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Değerli Çekmeköy 2023 okurları,
Bizler kökleri Orta Asya’da atılmış, Mezopotamya’da yeşer-
tilmiş, Anadolu’da meyvesini vermiş köklü bir medeni-
yetin kurucularıyız. Bu medeniyet gittiği her coğrafyaya 
huzur, barış ve adalet getirmiş bir medeniyettir. Orta 
Asya’nın uçsuz bucaksız bozkırlarında göçebe bir hayat 
yaşarken düşmanlarına korku, dostlarına güven veren 
birçok devlet kurduk. Kurulan bu devletler farklı dallarda-
ki sanatların en güzel örneklerini hayata geçirdiler.  

Orta Asya’dan göç eden Türkler, tarih boyunca devletlerin 
kurulup devletlerin yıkıldığı, verimli topraklarıyla her 
zaman dikkat çeken Mezopotamya’ya geldiklerinde bu 
coğrafyaya kargaşa hâkimdi. Sümerler, Akadlar, Babiller 
ve Asurluların kurdukları medeniyetlerin izleri bu kargaşa 
ortamında kaybolmuştu. Türkler Büyük Selçuklu Devle-
ti’ni bu topraklar üzerinde kurarak bu kargaşanın son bul-
masını sağladı.  Geçmiş medeniyetlerden de ilham alarak 
sanatı, bilimi ve adaleti bir adım daha öteye taşıdılar. 
Mimari açıdan dönemin en güzel örnekleri olan camiler, 
medreseler, türbeler ve kervansaraylar bu dönemde inşa 
edildi. El sanatlarında dönemin en güzel eserleri olan çini, 
ahşap, kumaş, cam ve minyatür sanatı örnekleri günümüze 
kadar gelmektedir. Büyük Selçuklu Devleti’nin en önemli 
devlet adamlarından olan Nizâmülmülk’ün Siyasetnamesi 
bugün hala devlet yönetimi için en önemli eser olarak 
gösterilmektedir.  

Üçlü sacayağının son durağı olan Anadolu, 1071’de Al-
parslan ile kapılarını Türklere açtı. Anadolu Selçuklunun 
mirasını devralan küçük bir uç beyliği olarak kurulan 
Osmanlı Beyliği bir cihan devleti oldu. Üç kıtada hâkim-
iyet kuran ve gittiği her coğrafyaya atalarının yaptığı gibi 
adaleti, bilimi ve sanatı götüren bir medeniyet inşa etti. 
Dönemin en güzel sanat eserlerini Balkanlara, Afrika’ya, 
Arap Yarımadasına, Karadeniz’in Kuzeyine ve Anadolu 
coğrafyasına nakış gibi işledi. Bugün bu coğrafyalarda 
birçoğunun farklı nedenlerle tahrip edilmiş olmasına 
rağmen hala bu güzel örneklere rastlamak mümkün. 
Osmanlı Devleti’nin şehir anlayışı, sanatı şehirle bütün-
leştirmesi, sanatla yaşaması zarafetin en güzel örnekleri 
olarak karşımızda durmaktadır. Bu sanat eserlerinin en 
güzel örnekleri kadim şehir İstanbul’da varlığını devam et-
tirmektedir. Bize düşen onlara en iyi şekilde sahip çıkmak, 
gelecek kuşaklara anlatmak ve miras bırakmaktır. 
 
Değerli okurlar,
Medeniyetimizin ne kadar kadim bir geçmişe sahip 
olduğunu birkaç örnekle açıklamaya çalıştık. İnşallah bu 
örneklere daha yenileri eklenecek, sanat ile olan bağımız 
hiç kopmayacaktır. Bu vesileyle geleceğimizin teminatı, 
medeniyetimizin mirasçısı olan gençlerimizin 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarım. 

Ahmet POYRAZ
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KÜLTÜR VE SANATTA DEĞİŞİM

Ülkemiz tam bir yıldır bütün dünyanın uğraştığı pandemi ile 
savaşıyor. Bu savaşta cephenin önünde yer alanlar sağlıkçılar. 
Ailelerinden, dostlarından, evlerinden feragat ederek 
insanlarımızın sağlığına kavuşabilmesi için canla başla 
mücadele ediyorlar. Bir yıldır neredeyse sırrı çözülemeyen, 
gözle görülemeyen bir virüs insanlığı esir aldı. Bu süreç insanlar 
için yeni yaşam alışkanlıklarının oluşmasına neden oldu.  

Bir yıldır tiyatroya gidemiyoruz, sinemaya gidip vizyona giren 
bir filmi izleyemiyoruz, kitaplarını okuduğumuz bir yazarın 
konferansını dinleyemiyoruz, dostlarla kalabalık ortamlarda 
saatlerce sohbet edemiyoruz, ailemizle ve çocuklarımızla 
dışarı çıkıp bir etkinliğe katılamıyoruz. Bütün bunlar son 
bir yılın yaşamımıza doğrudan etkileri. Bu zorlu süreçte 
kültür sanat etkinliklerini yeni yaşam biçimine uyarlamak 
zorundaydık. Ve elbette en temel insani ihtiyaç olduğunu 
düşündüğümüz kültür sanat etkinlikleri de yaşamın 
bu yeni şekline uyum sağladı. Bu süreçte tiyatroları da 
sinema gibi ekranlardan izledik. Konserleri de ekranlardan 
izleyerek aynı keyfi almaya çalıştık. Bu süreçte binlerce on 
binlerce kitap dijital ortamda insanların hizmetine açıldı.  

Koronayla geçen bir yılın ardından biz de dergimizle kültür 
sanat ihtiyacımızı gidermek için çaba sarf ettik. Bu sayımızda da 
dopdolu yazılar ve röportajlar sizi bekliyor. Gündemi yakinen 
takip ederek sizler için haberler, hatıra yazıları, öyküler, şiirler, 
röportajlar hazırladık. Keyifle okuyacağınızı ümit ediyoruz. 

Bu ay içerisinde Ramazan ayını da idrak edeceğiz. Bu vesileyle 
mübarek Ramazan ayının bütün insanlığa hayırlar getirmesini 
temenni ediyorum.
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Bugün 23 Nisan 1920. Yeni bir meclisin açıldığını yazıyor gazeteler ama bu farklı bir meclis. Adı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi. Artık yeni bir Türk devletinin kurulduğunun sembolü olan meclis. 
Savaşı da görmüş olan Gazi Meclis! Bu gazi mecliste, başta olan Gazi Mustafa Kemal Paşa 
bu kutlu gündeki konuşmasında 23 Nisan’ın ülkemiz için bir bayram ve bu günün milletimizin, 
devletimizin geleceği olan çocuklar için özel bir bayram olduğunu belirtiyor. Ve 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmen başlıyor!
 
Sadece bize ait değil tüm dünya çocuklarına armağan olan bu günde diğer ülkelerden yabancı 
çocuklar Ankara’ya gelip çeşitli ailelerin yanında misafir oluyorlar. 
Size bayram dolayısıyla gelip iki gün bizde kalan Hikamura Kagura ile yaşadığımız anılardan 
bahsedeceğim. 

NİSAN
ve BİZE 

KAZANDIRDIKLARI

NİSAN
ve BİZE 

KAZANDIRDIKLARI

Köşe Yazısı
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Hikamura, Japonya’dan gelen 
bir misafirdi. Japonya’nın 
Koşinozaki bölgesinden 
gelmişti. Deniz kıyısında 
bir köyde yaşıyorlarmış. 
Yakınlarında bir deniz feneri de 
varmış. Haa diyeceksiniz nasıl 
anlaşıyorsunuz? Misafirimiz 
Türkçe biliyormuş. 
  
‘’Sana sonra bir sürprizim var’’ 
dedi Hikamura. Ama sonra 
anlatacakmış. İlk gün mahalle 
arkadaşlarımla tanıştırdım 
misafirimi. Akşam saklambaç 
oynadık çok hoşuna gitti. 
Bilyeyi neden küçük bir çukura 
sokmaya çalıştığımızı sordu. 
Bilye oynuyorduk. Mermer bir 
taş parçası ile gazoz kapaklarını 
çizdiğimiz dairenin dışına 
çıkarmaya çalışmamıza o da 
yardımcı oldu. Kuru fasulyeyi 
yerken anneme teşekkür etti. 
Çorba ve baklava farklı ama 
güzel diye söylendi kendi 
kendine Hikamura. Babam 
akşam yatarken bize uydurduğu 
masallardan anlattı. Çok 
mutluydu, hep gülümsüyordu. 
İkinci gün hüzünlüydüm. 
Misafirimiz gidecekti. Çok 
güzel ve unutulmaz bir anı 
ile Japonya’ya döneceğini 
söylerken beni Koşinozaki 
Türk şehitliğine davet etti, 
kendi köylerine. Orada Ertuğrul 
Gemisinin karaya çarpması 
sonucu vefat edenler için 
yapılmış bir şehitliğimiz varmış. 
Kurtulan 69 kişiden birini de 
misafirimizin dedesi çıkarmış 
denizden. Sarıldık! Hem 
hüzünlü hem mutluyduk. Tekrar 
görüşmek üzere sözleştik. İyi 
ki bu bayram var. İyi ki 23 Nisan 

çocuk bayramı olmuş.
 
23 Nisan 2021. Uzun bir 
uçak yolculuğundan sonra 
başkent Tokyo’ya babamla 
indik. Türk Hava Yolları her 
yere uçuyormuş, babam öyle 
söyledi. Çok heyecanlıyım. 
Arkadaşıma bir an önce 
kavuşmak istiyorum. Ama 
daha hedefe birkaç yüz km 
var. Şimdi bir hızlı trendeyiz. 
Havada gidiyor bu tren. Hızı mı? 
600 km. Okulda öğrendiğimiz 
mıknatıslar arasındaki itme 
gücüne benzettim treni. Sanki 
trenin altında mıknatıs var. 
Yerdeki mıknatısta zıt yönde 
birbirini iteliyor ve biz havada 
gidebiliyoruz! En son bir 
gemiye geldik. Koşinozaki’ye 
geldik nihayet. ‘’Kon'nichiwa 
(merhaba)’’ dedim görür 
görmez!

Arkadaşım Hikamura Kagura ve 
babası gelmişlerdi. Sarıldık ama 
sanki arkadaş değil kardeşiz. 
Babalarımız da tanıştı. Şimdi biz 
misafirdik. Yemeğe geçtik. Suşi 
söylemesi de zor yemesi de. Çiğ 
balıkmış bu yemek. Ama misafir 
umduğunu değil bulduğunu 
yermiş. Sıcak bir dostluk 
var burada. Japon ailenin 
her ferdi Türkçe biliyor. Hızlı 
trenden, Türk şehitliğinden 
bahsettik. Aslında bu iki millet 
birbirine biraz sıcakkanlılık, 
misafirperverlik ve dostlukta 
benziyor. Şehitliği görmek 
istedim. Atalarıma dua etmek 
istiyordum. Çok uzak bu 
diyarlara görev uğruna gelip 
buralarda kalmış fedakâr 
atalarıma dua edip ellerimi 

yüzüme sürdüm. Âmin derken 
Japon arkadaşım dikkatle bize 
bakıyordu. Tabi ki babamın 
şehitliğe gelmeden abdest 
alması da ona ilginç gelmişti.  
 
Dinimizden bahsettim. 
Arkadaşım bana Ertuğrul 
Gemisi yani şehitlerimizin 
gemisi buralara gelmeden 6 ay 
kadar önce lise öğrencilerinin 
olduğu bir Japon gemisinin 
İstanbul’a geldiğini ve padişahın 
gelen öğretmenlere hediye 
verdiğini söyledi. Üstelik 
lise öğrencilerinin başında 
giden iki Japon öğretmen 
İstanbul’da Müslüman olmuşlar. 
Çok sıcak, bilgilendirici bir 
yolculuk olmuştu benim için. 
Ayrılırken Hikamura’ya sarıldım 
ve hüzünlendim. (Hoşça kal) 
Sayonara dostum! Tekrar onları 
Ankara’ya davet ettim. İyi ki bu 
bayram var. İyi ki 23 Nisan çocuk 
bayramı olmuş. Yoksa Hikamura 
Kagura’yı tanıyamazdım. 
Teşekkürler Türkiye Büyük 
Millet Meclisi! Teşekkürler 
Mustafa Kemal Paşam!

Mine Olgun

Köşe Yazısı
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AYINDA AYINDA 
BESLENBESLEN EEMM

Bu yıl Nisan ayı içerisine denk gelen 
Ramazan ayı, oruç tutanlar için 
beslenme ve yaşam şeklinin büyük 
oranda değiştiği önemli bir aydır. 
Sağlıklı beslenme yaşamın her 
döneminde olduğu gibi Ramazan 
ayında da çok önemlidir.  

Yeterli ve dengeli beslenmenin 
sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesi 
için günün oruç tutulmayan 
bölümünde iftar, sahur ve en az bir 
ara öğün olmak üzere beslenme 
düzenine dikkat edilmelidir.  Sahura 
kalkılmaması  ya da sahurda 
sadece su içilmesinin zararlı 
olduğu unutulmamalıdır. Çünkü bu 

beslenme tarzı ortalama 16  saat 
olan açlığı daha uzun sürelere 
çıkarmaktadır.  
 
Bu da açlık kan şekerinin daha 
erken saatlerde düşmesine ve buna 
bağlı olarak günün daha verimsiz 
geçmesine neden olmaktadır. 

Sağlıkla ilgili 
sorunu olan 
kişilerin diyabet, 
kalp hastalığı, 

böbrek hastalığı, 
yüksek tansiyon, 

kan sulandırıcı 
ilaç kullananların 
vb. gibi kronik 
hastalığı 

olanların, 
sürekli ilaç 
kullananların, 
kanserli 
hastaların, 
sindirim 

sistemi 
rahatsızlığı 

olanların, gebe 

ve emziren kadınların, 
büyüme-gelişme çağındaki 
çocukların sağlıkları 
açısından oruç tutmaları 
sakıncalı olabilmektedir. 
Bu yüzden ilgili doktora 
danışılmadan oruç tutmaları 
önerilmemektedir.
 
Ramazan ayı içerisinde 
beslenme ile ilgili en sık 
yapılan hatalar sahura 
kalkmamak, iftarı tek seferde 
tamamlamak, yeterince su 
içmemek, tatlı tüketim sıklığının 
ve porsiyonun fazla olması ve 
hareketsiz kalınmasıdır.

Köşe Yazısı
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ÖĞÜNLER  
NASIL 
OLMALI?

SAHUR

İFTAR İLE SAHUR 
ARASI 

İFTAR

Oruç tutarken mutlaka sahura 
kalkılmalıdır. Gün boyunca 
alamadığımız besin öğesi 
ihtiyaçlarımızın karşılanarak 
yeterli ve dengeli beslenmenin 
sürdürülebilmesi için mutlaka sahur 
yapılmalıdır. Sahurda süt, yoğurt, 
peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler 
gibi besinlerden oluşan hafif bir 

kahvaltı yapılabilir ya da çorba, 
zeytinyağlı yemekler, yoğurt 
ve salatadan oluşan bir öğün 

tercih edilebilir. Sahur öğününde  
hamur işleri (börek, poğaça gibi), 
aşırı tuzlu besinler (turşu, tuzlu peynir 
ve zeytinler gibi), işlenmiş ürünler 
(sucuk, salam, sosis gibi), kafein 
(kahve, çay gibi) ve kızartma yöntemi 
ile hazırlanan besinlerden (hamur, 
patates ve biber kızartması gibi) uzak 
durulmalıdır.

İftar ile sahur arasına küçük ara 
öğünler ekleyerek yavaşlayan 
metabolizmanızı düzenleyebilirsiniz. 
İftardan yaklaşık 1,5-2 saat sonra 
1 su bardağı süt veya yoğurt ile 
beraber 1 porsiyon meyve ve çiğ 
kuruyemiş (fındık, badem, ceviz gibi) 
tercih edilebilir. Eğer tatlı tüketmek 
istiyorsanız ara öğün yerine haftada 
1-2 gün olacak şekilde 
aşırı şerbetli, yağlı tatlılar 
yerine daha hafif olan 
meyve tatlıları, sütlü 
tatlılar (güllaç, sütlaç 
vb.) ve dondurma 
tercih edilebilir. 

3 adet kuru incir 
6 adet kuru erik
6 adet gün kurusu
3 çay bardağı su 
2 yemek kaşığı öğütülmüş keten       
   tohumu
2 yemek kaşığı zeytinyağı

İftarda gün içerisindeki uzun süreli 
açlığa bağlı olarak kan şekeri düşük 
olduğundan kısa sürede çok miktarda 
besin tüketme isteği doğmaktadır. 
Ancak bu durum kişilerde belli sağlık 
sorunlarına neden olabilir. Bu yüzden 
iftarda: Tek seferde büyük porsiyonlar 
yerine, iftardan sonra aralıklı ve 
her seferinde küçük porsiyonlar 
şeklinde beslenilmelidir. İftarınızı su 
ile açtıktan sonra az tuzlu zeytin veya 
hurmayı tüketip çorba ve 1 dilim tam 
tahıllı ekmek ile hafif yemeklerle 
başlayıp bir süre ara vererek midenizi 
dinlendirmeli sonrasında az yağlı et 

yemeği, sebze yemeği veya salatayla 
devam ederek yoğurt/ayran veya 
cacık ile tamamlayabilirsiniz. Hem 
enerji veren hem de kan şekerini 
hızlı bir şekilde yükselten besinler 
beyaz ekmek, pirinç pilavı, kızarmış 
patates gibi yiyecekler yerine bulgur 
pilavı, tam tahıllı ekmek veya kepekli 
makarna vb. tercih edilebilir.
Yemekleri pişirme yöntemlerinin 
de önemli olduğu unutulmamalıdır. 
Özellikle haşlama, fırında, buğulama 
gibi sağlıklı pişirme yöntemlerini 
tercih ederek kızartma ve kavurma 
gibi yöntemlerden uzak durulmalıdır.

Günde ortalama en az 2-2,5 litre (12-14 su bardağı) su içmeye, bununla 
birlikte Ramazan ayında sıvı ihtiyacını da karşılayacak ayran, taze sıkılmış 
meyve-sebze suları, sade soda vb. sık sık tüketmeye özen gösterilmelidir. 
Beslenme düzenindeki değişikliklere bağlı olarak oluşabilecek kabızlığı 
önlemek için de sıvı tüketiminize dikkat edin. Yemeklerde lif oranı yüksek 
yiyecekler (kuru baklagiller -kuru fasulye, mercimek, nohut-, kepekli tahıllar 
ve tam buğday ekmeği, sebzeler ve salata) tercih edilmelidir. Taze ve 
kuru meyveler, hoşaf ve kompostolar, hurma, ceviz, badem vb. gibi kuru 
yemişler tüketilmelidir. 

1 çay bardağı su içerisinde kuru meyveler kaynatılır. Kaynayıp yumuşayan 
meyveler iyice kesilerek blenderdan geçirilmek üzere kaba konur. Üzerine 
haşladığımız suyu ilave edip keten tohumu ve zeytinyağını da ekleyip 
karışımı robottan geçirebiliriz.

Unutulmadan; iftardan 1-2 saat sonra kısa mesafeli yürüyüşler yapmak 
yediğimiz besinlerin sindirimine yardımcı olacaktır.

RAMAZANDA BAĞIRSAK SORUNU YAŞAMA-
MAK İÇİN NE YAPILMALI?

KABIZLIK SORUNU YAŞIYORSANIZ: KAYISI 
MARMELATI

Diyetisyen Betül Ceylan
BETÜL CEYLAN Sağlıklı

Beslenme ve Diyet Merkezi 
www.betulceylan.com · instagram: dytbetulceylan

Köşe Yazısı
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Türkiye’nin
En Etkileyici 10 
Kütüphanesi

Sahi kütüphane neydi? Hayaller kurup, sadece raflara bakıp geçip gitmek 
miydi? Yoksa vazgeçmemek miydi? Kütüphaneler kitapların evi değil 
miydi? Sığınak değil miydi? Evet! Kütüphaneler bilginin saklanması ve 
aktarılmasındaki katkılarıyla insanlık için hep değerli olan, bir başka dünya 
idi. Sizi bambaşka bir kapıdan içeri buyur ediyor ve tarihin geleneksel ve 
modern dokusunu bir arada tutan Türkiye’nin en etkileyici 10 kütüphanesine 
bir göz atmanızı istiyorum!

Köşe Yazısı
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İlk devlet kütüphanemiz 1884 tarihinden bu yana bizimle yaşıyor 
ve bize nefes aldırıyor.
Fatih Sultan Mehmet Han’ın oğlu Sultan II. Beyazıt tarafından, 
on altıncı yüzyılda yapılmış olan 17 kubbeli Beyazıt Külliyesi’nin 
imarethane bölümünde, 6 kubbesi kütüphane olarak kullanıma 
açılmış devasa bir kitap evi. Zamanla dokümanlar artmış arttmış 
ve ;  “Bu böyle olmaz! Bu kitaplar 17 kubbenin tamamına yayıldı. 
Artık çevresine ek binalar yapmalıyız!’’ dendi. Neden ilk olmuş 
biliyor musunuz? İlk cilt atölyesi ve matbaa bu kütüphanede de 
ondan. Çocuklarımız unutulur mu hiç! 1952 yılında ise Türkiye’nin 
ilk tam donanımlı ‘Beyazıt Çocuk Kütüphanesi’’ isminde çocuk 
kitaplığı kurulmuş. Evet! Ne güzel tam da sevinmiştik çocuklar 
için kütüphane açılmış derken, yer sorunu nedeniyle 1961 yılında 
kapatılmış. Neyse, olsun bakalım bize kütüphane mi yok! 

1939’da Belediye Müzesi ve Kütüphanesi olarak açıldı Atatürk 
Kitaplığı ve çok kısa zamanda bağışlanan binlerce kitaptan dolayı 
medrese binasına sığmadı değerli kitaplarımız. 

500.000’e yakın kitap bankası olan kütüphane öğrenim seviyesi 
fark etmeksizin birçok kişi için hazır. Özel koleksiyonların dijitalize 
edilerek asıllarının yıpranmasının ve kaybolmasının önüne 
geçildi ve harika bir dijital platformda karşımıza çıktı. Şimdiden 
1.000.000 sayfa dijital ortama aktarılmış bile! 50.000’i aşkın el 
yazmaları, kartpostallar, atlas ve haritalar gibi biricik sanat 
eserleri bulunuyor. Birden çok okuma salonu da olan bu hazineyi 
keşfetmek isterseniz hala geç değil bilesiniz.
 
Görme engelli vatandaşlar sesli kitap dinliyor,  Cumhuriyetle ilgili 
özel koleksiyonları keşfediyor, online olarak kitap ayırtma talebinde 
bulunabiliyor ve çalışmalarımız esnasında kaynak temini telaşına 
düşmekten kurtulabiliyoruz. E hadi ne duruyoruz?

Beyazıt Devlet 

Kütüphanesi

Atatürk Kitaplığı

1

2
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1912 yılından beri bizimlesin! 2009 yılında 910.000 adet kitabın 
varmış. Sonra bu kadar kitap az demişsin bilgine bilgi katmışsın 
bu geçen sürede. Yüzyılı aşkın süredir var olan kütüphanenin tarih 
kokan binasını ziyaret etmek isterseniz kaçırmayın derim.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı demiş ki “Ben bu 
mükemmel, birbirinden özel parçaları itinayla bakar gözetirim. 
Bana bağlı olsun demiş. Hey! Size kütüphaneden güncel ve 
güzel bir haber getirdim: Cahit Öztelli ve Yüksek Muallim Mektep 
koleksiyonlarının tasnifi tamamlanmış ve araştırmacılarının 
hizmetine sunulmuş durumda. Ayrıca Süleymaniye Yazma Eser 
Kütüphanesi’nin okuma salonu restore edilmiş ve yeni yüzüyle 
bizleri bekliyor. 

Ülkenin dört bir yanına dağılmış olan eşsiz eserleri derleyip 
korumak maksadıyla kurulan kütüphanede 152 ayrı koleksiyon 
bulunuyor. İçerisinde Ayasofya ve Laleli gibi padişah 
kütüphanelerindeki mevcut eserlerin de bulunduğu kütüphane, 
okuyucularına e-kitap hizmeti de sunuyor. Daha başka ne istenir 
ki? Dünya üzerinde tek nüshası bulunan ve çoğu, padişahlara 
hediye gelen el yazmaları da kütüphane tarafından muhafaza 
edilmektedir. 

İzmir Milli 

Kütüphane

Süleymaniye Yazma 

Eser Kütüphanesi

4

3
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Ülkemizin en güzel ilk ve teklerinden biri kadın merkezli arşiv. 
Kütüphane 1990 yılından beri kitaptaki sayfa yapraklarının 
kokusu ile bizimle. Sayısız koleksiyon ve dokümanın bulunduğu 
kütüphanede; özel arşivler, nadir eserler, sempozyum bildirileri ile 
zengin bir kitaplık. Vakıfta Osmanlı’dan bu yana kadınların yazmış 
olduğu mektuplar, günlükler, gazete kupürleri ve nice eser çeşidi 
bizleri beklemekte.

Kütüphane binası, Osmanlı Bankası olarak inşa edilip uzun yıllar 
banka olarak kullanılmış. Bina girişinde okuyucularını ‘’Dostlardan 
aldığın her şey kaderin dışında kalır. Ancak vermiş oldukların her 
zaman için servetin olacaktır.’’ anlamını taşıyan Latince bir tabela 
karşılıyor. O zaman ben de geliyorum. Giriş ücretsiz ve kayıt yok. 
Fotoğraf çekinmek için bile gidebilirim o tarihi mekâna. Salonun 
ortasında banka kasası şeklinde yapı bulunuyor. Kasanın içerisinde 
ise tarihi belgeler sergileniyor. 
 
Salt Galata aslında Salt Araştırma’nın bir alt kolu. Salt Araştırma, 
sitesinden 1.700.000’i aşkın eser dijital olarak artık her yerde. 
Yakın geçmişte yeniden restore edilmiş ve son zamanlarda çok 
gözde olan bu mekânın üçüncü katı arşiv şeklinde düzenlenmiş 
durumda. Mekânın tercih edilme sebeplerinden birisi de dekoru 
dilediğinizce değiştirilebilirsiniz. Masanızı, koltuğunuzu dilediğiniz 
yöne çekebiliyorsunuz. 

Kadın Eserleri Kütüphanesi 

ve Bilgi Merkezi Vakfı

Salt Galata

6

5
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Antik Dönemden kalma bir şaheser: Celsus Kütüphanesi! Bizler Efes Antik Kenti diye 
diye kütüphaneye bu ismi versek de onun ismi Celsus ve anlamı da ‘’yüce’’ demek. 
Milattan sonra ikinci yüzyılda Tiberius Julius Celsus Polemaeanus onuruna oğlu 
Gaius Julius Aquila tarafından yaptırılmıştır. Tiyatro binasının hemen yanındadır. 
Kitaplığın içerisinde Celsus’un yattığı düşünülen lahit de bulunmaktadır. Korkmayın, 
gayet huzurlu yatıyordur kitap okundukça. Fazilet, bilgi, akıl ve anlayışın temsili olan 
dört kadın heykeli de binanın önünde bulunuyor. Milattan sonra üçüncü yüzyıldan 
sonra zamanla savaş, deprem gibi felaketlere şahit olmuş olan talihsiz yapı 
günümüze yapıca eksilerek fakat anlamca zenginleşerek ulaşmış. 1970’li yıllarda 
yeniden restore edilmiş ve tarih severlerin hizmetine sunulmuş. Selçuk ilçesinin, 
Acarlar Mahallesi’nde İzmir’in ve dünyanın değerli binası Celsus Kütüphanesi biz 
okur severleri tarafından onurlandırılmayı bekliyor.

Bursa’da bulunan kütüphanenin binası İnebey Medresesi’ni Yıldırım 
Beyazıt zamanında Subaşı İnebey yaptırmış. 12 sütunla çevrelenen 
avlunun ve diğer bölümlerin mimari özellikleri 14. yüzyıla ait. 
Medrese içinde yer alan kütüphane, bu özelliği ile Osmanlı’da 
bir ilktir. 1969 yılında Orhan Bey Camii’nde bulunan kitapların 
da binaya taşınmasıyla kütüphanenin ismi İnebey Yazma Eser 
Kütüphanesi olarak düzenlenmiştir. 

Kütüphane, 1984 tarihinden beri hizmette.101 adet özel 
koleksiyonu olan kütüphaneye bağlı 4 ayrı kütüphane daha var:

1. Konya Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü
2. Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü
3. Kayseri Raşit Efendi Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü
4. Manisa Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü
Sayısal Talep Formu’ nu doldurup ücretini yatırdığınız takdirde, 
dilediğiniz eserin kısmen veya tamamen fotokopisini alabilirsiniz. 

Efes Antik  

Kütüphane

İnebey Yazma 

Eser Kütüphanesi

Konya Yazma Eserler 

Bölge Müdürlüğü

7

9
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Türkiye’deki bir grup çöp toplayıcısı atılan kitaplardan oluşan bir 
kütüphane kurdu ve mükemmel bir geri dönüşüm hikâyesi doğdu… 
Çöp toplayıcıları çöp bidonları ve kutularından tonlarca eski kitap 
topladı ve bu kitaplarla bir şeyler yapabilmek için de bir ekip 
oluşturuldu.
Kitaplar, çevremizdeki dünyanın en dayanıklı ve kalıcı medya 
biçimlerinden biridir. Tarihi, edebiyatı, yaşadıkları kültürü korurlar 
ve eşsiz ifade biçimlerine; betimlemelere, benzetmelere ve daha 
birçok söz sanatına kolay bir şekilde erişim sağlar değil mi?

Bununla birlikte, sundukları bilgiler artık eskisi kadar öğrenilmek 
istenmediğinden veya ihtiyaç duyulmadığından kitaplar kendilerini 
genellikle çöpte bulurlar. Bu, her gün dünyadaki binlerce kitabın 
çöplere atıldığı ve çöp atık toplama sistemlerinden geçtiği 
anlamına geliyor.

