaktayız. 
Bu dönemde yaklaşık 300’ün üzerinde 
hastayı bu teknik ile opere ettik. İşlem 
esnasında major komplikasyon ile 
karşılaşmadık. Safra kesesi taşı nedeni 
ile ameliyat olacak hastalarımıza, 
güvenli bir ameliyat deneyimi 
sunan bu teknikle ameliyat 
olmalarını öneriyoruz.
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Son aylarda hayatımızdaki planları 
farklı bir yöne sürükleyerek bizi pek 
çok anlamda etkileyen korona virüs 
ile derin bir mücadele içindeyiz. Bu 
mücadele, hem psikolojik hem de 
fiziksel sağlığımızı etkileyerek bize yeni 
“normal” tanımlamaları sundu. Daha sık 
ellerimizi yıkadığımız, sevdiklerimizle 
mesafeli görüşmeler gerçekleştirdiğimiz 
ve özellikle kalabalık ortamlarda “kaygı” 
yaşadığımız bir düzenin içine adapte 
olduk. “Normalleşme” dendiğinde 
belki eski hayat düzenimize dönmeyi 
umduğumuz ancak çok daha farklı 
bir düzene “merhaba” dediğimiz bir 
noktaya vardık.  Bu dönemde aldığımız 
tedbirleri belki de “takıntı” olarak 
nitelendirdik, kendimizi sorguladık. Sık 
sık haberleri takip ederek kaygılandık 
ve normalleşmeye adapte olmak için 
çabaladık. 

Normalleşmeye adım attığımız günlerde 
psikolojik rahatsızlıklara yatkınlığı olan 
bireylerin ve bu süreçte travmatik 
bir durum deneyimleyenlerin kaygı 
bozukluğu, travma sonrası stres 
bozukluğu ve depresif bozukluklar 
gibi hastalıklara yakalanma ihtimalinin 
artacağını öngörmekteyiz. Öte yandan, 
bu süreçte kişilerin evde geçirdiği 
zamanın artmasıyla birlikte aile içi 
çatışmaların da daha sık yaşanılacağı 
düşünülmektedir. Şimdilerde olduğumuz 
noktada ise hem tedbirleri elden 
bırakmamak hem de kendimize ve 
çevremizdekilere olan kaygımızı sağlıklı 
bir şekilde yönetmek için sürekli olarak 
yeni gelişme arayışında olmaktansa belirli 
aralıklarla gündemi takip etmek, var 
olan kaygının olması gereken düzeyde 

kalmasına yardımcı olacaktır. 
Bu süreçte kaygı ve yeni düzene karşı 
adaptasyon sorunları yaşamamız oldukça 
normaldir. Kaygılı, endişeli, panik bir 
halde hareket etmek beynimizde kortizol 
dediğimiz bir hormonun salınımına 
yardımcı olur. Kortizol bağışıklık sistemini 
zayıflatıp sizi bulaşıcı hastalıklara yatkın 
hale getirir. Bu durumu kontrol altına 
almaya yardımcı olacak durum ise; 
yavaş hareket etmektir. Çünkü yavaş 
hareket etmek beynimizin savaş-kaç 
mekanizmasını yani ilkel beyinden 
mantıklı beyine taşımamızı sağlar. Yavaş 
yürümek, yavaş konuşmak, yavaş yemek 
yemek kortizol salgısını baskılayarak 
endorfin salınımı aktive eder.

İçinde olduğumuz durumu 
felaketleştirmekten ziyade alacağımız 
tedbirler doğrultusunda değişebilen 
iş veya eğitim yaşamımızı, aile içi 
ilişkilerimizi ve sosyal hayatımızı 
kabullenmeliyiz. Herhangi bir zorluk 
yaşamadan bu günleri geçirme 
isteğimize tutunurken, her birimizin 
daha önce karşılaştığı zorlukları ve 
yaşadığımız dönemin de bunlardan biri 
olduğunu hatırlamalıyız. Hayatın tamamı, 
gerekenler yapıldığı takdirde mükemmel 
olmaya yönelik kendiliğinden gelişen bir 
süreçtir. Bu süreçte elimizde olmadan 
yaşananlar için eskiye dönme çabasıyla 
güç kullanıp olumsuz 
duygular geliştirmek 
yerine, düzenin eninde 
sonunda eskiye 
döneceğini bilerek 
hayatın doğal bir 
şekilde akmasına 
izin vermeliyiz.

Aycan KOÇ
Klinik Psikolog

Mā�½�$½ËÚü��*�Þæ�Ä�Þ¬

İnsanoğlu için hayatta kalabilmek en temel motivasyon kaynağıdır. Tehlike ve tehdit 
durumlarında kendimizi korumaya ve hayatta kalmaya programlanmış canlılarız. Bizim için 

varlığımızı, sağlığımızı tehdit eden bir durum söz konusu olduğunda stres faktörü devreye 
girmektedir. Bilinmezlik duygusu kişide yoğun bir kaygıya sebep olur, yaşamsal riskler korku 

yaratır ve bunlar kişileri paniğe sürükler. 
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Ebru sensin. 
Ebru benim. 

Ebru su ve renk.

2009 yılı Temmuz ayıydı. Telefondaki ses, 
kendilerinin yapım ve koordinasyon firması 
olduklarını, Kültür ve Turizm Bakanlığından 
araştırdıklarını, İstanbul Büyük Şehir 
Belediyesi adına Ukrayna - Odessa’ya 
ebru sanatçısı olarak beni götürmeyi arzu 
ettiklerini söylüyordu.

Biraz rahatsız olduğumu anlattım. İnternet 
ve Bakanlık incelemeleri sonucu, Türkiye’yi 
en iyi temsil edecek ebru sanatçısının ben 
olduğumu düşündüklerini söylediler.  İşin 
içine yurdu temsil etmek girince hastalık 
olmazdı. Hazırlıklara başladım. Teknemi, 
kitremi, boyalarımı, araç gereçlerimi 
hazırladım. Her yaptığım işe âşıktım. Beni 
her yaşta ülke ülke dolaştıran da ebru 
aşkım olmuştu. Fotoğraf sanatçısı, arkeolog 
Haldun Aydıngün’ün de Odessa’da İstanbul 
fotoğrafları ile katkıda bulunacağını, 
anlattılar.

1,5 saatlik uçuşun ardından ver elini 
Odessa, dedik. Odessa’da deniz kıyısında 
bir otele yerleştik. Otele girdiğimizde 
anlamlandıramadığımız bir kokuyla 
karşılaştık. Allahtan üst katlarda bu koku 
yoktu veya zaman geçince burnumuz 
alışmıştı. İlerde bu kokunun kaynağını 
keşfedecek ve hayran kalacaktık. Geniş, 
rahat, tertemiz odama yerleştim.
Hangi ülkeye gidersem ilk iş olarak 
ebrunun en temel maddesi su 
yoğunlaştırıcısı kitreyi eritmek 

zorundaydım.  Hemen otelden aldığım pet 
şişelerde kitremi erittim. 

Kahvaltının hemen ardından, hep beraber 
bir parkın içinden geçerek ebru yapacağım 
alana gittik.  Parkın bir sokağının başında 
“ATATÜRK” yazısını görünce hepimiz 
heyecanlandık. Çok da mutlu olduk. 
Çadırlar kurulmuş alan panayır yeri gibiydi. 
Bana da bir çadır verdiler. Teknemi kurup 
kitremin kıvamını ayarlayıp üzerine temiz 
bir kâğıt kapattıktan sonra, öğle yemeği 
için Odessa Kültür Müdürlüğüne çağrıldık. 
Yemek üç saat kadar sürdü. Yemekler tek 
tek geliyordu, her kap yemek arası uzun 
uzun aralardan oluşuyordu. 

Benimse içim içimi yiyordu. Teknem 
ortalıktaydı. Ebru yapmaya gelmiştim, bir 
an önce ebrumun başında olmalıydım. 
Yemekte yapılacak etkinlikler uzun 
uzun not edildi, programlar hazırlandı. 
Ebru gösterisinin yanı sıra Ukrayna’da iş 
yapan işverenlerin hazırladığı, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi destekli Türkiye’yi 
tanıtım gecesi vardı.  

O yemekte en çok konuşan Odessa Kültür 
Müdiresiydi. Anlatırken sadece Ukrayna 
tarihini, sanatçılarını tanıtmakla kalmadı, 
Rus tarihini de anlattı. Kendi kültürlerine 
aşkla bağlı olduğu sesinin tonundan bile 
anlaşılıyordu. Ukraynalı ve Rus ressamlardan 
(Ivan Marchuk, Kazimir Malaviç, Ivan 
Soshenko, Kyrtak Koyandi, Ivan Yızhakevych, 

Ebru yaparken kendim oluyorum.
Ebrunun coşkusunu tüm insanların 

yaşamasını diliyorum.
Çünkü 

51

G
ezi Yazısı



Alexande Voytouych, Alexander Bogomozov, 
Davit Burlink, Vladimir Borovikovskiy ve Wassily 
Kandinsky), şairlerden (Ivan Franco, Taras Şevçenko, 
Aleksandr Puşkin) bahsetti. Tüm bu ressamlara, 
şairlere sanki akrabası, dostu kadar kendini yakın 
hissettiği tüm konuşmalarından belliydi. O denli 
coşkuyla anlatıyordu ki… Çevirmen de anlatılanları 
Türkçeye çeviriyordu.

Ukraynalı Kültür Müdiresine “İstanbul’a geldiniz 
mi?” diye sordum. “Her Odessalı en az bir kez 
İstanbul’u görmüştür. Ben dört kez İstanbul’a 
geldim, o şehre aşığım,” dedi. “Bizim sanatçılarımızı 
tanır mısınız?” dediğimde, Mesnevileri okuduğunu, 
Yunus Emre felsefesini çok sevdiğini, kendisinin de 
o felsefede olduğunu, Karacaoğlan şiirlerini zevkle 
okuduğunu anlatınca, doğrusu hayli şaşırdım. Aynı 
zamanda da çok mutlu oldum. Kadın gözümde 
iyice güzelleşti, bilmediğim dili şeker gibi gelmeye 
başladı. Allah için uzun boylu, iri yapılı, sarışın, 
kültürlü, güzel bir kadındı. 

Masadan müsaade isteyip kültür müdürünün 
yardımcısı ile ebru alanına gittim. Müdür 
yardımcısı, aksanlı Türkçesi ile yapılan ebruların 
down sendromlu çocuklar yararına satılacağını 
söyledi. 

Ebru yapmaya başladım. Daha önce çeşitli 
ülkelerde tanık olduğum gibi etrafıma 
toplananlardan wow wow! diye hayret ifadeleri 
duyuyordum. Aynı tepkiyi heyecanlı İspanyollarda 
da, daha çekingen davranışlı olan Ruslarda da 
görmüştüm. 

Ebrunun en heyecan verici anı, gül dalı saplı at kılı 
fırçaya alınan boyanın kitreli su yüzeyine serpilmesi, 
boyaların su yüzeyinde dağılmasıydı. Yıllarca ebru 
yaptım, hala her ebrunun başlangıcı da devamı da 
beni heyecanlandırır.  

Suyun boyayla bileşkesi sonunda yüzeyde dağılımı 
beni nasıl kendine aşkla bağlıyorsa, izleyen 
topluluğu da heyecanlandırıyordu. Bu heyecan, 
teknemin etrafına daha çok insanın toplanmasına 
neden oluyordu. İzleyenlerin ebruyu daha iyi 
görebilmeleri için masamı çadırdan dışarıya 
çıkarttım. Şimdi etrafımı daha çok insan sarmıştı. 

Bana çevirmenlik yapan hanıma, “Gelenlerin 
portrelerini yapayım,  ücreti üç katına çıkarın, 
yardım kurumlarına daha çok para kalsın,” dedim. 
Bu duyuru yapıldı. Ebrudan portresini yaptırmak 
isteyenler teknemin önüne sıralandı. Sonraki iki 
gün boyunca da öğleden sonraları ebru yaptım, 
öğrenmek isteyenlere de öğrettim.
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O sırada kaç kişinin ebru portresini 
yaptığımı anımsamıyorum. Bildiğim, ikinci 
gün 1.100 dolar toplanmış olduğuydu. 
Toplanan bağıştan çok mutlu olduklarını 
söylediler. Odessalılar yaptığım her 
ebruyu 10 ya da 30 dolar karşılığı alıyordu.

Ukrayna, bir Doğu Avrupa ülkesi. 600 bin 
km² yüzölçümüyle tamamı Avrupa'da 
olan, Avrupa’nın en geniş ülkesi. 
Rusya, Beyaz Rusya, Polonya, Slovakya, 
Macaristan, Romanya ve Moldova ile 
kara sınırı bulunuyor. Ukrayna’nın ikinci 
büyük şehri Odessa’da, Karadeniz'in 
kuzeybatısında bir liman şehrindeydik. 

Biz de bu liman şehrinin deniz kıyısındaki 
otelinde kalıyorduk. Otel sonsuz 
boşlukta tek başına hizmet veriyordu. 
O güzelim Karadeniz kıyıları bomboştu. 
Geldiğimiz günün ertesinde oteli 
gezmeye başladım. Alt kata indikçe, otele 
girdiğimde hissettiğim koku çoğalmaya 
başladı. Kokunun artmasıyla birlikte her 
gördüğüm şey beni şaşkına çevirmeye 
başladı.  Devasa akvaryumlarla karşılaştım. 

Neler neler yoktu ki akvaryumların 
içinde. Bin bir renkte balıklar, ahtapotlar, 
yengeçler… Bu müthiş deniz hayvanlarını 
izlemek ömre bedeldi. Dünyanın pek 
çok büyük akvaryumunu görmüştüm. 
Ama daha önce hiç görmediğim deniz 
canlılarıyla karşılaşmam Odessa’ya kısmet 
olmuştu.

En önemli bölüm de otelin alt katındaki 

çok büyük havuzdu. Bu havuzda gösteriler 
yapılıyordu. Harika estetik güzellikteki 
zarif bir genç kız eğittiği yunuslarla, fok ve 
denizaslanlarıyla dans ediyordu.

Yüzen iki yunusun sırtında yatarak, ayakta 
dimdik zafer kazanmış komutan gibi 
yüzmesi dakikalarca alkışlar almasına 
neden oluyordu.

Denizaslanları şarkı söylüyorlar, sayı 
sayıyorlar,  elleriyle alkış tutuyorlardı. 
Yaptıkları yanlış bir davranıştan dolayı 
utanıyorlardı. Genç kız onlara küstüğünde 
onun yanına gelip öpüyorlar, onun mutlu 
etmek için ellerinden geleni yapıyorlardı.

Yunuslar; genç eğiticiyi, burunlarının 
ucunda taşırken, havaya fırlatıp tekrar 
yakalıyorlardı. Kendileri de metrelerce 
havalara zıplıyorlardı. Zıplamalar ve 
dönüşlerde sıçrayan sular izleyen bizlerin 
de üzerine geliyordu. Hayvanlarla eğiticisi 
muazzam görsel bir şölen sunuyorlardı 
bize. 

