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Sevgili Çekmeköy 2023 Okurları
İstanbul tarih boyunca birçok medeniyete ev
sahipliği yapmış, şehirlerin sultanıdır. Bu kadim
şehir için Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed
Mustafa’nın (s.a.v) “İstanbul elbet fetholunacaktır,
onu fetheden komutan ne güzel komutandır.
Onu fetheden ordu ne güzel ordudur” buyurduğu
birçok hadis kaynağında geçmektedir. Bu
müjdeye nail olmak isteyen birçok komutan
farklı zamanlarda İstanbul’un surları önüne kadar
gelmiş fakat fethetmeyi başaramamıştır. Ancak
bu müjdeye 29 Mayıs 1453 yılında, Doğu Roma’nın
sınırlarında kurulan Osmanoğulları Beyliğinden
bir genç, bir cihan sultanı nail olmuştur. Bu fetihle
bin yıllık Bizans İmparatorluğu'na son veren
Fatih Sultan Mehmet Han çağ açıp çağ kapatan
bir Sultan oldu. Bu kutlu fetih hiçbir zaman
unutulmamalı nesilden nesle aktarılmalıdır.
facebook.com/BaskanAhmetPoyraz
twitter.com/AhmettPoyraz
instagram.com/baskanahmetpoyraz

facebook.com/cekmekoybelediyesi
twitter.com/Cekmekoybeltr
instagram.com/cekmekoybelediyesi

youtube.com/cekmekoybelediyesi
www.cekmekoybelediyesi.tv

Sevgili Okurlar
Hayat uzun bir yolculuktur. Bu yolculuğun en
keyifli kısmı ise gençlik yıllarıdır. Bu yıllarda
gençlerin kendilerine sorması gereken en
önemli soru, ‘kendime ne katabilirim? kendimi
nasıl geliştirebilirim?’ sorusu olmalıdır. Bu
sorulara verilecek doğru yanıtlar ve atılan doğru
adımlar gençlerin gelecekte yürüyeceği yolu da
belirlemektedir. Genç kardeşlerimiz eksiklerini,
ilgi duyduğu alanları keşfetmeye başladığı zaman
kişisel gelişim yolculuğu da başlamış olacaktır. Bu
yolculukta karşılarına hep seçimler çıkacaktır. Bu
noktada gençlerin seçimlerinin sorumluluklarını
da üstlenmesi gerekmektedir. Çünkü hayatı bu
seçimlerin üzerine kurulacaktır. Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün gençler için söylediği şu söz
gençliğin önemini özetlemektedir; “Gençliği
yetiştiriniz. Onlara bilim ve kültürün olumlu
fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla
kavuşacaksınız. Özgür fikirler uygulamaya geçtiği
zaman, Türk milleti yükselecektir.” Bu vesileyle
gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramını kutluyorum.
Değerli Okurlar
Milletimiz sarsılmaz gücünü gençlerden
almaktadır. Gençlerin her alanda önde olduğu
bir gelecek hayalimiz var. Bu vesileyle geleneksel
hale getirdiğimiz Çekmeköy Uluslararası Kısa Film
Yarışmasının temasının "Genç ve Gelecek" olarak
belirlendiğini de hatırlatmak isterim. Gençlerin
kendilerini ifade eden en iyi filmleri çekerek
yarışmamıza katılmalarını canı gönülden isterim.
Mayıs ayında Ramazan Bayramı’nı idrak edeceğiz.
Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar,
bayramın ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, barış ve
huzur getirmesini dilerim.
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ORUÇ BİZİ TUTAR MI
Dergimiz elinize ulaştığında Ramazan Ayını yarılamış
olacağız.
Her yıl yaşantımızı sil baştan kontrol ettiğimiz bir ay
ramazan. Uyku ve yeme içme düzenimizi, sportif
faaliyetlerimizi, sosyal hayatımızı yeniden düzenleriz bu
ayda. Ve elbette manevi bir atmosfer oluşur hayatımızda.
Seküler bir yaşamın hayatımızı etraflıca sardığı bir çağda
dini yaşamın ruhumuza kattığı zenginliği hatırlarız.
Ramazan bu yönüyle bize kendimizi yeniden hatırlatma
ayıdır. “Kendini bilen rabbini bilir” düsturuyla kendimizi
tanıdıkça, bildikçe rabbimizi daha iyi tanımış oluruz.
Oruç bizi kötülüklerden alıkoyar. Gözümüze, ağzımıza,
elimize ve nihayet duygu ve düşüncelerimizin
savrulmasına karşı sımsıkı tutar oruç bizi. Yeter ki orucu
anlayabilelim. Yeter ki orucun çevremize, evimize,
ailemize ve kendimize getirdiği ruh dinginliğini duyalım,
hissedelim.
Değerli okurlar
Bu sayımızda da birbirinden değerli yazılar sunuyoruz
sizlere. İslami içerikli ezgiler yapan Eşref Ziya ile güzel
bir röportaj yaptık sizler için. Ayrıca şiirler, öyküler, şehir
yazıları, kültür sanat haberleri de sizleri bekliyor.
Mayıs içerisinde idrak edeceğimiz Kadir Gecesinin ve
Ramazan Bayramının ülkemize ve bütün insanlığa sağlık
ve bereket getirmesini dilerim.