Türkiye’nin başkenti Ankara’da bir grup çöp toplayıcısı bunu 
değiştirmeyi hayal etti ve bu yolda örnek olacak bir çaba ortaya 
koydu. Topladıkları ve çöplüklerden biriktirdikleri kitaplardan 
oluşan bir halk kütüphanesini açmak için birlikte bir ekip 
oluşturdular. Her bir bireyin çöplüğünün bir başkasının hazinesi 
olduğu fikri temelinde, tarihi ve bilgiyi korumak için ellerinden 
gelen çabayı ortaya koydular.
Çöp toplayıcıları, şehirdeki çöp bidonları ve kutularına atılmış 
binlerce kitabı toplamak için aylarını harcadı ve açıkçası bir 
kütüphane için yeterlinin de ötesinde çok fazla miktarda bir kitap 
koleksiyonu oluşturuldu.
Toplayıcıların çabaları açıkçası büyük takdir topladı ve 
yerel halktan büyük ilgi gördü. Hatta bazıları kütüphanenin 
koleksiyonunu artırmak için kitap bağışında dahi bulundu. İlk 
başta, kütüphane sadece çalışanlar ve aileler için düşünülmüştü, 
ancak şimdi koleksiyon oldukça genişledi ve ilgi çığ gibi büyüdü, 
kütüphane bundan bir yıl önce, yani Eylül 2018'de halka açıldı. 

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bu kitaplardan 
kütüphane oluşturma fikrini tartışmaya açtık. Herkes 
desteklediği için de bu projeyi hayata geçirebildik” dedi.
 
Proje gerçekten toplumun desteğiyle hayat buldu. 
Kütüphanede şu anda tüm türlerde yayınlanmış 6.000'in 
üzerinde özgün kitap bulunmaktadır. Hatta daha hafif ve basit 
anlatımlı içerikler okumaya ilgi duyan okuyucular için çocuk 
bölümleri ve çizgi roman bölümleri dahi var.

Bu atılmış kitaplardan kurulan çöp kütüphanesinin bulunduğu 
yere gelecek olursak, toplayıcılar kentin sağlık merkezindeki 
boş bir tuğla fabrikasını mekan olarak ayarlayabildiler. 
Kütüphaneyi orada kurabilmek ve gerekli tüm izinleri de 
alabilmek için tüm uygun yasal süreçleri gerçekleştirdiler ki 
kütüphane böylelikle hayat bulabildi.

Tuğladan cephesi ve birçok uzun koridoruyla, mükemmel 
bir kütüphane binası olabilmesi açısından gerekli tüm 
düzenlemeler için çok çalışıldı.

Kütüphaneden kitap kiralamak isteyen herkese iki haftalık 
bir ödünç alma süresi veriliyor. Başkan Taşdelen, “Türkiye’nin 
her yerindeki köy öğretmenleri bizden kitap talep ediyor” dedi 
ve ekledi, “Kütüphane aynı zamanda tam zamanlı çalışanların 
onu işletmesi ve desteklemesi açısından da yeni iş olanakları 
yarattı.”
Çöp kütüphanesinin hikâyesinin ardındaki büyük çaba ve 
gayretler konusunda iyi haberler gelmeye devam ediyor, 
çünkü kitap koleksiyonlarının kapasitesi o kadar büyük ki ülke 
genelinde okullara ve cezaevlerine dahi çok sayıda ödünç kitap 
gönderebiliyor. Ve artık toplumun tüm kesimleri için inanılmaz 
bir ücretsiz kaynak olarak hizmet veriyor bu kütüphane. 
Kütüphane binası, sadece okuma ve araştırma için bir merkez 
değil, aynı zamanda toplumun bir araya geldiği bir mekan 
haline geldi. Binanın büyüklüğü nedeniyle, bisikletçiler için park 
alanı ve vatandaşların bir bardak çay içebilmesi için de yeterli 
alanlar mevcut. Çöp olan ama çöp kokmayan tek yer denebilir.

Bı̇r Çöp 
Kütüphanesi10

Köşe Yazısı

13



Serkan  
Demir

Doç. Dr. 

Sancaktepe Şehit İlhan Varank Eğitim Araştırma 
Hastanesi’nde görev alan Nöroloji Uzmanı Doç. 
Dr. Serkan Demir ile bilgilendirici bir röportaj 
gerçekleştirdik. Röportajımızda Serkan Demir’in 
yakından ilgilendiği ve çeşitli çalışmalarının olduğu 
MS hastalığı, yeni kurulan nöroloji merkezi ve 
nöroloji bilimi üzerine ve pandemi süreci hakkında 
konuştuk…

Serkan Bey sizi 
tanıyabilir miyiz?

1982 yılında İzmir’de doğdum. İlk 
ve orta öğrenimimi İzmir’de, lise 
öğrenimimi İzmir Maltepe Askeri 
Lisesi’nde bitirerek 2000 yılında 
GATA Tıp Fakültesi’ne başladım. 
2006’da mezun olduktan sonra 
Diyarbakır 2. Hava Kuvvet 
Komutanlığında zorunlu kıta 
tabipliği görevini tamamlayarak, 
2009’da GATA Haydarpaşa 
Eğitim Hastanesinde Nöroloji 
uzmanlık eğitimine başladım. 
2013 senesinde uzman olarak 
aynı hastaneye atandım. 
Değişen adıyla Sultan 
Abdülhamid Han Eğitim 
Araştırma Hastanesi’nde 2019 
senesinde doçent unvanı alarak 
akademik kariyerimin ilk adımını 
attım. 2020’de Şehit Prof. 
Dr. İlhan Varank Sancaktepe 
Eğitim Araştırma Hastanesi’ne 
Başhekimimiz Prof. Dr. Nurettin 
Yiyit tarafından eğitim kliniği 

kurmak üzere davet 
edildim. Halen nöroloji 
kliniğimizin şefi olarak 
görev yapmaktayım. 
MS, Nöroimmunoloji 
ve serebrovasküler 
hastalıklar ilgi alanlarım 
ve bu alanlarda birçok 
makalem olmakla 
birlikte, özellikle bu 
alanlarda çalışmalarıma 
devam etmekteyim. Türkiye 
MS Derneği yönetim kurulunda 
projelerden sorumlu yönetim 
kurulu üyesiyim. “Gülümse 
- MS Farkındalık Şarkısı” ile 
MS alanındaki ilk aktivist 
tecrübemi yaşadıktan sonra 
“Avrasya Maratonu, Objektifim 
Sensin” gibi birçok projenin 
koordinatörlüğünü; MS 
Referans, MS Hasta Rehberi 
kitap ve aplikasyonlarının - 
Çocuk Nörolojik Muayene 

kitabının editörlüğünü ve birçok 
nörolojik kitapta bölüm yazarlığı 
yaptım.  Dürbün Dergi’de ilk 
yazarlık deneyimimi yaşadıktan 
sonra Sevgi Nur’un bir anlamda 
duygularının tercümanlığını 
yaptığım bu kitabın ortak 
yazarlarından olmanın onurunu 
yaşadım. Evliyim ve Bade, İdil 
isimli prenseslerin babasıyım.

R
öportaj
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Okuyucularımıza Nöroloji 
branşını kısaca anlatır 

mısınız? Nöroloji nedir, 
hangi durumlarda 
okuyucularımız bir 
nöroloji bölümüne 

gitmeli? Siz Nöroloji 
bölümünü neden tercih 

ettiniz?

Sancaktepe Eğitim 
ve Araştırma 
Hastanesinde nöroloji 
merkezi kuruldu. 
Bu merkezden ve 
merkezin kurulma 
sürecinden bahseder 
misiniz?  
Hastanemiz Sancaktepe, 
Çekmeköy ve Feriha Öz Afet 
Hastanesi olmak üzere 3 
yerleşkeden oluşmaktadır. 
Ayrıca bu ilçelerin yanı sıra Şile, 
Ümraniye’nin kuzeyi, Ataşehir, 
Sultanbeyli, Gebze ilçelerimizin 
de 3. basamak hastanesi 
konumundadır. Hizmet 

verdiği 2-3 milyonluk nüfusu 
göz önünde bulundurursak 
donanımlı bir nöroloji kliniği 
kurmamız gerekiyordu. Benim 
gelişimden yaklaşık 1 ay önce 
açılan yataklı servisimizde 
görevli tecrübeli hekimlerimizin 
yanına akademik açıdan 
hevesli, genç uzmanlarımızı 
ve de akademisyenlerimizi 
ekledik. 3-4 ay gibi kısa bir 
sürede eğitim kliniği olduk. 
Haziran 2020’de Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi’ne bağlandık ve de 
Eylül TUS’u ile ilk asistanımıza 
kavuştuk. Her uzmanımızı 
ilgi alanlarında çalışmak için 
özerk bıraktık. Bu sebeple şu 
anda her nörolojik alanla ilgili 

donanımlı dal poliklinikleri 
kurduk. MS, Hareket hastalıkları 
(Parkinson), Demans 
(Alzheimer), İnme, Baş ağrısı- 
Baş dönmesi, Kas hastalıkları, 
Epilepsi, Nörofizyoloji, Botoks 
polikliniklerimiz ve tabi ki genel 
polikliniklerimiz şu an hizmet 
vermektedir. Ayrıca sadece 
hasta bakan değil her bilimsel 
toplantıda konuşma yapan, 
söz alan, makale yazan kısaca 
bilime katkı yapan Anadolu 
yakasında elinden geldiğince 
iyi hizmet vermeye çalışan bir 
servis kurduk. Sadece Anadolu 
yakası değil Avrupa yakası ve 
ülkenin birçok yerinden hasta 
kabul eden bir merkez olduk. 

Serkan Bey uzmanlık 
alanı olarak MS 
hastalığı ile 
ilgileniyorsunuz. 
MS hastalığı nedir? 
Belirtileri nelerdir, 
tedavi süreci nasıldır 
okuyucularımızı 
bilgilendirir misiniz? 
 
Multipl skleroz kısaca MS 
hastalığı ile asistanlığımın ilk 
senesinden beri ilgileniyorum 
ve halen bu alanda hasta takibi 
ve çalışmalar yapıyorum. Beyin 

ve omurilikte plak dediğimiz 
yaracıkların çıkması ve de 
çıktığı bölgeye göre belirti 
veren bir hastalık. Sıklıkla 
20-40 yaş arasında ve 
kadınlarda 3 kat daha fazla 
görülmektedir. Her hastalıkta 
olduğu gibi erken tedavi ile 
olası hasar ve engelliliğin 
önüne geçilebilmektedir. 
Servisimiz aynı zamanda 9 adet 
faz 3 yeni MS ilacının çalışma 
merkezlerinden birisidir. Puslu 
görme, çift görme, kuvvetsizlik, 
uyuşma ve dengesizlik gibi 
24 saati geçen şikayetler 
atak olabilir, şayet atak ise 
kortizonla atağı baskılayıp 

koruyucu tedavi yapmaktayız. 
MR çekerek yaracıkların 
sayısı ve yerleşim bölgelerine 
göre koruyucu tedavi kararı 
vermekteyiz. Gerekirse bel 
sıvısı ve ek tetkiklerden de 
faydalanabiliyoruz. Şu an 
ülkemizde hemen bütün 
tedaviler bulunmakta ve MS 
polikliniğimizde bu tedavilerin 
hepsini uygulayabilme tecrübe 
ve bilgisine sahibiz. Ben aynı 
zamanda Türkiye MS Derneği 
yönetim kurulu üyesiyim, 
bu sayede hastalarımıza 
derneğimiz aracılığı ile birçok 
bilgilendirme toplantısı 
yapabiliyoruz. 

Nöroloji kısaca beyin - omurilik ve 
uzantıları ile ilgili her türlü hastalığı 
inceleyen çok önemli bir bilim dalıdır. 
Bilinmezliğinin ve de hastalıklarının 
uzun soluklu olması nöroloji alanını 
her daim dinamik kılmaktadır. Baş 
ağrısı, baş dönmesi, epilepsi (sara), 
inme, Parkinson hastalığı, Alzheimer 
hastalığı (bunama), multipl skleroz 
(MS) hastalığı, kas hastalıkları gibi 
birçok alan nörolojinin ilgi alanıdır. 
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       MS hastalığını kontrol      
       altında tutmak için neler    
       yapılabilir? 
 Öncelikle MS tedavileri sadakat ister, başlanan 
tedaviyi düzenli kullanmak gerekir. Sağlıklı 
beslenme, egzersiz, tuzdan fakir beslenme çok 
önemlidir. Obezite ve sigara hastalığı olumsuz 
etkilemektedir. Ek hastalıklarımız varsa 
tansiyon, şeker gibi mutlaka kontrol altında 
tutulmalıdır.  
 
 MS hastalığından tam olarak 
kurtulmak mümkün mü yoksa 
etkileri ömür boyu kendini 
hissettiriyor mu? 
 MS hastalığı kronik uzun soluklu bir hastalık. 
Mevcut modern tedavilerimizle hastalığı 
çok büyük oranda kontrol altında tutabiliyor, 
hatta bazı hastalarımızda tedavi kestiğimiz 
bile oluyor. Tedavilerin yanıt vermediği çok 
az sayıdaki hastalarımızda da mutlaka hayat 
kalitelerini arttıracak tedavileri vermemiz 
gerekmekte. İdrar kaçırma için ürodinami 
sonrası uygun tedavi, bacaklarda katılık için 
Botoks tedavisi, depresyon için psikolog ve de 
psikyatri görüşleri gibi.

MS hastalığında ve 
iyileşme sürecinde 
psikoloji ne kadar 
etkili? 
 Bu hastalar annelik çağında, 
kariyer planlaması yapan yeni 
mezun veya terfi bekleyen 
ya da evlenme arifesinde 
olabilen kişiler. Haliyle derin bir 
kaygı içerisinde olabiliyorlar. 
Yetememe, engelli kalma 
korkusu başlıca korkuları. Bu 
sebeple bu hastalarımızın 
eğitimi hatta aile eğitimleri çok 
önemli. Başa çıkılabilecek bir 
hastalık olduğunu bilmeliler, 
çünkü bu onları çok daha 
umutlu yapar. Umut olmazsa 
olmaz. 
 
Ülkemizin diğer 
ülkelere kıyasla MS 

tedavisinde sahip 
olduğu olanakları 
değerlendirir misiniz? 
 Daha önce de belirttiğimiz 
gibi ülkemiz nerdeyse 
tüm olanaklara, tedavi 
seçeneklerine daha da önemlisi 
MS alanında çok iyi hekimlere 
sahip. 
 
Özellikle son 
dönemlerde 
çoğunlukla yaşlı 
bireylerde demans ve 
Alzheimer hastalığı 
çok sık görülmekte. 
İlerleyen dönemlerde 
bu hastalığa 
yakalanmamak için 
neler yapılmalıdır? 

 
Alzheimer ve Parkinson 
hastalığının sık görülmesinin 
sebebi bir anlamda uzayan 
insan ömrü. Bizim de bu 
hastalara hizmet veren dal 
polikliniklerimiz mevcut. 
Sağlıklı beslenme, kitap okuma, 
bulmaca çözme gibi öneriler bu 
hastalıklara yakalanma riskini 
kısmen de olsa azaltmaktadır. 
Bu hastaların hastalıklarının 
belirtilerini yavaşlatmak, 
ailelerini eğitmek çok önemlidir. 
COVID dönemi sebebi ile 
takiplerinin aksamaları 
bu hastalarımızı belirgin 
etkilemiştir. Telemedicine 
yani uzaktan görüşme ile 
ilgili çıkacak bir kanun bu 
hastalarımız için çok kıymetli 
olacaktır. 
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Siz bir hekim olarak 
pandemi sürecini nasıl 
yaşadınız? 
 Pandemi dönemini aktif yaşayan 
hekimlerin başında geliyorum. 
Mart 2020’de başlayan bu 
süreçte Feriha Öz hastanemiz 
açılana kadar yaklaşık 3 ay 
gönüllü koordinatör olarak 
çalıştım. Hastane olarak bu 
hastalıkta tüm arkadaşlarımın 
kahramanlar gibi mücadele 
ettiğini belirtmem gerekir. 
Birazdan yine size ve belediye 
başkanımıza hediye edeceğim 
hastanemizin pandemi 

tecrübesini yaklaşık 100 
hekimimizle birlikte yazdığımız 
bir başucu kitabı  hazırladık. 
Halen hastalığın dinamikleri 
değişse de açıp okuyor ve 
faydalanıyoruz. Kendi servisim 
adına şunu belirtmem gerekir 
ki pandemi sürecinde nöroloji 
servisi olarak ayaktan ve 
yataklı servisimiz ve özel 
polikliniklerimiz hizmet vermeye 
devam etmiş, nörolojik hastaları 
mağdur etmemiştir.  
 
Son olarak 
Çekmeköy2023 
okuyucularına sağlıklı 

yaşam için neler 
önerirsiniz? 
 Hastanemiz her ne kadar ismi 
Sancaktepe olsa da Çekmeköy 
Devlet Hastanesi de bize 
bağlı. Yani bu iki güzel ilçeye 
ve vatandaşlarına hizmet 
veriyoruz. Vatandaşlarımız 
sağlıklı beslenmeli, bol su 
içmeli, egzersiz ve spor yapmalı 
en önemlisi de sigara içiyorlarsa 
bırakmalılar. Bunlara rağmen 
hastalanırlarsa şunu çok iyi 
bilsinler nöroloji ekibi olarak 24 
saat onların yanındayız. Çok 
teşekkür ederim.

Hekimliğin yanında 
futbol ve edebiyatla da 

ilgileniyorsunuz sanırım. 
Yoğun çalışmalarınızın 

yanında başka nelerle 
ilgileniyorsunuz?

Evet. Benim atardamarlarımdan 
biri futbol. Askeri takımlarda, 

okul takımlarında ve halen amatör 
olarak futbol oynuyorum. Birçok 

şampiyonluğum ve gol krallığı ödülüm var. 
Başhekimimiz Nurettin Bey hekimliğimden 

ziyade iyi futbol oynadığım için beni transfer 
ettiğini şaka yolu ile bana hep belirtir. Size ve 

belediye başkanımıza 
da birazdan hediye 

edeceğim hastam Sevgi 
Nur ile birlikte yazdığımız 
“Umudum umudun 
olsun” isimli kitabımızda 
hedefim hasta eğitimi ile 
edebiyatı harmanlamaktı. 
Aynı zamanda 
“MS Kültür Sanat 
Dergisi” editörlüğünü 
yapmaktayım.

“MS Kültür Sanat Dergisi”  
editörlüğünü yapmaktayım.

M. Emir Erdoğdu
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KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN,  
2. SELİM VE 3. MURAT DÖNEMLERİNDE 
BAŞ MİMAR OLARAK GÖREV YAPAN  
MİMAR SİNAN, YAPTIĞI ESERLERİYLE 
DÜNYA TARİHİNE ADINI YAZDIRDI.

Kayseri’nin Ağırnas 
Köyünde doğdu 
Yavuz Sultan Selim zamanında 
devşirme olarak İstanbul’a 
getirildi. Küçük yaşlarda 
mimarlığa ilgi duyan Sinan; 
suyolları yapmak, kemerler 
meydana getirmek istedi. 
Devrinin mahir ustaları 
mahiyetinde han, çeşme ve 
türbe inşaatlarında çalıştı. 

1514’te Çaldıran ve 1516 -1520 
arasında Mısır Seferlerine 
katıldı. İstanbul’a dönünce 
Yeniçeri Ocağı’na alındı. Belgrad 
ve Rodos seferlerinden sonra 
subaylığa yükseldi. 

1490

1514- 1522

1526’daki Mohaç seferinde 
cehhane olarak görev aldı. 
1529’da Viyana ve Almanya, 
1532’de Bağdat ve Tebriz 
Seferlerine katıldı. 

1543-1548 arası çıraklı 
eseri olarak tanımladığı 
Şehzade Mehmet 
Camii’ni, 1551-1558 
tarihleri arasında 
kalfalık eseri olarak 
tanımladığı ve kendisine 
‘Koca’ unvanını getiren 
Süleymaniye Camii’ni ve 
1569-1575 arası Ustalık 
eseri olarak tanımladığı 
Selimiye Camii’ni 
yapmıştır.

Son Bağdat Seferinde, Van 
Gölü’nden geçecek 3 geminin 
yapımını tamamlamasıyla 
haseki unvanı kazandı.

17 Temmuz 1588 
tarihinde İstanbul’da 
vefat etti. Ardında 
yüzlerce mimari eser 
bıraktı.

Moldova Seferinde Prut Irmağı 
üstüne yaptığı bir köprüyle 
dikkatleri üzerine çekti.

Mimar Acem Ali’nin ölümü 
üzerine yeni saray baş mimarı 
oldu. Sefere çıkılan yerlerde  
gözlemlediği farklı mimari 
yapılarla kendisini geliştirdi.

1526 1543-1575

1535

1588 

1538 

1539 
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Rüstem Paşa Medresesi 
-İSTANBUL

Semiz Ali Paşa Medresesi 
-İSTANBUL

Süleymaniye Külliyesi 
-İSTANBUL

Haseki Külliyesi 
-İSTANBUL

Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi 
-İSTANBUL

Atik Valide Sultan Darülkurrası 
-İSTANBUL 

Sokullu Mehmet Paşa Darülkurrası 
-İSTANBUL

Süleymaniye Darülkurrası 
-İSTANBUL

Hüsrev Kethüda Darülkurrası 
-İSTANBUL

ESERLERİ

Camiler Medreseler

Külliyeler

Darülkurralar

Süleymaniye Camii 
-İSTANBUL

Şehzade Mehmet Camii 
-İSTANBUL

Kılıç Ali Paşa Camii 
-İSTANBUL

Mihrimah Sultan Camii 
-İSTANBUL/EDİRNEKAPI

Mihrimah Sultan Camii 
-İSTANBUL/ÜSKÜDAR

Selimiye Camii 
-EDİRNE

Sokullu Mehmet Paşa Camii 
-İSTANBUL

Atik Valide Camii 
-İSTANBUL

Mustafa Paşa Camii 
-İSTANBUL

Bali Paşa Camii 
-İSTANBUL

Kılıç Ali Paşa Camii 
-İSTANBUL

Rüstem Paşa Camii 
-İSTANBUL

Sinan Paşa Camii 
-İSTANBUL
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Süleymaniye Darüşşifası 
-İSTANBUL

Haseki Sultan Darüşşifası 
-İSTANBUL 

Valide Sultan Darüşşifası 
-İSTANBUL

Şehzade Mehmet Türbesi 
-İSTANBUL

Kanuni Sultan Süleyman Türbesi 
-İSTANBUL

Arap Ahmet Paşa Türbesi 
-İSTANBUL

Haseki Hürrem Sultan Türbesi 
-İSTANBUL

Darüşşifalar

Türbeler

Mimar Sinan 99 yıllık hayatında ayrıca 51 hamam,  
21 imaret, 6 adet su yolları kemeri, 12 adet köprü ,  
42 adet saray ve 8 adet mahzen yapmıştır.

Büşra Tosun Yörük
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1 Nisan’da neden 
şaka yapılıyor? 
  
Yıllardır şaka günü olarak 
kutlanan 1 Nisan neden şaka 
günü olarak anılıyor? 
İşte 1 Nisan Şaka Günü 
tarihçesi...

1 Nisan Şaka günü tarihi 
hakkında her kültürde farklı 
bir efsane bulunur. Bunlar 
içerisinde en yaygın olanı ise 
Fransa'ya ait olanıdır. 

Roma İmparatoru Sezar M.Ö. 
46 yılında takvimin başlangıcını 
Ocak ayı olarak ilan ettiyse 
de, çok uzun bir süre daha, 
16. yüzyılın ortalarına kadar 
Avrupa'da yeni yıl geleneksel 

olarak, bahar aylarının başlangıç 
tarihi olarak da kabul edilen 
Mart ayının 25'inde başlardı. 

Sezar'dan tam 1610 yıl sonra, 
1564'de Fransa Kralı IX. 
Charles, takvimi değiştirerek 
yıl başlangıcını Ocak ayının 
birinci gününe almıştır. O 
zamanın iletişim koşullarında 
bazı insanların bu gelişmeden 
haberi olmamıştır. Bazıları 
ise bu kararı protesto etmek 
amacıyla eski adetlerini 
sürdürmüşlerdir. Bu çerçevede 1 
Nisan'da partiler düzenlemeye, 
birbirlerine hediyeler vermeye 
devam etmişlerdir. Yeni 
takvimden haberdar olup onu 
kabul edip uygulayan diğerleri 
ise bunları '1 Nisan aptalları' 
olarak nitelendirip bu güne 
'Bütün Aptalların Günü' adını 

vermişlerdir. 
Bu günde diğerlerine 
sürpriz hediyeler vermişler, 
yapılmayacak partilere davet 
etmişler, gerçek olması 
mümkün olmayan haberler 
üreterek yaymışlardır. Yıllar 
sonra takvimin ayları yerine 
oturup Ocak ayının yılın 
ilk ayı olmasına alışılınca, 
Fransızlar 1 Nisan gününü kendi 
kültürlerinin bir parçası olarak 
görmeye başladılar. Zaman 
içinde bu geleneği gittikçe 
süsleyerek, zenginleştirerek 
ve yaygınlaştırarak devam 
ettirdiler. Fransız kökenli bu 
geleneğin İngiltere'ye ulaşması 
yaklaşık iki yüzyıl sürmüştür. 
Oradan da Amerika'ya ve bütün 
dünyaya yayılmıştır.

Türkiye'de En 
Çok Korkutan 
Şakalar Seviliyor  
 
‘Ne tür şakalara 
daha çok 
gülersiniz?’

APRIL

01
NİSAN

sorusunu cevaplayan 1.831 
kişinin %14,1'i “telefon şakaları”, 
%14,1'i “korkutma şakaları”, 
%10,3'ü “isim/lakap şakaları”, 
%8,1'i “sulu şakalar”, %3,5'i “el 
şakaları” cevabını verirken, 
yanıtlayanların %49,8'i diğer 
türden şakalara daha çok 
güldüklerini ifade etti. 

‘Birisi komik olmayan bir şaka  
yaptığında ne yaparsınız?’  

sorusunu yanıtlayan 1.459 
kişinin %37,5'i “komik değildi' 
derim,” cevabını verirken, 
%26,5'i “yapmacık bir kahkaha 
atacaklarını” ifade etti; %19,5'i 
“yine de gülerim” derken, 
%16,5'i ise şaka yapanla dalga 
geçeceklerini belirttiler. 

Kadir Çetinkaya
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2018’de faaliyete geçen Kadın Acil Destek Uygulaması 1,5 milyon kadın tarafından indirildi.  
Uygulama üzerinden 92 bin ihbar alındı.

Peki, kadına şiddetin önüne geçmek için gerçekleştirilen projelerden birisi olan  
KADES nedir yakından inceleyelim. 

KADES, kadınların ve 
çocukların maruz kaldığı 
şiddet, taciz gibi kötü 
eylemleri biraz olsun 
engellemek adına 
kullanıcılara sunulmuş 
resmi bir uygulamadır. 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanmış ve 
acil durumlarda aklınıza 
gelecek ilk acil müdahale 
uygulamasıdır.

KADES uygulaması, son 
yıllarda giderek artan kadına 
şiddet olaylarının önüne 

geçebilmek ve kadınlara 
yardım edebilmek amacıyla 
geliştirilmiş. Eşinden veya 
bir başkasından şiddet 
gören ya da şiddete maruz 
kalma ihtimali olan kadınlar, 
akıllı telefonları üzerinden 
yapacakları ihbarlarla hızlı 
bir şekilde bu iş için kurulan 
Kadın Acil Destek İhbar 
Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.

Akıllı telefon kullanıcısı bir 
kadının, Google Play Store ve 
Apple Store uygulamasından 
indireceği “Kadın Destek 

Uygulamasını (KADES)”, 
T.C. kimlik numarasını 
girerek ve sonrasından 
EGM serverlarından gelen 
aktivasyon kodu ile aktif hale 
getirebileceği uygulama 
ile aile içi ve kadına yönelik 
şiddet mağduru kadınların 
acil durumlarda cihaz konum 
bilgisini açarak bir tuşla 
155 Polis İmdat Acil Çağrı 
Merkezine ulaşarak, yardım 
çağrısının yapıldığı olay 
yerine en yakın ekip veya 
devriyenin sevk edilerek olaya 
müdahalesi sağlanmaktadır. 
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2018 yılında hayata geçirilen 
KADES projesi 2021 Mart ayı 
itibarıyla yaklaşık rakamlarla 1 
milyon 500 bin kadın tarafından 
indirilen bir aplikasyon olmuş 
ve bu geçen süre içerisinde 
yaklaşık 92 bin ihbar alınarak 
değerlendirilmiştir. Emniyet 
Genel Müdürlüğü ilgili birimleri 
tarafından müdahale süresi 3 ila 
5 dakika arasında belirlenmiştir.   
 

Bununla birlikte  KADES ap-
likasyon uygulamasının 
alanda daha faydalı olması, 
özellikle yabancı şahıslara 
karşı olabilecek herhangi 
bir şiddet ve saldırı olayının 
önüne geçebilmek adına 5 
farklı dilde değerlendirilmiş 
ve aplikasyon sistemi içerisin-
den uygulamaya konulduğu 
bildirilmiştir. 
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 Türkiye
veNATO 

NATO: 
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü 
(North Atlantic Treaty Organiza-
tion)
Dergimizin bu ayki sayısında 72. 
kuruluş yıl dönümünde NATO’yu 
tanımak ve NATO-Türkiye ilişkiler-
ine kısaca bir göz atmak istedik…

4 Nisan 1949'da 12 ülke 
tarafından imzalanan Kuzey 
Atlantik Antlaşması'na daya-
narak kurulan ve farklı dönem-
lerde birçok ülkenin daha 
katıldığı uluslararası askerî 
ittifaktır. Örgüt üyeleri herhangi 
bir dış güçten gelebilecek 
saldırıya karşı ortak savunma 
yapmaktadır. NATO'nun merkezi, 
örgütün Kuzey Amerika ve 
Avrupa'daki üyesinden biri olan 
Belçika'nın başkenti Brüksel'de 
bulunmaktadır. 

Üye ülkeler, herhangi bir üyeye 
karşı yapılan bir silahlı saldırıyı 
tüm üyelere yapılmış sayacakları 
konusunda anlaştılar. Dolayısıyla 
bir silahlı saldırı olması durumun-
da her bir üye, bireysel veya 
kolektif savunma hakkının 
kullanılmasında saldırıya uğrayan 
üyeye yardım edecek ve gerekli 
görüldüğünde Kuzey Atlantik 
bölgesinin güvenliğini sağlamak 
ve sürdürmek için silahlı güce 
başvurabilecekti. 