Bu gösteriyi ilk gün içeri girmeden 
pencereden az da olsa izlemiştik. Üçüncü 
günün sonunda Türkiye’den gelen biz 
konuklara da gösteri baştan sona sunuldu. 
Hepimizin heyecanı doruk yapmıştı. 
Harika bir gösteriydi. Hayatımda bir daha 
hiç böylesine bir güzelliğe tanık olmadım. 
İnsan yaşadığı süre içinde ne güzellikler, 
tatlar biriktiriyor. Her zaman “Allah’ım 
yaşadığım, yaşattıkların için şükürler 
olsun,” diyorum.
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Sonradan öğrendik ki bu otel 
rehabilitasyon ve eğitim oteliymiş.  
Rusya'nın yanı sıra Sovyetler 
Birliği’nden ayrılan ülkeler de bu 
merkezden faydalanabiliyormuş. 
Otelde karşılaştığımız down sendromlu 
çocuklar ve anneleri bu nedenle buraya 
geliyorlarmış. Aileleri ile birlikte çocuklar 
burada çok mutluydular. Ülkeler 
vatandaşlarını her konuda korumalı, 
kollamalıydı. Bu olaya tanık olduğumda 
insanlık adına çok mutlu olmuştum. O otel 
fiziki yapısıyla da yaşlılara ve engellilere 
uygun yapılmıştı. 

İkinci gün Odessa’da bir okulu ziyaret 
ettik. Okulda küçük bir sahnenin 
önüne sıralanmış sandalyelere oturduk. 
Öğrenciler bize çeşitli oyunlar sergilerken 
o billur sesleriyle şarkılar söylediler. Bize 
rehberlik eden öğretmen, Odessa’daki bu 
okulun giderlerinin okulda yetişenlerin 
bağışlarıyla karşılandığını anlattı. Bu 
okuldan mezun olan mühendis de 
olsa, doktor da olsa, öğretmen de 
olsa mezun olduğu okula yardımda 
bulunurmuş. Okul bu bağışlar sayesinde 
her gün 1,300 yoksul Odessalıya yemek 
verirmiş. Ukrayna’da sosyal bağlar çok 
kuvvetliymiş. İnsanlar kolay kolay aç 
kalmaz, dilenmezmiş. Bir şekilde karınları 

doyarmış.  

Üçüncü gün Odessa şehir turu yaptık. 
Eskiden kentin adı Hacıbey imiş. 1774’te 
Odessa adını almış. Kentte az miktarda 
da olsa Türklerin ve Kırım Türklerinin 
yaşadığını, Müslümanların hacca gitmek 
için uzun bir süre Osmanlı topraklarını 
kullandıklarını, şimdi komşu olmaktan 
çok mutlu olduklarını anlattılar. 1923’te 
Türkiye Cumhuriyetinin ilk açtığı 
başkonsolosluklardan biri de Odessa 
olmuş.

Ertesi sabah Odessa Operasını gezdik. 
Görülmeye değer güzellikteki binaya 
hayran kaldım. Paris, Roma, Nice 
operalarını görmüştüm.  Doğrusu, bu 
operanın da onlardan kalır bir yanı yoktu. 
Her opera başlı başına bir müzeydi. Bir 
ara salondaki her köşede dörtlü yer alan 
devasa heykelleri hayranlıkla izlerken, 
arkadaşlarımın “Seni bekliyoruz Gülseren” 
demeleriyle uyandım. 

Merdivenlerden inerken de çevreme 
bakmaktan kendimi alamadım. Böylesine 
sanatla dopdolu bir yerden ayrılmak 
ne zordu. Serde sanatçılık vardı ya, 
insan doğaya da sanat eserine de farklı 
bakıyordu. Kim bilir, belki de hayatta en 
doyumsuz kişiler biz sanatçılarız. Doyum 
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olsaydı sanat yapamazdık. Sanatçı varsa 
sanat vardır. Sanatçı yoksa sanat da yoktur. 
Bu güzelim eserler de sanatçılar sayesinde 
varlar.

Ukraynalı rehberimiz son otuz yılda 
ülkenin çok geliştiğini anlatıyordu. 
Gerçekten de yapılmakta olan yeni 
binalar şehrin hızla gelişmekte olduğunu 
gösteriyordu. Henüz ekonomilerinin 
yeterli güçte olmadığını anlatıyorlardı. 
2009’larda Odessa’da henüz turizm de pek 
gelişmemişti.

Dördüncü gün Türkiye’nin tanıtım 
gecesiydi. O gece de, Ukrayna’yı modern 
dünyayla tanıştıran Türk mimar ve 
mühendislerle tanıştık. Etkinliği İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ile birlikte işverenler 
düzenliyordu. Toplantı salonunun 
giriş duvarlarını Haldun Aydıngün’ün 
İstanbul’un 2009 yılındaki halini gösteren 
70x100 cm büyüklüğündeki fotoğrafları 
süslüyordu. Harika çekimlerdi.  İstanbul’un 
o görkemli silueti yanı sıra, sosyal yaşamı 
da, günceli de karşımızdaydı. Kendi 
kendime, “İstanbul’a hiç bu açıdan 
bakmamıştım!” dedim. Fotoğraflar, 
İstanbul’un güzelliği içindeki renkli 
insanları, o renklilik içindeki sosyal yaşamı 
anlatıyordu. Boşuna değildi “Bir resim bin 

kelimeye bedeldir,” sözü. 

Salondan içeri girdimizde yüzlerce kişi 
ile karşılaştık. Tüm işverenler aileleri ile o 
salonda yer almıştı. Salonun ucu bucağı 
görünmüyordu. Uzun konuşmalardan 
sonra Türkiye’nin tanıtımı barkovizyon 
kanalıyla yapıldı. Halk dansları topluluğu 
gelenleri coşturdu. Daha sonra sahnede 
Türk sanat ve pop müzik sanatçıları yer 
aldı. Salonda teşrifatçılık yapan 1.80 
boyundaki, topuklu ayakkabılarla daha 
da uzayan boylarıyla dünya güzeli kızları 
görünce “Tanrım, bu kadar güzel kızlar var 
mıydı bu dünyada?”  demekten kendimi 
alamadım. Barbi bebeklerden hiç farkları 
yoktu.

Etkinliğin bitiminde, gece yarısına doğru 
balık restoranına gittik. Balığın her 
çeşidinin farklı farklı pişirildiğine, harika 
soslarla süslendiğine Odessa’da tanık 
oldum. Yemek o gece nerdeyse sabaha 
kadar devam etti. Her tadımdan sonra 
verilen aralar insanın daha çok yemesini 
tetikliyordu. Otelimize sabaha karşı 
geldik. Derin bir uykudan sonra öğle vakti 
İstanbul’a döndük.

Aşkla bağlı olduğum ebru sanatıyla gurur 
duyuyordum.
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KAHRAMAN 
TAZEOĞLU

İşinin “Duygu 
Tasvirciliği” 

olduğunu belirten, 
yazdıkları ile büyük 
bir hayran kitlesine 

ulaşan, en çok 
kitabı satan Türk 

yazarlar listesinde 
üst sıralarda  yer 
alan, ünlü şair ve 
yazar Kahraman 

Tazeoğlu’nu  
dergimize konuk 
ettik, röportajı 

keyifle okumanız 
dileğiyle…
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Kahraman Bey merhaba 
Çekmeköy 2023 okuyucularımız için 
kendinizi tanıtır mısınız?
Fakir bir ailenin ferdi olarak 10 Ağustos 
1969 yılında İstanbul’da doğdum. 
Babam Bayburt’lu bir inşaat işçisi, annem 
Ordulu bir ev hanımıydı. 7 kardeş içinde 
2 numaraydım. Yokluk ve sefalet içinde 
büyüdük hepimiz. Okumak için çalışmak 
zorundaydım. Bir kuaför dükkânında 
çıraklık yaparak tahsil hayatımı sürdürdüm. 
Ailenin içinde kitap okumaya merakı 
olan tek çocuk bendim. Bu merakım 
beni ilerleyen yıllarda şiir yazmaya itti. İlk 
şiirlerim 80’li yıllarda yalnızca haftasonları 
çıkan Ayna gazetesinde yayımlandı. 90’lı 
yılların başında Türkiye’de özel radyoların 
kurulmasıyla birlikte kuaförlüğü bırakıp 
radyocu olmaya karar verdim. Yazmış 
olduğum şiirleri Mavi Gece adını taşıyan 
programımda seslendirmeye başladım. 
Şiirlerim kiteler tarafından beğenilmeye 
başlandı ancak kitaba dönüşmesi çok uzun 
sürdü. 2001 yılında ilk şiir kitabım basıldı. 

Çok sayıda kitaba imza attınız. Şu 
ana kadar kaç kitabınız okuyucuyla 
buluştu?
Şu ana kadar yazmış olduğum kitap sayısı 
27. Ancak bunların pek azı şiir kitabı. 
Ağırlıklı olarak roman, hikâye ve deneme 
kitaplarım mevcut.

Şiir programları yapımcılığı, 
sunuculuk, program yönetmenliği, 
haber spikerliği derken, kitaplarıyla 
oldukça ses getiren bir yazar haline 
geldiniz. Yazma tutkunuz nasıl 
başladı? 
Yazma tutkum şiire olan ilgimle başladı. 
Ve bunun yanı sıra aşka olan sarsılmaz 
inancım... Duygularımı en iyi yazma 

yoluyla ifade edebildiğimi keşfettiğimde 
artık kendi yolumu da çizmeye başladım. 
O günden sonra yazmak artık bir yaşam 
biçimim olmuştu.

En çok merak edilen sorulardan 
birisi… Neşeli, esprili ve enerjik bir 
insan olmanıza rağmen, nasıl böyle 
hüzünlü ve melankolik yazılar 
yazabiliyorsunuz?
Tıpkı dediğiniz gibi çok neşeli, esprili ve 
enerjik biri olmama rağmen bir o kadar da 
hüzne ve melankoliye yatkınım. Çocukluk 
ve gençlik yıllarımın büyük bölümünde 
sefalet içinde bir yaşam sürerken bile 
neşemden ve güler yüzlülüğümden hiçbir 
şey kaybetmedim. Ancak, bir türlü yolunda 
gitmeyen aşk hayatım beni bahsettiğiniz 
duygulara sürükledi ve derin izler bıraktı. 
Haliyle de yazdıklarıma yansıdı. 

Şiirlerinizi ve kitaplarınızı 
yazarken, nelerden ilham 
alıyorsunuz.  Yaşanmışlıklar, hayal 
gücü ya da ikisi birden mi? 
Yazdıklarımın yüzde doksanı kendi 
hayatımdan alıntılar içeriyor. Bunlara biraz 
hayal gücü ve kurgu ekliyorum ve ortaya 
bir eser çıkıyor. Gerisi okurların takdiri…

Kitaplarınızda daha çok şiirsel bir 
dil kullanıyorsunuz. Bu duygularınızın 
okuyucuya etkisi daha fazla olsun 
diye özellikle kullandığınız bir şey 
mi?
Roman yazmaya başladığımda şiiri 
bırakmıştım ama o beni bırakmadı. Her 
yazdığım romanın içine gizlice sızdı. Ben 
bunu çok sonra fark ettim. Bir şair roman 
yazarsa yazdığı romanın dili de şiirsel 
oluyor demek ki… 
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26 Kasım 2017’de başınıza talihsiz 
bir olay gelmiş, evinizden içinde yazmış 
olduğunuz kitabınızın bulunduğu 
bilgisayarınız çalınmış ve yaptığınız duyuru 
sonrasında hırsızın mail ile sizden özür 
dileyip sattığı bilgisayarı bulursa geri 
getireceğini bildirmişti, daha sonra bilgisayar 
içindeki yazdığınız kitabınıza ulaşabildiniz 
mi? Yoksa tekrar yazmak zorunda mı 
kaldınız?
Trajikomik bir olaydı. Hırsızımla mailleşmem, 
hırsızın okurum çıkması, benden özür dilemesi vs. 
Fakat o bilgisayar bir türlü geri gelmedi. Ve ben 
Bukre’nin devamı olan Bukre Kalp’i yeniden yazmak 
zorunda kaldım. Benim için çok zor bir süreçti ama 
üstesinden geldim. Gerçi sonrası büyük bir hayal 
kırıklığı oldu ama bu kısmı sorunuzla alakalı değil. 

Belki ilerde anlatırım.

Çok beğenilen çok sayıda kitap 
yazdınız. Bunlardan senaryolaştırıp 

dizi veya film haline getirmek 
istediğiniz bir kitabınız var mı? Ya 
da başlı başına bir kitap yazıp onu 
film haline getirmeyi düşünüyor 
musunuz?
Aslında yazmış olduğum kitapların 
tamamına yakını film olmaya 
müsait. Yazarken sinemaskopik 
bir dil ve üslup kullanıyorum. 
İki eserim (Vazgeçtim ve Aşkla 
Kal) senaryolaştırıldı ama sulu 
komedilerin gişe yapması, dram 
filmlerininse seyirci bulamaması 
ileri sürülerek devamı getirilmedi. 
Ama bir gün bir kitabımın film 
olabilme inancını hala içimde 
taşıyorum. 

Bugüne kadar yazdığınız 
kitaplardan çok farklı 
bir türde bir roman ile 
okuyucunuzun karşısına 
çıktınız. Son kitabınız 
“İntikam”dan bahseder 
misiniz?
İntikam, ilahi adaletin bir gün 
mutlaka tecelli edeceğini anlatan 
bir kitap. Ama kitabı asıl farklı 
kılan bir şairin kaleminden ortaya 
çıkmış bir polisiye – macera olması. 
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Bundan önce M. H. Kan ile birlikte 
yazdığımız Bilim Kurgu Fantastik – 
Distopik bir kitabımız vardı. İsmi MOR. 
MOR’da yazdığım farklı türden bir kitaptı. 

Kitaba okuyucularınızın tepkisi 
nasıl oldu, polisiye türde başka 
kitaplar sırada var mı?
Okurlarım İntikam’ı çok sevdi. Ben de 
yazarken büyük keyif aldım. Aslında 
romanı iki kitap olarak tasarlamıştım. Yani 
İntikam’ın devamı da var… Hatta yazdım 
bitirdim ama ilk kitap beklediğimiz 
satış rakamına ulaşamadığı için devamı 
basılmayacak. Belki ilerde filmi çekilirse 
devamı filme eklenebilir.

Kitabın devamı çıkmayacak 
diyorsunuz ama bu sizin yeni bir 
kitap yazmayacağınız anlamına 
gelmiyor öyle değil mi?
Evet gelmiyor. Hatta Corona sürecini 
en verimli şekilde değerlendirip yeni 
kitabımı bitirdim. Daha doğrusu bitirdik. 
M.H. Kan ile birlikte az önce bahsettiğim 
MOR’un devamı olan MOR-G adlı 
kitabımız yayına hazır. Belki de 
Çekmeköylüler bu satırları 
okurken MOR-G çoktan 
raflardaki yerini almış 
olacak…

Kahraman Bey 
bize ayırdığınız 
zaman için çok 
teşekkür ederiz. 
Çekmeköy 2023 
okuyucularımıza 
iletmek istediğiniz 
son bir şey var 
mı? 
Kitaplar bizim 
aynamızdır. 
Okuduğumuz 
hayatlar başkalarına 
ait olsa da bizi 
bize anlatır. Bu 
yüzden okumak 
Çekmeköylülerin en 
büyük aşkı olsun.
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Y
atağımda bir sağa bir sola 
dönüp durdum. Uyumak 
istesem de artık uyuyamazdım. 
Kalktım üstüme en yenilerinden, 

en temizlerinden bir şeyler giydim. Sonuçta 
bu gün özel bir gündü hepimiz için. Saate 
baktığımda saat daha erkendi ama varacağı 
durağı olanların tez yola çıkması icap 
ederdi. Hafif bir şeyler atıştırdıktan sonra 
yola koyuldum. 