Editör - Salih Gebel
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Köşe Yazısı

Hıdırellez, Türk Dünyasında
kutlanan ilk yaz bayramlarından
biridir. Kaynağı çok eskilere
dayanır. Bu bayrama Anadolu’da
ve Anadolu dışındaki Türk halkı
büyük ilgi gösterir. Birçok gelenek
ve görenek bu vesileyle yaşatılır.
Dolayısıyla Hıdırellez, Türk
toplumunu canlandıran, birlik ve
beraberliği pekiştiren bir olgudur
Hıdırellez havaların iyice
ısındığı, Hızır ile İlyas’ın
buluştuğuna inanılan 6 Mayıs
günüdür. Dolayısıyla Hızır ve
İlyas kelimelerinin halk dilinde
birleştirilmesiyle Hıdırellez şeklini
alan bu gün 6 Mayıs’ta kutlanır. Bir
rivayete göre de, Hıdırellez kavramı
“Hıdır” ve “Ellez” adlarında iki
sevgilinin adının birleştirilmesiyle
oluşmuş ve bu sevgililer anılan
günde birbirlerine kavuşmuşlardır.
Kutlamalar sınırlı olmayıp, bu
günlerin öncesinde ve sonrasında
da görülür.
Eski Türk takviminde yıl iki ana
bölüme ayrılır. 6 Mayıs - 8 Kasım
arasındaki 186 günlük bölüme
Rûz-ı Hızır (Hızır
günleri, yeşil
veya yeşeren
günler);
9 Kasım
–5 Mayıs
arasındaki
179 günlük
bölüme de
Rûz-ı Kasım
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(Kasım günleri) denir. Buna göre
Hıdırellez, Hızır günlerinin ilkidir.
Sebep ne gösterilirse gösterilsin
aslında Hıdırellez kutlamalarının
gerçek sebebi kışın sona ermesi
ve tabiatın canlanmasıdır. Miladi 6
Mayıs, yani Hıdırellez günü Rumi
Takvime göre 23 Nisan’a denk
gelir. Halk arasında Rumi Takvime
göre “Yedi Mayıs” ya da “Mayıs
Yedisi” olarak adlandırılan bu gün,
Miladi Takvime göre, 20 Mayıs’tır.
Bu nedenle Giresun gibi, bazı
yörelerimizde Hıdırellez 20 Mayıs’ta
kutlanır. Ama genelde Hıdırellez
kutlamaları 6 Mayıs günü yapılır.
Kutlama günlerinde takvimlerden
kaynaklanan, yörelere göre küçük
farklılıklar vardır. Hıdırellez günü
yazın başlangıcı olarak görülse
de bazı yıllar, bazı yerlerde
umulmadık soğuklar ve kar
yağışı bile olur. Hatta “Hıdırellez
yaz kapısı, yedi gün sürer tipisi”
şeklinde bir atasözü de vardır.
Hıdırellez, Türklerin İslamiyet’i
kabul etmelerinden önce de
kutladıkları önemli bir gündür ve
kaynağı yüzyıllar öncesine dayanır.
Bu kutlamalar İslamiyet’in kabul
edilişinden sonra İslami motiflerle
de zenginleşerek Türk kültür
coğrafyasındaki yerini almıştır.
Bununla beraber, Türk
Dünyası’nda Hıdırellez kutlamaları
esnasında, kaynağı çok eskilere

Köşe Yazısı

dayanan adet ve gelenekler
ortaya çıkmıştır. Bunları şu şekilde
gruplara ayırmak mümkündür:
1 -Kırlara çıkma, eğle
2 -Yiyecek hazırlama
3 -Temizlik yapma ve giyim
kuşamdaki değişiklikler
4 -Hediyeleşme, akraba ziyareti,
ve sosyal dayanışma
5 -Ad verme
6 -Ateş yakma ve üzer
7 -Hızır baba inancı
8 -Kabir ziyareti, kurban, dua ve
diğer dini motifler
9 -Bolluk ve bereket gelmesi için
yapılanlar
10 -Sağlık, mutluluk, baht açıklığı
için yapılanlar ve tutulan dilekler

Kırlara Çıkma, Eğlence,
Şenlik ve Oyunlar
Düzenleme

Hıdırellez kutlamaları denilince
ilk aklımıza gelen gelenek, kırlara
çıkmadır. Çünkü baharın gelişiyle
birlikte, insanlar kırlara çıkmak,
güneşin, yeşilin tadını çıkarmak
isterler. Bu gelenek çok eskiye
dayanır.

Yiyecek
Hazırlama

Hıdırellez kutlamalarının en eski
geleneğine uyarak kırlara çıkanlar
tabii ki yanlarına çeşitli yiyecekler
alırlar. Ev hanımları günlerce
önceden başlayarak kırlarda
ve bayram süresince evlerde
yenilecek ya da fakir fukaraya,
konu komşuya dağıtılacak veya
çocuklara verilecek olan yiyecekleri
hazırlamaya başlarlar. Anadolu’nun
hemen her yerinde bu tür
hazırlıkları görmek mümkündür.