Antlaşma, üyelerin bir saldırgana 
askerî eylem ile yanıt vermesini 
gerektirmemekteydi. Yanıt 
vermeleri zorunlu olsa da, üyeler 
bunu nasıl yapacaklarını belirleme 
özgürlüğüne sahipti. Bu durum 
Brüksel Antlaşması'nın yanıtın 
askerî olacağını açıkça belirten 5. 
maddesi ile farklılık göstermekte-
dir. Yine de NATO üyelerinin 
saldırıya uğrayan üyeye askerî 
yardımda bulunacakları varsayıl-
maktadır. Antlaşma daha sonra 
Fransa'nın bazı denizaşırı illeri de 
dâhil olmak üzere üye ülkelerin 
Yengeç Dönencesi'nin üstünde 
kalan toprakları ile "gemi, asker 
veya uçaklarını" kapsayacak 
şekilde açıklığa kavuşturuldu.

NATO siyasi ve askeri yollarla 
üyelerini korumayı taahhüt 
eder. Ayrıca, savunma reform-
ları ve barışı koruma gibi çok 
geniş bir yelpaze oluşturan 
konularda NATO üyesi olmayan 
ülkelerle işbirliğini de teşvik 
eder. NATO, tartışmalar ve 
ortaklıkları vasıtasıyla üye ülkeler-
inin topraklarında veya bu 
toprakların dışında çatışmaların 
önlenmesine katkıda bulunur. 
NATO, demokratik değerleri 
geliştirir ve anlaşmazlıkların 
barışçı yollarla çözülmesini 
taahhüt eder.

Diplomatik çabalar sonuç 
vermediği takdirde tek başına 
veya diğer ülkeler ve uluslararası 
örgütlerle işbirliği içinde kriz 
yönetimi ve barışı koruma opera-
syonları yürütecek askeri 
yeteneklere sahiptir.  
NATO’nun üçüncü bir boyutu 
daha vardır. Bu boyut, sivil 
olağanüstü hal planlaması ve 
müttefiklere ve ortaklara afetlerle 
mücadelede yardım ile ilgili 
faaliyetlerin yanı sıra bilim ve 
çevre konularında işbirliğini teşvik 
edecek faaliyetleri de kapsar.

Antlaşmaya göre 20 yıl üyelik 
yapan bir devlet, isterse 
NATO'dan çekilebilir. NATO’ya 
üye olmak isteyen devletlerin 
durumu İncelendikten sonra, 
uygun görülürse üyeliğe alınır. 
Şimdiye kadar sadece Fransa, 
NATO'nun askeri teşkilatından 
ayrılmış, bu yüzden Paris'te 
bulunan NATO Avrupa Ordusu 
Genel Karargahı, Belçika'ya 
taşınmıştır, üye devletlerde de 
ayrıca NATO karargahı vardır. 
Türkiye'deki NATO karargahı 
İzmir'dedir.

NATO, Kore Savaşı üye ülkeleri 
harekete geçirene ve yüksek 
rütbeli iki Amerikalı komutanın 
yönlendirmesiyle birleşik bir 
askerî yapı kurulana kadar siyasi 
bir ortaklıktan ötesi değildi. 
Soğuk Savaş süreci, 1955'te 
kurulan Varşova Paktı'na üye 
ülkelerle çekişmelere yol açtı. 
Avrupa ülkeleri ile ABD arasındaki 
ilişkilerin gücü üzerindeki şüphel-
er, bağımsız Fransız nükleer 
caydırıcılığına ve 1966'da 
Fransa'nın NATO'nun askerî 
kanadından çekilmesine yol açan 
NATO savunmasının olası bir 
Sovyet işgaline karşı güvenil-
irliğine olan şüpheler ile birlikte 
zaman zaman artış gösterdi. 
1989'da Berlin Duvarı yıkıldıktan 
sonra örgüt, Yugoslavya'nın 
dağılması sürecine karıştı. 

NATO 1992 yılında, 
Bosna-Hersek’e yönelik olarak 
BM silah ambargosunun 
denizden uygulanmasında rol 
almış; BM Güvenlik Konseyi 
Kararı tahtında 1993 yılından 
itibaren uçuşa yasaklı bölge 
uygulamasını desteklemiştir.

Bu kapsamda NATO tarihinde ilk 
defa 1994 yılında fiilen muharebe 
ortamına girmiştir. Dayton Barış 
Anlaşmasının ardından NATO, BM 
kapsamında 60.000 mevcutlu 
Uygulama Gücünü (IFOR) ülkede 
konuşlandırmıştır. Bunu, Aralık 
1996’dan itibaren 32.000 
mevcutlu İstikrar Kuvvetinin 
(SFOR) konuşlandırılması 
izlemiştir. 
NATO Bosna-Hersek’teki 
mevcudiyetini 2004 yılında 
EUFOR-ALTHEA Harekâtını 
başlatan Avrupa Birliği’ne 
devretmiştir.

Kosova’da ortaya çıkan insani kriz 
üzerine NATO, Haziran 1999’da 
Kosova’ya müdahil olmuştur. 
Kosova’nın Şubat 2008’de 
bağımsızlığını ilan etmesinin 
ardından İttifak, 1244 sayılı BM 
Güvenlik Konseyi temelindeki 
KFOR Harekâtı vasıtasıyla bu 
ülkedeki mevcudiyetini 
sürdürmektedir.

Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 
örgüte üye ülkelerin silahlı bir 
saldırıya uğrayan herhangi bir üye 
ülkeye yardım etmelerini öngören 
5. maddesi, NATO tarihinde ilk ve 
tek kez 2001'deki 11 Eylül 
saldırılarından sonra uygulandı. 
Gerçekleştirilen bu saldırıların 
ardından askerler, NATO 
liderliğindeki ISAF'in emrinde 
Afganistan'a konuşlandırıldı. 
Örgüt aralarında 2017’de Irak'a 
eğitmen yollanması, 2008-2016 
korsanlığa karşı operasyonların 
desteklenmesi ve 2011'de 
Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyinin 1973 sayılı kararı 
uyarınca Libya üzerinde uçuşa 

yasak bölgenin uygulanması ile 
denizden silah ambargosunun 
uygulanması ve sivillerin korun-
ması gibi çeşitli ek rollerde yer 
aldı. 

NATO üyelerini istişareler için 
toplantıya çağıran daha az etkili 
4. madde, Türkiye tarafından, 
1991’de Birinci Körfez Krizi 
sırasında, 2003'te Irak Savaşı 
sırasında, 2012'de Suriye İç Savaşı 
sırasında silahsız bir Türk RF-4 
keşif jetinin düşürülmesinin ve 
Suriye'den Türkiye'ye havan topu 
atılmasının ardından ve 2012'de 
Suriye rejimince Akçakale’ye 
açılan top ateşi ile 5 
vatandaşımızın şehit olması 
nedeniyle, 2015’te DEAŞ’ın 
Suruç’taki terör saldırısı akabinde, 
2020’de Suriye Rejimi ve 
destekçileri tarafından İdlib’deki 
askerlerimize karşı yapılan saldırı 
akabinde ve Polonya tarafından 
2014'te Rusya'nın Kırım'a müda-
halesinden sonra uygulandı.

NATO’nun Brüksel’deki siyasi 
karargahında her üye ülkenin bir 
daimi delegasyonu bulunmak-
tadır. Bu delegasyonun başında 
İttifak’ın danışma ve karar 
süreçlerinde ülkesini temsil eden 
bir büyükelçi bulunur. Kuzey 
Atlantik Konseyi örgüt içindeki en 
önemli siyasi karar mekaniz-
masıdır. Konsey değişik düzey-
lerde toplanır. Üyelerin önemli 
konularda bir anlaşmaya varma-
larına yardımcı olan NATO Genel 
Sekreteri Konsey’in başkanıdır. 
NATO komitelerinde kararlar 
oybirliği ile alınır. Bu nedenle bir 
“NATO kararı” tüm üye ülkelerin 
ortak iradesini yansıtır. NATO’nun 
kendisine ait pek az daimi kuvveti 
vardır. 

NATO 
Nasıl Çalışır?
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NATO: 
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü 
(North Atlantic Treaty Organiza-
tion)
Dergimizin bu ayki sayısında 72. 
kuruluş yıl dönümünde NATO’yu 
tanımak ve NATO-Türkiye ilişkiler-
ine kısaca bir göz atmak istedik…

4 Nisan 1949'da 12 ülke 
tarafından imzalanan Kuzey 
Atlantik Antlaşması'na daya-
narak kurulan ve farklı dönem-
lerde birçok ülkenin daha 
katıldığı uluslararası askerî 
ittifaktır. Örgüt üyeleri herhangi 
bir dış güçten gelebilecek 
saldırıya karşı ortak savunma 
yapmaktadır. NATO'nun merkezi, 
örgütün Kuzey Amerika ve 
Avrupa'daki üyesinden biri olan 
Belçika'nın başkenti Brüksel'de 
bulunmaktadır. 

Üye ülkeler, herhangi bir üyeye 
karşı yapılan bir silahlı saldırıyı 
tüm üyelere yapılmış sayacakları 
konusunda anlaştılar. Dolayısıyla 
bir silahlı saldırı olması durumun-
da her bir üye, bireysel veya 
kolektif savunma hakkının 
kullanılmasında saldırıya uğrayan 
üyeye yardım edecek ve gerekli 
görüldüğünde Kuzey Atlantik 
bölgesinin güvenliğini sağlamak 
ve sürdürmek için silahlı güce 
başvurabilecekti. 

Antlaşma, üyelerin bir saldırgana 
askerî eylem ile yanıt vermesini 
gerektirmemekteydi. Yanıt 
vermeleri zorunlu olsa da, üyeler 
bunu nasıl yapacaklarını belirleme 
özgürlüğüne sahipti. Bu durum 
Brüksel Antlaşması'nın yanıtın 
askerî olacağını açıkça belirten 5. 
maddesi ile farklılık göstermekte-
dir. Yine de NATO üyelerinin 
saldırıya uğrayan üyeye askerî 
yardımda bulunacakları varsayıl-
maktadır. Antlaşma daha sonra 
Fransa'nın bazı denizaşırı illeri de 
dâhil olmak üzere üye ülkelerin 
Yengeç Dönencesi'nin üstünde 
kalan toprakları ile "gemi, asker 
veya uçaklarını" kapsayacak 
şekilde açıklığa kavuşturuldu.

NATO siyasi ve askeri yollarla 
üyelerini korumayı taahhüt 
eder. Ayrıca, savunma reform-
ları ve barışı koruma gibi çok 
geniş bir yelpaze oluşturan 
konularda NATO üyesi olmayan 
ülkelerle işbirliğini de teşvik 
eder. NATO, tartışmalar ve 
ortaklıkları vasıtasıyla üye ülkeler-
inin topraklarında veya bu 
toprakların dışında çatışmaların 
önlenmesine katkıda bulunur. 
NATO, demokratik değerleri 
geliştirir ve anlaşmazlıkların 
barışçı yollarla çözülmesini 
taahhüt eder.

Diplomatik çabalar sonuç 
vermediği takdirde tek başına 
veya diğer ülkeler ve uluslararası 
örgütlerle işbirliği içinde kriz 
yönetimi ve barışı koruma opera-
syonları yürütecek askeri 
yeteneklere sahiptir.  
NATO’nun üçüncü bir boyutu 
daha vardır. Bu boyut, sivil 
olağanüstü hal planlaması ve 
müttefiklere ve ortaklara afetlerle 
mücadelede yardım ile ilgili 
faaliyetlerin yanı sıra bilim ve 
çevre konularında işbirliğini teşvik 
edecek faaliyetleri de kapsar.

Antlaşmaya göre 20 yıl üyelik 
yapan bir devlet, isterse 
NATO'dan çekilebilir. NATO’ya 
üye olmak isteyen devletlerin 
durumu İncelendikten sonra, 
uygun görülürse üyeliğe alınır. 
Şimdiye kadar sadece Fransa, 
NATO'nun askeri teşkilatından 
ayrılmış, bu yüzden Paris'te 
bulunan NATO Avrupa Ordusu 
Genel Karargahı, Belçika'ya 
taşınmıştır, üye devletlerde de 
ayrıca NATO karargahı vardır. 
Türkiye'deki NATO karargahı 
İzmir'dedir.

NATO, Kore Savaşı üye ülkeleri 
harekete geçirene ve yüksek 
rütbeli iki Amerikalı komutanın 
yönlendirmesiyle birleşik bir 
askerî yapı kurulana kadar siyasi 
bir ortaklıktan ötesi değildi. 
Soğuk Savaş süreci, 1955'te 
kurulan Varşova Paktı'na üye 
ülkelerle çekişmelere yol açtı. 
Avrupa ülkeleri ile ABD arasındaki 
ilişkilerin gücü üzerindeki şüphel-
er, bağımsız Fransız nükleer 
caydırıcılığına ve 1966'da 
Fransa'nın NATO'nun askerî 
kanadından çekilmesine yol açan 
NATO savunmasının olası bir 
Sovyet işgaline karşı güvenil-
irliğine olan şüpheler ile birlikte 
zaman zaman artış gösterdi. 
1989'da Berlin Duvarı yıkıldıktan 
sonra örgüt, Yugoslavya'nın 
dağılması sürecine karıştı. 

NATO 1992 yılında, 
Bosna-Hersek’e yönelik olarak 
BM silah ambargosunun 
denizden uygulanmasında rol 
almış; BM Güvenlik Konseyi 
Kararı tahtında 1993 yılından 
itibaren uçuşa yasaklı bölge 
uygulamasını desteklemiştir.

Bu kapsamda NATO tarihinde ilk 
defa 1994 yılında fiilen muharebe 
ortamına girmiştir. Dayton Barış 
Anlaşmasının ardından NATO, BM 
kapsamında 60.000 mevcutlu 
Uygulama Gücünü (IFOR) ülkede 
konuşlandırmıştır. Bunu, Aralık 
1996’dan itibaren 32.000 
mevcutlu İstikrar Kuvvetinin 
(SFOR) konuşlandırılması 
izlemiştir. 
NATO Bosna-Hersek’teki 
mevcudiyetini 2004 yılında 
EUFOR-ALTHEA Harekâtını 
başlatan Avrupa Birliği’ne 
devretmiştir.

Kosova’da ortaya çıkan insani kriz 
üzerine NATO, Haziran 1999’da 
Kosova’ya müdahil olmuştur. 
Kosova’nın Şubat 2008’de 
bağımsızlığını ilan etmesinin 
ardından İttifak, 1244 sayılı BM 
Güvenlik Konseyi temelindeki 
KFOR Harekâtı vasıtasıyla bu 
ülkedeki mevcudiyetini 
sürdürmektedir.

Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 
örgüte üye ülkelerin silahlı bir 
saldırıya uğrayan herhangi bir üye 
ülkeye yardım etmelerini öngören 
5. maddesi, NATO tarihinde ilk ve 
tek kez 2001'deki 11 Eylül 
saldırılarından sonra uygulandı. 
Gerçekleştirilen bu saldırıların 
ardından askerler, NATO 
liderliğindeki ISAF'in emrinde 
Afganistan'a konuşlandırıldı. 
Örgüt aralarında 2017’de Irak'a 
eğitmen yollanması, 2008-2016 
korsanlığa karşı operasyonların 
desteklenmesi ve 2011'de 
Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyinin 1973 sayılı kararı 
uyarınca Libya üzerinde uçuşa 

yasak bölgenin uygulanması ile 
denizden silah ambargosunun 
uygulanması ve sivillerin korun-
ması gibi çeşitli ek rollerde yer 
aldı. 

NATO üyelerini istişareler için 
toplantıya çağıran daha az etkili 
4. madde, Türkiye tarafından, 
1991’de Birinci Körfez Krizi 
sırasında, 2003'te Irak Savaşı 
sırasında, 2012'de Suriye İç Savaşı 
sırasında silahsız bir Türk RF-4 
keşif jetinin düşürülmesinin ve 
Suriye'den Türkiye'ye havan topu 
atılmasının ardından ve 2012'de 
Suriye rejimince Akçakale’ye 
açılan top ateşi ile 5 
vatandaşımızın şehit olması 
nedeniyle, 2015’te DEAŞ’ın 
Suruç’taki terör saldırısı akabinde, 
2020’de Suriye Rejimi ve 
destekçileri tarafından İdlib’deki 
askerlerimize karşı yapılan saldırı 
akabinde ve Polonya tarafından 
2014'te Rusya'nın Kırım'a müda-
halesinden sonra uygulandı.

NATO’nun Brüksel’deki siyasi 
karargahında her üye ülkenin bir 
daimi delegasyonu bulunmak-
tadır. Bu delegasyonun başında 
İttifak’ın danışma ve karar 
süreçlerinde ülkesini temsil eden 
bir büyükelçi bulunur. Kuzey 
Atlantik Konseyi örgüt içindeki en 
önemli siyasi karar mekaniz-
masıdır. Konsey değişik düzey-
lerde toplanır. Üyelerin önemli 
konularda bir anlaşmaya varma-
larına yardımcı olan NATO Genel 
Sekreteri Konsey’in başkanıdır. 
NATO komitelerinde kararlar 
oybirliği ile alınır. Bu nedenle bir 
“NATO kararı” tüm üye ülkelerin 
ortak iradesini yansıtır. NATO’nun 
kendisine ait pek az daimi kuvveti 
vardır. 
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Türkiye, II. Dünya Savaşı’nın 
ardından tarihi bir seçim yaparak 
özgür dünya ile birlikte, Batı 
Blokunda yer almayı tercih 
etmiştir. Genç Türkiye Cumhuri-
yeti’nin temel felsefesi ile uyumlu 
olan bu politika, Türkiye’nin 1952 
yılında NATO’ya üye olmasıyla 
taçlandırılmıştır. O günden bu 
yana NATO, Türkiye’nin savunma 
ve güvenlik politikasının mihenk 
taşını oluşturmuştur.

Türkiye’nin NATO üyeliğine 
ilişkin protokol 17 Ekim 1951 
tarihinde imzalanmıştır. Kuzey 
Atlantik anlaşmasına Türkiye 
Cumhuriyeti’nin katılmasına dair 
kanun 18 Şubat 1952 tarihinde 
kabul edilmiş olup, ülkemiz 
Yunanistan’la birlikte anılan 
tarihte NATO’ya üye olmuştur.

Türkiye, NATO ile bilhassa Balkan-
lar, Kafkasya ve Kuzey Afrika ile 
Orta Doğu’daki ortakları arasında-
ki ilişkilerin gelişmesi ve 
NATO’nun Açık Kapı politikasının 
uygulanması bağlamında öncü rol 
oynamaktadır. Ayrıca Türkiye 
NATO harekâtlarına en fazla katkı 
yapan ilk beş müttefik arasında 
yer almaktadır. 

12 NATO üyesi ülke, NATO'ya 4 
Nisan 1949 tarihinde kurucu 
üyeler olarak katılan ülkelerdir. 
Fransa NATO'nun askeri kolundan 
1966 yılında ayrılmış olmasına 
rağmen, 2009 yılında geri 
dönmüştür. Danimarka'nın 
üyeliği, Faroe Adaları ile Grön-
land'ı kapsamaktadır. Üye ülkeler 
arasında yer alan İzlanda'nın, 
askeri ordusu bulunmamaktadır.

Türkiye yeni yılla birlikte NATO 
bünyesindeki, Çok Yüksek Hazırlık 
Seviyeli Müşterek Görev 
Kuvveti'nin (VJTF) komutasını 
devraldı. 2019 yılında Almanya, 
2020'de de Polonya'nın öncülük 
ettiği kuvvetin komutası böyle-
likle 31 Aralık 2021 tarihine dek 
Türkiye'de olacak.

Geri kalan 2 bin 200 asker ise 
Arnavutluk, Macaristan, Karadağ, 
Polonya, Romanya, İtalya, Leton-
ya, Slovakya, İspanya, İngiltere ve 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
ordularına mensup askerlerden 
oluşuyor.

NATO'dan yapılan açıklamada, 4 
bin 200 kişilik Türk gücünün, 
Türkiye'de son teknoloji ile 
üretilen silahlı araçlar, tanksavar 
roketleri ve obüslerle VJTF'ye 
katıldığı bildirildi.

ABD, Almanya, Arnavutluk, 
Belçika, Birleşik Krallık, Bulgar-
istan, Çekya, Danimarka, Eston-
ya, Fransa, Hollanda, Hırvatistan, 
İtalya, İzlanda, İspanya, Kanada, 
Karadağ, Letonya, Litvanya, 
Lüksemburg, Macaristan, Norveç, 
Portekiz, Polonya, Romanya, 
Slovakya, Slovenya, Türkiye, 
Yunanistan, Kuzey Makedonya

Avusturya, Azerbaycan, Belarus, 
Bosna-Hersek, Ermenistan, 
Finlandiya, Gürcistan, İrlanda, 
İsveç, İsviçre, Kazakistan, 
Kırgızistan, Makedonya, Malta, 
Moldova, Özbekistan, Rusya, 
Sırbistan, Tacikistan, Türkmeni-
stan, Ukrayna

Kuzey Atlantik Konseyi bir operasyon yapılmasına 
karar verdiğinde üye ülkeler bu operasyona isteğe 
bağlı olarak katkıda bulunurlar. Bu kuvvetler opera-
syon tamamlandığında kendi ülkelerine dönerler. 
Bu operasyonları eş güdümlemek ve yürütmek 
askeri komuta yapısının görevidir. Bu yapı değişik 
üye ülkelerdeki karargahlar ve üslerden oluşur.
NATO’nun günlük faaliyetleri ortak bütçelerden 
finanse edilir. Üye ülkeler bu bütçelere üzerinde 
anlaşmaya varılmış bir masraf paylaşma formülü 
çerçevesinde katkıda bulunurlar

Türk Silahlı Kuvvetleri
 bu bağlamda, toplamda 
6 bin 400 kişilik 
askeri personelden 
oluşan güce, 
4 bin 200 piyade ile 
destek verecek. 

Üyesi Ülkeler 
Hangileri?

NATO 
Müttefikleri (30)

Avrupa Atlantik 
Ortaklık Konseyi Ülkeleri (21)

Cezayir, Fas, İsrail, Mısır, 
Moritanya, Tunus, Ürdün

Akdeniz Diyaloğu Ortakları (7)

Bahreyn, BAE, Katar, Kuveyt

İstanbul İşbirliği Girişimi 
Ortakları (4)

Afganistan, Avustralya, Irak, 
Japonya, Kolombiya, Kore, 
Moğolistan, Pakistan, Yeni 
Zelanda

Küresel Ortaklar (9)
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Türkiye, II. Dünya Savaşı’nın 
ardından tarihi bir seçim yaparak 
özgür dünya ile birlikte, Batı 
Blokunda yer almayı tercih 
etmiştir. Genç Türkiye Cumhuri-
yeti’nin temel felsefesi ile uyumlu 
olan bu politika, Türkiye’nin 1952 
yılında NATO’ya üye olmasıyla 
taçlandırılmıştır. O günden bu 
yana NATO, Türkiye’nin savunma 
ve güvenlik politikasının mihenk 
taşını oluşturmuştur.

Türkiye’nin NATO üyeliğine 
ilişkin protokol 17 Ekim 1951 
tarihinde imzalanmıştır. Kuzey 
Atlantik anlaşmasına Türkiye 
Cumhuriyeti’nin katılmasına dair 
kanun 18 Şubat 1952 tarihinde 
kabul edilmiş olup, ülkemiz 
Yunanistan’la birlikte anılan 
tarihte NATO’ya üye olmuştur.

Türkiye, NATO ile bilhassa Balkan-
lar, Kafkasya ve Kuzey Afrika ile 
Orta Doğu’daki ortakları arasında-
ki ilişkilerin gelişmesi ve 
NATO’nun Açık Kapı politikasının 
uygulanması bağlamında öncü rol 
oynamaktadır. Ayrıca Türkiye 
NATO harekâtlarına en fazla katkı 
yapan ilk beş müttefik arasında 
yer almaktadır. 

12 NATO üyesi ülke, NATO'ya 4 
Nisan 1949 tarihinde kurucu 
üyeler olarak katılan ülkelerdir. 
Fransa NATO'nun askeri kolundan 
1966 yılında ayrılmış olmasına 
rağmen, 2009 yılında geri 
dönmüştür. Danimarka'nın 
üyeliği, Faroe Adaları ile Grön-
land'ı kapsamaktadır. Üye ülkeler 
arasında yer alan İzlanda'nın, 
askeri ordusu bulunmamaktadır.

Türkiye yeni yılla birlikte NATO 
bünyesindeki, Çok Yüksek Hazırlık 
Seviyeli Müşterek Görev 
Kuvveti'nin (VJTF) komutasını 
devraldı. 2019 yılında Almanya, 
2020'de de Polonya'nın öncülük 
ettiği kuvvetin komutası böyle-
likle 31 Aralık 2021 tarihine dek 
Türkiye'de olacak.

Geri kalan 2 bin 200 asker ise 
Arnavutluk, Macaristan, Karadağ, 
Polonya, Romanya, İtalya, Leton-
ya, Slovakya, İspanya, İngiltere ve 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
ordularına mensup askerlerden 
oluşuyor.

NATO'dan yapılan açıklamada, 4 
bin 200 kişilik Türk gücünün, 
Türkiye'de son teknoloji ile 
üretilen silahlı araçlar, tanksavar 
roketleri ve obüslerle VJTF'ye 
katıldığı bildirildi.

ABD, Almanya, Arnavutluk, 
Belçika, Birleşik Krallık, Bulgar-
istan, Çekya, Danimarka, Eston-
ya, Fransa, Hollanda, Hırvatistan, 
İtalya, İzlanda, İspanya, Kanada, 
Karadağ, Letonya, Litvanya, 
Lüksemburg, Macaristan, Norveç, 
Portekiz, Polonya, Romanya, 
Slovakya, Slovenya, Türkiye, 
Yunanistan, Kuzey Makedonya

Avusturya, Azerbaycan, Belarus, 
Bosna-Hersek, Ermenistan, 
Finlandiya, Gürcistan, İrlanda, 
İsveç, İsviçre, Kazakistan, 
Kırgızistan, Makedonya, Malta, 
Moldova, Özbekistan, Rusya, 
Sırbistan, Tacikistan, Türkmeni-
stan, Ukrayna

Kuzey Atlantik Konseyi bir operasyon yapılmasına 
karar verdiğinde üye ülkeler bu operasyona isteğe 
bağlı olarak katkıda bulunurlar. Bu kuvvetler opera-
syon tamamlandığında kendi ülkelerine dönerler. 
Bu operasyonları eş güdümlemek ve yürütmek 
askeri komuta yapısının görevidir. Bu yapı değişik 
üye ülkelerdeki karargahlar ve üslerden oluşur.
NATO’nun günlük faaliyetleri ortak bütçelerden 
finanse edilir. Üye ülkeler bu bütçelere üzerinde 
anlaşmaya varılmış bir masraf paylaşma formülü 
çerçevesinde katkıda bulunurlar

Türk Silahlı Kuvvetleri
 bu bağlamda, toplamda 
6 bin 400 kişilik 
askeri personelden 
oluşan güce, 
4 bin 200 piyade ile 
destek verecek. 

Üyesi Ülkeler 
Hangileri?

NATO 
Müttefikleri (30)

Avrupa Atlantik 
Ortaklık Konseyi Ülkeleri (21)

Cezayir, Fas, İsrail, Mısır, 
Moritanya, Tunus, Ürdün

Akdeniz Diyaloğu Ortakları (7)

Bahreyn, BAE, Katar, Kuveyt

İstanbul İşbirliği Girişimi 
Ortakları (4)

Afganistan, Avustralya, Irak, 
Japonya, Kolombiya, Kore, 
Moğolistan, Pakistan, Yeni 
Zelanda

Küresel Ortaklar (9)

Kaynak: Türkiye Dışişleri Bakanlığı
                    Türkiye Dışişleri Bakanlığı NATO
                     Genel bilgi notu
                     Nato.int
                     Wikipedia.org

Ümit ŞENER
Gazeteci-Yazar
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Milenyum Çocuklarının 

Ramazanı
Pandemi dönemindeyiz, 
amenna... Ancak çocukluk 
ramazanlarımızın tadı hala 
damağımızda, sırasını 
bekleyerek sıcacık kokusunu 
kucakladığımız pidelerin huzuru 
kalbimizde ise, bu hoş duyguları 
evlatlarımızın da yaşamasını 
istiyorsak; milemyum çağında 
da olsak, pandeminin içinde 
de olsak, bu günlerin değerini 
bilerek, keyfini doya doya 
yaşamalı, yaşatmalıyız. 
 
Ramazan ayı çocuklar için 
hem ilklerin yaşandığı, hem 
dini ve ahlaki, ayrıca vicdani 
duyguların farkına varıldığı 
anları içerir. Onlar için bu 
anlar; ayrı bir değer taşır. Bu 
değer, çocukların inancının da 
temellerini oluşturmaktadır. 
 
Bir bakıma da ramazan günleri 
çocuklar için toplumsallaşma, 
sosyalleşme anlamındadır. 

Sahura kalkan ev halkına 
katılmak, çocuk için bir level 
atlamak gibidir. Kimi zaman 
sabahları yataktan zor 
kalkanlar, sahura kaldırılmak 
için yatmadan evvel adeta ev 
halkına yalvarır. Kimi “anne 
kalkamazsam yüzüme su serp” 
der, kimi “baba,  burnuma 
yemekleri koklattır, uyanırım” 
diye türlü isteklerde bulunur.  
 
Tam gün olmasa da tekne orucu 
diye adlandırılan ya da direkli 
oruç dediğimiz molalar verilerek 
tutulan oruçlar da olsa çocuğun 
oruç tutmaya teşvik edilmesi, 
engellenmemesi; onların 
kendilerine olan güvenini, 
sabrını ve dayanıklılığını 
görmesini sağlar. 
Ramazan günlerinin 
çocuklarımıza sağladığı bir 
diğer güzellik de paylaşma, 
yardımlaşma ve vicdani 
duyguların ortaya çıkmasıdır. 

Yapılan fitre ve zekat yardımları, 
yardıma muhtaçların var 
olduğunu, bu ihtiyaç sahipleri 
ile ilgilenilmesinin bir ibadet 
olduğunu, bu yapılan yardım ve 
gösterilen ilginin sadece iyilik 
değil, aynı zamanda inancımız 
gereği bir görev olduğunu idrak 
ettirir. Bu idrak ile sahip olunan 
nimetlere şükür ve hamd 
kavramlarının farkına varır. 
 