İstanbul… İki yakanın bir araya geldiği 
şehirdir İstanbul. İki yakan bir araya 
gelmese de… Paranoyak birinin rüyaları 
gibidir. Gerçek mi kâbus mu ayırt 
edemezsin. Bazen anlamsızlaşır bir 
karmaşa içinde mahşere döner her şey, 
bazen dinginleşir bir okyanusta süzülür 
gibi huzur bulursun. Yükselen binalar 
ezer seni. Kendini küçülmüş hissederken 
inşaat sesleri kulaklarının daimi misafiridir 
zaten. Vakitli vakitsiz eksik olmaz şehrin 
göbeğinden. Rüyalarınız bile çok seslidir 
İstanbul’da. Sükûnet en büyük özleminizdir. 
Burada yaşayanların gürültüye alışması 

da bundandır. Araba seslerinin insan 
seslerine karıştığı şehirdir İstanbul. Kuşların 
ve ağaçların susturulduğu kara gecelerin 
şehridir. 

Evden erken çıkmama rağmen içimi geç 
kalma korkusu sardı. Trafik savaş alanı gibi 
en sakin birini bile öfkelendirecek kadar 
kaostu. Huzurun kara bir kuşa dönüp 
uçtuğu saatlerdi trafikteki saatlerimiz. 
Yok, olmak isterdim bu karmaşada, hiç 
olmak, kaybolmak. Bugün olmazdı, 
benim bayramımda olmazdı. Hemen 
otobüsten inip yürümeye başladım. Yol 
uzun sayılmazdı hem bu semtin bütün 
kestirmelerini bilirdim. 

Turist kafilelerinin en uğrak yeri İstanbul. 
İmkânların sınırsızlaştığı şehirdir İstanbul… 
Türkiye’nin kalbidir. Ekonominin, kültür ve 
sanatın, sporun, eğitimin ve akla gelen her 
şeyin başıdır İstanbul. Türkiye’nin misafir 
odasıdır. İyiliği de, kötülüğü de, ikramı da, 
İstanbul’da yaşar misafirlerimiz. 

BİR DEVRİ
YENİDEN
YAŞAMAK
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Yürüdükçe yol uzuyordu sanki. İçimi 
kaplayan heyecan bir o kadar da artıyordu. 
Bir dereye kapılmış gidiyordum sanki ama 
derede su yerine heyecanım götürüyordu 
beni gideceğim yere.

Tam zamanında geldiğimi tüm İstanbul'u 
saran o çağrı müjdeledi. Avlusundan 
adımımı attığım an karşımda duran bir 
avuç dua kadar mübarek, heybetli. Bir o 
kadar güçsüz, o muhteşem gücün yanı 
sıra meydanlar üşür, meydanlarım yanar. 
Kıyamda bekler özlemlerim. Ayasofya'm. 
Fatih'in mirası. Bugün hem Ayasofya’nın 
hem de bizim bayramımızdı. Geç kalınmış 
bir kararın yanında erkenden başlayan 
sevinçlerimizi biriktirmiştik. Bu gün, bu 
Cuma günü bizim çifte bayramımızdı. Çifte 
namazımızı da kıldıktan sonra her şey 
tastamam olacaktı.
***
Bir anda büyük bir sevinçle içeriye 
girdik. Uzun bir zamandan sonra ilk defa 
yankılanan ezan sesi hepimizin sevinç 
nedeniydi. Kimsede yorgunluk kalmamıştı. 

Hepimiz uykudan yeni uyanmış gibi dinçtik. 
Kılınacak bir namaz vardı fakat imam 
yoktu. İstişare edilerek belirlendi. Bu kişi 
bir kez olsun namazını kazaya bırakmayan 
kişiydi. Bu kişi II. Mehmet Han'dı. Bu fetihle 
peygamber sözlerine mazhar olan Fatih 
Sultan Mehmet’ti. 
***
Kalbim, akrep ibaresinin tıklaması kadar 
yavaş atıyordu sanki. Güçlükle soluyordum. 
İnsan yalnızca gözyaşlarıyla ağlamazmış, 
bunu da yavaş yavaş anlıyordum. Uyuyan 
bir ruhu uyandırmak, ölü bir bedeni 
diriltmeye çalışmak gibidir, bunu da 
çok az kişi bilir. Bir zamanlar Fatih'in 
namaz kıldığı yere ayak basmamak için 
ayakkabılarımızı çıkarıp girdiğimiz Ayasofya 
da bu Ayasofya’ydı ya onun için dökülmek 
istiyordu bu yaşlar ama izin yoktu başımız 
hep dik, davamız hep temiz, önümüzde 
Allah'ın izniyle hep aydınlıktı.

Ceyda Karabul
��º�$¬º¬Ú�U½�æ£ËÚÃê�M¥Ú�Ä�¬Þ¬
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Sadako
Sasaki

 Turna
1000

Sadako Sasaki Kimdir
7 Ocak 1943 doğumlu Hiroşimalı binlerce kız 
çocuğundan biridir. 

Sadako Sasaki, annesi, babası, bir kız kardeşi ve 
erkek kardeşi ile birlikte Japonya’nın Hiroşima 
şehrinde yaşamaktaydı.

Henüz iki yaşındayken Amerika Birleşik Devletleri 
tarafından Hiroşima’ya atılan atom bombasının 
etkisine maruz kalarak rahatsızlanır.

Ölümünden önce katladığı bin origami turna 
kuşu hikayesi ile hatırlanıyor ve bugüne kadar 
nükleer savaşın masum kurbanlarının (hibakusha 
- “bombadan etkilenen kişi” anlamına gelen 
Japonca terim) bir sembolüdür.

Sadako Sasaki’nin Hikayesi
II. Dünya Savaşı sırasında, 6 Ağustos 1945 
yılında ABD Hava Kuvvetleri’nin atom bombası 
Hiroşima’daki evlerinin bir mil uzağında 
patladığında Sadako henüz iki yaşındadır. 
Olay sonrasında yaralanmamış ya da 
hastalanmamıştır. 

Kusu
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Çocuk Barış Anıtı - Japonya

Atom bombasının yaydığı 
radyasyonun etkisi 10 yıl sonrasında 
Sadako Sasaki’nin hastalanmasına 
neden olmuştur.

 Sadako, okulun atletizm 
takımındadır. Yarışma sonrasında 
rahatsızlanır. Hastaneye kaldırılır.  
Sadako atom bombası yüzünden 
atom bombası hastalığı olarak da 
bilinen lösemiye yakalanmıştır.

Hastanede ziyaretine gelen 
arkadaşları ona eski bir inanışı 
hatırlatmış ve kağıttan bin 
turna kuşu yaparsa dileğinin 
gerçekleşip sağlığına kavuşacağını 
söylemişlerdir.

Bunun üzerine Sadako ümidini 
kaybetmeyip kağıttan 1000 turna 
kuşu yapmaya başlar. Ne yazık ki, bu 
küçük Japon kızının yaşamı 25 Ekim 
1955 günü 644 turnayı katladığında 
hayata gözlerini yumar. Yine de 
arkadaşları eksik kalan turna kuşlarını 
katlayıp, onun için tamamlamışlardır.

Ölümünden sonra, Sasaki’nin 

arkadaşları, Sadako Sasaki’ye ve 
başka bir Japon kızı Yoko Moriwaki 
de dahil olmak üzere atom 
bombasının etkilerinden ölen 
tüm çocuklara bir anıt inşa etmek 
için para toplayarak bir mektup 
koleksiyonu yayınlarlar. 1958 yılında, 
Hiroşima Barış Anıt Parkı’nda büyük 
bir turna kuşu tutan Sadako Sasaki 
figürünün yanında bir kız çocuk ve 
bir erkek çocuk heykeli olan Çocuk 
Barış Anıtı açılır. Ana yapının altında, 
aslında geleneksel bir barış çanı 
olan, rüzgar zili olarak çalışan bronz 
bir turna kuşu bulunur. Heykelin 
eteğinde şöyle bir plaket vardır: “Bu 
bizim çığlığımız. Bu bizim duamız. 
Dünyada barış.” 

ABD’nin Seattle Barış Parkı’nda bir 
heykeli daha vardır. Sasaki, nükleer 
savaşın etkilerinin önde gelen 
sembolü haline gelir. Hikayesi, 
Hiroşima’nın bombalamasının yıl 
dönümünde anlatılır. Sasaki’ye 
ithafen, tüm Japonya'daki insanlar 6 
Ağustos’u her yıl barış günü olarak 
kutlamaktadır.
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Sadako’nun gösterdiği cesaret, onu 
Japon çocuklarının gözünde kahraman 
yapmıştır.

Turna kuşu o zamandan beri barışın 
simgesi olmuştur.

6 Ağustos’un Önemi
Hiroşima’da yaşanan atom bombasının 
yarattığı yıkım ve katliam bugün bile 
her yıl 6 Ağustos’ta tüm dünya ve 
Hiroşima’da yer alan Hiroşima Barış Anıt 
Parkın’da milyonlarca kişi tarafından 
anılmaktadır.

ABD’de Seatle Barış Parkın’da Sadako 
Sasaki’nin bronz bir heykeli bulunur, 
elinde ise kağıttan turna kuşları vardır.

İstanbul Oyuncak Müzesi de her yıl, 
II.Dünya Savaşı sırasında Hiroşima’ya 
atılan atom bombasının neden olduğu 
büyük felaketin bir daha yaşanmaması 
dileğiyle Sadako Sasaki’nin öyküsünü 
anlatmaya ve barış mesajları vermeye 
devam etmektedir.

1000 Turna Kuşunun Japon 
İnanışındaki Anlamı
Turna kuşu, Japon kültüründe önemli bir 
yere sahip ve manevi önemi yüksektir. 
Eski bir Japon efsanesinde, bin origami 
turna kuşu katlayan herkesin tanrılar 
tarafından bir dilek tutma hakkına sahip 
olacağına ve dileğinin gerçek olacağına 
inanılır. Bazı hikayeler, uzun ömür veya 
hastalıklardan kurtulma gibi tek bir 
dilek yerine mutluluk ve sonsuz iyi şans 
verildiğine inanırlar. Japonya’da turna 
kuşu mistik, kutsal yaratıklardan biridir 
ve bin yıl yaşadığı söylenir. Bu nedenle 
her yıl bir tane 1000 turna kuşu yapılır. 

Sadako Sasaki Peace Child
(Daryl Smith, 1990)
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1000 turna kuşu yapımının bir yıl 
içerisinde tamamlanması ve dilek 
tutacak kişi tarafından yapılması 
gerektiğine inanılmaktadır.

İnsanlar sağlıkları için dilekte 
bulunurlar. Özel arkadaşlar ve aile 
için hediyeler yaparlar. Evlenmek 
isteyen çiftler, mutluluklarının 
bir ömür boyu sürmesi için bin 
tane turna kuşu yapar, düğünü 
bunlarla süslerler. Turna kuşu Japon 
kültüründe anlamı ve önemi büyük 
bir simgedir.

SAVAŞLAR OLMASIN, 
HİROŞİMALAR OLMASIN
İstanbul Oyuncak Müzesi kurulduğu 
2005 yılından beri, insanlığın 
geleceğinde bu acılar yaşanmasın, 
Hiroşimalar olmasın diye her 6 
Ağustos günü, Japon ve Türk 
misafirlerle birlikte ‘Hiroşimalar 
Olmasın’ diyerek kağıttan turna 
kuşları yapıyor. Sadako Sasaki’nin 
tamamlayamadığı turna kuşları 
müzeden Japonya’ya doğru kanat 
çırpıyor. 

Bu yıkımın bir daha yaşanmaması ve 
barışın tüm dünya da hissedilmesi 
adına, Sadako Sasaki’nin 
tamamlayamadığı Turna kuşlarını 
çocuklarla birlikte, İstanbul Oyuncak 
Müzesi origami sanat eğitmeni 
olarak gerçekleştirdiğim origami 
sanat atölyesinde Dünya’nın 
neresinde olursa olsun çocukların 
öldürülmediği bir gelecek umuduyla 
katlanıp turna kuşlarına dönüşen 
kağıtlar Japonya’ya doğru yola 
çıkıyor.

Bu sene ne yazık ki, tüm dünyayı 
etkisi altına alan Covid-19 
Pandemisi sebebiyle, uzaktan 
gerçekleştireceğimiz Sadako Sasaki 
anma gününde, digital platformlar 
üzerinden bu yıkımın bir daha 
yaşanmaması adına mesajlar 
vermeye, barışın simgesi haline 
gelen origami turna kuşlarını barış 
ve hoşgörü dilekleriyle yapacağız.

Çocuklarımız hayalleri ve umutlarıyla 
sağlıklı bir ömür yaşasınlar 
dileğiyle…
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SPORLARI

Derin sularda dalış Türkiye’de yapılan yaygın 
su sporlarındandır. Ülkemizde turistik tatil 
kasabalarında dalış yapılacak pek çok koy vardır. 
Dalış esnasında denizaltının pek çok güzelliği 
sizleri büyüleyecektir. Serbest dalış veya tüplü 
dalış, su altının saklı dünyasını keşfetmenizi 
sağlayacaktır. Ancak tüplü dalış için kısa bir 
eğitimden geçmeniz gerekiyor. Ülkemiz her 
iki dalış türü için de oldukça elverişli sulara 
sahiptir. Özelikle Akdeniz ve Ege bu spora 
yeni başlayanlar için oldukça ideal. Türkiye’nin 
birbirinden güzel dalış yerlerinden bir kaçı 
şunlardır:
Fethiye-Akvaryum Koyu
Muğla-Gökova-Kocadağ
Muğla-Datça-Hisarönü
Muğla-Bodrum
Çanakkale-Assos

Deniz denilince aklınıza sadece kumsal, yüzmek, yaz tatili, güneş gelmiyorsa sizi adrenalini, macerası, aksiyonu 
ve eğlencesi bol su sporlarının heyecan verici dünyasına taşıyalım. Zihin ve beden dünyasını geliştiren ve 
koordinasyon sağlayan, sağlık için faydası olan ve ruhunuzu başka yerlere götüren su sporlarıyla tanıştığınızda 
nehirlere, denizlere ve akarsulara çok daha farklı bakacaksınız. 
Suyu ve heyecanı seven herkesin mutlaka denemek isteyeceği su sporlarını sizin için derledik.

DALIŞ
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Zeynep ŞEN

90’lı yıllardan bu yana rağbet gören kano 
sporu, ülkemizde gelişmekte olan su 
sporları arasında yer almaktadır. Kano ile 
azgın sularda keyifli ve heyecanlı zaman 
geçirilebileceği gibi aynı zamanda durgun 
sularda ilerleyerek de doğanın tadını 
çıkarabilirsiniz. Bireysel ya da takım halinde 
yapabileceğiniz bu spor, debisi yüksek 
nehirlerde ve sakin sularda yapılabilir. 
Türkiye’de Kano sporunun yapıldığı yerler:
İstanbul-Terkos Gölü
Melen ve Sarısu Çayı
Muğla
Antalya
Rize-Fırtına Deresi
Erzincan

Sörf tahtası ve yelkeni birleştiren rüzgâr 
sörfü, en eski ve en popüler su sporlarından 
biridir. Ne kadar hızlı olacağınıza veya 
ne kadar yavaş gideceğinize rüzgârın 
karar verdiği bu spor, gerekli eğitim 
ve malzemeleri ile rahat bir şekilde 
öğrenilebilmektedir. Dayanıklılık ve güç 
isteyen sörf tahtasının üstünde, yelken 
sayesinde rüzgârı kullanarak yapılan 
bu keyifli spor ülkemizde; İzmir-Çeşme, 
Bodrum-Akyarlar, Datça, Alaçatı ve 
Seferihisar’da yapılmaktadır.

Su kayağı dalgasız deniz, nehir, göl gibi 
çevre koşullarının uygun olduğu birçok 
ülkede popüler bir spor dalı haline gelmiştir. 
Motorlu bir teknenin sizi çektiği ve su 
üzerinde kaymanın heyecanını yaşadığınız 
bu spor hız yapmayı sevenler için oldukça 
güzel bir aktivitedir. İki ya da tek kayakla 
yapabileceğiniz bu sporda birkaç saatlik 
eğitim ile su kayağı yapmayı öğrenebilir 
hatta zaman içerisinde ustalaşabilirsiniz. 
Bodrum ve Antalya sahilleri su kayağı için 
en elverişli yerlerdir. 

KANO

RÜZGÂR
SÖRFÜ

SU KAYAĞI
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Kadınlarda leğen kemiğinin içinde yer alan 
döllenmiş olan yumurtanın yerleştiği ve 
doğuma kadar gelişim gösterdiği organa rahim 
denir.  Rahim sarkması diğer adıyla uterus 
prolapsusu olarak da bilinmektedir. Rahim 
sarkması, rahmin vajinadan aşağı doğru kayarak 
dışarı çıkması durumudur. Pelvik kaslar yeterli 
işlevini göremez ve bu durum meydana gelir.

Doğum yapan ve doğum yapmamış olan 
kadınlarda rahim büyüklüğü farklılık 
göstermektedir. Kadınların çok sayıda gebelik 
yaşaması, östrojen eksikliği, vajinal doğum, ağır 
yük kaldırmak, kronik öksürük, kronik kabızlık, 
aşırı kilolu olmak, fazla ıkınmak gibi birçok 
nedene bağlı olarak genital bölge içerisindeki 
bağlar ve kas dokularının işlevini yitirmesi 
sonucu rahim sarkması meydana gelebilir. 
Genetik olarak zayıf bağ dokusuna sahip kişiler 
de bu hastalığın meydana gelebileceği kişiler 
olarak risk faktörü içerisinde yer alıyor. 
Rahim sarkması birden fazla doğum yapan 
kişilerde daha sık rastlanmaktadır. Hastalık için 
herhangi bir yaş grubu risk faktörü içerisinde 
değerlendirilmez.
Hastalığın tedavisi için doktor tarafından 
yapılan muayene ve gerekli kontrollerden sonra 
sarkmanın derecesine bağlı olarak tedavi şekline 
karar verilir ve tedaviye başlanır.

Rahİm Sarkması Nedenlerİ Nelerdİr?
Bir hastalığı önleyebilmek için o hastalığa 
neden olan faktörlerin bilinmesi gerekir. Bu 

şartlarda hastalık oluşmadan ya da ilerlemeden 
önleyebilmek mümkün hale gelebilir. Rahim 
sarkması hastalığının oluşmasına da sebep olan 
bazı etkenler vardır. Rahim sarkması hastalığını 
meydana getirdiği bilinen bazı nedenler 
şunlardır; 

Yerçekiminin etkisi, çok sayıda doğum, 
genetik yatkınlık, östrojen eksikliği, uzun süreli 
tekrarlayan zorlamalar, kabızlık ve menopoz, 
ağır iş ve fiziksel aktivite, aşırı şişmanlık, kronik 
öksürük, müdahaleli doğum…
Rahim sarkması hastalığının nedenlerini kısaca 
açıklamaları ile ele alalım;
t�"ǵ�S��,JMP
Kadınlarda görülen rahim sarkmasının 
öncelikli sebeplerinden biri olan aşırı şişmanlık, 
birden fazla hastalığa neden olmaktadır. 
Rahim sarkması da aşırı kilolu kadınlarda 
oluşabilmektedir. Bu risk aşırı kilolu kadınlarda 
yaşlandıkça artmaktadır.
t�#JSEFO�'B[MB�%PǘVN�:BQNB
Kadınlar ne kadar çok doğum yaparsa vücut 
dirençleri de aynı oranda düşer. Çok sayıda 
doğum yapan bir kadın için bu durumun çok 
da sağlıklı olduğu söylenemez. Bu yüzden 
çok sayıda doğum yapan bir kadının da rahim 
sarkması hastalığı görülmesi riski taşıdığı 
bilinmektedir. Birden fazla doğum yapan 
kadınlarda rahim sarkması görülebilmektedir.
t�:FSÎFLJNJ�&ULJTJ����
Yaşlanma ile birlikte vücuttaki organlar da 
yaşlanır. Bu organlardan bir tanesi de rahimdir. 

UTERUS Sarkması

NedĪr?
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Rahim zaman geçtikçe yer çekimin etkisi ile 
sarkar ve bu nedenden dolayı da rahim sarkması 
hastalığı meydana gelir. 
t�½TUSPKFO�&LTJLMJǘJ
Kadınlarda çeşitli nedenlere bağlı olarak 
östrojen hormonu azalır. Bu nedenlerden en çok 
karşılaşılanlardan biri de menopozdur. Menopoz 
sonrası kadınlarda östrojen hormonunun 
azalması da rahim sarmasının meydana 
gelmesine sebebiyet verebilir. Menopoz 
sonrasında kadınlarda östrojen hormonu 
azalmaktadır.
t.àEBIBMFMJ�%PǘVN
Normal doğumdan farklı olarak bazı durumlarda 
anne bebek sağlığını korumak amaçlı doğum 
esnasında doktor tarafından bazı müdahalelerin 
yapılması gerekebilir. Müdahaleli bir doğumun 
oluşturacağı risklerden biri de rahim sarkmasıdır. 
Müdahaleli gerçekleşmiş olan bir doğum sonrası 
rahim sarkması oluşabilmektedir.
t�(FOFUJL�'BLUÚS
Kişilerde genetik etkenlere bağlı olarak 
birçok hastalık görülebilmektedir. Bu 
hastalıklardan bir tanesi de rahim sarkmasıdır. 
Kadınlar genç yaşlarda genetik nedenlerden 
dolayı bu hastalığa yakalanabilir. Bağ doku 
zayıflığını genetik olması bu hastalığa neden 
olabilmektedir.
t�,SPOJL�½LTàSàL
Uzun süren ve geçmeyen öksürükler 
beraberinde başka hastalıklara da sebebiyet 
verebilmektedir. Kronik öksürük rahatsızlığına 
sahip olan bir kadın da rahim sarkması meydana 
gelebilir. 
t�"ǘ�S�ƞǵ�WF�'J[JLTFM�"LUJWJUF
Ağır işlerde çalışan ya da ağır fiziksel aktivite 
ve egzersiz yapan kadınlarda rahim sarkması 
hastalığı görülmektedir. Bu yüzden bu tür 
aktivite ve işlerden kaçınmak gerekir.  

Rahİm Sarkması Hastalığı Belİrtİlerİ
Bir hastalık ilerlemeden önce erken tanı 
ve teşhis konulması hastalığın ilerlemesini 
engellerken aynı zamanda tedavi sürecini 
de daha kolay hale getirmektedir bu yüzden 
hastalığın belirtilerinin bilinmesi büyük önem 

taşımaktadır. Erken tanı ve teşhis yapılan rahim 
sarkması hastalığında cerrahi müdahaleye gerek 
kalmadan tedavi edebilmek mümkündür. Rahim 
sarkması hastalığının belirtilerini de şu şekilde 
sıralayabiliriz; 

t�7BKJOBEBO�±�L�OU��:BQBO�3BIJN�WF�3BIJN�"ǘ[�
t�"OJEFO�(FMFO�5VWBMFUF�±�LNB�ƞTUFǘJ
t�ƞESBS�,BÎ�SNB
t�$JOTFM�ƞMJǵLJEF�:BǵBOBO�1SPCMFNMFS
t�7BKJOB�,BOBNBT�
t�7BKJOB�"L�OU�MBS�OEB�"SU�ǵ
t�#FM�"ǘS�T�
t�5FLSBSMBZBO�ƞESBS�5PSCBT��ƞMUJIBQMBS�

Rahim sarkması hastalığın belirtilerini yukarıdaki 
durumlar ile ifade etmek mümkündür. Ancak 
kesin tanı uzman bir doktor tarafından yapılan 
muayene sonrası konmaktadır.

Rahİm Sarkması Nasıl Önlenİr?
Rahim sarkması hastalığını ilerlemeden 
önlemek mümkündür. Hastalığı önlemek için 
belirtileri ve şüpheleri olan her kadının acilen 
bir doktora başvurması ve muayene olması 
büyük önem taşır. Ardından doktorunuzun 
tavsiyelerini dikkate alarak ve doktorunuzun 
yönlendirmelerine harfiyen uyarak hastalığı 
önleyebilmek daha kolay hale gelecektir. 

Rahim sarkması hastalığını önlemek amacıyla 
aşağıda belirtilen egzersizleri uygulayabilir ve 
rahim sarkmasını ve ilerlemesini önleyebilirsiniz; 

t�7BKJOBZ��ÎFWSFMFZFO�LBTMBS��
güçlendirmek amacıyla 
Kegel egzersizleri yapmak,
t�"ǘ�S�LBME�SNBLUBO�WF�
ağır fiziksel aktivitelerden 
kaçınmak,
t�,BC�[M�ǘ��ÚOMFNFL�
ve kabızlık varsa 
tedavisini sağlamak,
t�½LTàSàǘà�LPOUSPM�
altına almak,
t�,JMP�BMNBLUBO�
kaçınmak. Op. Dr. Havva Pars Ağargün

:��Ä�*�Þæ�½º½�Ú�õ��
�Ë¥êÃ�fāÃ�Ä�ƥ�bî×�����º

69

Köşe Yazısı



Palas pandıras, hazırlanmaya 
olanak bulamadan ya da derlenip 
toparlanmaya olanak verilmeden 
anlamına gelmektedir. Hande Aydın, 
Palas Pandıras isimli eserindeki 
öykülerle bizleri bu anlama 
uygun düşecek şekilde yaka paça 
gerçeklerle yüzleştiriyor. Derlenip 
toparlanmamıza fırsat vermeden her 
hikâyede hayatın başka bir gerçeğiyle 
belki de saklamaya çalıştığımız 
gerçeklerimizle bizi karşı karşıya 
bırakıyor. Okuyucuysa gerçeğin 
sokaklarında dolaştığı, kendisinden, 
annesinden, öğretmeninden, 
komşusundan ya da tanıdığı 
herhangi birinden parça parça 
izlerin bulunduğu bu eseri büyük bir 
lezzetle ve akıcılıkla tamamlıyor. 

Palas Pandıras okuyucusunu 
yirmi ayrı hikâyeyle karşılıyor. İlk 
hikâye Annem Sustuğunda ile bir 
vicdan muhasebesini görüyor ve 

pişmanlıkların ne kadar acı verdiğini 
fark ediyoruz. Annesinin çok fazla 
konuşmasından şikâyet eden 
karakter, annesinin daha sonra 
susmaya başlaması ve nerdeyse 
hiç konuşmaması üzerine kendisini 
bir vicdan muhasebesinin içinde 
buluyor ve hikâye şöyle başlıyor: 
Bizler annemi sustuğunda duymaya 
başladık. Hani sürekli akan bir 
çeşmenin sesine alışıp işitmez 
olursunuz da aniden kesildiğinde fark 
edersiniz ya, işte öyle. Konuşmaktan 
vazgeçmişti artık. Belki anlattıklarının 
dinlenmediğini, belki kimsenin 
kendisine ayıracak vakti olmadığını, 
belki de yeni bir şey söylemediğini 
fark ettiğinden beri susuyor. Uzun 
zamandır çok konuşmasından şikâyet 
eden bizler, şimdi onun ağzından 
çıkacak tek bir kelimeyi bekliyoruz. 
Annesi sustukça karakterin içindeki 
vicdan, sesini artırmaya başlıyor ve 
annesini konuşturmak için elinden 

KİTABIN KÜNYESİ
ADI: Palas Pandıras
YAZARI: Hande Aydın
YAYINEVİ: Şule Yayınları
SAYFA SAYISI: 135
BASIM YILI: 2019PALAS PANDIRAS
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ne geliyorsa yapmaya çalışıyor. 
Konuşmasından bıktığı annesinin 
sesine hasret yaşamak istemiyor. 
Bu durumu düzeltmeye çalışan 
evlat annesini konuşturabilmek 
için elinden geleni yapmaya 
başlıyor. Annesine çeşitli sorular 
sormaya, ilgisini çekecek konularda 
fikrini almaya başlıyor ama nafile. 
En sonunda annesinin eşinin 
fotoğraflarıyla konuşmaya başladığını 
fark edince daha pek çok fotoğrafı 
önüne seriyor. Ümidi, annesinin 
fotoğraflarla değil kendisiyle 
konuşması. O annesini iyi etmeye 
çalışırken gün geçtikçe bakışlarında 
farklılık hissetmeye başladı. Evladını, 
torunlarını tanımıyor gibi bakıyordu. 
Kahraman bu tedirgin bakışları 
şöyle özetliyor okuyucuya: Bir gün 
uyanık olduğu ender anlardan birinde 
koltuğundan doğruldu. Odada kim 
var diye araştırdı. Şaşkın gözlerle baktı 
yüzüme. Sonra zorlukla ayağa kalkarak 
yaklaştı. Gözlerini dikti önce. Sonra 
gülümsedi ve ‘Merhaba kızım’ dedi, ‘Siz 
de mi burada oturuyorsunuz?’ 
Annem Sustuğunda hikâyesi aslında 
okuyucuya ne çok şey anlatıyor. 
Elindekinin kıymetini -hele bu kıymet 
anneyse- bilememenin zorluğunu ve 
pişmanlığını hissettiriyor. 

Hande Aydın Palas Pandıras 
eserindeki her hikâyesinde bizleri 
tanıdık bir yüzle karşılaştırıyor. 
Gurebahane hikâyesinde ev 
eşyalarına oldukça düşkün hatta 
onlarla sohbet eden bir kadının 
buzdolabı bozulduğunda tamir 
olurken adeta bir yakınının 
ameliyattan çıkmasını beklercesine 
yaşadığı telaşı anlatırken Konser 
hikâyesinde yıllardır devam eden 
çekişmeli bir aşk hikâyesinin konser 
salonunda nasıl son bulduğunu yer 
yer eğlenceli yer yer de düşündüren 
bir tarzda okuyucuya sunuyor. 
Bir Tutam Beyaz Yele hikâyesinde 
ebeveynleri doktor olan bir çocuğun 
oyuncak atına olan düşkünlüğü ve 

ailesi ile yaşadığı karmaşık ilişkiyi 
anlatırken aslında etrafımızda bu tür 
ebeveynlerin ne kadar çok olduğunu, 
kendimizi çocuğun yerine koyarak bir 
kez daha düşünüyoruz. Baş Üstüne 
Albayım hikâyesinde ise emekli bir 
albayın askeriye alışkanlıklarından 
kopamayışı ve etrafındaki kişileri 
erleri gibi görürken gösterdiği 
davranışların çevresine yansımaları 
okuyucuyu kimi zaman güldürürken 
kimi zaman da empati yoluyla 
kahramanın hislerini anlamasını 
sağlıyor.  
Kitabın son hikâyesi Annemin Mavi 
Çocukları ise “Benim annem bir 
balık,” diyen bir çocuğun hüzünlü 
hikâyesi. Denizi ve yaz mevsimini 
sevmeyen bu çocuk annesiyle her 
gün sahil kenarına gider ve annesinin 
eline tutuşturduğu yiyeceklerle 
annesinin denizde kayboluşunu ve 
saatler sonra tekrar yanına gelişini 
sıkılarak beklerdi. Yine sahil kenarına 
gittikleri bir gün annesi saatlerce 
gelmedi o çok sevdiği denizden. 
Çocuk telaşlanmadı, babasının 
telaşını da anlayamadı. Çünkü çok 
normaldi bu. Annesi denize gider ve 
saatlerce gelmezdi. Ama belli ki o 
gün bir farklılık vardı. Annesi o gün 
çok daha fazla gecikmişti. Çocuk 
kalbi annesinin öldüğüne bir türlü 
inanmamıştı. Annemin öldüğüne 
bir türlü inanmadım. Bana kalırsa 
o, denizdeki küçük mavi balıklarıyla 
mutlu bir hayat sürüyor. Bizi değil 
onları seçti. Bu yüzden annemi hiç 
affetmeyeceğim.
Yer yer güldüren yer yer düşündüren 
sürükleyici ve akıcı bir dille kaleme 
alınan Palas Pandıras içinde kendimizi 
ya da tanıdıklarımızı bulacağımız, 
her hikâyenin lezzeti dimağınızda 
kalacak gayet güzel bir eser. Zihninizi 
dinlendirmek ve hikâyelerin akışına 
kendinizi bırakmak için bu kitabı 
mutlaka okumanızı tavsiye ederim.
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Paris'teki ünlü Louvre Müzesi, 
ziyarete açıldı. Koronavirüs 
pandemisi nedeniyle 2 Mart'ta 

kapanan müzenin zararı yaklaşık 40 milyon 
Avro.