Çocuklarımıza tüm dini 
olgularda olması gerektiği 
gibi; ramazan orucunu 
ve ramazan günlerinin 
nasıl yaşanması gerektiği 
konularını da sevdirerek, 
sindire sindire içselleştirmek 
doğrudur. Alçakgönüllü 
olmayı, sakinliği, hoşgörüyü 
yardımlaşmayı velhasılı oruçlu 
iken yapacağımız tüm selim 
hareketler evlatlarımıza örnek 
olmaktadır. Anne babalar 
çocuklarına rol modeldirler. 

Mübarek aylardayız. Önümüzde sonsuz rahmet kapılarının açıldığı  
gönüllerin sultanı Ramazan-ı Şerif var. Ne mutlu bizlere. 

Köşe Yazısı
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Milenyum Çocuklarının 

Ramazanı

Dinimizde çocuk melektir 
ve melekler günahsızdır. 
Onları günahla, cezayla ve 
cehennem korkusuyla karşı 
karşıya getirmeden, ibadetleri 
severek, sevdirerek tanıtılması 
gerekmektedir. Bu nedenle 
öncelikle tüm ibadetleri olduğu 
gibi ramazan gün ve gecelerinin 
ibadetlerini severek yapmak, 
çocuklarımıza örnek olmak 
bakımından büyük önem 
taşımaktadır. 
 
Pandemi dönemi o meşhur 
kalabalık iftar sofralarını 
engelliyor olsa da; evlatlarımızın 
o güzel anları hiç olmazsa 
sözle bilmesi için, çekirdek 
aile iftar sofrasında sohbetler 
etmeli,  eski ramazan günlerine 
ait fotoğrafları çıkararak o 
ortamları görsel olarak da 
anlatmayı düşünmek fena fikir 
olmasa gerek. Bu sohbetleri 
peygamber efendimizden 
hadislerle, kıssalarla süslemek, 

hem onların bakış açısını hem 
bizim soframızın bereketini 
genişletecektir. Böylece 
tazelenen zihinlerimiz, 
hem bizlerin ruhunu hem 
çocuklarımızın gönüllerini 
cilalayacak güce erişir. 
Bu dönemde elbette ki toplu 
teravihler eskisi kadar sık 
saflar barındırmıyor. Evlerimizin 
kıblegah haline getirilmesi 
bile çocuk gözünde dinimizi, 
inancımızı ve ibadetlerimizi 
sevdirerek, içselleştirebilir. 
Böylece çocuk, şükretmenin 
yaşattığı huzuru, hem yaşar hem 
de seyreder.  
 
Camilerde yapılamayan 
ibadetlerin evde yapılması 
hem pandeminin hem de 
ramazanın farkındalığını 
yaratır. 
Ruhu diri tutan, gündüzünün 
de faydalı ilmi işlerle 
geçirildiği ramazan günleri 
kalplerimize de etkisini 

gösterir. Eğlenceli ve öğretici 
aktivitelerle çocuklarımızın 
ramazan günlerini yaşaması, 
hissetmesi ve diğer günlerden 
farkını idrak etmesini 
sağlamak büyüklere de sevinç 
yaşatır.  

Ramazan eğlenceleri bir 
yana, oruç çocuğa hazlarını 
ertlemeyi, sabretmeyi, 
öfke kontrolünün önemini, 
merhameti, açın halinden 
anlayarak empati yapabilmeyi 
öğretir. Bu nedenledir ki oruç 
tutmak isteyen çocukların, 
elbette ki zorlama olmadan 
engellenmemesi gerekir. 
Yaratıcısı için birşeyler yapmış 
olma sevincini belki de ilk defa 
yaşayacak olan çocukların bu 
ayda ruhu aydınlanır. Yaptığı 
ibadetler için Rabbinin onu 
seveceği ümidini barındırmaya 
adım atar.  
Mükafatını umutla bekleyen 
çocuklara sevgilerimle...

Gönül Demet
Instagram:@gonul.gozuyle
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Nurullah  
Mahmut  
Dündar

Peki, nedir bu  
Bitcoin?

Merhaba hocam sizi biraz 
tanıyabilir miyiz?  
Kendinizden bahseder 
misiniz? 
Ben Nurullah Mahmut Dündar, 
yaklaşık 4 senedir Medipol 
Üniversitesi’nde Blockchain 
Teknolojisi, Bitcoin ve kripto 
paralar üzerine dersler veriyorum. 
Uluslararası Ticaret ve İktisat 
lisanslarım sonrası Siyaset Bilimi 
ve İslam İktisadı alanında yüksek 

lisansımı bitirdim.    İslam 
İktisadı ve Finans üzerine de 
doktora çalışmalarıma devam 
ediyorum. Türkiye’de Blockchain 
Teknolojisi, Bitcoin ve kripto  
paralar üzerine ilk dersi açmak 
nasip oldu lisans düzeyinde.
Özellikle Bitcoin ve Blockchain 
konusunu akademik düzeye 
taşımak ve bu alanda 4 yıldır 
dersler veriyor olmak güzel bir 
duygu. 

Bitcoin yaklaşık 12 yıl önce Satoshi 
Nakomato isimli ama hala kimsenin 
kim olduğunu bilmediği bir kişinin 
yazmış olduğu bir makale sonucu 
ortaya çıkan varlıktır.  
Bir kripto para. Blockchain 
teknolojisinin bir ürünü olarak 
ortaya çıktı kripto para, dünyada çok 
hızlı değişiyoruz çok hızlı hareket 
ediyoruz. 
 
Geleneksel postanın, e postaya 
dönüşümü gibi her alanda 
dijitalleşmelerimiz mevcut. Bitcoin 

de bu dijital değişimin finans 
alanındaki dönüşümü diyebiliriz. 
Bitcoin özellikle hızlı fiyat artışları 
dolayısıyla çok gündeme gelen bir 
şey, bunun en önemli sebeplerinden 
bir tanesi Bitcoin’in bir finansal 
alternatifinin olmayışı ve herhangi 
bir kurum, yapı, devletin ortaya 
çıkartmadığı bir varlığın ortaya 
çıkması durumu. Bunu bir para 
transferi ya da bir tasarruf aracı 
olarak gören insan sayısı her geçen 
gün artıyor. 
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İktisatta bir şeyin fiyatını arz 
talep dengesi belirler, Bitcoin’in 
arzı sınırlı. Toplamda 2140 
yılına kadar 21 milyon Bitcoin 
üretilecek. Bu süreç içinde 
sınırlı bir arz ve çok fazla talep 
olduğu için dolayısıyla her 
geçen gün fiyat artıyor. Bugün 
50 bin dolar civarında Bitcoin 
fiyatı bundan 5-6 yıl önce 
10-20 dolar rakamlarından 
bahsediyorduk.  O zamanlar 
1000 dolar, 10 bin dolar, 50 
bin dolar, 100 bin dolar hatta 
1 milyon dolar rakamlarını 
tartışıyorduk. Bu basamaklar 
her geçen gün birer birer 
gerçekleşiyor. Bugün 50 bin 
dolar bundan 3 sene sonra 250 
bin dolar olacak muhtemelen. 
Gelecekte daha yüksek 
rakamlara ulaşacak. Çünkü bu 
klasikleşmiş konvansiyonel 
finansal siteme güzel bir 
alternatif sadece buna da değil 
özellikle dünya üzerinde rezerv 
para olarak kullanılan doların 
itibarının çok ciddi manada 
eksilmesi ve 1971 yılından 
itibaren ABD Başkanı Nixon’un 

“Biz artık basmış 
olduğumuz 
Amerikan doları 
karşılığında 
merkez 
bankamızda 
altın tutmuyoruz 
basmış 
olduğumuz 
doların merkez 
bankasında 
altın karşılığı yok” 
açıklamasından 
sonra dünya 
üzerindeki bütün 
paralar itibari paraya 
dönmüş durumda. Bugün 
kullanılan tüm kâğıt paralar 
dünya ülkelerinin itibarı 
üzerinden değerlendiriliyor. 
Bitcoin de bu noktada bir itibari 
paradır. Ancak itibarını bir 
devletin gücünden, varlığından, 
sömürgeciliğinden değil 
tamamıyla teknolojik gücünden 
almaktadır. Bu Bitcoin’i çok 
daha tercih edilebilir çok daha 
güçlü kılıyor. 

Blokchain nedir peki 
farkı ne bitcoin ile? 
Dünya üzerinde ilk kripto para 
Bitcoin tabi ki ama bugün 
yüzlerce kripto para var, her 
geçen gün yeni kripto para 
ortaya çıkıyor. Bunların bazıları 
çok ciddi hacimlere sahip. 
Mesela Etherium, Bitcoin’den 
sonra ortaya çıktı ama kendi 
teknolojik gücü itibarıyla akıllı 
sözleşmeler “smart contract” 
yapabileceğiniz, fon yönetimi 
sağlayabileceğiniz çok değerli 
bir para.
Ripple var, Litecoin var. Yani 
Bitcoin’den sonra bir çok kripto 
para ortaya çıktı ve her biri farklı 
özelliklere sahip.  

Peki, nereye gidecek 
bu işin sonu? 
Dünya artık dijitalleşiyor, dünya 
artık konvansiyonel ürünlerin 
kullanımının azaldığı, yenilikçi 
ürünlerin tercih edilmeye 
başlandığı bir noktaya eviriliyor. 
Bitcoin de bu yenilikçi 
ürünlerden bir tanesi, fiyat 
artışı dolayısıyla özellikle çok 
ciddi talep topluyor.
Uluslararası fon transferini çok 
hızlı gerçekleştirebiliyor, yani 
normal bir para transferi için 
Türkiye’den ABD’ye bir para 
transferi çok uzun sürebiliyor. 
Bankaların mesai saatleri, 
çalışma saatleri, saat farkı gibi 

birçok faktör devreye girebiliyor 
ve maliyeti çok yüksek olabiliyor. 
Ancak Bitcoin ile 7/24 işlem 
yapabiliyorsunuz 10 dakika 
içerisinde para transferiniz 
gerçekleşebiliyor ve dünya 
üzerinde bunu her yerde anında 
nakde çevirebiliyorsunuz. 
Dolayısıyla Bitcoin’in 
gelecekte çok çok yüksek 
fiyatlardan işlem göreceğini, 
talep edileceğini,  tercih 
edileceğini, bazı devletlerin 
dahi hatta şirketlerin bile fon 
transferlerini Bitcoin üzerinden 
gerçekleştirebileceğini görmek 
bunların yapılması şaşırtıcı 
olmayacaktır.  
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Bitcoin ponzi mi  
ya da balon mu  
hocam bu konuda  
çok olumsuz yorum var?

Bitcoin az önce bahsettiğimiz 
gibi, arzı sınırlı, talebi her 
geçen gün artan, gücünü 
teknolojiden alan bir ürün. Bir 
merkezi sistemin olmayışından 
yani Bitcoin’i ortaya çıkarmış 
buna müdahale olacak bir 
kurumun olmamasından dolayı 
Bitcoin aynı zamanda güvenli bir 
şekilde çalışıyor. 

Blockchain veri tabanında, 
dağıtık defter teknolojisini 
kullanıyorsunuz Bitcoin’de. 
Bu ilk olarak güvenli, şifreli 
sürekli bahsedildiği gibi kripto 
kavramını da içine alan harika 
bir teknolojiyi içinde barındırdığı 
için Bitcoin bu kadar rağbet 
görüyor.
 

Özetle Bitcoin’in gücü birazda 
özgürlüğünde. Bu yüzden bir 
Ponzi ya da Balon şeklinde 
Bitcoin’i değerlendirmek çok 
sığ bir bakış açısı olur. Yenilenen 
ve gelişen dünyamızda yer alan 
bir teknolojik ürün ve ilerleyen 
dönemlerde hayatımızın her 
alanında yer alacak bir ürün 
haline gelecek.

Bitcoin bir Ponzi ya da Balon değil çünkü;
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Birkaç arkadaş 
bilgisayar alsak bu 
madencilik falan iyi 
para var diyorlar. 
Bitcoin Madenciliği nedir?  
Öncesinde Blockchain veri 
tabanını bir örnekle anlatayım. 
Düşünün biz bir araya gelelim 
kahve üreticileri derneği 
olalım ve kahve üretiyoruz. 
Bizim kahvemiz çok kıymetli, 
dolayısıyla bizim kahvemizi 
taklit etmek isteyen, hatta 
taklit eden bizim kahvemizi, 
markamızı kullanarak sahtesini 
yapan bir grup olduğunu 
varsayalım.
Siz kahvenizin orijinalliğini 
sağlamak için ne yapıyorsunuz? 
Ürettiğiniz ürünlere QR kodu 
koyuyorsunuz, sizin kahvenizi 
alan kişi bu kodu okutuyor ve 
kahvenin tüm üretim süreçlerini 
görebiliyor, bu kod sayesinde 
güvenilir bir şekilde alıyor. 
Siz karşıya bir güven vermiş 
oluyorsunuz. Bu Blockchain  
veri tabanının temelini 
oluşturuyor aslında.  
 
Kahvenin üretiminde bir süreç 
var, çekirdeğini toplayan, 
nakliyesini yapan, ekimini 
yapan, sulamasını yapan bir 
döngü süreci. Biz elimize 
bir defter alalım, Block 
alalım.  
 

Bu defterin birinci  
sayfasına yazdık 

“A kişisi x liraya kahve tohumu 
aldı” biz bu işlemi defterin 
birinci satırına yazıyoruz,
Devam ediyoruz…

B kişisi tohumu fidelendirdi 
diyoruz 2. satıra ekliyoruz
Üçüncü satır, dördüncü satır ilk 
sayfadaki tüm satırlara üretim 
sürecini yazıyoruz.  Ve 1’inci 
sayfanın sonuna geliyoruz 
bu bilgileri yazdıktan sonra. 
1’inci sayfanın en altına bir kod 
yazıyoruz.
 
Microsoft tarafından geliştirilen 
SHA256, özetleme kodu olarak 
da bilinir. Bu kodu biz birinci 
sayfanın sonuna yazıyoruz.  
Yani yüzbinlerce sayfayı biz 64 
karakterle özetleyebiliyoruz.  
 
Defterde şimdi ikinci sayfaya 
geçiyoruz, 
İkinci sayfanın başında, 
birinci sayfaya 
yazdığımız özet 
kodunu 

yazıyoruz.
 
İkinci sayfanın satırlarına yine 
bilgilerimizi yazıyoruz, 
Kahveyi Y kişisi taşıdı
Kahve şu tarihte hasat edildi 
şeklinde tüm üretim sürecini 
yine satır satır yazıyoruz. 
İkinci sayfanın sonunda da 
bir özet kodu yazıyoruz ama 
bu seferki kodun içerisinde 
1’inci sayfanın özet kodu da 
bulunuyor.

Bu her sayfanın sonundaki 
özet kodu bir sonraki sayfanın 
başına yazılıyor. Dolayısıyla 
burada bir zincir oluşturuluyor. 
Yani her bir blockda bir zincir 
oluşturmuş oluyoruz. İşte 
Block ve Chain kavramaları 
sonrasında Blockchain olarak 
hayatımıza bu 
noktada giriyor. 
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Peki,  
madencilik 
dediğimiz 
kavram  
nerede  
giriyor. 

Yine kahve üzerinden gidersek;
 

A kişisi B kişisine 10 kg kahve 
tohumu satacak, bunu satıp 
deftere işleyemiyor. Bunun 
için kahve üreticileri derneğine 
başvuruda bulunuyor. 
A kişisi diyor ki; ben 10 kg kahve 
tohumu satacağım, B kişisinde 
de bunun karşılığı olan bedel 
var bu işleme onay verin, 
sonrasında kahve üreticileri 
derneğinde bulunan 100 kişilik 
konsorsiyumdan en az 51 kişinin 
bu işlemi kontrol etmesi, A 
kişisinin kahvesini ve B kişisinin 
nakit parasını onaylaması 
gerekiyor. E şimdi burada 100 

kişi bu iş ile ilgili zaman 
ayırdı, kontrol 

yaptı 
işinden 

gücünden emeğinden 
enerjisinden oldu. Bunu da 
ücretsiz bir şekilde yapması 
beklenemez. Bu sefer kahve 
üreticileri derneği diyor ki biz bu 
işlemleri yapan kişilere burada 
kontrol eden onaylayan kişilere 
emekleri karşılığında bir ödeme 
yapalım. 
 
Özetle Bitcoin madenciliği de 
bu şekilde çalışıyor. Bitcoin 
veri tabanında, blockchainde 
yapılan işlemlere siz 
bilgisayarınızla bir onay süreci 
veriyorsunuz, bunun için de 
enerji harcıyorsunuz, elektrik 
harcıyorsunuz bu işleme işte 
mining, madencilik diyoruz.
 
Madencilik işlemi için üretilen 
her bir nokta server işlemi 
görüyor, bu sistemleri 
kurduğunuzda gerekli alt 
yapı ve teknik donanımlar 
ile madencilik yapıp gelir 
elde edebiliyorsunuz. Tabi ki 
normal bilgisayarlardan biraz 

daha pahalı ve fazla elektrik 
harcayan sistemlerden 

bahsediyoruz.
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Devletlerin Bitcoin’e 
bakışı nasıl yakında 
vergiler gelecek mi? 
Devletlerin Bitcoin’e bakış 
açısı çok mesafeli, kontrol 
edilebilmesi çok zor. Bir 
kripto para transferini 
gerçekleştirdiğinizde takip 
edilmesi çok zor hatta bazen 
imkansız. Ama mesela Amerika 
Merkez Bankası dolar üzerinden 
yapılan tüm transferleri görme 

ve denetleme yetkisine sahip. 
Amerika tarafından takip 
edilmek, izlenmek istemeyen 
insanlar Bitcoin’i tercih 
edebiliyor. Özellikle ambargo 
uygulanan ülkeler, İran gibi 
Çin gibi ülkeler Bitcoin’i tercih 
ediyorlar. 
 

Ülkemizin yerli coini 
var mı, olmalı mı? 
Hayır yerli bir coin, kripto 
para yok. Denendi birkaç defa 

ama genelde dolandırıcılık 
vakası olarak karşımıza çıktı. 
O yüzden dikkat etmek ve 
güvenli borsaları tercih etmek 
gerekiyor.
Devlet kripto para çıkartır mı 
derseniz çıkartmaz tabi ki belki 
bazı projeler gerçekleştirebilir 
bununla ilgili teknolojik 
altyapılar bağlamında. Ama bir 
devletin kendisinin kripto para 
çıkarması başta kendi parasına 
karşı en büyük zararı verecektir.

İbrahim YÖRÜK
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Bir Kentin Sanatsal Çehresini 
Değiştiren İnsan -1
 -

O, Varlık Güzelliğini
Mutlak Güzellikte Arama Yolunda 

NİLGÜN AYŞECİK ÇEVİK

Nilgün Ayşecik Çevik 1982 
yılında Necmettin Okyay’ın 
ebrusunu gördü ve o gün 
ebruya sevdalandı.  O gece 
ebrunun, çok renkli, çok sesli 
müziğini ruhunda duydu. O 
günden sonra gönül verdiği 
bu sanatı öğrenip çalıştı 
da çalıştı. O, ebru ile cihanı 
ararken içindeki cihanı buldu. 
Cihanın süsü içindeydi. O süsle; 
süsledi kendini, çevresini, 
şehrini. Nilgün Ayşecik Çevik, 
bu uğurda pek çok açılımlara 
adımını attı. Yaşadığı kentin 
sanatsal çehresini değiştirerek 

o şehre müze kurulması için 
büyük çaba sarf etti.
Ebru sevdadır. Sevdanın 
peşinden koşmak uzun 
bir yolculuğa çıkmaktır. O 
yolculuğa çıkan sevdalı, bir 
türlü yorulmak bilmez; gece 
gündüz o yolda ilerler. İlerlerken 
pek çok farklılık ve güzelliklerle 
karşılaşır.
O, bu yolculuğu ebru teknesinin 
başında yapar. Teknenin 
içinde su vardır. Etrafında 
da boyalar ve gereçler. İşte 
o an, o yolda, yüzyıllarca 
atalarından getirdikleri, 
doğadan ve insandan alıp 
içinde biriktirdiklerini bir bir 
tekne yüzeyinde ebru olarak 
ortaya çıkarır. O ebru ortamı, 
dışarıdan geleni rahatsız eder, 
çünkü teknedeki kitrenin, 
boya içindeki ödün kokusu 

odayı doldurmuştur. Ebrucu 
için bu koku çiçek kokusu 
gibidir. O kokuyu sever. Çünkü 
o koku yeni oluşum demektir. 
Kendine çeker. Ebru 21 derece 
tekne sıcaklığı, 26 derece oda 
sıcaklığı ister. O nedenle de 
ebruyu yapmanın mevsimi 
bahar aylarıdır; ilkbahardır, 
sonbahardır. 
Bir de ebrucu çalışırken oda 
içinde ebruyu bozmamak için 
hava akımı yapamaz. Hava akımı 
da ebruyu olumsuz etkiler.
Ebrucu, ebrusu için onun 
kurallarına uyar. Ebruda cüzi 
irade (ebrucunun kendi iradesi) 
kadar, külli iradenin de rolü 
çoktur. Isı, hava, kullanılan 
suyun kalitesi, oda temizliği 
sağlıklı ebru için çok önemlidir.

Nilgün Ayşecik Çevik şöyle 
anlatıyor ebru macerasının 

ilk yıllarını: “Ebruyu ilk 
öğrendiğim yıllarda evimin 
bodrum katındaki küçücük 
bir odada aylarım geçti. O 
küçük oda, ebru sayesinde 

bana saray gibi geliyordu. Ebru 
yapmaktan hiç yılmadım.” 
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Ebrucu aynı figürleri yaparken 
içindeki patlamalar onu yeniliklere 
iter. O itiliş yeni bir oluşumdur, 
doğumdur. O anda, o oluşuma, 
doğuma hayran olur. İnsanoğlu 
doyumsuzdur. Yeni yeni oluşumlar, 
doğumlar arar. Dener de dener. 
Denerken gün bitmiş, akşam 
olmuştur. Karnını doyuracak zamanı 
bulmuşsa biraz dinlenir. Başladığı 
an sabahı karşıladığı andır. Gece 
nasıl bitmiş, sabah nasıl olmuş, 
farkına varmadan sabahı etmiştir. 
O teknesi başında yolcudur. 

Ebru yolcusudur. Bu yolculuk hiç 
bitmez. Bazen yemeden içmeden 
saatler geçer. Küçücük bir odada 
asırları yaşamış, teknesi önünde 
derya deniz olmuştur. O büyük bir 
kültürün ürününü icra etmektedir. 
Sevdalandığı sanatı… Atalarının 
sanatını…  Türk mermer kâğıdı 
sanatını…

Ebru aşkı Nilgün Ayşecik Çevik’i 
ruhsal uçuşlara götürdü, değiştirdi. 
Kendisi gibi çalışanları bulmasını 
sağladı. Bir gün Nilgün Ayşecik 
Çevik beni aradı. Çorum’da 
yaşadığını, ebru yaptığını anlattı. 
O uzun sohbetin ardından 
kendisini evime davet ettim. 
Birlikte üç gün geçirdik. Sergi 
hazırlığım vardı. O serginin ebru 
seçimlerini birlikte yaptık. O üç 
gün, dostluğumuzun başlangıcıydı. 
Daha sonra da yıllarca birbirimize 
gidip gelerek, telefonlarla 
görüşerek dostluğumuzu ilerlettik. 
Konumuz hep ebruydu, resimdi. 
Bu güzel sanatlar daima kendini 
anlattırıyorlardı. Biz de anlattık da 
anlattık. Canlar canını bulmuştu.
 
Nilgün resim eğitimi almış 
bir ressamdı. Ebruya da aşkla 
bağlıydı. Önceleri kağıt üzerine, 
sonra iki cam arasına aldığı kolaj 
ebrulara yer verdi. Daha sonraları 
da tuval üzerine ebrular aldı. Bu 
ebrular üzerine figüratif değerler 
katarak resimsel değerini artırdı. 
Bazen tekneden çıkan ebru ona 
yön verdi. Ebru yüzeyinde gördüğü 
lekesel değerler ona yunusu 
çağrıştırdığında yunus, balığı 

çağrıştırdığında balık motifleri 
işledi. Ebru Ressam Nilgün Ayşecik 
Çevik’in elinde plastik değerleri 
çok yüksek sanat eseri halini aldı. 
Her defasında da ele aldığı konuları 
titizlikle işledi. Onun hayatında 
sıradanlığa yer yoktu. 
 
Nilgün Ayşecik Çevik pek çok 
karma sergiye katıldı. Atatürk 
Kültür Merkezi Art Form Fuarcılık’ta 
sergilediği plastik değerleri çok 
yüksek ebruları resim olarak 
kabul edilmiş oldu. Ebruyu plastik 
sanatlara ve sanatçılara kabul 
ettiren Nilgün Ayşecik Çevik’in bu 
başarısı, ebru için yeni bir açılımdı, 
adımdı. Ebru artık zanaat olmaktan 
çıkmış, sanat olarak kabul edilmişti.
O nedenle Nilgün Ayşecik Çevik 
artık çağdaş resim sergilerinde 
sürekli yer aldı. Konularında 
Hitit sanatına, halk sanatlarına, 
kahramanlarına, tılsımlara, 
balıklara yer verdi. Nilgün Ayşecik 
Çevik ebruya getirdiği yeniliklerle 
öncü oldu. Bu yürekli insan, 
çalışmalarıyla Türk mermer kâğıdı 
sanatı olan ebruyu, plastik sanatlar 
dünyasına sanat olarak kabul 
ettirdi. Artık ebru da plastik sanattı. 
Bu kabul ettiriş, tüm ebrucuları 

yüreklendirdi. Artık ebrucular su 
yüzeyinde resim yapmaya, yaptıkça 
yenilerini denemeye başladı.
 
Bazıları ebru zemin üzerine 
yağlıboya, pastel gibi 
malzemelerle figürler koyarak 
ebruyu zenginleştirdi. Bazen de 
ebruyu zemin olarak kullanarak 
diğer tekniklerdeki çalışmalarını 
zenginleştirdi.  Ebru asırlar boyu 
saklanmamış olsaydı, dünya çoktan 
ebruyu zanaat değil de, soyut 
sanat olarak kabul ederdi.  
Geçmişi asırlara dayanan ebruya, 
son yıllarda getirilen yeniliklerle 
2021 yılının, Ebru Yılı olacağına, 
21. yüzyıl sanatına da ebrunun 
çok büyük farklılıklar getireceğine 
inanıyorum. İnancımın en büyük 
ispatı da son yirmi yılda ebruda kat 
edilen yol. Ebruda yeniliklere gönül 
veren arkadaşlarımızın çabası, 
onların çabaları ile yeni yetişen 
ebrucular ve meydana gelen harika 
ebrular. 
Nilgün Ayşecik Çevik ebruya pek 
çok boyut katmanın yanı sıra, pek 
çok da öğrenci yetiştirdi.
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ÇORUM’DA  
MÜZE KURULUYOR

5. ÇORUM BELEDİYESİ 
ULUSLARARASI RESSAMLAR 

BULUŞMASI

Nilgün’ün en büyük başarısı 
Çorum’da sanat müzesi 
kurma amacıyla Çorum 
Belediyesi’ni harekete 
geçirerek ve fahri olarak 
sanat danışmanlıklarını 
yaparak sanat çalıştayları 
düzenlemesiydi. Çorum 
Belediyesi tarafından 
yapılan bu çalıştaylar (2009-
2013) beş yıl tekrarlanarak 
devam etti. En son grupta 
benim de yer aldığım 
suluboyacı ressamlar yer 
aldı. 
Nilgün Ayşecik Çevik, Çorum 
Belediyesi’nin bu projesinde 
yurt içi ve yurt dışından 
gelen katılımcı ressamların 
geliş ve gidişleri, konaklama, 
yeme, içme, şehir içinde 
gezilerinin organizesi ve 
misafir sanatçıları rahat 

ettirebilme, şehrini en iyi 
şekilde temsil etmek ve 
tanıtmak için gece gündüz 
çalıştı. Gerçekten çok büyük 
özveriydi.
Çalıştaylara 130 ressam 
katıldı. Bu ressamlar 
Çorum’a 187 eser bıraktı. 
Çalıştaylarda biriken 
resimler 2015 yılında 
Çorum’da sanat müzesi ve 
sanat galerisi kurulmasını 
sağladı. Daha sonra 
projeye en büyük desteği 
veren Çorumlu sanatçı 
Bünyamin Balamir sayesinde 
kazandırılan sanatçıların 
bağış eserleriyle bu sayı 
230’a yükseldi.  Doğup 
büyüdüğü ve halen yaşadığı 
şehre müze kazandıran 
Nilgün Ayşecik Çevik’i ne 
kadar kutlasak azdır. 

Bu çalıştaylar yurt içinde 
çalıştayların artmasına 
ve müze oluşumlarının 
düşünülmesine neden 
oldu.  Çalıştaylar İstanbul, 
Ankara, Kahramanmaraş, 
Gaziantep, Ordu, Adana, 
Amasya, Erzurum-İspir, 
Samsun-Canik, Kastomonu-
Taşköprü’de tekrarlandı. 
Amaç o şehirlerde de müze 
kurulmasını sağlamaktı. 
Dilerim bu şehirlerde de 
Nilgün Ayşecik Çevik gibi 
işi sıkı tutup sonuçlandıran 
yürekli arkadaşlar çıkar. 
Diğer şehirlerimiz de 
müzelere kavuşur. Ressam 
arkadaşlarımızın eserleri ve 
verilen emekler ziyan olmaz.

Çorum Belediyesi’nin Sanat 
Buluşması daveti üzerine, 
Türkiye’de suluboya resim 
yapan ressamlar olarak, 
Anadolu’nun Karadeniz 
Bölgesine geçişinin kapısı, 
güneşin doğum yeri olan 
kadim topraklardaydık. 
Güneş Çorum’dan doğuyor 
etrafa dağılıyordu. Işıktı. 
Dünya tarihini aydınlatmış,  
Anadolu kültür mozaiğinin 
içinde eşsiz konuma sahipti. 