Dünyanın en büyük sanat müzesi olan 
Louvre Müzesi, Paris'teki normalleşme 
süreci kapsamında kapılarını tekrar 
ziyaretçilere açtı. 2 Mart'ta kapanan 
müzede bazı galeriler sosyal mesafe 
sağlanamayacağı gerekçesiyle kapalı 

kalmaya devam ederken, antika 
koleksiyonu ve 'Mona Lisa' gibi önemli 
sanat eserlerinin sergilendiği bölümlere 
ziyaretçi alınacak.

350 binden fazla eserin bulunduğu Louvre 
Müzesi'ni her yıl yaklaşık 10 milyon kişi 
ziyaret ediyor. Müzenin koronavirüs salgını 
nedeniyle kapalı olduğu dönemdeki zararı 
yaklaşık 40 milyon Avro.

https://www.haberturk.com/louvre-muzesi-
acildi-2736123

LOUVRE
MÜZESİ
AÇILDI
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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 
"Uluslararası Göç Filmleri Festivali"nde (UGFF), "En 
İyi Uzun Metraj Film" ödülünü, "Sama İçin" (For 
Sama) adlı yapım kazandı. "Oğlum Gibi" İlham 
Verici Senaryo ödülünü, "Kıyının Çocukları" UNICEF 
Uluslararası Kısa Film Ödülü'nü, "Aynı Gemi En İyi 
Film" ödülünü de "Orada" adlı yapım kazandı.

Gaziantep'te düzenlenmesi planlanan ancak yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen, 
dünyanın en geniş kapsamlı tematik film 
festivalinde "En İyi Uzun Metraj Film" ödülüne, 
yönetmenliğini Waad Al- Kateab ve Edward Watts'ın 
üstlendiği "Sama İçin" filmi layık görüldü.
Festivalde ayrıca Arash T. Riahi'nin yönettiği "Oskar 
& Lilli" filmi mansiyona layık görüldü.

https://www.sabah.com.tr/yasam/2020/06/21/uluslararasi-
goc-filmleri-festivalinde-en-iyi-film-odulunu-sama-icin-
kazandi

Fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri Ara 
Güler'in fotoğraflarından oluşan seçki 
12 Temmuz'da müzayedeye çıktı.
İstanbul Müzayede tarafından organize 
edilen açık artırma, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) tedbirleri nedeniyle internet 
üzerinden canlı yapıldı.

Müzayedede Ara Güler'in kabartma ve 
ıslak imzasını taşıyan, yüzde 100 pamuk 
tabanlı, doğal lifli asit içermeyen HFA 
müze sınıfı, baskı ömrü 100-300 yıl arası 
özel kâğıda basılı 46 fotoğrafı yer alıyor.
Ünlü isimlerin portrelerinin yanı 
sıra İstanbul'da ve Türkiye'nin çeşitli 
şehirlerinde çekilen fotoğrafların 
da arasında bulunduğu eserler, 
müzayede öncesi Nişantaşı'daki sergide 
görülebiliyor.

https://www.dunyabizim.com/havadis/
ara-gulerin-fotograflari-muzayedeye-
cikiyor-h41403.html

ULUSLARARASI 
GÖÇ FİLMLERİ 

FESTİVALİ´NDE EN 
İYİ FİLM ÖDÜLÜ´NÜ 

¨SAMA İÇİN¨ 
KAZANDI

ARA GÜLER´İN 
FOTOĞRAFLARI 
MÜZAYEDEYE 
ÇIKIYOR
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Kültür ve Turizm 
Bakanlığının "Go Turkey" ve "Filming in 
Turkey" internet siteleri "Altın Örümcek 
İnternet Ödülü" aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan 
yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital 
mecralarda uluslararası tanıtımını yapan 
"Go Turkey" internet sitesi bu yıl 18'incisi 
düzenlenen Altın Örümcek İnternet 
Ödülleri'nde "Kamu Kurumları" dalında "en 
iyi internet sitesi" seçildi. 

Türkiye ile dünya sinema endüstrisi 
arasında köprü vazifesi gören "Filming 

in Turkey" internet sitesi ise yine aynı 
kategoride ikincilik ödülüne layık görüldü.
İnternet, dijital pazarlama ve mobil 
teknolojiler kullanılarak oluşturulan başarılı 
projelerin ödüllendirildiği ve 2002 yılından 
günümüze düzenli olarak gerçekleştirilen 
Altın Örümcek Ödüllerinde, bu yıl farklı 
kategorilerde 246 proje finalist olarak 
belirlendi. Finale kalan 246 proje için 18 
Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında yapılan 
halk oylamasında toplamda 577 bin 284 oy 
kullanıldı.

https://www.ntv.com.tr/sanat/kultur-ve-
turizm-bakanliginin-iki-internet-sitesi-
altin-orumcek-internet-odulune-layik-
goruldu,3n98PhKzCkeCb4MOHMOokw

KÜLTÜR VE TURİZM
BAKANLIĞININ
İKİ İNTERNET SİTESİ
¨ALTIN
ÖRÜMCEK
İNTERNET 
ÖDÜLÜ¨NE
LAYIK GÖRÜLDÜ
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76

Kültür Sanat



Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, 
Covid-19 salgını 
ile mücadelede 

'normalleşme' sürecinde kültür ve 
sanat tesislerinde alınması gereken 

önlemlere ilişkin genelge yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1 Temmuz'dan 
itibaren kapılarını açabilecek olan kültür 
ve sanat faaliyetlerinin (kültür merkezleri, 
kongre merkezleri, çok amaçlı salonlar, 
sinemalar, müzeler, kütüphaneler, kültür ve 
sanat araştırma ve uygulama merkezleri, 
tiyatro, opera -bale, konser, sergi, konferans 
salonları, fuar alanları) "normalleşme 
süreci" içerisinde uygulayacağı tedbirleri 
bir genelgeyle açıkladı. Belirlenen tedbirler 
arasında, salonda yer alabilecek maksimum 
seyirci sayısının, salon kapasitesinin %60'ı 
olarak belirlenmesi dikkat çekiyor. Zira 
sinemaların açılmaya başladığı ülkelerde 
salon kontenjanı üzerinden belirlenen 
kısıtlamalarda kontenjanın %50 veya daha 
altı bir miktarda limitler göze çarpıyor.
İşletmeler, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun 
(COVID-19) Salgın Yönetimi ve Çalışma 
Rehberi'ni esas alarak genelgede 
yayımlanan tedbirler çerçevesinde bir eylem 
planı hazırlayıp bunun güncellenmesinden 
sorumlu olacak.

t�ƞǵMFUNFMFS�TPTZBM�NFTBGF�LVSBMMBS�OB�VZHVO�
olarak ziyaretçi / seyirci / katılımcı kabulü 
yapacak; salonlar ile fuaye alanları, yeme 
içme üniteleri, satış üniteleri gibi genel 
kullanım alanları ile geri hizmet ünitelerinin 
kullanımına ve sıra bekleme olasılığı 
olan her yerde sosyal mesafe kuralları 
gözetilecek.

t�(JSJǵUF�TFZJSDJMFSJO�BUFǵJ�ÚMÎàMFDFL����
dereceden yüksek ateşi olanlar işletmeye 
alınmayacak.

t�ƞ[MFZJDJMFS�TJOFNB�JÎFSJTJOEF�UàN�[BNBOMBS��
boyunca maske takmak zorunda olacak.

t�#JMFU�JǵMFNMFSJ�PMBCJMEJǘJODF�ÎFWSJN�JÎJ�
yapılmaya çalışılacak, bilet çıktısı olmadan 
girişler sağlanacak.

t�'VBZF�BMBOMBS�OEB�IFS�EÚSU�NFUSFLBSFZF�CJS�
kişi düşecek şekilde sosyal mesafeye dikkat 
edilecek.

t�4BMPOMBS�FULJOMJL�CBǵMBNB�TBBUJOEFO�FO�
az 30 dakika önce hazır hale getirilecek 
ve etkinlik başlama saatinden önce 
salona kademeli olarak misafir alımlarının 
başlatılması sağlanarak kalabalık oluşumu 
engellenecek.

t�ƞ[MFZJDJMFS�LPMUVLMBS�OEB�LJǵJMFS�BSBT��IFS�
yönden bir koltuk boşluk bırakılarak, salon 
kapasitesinin %60'ını aşmamak kaydıyla 
sosyal mesafe planına uygun oturum düzeni 
sağlanacak.

t�ƞ[MFZJDJMFS�TBMPO�JÎFSJTJOEF�TV�IBSJDJOEF�
içecek ve yiyecek tüketimine izin verilmesi 
durumunda yeme - içme sırasında maske 
çıkarılacağından izleyiciler arası sosyal 
mesafenin her yönden 2 * koltuk boş 
bırakılarak artırılması sağlanacak. Sosyal 
mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı 
aileden olanlar arasında uygulanmayacak.

Tesis içerisindeki tüm klimalar %100 
dışarıdan temiz hava alacak şekilde 
çalıştırılacak.

https://www.haberturk.com/filmler-nasil-
izlenecek-2724111
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İnsanoğlu, olağanüstü durumlarda bazı zararlı 
alışkanlıklar ediniyor. Neyse ki telafi edilebilecek, kontrol 
altına alınabilecek bir durum bu. Corona sürecinde 
mutfakla ve abur cuburlar ile hemhal oluşumuz işte 
bundan. Kendimizi iyi hissettirecek gıdalara yönelişimiz 
hep güven, sakinleşme ve rahatlama ihtiyacımızın 
birer uzantısı. Mesken kelimesi de bununla ilintili, 
sekine manasını içinde barındırıyor. Huzur ve sükûnet 
bulduğumuz, sakinlik ihtiyacımızı giderdiğimiz yer 
anlamına geliyor. #Evdekal sürecinde ne kadar da anlamlı 
değil mi? 

'Mesken' gibi 'ekmek'  te öyle. Sıcak bir yuvanın 
sembolü... Her ne kadar boş vakti değerlendirme uğraşı 
gibi gözükse de, Corona'da erkeklerin bile ekmek 
yapmasını en güzel bu kavramlar açıklıyor: besleme, 
doyurma, sahip çıkma.  Mutfaklarda sık sık pişmesi 
sadece #evdekal'dığımız için değil; bir nevi topraklama, 
rahatlama ve enerji atma yöntemi olması. 

Sıkıntılı zamanlarda birçok insan kendini yemek yerken 
buluyor. Kısa süreli bir mutluluğa sebep oluyor yemek 
yemek. Duygusal açlık denilen şey, çocukluktan beri bazı 
boşluk duygularının yemek ile doldurulmaya çalışılmasını 
temsil ediyor. Böyle zamanlarda vücut stresi bir tehdit 
olarak görüyor, savaş ya da kaç mantığıyla alarma 
geçiyor. Karşılaştığı bu durumla başa çıkabilmek için de 
enerji depolaması gerekiyor. İşte o enerji de vücutta kilo 
olarak birikiyor. 

Şimdiye kadar stresli ve kaygılıyken iştahımızın açıldığını 
ve sadece bu ruh halinin kilo alımına neden olduğunu 
sanıyorduk. Aslında stres sadece yediklerimizin 
miktarını ve türünü etkilemiyor. Şeker ve karbonhidrata 
meylettirdiği gibi, vücutta yağ hücrelerinin oluşmasına 
neden olan hormonun salgılanmasına da sebep olarak 
bize kilo şeklinde geri dönüyor. Yapılan son araştırmalara 
göre gıda alımından ziyade, maruz kaldığımız stresin 
süresinin de kilo alma sebebi olduğu ortaya çıkmış. Kısa 
süreli stresin değil ama kronik stresin kilo alımımızda 
etkisinin büyük olduğu söyleniyor. Mart ayından beri 
zor zamanlar geçirdik. Beslenme günlüğü tutmak, hem 
yediklerimizi hem de hissettiklerimizi yazmak eminim 
hepimize iyi gelecektir.

Bu ay size yediklerinizi kiloya dönüştürmeyecek, 
pişmanlık duymayacağınız lezzetler hazırladım. Yaz 
bitmeden şekersiz bir şeftali reçeli pişirelim. Tahinli 
şekersiz kurabiyeyle de krizi fırsata çevirelim. Un yok, 
şeker yok, e daha ne olsun. Sağlık ve afiyet dolu günlere...
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GLUTENSİZ ŞEKERSİZ 
TAHİNLİ KURABİYE

Malzemeler

t��3 yumurta sarısı
t��1 çay bardağı tahin
t��15 adet hurma
t��2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı
t��1 çay bardağı toz hindistan cevizi 
t��Aldığı kadar badem unu
(yaklaşık 1,5 su bardağı)

Yapılışı
Yumurta sarısı, tahin, hurma ve yağ 
blenderdan geçirilir.
Hindistan cevizi eklenir.
Aldığı kadar badem unuyla kurabiye 
hamuru elde edilir.
Yapışmaması için eller ıslatılır, 1 yemek 
kaşığı kadar alınarak yuvarlanır.
Parça fındığa bulanır, bastırarak şekil 
verilir.
Tepsiye dizip 150 C önceden ısıtılmış 
fırında 10-15 dk pişirilir.
 
Afiyet olsun.

Yapılışı
Elmalar ayıklanır, katı meyve sıkacağında 
suyu çıkarılır. Ocakta fazla suyu gidene 
kadar kaynatılır. (elmanın içindeki pektin 
hem tat hem de kıvam verecek)
 Kabukları soyulan şeftaliler, doğranır ve 
tencereye alınır. Üzerine çıkana kadar 
su eklenerek karanfil ve tarçın ilavesiyle 
pişirilir. Kıvam alınca birkaç damla limon 
eklenerek tekrar kaynatılır.
 
Afiyet olsun.

ŞEKERSİZ
ŞEFTALİ REÇELİ
Malzemeler
t��2-3 adet şeftali
t��1 su bardağı elma suyu  
(yaklaşık 2 adet elmadan)
t��1 adet çubuk tarçın
t��1 adet karanfil
t��Su
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Edebiyatımızda

(Yergi)Hiciv
Bir kişiyi, bir toplumu ya da bir durumu 

iğneleyici sözlerle eleştirmeye hiciv 
denir. En etkili şiir türlerinden biridir. Aslı 
Arapça olan hiciv kelimesinin günümüz 
Türkçesinde karşılığı yergidir. Karşıtı ise 
methiye ( övgü) dir. Hiciv tarzında yazan 
kişiye “heccav” denilmektedir. Bu tür şiirlere 
Halk edebiyatında taşlama ,Batı edebiyatında 
da satirik şiir denir.