Çorum’a çalıştay için 
geldik. Gelen gruptaki  
arkadaşlarımın bir 
kaçı dışında sadece 
adlarını biliyor, yakından 
tanımıyordum. Gelenler 
içinde Japonya’dan İwasagi 
Nagi de vardı.  Zamanla 
tanışıp kaynaşacaktık.
Günümüzden 7 bin yıl 
öncesine ait kültürel verilere 
rastlanan Çorum’da, ilk 
organize devleti kuran 

Hititlerin başkenti Hattuşa 
bulunuyordu. UNESCO 
tarafından Dünya Kültür 
Mirası Listesine alınmış 
Anadolu’nun kalbindeki 
dokuz değerden biri olan 
bu şehirde olmaktan büyük 
mutluluk duyuyorduk. 
Çorum suluboya 
ressamlarını kendine âşık 
etmişti. 
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Bu güzel şehirde çalıştaya 
katılıp resim yapmak, aynı 
zamanda Çorum’u gezmek 
büyük bir kültürü yakından 
tanımaktı.
Geldiğimiz gün otellere 
yerleştikten sonra, 
çalışacağımız mekânı görmek 
için öğle vakti Veli Paşa 
Konağı’na gittik. Veli Paşa 
Konağı Çorum Belediyesi’nin 

Kadınlar Kültür Merkezi idi.
Kullanacağımız her türlü 
malzeme çalışma alanında 
hazırdı. Herkes kendine bir 
masa seçerek çalışmaya 
başladı. Sanatçı kolay 
olunmuyordu. Çalışkan 
insanlar topluluğu idik. Akşam 
yemeğimizi Kâtipler Konağı’nda 
yedik. 

Çorum Belediyesi Sanat 
Danışmanı Nilgün Ayşecik 
Çevik, Ankara’da yaşayan 
Çorumlu Ressam Bünyamin 
Balamir,  Çorum Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü çalıştay ekibi öğle 
yemeğinin ardından Çorum’un 
güzelliklerini ve zenginliklerini 
görmemizi sağladılar. 

Hep beraber Çorum’a 
15 km uzaklıkta bulunan 
Alacahöyük’e geldik. 
Rehberimiz soluksuz 
anlatmaya başladı:  

“Kapısında aslan heykelleri 
bulunan höyük, Höyük Köyü 
sınırları içindedir. En dikkat 
çekici özelliği, dört farklı 
kültürden kalma dört yapı 
katı, yerleşimi bulunmasıdır. 
Alacahöyük yaklaşık 310 metre 
genişliğinde ve 20 metre 
yüksekliğindedir. Alacahöyük’te 
birinci kültür evresi olarak 
adlandırılan ilk kısımda Frigler, 
Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu 
ve Osmanlı dönemine dek 
uzanan kalıntılar bulunmuştur. 
 
İkinci kültür evresinde ise 
Hititlere ait kalıntılar öne 

çıkmıştır. Üstelik bu kalıntılar, 
Hititlerin başkenti Hattuşa’ya 
yakınlığı ile dikkati çeker. 
Üçüncü kültür evresi ise Erken 
Tunç Çağı’na, M.Ö. 3500-3000 
yıllarına aittir. 
Alacahöyük’te ilk kazılar 
1907 yılında yapılmış, 
Cumhuriyet dönemindeki 
kazılarsa Atatürk’ün girişimleri 
sonucunda başlamış, 
Çorum’da yatan tarih dünyaya 
kazandırılmıştır.” 
Bu açıklamaların ardından 
ören yerini gezdik. Bazı 
arkadaşlarımız eskiz 
çizerken, neredeyse hepimiz 
resimlerimize konu olacak 
kareleri fotoğrafladık.
O gün sanki bin yılların içinden 
gelen insanlar, bin bir çeşit ve 
renkteki kıyafetleriyle bizimle o 
höyükte dolaşıyorlardı. Bir anda 

höyüğün içi insanlarla dolmuştu 
sanki. Ailemin 13. yüzyılda İran 
Horasan’ından gelip Padişah 
Orhan Bey fermanıyla Çorum’a 
yerleştiğini biliyordum. Yine 
de “Bu topraklarda yaşayan 
insanların kanı bende de 
var mı?” diye düşünmeden 
edemedim. Dünyada başka bir 
toprak üzerinde bu kadar kavim, 
yaşamış mıdır? Kültür birikimi 
olmuş mudur?
Yazılı kültürün olmadığı bu 
topraklarda halk kültürünün 
oluşması, günümüze aktarımı 
sözlü kültürle sağlanmıştı. 
Devletlerin yaşam şekli, yapılan 
savaş ve antlaşmalar taşlar, 
tabletler üzerindeki yazılarla 
günümüze aktarılmıştır.  
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Yazılar Anadolu tarihini 
öğrenmemizi sağlarken 
sözlü kültür de görenek ve 
geleneklerimizi oluşturdu. 
Hititler döneminde yaşanan 
olaylar, çivi yazısı ile tabletler 
üzerine Akadca, Hititçe, 
Hurice yazıldı. Tablet okuyucu 
arkeologlar sayesinde bizden 
önce yaşayan insanların yaşam 
öykülerini öğrendik. Üzerine 
bastığımız bu kadim topraklarda 
yaşamış insanlar bugün bizlerin 
yaşantısını kolaylaştıracak 
birçok kültürü bize miras 
bıraktılar. Çok büyük kültür 

mirasının üzerinde yaşadığımızı 
düşününce ne denli şanslı 
olduğumu fark ettim.
Birden gözümün önünde 
Adana’nın topraklarında 
özgürce koşan bir kız çocuğu 
belirdi. Bu kız çocuğu çocuk 
yaşında babasından okuma 
yazmayı öğreniyordu; ailesince 
çok seviliyordu. Çok akıllıydı. 
Fikirlerini rahatlıkla ortaya 
koyabiliyordu. O küçücük yaşta 
çok bilgili, kültürlüydü. Her 
zaman çocukların, kadınların 
haklarını koruyacağını, 
büyüyünce devlette söz sahibi 

bir kişi olacağını söylüyordu. 
Düşündüğü gibi de oldu. Bu 
küçük kızın adı Puduhepa’ydı.
Bu düşüncelerden, Nilgün 
Ayşecik Çevik’in “Ablacığım, 
gidiyoruz” sözleriyle sıyrıldım. 
Hep beraber Çorum’a dönmek 
için otobüse bindik. Otobüste 
de Puduhepa’yı düşünmeden 
edemedim. O, Hitit Kralı ile 
evlenerek ülkesinde büyük 
yasalara imzasını atmıştı. En 
büyük yasası da kadın hakları 
ile ilgiliydi: Kadın erkek eşittir, 
kızlar da babalarının mirasından 
pay alır. 

Puduhepa II. Ramses’le Hititler 
arasında devam eden savaşların 
sona ermesinde eşine destek 
oldu. Böylece tarihte Mısırlılarla 
Hititliler arasında yapılan 
antlaşmaya eşi III. Hattuşili 
ile birlikte imza koyan dünya 
tarihindeki ilk kraliçe oldu.  M.Ö. 
1285 yılıydı. Bu yürekli kadının 
torunları günümüzde Çorum 
topraklarında yaşamaktadır.
Ertesi gün Çorum’un batısına 
Boğazkale ilçesindeki Hititlerin 
Başkenti Hattuşa’ya doğru yola 
çıktık. Hattuşa’ya ulaştığımızda 
otobüsümüz bizi tümsek bir 
yerde bıraktı. Hattuşa antik 
kenti gözlerimizin önünde tüm 
ihtişamıyla uzanıyordu. Üç 
bin yıl öncesi süper gücünün 
çok geniş bir alana yayılmış 
başkentini tepeden izliyorduk. 
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Rehberimiz, anlatımıyla bizi tarihin 
içinde dolaştırmaya başlamıştı:
“1986 yılında UNESCO Dünya Miras 
Listesi’ne alınan Hattuşa (Çorum, 
Boğazköy), Hitit İmparatorluğunun 
başkenti olarak Anadolu’da 
yüzyıllar boyu çok önemli bir 
merkez olmuştu.
Fransız Gezgin Texier tarafından 
1834 yılında keşfedilmiştir. 1906 

yılında başlayan kazılar sonucunda 
buradaki yerleşimin M.Ö. 2 bin 
yılında Anadolu ve kuzey Suriye’de 
hâkimiyet kuran Hitit Devleti’nin 
başkenti olduğu anlaşılmıştır. 
Dünya mirası olarak tescillenen 
Hattuşa antik kenti, sadece 
Çorum’un değil ülkemizin en önemli 
arkeolojik alanlarından biridir.
Boğazkale ilçesindeki Hattuşa 

ile Alaca ilçesindeki Alacahöyük 
kalıntılarını kapsayan 2634 
hektarlık alan, 1988 yılında Milli 
Park ilan edilerek bölgemizin 
turizm dinamiği haline getirilmiştir. 
Eski çağlarda etrafı 6 kilometrelik 
surlarla çevrilmiş ören yerinde 
bulunan çivi yazılı tablet arşivleri 
de UNESCO’nun Dünya Belleği 
Listesi’nde yer almaktadır. 

Söz konusu tabletlerde “Bin 
Tanrılı Şehir” olarak söz edilen 
Hattuşa’da bugüne kadar saray 
ve tapınaklar, binlerce tablet, 
çoğu günümüze kadar oldukça 
sağlam durumda gelmiş olan 
anıtsal kapılar (Aslanlı Kapı, Kral 
Kapı, Yer kapı), kralların ikamet 
ettiği Büyükkale Saray Kompleksi, 
Aşağı Şehir’de ülkenin en yüksek 
tanrıları olan Fırtına Tanrısı Teşup 
ile Arinna’nın Güneş Tanrıçası’na 
adanmış olan Büyük Tapınak, Hitit 
Büyük Kralı II. Şuppiluliuma’nın 
yaptığı işleri anlatan yazıtın 
bulunduğu Hiyeroglifli Oda, 
devasa boyutlarda tahıl ambarları, 
kısmen silinen Hititlere ait en 
uzun hiyeroglif yazıyı içeren 
Nişantepe Yazıtı gibi çok sayıda 
yapı gün yüzüne çıkarılmıştır. 

2007 yılında tamamlanan sur 
duvarı canlandırması, döneme 
ait kil yapı tarzıyla türünün nadir 
örneklerinden biridir.” 
 
Rehberimiz, Hattuşa ve Hititleri 
anlatırken biz Aslanlı Kapı önünde 
fotoğraflar çektiriyor, Çorum’un 
müthiş tarihini belgeliyorduk. 
Bu belgeler ilerde yapacağımız 
resimler için konu oluşturmaktaydı.  
Medeniyetler kurmuş insanlara 
saygı duyarak, etrafı izleyerek, 
birbirimizle şakalaşarak geziyorduk. 
İnsanın aynı düşünceleri 
paylaşacak arkadaşlarıyla tarihin 
içinde dolaşması harika bir 
duyguydu. Hepimiz insanı, doğayı, 
tarihi seviyorduk. 
Hattuşa’da gördüğümüz taşlar 
muazzam bir medeniyetin 

kalıntılarıydı. Yürüye yürüye, 
taşlarla örülmüş bir tünele geldik. 
Tünelin uzunluğu 700 metre 
kadardı. Tünelin bitiminde derin bir 
vadi ile karşılaştık. Meğer bu tünel 
şehrin dışına kurulan gözetleme 
kuleleri ile bağlantı kurmak içinmiş. 
O kulelerdeki nöbetçiler şehre 
yapılacak baskını önlemek, haber 
vermek içinmiş. Baskın anında 
bu tünel girişlerinin kapatıldığı 
düşünülmekte. 
 
Yazının devamı gelecek sayımızda...

Gülseren Sönmez
gulserensnmz@gmail.com
Ressam ve Ebru Sanatçısı
Ebrular: Nilgün Ayşecik Çevik 
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Mehmet Akif   
Ersoy

“Nedir Ne Değildir” ve “Manşet” 
programlarını televizyonda sunan tecrübeli 

basın mensubu Mehmet Akif Ersoy 
bu sayımızın konuğu oluyor. Keyifli 

röportajımızla sizi baş başa bırakıyoruz.

R
öportaj
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Aslında herkesin 
cevabı bildiği 
o sembolik 
sorumuzla 
başlayalım 
Mehmet Akif Ersoy 
kimdir? 
 
1985 yılında Manisa’da doğdum. 
Lisans eğitimimi Halkla İlişkiler 
alanında gerçekleştirdim. 12 

senedir gazetecilik yapıyorum.  
Dış Habercilik yaptım,  
Ortadoğu bölgesinde çalıştım 
uzun yıllar, TRT’nin yurt dışı 
temsilciliklerinde çalıştım. Biraz 
Afrika’da, Etiyopya’da kaldım 
8 ay kadar, TRT’de yöneticilik 
görevlerinde bulundum.
Bir dönem Dış Politika dergisinin 
genel yayın yönetmenliğini 
yaptım, yine 2 sene kadar 
Ankara’da danışmanlık yaptım 
Dış Politika ile ilgili Ortadoğu 
ağırlıklı. 
Şimdi Habertürk’te Nedir Ne 
Değildir programını, hafta içi 

her gün Manşet programını 
yapıyorum. Arada yazıyorum, 
üniversitede ders veriyorum. 
2 tane oğlum var.   

Kariyerinize ilk 
nasıl başladınız? 
 İlk olarak Etiyopya’da başladım, 
Addis Ababa TRT temsilciliği 
yaptım 8 ay kadar. Etiyopya 
sonrasında Libya, Yemen, Şam, 
Erbil hattında temsilcilik ve 
savaş muhabirliği ile devam 
ettim. 

Muammer 
Kaddafi'nin 
öldürülmeden 
önce yaptığı son 
röportaj size ait 
sanırım? Nasıl 
hissettiriyor? 
 
Evet, o röportaj bütün 
dünyada yayınlandı. O 
röportaj döneminde tabi 
çok konuşmuyordu Kaddafi 
fiili bir savaş durumu vardı. 
Açıkçası biz de yaparken son 
röportaj olacağını düşünmedik.  
Biz yeniden Kaddafi’nin 
bütün Libya’yı yöneteceğini 

düşünüyorduk. Nitekim öyle 
de olacaktı. Dış müdahale 
olmasaydı Kaddafi tüm Libya’yı 
yeniden yönetirdi. 
Öldükten sonra enteresan bir 
hal aldı tabi iş, benim açımdan 
da. Mesleki açıdan bana çok 
katkısı olduğunu söyleyebilirim. 
Hala evimde bana hediye 
ettiği Yeşil Kitap duruyor, 
kafasına taktığı fesi bende.  
Ama öldürülüş biçimi orada 
yaşananlar sonrasındaki hikâye 
düşündürüyor tabi ki.

Geçen sene Aralık ayında 
Libya’ya gittim. Trablus 
havaalanına doğru gidiyoruz. 
Çatışma hattından çıkmışız, 
Milis gruplar ile birlikte 
ilerliyoruz. Bir tanesi bana, 
“Görüyorsun değil mi Kaddafi 40 

senede hiçbir şey yapmadı bu 
ülkeye” şeklinde bir açıklamada 
bulundu. Tabi onu söylerken 
de biz dünyanın en büyük otel 
zincirlerinden birinin önünden 
geçiyoruz çok yüksek katlı. 
Otel tam açılmışken Libya’da 
isyan çıkmıştı. Sonrasında 
yağmalandı otel.

Biz Mısrata’dan Trablus’a 
geçmiştik ama yollar falan 
berbat şekilde, delik deşik 
savaştan dolayı. Dedim ki 
“Kaddafi öleli 9 sene oldu.9 
yıldır siz ne yaptınız? Kaddafi 
en azından taş üstüne taş 
koymuştu.” Libya’nın geçmişi 
ve bugünü arasında maalesef 
düşünmeden geçemiyoruz.  
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Son dönemde 
birçok gazeteci, 
köşe yazarı 
YouTube 
kanallarına 
yoğunlaşmaya 
başladı. Habercilik 
farklı bir yere mi 
gidiyor? 
 
Ben TV’de ekran yüzü olduğum 
için Youtube gibi mecralarda 
yer alamıyorum. Yer alabiliyor 
olsam alır mıydım, üşenirdim 
muhtemelen.

Çok başarılı arkadaşlar var 
Youtube’da. Hakikaten iş oraya 
doğru kaydı daha dinamik işler 
yapılıyor televizyona nazaran. 
Keyifle izliyorum güzel projeleri 
fırsat buldukça. Ama benim 
için video çekmek, kurgulamak, 
montajlamak, yüklemek biraz 
yorucu. Düzenli içerik üretmek 
oldukça zor.  Yapan arkadaşları 
takdir ediyorum. Büyük bir enerji 
gerekiyor bu işleri yapmak için.

Yani bir kitleye hitap 
ediyorsunuz sonuç olarak. 
Cüneyt Özdemir gerçekten 
bazen bizim televizyonda 
yapamadığımız işleri yapıyor. 
Ortaya iddialı bir şey koyman 
lazım. Kriz dönemleri bu işler 
için iyi fırsatlardır. Ona enerjinin, 
vizyonunun, cesaretinin, 
networkünün olması lazım. 
Tahammül çok önemli mesela 
bir sürü troll ile uğraşacaksın, 
linç yiyeceksin. Zorlu bir süreç 
yani. Düzenli bir şey yapabilmek 
zor açıkçası. 
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Sosyal medyanın 
iletişime ve 
gazeteciliğe 

getirdiği yeniliği sosyal 
değişim ekseninde nasıl 
değerlendirirsiniz? 
 
İyi şeylerde getirdi, kötü şeyler de getirdi. 
Bilgi kirliliği çok fazla. Dezenformasyon 
medyadakinden çok çok fazla. Eskiden 
medyayı eleştirirdik dezenformasyon ile 
ilgili ama sosyal medya şu an çok başka bir 
boyutta. 

Twitter’ı eskiden çok fazla kullanırdım,  
şimdilerde çok kullanmıyorum. İnstagram 
daha biraz arkadaş ortamı şeklinde 
günlük hayat ile ilgili paylaşımlar 
gerçekleştiriyorum. 

Twitter çıkış noktasında bu Arap isyanları 
döneminde falan çok etkiliydi. Hala da çok 
nitelikli isimler var onları takip ettiğinizde 
güzel bilgiler alabiliyorsunuz ama geneli 
itibarıyla Twitter çok kirlendi. Bir şeyene 
kadar çok katılım olursa, bilgiye erişim 
ne kadar hızlı olursa, bilginin hakikat 
problemi ortaya çıkıyor. Biz gazeteciler, 
siyasetçiler, kanaat önderleri yani 
özetle hatırı sayılı takipçi kitlesi olan 
birçok isim 10 düşünüp 1 tweet 
atıyor. Onun  da bir manası oluyor.
Eskiden 20-30 takipçisi olan, 
Felluce’de yaşayan birisi tweet 
atıyordu. O adam sana orada 
olanı anlatabilir, onun seni 
yanlış yönlendirme gayreti 
yok, bir algı yapma gayreti 
yok.  Ne görse yazabiliyordu. 
Eskiden Twitter böyle bir 
yerdi, böyle bir yerken de 
çok iyiydi. 

Şimdi kim ne yazarsa 
şüphe ile bakıyoruz 
artık, neden öyle oldu, 
kimle ilişkisi oldu. 
Bir sürü süzgeçten 
geçirmek zorunda 
kalıyoruz artık 
bilgiyi. 
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Peki, yeni bir 
mecra olan 
Cloubhouse’u 
kullanıyorsunuz? 
Bu mecra nasıl? 
 
Aslında keyifli bir mecra ama 
aynı zamanda riskli.Bir araya 
gelmeyen ya da uzun zamandır 
bir arada konuşmayan farklı 
kesimden insanlar şu an 
güzel bir şekilde konuşup 
tartışabiliyorlar. En son işte Ak 
Parti İstanbul il Başkanı Osman 
Nuri Kabaktepe her kesimden 
insanları dinledi, sorularına 
cevap verdi. Çok farklı siyasi 
görüşten insanlar bir arada 
tartışabiliyorlar.  

Uzun zamandır hasret 
kaldığımız bir konuşma ortamı 
aslında hakaret etmeden, 
kavga etmeden fikirlerini 
anlatabilmeleri güzel. 
Nitelikli buluyorum 
ben o noktada 
CloubHouse’u ama 
tabi ki riskleri de var. 
Evde oturuyoruz, 
konuşuyoruz rahat 
rahat aşağıda 
yüzlerce kişi 
dinliyor. Eğer 
insan kendi 
aklına, kalbine, 

vicdanına,merhametine, 
adaletine güveniyor bunu 
önemsiyor bunda derinleşiyor 
ve bunu bir dert ediniyor ise 
varsın 3 tane yanlış cümle 
kursun ne olur. Ama bizde 
maalesef ağzınızdan çıkan 
yanlış tek kelime üzerinden 
binlerce linç yiyebiliyorsunuz. 
Söz ağzınızdan çıkınca 
onun esiri oluyorsunuz, 
o yüzden on düşünüp bir 
konuşuyoruz belki ama yine 
de samimiyetsizlik getiriyor 
bu. Sohbet edebilmeliyiz, 
sürç-i lisan edebilmeliyiz, 
bazen gerçekten 
saçmalayabilmeliyiz.  
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Yazmak da değil, sunmak 
da değil. Yaşamak daha 
keyifli,yaşayıp anlatmak daha 
keyifli. Sahada olmak başka 
bir duygu.  

Savaş bölgelerine çok gittim, 
Gazze, Suriye’deki Fırat Kalkanı, 
Barış Pınarı Hareketlerinde, 
Libya’da  o bölgelerde 
bulundum. Besleyen bir tarafı 
var sahada olmanın. Mesela 
Mısır ile ilgili 10 kitap okuyorsun 
üzerine tez yazıyorsun ama 
gidip 1 sene Mısır’da yaşayınca  
yüzlerce kitaptan daha fazla 
bilgi ediniyorsun. Çok okuyan 
mı bilir çok gezen mi derler ya…

Gittin turistik mekânları gezdin, 
yemek yedin, otele geldin 
dinlendin.  
Bu aslında bir gezme değil. Ama 
hikayenin içerisine giriyorsan bir 
parçası oluyorsan, o insanlarla 
eklemleşip o sosyolojiyi 
çözebiliyorsan, onlarla 
birlikte yaşıyorsan, onların 
okuduğunu okuyup izlediğini 
izliyorsan,  onların yediğini 
yiyip, gittiği yere gidiyorsan 
iyi bir yerde olabilir kötü bir 
yer de olabilir işte o zaman 
kendine bir şeyler katıyorsun. 
Hatta hepsini tecrübe edip, 
oraların siyasetçisi ile bürokratı 
ile diplomatı ile hatta farklı 

etnik kesimler ile bir 
arada olabiliyorsan 
işte o zaman 
hem habercilik 
yapıyorsun hem 
öğreniyorsun. 
Tek merkezden 
bakmıyorsun. 

Savaş bölgelerinden 
döndükten 
sonra neler 
hissediyorsunuz?  

Tabi savaş bölgelerinden 
döndükten sonra özellikle 
ilk 3 gün falan biraz 
temkinli oluyorsunuz, biraz 
atak halde ani refleksler 
gösterebiliyorsunuz. Ama insan 
çabuk alışıyor savaşa da huzura 
da. 
 

Peki,Habertürk 
macerası nasıl 
başladı, nasıl gidiyor?  

Çok keyifli gidiyor, 3 sene 
oldu başlayalı. Gelirken 
tabi ki biraz endişeliydim, 
yapabilir miyim diye. Spikerlik 
sunuculuk yapmadım, 
moderatörlük yapmadım. Hep 
dış haberciydim, sahadaydım, 
yöneticilik yaptım. Başlarken 
acaba yapabilir miyim diye 
kaygılandığım oldu.  Çok keyifli 
bir ekiple çalıştım.3 senedir 
buradayım canımı sıkan 
hiçbir hadise olmadı. Bir kere 
üzüldüğüm olmadı.Herkesin 
birbirine saygı duyduğu, 
konuşabildiği, fikrini ifade 
edebildiği ortamda 
çalıştım.  Şuan da öyle 
devam ediyorum.

Yazmak mı daha keyifli  
TV’de haber sunmak mı?  
Sahayı özlüyor musunuz?
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Pandemi ile aranız nasıl? 
Karantina süreci nasıl 
geçti?  
 
Biz çalıştık pandemi döneminde. 
Gazeteci olduğumuz için yasaklardan 
da pek etkilenmedik. Tam zamanlı 
çalıştık. Kovid olana kadar çalışma 
tempomuz aktif bir şekilde devam 
etti. Sadece Kovid olduğumda 15 gün 
boyunca evden çıkmadan yatarak 
dinlendim. 
Pandemi sürecinde biz çalıştığımız için 
trafiğin olmaması gibi faktörler işe gidiş 
gelişlerde bizi rahatlattı tabi ki. Ama 
çok fazla hastalık geçiren tanıdıklarımız 
oldu.  Hastalık süreçleri biraz ağır geçti. 
Bilinen tedbirlere uyuyoruz, maske, 
mesafe, temizlik gibi tüm tedbirlere 
gerek kurum içinde gerek kurum dışında 
uyarak geçiriyoruz. 

Spor ile aranız  

nasıl, ilginiz var mı?  

 
Çocukluğumdan itibaren spor yapan biriyim. İlkokuldan 

itibaren tekvando yaptım 9 sene boyunca.  Siyah Kuşak’ta 

bırakmıştım. Sonra kick boks yaptım 1 sene, 1 sene karete 

yaptım, 8 ayda boks yaptım. Bunlar 20 yaşıma kadar olan 

süreçler. 20 yaşımdan itibaren 16 yıldır hiç spor yapmadım. 

Arada yüzerim, dalış yaparım, kayak yaparım. 

Spor yapmak düzenli bir eylem olduğunda formunuzu 

koruyabiliyorsunuz ama sürekli spor yaptıktan sonra 

bırakırsanız formunuz çok çabuk bozuluyor. 

İbrahim YÖRÜK
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SİNAN  
PAŞA  
CAMİİ

İ
stanbul’un gözde semtlerinden 
biri olan Beşiktaş’a sırtını yaslayan, 
hayatın telaşından kurtulup 

soluklanacağınız bir durak, Sinan 
Paşa Camii. Beşiktaş’ın yoğun araba 
trafiği, insan kalabalığının arasında 
sahile bakan Sinan Paşa Camii ile 
yolculuğumuza başlıyoruz.  
 
Bulunduğu mahalle ismini Sinan Paşa 
Camiinden alıyor. Tarih kokan kırmızı 
tuğlalarla inşa edilen cami, Osmanlı 
İmparatorluğunun mimari özelliklerini 
temsil ediyor. Deniz manzarasıyla bizi 
mest eden camiyi gelin ismini aldığı 
kişiyi tanıtmakla başlayalım.
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BANİSİ

MİMARİ

İsmini Osmanlı Donanmasının 
Kaptanı-ı Deryası olan Sinan 
Paşa’dan almıştır. Sinan Paşa’nın 

isteği üzerine inşa edilen cami 
ne yazık ki asıl sahibine hiç 
kavuşamamış, ebedi bir ayrılığa 
maruz kalmıştır.  
 
Caminin inşası zamanında 
vefat eden Sinan Paşa, inşaat 
sebebiyle buraya gömülmemiş 
hemen karşısında Mimar Sinan’ın 
ünlü eseri Mihrimah Sultan 
Camiine defnedilmiştir. Osmanlı 
İmparatorluğuyla dolaylı yoldan 
akrabalığı olan Paşa,  sadrazam 
Damat Rüstem Paşa'nın erkek 
kardeşi olup, Rüstem Paşa Kanuni 
Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah 
Sultan'la evli olduğu için Kanuni 
Sultan Süleyman'ın damadının 
erkek kardeşi oluyordu. Bu yüzden 
Mihrimah Camiine defnedilmesi 
uygun görüldü. Bir diğer önemli 
husus ise öldüğünde kendisinin 
2 kızı ve 1 oğlu olmasına rağmen, 
garip bir kararla servetini Mihrimah 
Sultan'a bırakmasıydı. 1553 
yılında dünyaya gözlerini yumup 
ebedi dünyaya yol alan Sinan 
Paşanın gözde camisi 1555 yılında 
tamamlandı.

Cami:Dikdörtgen bir plan 
üzerine oturtulmuş olan cami, 
merkezi köşeli bir şekilde sütunlara 
dayandırılmış olup iki yanda 
ikişer kubbe bulunmaktadır. 
Kurulduğundan bu yana çeşitli 
tarihlerde onarım görmüş olan 
cami, mabedin son cemaat yerini 
medrese çevreler. Tek şerefeli olan 
caminin Hünkar mahfili yıkılmış bir 
şekilde bulunmakta, şadırvanının 
üstü havuzdaki suyun kirlenmemesi 
için mermer eteklikle kapatılmıştır. 
Mermer eteklik ve sütun başlıkları 
dönemin Osmanlı işçiliğinin 
en güzel örneklerinden biridir. 
Duvarları kesme taş ve kırmızı tuğla 
karışımı olduğundan alışılagelmiş 
camilerden farklıdır. Dışarıdan 
bakıldığında kırmızı renginin 
solgunluğunu üzerine giymiş bir 
camidir. 

Hamam: Külliyeyi oluşturan 
diğer yapılardan oldukça uzakta 
yer alan hamamın Sinan Paşa’nın 
ölümünden sonra bitirildiği kabul 
edilir. Tezkiretü’l-bünyân’da, 
Beşiktaş’ta Sinan Paşa Hamamı 
adıyla kayıtlı olan yapı Beşiktaş 
caddesiyle Hayreddin İskelesi 
sokağının birleştiği yerde inşa 
edilmiştir. Beşiktaş deresinin 
altından geçtiği bir köprünün 
yanında yapıldığı için Köprü 
Hamamı diye de adlandırılan 
hamam 1957 yılında Tophane-
Beşiktaş yolu genişletilirken 
yıktırılmıştır. Çifte hamam olarak 
düzenlenmiş yapının kuzeyinde 
erkekler kısmı, güneyinde kadınlar 
kısmı yer almaktadır.
Bütün yapıldığı ilk günkü 
bütünlüğünü kaybetmiş olsa da 
hala bir zarafet ve sadelik abidesi 
olan bu cami görülmeye değer 
kültür varlıklarımızdandır. 
Bir sonraki yazımızda yeniden 
buluşmak umuduyla...

Medrese: Mimar Sinan, 
Sinan Paşa Camii’nde daha 
önceki camilerde denemediği avlu 
revaklarının arkasına medrese 
odaları yerleştirmiştir. On iki 
odası bulunan medrese çeşitli 
dönemlerde onarımlar görmüştür. 
Çatısının örtülmesi için kiremit kaplı 
çatı örgüsü kullanılmıştır. Sonuçta 
revak düzeni değişmiş, medrese 
odalarının önü madenî bir doğrama 
ile kapatıldığı için yapı özgün 
durumunu yitirmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun 
mimarı dediğimizde akla tek 
bir kişi gelir, Mimar Sinan. 