Hiciv yazarının (heccâv) amacı toplum veya 
kurumlardaki aksaklıkları, haksızlıkları, 
çarpıklıkları, insanın hoşa gitmeyen yönlerini 
alaya alarak yermektir. Hicvin oluşması için 
mizah, mübalağa ve kötüleme unsurlarının 
aynı hedefe yönelmesi gerekir. Bundan dolayı 
hiciv ve mizah birbirine karışabilir. Nitekim 
bu tür metinlerin toplandığı antolojilerde her 
iki türden örnekler bulunduğu gibi karikatür 
ve mizah dergilerinin çoğunda hicivler de yer 
almaktadır. İkisi arasındaki en önemli fark, 
mizahta sadece güldürme amacının olmasına 
ve tamamen uydurulmuş olaylara (kurgu) 

dayanabilmesine karşılık hicvin az veya çok 
gerçeği yansıtmasıdır. Mizahta genel konular 
işlendiği halde,  hicivde sosyal bir konu 
veya toplumu ilgilendiren bir mesele yahut 
çoğunluğun tanıdığı gerçek kişilerin hedef 
alınması esastır.

Hiciv türünde bir eserin edebî değeri olması 
için zekâ ve nükte unsuru taşıması, zarif ve 
ince çağrışımlara açılması, mecaz, teşbih, 
istiare, mübalağa, hüsn-i ta‘lîl, tecâhül-i ârif 
gibi edebî sanatları ihtiva etmesi gerekir.
Fıkralarda olduğu gibi hicivde de espri sona 
saklanır. Kıtalar halinde yazılan hicviyelerde 
rubâîlere benzer şekilde ilk iki mısrada 
meseleye genel bir yaklaşım bulunurken son 
mısralarda asıl vurucu, şaşırtıcı, güldürücü 
unsur yer alır.
Günümüzde birçok şair bu türde şiirler 
yazmıştır. Hepsini anlatabilme imkanımız 
olmadığı için öne çıkan şairlerimizden seçme 
örnekler vermeye çalışacağız:

Köşe Yazısı
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Hiciv denildiğinde ilk akla gelen kişi 
Nefi’dir. Kaside biçiminin de en büyük 

şairi sayılır.  Şiirlerinin bir kısmı Itrî  ve 
Hacı Arif Bey gibi musikimizin büyük 
bestekarları tarafından bestelenmiştir.
Asıl adı Ömer olup Erzurum’un Pasinler 
(Hasankale) ilçesindendir. Erzurum’da iyi bir 
öğrenim görmüştür.   Dört padişah döneminde 
yaşayan Nef‘î, IV. Murad devrinde sanatının 
ve şöhretinin zirvesine ulaştı, kendisi gibi 
sert yaratılışlı olan padişahla yakınlık kurarak 
onun sevgisini ve iltifatını kazandı. Devrin 
ileri gelenlerine sunduğu kasideler ve şiir 
sanatındaki başarısı ile devlet erkânından 
takdir gördü. Ancak istikrarsız kişiliği yüzünden 
çevresiyle kurduğu ilişkileri devam ettiremedi. 
Yakın dostları dahil insanları rencide edecek 
derecede sövgüye varan hicivler yazmaktan 
geri durmadı. Hırçın kişiliği ve davranışları, 
özellikle sınır tanımayan yergileri, gözden 
düşmesine ve devlet adamlarının hedefi 
durumuna gelmesine yol açtı. Hayatının 
son yıllarını sürgüne gönderildiği Edirne’de  
Murâdiyemütevelliliği göreviyle geçirdi. Bir 
süre sonra affedilip İstanbul’a döndü. Ancak 
yine hicivlerine devam eden Nef‘î, kendi 
sonunu hazırladı.   Hakkındaki şikayetler 
artınca  hicivden vazgeçeceğine dair  padişaha 
söz vermesine rağmen sözünü tutamadı  ve 
hicivleri yüzünden idama mahkûm edildi. 
Sadrazam Bayram Paşa tarafından  saray 
odunluğunda boğdurulup cesedi denize 
atıldı. Siham-ı Kaza adlı eseri üzerinden ebced 
hesabıyla ölüm tarihi düşülmüştür:
 
i(ÚLUFO�OB[JSF�JOEJ�4JIÉN���,B[BT��OB
/FG�J�EJMJZMF�VǘSBE��)BLL��O�CFMÉT�OB�w

Nefi’nin hiciv oklarından nasibini alanlardan 
biri de devrin kadılarından Tahir Efendi’dir. 
Tahir Efendi, nasıl bir gaflette bulunduysa 
Nef’i’ye “köpek” der. Bunun üzerine Nef’i hiciv 
sanatının şaheser örneklerinden şu dörtlüğü 
yazar:

5BIJS�&GFOEJ�CBOB�LFMQ�EFNJǵ
ƞMUJGBU��CV�TÚ[EF�[ÉIJSEJS
.BMJLÔ�NF[IFCJN�CFOJN�[JSB
ƞUJLBE�NDB�LFMQUBIJSEJS�

Tahir Efendi’ye cevap veren  Nef‘î;  inandığı 
mezhebe göre köpeğin tahir (temiz) bir hayvan 
olduğunu, bu yüzden bu kelp sözünü bir iltifat 
olarak kabul ettiğini, hem de ufak bir kelime 
oyunuyla kendisine göre de Tahir Efendi’nin 
köpek olduğunu söylemiş olur.

Nefi’den yaklaşık 250 yıl sonra, onun  gibi bir 
Mevlevî olan Tahiru’l Mevlevi’nin de  bu espri 
ile ilgili tarihe geçen bir hiciv örneği vardır:

Tahiru’l Mevlevi Kuleli Askerî Lisesi’nde 
edebiyat öğretmenidir. Öğretmenler 
odasında Sadık adında bir öğretmen  aklınca 
ona takılmak ister. Nefi’nin meşhur kıtasına 
göndermede bulunarak sorar:

-Tahir Bey, köpeğin tâhir olduğunu 
söyleyenler var, ne buyurursunuz?
 Soru soranı pişman eden cevabı tokat gibi 
patlatır 
Sadık Bey’in suratına:

     -Köpeğin tâhir olup olmadığı mezhepler 
arasında tartışılan bir konudur ama  “sadık” 
olduğu konusunda  şüphe yoktur.

Nef’i (1572 - 1635)
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Döneminin korkusuz şairi Eşref, 1846 
yılında Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı 

Gelenbe nahiyesinde doğmuştur. 1878-
1900 yılları içinde Çapakçur, Hizan, Ünye 
Tirebolu, Akçadağ, Garzan, Batı Karacaağaç, 
Kula kaymakamlıklarında ve Adana vali 
muavinliğinde bulunmuştur. Eşref, dili ile, 
kalemi ile,  düşmanları için bir “bela” olmuş, 
ancak kendisi de belaya uğramıştır. Onun 
içindir ki, yaşamının büyük bir bölümü 
sürgülerde geçmiştir. Nef’i gibi hiciv kanına 
işlemiş bir şairdir. Bu konu ile ilgili bir 
dörtlüğünde şöyle der:

i&ZMFNFN�ÚMTFN�EF�LJ[CJ�JIUJZBS
%PǘSVZV�TÚZMFS�HF[FS�CJS�ǵBJSJN�
#JS�Hà[FM�NB[NVO�CVMVODB
&ǵSBGB��,FOEJNJ�IJDWFZMFNF[TFN�LÉöSJN�w
       
Şair Eşref, İzmir’de bulunduğu bir gün yolda 
Vali Kamil Paşa ile karşılaşır. Hoşbeş ettikten 
sonra Kamil Paşa yakında Mısır’a gideceğini, 
gelirken şaire bir eşek getireceğini latife 
yoluyla söyler. Aradan hayli zaman geçer, yine 
bir gün yolda ikisi karşılaşır. Kamil Paşa şaire 
hitaben:
-Seni gördüm de aklıma geldi, sana eşek 
getirecektim, ama unuttum, der.

Şair Eşref hiç bozuntuya vermeden cevabı 
yapıştırır.
    
-Önemli değil paşam, siz geldiniz ya, yeterli, 
der.
 22 Mayıs 1912’de hayata  gözlerini yuman 
Eşref, ölümünden önce mezar  taşına yazılacak 
şu dörtlüğü hazırlar:
    
i,BCSJNJ�LJNTF�[JZBSFU�FUNFTJO�"MMBI�JÎJO
�(FMNFTJO�SFEEFZMFSJN�CJMMÉI�Ú[�LBSEBǵ�N��
(Ú[MFSJN�FCOB�Z��ÉEFNEFO�P�SàUCF�Z�ME��LJN
ƞTUFNFN�CFO�'BUJIB�UFL�ÎBMNBT�OMBS�NF[BS�
UBǵ�N��w

Nitekim merhum korktuğuna uğramış ve ne 
acıdır ki, mezar taşı çalınmıştır.  O taş, bir ara 
Teknik Üniversite önündeki  parkta bulunmuş, 
bunun bir şaka mı, bilinçsizce mi yapıldığı 
anlaşılamamıştır. 

Sair
Esref-

-

(1846-1912)
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Tevfik Kolaylı, bilinen adıyla Neyzen Tevfik, 
neyzen ve şairdir. Taşlama eserlerinin 

yanı sıra müzisyen ve bestecidir.   Haksızlığa, 
yolsuzluğa ve yozlaşmışlığa karşı şiirler 
yazmıştır. Son dönemlerinde, Bakırköy Ruh ve 
Sinir Hastalıkları Hastanesinde kendine ayrılan 
21. koğuşta kalmıştır. Bodrumda geçirdiği 
çocukluk yıllarında “ney”e ilgi duymaya 
başlamış, ancak babası izin vermemiştir. On üç 
yaşında sara hastalığına yakalandı. Hastalığı 
okulu bırakmasına sebep oldu.İstanbul’daki bir 
doktor sayesinde hastalığı kontrol altına alındı. 
Eğitimini bitirmesi için babası tarafından yatılı 
olarak İzmir İdadisi’ne gönderildi. 

Fakat, sara nöbetleri yüzünden eğitimini 
tamamlayamadı, izmir Mevlevihane’sine 
giderek kendini “ney”e verdi.On dokuz yaşında 
iken babası onu, eğitim için bu sefer İstanbul’a 
gönderdi. Burada zamanının çoğunu Galata, 
Yenikapı Mevlevihane’lerinde geçiriyordu. 
Mehmet Akif in yardımıyla dönemin seçkin 
sanatçılarıyla tanıştı.Akif’ten Fransızca, Arapça, 
Farsça dersleri aldı. Ney öğrendi. Yukarıda 
bahsettiğimiz Şair Eşref, ona hicvi öğretti.“Çok 
şükür” adlı şiirinde, Eşref’in etkisi sezilir:

%FMJ�HÚOàM�OFZJ�Ú[MFS�EVSVSVTVO 
"D�OBDBL�EPTUVO�DBOBO�O�N��WBS 
%àOZB�ZBOTB�ZPSHBO�O�ZPL�JÎJOEF
)BSBQ�PMNVǵ�FWJO�EàLLÉO�O�N��WBS 

28 Ocak 1953 yılında müzmin 
bronşitten kurtulamayarak hayata gözlerini 
yumdu. Kartal mezarlığına defnedildi. Paraya 
pula hiç önem vermemiş, Türkiye’nin en büyük 
kalenderidir. Para için yazdığı dörtlük harika bir 
hiciv örneğidir:

i$ÉI�V�NFWLJ�LÉS��ÎPL�PMEV�HÚ[àNEFO�EàǵFMJ
#VOMBS�O�IJÎMJǘJOJ�CFO�CJMFSFL�ÚǘSFOEJN�
ƵJNEJ�EF�LBMNBE��OBLEJO�OB[BS�NEB�LBESJ
,JSMJ�FMMFSEF�HÚSàODF�QBSBEBO�JǘSFOEJN�w

İstanbul Aksaray’da kiraladığı bir evde 
oturmaktadır. Meyhaneden geç vakit ve 
oldukça içkili çıkan Neyzen ara sokaklarda 
evinin yolunu şaşırır; evini bir türlü bulamaz. 
Rastladığı gece bekçisine sorar:
     
- Bekçi baba Neyzen Tevfik buralarda bir 
yerde oturuyor. Sen onun evinin yerini biliyor 
musun?
Bekçi şaşkınlık içerisindedir.
     
- Beyim, Neyzen Tevfik sensin, der. 

Neyzen Tevfik de:
     
- Ben sana Neyzen Tevfik miyim ,değil miyim 
diye sormadım. Onun evini sordum, der

Neyzen
Tevfik

 (24 Mart 1879 -28 Ocak 1953)
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Kazak
Abdal

Hicvin Halk edebiyatındaki karşılığı 
taşlamadır. Kazak Abdal, taşlamalarıyla 

ünlü bir halk şairimizdir.Romanya 
Türklerindendir. 17. yüzyılda yaşadığı 
sanılmaktadır.  Dili yalın ve sadedir. 
Rahat okunur. Şiirleri güncelliğini halen 
korumaktadır.  Zamanın bozulduğundan, 
insanların yozlaştığından bahsettiği altaki 
dörtlük tanınmış şiirlerindendir:

#JS�WBLUF�FSEJ�LJ�CJ[JN�HàOàNà[
:JǘJU�CFMMJ�EFǘJM�NFSU�CFMMJ�EFǘJM
)FSLFT�ZBSBT�OB�EFSNBO�BS�ZPS
%FWÉ�CFMMJ�EFǘJM�EFSU�CFMMJ�EFǘJM�

Başka bir şiirinde de aslını unutan, sonradan 
görme insanları hicveder:

0SNBOEB�CàZàZFO�BEBN�B[H�O�
±BSǵ�EB�QB[BSEB�TFZSBO�CFǘFONF[
.FESFTF�LBÎL�O��TPGUB�CP[HVOV
4FMBN�WFSNFL�JÎJO�JOTBO�CFǘFONF[
 

Edebiyatımızın en etkili şiir türlerinden biri 
olan hiciv tarzını kısa yazı içerisinde birkaç 
örnekle vermeye çalıştık. Sözü daha fazla 
uzatmadan  sonuç olarak diyoruz ki:  Şairler, 
hicivleriyle iç dünyalarını rahatlatırlar. 
Yolunda gitmeyen olguları görünce bunları 
eleştirir; eleştirilerini başkalarıyla paylaşmak 
isterler. Önemli olan bu yergilerin yapıcı 
olması ve herkesin yapılan eleştirilerden 
nasibini alabilmesidir.