Gerek aklıyla gerekse zevkiyle 
ön planda duran Mimar Sinan bu 
camiye de kendi  imzasını  atmıştır. 
Genellikle kubbeleri sütunlarla 
destekleyen Mimar Sinan bu cami 
için de aynı yöntemi kullanmıştır. 
Cami medrese, mektep ve çifte 
hamamdan oluşmaktadır. 

ELİF NUR AKBULAT
Açık Fikir Platformu

Düzce Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği

Mektep: Hadîkatü’l-
Cevâmi‘de caminin avlusunda 
bulunan 1051 (1641-42) 
tarihli mektebin Kösem 
Sultan tarafından yaptırıldığı 
belirtilmektedir. Mektebin iç avlu 
ortasında yer alması söz konusu 
değildir. Bu nedenle bir de dış 
avlusu bulunduğu düşünülmektedir. 
Külliyede cami ve medresenin doğu 
yönünde Şeyh Neccârzâde Mustafa 
Rızâ Efendi Türbesi ve bir hazîre 
bulunmaktadır.
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Miyom Çıkarma  
Ameliyatı  
(Miyomektomi) Nedir

Miyom çıkarma ameliyatı, 
rahmin iç yüzünde bulunan 
kas dokusu ya da dış yüzeyde 
görülen zararsız kitleler olan 
miyomları çıkarmaya yönelik 
yapılan operasyondur. Dünyada 
her dört kadından birinde 
miyom yapıları görülür. Bu 
yapılar genel olarak birden çok 
sayıda ortaya çıkar.   
  

Miyom sorunu olan hastalarda 
genel bir değerlendirme 
yapılır. Miyomun çıktığı 
bölgeye, çıktığı zaman dilimi, 
gelişim hızı, büyüklüğü gibi 
birçok faktöre bağlı olarak 
müdahale gerekebilir. Müdahale 
durumu için miyomun çapının 
yanında sayısı da önemlidir. 
Sayısı fazla olan küçük çapta 
miyomlar varsa da Miyomektomi 
ameliyatı uygulanabilir.   

Miyomlar kanama riskini arttıran 
kitlelerdir. Adet döneminden 
bağımsız olarak görülen kanama 
şikâyetleri kadınlarda kansızlığa 
yol açabilir. Kanamalar vitamin 
ve mineral eksikliğiyle birlikte 
çok büyük sorunlara yol açabilir. 
Bu durumda miyomlar çapına 
bakılmadan ameliyatla alınır.

?
Miyom çıkarma  
ameliyatı nasıl yapılır?

Miyom ameliyatı  
çeşitleri şöyledir;

Kapalı miyomektomi

Açık miyomektomi

Miyom çıkarma ameliyatında 
rahim iç ve dış yapısında 
işlem yapılabilir. Hastanın 
durumuna göre uygulanacak 
ameliyat yöntemi belirlenir. 
Miyom çıkarma ameliyatı olan 
Miyomektomi kapalı ve açık olarak 
yapılmaktadır. Ameliyatta duruma 
göre rahim tamamen de alınabilir. 
Cerrahi işlem miyom yapılarının 
kesin olarak giderilmesinde tek 
yoldur. Cerrahi işlem sonrasında 
miyom tekrar gelişebilir.

Kapalı ameliyatta işlem 
yapılacak bölgeye 3-4 tane 
kesi uygulanır. Kesilerden 
karın bölgesinin içine cerrahi 
aletlerle girilir. Rahim içinde 
miyomlar temizlenir ve 
estetik dikişler yardımıyla 
kesiler kapatılır. Ameliyat 
sonrasında iz kalmaz.

Açık yöntemle gerçekleştirilen 
ameliyatlarda rahim bölgesinin 
üzerine bir kesi açılmaktadır. 
Daha sonra rahim açılır ve 
miyom yapıları temizlenir. 
Ameliyat sonrasında 
estetik dikişle kapatılır. Açık 
miyomektomi ameliyatlarında iz 
kalma olasılığı yüksektir. Ayrıca 
kanama kapalı tekniğe göre 
daha fazla olur.

Miyom aldırma ameliyatında 
%95 oranında kapalı teknik 
seçilmektedir. Ameliyat 
yöntemi, süresi ve diğer 
unsurlar hastanın durumu ve 
miyom yapısının durumuna 
göre doktor tarafından 
belirlenir.
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?
Miyom aldırma ameli-
yatı sonrasında nelere 
dikkat edilmelidir?

Miyom aldırma 
ameliyatı riskleri  
nelerdir? 

Miyom aldırma 
ameliyatı sonrası 
iyileşme süreci

Miyom aldırma ameliyatı 
sonrasında bazı riskler söz 
konusudur. Ameliyatta gerekli 
tüm önlemler alındığı için 
profesyonel cerrahlar elinde 
bu riskler en aza inebilir. Genel 
olarak ameliyat sonrası riskler 
şu şekildedir;
 
Genel anesteziye bağlı solunum 
sorunu yaşanması gibi riskler 
olabilir.
 
Ameliyat sırasında kesi yapıldığı 
için kanama şikâyetleri olabilir.
 
Operasyondan önce rahmin 
alınması planlanmadığı 
durumlarda ameliyat anında 
böyle bir duruma karar 
verilebilir.
 
Operasyonda rahim ağzı ya 
da rahim kanalı zarar görürse 
normal doğum yapabilmeye 
engel olur. Bu durumda 
sezaryenle doğum seçeneği 
tercih edilir.
 
Operasyondan sonra üreme 
fonksiyonlarında bir düşüş 
görülebilir.

Ameliyat sonrasında hemen su 
tüketmemelisiniz. Bu durum 
mide bulantısına yol açabilir. 
İyileşme sürecinde ufak 
yürüyüşler iyi olacaktır. 
Yorulduğunuz anda dinlenmeye 
dönmeyi unutmayın.
 
Ameliyattan sonra uyku 
pozisyonuna 7-10 gün 
dikkat edilmelidir. Ameliyat 
bölgesine ağır baskı yapacak 
pozisyonlarda uyunmamalı ve 
dikişler yukarda tutulmalıdır.
 
Dikişlerin korunması adına 
dikişler alınana kadar ani 
hareketler yapılmamalıdır.
 
Ameliyat bölgesindeki dikişlerin 
temiz tutulması için mutlaka 
pansuman düzenli olarak bir 
uzman tarafından yapılmalıdır.
 
Vücudun genel hijyeni 
korunmalıdır. Ayrıca hamam, 
deniz, sauna, solaryum gibi 
alanlardan iyileşme sürecinde 
uzak durulmalıdır.
 
Ameliyattan sonra çocuk sahibi 
olmayı düşünenler en az 6-8 ay 
ara vermelidir.
 
Doktorun verdiği ilaçlar düzenli 
kullanılmalıdır. 
 
Yukarıda belirtilen noktalara 
dikkat edildiğinde iyileşme 
süreci son derece konforlu 
geçecektir.

Miyom aldırma ameliyatı 
yönteminin iyileşme süreciyle 
direkt olarak alakası vardır. 
Kapalı yöntemde iyileşme 
süreci daha hızlıdır. 

Miyom aldırma ameliyatı 
sırasında rahimde bulunan tüm 
miyomlar temizlenmektedir. 
Ameliyattan sonra bazı komp-
likasyonları ortadan kaldırmak 
için hastaların dikkat etmesi 
gereken bazı noktalar vardır; 
Ameliyattan sonra ayak ve kollar 
başta olmak üzere vücut sıcak 
tutulmalıdır.

Bazı durumlarda zorunlu 
olarak açık yöntem de 
tercih edilebilir. Kapalı 
ameliyatta hasta aynı gün 
evine gidebilir.  5-7 gün 
kadar dinlendikten sonra 
dikişlerinizi aldırabilir ve işinize 
dönebilirsiniz. 
 
Açık ameliyat olduysanız 
2-3 gün hastanede gözetim 
altında tutulursunuz.  Eve 
geldiğinizde 10-12 gün kadar 
dinlenmeniz gerekiyor. Daha 
sonra hafif yürüyüşlere 
başlayabilirsiniz. 20-25 gün 
içinde masa başı işinize 
dönebilirsiniz. Ağır efor 
gerektiren işler için 4 ay kadar 
beklemeniz önerilmektedir.
 
Miyom ameliyatı sonrası 
iyileşme süreci her yöntemde 
konforlu geçer. Operasyon 
öncesinde başarılı bir süreç 
izlendiyse iyileşme süreci de 
son derece rahat olacaktır. 
Hastalar beslenme ve diğer 
tüm konularda doktorun 
dediklerine uymalıdır. Ameliyat 
sonrasında hastaların 
hormon seviyelerinde 
küçük değişiklikler 
yaşanabilir.

Op. Dr. Havva Pars Ağargün
Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Uzmanı - Tüp Bebek
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   DOĞAN  
CÜCELOĞLU

Türkiye'nin en değerli bilim 
insanlarından biri olan 83 
yaşındaki Psikolog Prof. Dr. 
Doğan Cüceloğlu, kitapları 
ve yayınları ile birçok insanın 
hayatına ışık tutmuştu. 
Vefatıyla tüm Türkiye’yi 
adeta yasa boğan psikoloji 
alanının duayen ismi Doğan 
Cüceloğlu’nun beklenmedik 
kaybı tüm okurlarını ve 

sevenlerini 
derinden sarstı. 
83 yıllık hayatına 
birçok akademik 
çalışma, araştırma, 
kitap ve televizyon 
programı sığdıran Doğan 
Cüceloğlu’nu saygıyla 
anıyoruz. Dilerseniz 
kendisini yakından tanıyalım...

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan 
Cüceloğlu, iletişim psikolojisi ve kişisel 
gelişim alanında yazdığı eserleri, 
çalışmaları ve verdiği seminerlerle 
hatırlanıyor. 
Mersin'in Silifke ilçesinde 11 çocuklu 
bir ailenin son çocuğu olarak 
1938'de dünyaya gelen Cüceloğlu, 
10 yaşındayken annesini kaybetti. 
Silifke'de ortaokulu tamamladıktan 
sonra subay olan ağabeylerinin 
yanında Ankara ve Kırklareli’nde 
eğitimine devam eden Cüceloğlu, 
Kırklareli Lisesi’nden mezun oldu. 
Lise öğretmeni Cahit Okurer'in 
yönlendirmesiyle İstanbul Üniversitesi 
Psikoloji Bölümü'ne kaydolan 
Cüceloğlu, mezun olduktan sonra  
ABD'de Illinois Üniversitesi’nde doktora 

yaptı. Doktora 
yaparken yine 
doktora öğrencisi 
olan Kaliforniya'da 
doğmuş büyümüş 
Emily ile tanışan ve 
evlenen Cüceloğlu'nun 11 
yıl süren evliliğinden Ayşen, 
Elif ve Timur adlarında 3 
çocuğu oldu. 
 
Kendi tabiriyle "Silifke'de 
büyürken çevresinde gördüğü 
evlilik, koca ve baba modelleriyle 
Kaliforniya'da büyümüş feminist 
bir Amerikalı kıza kocalık yapmaya 
çalışan" Cüceloğlu, çocuklarından 
ayrı yaşadığı 4 yılın ardından yaşadığı 
değişim sürecinde ilk kitabı "İnsan 
İnsana"yı kaleme aldı. 

Doğan  
Cüceloğlu’nun  
Ardından

Kimdir Doğan  
Cüceloğlu?
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Hacettepe Üniversitesi ile Boğaziçi 
Üniversitesi’nde iletişim psikolojisi 
uzmanı olarak çalışmış, Fulbright bursuyla 
Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi’nde 
ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene görev 
almıştır. 

Prof. Dr. Cüceloğlu, 1980-1996 yılları arasında 
ABD'nin Fullerton şehrindeki California Eyalet 
Üniversitesi’nde görev yaptı. Amerika'daki 
görevinden emekli olup ayrıldıktan sonra 
Türkiye'de kitap yazmaya devam eden usta 
yazar, konferanslar ve seminerler verdi, 
televizyon programlarına katıldı.

ABD'de yaşarken Türkçe kişisel gelişim 
kitapları yayımlamaya devam eden Cüceloğlu, 
ikinci kitabı olan "İnsan ve Davranışı" 
(1991)'nda modern psikolojinin temel 
kavramlarını Türkiye'den yerel öykülerle ele 
aldı. Emekli olduktan sonra Türkiye'ye döndü 
ve üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, 
ana-babalara ve iş adamlarına yönelik 
seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları 
düzenlemeye ağırlık verdi.
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1999 yılında bir temizlik firmasının 
sosyal sorumluluk projesi kapsamında 
düzenlenen 
"Temiz Aile, Temiz Gelecek" başlıklı 
sohbet programları çerçevesinde 
televizyonda sohbet programları 
yapmaya başladı.
Yazdığı kitaplar ve televizyon 
programları yoluyla Türkiye’de 
alanında, eğitim camiasında ve veliler 
arasında tanındı.
Televizyon programlarının ve 
seminerlerinin içeriğini kitap haline 
getirdi. Yıldız Hacıevliyagil ile ikinci 
evliliğini yaptı. Hayat öyküsünü anlatan 
“İnsanı Ararken Damdan Düşen 
Psikolog” adlı kitabını 2013 yılında 
yayımladı.
 

 
 
Deniz 
Bayramoğlu'nun Doğan 
Cüceloğlu ile yaptığı söyleşi kitabı 
"Kendini Keşfetmeye Zorluklarla Başa 
Çıkmaya Var mısın? - Güçlü Bir Yaşam 
İçin Öneriler" adlı söyleşi kitabı Ocak 
2021 yayımlandı.
16 Şubat 2021'de İstanbul'un Beşiktaş 
ilçesindeki evinde aort damarı 
yırtılması nedeniyle 83 yaşında 
hayatını kaybetti. 18 Şubat 2021'de 
Levent Camii'nde düzenlenen cenaze 
töreninin ardından Aşiyan Mezarlığı'na 
defnedildi.
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Kişisel gelişim kitapları ve 
bilimsel makalelerinde Türk 
insanının düşünce, duygu ve 
davranışlarını inceleyen Doğan 

Cüceloğlu'nun  
kitapları şunlardır:  
"Var mısın?", 

"Öğretmenim Bir Bakar Mısın?", 

"Evlenmeden Önce",  

"Geliştiren Anne-Baba", 

"Derviş'in Aklı",  

"Gerçek Özgürlük",  

"İçimizdeki Çocuk",  

"İletişim Donanımları", 

 "Başarıya Götüren Aile", 

"Savaşçı",  

"Mış Gibi Yetişkinler",  

"Mış Gibi Yaşamlar",  

"Korku Kültürü",  

"Onlar Benim Kahramanım", 

"Öğretmen Olmak, Bir Can'a 

Dokunmak",  

"Bir Kadın Bir Ses", 

 "İçimizdeki Biz",  

"İnsan ve Davranışı", 

 "İnsan İnsana",  

"İnsan İnsana sohbetler 1"

DOĞAN  
CÜCELOĞLU'NUN  
KİTAPLARI
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USTA  
OYUNCU  
RASİM 
ÖZTEKİN 
YAŞAMINI 
YİTİRDİ

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 
kaldırıldığı hastanede yoğun 
bakımda tedavi gören tiyatro, 
sinema ve dizi oyuncusu Rasim 
Öztekin, 62 yaşında hayata 
veda etti. Sanatçı, geçirdiği kalp 
krizi dolayısıyla önce Beykoz 
Devlet Hastanesi'ne, ardından 
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp 
ve Damar Cerrahisi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi'ne sevk 
edilmişti. Oyunculuğunun yanı 
sıra seslendirme sanatçılığı ve 
köşe yazarlığı da yapan sanatçı, 14 
Ocak 1959'da İstanbul'da dünyaya 
geldi. Galatasaray Lisesi'nin 
ardından İstanbul Üniversitesi 
Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan 
mezun olan Öztekin, sahnedeki ilk 
deneyimlerini İstanbul Akademik 
Sanatçılar Topluluğu, Kadıköy 
Halk Eğitim ve Nöbetçi Tiyatro'da 
amatör çalışmalarla edindi. 
Ferhan Şensoy'un Orta oyuncular 

Topluluğu'yla profesyonel tiyatro 
oyunculuğuna adım atan Öztekin, 
1980-1992 arasında "Şahları 
da Vururlar", "Kahraman Bakkal 
Süpermarkete Karşı", "İçinden 
Tramvay Geçen Şarkı", "İstanbul'u 
Satıyorum" başta olmak üzere 
Orta OyuncularTiyatrosu'nun tüm 
oyunlarında rol aldı. 
 
Öztekin, 1992-1995 yılları arasında 
sırasıyla Nükhet Duru ve Demet 
Akbağ'la birlikte "Müzikomedi", 
Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses 
ve yine Demet Akbağ'la "Mega 
Show" programlarına imza attı. 
Demet Akbağ ve Ayşen Gruda ile 
"Yeşil Kabare Şovları"nı bir dönem 
izleyicinin beğenisine sunan 
sanatçı, 1994'te Gani Müjde ve 
Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı "2071'de 
Türkiye" adlı müzikali sahneye 
koyup, oynadı. Başarılı sanatçı, 
kariyeri boyunca Ferhan Şensoy, 

Münir Özkul, Erol Günaydın, 
Tuncel Kurtiz, Zeliha Berksoy 
gibi Türk tiyatrosunun önemli 
ustalarıyla aynı sahneyi paylaştı. 
İsmail Dümbüllü'nün Münir Özkul'a 
devrettiği, Hasan Efendi'nin 
kavuğunu tiyatro sanatçısı 
Ferhan Şensoy'dan 2016'da 
teslim alan Öztekin, geleneksel 
Türk tiyatrosunun simgesi olan 
kavuğu, sağlık sorunlarına işaret 
ederek, 21 Eylül 2020'de, oyuncu 
Şevket Çoruh'a teslim etmişti. 
Tiyatronun yanı sıra birçok sinema 
ve dizi projelerinde rol alan Öztekin, 
TRT'ye program metin yazarlığı 
ve bir dönem Akşam gazetesinde 
köşe yazarlığı da yaptı. Kendi web 
sayfasında çeşitli konularda yazılar 
kaleme alam usta oyuncu, son 
olarak "Geniş Aile" ve "Seksenler" 
dizisiyle izleyenlerin beğenisini 
kazanmıştı.

Dört yıl boyunca İsmail Dümbüllü'nün 
Münir Özkul'a devrettiği, Hasan 
Efendinin kavuğunu taşıyan sanatçı 
Öztekin, kariyeri boyunca çok sayıda 
tiyatro, sinema ve dizide rol aldı.

https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/usta-oyuncu-rasim-oztekin-yasamini-yitirdi,gJQ0vCQpUEOX-
hJ_KKByzcg/o0DoxLOPl0qQ2xYzjlGqTw
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ÜSKÜDAR 
HANIM 
SULTANLAR 
MÜZESİ’NİN 
AÇILIŞI 
YAPILDI
Üsküdar Belediyesi tarafından 
Nevmekan Sahil'de, "3. İz 
Bırakan Kadınlar Zirvesi" 
düzenlendi.
Tarihe imza atan Hanım 
Sultanlar’ın şehri Üsküdar’da, 
bu yıl 3.sü düzenlenen İz 
Bırakan Kadınlar Zirvesi; yerli, 
yabancı değerli konuşmacıların 
katılımıyla gerçekleşti.
Üsküdar, geçmişten bugüne 
tarihi kucaklayan, geçmişi yeni 
nesillere ulaştıran bir müze 
kazandı. 

Osmanlı Sultanlarının  
İzleri Bu Müzede
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, panelistlere günün 
anısına plaket takdim etti.
Zirve kapsamında Hürrem 
Sultan, Kösem Sultan, 
Mihrimah Sultan gibi tarihe 
iz bırakan otuz sultandan 
izler taşıyan, Üsküdar Hanım 
Sultanlar Müzesi'nin açılışı 
gerçekleştirildi. 
 
https://www.ensonhaber.com/ic-
haber/uskudar-hanim-sultanlar-
muzesinin-acilisi-yapildi
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ATLAS  
SİNEMASI'NA 
GÖRKEMLİ 
AÇILIŞ!

Restorasyonu tamamlanan 
İstanbul Beyoğlu'ndaki 
tarihi Atlas Sineması ve 
İstanbul Sinema Müzesi, 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve eşi Emine 
Erdoğan, Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 
ve eşi Pervin Ersoy'un ev 
sahipliğini üstlendiği bir davet 
ile açıldı.  
Yaklaşık iki yıl süren restorasyon 
çalışmalarının ardından 
kapılarını açan Türkiye'nin ilk 

sinema müzesi, geçmişten 
bugüne Türk sinema 
tarihine ışık tutacak. Özel 
koleksiyonlara da yer verilen 
müzede, dünya sinemasına 
ilişkin bilgi ve belgelerin 
yanı sıra Türk sinemasından 
başyapıtlar da sinemaseverler 
için sergileniyor. Atlas 1948 
Sineması ile İstanbul Sinema 
Müzesi Açılış Programı'na 
katılan dünyaca ünlü oyuncu 
Jason Statham, oyuncu Josh 
Harrnett, yönetmen-senarist 

Guy Ritchie ve eşi Jacqui 
Ainsley, Yapımcı Ivan Atkinson, 
Miramax CEO'su Yapımcı 
Bill Block'un da aralarında 
bulunduğu Hollywood oyuncu 
ve yapımcıları programın 
gerçekleştirildiği Atlas 1948 
Sineması'nı Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 
ve eşi Pervin Ersoy ile birlikte 
gezdi. 
 
https://htkulup.haberturk.com/guncel/
haber/2987564-atlas-sinemasi-na-
gorkemli-acilis
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Milli Savunma Bakanlığı 
(MSB), vatandaşları ‘Kadim 
medeniyetimizin şah damarı 
güçlü kültürümüzdür’ ilkesiyle 
Harbiye Askeri Müzesi’ni 
internet sitesi üzerinden sanal 
geziye davet etti. 

Milli Savunma Bakanlığı'nın 
resmi sosyal medya 
hesabından yapılan paylaşımda, 
”Kadim medeniyetimizin şah 
damarı güçlü kültürümüzdür. 
Metehan’dan günümüze 
kadar 50 binden fazla esere 
ev sahipliği yapan ve şanlı 
tarihimizin bir aynası olan 
Harbiye Askerî Müzesi, sizleri 
tek tıkla sanal geziye davet 
ediyor” ifadelerine yer verildi. 

Yayımlanan videoda Harbiye 
Askeri Müzesi’ndeki eserler yer 
aldı. 

Harbiye Askeri Müzesi’nin 
sanal gezi için oluşturulan 
internet sitesinde müze ana 
giriş ve bahçe, müze giriş, 
Türk Ordusu Kuruluş Salon ve 
Büyük Türk Devletleri Tanıtım 
Planı, Selçuklu Salonu ve 
Osman Devleti Kuruluş Salonu, 
İstanbul’un Fethi Salonu ve 
Osmanlı Yükseliş Dönemi 
Salonu, Kesici Silahlar Salonu, 
Harbiyeli Atatürk Sınıfı ve 
Atatürk Salonu, Ateşli Silahlar 
Salonları, Top Maketleri Salonu 
ve Top Teşhir Salonu, Atıcılık-
Binicilik Salonu, Mehmet 

Enstrümanları-Harbiye Hamamı 
ve Etnografik ve Yazma Eserler 
Salonu, Kıyafetler Galerisi, 
Bayraklar ve Sancaklar ile 
Çadırlar Galerisi, Kore ve Kıbrıs 
Salonu, Mahmut Şevket Paşa 
Köşesi ve Meşrutiyet Dönemi 
Salonları, 1. Dünya Savaşı 
Salonu ve Kurtuluş Savaşı 
Salonları, Çanakkale Savaşı 
Salonu Diaroması ve Şehitler 
Galerisi gibi sekmeler yer alıyor. 
Sekmelerin alt başlıklarında 
salonların ve eserlerin yakından 
incelemeleri ile bilgilere yer 
veriliyor. 
 
https://www.yenisafak.com/hayat/
harbiye-askeri-muzesi-sanal-ortamda-
gezilebilecek-3600230

HARBİYE  
ASKERİ MÜZESİ  
SANAL ORTAMDA 
GEZİLEBİLECEK
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Necip Fazıl Kısakürek’in daha 
önce hiçbir yerde yayımlanmayan 
“Kökümüze Dönüyoruz” adlı 
senaryosu ilk kez, yeni açılan 
İstanbul Sinema Müzesi’nde 
sergileniyor.
Sinemaseverlerin merakla beklediği, 
Beyoğlu’ndaki tarihi Atlas Sineması 
ve İstanbul Sinema Müzesi iki yıl 
süren restorasyon çalışmasının 
ardından ziyarete açıldı. Tarihi 
1870’lere uzanan Atlas Pasajı 
içinde yer alan müzede, özel 
koleksiyonlara, Türk sinemasının 
unutulmaz filmlerine, yönetmenlerin 
senaryo notlarına, Yeşilçam’ın 
efsane oyuncularının kişisel 
eşyalarına, dünya sinemasında 
göğsümüzü kabartan ödüllere 
uzanan çok sayıda önemli parça yer 
alıyor.
 

El Yazısıyla 
Okuyun 
Müzede ilk kez gün yüzüne çıkan 
önemli belgelere de rastlıyoruz. 
Bunlardan biri Necip Fazıl 
Kısakürek’in kendi el yazısıyla ve eski 
Türkçeyle kaleme aldığı “Kökümüze 
Dönüyoruz” senaryosu. Bugüne 
dek hiçbir yerde yayımlanmayan 
senaryo müzedeki yerini aldı. 
Yazarın senaryonun ismini önce 
“Köküne Dönen Dal” olarak yazdığı 
daha sonra üstünü çizip Kökümüze 
Dönüyoruz’a çevirdiği görülüyor.
 
https://www.yenisafak.com/hayat/ilk-kez- 
sergileniyor--3601652

İlk Kez  
Sergileniyor
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Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nca, 
71’inci Berlin Film 
Festivali’nde 

bu yıl yine Türk 
Sineması’nın da 

tanıtılacağı açıklandı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı 
açıklamaya göre; koronavirüs 
salgını nedeniyle çevrim içi 
düzenlenen festivalin Avrupa 
Film Pazarı Türkiye bölümünde, 
2020 ve 2021 yıllarında üretilen 
ya da yapım aşaması devam 
eden uzun metraj kurmaca ve 
belgesel filmler ile kısa metraj 
filmler görücüye çıkıyor. Bakanlık 
ile Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı’nın 
iş birliğiyle organize edilen 
Avrupa Film Pazarı Türkiye 
bölümünde ‘Yabancı Film Yapım 
Desteği’ de uluslararası sinema 
profesyonellerine tanıtılıyor. Yeni 
sinema yasası ile yürürlüğe giren 
ve yabancı film yapımcılarına 
Türkiye’de harcadıkları tutarın 
yüzde 30’una kadarının iade 
edilebilmesine imkân sağlayan 
destekler ile doğal plato 
özelliğine sahip Türkiye’nin, 
bu alandaki rekabet gücünün 
artması ve önemli film çekim 
merkezlerinden birisi olması 
hedefleniyor. 

 
 

 
 
 
Sinema profesyonellerine 
yönelik market etkinlikleri ile 
başlayan 71’inci Berlin Film 
Festivali kapsamında, filmlerin 
salonlarda fiziksel olarak 
seyirciyle buluşması ise salgın 
nedeniyle 9-20 Haziran tarihleri 
arasında gerçekleştirilmesi 
planlanıyor. Bu yıl 15 filmin 
büyük ödül için yarışacağı 
ana yarışmanın jüri üyeleri 
arasında önceki yıllarda ‘Altın 
Ayı’ ödülü kazanan yönetmenler 
Mohammad Rasoulof, Nadav 
Lapid, Adina Pintilie, Ildiko Enyedi, 
Gianfranco Rosi ve Jasmila 
Zbanic bulunuyor. Yönetmen 
Ferit Karahan’ın, yapımcılığını 
Kanat Doğramacı’nın üstlendiği 
ikinci uzun metraj filmi ‘Okul 
Tıraşı’ da 71’inci Berlin Film 
Festivali’nin ‘Panorama’ 
bölümüne yer alıyor.
 
https://www.hurriyet.com.tr/avrupa/
turk-sinemasi-71inci-berlin-film-
festivalinde-tanitilacak-41752898

TÜRK SİNEMASI,  
71’İNCİ  71’İNCİ  
BERLİN FİLMBERLİN FİLM  
FESTİVALİ’NDE  
TANITILACAK

15 Film 
Yarışacak
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Ah  
Mercimeğim
Mustafa Çiftçi’yi Bozkırda Altmışaltı isimli hikâye 
kitabıyla tanıdım. Bu eserindeki hikayelerinin 
içtenliği, üslubu, sadeliği ve kahramanları ile öykü 
tarzını çok beğendim. Ve hemen bir başka kitabını 
aldım. Ah Mercimeğim…  Mustafa Çiftçi daha 
önce bende bıraktığı etkiyi bu eseriyle daha da 
artırdı. Yalın anlatımı, öykülerdeki kahramanların 
sıcaklığını, samimiyetini öylesine ortaya çıkarıyor 
ki Anadolu’nun bir kasabasında onların hikâyelerini 
kendilerinden dinliyormuşsunuz hissine 
kapılıyorsunuz. 
 
Ah Mercimeğim 6 hikâyeden oluşuyor. Kitaba 
ismini veren ilk öykü Ah Mercimeğim etkili bir 
vuruşla sabırla beklenen aşkı sunuyor okuyucuya. 

Evin üç kız çocuğu arasında tek oğlu olan lise 
öğrencisi delikanlının en büyük ablasının arkadaşı 
Aslı’ya olan tutkusu, aşkıyla başlıyor öykü. 
Bizim delikanlı ceviz ağacının dibinde yıllarca Aslı’yı 
izliyor. Aslı bir okul, bir kurs oldu. Ben de o gizli 
yerimde talebe oldum. Aslı’yı okudum. Aslı’yı 
yazdım. Aslı’yı ezber ettim. Aslı uğruna dirsek 
çürüttüm. Aslı konuştu, güldü, gülümsedi, 
bazen daldı gitti. Hepsini bir bir aklıma yazıp 
Aslı okulundan diploma aldım. Küçük yaşlarda 
başlayan bu aşk sönmek yerine her geçen gün 
harlanıyor. Zaman geçtikçe bu aşkını dillendirmeye 
çalışsa da kendisine gülüp geçiliyor.  
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Hatta Aslı bile ciddiye almıyor 
onu. Aslı’nın cevizin dibinde 
oturduğu minderi çalmaya 
çalışırken hikâyenin adı da ortaya 
çıkıyor: O sırada Aslı geldi. 
Bana baktı. Ama öyle ezerek 
değil, ipek kumaş seçer gibi, 
tül perdeye dokunur gibi 
baktı ve ‘Hayırdır kuzum, ne 
yapacaksın o minderi?’ dedi. 
Ben laf bulamadım. ‘hiç yani 
öylesine…’ dedim. Aslı, sabun 
kokulu ve serin eliyle yanağımı 
okşadı ‘Ah mercimeğim,’ dedi. 
… Bana ‘mercimeğim’ demişti, 
daha ne desin? Anlayana 
büyük laf! Mercimeğim; yani 
küçüğüm, biriciğim. Yani 
sen daha çok küçüksün, 
çok küçük! Bu küçücük sevgi 
sözcüğü bile kahramanımızın 
aşkını büyütmesine vesile oluyor. 
Yıllar geçiyor. Aslı Marmaris’e 
gelin gidiyor. Mustafa Çiftçi 
okuyucusunun bekleyişini boşa 
çıkarmıyor ve masalsı bir son 
veriyor öyküsüne. 
 
Arda kalan beş öyküde ise okula 
gidebilmek için anne-babasının 
nikâhını kıydıran emeği sömürülen 
çocuk işçinin macerası, hardal 
sarısı kısa pantolonlarıyla yardıma 
ihtiyacı olan insanlara sırt 
çevirmeyen delikanlıların hikâyesi, 
oğlu da kendisi gibi düğüncü 
olan Cabir Usta’nın planları, köfte 

ekmek satarken kendisini bir 
hamburger firmasının batağında 
bulan girişimcinin kapitalizme 
karşı mücadelesi, hemşirelik 
okumak için evden ayrılan ve adı 
türlü dedikodulara karışan, türlü 
iftiralara uğrayan genç kızların 
hikâyesi anlatılıyor.

Mustafa Çiftçi’nin hikâyelerinde 
iyi bir dram filmi gibi ardı ardına 
gelen kahkahaların arasında 
birden gelen o yoğun hüznü 
hissediyorsunuz. O hüzün bir 
damla yaşa dönüşebiliyor. Ama o 
yaşı hemen gülerek elinizin tersiyle 
siliyorsunuz. Çünkü hikâyelerin 
hemen hepsi bir şenlikle bitiyor. 
 
 
Mustafa Çifti Yozgatlı bir 
Anadolu insanı.  Bu nedenle 
hikâyelerinde anlattığı Anadolu 
insanı profili okuyucu tarafından 
hiç yadırganmıyor. Onların 
konuşmasını, düşüncelerini, 
sevinçlerini, hüzünlerini kendisi 
çok iyi anlıyor sonra öyküleriyle 
okuyucuya anlatıyor.  Bu anlatım 
tarzını okuyucu da benimsiyor ve 
öykülerin ardı arkası kesilmesin 
istiyor. Yani Mustafa Çiftçi yazsın 
biz okuyalım, Anadolu hikâyelerini 
bir masal dinler gibi dinleyelim.

Adı 
Ah Mercimeğim

Yazarı 
Mustafa Çiftçi

SAYFA SAYISI:107

BASIM YILI: 2017

YAYINEVİ: İletişim YayınlarıK
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Havva KOTAN
Sosyolog
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MUHTARLARI
MAHA
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Nejat  
Girgin 
Sırapınar  
Mahallesi Muhtarı
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Nejat Bey merhaba,  
bize kendinizi tanıtır 
mısınız? 
1964 İstanbul Sırapınar 
doğumluyum. Osmanlı 
zamanından beri Sırapınar 
Mahallesinin yerlisiyiz. 
Kadıköy İmam Hatip Lisesi 
mezunuyum. 15 sene özel bir 
şirkette muhasebeci olarak 
çalıştım. 24 senedir de esnaflık 
yapmaktayım. Evliyim ve biri 
avukat, biri öğretmen, ikisi 
öğrenci olmak üzere 4 çocuk 
babasıyım.

Sırapınar Mahallenizi 
bize tanıtır mısınız? 
Sırapınar Mahallesinin 
yaklaşık yüzölçümü 20 milyon 
metrekaredir. 1200 kişilik nüfusa 
sahibiz. Yaz aylarında bu sayı 
artmaktadır. 770 seçmenimiz 
var. Bir ilkokulumuz, camimiz, 
sağlık ocağımız, futbol sahamız, 
semt konağımız, basket 
sahamız, çocuk parkımız var. 
Ormanlık alanın içerisinde olan 
yeşil bir mahalleyiz. Çevremizde 
birçok piknik alanı ve at çiftliği 
var. 
 
 

Sırapınar eskiden 
köy statüsündeydi 
ve burada doğdunuz. 
Bize eski Sırapınar’da 
yaşamı biraz 
anlatmanızı istesek? 
Sırapınar köyünün yazılı 
tarihiyle ilgili yapılan 
araştırmalarda köyün ismine ilk 
Olarak Kanuni Sultan Süleyman 
(1520-1566) zamanında 
tutulan tapu tahrir kayıtlarında 
rastlanmış. Bu dönemde tutulan 
Kocaeli Sancağı Tapu Tahrir 
defterinde Sırapınar köyünün 
Boğazkesen kalesini (Rumeli 
Hisarı) korumakla görevli 
olan korucu askerlere tımar 
olarak verildiği ve bu askerler 
tarafından ekilip biçildiği 
bilgisine ulaşılmıştır. Yine aynı 
defterde yazılan bilgilere göre 
köyün ilk adının Ayna Hoca 
olduğu biliniyor. Daha sonraları 
Sırapınar olarak değiştirilmiştir. 
Bu ismi de yol kenarında 
sıralanan pınarlardan almıştır. 
Eskiden halk geçimini tarım, 
hayvancılık ve kömürcülük ile 
sağlamaktaydı.

Ne kadar zamandır 
muhtarlık 
yapıyorsunuz? 
Muhtarlık yapmayı 
neden seçtiniz? 
1999 yerel seçimlerinde 
muhtarlık görevime başladım. 5 
dönemdir de sürdürmekteyim. 
küçüklüğümden beri dede 
ve amcalarımın da yaptığı bu 
mesleğe bir ilgim vardı. 35 
yaşıma geldiğimde halkın da 
isteği ve talebi üzerine 99 
yılındaki seçimlerde Sırapınar 
Köyü Muhtarı olarak seçildim. 
Muhtarlığımdan önceki 
dönemlerde de birinci aza 
olarak görev yaptım.
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Muhtarlık  
yaparken 

başınızdan 
geçen ilginç bir 

anınızdan bah-
seder misiniz?

2005 yılında köy camimizi 
zor şartlarda yaptırdık. 
Yardım konusunda 
bugünki gibi kolayca 
insanlara erişemiyorduk. 

Caminin fiziksel olarak 
yapımında kullanılacak 

tüm malzemeleri muhtarlığın 
gelirleriyle ve topladığımız 

yardımlarla aldık. Bu malzemelerden 
birisi de kubbelerin kaplanmasında 

kullanılan kurşunlardı. Bu kurşunları köy düğün 
salonunda kilitli halde tutuyorduk. Bir gün muhtarlıkta 
oturduğumuz esnada, köydeki çocuklardan birisi 
koşarak geldi ve birilerinin kurşunları çaldığını söyledi. 
Bunun üzerine aza arkadaşlar ve köy halkı olarak 
hemen toplandık, yola çıktık ve mecburen çevrede 
tarife uyan arabaları durdurmaya başladık. Kamyonet 
tarzı bir aracı durduk, tabi o esnada jandarmaya da 
haber vermiştik. Jandarma geldi. Durdurduğumuz 
araçta kurşunlar yoktu ama jandarma o an yaptığı 
sorguda aslında kurşunları çalanların bir kısmının 
onlar olduğunu öğrendi. Akabinde yakalananların 
verdiği tarifle, jandarmayla birlikte kurşunların 
içinde olduğu aracın peşine düştük. Öğlen başlayan 
bu koşturmaca gece sabaha karşı 2 sularında 
jandarmanın kurşunları bulmasıyla sonlandı. Şöyle 
ki; o tarihte zaten çok zor şartlarda, kısıtlı imkanlar 
dahilinde camimizi inşa ettik. O kurşunların çalınması 
bizim için büyük bir sıkıntı oluşturmuştu. Sonuçta 
Jandarmamızın büyük gayreti ve köy halkının da 
desteğiyle büyük bir sıkıntıdan kurtulmuştuk.
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Muhtarlık yaparken 
çektiğiniz zorluklar 
neler oluyor?  
Mahallenizdeki 
vatandaşlarla 
iletişiminiz nasıl? 
5 dönemdir mahallemdeki 
vatandaşlarımın her konudaki 
ihtiyaç ve taleplerine elimden 
geldiğince yardımcı olmaktayım. 
Uzun yıllardır sevgi ve saygı 
çerçevesinde iletişimimizi 
sürdürmekteyim, 
vatandaşlarımızın 
sevgisini kazanmış biri 
olarak son seçimde 
mahallemdeki tek 
muhtar adayıydım. 
 

Mahallenizde 
şu ana kadar 
yaptığınız 
çalışmalar neler? 
1999 yılından beri 
köyümüzün birçok 
alanda gelişmesine katkı 
sağladım. Bu süreç boyunca 
mahallemizde 2 sınıflık bir 
okul varken, 12 sınıflık bir 
ilkokul kazandırıldı. Sırapınar 
muhtarı olarak yeni caminin 
yapımını sağladım. Halk Eğitim 
Merkezinin de içinde bulunduğu 
bir köy konağı, düğün salonu, 
sağlık ocağı, çocuk parkı, halı 
saha, basket sahası inşa edildi. 
Aynı zamanda doğalgaz, su ve 
altyapının mahallemize ve çevre 
köylere gelmesini sağladım. 
 

Pandemi sürecinde 
Sırapınar 
Mahallesinde ne tür 
çalışmalar yaptınız? 
Pandemi döneminde 
vatandaşımızın istek ve 
taleplerini alarak çözmeye 
çalıştım. Vefa gruplarına 
dahil olarak sahada da 
vatandaşımıza yardımcı oldum. 

Kaymakamlığımızın verdiği 
görevleri ve filyasyon takiplerini 
yerine getirdim. Çekmeköy 
Muhtarlar Derneği Başkanı 
olarak kaymakamlığımızca 
kurulan İSDEM ve diğer 
komisyonlarda görev 
almaktayım. Bu zorlu dönemde 
mahallemizde üzerime düşen 
görevleri yerine getirmek için 
çalışmaktayım. 

Mahallenizde ne tür 
çalışmalar yapmayı 
düşünüyorsunuz? 
Planladığınız 
projeleriniz var mı? 
Beykoz Caddesi üzerindeki yaya 
yollarının yenilenmesi, asfaltların 
yenilenmesi, mahallemizin 
günübirlik turizme elverişli 
hale getirilmesi için çalışmalar 
yapacağız.

Ümit ŞENER
Gazeteci-Yazar
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Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz 
Merkez Mahallesi’nde yapılan Özel Eğitim ve İş 
Uygulama Merkezi (Engelliler Okulu) ve Alemdağ 
Mahallesi’nde inşaat çalışmaları devam eden 
yüzme havuzunu ziyaret ederek çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. 

2021 yılı içerisinde hizmete açılması beklenen 
projeler ilçemize hayırlı uğurlu olsun diyen Başkan 
Poyraz “İlçemize kalıcı eserler kazandırmaya devam 
ediyoruz. Mahallelerimize yaptığımız ziyaretlerde 
gelen talepler ve istekler doğrultusunda 
hizmetlerimizi şekillendiriyoruz. Yıl içinde iki 
projemizi de tamamlayıp halkımızın hizmetine 
açacağız. Hayatın her alanında yanlarında 
olduğumuz engelli kardeşlerimiz için inşa ettiğimiz 
engelliler okulumuz örnek bir proje olacak.” dedi.

Çalışmaları tüm hızıyla devam eden yeni projelerin 
özellikleri ise şöyle;

Alemdağ Kapalı Yüzme Havuzu
2008.38 M2 inşaat alanı, 1 adet yarı olimpik kapalı 
yüzme havuzu, 1 adet fitness salonu, sosyal alanlar.

Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi 
(Engelliler Okulu)
12 adet derslik, 8 adet atölye, 1 adet engelli 
yüzme havuzu, 1 adet uygulama evi, 1 adet beden 
eğitimi salonu, 1 adet iç bahçe, 1 adet sıcak yemek 
mutfağı, 1 adet yemekhane, 4 adet bireysel eğitim 
salonu, resim ve müzik atölyeleri.
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Çekmeköy Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
desteği ile yeni gençlik yatırımları yapıyor. 
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın 
imzaladığı protokole göre Çekmeköy’e 10 yeni 
Gençlik Kafe ve Kütüphane ile okul bahçelerine 
20 basketbol sahasının yapımına başlanacak.
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Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,  
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat 
Başkanlığı ile yeni yatırımlar için protokol 
imzaladı. Protokol kapsamında başlayan 
çalışmalarla yapımı tamamlanan Gençlik Kafe 
ve Kütüphaneneler ve okul bahçelerindeki 
basketbol sahalarına yenileri ekleniyor. 
Ekşioğlu, Merkez, Aydınlar ve Mehmet Akif 
Mahallelerinde yapımı tamamlanan ve 
çok yakında hizmete açılacak Gençlik Kafe 
ve Kütüphanelerden 10 mahalleye daha 
yapılacak.

Gençlik projeleri kapsamında; Hatice Mehmet 
Ekşioğlu İlköğretim Okulu, Şehit İzzet Yüksel 
İlköğretim Okulu, Nükte Sözen İlköğretim 
Okulu, Mehmetçik Lisesi, TOKİ Lisesi, İMKB 
Lisesi, 125.Yıl İlköğretim Okulu, Ekşioğlu Mah. 
Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu, Tevfik Ezel 
Kınay Meslek Lisesi, Erdal Yılmaz İlköğretim 
Okulu’nda yapımı tamamlanarak gençlerin 
kullanımına sunulan basketbol sahalarına da 
yenileri ekleniyor. Önümüzdeki süreçte 10 
olan sahaların sayısı yeni yapılacaklarla 30’a 
çıkarılacak.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 
“İlçemize kalıcı eserler kazandırmaya devam 
ediyoruz. Gençlerimiz için yapacağımız bu 
30 yeni proje halkımıza hayırlı olsun. İnşallah 
bir an önce pandemi dönemini atlatır ve 
yaptığımız bu mekânlarda gençlerle buluşuruz. 
Onlarla turnuvalar düzenler, kitap sohbetleri 
yaparız,” dedi.
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Çekmeköy Belediyesi Sinema Akademisi, sinema sanatına gönül 
veren gençlere yol göstermek için hazırlanan dopdolu bir eğitim 
programı ile kapılarını açtı

Çekmeköy Belediyesi’nin sinemaya ilgi duyan vatandaşların hayallerini 
gerçekleştirmesi ve bu alanda uzmanlarından eğitim alabilmeleri için 
düzenlediği Sinema Akademisi’nde, 2021 sezonunun ilk dersleri online 
olarak başladı. Ünlü oyuncular Yeşim Dalgıçer, Erdem Baş ve Barış Başar’ın 
eğitmenliğinde gerçekleşecek akademide; senaryo, kamera, prodüksiyon, 
diksiyon ve fonetikle ilgili dersler veriliyor.

Online 
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26 Şubat’ta başvuruların tamamlandığı Sinema Akademisi’ne 
198 vatandaş kayıt oldu. Akademide eğitimler 8 hafta 
boyunca Cumartesi ve Pazar günleri 30 dakika şeklinde 
online olarak gerçekleşecek.

Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sırmacı; 
akademinin ilk ders gününde; Yeşim Dalgıçer, Erdem Baş ve 
Barış Başar’la dersler üzerine sohbet gerçekleştirdi. Başkan 
Yardımcısı Sırmacı ayrıca derslere katılan öğrencilere de 
başarılar diledi.
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Çekmeköy Belediyesi yerli tarım üreticisine 
destek olmak amacıyla Niğde’den temin 
ettiği 40 ton patatesi, Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü Yardım Esasları Değerlendirme 
Kurulu tarafından belirlenen ve her ay 
düzenli olarak çeşitli sosyal yardımlar 
yapılan ihtiyaç sahibi 2 bin aileye dağıtmaya 
başladı. 20 kiloluk çuvallar halinde 
hazırlanan patatesler, ekipler tarafından tek 
tek ihtiyaç sahibi ailelerin kapısına kadar 
götürülerek teslim ediliyor. 

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz 
“ İlçemizde her ay düzenli olarak çeşitli 
sosyal yardım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 
Yardımların yanı sıra ulaşamadığımız ihtiyaç 
sahibi vatandaş kalmasın diye ekiplerimiz 
sahada tespit çalışmaları da yapıyor. Bu 
çalışmamız ile hem üreticimize hem de 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşarak, 
toplumumuzda var olan dayanışma 
kültürünü gücendirmek için bir adım atmış 
olduk,” dedi.

Çekmeköy Belediyesi, daha önce de 
kuru gıda yardımı ve sıcak yemek gibi 
projelerinde tüm malzeme alışverişlerini 
çiftçiden temin ettiği için Tarım Kredi 
Kooperatifinden teşekkür plaketi almıştı. 

Aracılar nedeniyle birkaç yıldır 
fiyat krizi yaşayan patates 
üreticisine bu yıl bir destek de 
Çekmeköy Belediyesi’nden 
geldi. Çekmeköy Belediyesi, 
sosyal yardıma kayıtlı aileler 
için hazırladığı gıda yardımı 
kalemindeki patatesleri, bu 
yıl üreticiden doğrudan aldı. 
Belediye ekipleri, çiftçiden 
aldığı 40 ton patatesi ihtiyaç 
sahibi ailelere ulaştırdı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
1 Mart’ta açıkladığı yeni Koronavirüs 
tedbirleri kararlarının ardından Çekmeköy 
Belediyesi’ne bağlı ekipler ilçe genelinde iş 
yerlerinde denetimlerde bulundu. Yeni kararlar 
doğrultusunda temizlik, maske, mesafe, HES 
kodları ve iş yerlerinin doluluk oranlarını kontrol 
eden ekipler, vatandaşlara ve iş yeri sahiplerine 
gerekli uyarılarda bulunup bilgilendirmeler 
yaptılar. 

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “ 
Yeni kararlar ülkemize hayırlı olsun. Devletimizin 
aldığı kararlara uyarak hem kendimizi hem 
de çevremizdeki insanları korumaya devam 
edelim. Alınan yeni tedbirler ve uygulanmaya 
devam edilen yasaklar hepimiz sağlığı için 
alınmış kararlardır. Yeni dönemde esnafımıza bol 
bereketli kazançlar diliyorum. İnşallah tedbirlere 
hep birlikte uyarak pandemiyi yeneceğiz,” dedi.

Çekmeköy Belediyesi 1 Mart’ta alınan yeni Koronavirüs 
kararlarının ardından denetimlere başladıH
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Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz; Çekmeköy’e Hoş Geldiniz ve 
Çekmeköy’e Hoş Geldin Bebek projeleri 
kapsamında Merkez Mahallesi’nde 
ziyaretler gerçekleştirdi. İlçeye yeni 
taşınan Kahraman ve Koca ailelerine  hoş 
geldiniz diyen Başkan Poyraz, Taşkıran ve 
Kayar ailelerini de yeni doğan bebekleri 
için tebrik etti.

Ziyaretler sırasında ailelere özenle 
hazırlanan hediye kitlerini sunan Başkan 
Poyraz, evlerde bulunan çocuklara ise 
oyuncak hediye etti.
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Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz
Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

Kutlu OlsunH
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Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz ilçenin çeşitli 
noktalarında Çekmeköylü 
kadınlara gül hediye ederek 
Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.  

Başkan Poyraz “Şefkat, 
merhamet, adalet, gurur, 
azim ve başarı... Zamanın her 
döneminde dünyada kadınların 
izi var. Karanlığın içinde umudun, 
savaşın gölgesinde inancın, en 
zor anlarda azmin simgesi olan 
kadınlarımızın 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü kutlu olsun,” dedi.
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ÇEKMEKÖY  
İŞ VE SANAT  

MERKEZİ  
İLK MEZUNLARINI  

VERDİ

ÇEKİM (Çekmeköy İş ve 
Sanat Merkezi ) projesinde 
ilk mezunlar sertifikalarını 
Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz’dan aldılar.

Çekmeköy Belediyesi’nin eğitim 
projeleri kapsamında başlattığı 
ve vatandaşlardan yoğun ilgi 
alan ÇEKİM (Çekmeköy İş ve 
Sanat Merkezi) ’de dersler 
devam ederken, eğitimleri 
tamamlanan 22 öğrenci 
sertifika almaya hak kazandı. 
Çekmeköy Belediyesi Meclis 

Salonu’nda gerçekleşen 
sertifika töreninde kursiyerlere 
emekleri için teşekkür eden 
Başkan Poyraz” Meslek ve hobi 
kurslarımıza vatandaşlarımızın 
ilgisi çok büyük. Pandemi 
döneminde  oluşan boşluğu 
gidermek için kaymakamlığımız 
ile yine güzel ve faydalı bir 

projeye imza atarak Çekmeköy 
İş ve Sanat Merkezleri’ni açtık. 
Bugün de ilk mezunlarımızı 
verdik. Hepinize başarılar 
diliyorum. Sizlere fayda 
sağlayabildiysek ne mutlu bize,” 
dedi.

Sertifika törenine katılan Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Bayrak öğrencileri tebrik ederek hayat 
boyu başarı diledi.
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ÇEKİM’de dersler ve  
kayıtlar devam ediyor

ÇEKİM projesinde  dil, hobi, 
kişisel gelişim, meslek, müzik, 
yaşam kursları kategorilerinde 
22 farklı sınıfta devam eden 
eğitimler; Adnan Menderes 
Gençlik ve Kültür Merkezi, 
Hamidiye Kültür Merkezi, Merkez 
Mahallesi Köroğlu Parkı Merkezi, 
Ömerli Kültür Merkezi, Sırapınar 
Semt Konağı, Sultançiftliği 
Ek Binası, Turgut Özal Kültür 
Merkezi ve Yunus Emre Bilgi 
Evi’nde veriliyor. Kurslar hakkında 
bilgi almak ve  kayıt olmak 
isteyen vatandaşlar Seri Nokta 
birimlerini ziyaret edebilirler.
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KİTABIN  
ORTASINDAN

Bazı günler, komşumuz 
Murat amcaların evine gider, 
oğlu Muhsin abinin ortaokul 
yıllarından kalan kitaplarını 
karıştırırdım. Zahide teyze bize 
bir iş yaptırsa diye bakardık. 
Yaptırdığı işi karşılıksız 
bırakmaz, ikramlarda ve pek de 
alışkın olmadığımız iltifatlarda 
bulunur, bu da çok hoşumuza 
giderdi.                                    

İlkokul ikinci sınıftaydım. 
Okumayı çok seviyordum ama 
okuyabileceğim ve düzeyime 
uygun kitaplarım yoktu. Ne 
bulursam 

okuyordum. Okul kitaplığında 
bulunan az sayıdaki kitabın 
tamamını türüne ve seviyesine 
bakmadan okumuştum. Aslında 
çoğu kitap da sayılmazdı. Resmi 
kurumlardan çöpe gitmesin 
diye okullara gönderilen 
dergiler, almanaklar, kurumların 
tarihi geçmiş faaliyet raporları… 
Kültürel ve edebi kitaplardan 
başka ne ararsan vardı. 
Teneffüste arkadaşlarım 
oyun oynarken ben bunları 
okuyordum. Sekiz yaşında 
bir çocuğu ilgilendirmeyecek 
İmar ve İskân Bakanlığının 1971 

yılı faaliyet raporları hala 
aklımdadır. Hatta 

bazılarını, 
okuyacak 

kitap 

bulamadığım için, defalarca 
okumuştum.

Bir gün kapısının önünden 
geçerken, kalın camlı 
gözlükleriyle bir kitap okumaya 
çalışan Murat Amca, beni 
yanına çağırdı. Gözleri iyi 
görmediği için ara sıra uğrayıp 
elindeki kitabı sesli olarak 
kendisine okumam için 
rica etti. Bu tekliften gurur 
duymuş, artık büyüdüğümü 
hissetmiştim. Kitap 27 Mayıs 
ihtilalinden ve ihtilal sonunda 
Yassıada'da yargılanıp idam 
edilen Başbakan Adnan 
Menderes ve arkadaşlarından 
bahsediyordu. Murat Amca da 
Demokrat Parti'yi destekleyen 
eski muhtarlardandı. Fırsat 
buldukça uğruyor, her 
defasında kendisine 8-10 

sayfa kitap okuyordum. Pek 
bir şey anlamasam da 

okumaktan büyük zevk 
alıyordum. Sonraki 
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yıllarda Cemil Meriç’in hayatını 
okurken karşılaştığım benzer 
sahneler çok dikkatimi çekmiş, 
çocukluğum film şeridi gibi 
gözlerimin önünden geçmişti. 
Kitabın sonlarına yaklaştığımız 
bir okuma seansında, Murat 
Amca birden ağlamaya başladı. 
Neden ağladığını anlayabilmek 
için, sonra o bölümü bir daha 
dikkatlice okudum. Yassıada'da 
idamla yargılanan siyasilerden 
birisi, koluna kelepçe takmaya 
çalışan subaya:

-Evladım, kollarımda 
kireçlenme var, kelepçeyi 
önden takabilir misin? 
Ricası üzerine kelepçeyi 
takan subayın ağır bir küfür 
savurarak kolunu zorla arkaya 
büktüğünü, kemik sesleri 
arasında kanırtarak kelepçeyi 
arkadan taktığını yazıyordu. 
Murat amcayı ağlatan bu 
bölümü bir daha okuyup 
anlamaya çalıştım. Çocuk 
dünyam allak bullak olmuştu.

Çoğu sayfalarını anlamadan, 
sesli olarak okusam da bu 
kitap, siyasi konularla çocuk 
yaşlarda ilgilenmemi sağladı. 
Daha doğrusu neden oldu. 
Babamın bir yıllık kazancını 
vererek Dereköy Muhtarı 
Moda Hasan’dan satın aldığı 
büyük pilli radyo, dünyaya 
açılan tek penceremizdi. 
Saat başı verilen haberleri 
dikkatle dinliyor, anlamaya 
çalışıyordum. Telaffuzu çok 
zor olan, spikerlerin bile zaman 
zaman telaffuzda zorlandığı 
Batılı haber ajanslarının 
isimlerini bile doğru 
olarak söyleyebiliyordum. 
Bu özelliğimi öğrenen 
öğretmenim bana bir görev 
vermişti: Sabah okula 
gelmeden haberleri dinleyip 
not alıyor, derse başlamadan 

arkadaşlarıma haber bültenini 
sunuyordum. Dönemin 
bütün partilerinin isimlerini, 
genel başkalarını, bakanların 
isimlerini ezbere biliyordum. 
Babam muhtar olduğundan 
ihtilaflı bir su davası için 
evimize gelen kaymakamın 
da dikkatini çekmiş ki bana 
sorular sormaya başladı:
       - Avrupa'da başımızın belası 
bir terör örgütü var, adını 
biliyor musun?
       - Ermeni terör örgütü Asala 
efendim.
       - Geçen ay bir diplomatımızı 
şehit ettiler, ismini biliyor 
musun?
       - Viyana Büyükelçimiz Daniş 
Tınalıgil efendim.
       - Demokratik Parti genel 
başkanı kim?
       - Ferruh Bozbeyli efendim. 
Kaymakam bey sınav yapar 
gibi daha bir sürü soru sordu. 
Hepsini hiç takılmadan 
cevapladım. Kaymakam, 
babama dönerek:
       - Muhtar, bu çocuğu 
okutun. Ben burada olursam 
elimden gelen desteği 
sağlarım,  sakın ihmal etme.
       -İnşallah Kaymakam Bey, 
eksik olmayın.

Siyasete meraklıydım ancak 
yaşadığım bir olay kafamda 
soru işaretleri oluşturmuştu. 
Bir gün Şaban amcamla ilçe 
merkezine gitmiştik. Dönemin 
iktidar partisi olan Adalet 
Partisi'nin ilçe başkanı, ilçenin 
namlı siyasetçilerinden 
Saffet Ağa'nın bir hanı vardı, 
köylerden her başı sıkışan 
ona giderdi. Amcamın 
bir işi nedeniyle handaki 
bürosuna uğradık. Babamın 
da ahbabıydı. Onlar sohbet 
ederken pür dikkat onları 
dinliyordum. Öğretmenim 
dışında gördüğüm ilk kravatlı 

kişiydi. Demek ki büyük bir 
adamdı. Kapı çaldı ve içeri 
lacivert takım elbiseli kravatlı 
üç kişi daha girdi. Ayağa 
kalkıp onlara yer verdiler. 
Saffet Ağa onlara büyük saygı 
gösteriyordu. O halde bunlar 
daha büyük adamlar olmalıydı.
Konuşmalarından birisinin 
milletvekili adayı olduğunu 
anladım.
       - İyi çalışmamız lazım 
Saffet Bey, elinizden geleni 
yapacağınıza inanıyoruz.
       - Hiç merak etmeyin sayın 
vekilim, gözünüz arkada 
kalmasın.
Adamlar kalktılar. Saffet 
Ağa onları saygıyla kapıya 
kadar uğurlayıp koltuğuna 
oturduğunda şaşırtıcı bir 
şekilde arkalarından okkalı bir 
küfür savurdu ve ekledi:
         - Avucunuzu 
yalayacaksınız,  bu seçimde 
size destek mestek yok.
Şaşırmış, kafam karışmıştı. 
Olanlara bir türlü anlam 
veremiyordum. İzin isteyip 
kalktık. Kapının önüne 
indiğimizde amcam:
          - Yeğenim, işte siyaset 
dedikleri şey budur, dedi. 
Kafam daha da karışmıştı. 
O günden sonra ne zaman 
siyasetle ilgili şaşırtıcı bir 
durumla karşılaşsam bu 
olayı ve amcamın sözünü 
hatırladım. Siyasetle ilgili hiçbir 
şey beni şaşırtmıyordu artık.