Hüseyin AY
����¬ü�æ�M¥Ú�æÃ�Ä¬
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İKİ Ş
İİR 

BİR 
ŞAİR

: 

Ayşe Sevim, İzmit doğumlu olup İzmit İmam 
Hatip Lisesi, ardından İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 
mezun olmuştur. 2001-2002 yıllarında 
gazetecilik yapan şair, daha sonra editör 
olarak çeşitli yayın organlarında görev aldı. 
İlk şiiri Merdiven Sanat’ta 1997’de yayınlandı. 
Aynı zamanda farklı alanlarda yazma 
hayatına devam etti. Çocuk romanlarından 
araştırmaya, kitap tanıtımlarından gezi 
yazılarına birçok alana ilişkin yazılar hazırladı. 
İlk kitabı bir çocuk romanı olan Güneşe 
Yolculuk 2004 yılında okurla buluştu. 
Peygamber Efendimizin yaşadığı döneme 
yolculuklar yapan beş yaşında bir çocuğun 
hikâyesi konu edilmektedir. Bu eseriyle 
2004 Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı 
Ödülüne layık görülmüştür. Daha sonraları 
şiir, araştırma ve çocuk edebiyatı alanlarında 
eserler vermeye devam etmiştir.
İlk şiirlerinde karamsar bir hava olan 
şairin ikinci kitabından itibaren konuşma 
dilinde kalıplaşmış söz gruplarını farklı 
anlamlar yükleyerek dikkat çeken bir şiir 
dili oluşturduğu görülür. Yer yer okurda 
gülümseme bırakan bu ifadeler şiirlerin 
genelinde görülen hüzünlü atmosferin 
etkisiyle okuru ters köşeye düşürmektedir. 
Şehirli insanın sıkıntılarını konu olarak işleyen 
Ayşe Sevim, toplumsal sorunlar ve durumlar 

karşısında da duyarsız kalmaz. Müslüman 
duyarlılığı ile olaylara yaklaşan şair çözüm 
önerisini de bu daireden vermektedir. Eleştiri 
dozu yüksek, naif bir sesle seslenir. Şiir 
dışındaki çalışmalarında da bu duyarlılığın 
izleri görülmektedir.

&TFSMFSJOEFO�#B[�MBS��

Şiir:
5BCVSDV (Şule Yayınları, 2007)

İşlenmemiş Suç (Eskader Şiir Ödülü 2013) 

(Şule Yayınları, 2013)

6ÎNB�5BLMJEJ (Şule Yayınları, 2018)

Çocuk Edebiyatı:

(àOFǵF�:PMDVMVL  (2004 Türkiye Yazarlar 

Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülü)

(Şule Yayınları, 2004)

5VIBø�LMBS�"TBOTÚSà (Düş Değirmeni, 

2018)
&KEFSIBMBS�;BNBO� (Düş Değirmeni, 2018)

;FIJSMJ�&MMFS (Düş Değirmeni, 2018)  

Araştırma:

'FNJOJ[N�(İnsan Yayınları, 2005)

:B[BSMBS�WF�"ǵLMBS� (Şule Yayınları, 2006)

AYŞE
SEVİM
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MUTLU SON
sevgili mutlu son beni tanısaydınız severdiniz
kaybolacak kadar hiç yürümedim
kış mevsimini mp3e yükleyip dinlerdim sonsuza 
kadar
kalp masajı sonunda aniden alınan nefesleri bilir 
misiniz
öyleydim

şekerliği anne duasıyla doldurmuştum, alır 
mısınız biraz
hem üç poşet çocuk sesi almıştım bakkaldan
beni tanısaydınız severdiniz mutlu son, biraz 
daha oturun lütfen
inanır mısınız dünya terlediğinde sırtına havluyu 
ben koyuyorum
belki de aksi oluyordur
hayatı deli gibi alkışlıyor herkes
belki de aksi oluyordur

savaşta birliğini kaybetmiş er gibi aradım sizi 
mutlu son
birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
tetiğe basmadan önce camı açarsam
rüzgar sizi düşündüğüm anları devirir
telaşla toplarım kırıkları
“tahmin ediyorsun öyleyse yanılacaksın” 
diye bir ses duyarız mutlu son korkarız
telaşla toplarız kırıkları

şimdi bir besmele kapıya omuz atıp içeri girse
yanan bir eve dalan anne gibi girse
ya da besmele bir şehir olsa, olabilir bence
çay bahçelerinde
beşerli altışarlı oturan insanlar piyano tuşlarına 
benzeyebilir
bir kayalıktan denizi seyretmeye benzeyebilir
ağlarken birine sarılmak gibidir belki

biz böyle bir hayatı ıskaladık işte mutlu son
o yüzden birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
ilk sıra ergenliğim, onun gözü karadır
sonra silahı otuz yaşıma uzatın
siz mutlu son, hile yapabilirsiniz
ölmenizi asla istemem

15 TEMMUZ
toprağın altından çıkardı yumruklarını ataların
onları ağaç mı sandın
sandın ki üzerine yürüyenler tanktır 
hâlbuki şeytandı peleriniyle

halkım hava mı soluduğunu sandın
ciğerine doldu melekler mızraklarıyla
senden akan kanı yutunca
“ben vatanmışım” dedi toprak
ne Sandın

çelik yeleği delindi hainin, akan kan mı sandın
fareler aktı yere
bir kurşun alnından geçti şehidin
“Peygamberin eli ne serinmiş” dedi o an şehidin
ne sandın

yumruğuna bak, orada sımsıkı bir bomba var
kime doğru savursan yırtar
sen, cesaretinde resmi olsun diye yaratıldın
ne sandın

gözünü sımsıkı kapat Batı
yoksa bu parlaklık kör edecek seni
kendi tarihinde büyüteçle ara böyle kokuyu
tiryaki gibi koklardın bulsaydın
ne sandın

cesaret kara deliktir
bir tankın önünde yutar seni
“ben yokum vatan var” dersin
camilerinden okunan salayı zırh diye giyersin
rüzgâr korkar sen esersin
şimdi tek tek bak parmak izine halkım
Türk bayrağı çıkacaktır bastığın yerde
ne sandın

“Allahu Ekber” sesini dudaklarda mı sandın
gönülleri yırtsan görecektin
kalbin içine kazınmış ikinci bir kalp gibi 
yaktın da yandın
ne sandın 

Şafak Çelik
_�¬Úƥ�x�ā�Ú
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geleneksel
sanatlar

Bakır Sanatı;
İnce ince işlediler bir oya gibi 
özendiler göz nuru dediler emek 
verdiler. Sonra sonra vazgeçtiler, 
herkes unuttu yüz çevirdi, oda 
boynunu büktü veda etmek 
üzere bizlere. Geçmişimize sahip 
çıkalım bizi biz yapan şeylere 
yüz çevirmeyelim. Buna bakır 
işlemeciliğiyle başlamaya ne 
dersiniz. 

Bakırın bulunması tarih öncesine 
uzanıyor ve alet, silah yapımında 
kullanılan ilk maden olduğu da 
biliniyor. Son yıllarda arkeolojik 
kazılarda elde edilen somut veriler, 
dünyada ilk kez madenciliğin 
günümüzden yaklaşık olarak 10 bin 
yıl önce Anadolu’da Çayönü’nde 
başladığını kanıtlıyor. 

Köşe Yazısı

88



Nitekim ilk üreticiliğe geçiş evresine 
ait önemli bir kültür merkezi olan 
Çatalhöyük’te, M.Ö.7. bin yılda ilk 
arıtılma işleminin gerçekleştirildiği 
de anlaşılıyor. Tabiatta yaygın olarak 
bulunan bakır cevheri, arıtılan 
madenlerin başında geliyor. 

Yapılan kazıların sonuçlarına 
göre, madencilikte ilk adım olan 
“tavlama” işleminin, yani madeni 
ısıtarak yumuşatıp işlenir hale 
getirme usulünün ilk kez Anadolu 
insanı tarafından gerçekleştirildiği 
bilinmekte.

Düz levha şeklinde elde bulunan 
bakırın çekiçle çukurlaştırılıp, 
sopayla dövüldükten sonra, şimşir 
ağacından yapılan örste kenarlarını 
kaldırmak suretiyle şekle sokulup 
kazan, tepsi, güğüm, bakraç, tas 
vb. haline getirilmesi işine ise 
bakırcılık denir. Bakırın yumuşak 
olması, onun çekiçle dövülerek 
sertleştirildikten sonra süslenmesi 
için de olanak sağlar. Bu işlemler 
yapıldıktan sonra bakır kalaylanır. 
Kalay yapıldıktan sonra süsleri 
ortadan kalkmaz. Kalay olmazsa 
bakır kabın içerisine konan yemek 
ya da içecekler zehir haline gelir. 

Bakırcılık özellikle Karadeniz’de 
yaygındır. Hatta denilebilir ki 
bakırcılık Rize’nin Salaha yöresinde 
ilk kez yapılmaya başlanmıştır. 
Bakırcılık, bakırın yumuşak 
olması nedeniyle ince bir işçilik 
gerektirmektedir. Bakırı kullanılır, 
ya da bir süs eşyası haline getirene 
kadar ustanın uyguladığı birçok 
işlem vardır.  Bakırcı ustası, yapacağı 
eşyanın, örneğin kazanın önce 
taslağını çıkarır.
 Ardından tokmakla gövdeyi 
şekillendirir. Bakır levhayı 
tavladıktan yani ısıttıktan sonra 

ay şeklindeki bir örsü, yer örsü 
ya da yer demiri üzerinde tahta 
tokmakla çukurlaştırır. Bakıra 
gerekli şekli verdikten sonra dip 
tarafın perdahlanmasına geçer. 
Bunun içinde örsle dip tarafı 
çukurlaştırır, gövde demiriyle gövde 
dibini, kazan örsünde şekillendirir. 
Gövdeyi, yer örsüyle gövde dibi 
birbiriyle uyumlu olacak şekle 
sokar. Bunun için tırnak makasıyla 
kenarları keser, bir parçayı içeriye 
ya da dışarıya doğru büker; bu 
işlemlerden sonra iş kaynağa 
gelmektedir.   Bakırın kaynak işi için 
de bir takım işlemlerden geçirilen 
hazırlanmış kazan gövdesi, kaynak 
bittikten sonra çekiçle dövülerek 
süsleme işlemleri yapılır. 

Bakırı çekiçle vurarak süslemek, 
hem daha güzel, daha gösterişli 
hale getirmek hem de sertleştirmek 
için yapılır. Bu şekilde bakırın 
ezilme olasılığı en aza indirgenmiş 
olur.   Bakırcı ustası süsleme işini 
yaparken de birtakım şeylere dikkat 
etmek zorundadır. Süsleme çekiç 
vurarak yapıldığı için, çekiç aynı 

derecede, aynı güç ölçüsünde 
vurulmalı ve vuruş esnasında çok 
dikkatli olunmalıdır. Özellikle kenar 
vuruşlarında yapılacak yanlışlar 
bir daha düzeltilemez.  Süsleme 
özgün özellikler taşıyabileceği gibi, 
taklit edilerek de yapılabilir. Önemli 
olan eşyayı fabrika malından ayırt 
edici özelliği olan ve onu el sanatı 
ürünü olarak nitelememizi sağlayan 
süslemenin bulunmasıdır.   

Bakırcılık mesleğinde çırak 
yetiştirmenin ayrı bir önemi 
vardır. Çırak, körük çevirmek ve 
çivi üretmekle işe başlar; ufak 
parçaları keser, yuvarlaklaştırır, çivi 
haline getirir. Arkasından taslak 
yapmak, bakır haşlamak gelir. Bakır 
haşlama, çıraklıkta, ustalıkta bakırı 
süsleme, şekillendirme anlamına 
gelir. Çırak bunları öğrenince kalfa 
olur ve ustalığa bir adım daha 
yaklaşır. Metal Levha İşlemeciliği 
yani bakırcılık mesleğinin eski 
önemi kalmadığı gibi giderek 
yok olan meslekler grubuna dahil 
olmaktadır. Bunun nedeni, üretilen 
malların kullanım alanlarının 
giderek daralması ve yerine başka 
maddelerin geçmesidir. 

Önceki devirlerde mutfakların 
vazgeçilmez kapkacakları olan 
bakırın yerini, krom, çelik, porselen, 
alüminyum, 
plastik ve cam 
eşya almaktadır. 
Bakır ve kalayın 
pahalı olması 
da bir başka 
olumsuz 
unsurdur.

Bakırcılık özellikle Karadeniz’de yaygındır.
Hatta denilebilir ki bakırcılık Rize’nin Salaha yöresinde 

ilk kez yapılmaya başlanmıştır. 
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TEKNOLOJİ ÇAĞINDA

 Bir Dervis,
ASIM GÜLTEKİN    

1995   yılının Eylül ayı olmalı. 
On dokuz yaşında liseyi 

henüz bitirmiş üniversiteyi kazanmanın 
heyecanıyla İstanbul’a gelmiştim. 
İstanbul’a yeni gelmiş birçok kimse gibi 
ben de kitaplara, tiyatrolara, filmlere, 
dergilere koşuyordum. 
İnternet hayatımızda yoktu o günlerde. 
Dergiyi okumak için gidip almanız 
gerekiyordu. Dergiler, özellikle üniversite 
gençlerinin o zamanlar kendilerini en iyi 
ifade etmelerinin yoluydu. 

Asım Gültekin’i o günlerde tanıdım. 
Marmara Üniversitesi’nde Biat isimli bir 
dergi çıkarıyordu. Dünyayı değiştirmeye 
talip bir avuç muhalif duruşlu, çağı 
sorgulayan genç…
O dönemler Asım Ağabey kardeş 
dergi Biat’ı biz de Mihenk dergisini 
çıkarıyorduk. 

Biat dergisinde bizzat tanıştığım 
kimler yoktu ki… Halit Bekiroğlu -ki 



91

Köşe Yazısı

o zaman soyadı Bulanık idi- , Helim Dur, 
Zeki Bulduk, Haşim Yetim, Fatih Güldal, 
Mustafa Demiray, İsmail Kılıçarslan ve 
daha niceleri… O zaman kültür sanat, 
Müslümanca bir bilinç, muhalif bir çizgi 
ortak paydasında buluşuyorduk. 

Sonra üniversite yılları bitti ve daha 
acımasız bir hayatla tanıştık. Asım 
Ağabey’in her zaman bir yerlerde bir 
şeylerle uğraştığını görüyordum. Dünyayı 
değiştirmeye çalışmaktan hiçbir zaman 
vazgeçmiyordu. Nerede bir fuar var, 
nerede bir dergi çıkıyor, nerede bir eylem 
varsa Asım Gültekin oradaydı.

Birkaç yıl önce bir fuarda kitap imzalıyordu. 
Bir kitabını alıp imza için yanına gittim. 
İsmimi söylediğimde kafasını kaldırıp 
bana baktı ve “Ben seni hatırlıyorum.” 
dedi. “Abi sosyal medyadan arkadaşız ya 
oradandır” dedim. “Yok yok, ben senin 
yazıları hatırlıyorum” dedi. Hatırladığı 
yazılar bundan yaklaşık yirmi yıl öncesine 
aitti. Hayatın bu kadar yoğunluğu arasında 
amatör dergilerde çıkan yazılarımı nasıl 
hatırlayabildiğini anlayamamıştım.
En son 2020 yılı içerisinde 
gerçekleştirilecek, dergicilik üzerine büyük 
bir organizasyonu planlamak amacıyla 
bir araya gelmiştik. Yine yazılarımı sordu. 
Neler yazdığımı, yazma amacıyla bir araya 
gelmemiz gerektiğini söyledi.  
Tekrar bir araya gelemeden kalbine yenik 
düştü, Asım Ağabey.
Mekanın cennet olsun Asım Ağabey.
Biz seni hep iyi bir adam olarak bildik.
Hep iyi işler yapmanın peşindeydin. 
İnsan kazanmanın, insan yetiştirmenin 
peşinde… Teknoloji çağında bir garip 
derviş…
Rabbim merhametiyle muamele etsin. 
Mekanın cennet olsun.