Eğitimci - Yazar
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İKİ ŞİİR  
BİR ŞAİR

Dilek Kartal
İstanbul doğumlu olan şair, şiir 
yazmaya lise yıllarında başladı. 
İlk şiiri on altı yaşındayken 
Milliyet Sanat Dergisinde 
yayınladı. Daha sonraları uzun 
süre şiirle arasında mesafe olan 
şair, otuz beş yaşından sonra 
yeniden şiirler yayımlamaya 
başladı.  
 
Eğitimini İngilizce İktisat 
alanında tamamlamış 
olmasına rağmen bu alanda 
çalışmamaktadır. Bir dönem 
kafe işletmeciliği de yapan 
Kartal, Zeytinburnu Belediyesi 
Kütüphanesinde çalışmaktadır. 
edebistan.com, Muhayyel 
Dergisi, İzdiham Dergisi gibi 
çeşitli yayın kuruluşlarında 
yazar ve editörlük de 
yapmaktadır. Kartal’ın 
şiir dışında Enes Şakar’la 
hazırladıkları fotoğraf-hikâye 
kitabı bulunmaktadır. Kitapta, 
Enes Şakar’ın fotoğraflarına bir 
tür okuma yapmaktadır Kartal. 

Her fotoğraf için kaleme aldığı 
hikâyelerle toplumun anlık 
olarak görünen durumlarının 
derinine inmeye çalışır.

 Şiirlerinde özellikle bireyin 
toplum içindeki durumuna 
değinir. Kendinden yola 
çıkan bir şiir kurmuştur. 
Yazar, şiir kişisi olarak kendini 
başkalaştırarak, başka bir kişi 
gözünden anlatarak şiirini 
oluşturur. Şair ve şiir kişisi 
yer değiştirmiş gibidir. Dili 
konuşma dilinde ve yer yer 
dil bilgisi kurallarına uymadığı 
görülür. Söyleyiş rahatlığını, 
konuşma dilinde olduğu 
haliyle alıp şiirinde kullanır. 
Böylece elit/seçkin bir kesimi 
değil daha halktan, her an her 
yerde karşılaşabileceğimiz 
kişilerin şiirini ortaya koyar. Bu 
kişilerin sorunları, konuları, 
merakları, kısıtları özellikle 
şiirlerinde konu olarak görülür. 
Kendisinden oluşturduğu 

şiiri için “Yaşamadığım bir 
şeyi yazamıyorum,” ifadesini 
kullanır. Buradan anladığımız 
üzere Kartal’ın şiirinde, günlük 
yaşamında temas ettiği kişilerin, 
karşılaştığı olayların derin etkisi 
bulunmaktadır. Artan sosyal 
medya kullanımı, artan lüks 
yaşam özeni gibi toplumda 
değişen olgular şiirinde yer 
bulur. Bu yönüyle şiirlerinde üst 
bir sahiciliğin olduğu, gerçeği 
kurgusala çok az müdahaleyle 
dönüştürdüğü anlaşılır. Yoğun, 
kapalı, imgeci, dil oyunlarına 
giren, espriye dayalı, hayalci, 
uçarı bir şiir ve şair bulmayız 
karşımızda. Her şey yalın 
halinde, gerçeğin ve yalınlığın 
gücüyle sunulur okura. Şaşırtıcı 
olan buluş, espri, humor değil 
gerçeğin çıplaklığıdır. 
 
Bireysel bir şiir oluşturduğunu 
söylemiş olsak da toplumsal 
olanla da sıkı bir ilişki içindedir. 
Şiiri bireysel olandan doğar 
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sandılar ki şiirin umrundaydı
akşamları yorgun inişleri minibüslerden
üzgün omuzları, aşınmış gövdeleri
malum, ayaklarındaki sızılar
koşmaları ama geç kalmaları her akşam sofrasına
baba azarı, hatun sitemi, neyse!
yağmur ve trafik oysa
onlar sandılar ki…

toydular ve inanıyorlardı
bazıları hep toydur ve hep inanır yaşına başına 
bakmadan
onlar da gülümseyen her çift söze iflah olmadan
nerde bir kalem halk dese, hah! deyip
– hah işte bu!
– bizi gören, bizi duyan, bizi anlayan
– bu biri bizden bahsedecek
sandılar ki hayat ve edebiyat arasında kavî bir bağ!
– toprak bu toprak
– ve biz bu toprakların üzerindekilerken
– bu kadar çokken
– bu kadar çok ve yorgunken
– bu kadar çok ve öfkeli
– daha ne kadar yok sayılabiliriz ki!

belki bu kadar kaba olmasalardı
bu kadar kaba ve çirkin olmasalardı elleri gibi
ayakları değil ruhları sızlasaydı, akılları falan
koca şehir, kalabalıklar
insafsız ve insansız arasındaki kelime oyunları
yetseydi ya boğum boğum boğulmalarına
bir de iki lafın biri -canım biz de müslümanız da-
allah demeselerdi…

belki o zaman
patlak ayakkabılarından sızan yağmur
parmaklarından fazlasını buruşturabilirdi
zamanı mesela

çünkü hiçbir şiir
kız oğlana: yarın bekliyor bizimkiler
derken başlayamazdı
ve hiçbir şiir bitemezdi
bir kadın ağlayarak alyansını bozdurdu diye
değil mi ki; akşam yine akşam yine akşam’dı
sırf akşam akşam adamın biri
cebindeki son onluğa sövüyor diye…

onlar sandılar ki
bu şiirin çok da umrundaydı!

Şiir:
Taşı Kim Atacak 
Dedalus Kitap, 
2014

Çifte Açmaz  
İz Yayıncılık
2016

Deneme:
Çünkü Hayat 
Bulaşıcıdır  
İzdiham
 2018

SAFLIK DERECESİ

Eserleri;

ama bireyin toplum içindeki 
etkileşimine son derece açıktır. 
Toplumsal sorunları, savaşları, 
yoksulluğu, kimlik sorununu, 
bireyin sıkıştırıldığı kalıpları, 
çeşitli zulümleri, yozlaşmayı 
sorgulayan/eleştiren bir şiir 
ortaya koyar. Sanat ve özelde 
şiir de bu eleştiriden nasibini 
alır. Özellikle yoğun imgeli, 
anlamdan uzak şiire karşı 
tavrını yine şiirinde görürüz. 
Kendi şiir anlayışını da bir karşı 
duruş olarak eseriyle ortaya 
koyduğunu söyleyebiliriz.
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onlara artık yeni insanlar tanımak 
istemediğimi söyle
bana inanmıyorlar
güneş mi göreyimmiş, iki insan, açılsın mıymış 
içim
beni alıp pencerenin önüne yerleştiriyorlar
onlara bir salon çiçeği olmadığımı söyle
hasarsız parçalarımın giderek azaldığını
hiç değilse okunaklı bir ölüm için bir tık
hayatla arama bir boşluk bıraktığımı

bana inanmıyorlar
tıpkı inanmadıkları gibi; hem onları hem allah’ı
aynı anda sevebileceğime
tıpkı yüzümü arasında kuruttuğum kitapla
bütün bu talanların bir ilgisi olmadığını 
söylediğimde
dudaklarını aralayan müstehzi parlayış gibi
hani söyleyecek çok şeyim var da kıyıp 
söylemiyorum
der gibi
sen söyle…

yarıldım / sebep(?)
yırtıldım
çıkardığım çirkin sesleri duyuyor musun
tuhaf şeyler oluyor bak insan kendine 
yuvarlanınca
insan kendine çarparak parçalanınca
aklının tutunacak elleri de kopuyor
ama tıpkı diğerlerinin uçuşan saçlarımı delil 
gösterip
alnımın yangının yalnız o eşikte söndüğüne 
inanmadıkları gibi
inanmadıklarında
bir şey oldu bana
bende, bana sığmayan bir şey

ağustos gecesi dolaba konmayı unutulmuş 
yemek gibi
ekşidim bir gecede sanki kokuştum
oysa daha şunu, şunu, şunu söyleyecektim
kavgalara karışacak daha ladesler 
tutuşacaktım
daha ellerinin bütün yalan yanlışlarımı 
doğrulayan bir hakikat gibi
saçlarıma nasıl usulca indirildiğini
o küçücük avuçlarına o kırk tas suyu
hem de ruhun bile duymadan nasıl 

sığdırabildiğini falan

şevkimi kırdılar / sebep(?)
kelimelerden yana nasibimi murdarladılar
oysa ben de susunca zehir zannediyordum 
dilimi
ne fena
cana değmenin can yakmaktan başka yolunu 
bilmiyorlar
misal ben, yenilmek koymuştum bu senle 
aramda olana
üstelik bütün yollarını da biliyordum
budadılar sebep
beni bir çınardan bonzai yapabilmek 
mümkünmüş gibi
anlamadan, dinlemeden, inanmadan
budadılar

hadi gel
o ucuz poları ört üstüme hadi, bordo
yanıma
sana bir kere bile sarılıp uyuyamamışlığımı da 
koy
değil değil sana yazmak için
ciğerlerimin çırpınmasını beklemiyorum her 
defasında
ama bilirsin
kabuğuna çekilmek için bile
büsbütün yaraya dönüşmeyi 
beklemeli insan
     
  

BELKİ SANA İNANIRLAR

Şafak Çelik
Şair- Yazar
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İnsanı rahatsız eden gözlerdi bunlar. Gözlerini 
kocaman açarak, hiç kırpmadan bakardı. 
Bazen aşağılayıcı olurdu ama çoğu zaman bu 
bakışlar donuklaşır insanı bir hâkim karşısında 
yargılanırken ki çekingenliğine götürürdü. Hiçbir 
duygu yüklemezdi bakışlarına. Bir sokakta 
iki yabancı gözün buluşması gibi bomboştu 
birbirimize bakışlarımız. Onu ne zaman görsem 
yavaşça uzanıp göz kapaklarını indirmek 
isterdim. Belki gözleri kapansa uyuyabilirdi. 
Uyandığında bakışları değişirdi ama onu kendi 
haline bırakıp uzaklaşmak en iyisiydi. Hangi yöne 
gidersen git seni izleyen gözlerden kaçmak 
kolay değildi. Asla rahat bırakmayan gözlerden. 
Onu odamda bırakıp dışarı çıktım. Ondan 
kurtulmam gerekiyordu, gitme zamanı çoktan 
gelmişti. 

Koşarak gelip boynuma atladı, sıkıca sarıldıktan 
sonra soran gözlerle bana baktı. Onunla parka 

gideceğimize söz vermiştim fakat bugün 
olmadığını söyleyince önce kaşlarını çattı bir 
süre sessizce oturduktan sonra istemsizce 
oyuncak kutusuna göz atmıştı. İstediği gibi bir 
şey bulamayarak kalktığı yere tekrar oturdu. 
Küçük bir çocuk olmasına rağmen olgun tavırları 
beni güldürüyordu. Hayal kırıklığını yüzünden 
okuyabiliyordum. Dayanamayarak;
—“Sana bir hediyem var,” dedim. Yüzündeki 
ağlamaklı ifade kaybolup yerine daha önce hiç 
hediye almadığını düşündürecek kadar yoğun 
bir sevinç geldi. Yerinde duramıyor, bir an önce 
ona ulaşmak istiyordu. 

—“Bana ne aldın,” aynı soruyu ara vermeden 
tekrarlıyordu. Kafasını bir sağa bir sola yatırarak 
benimle göz göze gelmeye çalışıyor, oturduğu 
yerde hafif bir zıplama ile yere değmeyen 
ayaklarını kıpırdatıyordu. 
Kısacık, kıvır kıvır, açık kahve saçları; yüzüne 
göre oldukça büyük, Karadeniz yaylalarını 
hatırlatan yeşil gözleri; çiçek açtıracak 
sevimlilikte bir gülümsemesi ve yüz hatlarının 
tamamlayıcısı sağ gözünün hemen altında 
küçük bir ben ile kendine özgü bir sevimliliği 
vardı.
Onun bu heyecanlı hallerine aldırmadan 
karşısındaki koltuğa geçip bir süre sessizce 
onu izledim. Hediyeyi getirmem için heyecanlı 
halleriyle bana baskı yapmaya çalışıyordu. 
—“Odamdaki masanın üstünden onu alabilirsin,” 
dedim. Hemen yerinden kalkıp odama gitti. Çok 
geçmeden sıkıca hediye paketine sardığım 
bebekle geri dönmüştü. “Gözlerini perdelemek 
için onu paketlemek iyi bir fikirdi,”  diye geçirdim 
aklımdan. Onun, paketi açmasını izlerken. 
—“Bu, bu gördüğüm en güzel gözler,” dedi. 
Paketi açtıktan sonra ilk sözü olmuştu. Beni 
uykusuz bırakan o gözleri nasıl beğenmişti? 
Bebeğe bakınca yeniden gözlerimi kaçırdım, 
ürpertici bakışları vardı.
Beğendiğini yüzünden okumama rağmen o 
soruyu yine de sordum; 
—“Beğendin mi bebeği.” 
—“Çok güzel gözleri var. Senin gözlerine 
benziyor,” dedi. 

KÜÇÜK ELLERDE 
BÜYÜK GÖZLER

Ceyda Karabul
Açık Fikir Platformu Öğrencisi

Şehit Ömer Halis Demir Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 11 . sınıf
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Çocuk ve oyun birbiriyle iç içe geçmiş, birbirini 
tamamlayan kavramlardır. Çocuğun olduğu yerde 
oyun, oyunun olduğu yerde mutlaka bir çocuk 
vardır.

Çocuk kaç yaşında olursa olsun oyunla öğrenir,  
oyun yoluyla çeşitli rollere girer. Anne, doktor, polis, 
öğretmen bazen bir kahraman bazen de prenses 
olur. Aslında geleceğinde üstleneceği rollerin 
ilk provalarını yapmaya başlar. Oyun ortamında, 
kazanır, kaybeder, üzülür, sevinir, hayal kırıklığı yaşar, 
en önemlisi empati kurmayı öğrenir. 

Çocuğun, dil-bilişsel, ruhsal, sosyal-duygusal, fiziksel 
ve iletişim kurma becerisini kazanmasında oyunun 
önemli bir rolü vardır. Oyun; çocuğu yetişkin hayata 
hazırlayan en etkin yollardan biri olup, insan ilişkileri, 
yardımlaşma, konuşma, bilgi edinme, deneyim 
kazanma, psiko-motor gelişiminin yanı sıra duygusal 
ve sosyal olgunlaşmasını etkilediği gibi, zihin ve dil 
gelişimi acısından da etkili bir yöntemdir. 

Çocuğun, oynadığı oyunlardaki en önemli ve en 
etkili eğitim araçları da oyuncaklarıdır. Seçilecek 
oyuncakların çeşitliliğinden ziyade niteliği, onun 
yaşına, ilgisine, becerisine uygunluğu en az oyun 
kadar önemli bir yere sahiptir.

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

yeteneklerinin sağlıklı bir şekilde ortaya çıktığını 
görebilirsiniz. 

Çocuğun, erken çocukluk döneminde başlamak 
üzere, her iki elini de kullanacağı origami sanatı 
gibi aktivitelerin yaptırılması, beynin her iki yarım 
küresini de çalıştıracak ve diğer işlevleri de artacaktır.

Düz bir kağıt parçasını, çocuğunuza okuduğunuz 
masaldaki bir hayvana ya da bir eşyaya benzeyen 
üç boyutlu bir yapıya dönüştürmek, onun hayal 
dünyasını yaşatmasına, kağıdın dönüşümünü 
görmesine ve üç boyutlu nesnelerin dönüşümüne 
tanıklık etmesini sağlayacaktır. 
Çocuğunuza dünyadaki tüm güzellikleri, kötülükleri 
masallar ve oyuncaklar aracılığı ile anlatabilmek için 
origami sanatından faydalanabilirsiniz. Bir geminin 
suda nasıl gittiğini ona kağıttan bir gemi yapıp 
gösterebilir, bir rüzgargülü yapıp rüzgarla nasıl 
döndüğünü öğretebilir ya da kağıttan hayvanlar 
yapıp seslendirebilirsiniz.
İstanbul Oyuncak Müzesi origami sanat eğitmeni 
olarak gerçekleştirdiğim atölyelerde, müzemiz 
içerisinde yer alan oyuncakların hikayelerini 
çocuklarla birlikte öğrenip, kağıtları katlayarak 
benzerlerini yapmak, onların kendi hayal 
güçlerindeki kahramanlara dönüştürmek 
yaratıcılıklarının geliştirilmesine yadsımayacak fayda 
sağlamaktadır. Buradaki en önemli şey her çocuğun 
katlayarak yarattığı kahramanın, kendisi tarafından 
şekillendirilmesi ve kendine özgü olmasıdır. 

Hayalinizdeki masal kahramanınızı yaratmanız için 
origami sanatıyla kalmanız dileğiyle...

‘Çocuklara, dünyadaki tüm güzellikleri, masallar ve oyuncaklarla öğretebilirsiniz.’ 

ORİGAMİ SANATI
Masal ve 
Oyuncak
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ORİGAMİ SANATI ile
Uğur Böceği Yapımı

Kare kağıdı çizimdeki 
kesik çizgiden 

katlayın.

Çizimdeki kesik çizgilerden ortadaki 
çizgiye doğru her iki tarafıda katlayın.

Çizimdeki kesik 
çizgiden geriye 
doğru katlayın.

Uğur böceği 
figürünü hayal 

gücünüzle süsleyin.

Çizimdeki 
işaretli 

yerlerden geriye 
doğru katlayın.

Çizimdeki kesik çizgilerden 
içeriye doğru her iki tarafıda

katlayın.

Çizimdeki 
kesik çizgiden 

katlayın ve 
geri açın

Çizimdeki 
kesik 

çizgiden 
öne doğru 

katlayın

Gökçen Atamgüç
İstanbul Oyuncak Müzesi

Origami Sanat Eğitmeni
www.gokcenatamguc.com

iletisim@gokcenatamguc.com
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HELAL
 GIDA 

NEDİR?
Tükettiklerimiz hem dünyamızı  

hem de ahiretimizi tüketmesin!!
Gıda ile ilgili meseleler 
değerlendirilirken 
en doğru sonuca 
ulaşabilmenin yolu helâl 
ve haram kavramlarının 
iyi anlaşılması ve 
uygulanmasıdır. 
Toplum olarak 
'nasılsa Müslüman 
bir ülkedeyiz' 
rahatlığıyla 
sorgulamada 
aktif olmadığımız 
ve olana rıza 
gösterdiğimiz bir 

alışkanlık geliştirdiğimiz 
aşikâr. Geçtiğimiz sayıda 
'yediklerimiz helâl olsun' 
demiştik. Peki, nedir bu 
helâl gıda?  
 
Helâl kelimesi; dinin 
kurallarına aykırı 
bulunmayan, izin verilmiş 
anlamına gelen Arapça 
bir kelimedir. “Helâl Gıda” 
kavramı ise literatürde; gıda 
ürünlerinin hammadde, 
işlem yardımcı maddeleri, 
bileşenleri, katkı maddeleri, 

işleme yöntemleri, işletme 
koşulları ve ambalajlarının 
İslami kurallara uygunluğu 
olarak ifade ediliyor.1 
Üretimden soframıza 
gelinceye kadar dini 
kurallara uygun olarak 
hazırlanmış, hijyen ve 
sağlık açısından zararsız 
olduğu anlamı çıkarılabilir. 
Dinimize göre bir gıdanın 
tüketilebilmesinin ilk şartı, 
onun helâl olmasıdır.

buyurulmaktadır. Demek helâl olmasının yanında bir de temiz olması gerekiyor. Ayette geçen 
“tayyip” ifadesi; temiz, sağlıklı ve güvenilir olan demektir. Dolayısıyla sağlıksız olan ve pis 
ortamda üretilenlere dini literatüre göre haram diyemeyiz belki ama bu ürün “tayyib”yani 
temis de değildir. İnsan sağlığına zarar veren katkı maddelerine de bu bağlamda bakabiliriz. 
Bütün “helâl ve temiz” gıdalar sağlıklıdır ama her sağlıklı gıda “helâl ve temiz” olmayabilir. 
Aynı şekilde her organik gıdanın helâl olmadığı gibi. Günümüzde pek çok organik adıyla 
satılan gıdada GDO olduğunu veya hayvansal katkı olabildiğini hatırlatmak isterim. 

“Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helâl ve tayyib olanlarını yiyin.”
Bakara Suresi'nin 168. ayetinde: 

“

”
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”

Kur'an'ı Kerim'de yeryüzünde 
ne varsa hepsinin insanın 
faydası için yaratıldığı ve 
emrine verildiği belirtilmiştir. 
Alternatifi getirilmeyen hiçbir 
yasak bulunmamaktadır. 
Erkekler için ipek kullanımı 
uygun görülmediyse 
pamuk ve keten; erkekler 
için altın kullanımı uygun 
görülmediyse gümüş ve 
bakır; alkollü içecekler 
yasaklandıysa onun yerine 
süt, ayran, su, meyve suyu 
gibi alternatifler sunulmuştur. 
Yine bazı hayvanların etleri 
yasaklandıysa da diğer pek çok 
hayvanın etinin tüketilmesine 
izin verilmiştir. Dinimizde bazı 
gıdaların yasaklanmasının 
pek çok hikmetleri vardır. 
Muhakkak ki hem dünyevi hem 
uhrevi bizim faydamızadır. 
İbrahim Ethem (Hz) manevi 
olarak bazı makamlara 
ermenin mideye giren 
yiyecekleri kontrol etmekle 
mümkün olacağı tavsiyesinde 
bulunmuştur. Halk arasında 
da güvenilir, dürüst ve ahlâklı 
kişi anlamında 'helâl süt 
emmiş' insan arayışında 
olunması toplum olarak bu 
konuya verdiğimiz önemden 
kaynaklanır.  

Bazı gıdalar yasaklanmasa da 
beden ve ruh sağlığı açısından 
sıkıntılı olduğu için yenilmesi 
uygun görülmemiştir. O 
yüzden âyet-i kerimede 
helâl ile yetinilmeyip gıdanın 
temiz olması gerektiği de 
belirtilmiştir. Helâller ve 
haramlar bellidir. İkisinin 
arasında kuşkuya mahal 
verecek şeyler vardır. Bunlar 

şüpheli hükmündedir.  
Peygamberimiz (sav) bir 
Hadis-i Şerif’inde: 
'Her kim şüpheliden 
sakınırsa dinini ve 
haysiyetini korumuş 
olur.'2 buyuruyor.  
 
Yine Hz. Ebubekir (ra)'in; 
'Biz harama girme 
endişesiyle yetmiş helâli 
terk ederdik.'3 sözüyle dile 
getirdiği hassasiyet de bizlere 
örnek olacak niteliktedir.  
 
Allah'ın helâl dediğine haram 
demek, haram dediğine helâl 
demek olmaz. Helâl dairesi 
harama ihtiyaç bırakmayacak 
kadar geniştir. Bu hükümleri 
koyma hakkı sadece ve 
sadece Allah'a ve açıklama 
yetkisi de O’nun elçisi olan 
Hz. Peygamber (sav)’e aittir. 
'Şüpheliye kaçmayalım' derken 
vesveseye de düşmeyelim. 
Dinimizin her konuda tavsiye 
ettiği gibi helâl beslenme 
konusunda da orta yolu şiar 
edinelim. 
 
Neden bazı yiyecekler yasak 
edilmiş, hiç düşündünüz mü? 
Aslında maksat din, nefis, 
akıl, nesil ve malın korunması 
olsa da temel maksat imtihan 
etmek suretiyle dini emirlere 
boyun eğenleri diğerlerinden 
ayırt etmektir. Örneğin domuz; 
necaset yediği, geviş getirdiği 
ve etindeki trişin maddesi 
gibi sebepler, tüketilmesinin 
yasaklanmasının 
hikmetlerindendir. 
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Yine Hadisi Şerif’lerde 
kötülük ve şerlerin 
anahtarı' 4 olduğu söylenen 
alkol ise kişinin akıl, ruh ve 
beden sağlığını korumasına 
yardımcı olmak maksadıyla caiz 
görülmemiştir. Mü'min ayık ve 
uyanık olmalıdır. Kendinden 
geçmiş bir kişinin yapmayacağı 
kötülük yoktur. Ne güzel ki, 
Rabbimiz günaha giden yolları 
engelleyerek bize merhamet 
etmiştir. 
 
Helâl arayışının sadece 
İslâm'da değil, semâvi ve 
hatta ilkel dinlerde de yerinin 
olduğunu, İncil ve Tevrat'ta da 
bazı yiyeceklerin yasaklandığını 
biliyoruz. Yüzyıllar boyunca 
yapılan savaşlarda hep verimli 
toprak ve temiz gıda kaygısı 
güdülmüş, gıda tüketiminin 
önce dini yönüne sonra 
temizlik yönüne dikkat 
edilmiştir. Osmanlı zamanında 
'tâhirdir' damgasıyla helâl 
gıdanın somutlaştırıldığı, temiz 
gıdaya ulaşmanın her dönemde 
dikkate alındığı ortak bir dert 
olarak göze çarpar. Yine İnsan 
Hakları Beyannâmesi'nde 
de; 'Her insanın, hayatını 
sürdürebilmek için yeterli kalite 

ve miktarda, inanç ve kültürüne 
uygun, sağlıklı ve güvenli 
gıdaya ulaşabilme hakkı vardır.' 
şeklinde tabii bir hal olarak 
belirtilmiştir. 
 

'Helâl talebi her 
Müslüman üzerine 
vaciptir.' 5 
 Hele ki bu zamanda din âlimleri 
bu talebi cihad hükmünde 
görüyorlar ve özellikle jelâtine 
çağın afeti gözüyle bakıyorlar. 
Maalesef ki yoğurt, dondurma, 
jelibon ve pasta ürünlerine 
kadar pek çok hazır gıdanın 
içinde jelatin bulunuyor. Bizlere 
düşen görev mümkün olduğu 
kadar temiz gıda elde etmenin 
yollarını aramak, ailemizi 
ve çevremizi de bu bilinçle 
hareket etmeye çağırmaktır.  
 
Hadis-i Şerif’te; 'Öyle devir 
gelecek ki insanoğlu 
aldığı şeyin helâlden mi, 
haramdan mı olduğuna 
hiç aldırmayacak.'6 
denilerek ahir zaman 
fitnesine dikkat çekilmiştir. 
İnşallah tüm bunlara dikkat 
ederek imtihanımızı hakkıyla 
verenlerden oluruz.

Köşe Yazısı
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RAMAZAN 
PİDESİ

350 gr beyaz un

150 gr Siyez unu

350 gr su

100 gr ekşi maya 

1 tatlı kaşığı tuz

2 yumurtanın sarısı

1 yemek kaşığı tereyağı

Galeta unu

Susam

Çörekotu

Oda sıcaklığındaki su geniş bir kaba alınır ve maya eklenerek karıştırılır.
Un ve tuz ilavesiyle karıştırılmaya devam edilir ve vura vura yoğrulmaya başlanır.
4-5 dk kadar yoğrulmaya devam edilir ve cıvık, ele yapışan  bir hamur elde edilir.  

(elinizi su ile ıslatın)
Kaba alınan hamurun üzeri ıslatılarak bez veya strech film ile örtülür.

Mayalanması için 1,5 saat bekletilir.
Hamura yarım saatte bir olmak üzere 4 kez  katlama işlemi uygulanır ve üzeri tekrar örtülür.

(Bu sırada yine yapışmaması için elinizi ıslatın ve çekerek katlayın)
Unlanmış tezgaha alınan hamur dörtgen olacak şekilde elle açılır ve rulo yapılır.

2 eşit parçaya bölünerek her bir parça alta doğru katlanır.
Temiz bir bez üzerine galeta unu serpilerek hamur bezeleri yerleştirilir ve üzeri örtülerek 

mayalanmaya bırakılır.
Üstüne sürülecek harç için; yumurta sarısına 4 yemek kaşığı su eklenerek çırpılır ve eritilmiş 

tereyağı azar azar katılır.
Hamur galeta unu serpilmiş tepsiye alınarak üstüne hazırlanan harçtan sürülür.

Şekillendirerek susam ve çörekotu eklenip 250 C fırında 10-15 dk pişirilir. 

 Afiyet olsun.

Ramazan ayıyla şereflendiğimiz bu mübarek günlerde, 
çıtır çıtır, mis kokulu bir pide yapalım. Hep beraber 
pide kuyruğundan kurtulalım. Önce ruhumuzu sonra 
midemizi doyurduğumuz bir Ramazan geçirmek 
ümidiyle sağlıkla kalın.

Köşe Yazısı
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Tarihte  
Bu Ay 
NİSAN

İkinci İnönü Zaferi.

Dumlupınar denizaltısı İsveç bandıralı 
Naboland silebiyle çarpışarak Çanak-
kale Boğazı'nda battı. Personelden 81 
kişi şehit oldu.

MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş 
hayatını kaybetti.

Mimar Sinan hayatını kaybetti.

Türkiye Polis teşkilatı kuruldu.  
Polis Günü.

Eski Genelkurmay Başkanı ve Milli Mü-
cadele komutanı Mareşal Fevzi Çakmak 
hayatını kaybetti.

Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (Türk Tarih 
Kurumu) kuruldu.

ABD savaş uçakları, Irak'ın kuzeyinde iki 
helikopteri düşürdü. Düşen helikopter-
de Kurmay Albay Hikmet Alp, Topçu 
Üsteğmen Barlas Gültepe ve Ceyhun 
Civan isimli askerlerimiz şehit oldu.

ABD Başkanı Abraham Lincoln akşam 
saatlerinde suikasta uğradı. Sabaha 
karşı hayatını kaybetti. (15 Nisan)

2340 yolcusuyla ilk yolculuğuna çıkan 
Titanik transatlantiği, bir buzdağına 
çarparak battı: 1513 kişi öldü.

Cumhurbaşkanı Turgut Özal, kalp krizi 
sonucu hayatını kaybetti.

TBMM açıldı. Milli Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı.

Sovyetler Birliği'nde Çernobil nükleer 
santral faciası...

Kûtü’l-Amâre Zaferi; 13 bin İngiliz askeri 
500'e yakın subayla birlikte esir alındı.

1 Nisan 1921

4 Nisan 1953

4 Nisan 1997

9 Nisan 1588

10 Nisan 1845

10 Nisan 1950

12 Nisan 1931

14 Nisan 1994

14 Nisan 1865

15 Nisan 1912

17 Nisan 1993

23 Nisan 1920

26 Nisan 1986

29 Nisan 1916
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