Salih Gebel
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Koronavirüs Sürecinde

Dügün   
Dünya genelinde büyük bir yankı uyandıran 
COVİD-19 virüsü binlerce insanın hayatını 
kaybetmesine neden oldu. Global ölçekli 
yayılım gösteren bu virüs başta büyük bir 
korku ve panik hali yaratırken ardından her 
ülke kendi sınırları içerisinde büyük önlemler 
alarak, virüsün yayılım göstermesini önlemeye 
çalıştı. Kış bitimi, bahar başlangıcı sırasında 
patlak veren virüs düğün sezonunu da 
derinden etkiledi. Genelde yaz aylarında tercih 
edilen düğünler için alınan tüm düğün salonu 
rezervasyonları salgını önleme kapsamında 
alınan tedbirler dolayısı ile iptal edildi. Uzun 
bir süre salgın önemleri Türkiye ve diğer dünya 
ülkelerinde devam ettirilse de vaka sayılarının 
düşmesi ile beraber ekonominin 
de fazlaca etkilenmemesi 
için yavaştan 
normalleşmeye 
doğru gidildi. 
Türkiye’de 
normalleşme 
kapsamında 
pek çok iş yeri 
tedbirlere uymak 
şartı ile açılıp 
çalışmaya devam etti. 
Bunlar arasında düğün 

salonları da yer aldı. Ancak düğün salonları 
oldukça kalabalık potansiyeli olan alanlar 
olduğu için işletme sahiplerine ve düğüne 
katılacak kişilere yönelik bazı tedbir-önlem 
detayları bildirildi peki, düğün salonlarında bu 
tedbirler gerçekten uygulanıyor mu?
Düğün Salonları Açıldı mı? Hangi Tedbirler 
Uygulanıyor?
Bilindiği üzere koronavirüs evlenmek 
isteyen çiftleri de olumsuz yönde etkiledi. 
Yaz ayları için düğün hazırlığı yapan çiftler 
virüsün artması ve Türkiye’de alınan tedbirler 
sonucunda ne yazık ki ertelemek zorunda 
kalmıştı. Ancak 1 Haziran 2020 normalleşme 
çalışmaları ile beraber açılan işletmeler 

arasında düğün salonları da 
yer alınca, çiftler hemen 

düğün yapmaya başladı. 
Düğün salonları 
açılsa da hem devlet 
tarafından hem de işin 
uzmanları tarafından 
alınması gereken 
tedbirler konusunda 

uyarılar gecikmedi. 
Uzmanlara göre düğün 

salonlarında düğün 
yapacakların dikkat 

Korona Süreci Düğünleri Nasıl Etkiledi? Normalleşme Sürecinde Düğün 
Salonu Fiyatlarında Değişim Yaşandı mı? Korona Süreci Düğünleri Nasıl 
Etkiledi? Normalleşme Sürecinde Düğün Salonu Fiyatlarında Değişim 
Yaşandı mı?
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etmesi gereken bazı hususlar şu şekildedir;

t�.VUMBLB�TPTZBM�NFTBGFZF�EJLLBU�FEJMNFMJEJS�
t�5FL�LVMMBO�NM�L�ÎBUBM�LBǵ�L�C�ÎBL�WF�CBSEBL�
gibi ürünler kullanılmalıdır.
t�.BTLFTJ[�EàǘàO�TBMPOVOB�HJSJMNFNFMJEJS��
t�"ǵ�S��ZBL�O�UFNBTUBO�V[BL�LBM�ONBM�E�S�
t�0ZOBSLFO�NVUMBLB�TPTZBM�NFTBGF�LVSBMMBS�OB�
uyulmalıdır.
t�)JKZFO�LVSBMMBS�OB�OPSNBMEFO�EBIB�GB[MB�
dikkat edilmelidir.
t�%àǘàOMFS�PMBCJMEJǘJODF�L�TB�UVUVMNBM�E�S��
Çünkü uzun süre aynı ortamın havasını 
solumak da ne yazık ki virüsün bulaşma 
etkisinde olumsuz rol oynuyor.
t�%àǘàO�TBMPOVOVO�UPQMBN�LJǵJ�LBQBTJUFTJOJO�
üstüne çıkılmamalıdır.
t�)FS�EBWFUMJ�NBTBT�OEB�NVUMBLB�����
alkol oranı içeren kolonyalı mendil ya da 
dezenfektan yer almalıdır.
t�%BWFUMJMFSJO�EàǘàO�TBMPOVOB�HJSNFEFO�ÚODF�
mutlaka ateşleri ölçülmeli ve yüksek ateş 
durumunda anında en yakın hastaneye tedbir 
amaçlı sevk edilmelidir.
t�0SUBL�LVMMBO�N�BMBOMBS��CàZàL�CJS�EJLLBU�WF�
titizlik ile kullanılmalıdır.
t�ƞǵMFUNF�TBIJQMFSJ�UBSBG�OEBO�EBWFUMJMFSF�
yetecek kadar maske tedariki sağlanmalıdır.
�t�(FMJO�WF�EBNBU�JÎJO�TVOVMBO�CFLMFNF�PEBMBS��
mutlaka havalandırılmalıdır.
t�.àNLàO�PMEVǘVOEB�BÎ�L�IBWB�EàǘàO�
salonları tercih edilmelidir.
t�.JTBöSMFS�JÎJO�PUVSNB�NBTBMBS�O�O�BSBT�OB�
en az 1,5 metre olmak üzere mesafe 

uygulanmalıdır.
t�%àǘàOMFSEF�LBSǵ�MBNB�UPLBMBǵNB�WF�TBS�MNB�
gibi durumlar yapılmamalıdır.
t��5PQMV�GPUPǘSBG�ÎFLJNMFSJ�ZBQ�MNBNBM�E�S�
t�%àǘàO�TBMPOV�NVUMBLB�ÚODFTJ�WF�TPOSBT�OEB�
detaylı olarak dezenfekte edilmelidir.
t�%BWFUMJMFSJ�HFUJSFO�PUPCàT�WF�TFSWJTMFSEF�
gerekli kurallar uygulanmalıdır.

Düğün Salonu Fiyatlarında Değişiklik 
Gözlendi mi?
Düğün salonları için fiyatlar normal şartlarda 
da oldukça değişkenlik gösteriyordu. Her 
düğün salonu kapasitesine ve kalitesine göre 
bütçelere hitap ediyordu. Ancak koronavirüs 
sürecinden sonra vatandaşlar düğün salonları 
fiyatlarında bir artış olup olmayacağını merak 
ediyor. Nitekim işletme sahipleri tarafından 
yapılan açıklamalara göre düğün salonu 
fiyatlarında pandemi nedeni ile herhangi bir 
değişiklik kararı alınmadığına yönelikti. Her ne 
kadar düğün salonlarında uyulması gereken 
kurallar genelgesinde, işletme sahipleri için 
ekstra malzeme zahmeti bulunsa da bu 
durum düğün sahiplerine yansıtılmayacak. 
2020 yılı için alınan ücret tarifesi kararları 
uygulamaya alınacak. Açık, kapalı tüm 
düğün salonlarını gönül rahatlığı ile fiyat 
konusunda tercih edebilirsiniz. Çoğu vatandaş 
pandemide giyimden gıdaya her şeye gelen 
zamdan muzdarip olduğu için aynı durumun 
düğün salonlarında da geçerli olmasından 
korkuyordu.
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Yaz aylarına gelmek çoğumuz 
için tatil ile eş değerdir. 
Sıcak havalar ile beraber 
gelen bunalma halleri tatile 
olan ihtiyacımızı daha da 

arttırıyor elbette. Tatil, özellikle tüm seneyi 
yoğun bir şekilde çalışarak geçiren bireyler 
için muazzam bir dönemdir. Büyük 
bir çoğunluk için yaz tatili dediğimiz 
zaman akla ilk gelen deniz-kum-güneş 
üçlüsü olmazsa olmazdır. Muhakkak 
her yaz yazlıklarına giden, denize giren, 
güneşlenen ve tüm tatillerini bu şekilde 
geçiren birçok insan vardır. Bu insanların 
yanı sıra tatili denize girmeden geçiren, 
memleketlerine giden, hatta şehir 
dahi değiştirmeden geçiren insanlar 

da var elbette. Fakat sosyal medyanın 
‘güzel, çirkin, zengin, fakir vb’ tek kalıp 
dayatmalarından sonra herkeste bir 
özenme hali baş gösteriyor.
 Özellikle son yıllarda sosyal medya 
devrimi olarak adlandırabileceğimiz 
bir dönem yaşıyoruz. Artık yediğimiz, 
içtiğimiz, gezdiğimiz, gördüğümüz, 
eğlendiğimiz her şey sosyal medyada 
paylaşılıyor. Tatil kavramına da el atmış 
olan sosyal medya bizler farkında dahi 
olmadan bizlere şunları düşündürüyor; 
herkes tatile gidiyor ben neden 
gidemiyorum? Herkes denize giriyor 
ben neden giremiyorum? Yıllarca her 
yaz tatil için memleketine giden insanlar 
dahi artık tatillerini bu şekilde geçirmeyi 



95

Köşe Yazısı

tercih etmiyorlar. Denize girmek, 
popüler yerlerde gezmek, dolaşmak 
elbette bizleri tatilde olmanın verdiği 
rahatlığı ve keyfi doyasıya yaşatır fakat 
bu tek kalıp düşünceden çıkılması 

gerektiğini düşünüyorum. Tatil demek 
dinlenmek, rahatlamak, çalışmaya 

ara vermek demektir. Yani tatil 
dönemindeyiz diye çılgınlar gibi 

nereye gitsem diye araştırmak 
yersiz bir çabadır. Önemli olan 
rahatlamak ve yeni çalışma 
dönemine başlayana kadar 
verilen bu arayı dinlenerek ve 
enerji depolayarak geçirmek 
demektir. 

Tatil döneminde illa bir 
yere seyahat etmek zorunda 

değiliz bu gerçeği aklımızdan 
çıkarmayalım. Aynı zamanda her 

birimiz farklı ekonomik durumlara 
sahipken aynı tatil anlayışından 

bahsetmek de pek doğru olmaz 
diye düşünüyorum. Yıl içinde yapmaya 

fırsat bulamadığımız, ziyaret etmek 
isteyip zaman ayıramadığımız kişiler, 
yerler elbette vardır. Yılın bu tatil diye 
adlandırılan dönemini bu şekilde 
geçiriyor olmak da bir tatildir. Çocuklar 
için ödev yapmadan ve tüm günü oyun 
oynayarak geçirmek de bir tatildir. 
Yetişkinler için istediğin saatte uyanmak, 
günü dinlenerek geçirmek de bir tatildir. 
Kısacası tek kalıp düşünce şeklinin her 
türlüsü yanlıştır. Sırf bizlere sosyal medya 
tarafından bu şekilde dayatılıyor diye 
zevklerimizden dahi feragat ediyoruz 
farkında olmadan. Tatil demek seyahat 
etmek zorunluluğu demek değildir. 
Önemli olan keyif alarak, dinlenerek ve 
rahatlayarak günler geçirmektir. 

Tatil dediğimiz şey çalışmaya, zamanın 
yoğunluğundaki yorgunluğa hatta bir 
başka deyişle hayata küçük bir mola 
vermektir. Zaman içinde özellikle şehir 
hayatının keşmekeşiyle yorulan zihinleri 

ve bedenleri dinlendiriyor olmak 
demektir tatil. İlla haftalarca geçirilecek 
standartlaşmış bir tatile ihtiyacımız yok, 
birkaç gün kendimize ayırdığımız sağlıklı 
zaman da bir dinlenme, bir tatil biçimidir. 

Peki tatil neden insana iyi gelir? Çünkü 
tatil dönemini hakkıyla dinlenerek, 
enerji depolayarak ve kendimize vakit 
ayırarak geçirmek bizlerde bir terapi 
etkisi bırakır adeta. Kendimize zaman 
ayırmanın verdiği dinginlik, zihinlerde 
var olan dinlenme hali bizlerde sorun 
olarak adlandırdığımız şeylere farklı bir 
bakış açısı kazanmamızı sağlar. Neredeyse 
hepimiz duymuşuzdur kaygı problemleri 
gibi problem yaşayan kişilere uzmanlar 
tarafından tatile çıkmaları, bulundukları 
mekanı değiştirmeleri önerilir. Çünkü 
bu küçük molalara hem ruhumuzun 
hem de bedenimizin ihtiyacı vardır. 
Tatili güzel ve doğru geçirmek için illa 
ülke değiştirmek, denize gitmek, farklı 
şehirlere giderek tarihi yerlere gezmek 
gerekmez. Sizi rahatlatan şey gezmek 
ise gezin, size denize girmek iyi geliyorsa 
sahillere gidin, size doğa iyi geliyorsa 
kamp yapın ama yeter ki tek kalıp 
düşüncelerle, size iyi gelmeyen şeylerle 
kendinizi oyalamayın. Tatilinizi dolu dolu 
geçirmek için tek ihtiyacınız olan şey 
size neyin iyi geldiğini bilmek ve tatil 
olarak bunu tercih etmek. Yorgunluğa 
kısa bir mola dönemi olan tatilinizi kişisel 
zevklerinize ayırarak, size enerji veren, 
sizi dinlendiren şeylerle geçirmek gerçek 
bir tatil olacaktır. Unutmayın dayatılan 
kalıplara sıkışmak zorunda değilsiniz, 
ruhunuzun ihtiyacı olan şifa 
sevdiğiniz şeyleri yapmakta 
gizli. İçinde bulunduğunuz 
anın tadını özgürce yaşayın, 
dinlenin, kendinize ve 
düşüncelerinize vakit ayırın. 
Asıl o zaman tatil dediğimiz 
bu küçük molayı hakkıyla 
yaşamış olursunuz. 

Psikolog Beyza Kılınç
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Tarihte Bu Ay
Ağustos

1 Ağustos 1326

4 Ağustos 1914 

6 Ağustos 1945

8 Ağustos 1964

9 Ağustos 1928

9 Ağustos 1945

11 Ağustos 1473

12 Ağustos 1950

13 Ağustos 1961

14 Ağustos 1974

 15 Ağustos 1551

17 Ağustos 1999

20 Ağustos 1988

21 Ağustos 1969

24 Ağustos 1516

26 Ağustos 1071

26 Ağustos 1922

29 Ağustos 1521

29 Ağustos 1526

30 Ağustos

Osmanlı Devleti’nin Kurucusu Osman Gazi’nin vefatı.

1. Dünya Savaşı’nın başlaması

2. Dünya Savaşı’nda Amerika’nın Japonya Hiroşima’ya ilk 
atom bombasını atması.

Kıbrıs’ta düzenlenen harekât esnasında uçağı isabet alan 
Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel şehit oldu. 

Harf İnkilabı yapıldı. (1 Kasım)

Amerika, Japonya Nagazaki’ye ikinci atom bombasını attı. 

Fatih Sultan Mehmet’in Otlukbeli Zaferi. 

Bulgaristan 250 bin Türk’ü sınır dışı etti.

Berlin’de Utanç Duvarı’nın Yapılışı. 

İkinci Kıbrıs Harekâtı’nın Başlaması 
(20 temmuz-18 ağustos)

Trablusgarp, Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle Turgut Reis, 
Murad Ağa ve Sinan Paşa tarafından fethedildi.

Büyük Marmara Depremi. 

Sekiz yıl süren Irak-İran Savaşı’nın sona ermesi.

Mescid-i Aksâ’nın Yahudilerce yakılması. 

Yavuz Sultan Selim’in Mercidâbık Zaferi. 

Sultan Alparslan’ın Malazgirt Zaferi.

26 Büyük Taarruz ’un başlaması.

Kanuni Sultan Süleyman’ın Belgrad’ı fethetti. 

Kanuni Sultan Süleyman’ın Mohaç Meydan
Muharebesi zaferi.

Zafer Bayramı

6 Ağust
os 1945

17 Ağus
tos 199

9

29 Ağustos 1526

8 Ağustos 1964





30
A    USTOS
ZAFER BAYRAMIMIZ

Kutlu Olsun