Temizlik Yapma ve Giyim
Kuşamdaki Değişiklikler
Görüldüğü gibi Hıdırellez
günlerinde Türk Dünyası’nda
büyük bir canlılık yaşanır. Bu
canlılık tabii ki bu günle sınırlı
değildir. Çünkü bu günün

öncesinde başlayan faaliyetler
vardır. Temizlik yapma ve kıyafet
temin etme telaşı da bunlardan
biridir. Bu günler Türk Dünyası’nda
bir bayram havasında kutlanır.
Dolayısıyla da bayram denilince
akla temizlik gelir.

Hediyeleşme, Akraba
Ziyareti, Sohbetler ve
Sosyal Dayanışma

Hediyeleşme, akraba ziyareti,
eşle dostla sohbet, zayıfa yoksula
yardımcı olmak toplumumuzun
her zaman ön planda tuttuğu
hasletlerdendir. Bu hasletler
bayramlarda daha da artarak
devam eder. Hıdırellez günleri de
bayram havasında kutlandığı için,
bu günlerde Anadolu’nun sevecen,
sıcakkanlı insanları hemen her
yörede her zamankinden daha
fazla eşini dostunu ziyaret eder.
Bu arada yardımlaşma da doruk
noktasına ulaşır.

Ad Verme

Hıdırellez Türk toplumunu o
kadar çok etkiler ki bu etki yer
ve şahıs adlarına, hatta atasözü
ve deyimlere bile yansır. Türk
Dünyasının hemen her yerinde
“Hızır-İlyas”, “Hıdırellez” ve “Hıdırlık”
adını alan pek çok cami, tekke,
ziyaret yeri, türbe, mezarlık,
dağ, tepe, mesire yeri, akarsu
ve köy vardır. Meselâ, Ankara’da
Hıdırlık Türbesi, Çorum’da Hızırlık
Ziyaretgâhı, Denizli’de Hızırlık
Sultan Ziyareti, Edirne’de Hızırlık
Tekkesi, Hatay’da Hızır Makamı,
Kütahya’da Hızırlık Mescidi,
Merzifon’da Hızırlık Tepesi,
Mudurnu’da Hızırlık Kayası,
Ladik’te Hızırlık Ziyareti, Giresun’da
Hızır Kayaları sayılabilir.

Ateş yakma ve üzerinden
atlama
Hıdırellez geleneklerinden biri
de ateş yakma ve üzerinden
atlamadır.

Kadir Çetinkaya
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ÇIKMAZ
SOKAKTA
SAKLI TARİH:̇
ASARİYE CAMİ
Beşiktaş’ın bütün
hengamesinin ardında
kalabalıklardan ve gösterişten
uzak, Asariye Caddesi ile Asariye
Çıkmazı’nın kesiştikleri köşede
sizi bekleyen bir cami; Asariye
Camii. Ne zaman bir camiye
gitsek sanki hep oraya aitmişiz
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gibi davranırız. İçimiz huzur
dolar, evimize dönmüşüz gibi
hissederiz. İşte tam da bu
özellikle Asariye Camii konak
şeklindeki mimari yapısı ile
bize ev oluyor. Beyaz arka
planın üzerine boyanmış yeşil
pencereler, geleneksel cami

mimarisinin sınırlarından
çıkıyor. Yüzyıllardır misafirlere
gölge olan ağaçların dalları
camiyi sararken, davetkâr bir
şekilde bizi bekleyen camiye
giriş yapıyoruz.

Köşe Yazısı

huzur veriyor.

Mimarisi

Duvar pâyelerinin arasına daire
şeklinde, ahşap kesme-kabartma
yazılı Allah, Muhammed, Ebû Bekir,
Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin
levhaları asılmıştır. Kâgir olan daire
planlı yapıya köşesinde dikdörtgen
bir çıkma yapan ahşap hünkâr kasrı
eklenmiştir. Hünkar kasrı çıkmasını
taşıyan, iki mermer sütunun arasına,
daha sonra iki adet kare kesitli ahşap
sütun yerleştirilmiştir. Alışılagelmiş
mimarilerin tersine büyük kubbeyi
destekleyen küçük kubbeler ve
sütunlar yoktur. Cami çok büyük
olmamakla beraber ana mekân
yüksek bir kubbeyle örtüşmüştür.
Kubbenin ortasından yere kadar
uzanan sade bir avize caminin
bütün ambiyansını değiştirirken,
kubbenin üzerindeki yapraklardan
ve çiçeklerden oluşan sekiz kollu bir
süsleme ise sadeliğini desteklemiş.
Geri kalan yüzey, çift plasterlerin
hizasında bulunan birer çift silme
ile sekiz dilime ayrılmış. Silmeler
arasında, kubbe merkezine doğru
gittikçe daralan sekiz adet dikdörtgen
bölüm içinde, yaprak dolgulu oval
süsleme grupları yer alır. Bu dilimlerin
eteğinde çelenk motifleri, merkeze
bağlanan kısımlarında ise perde
motifleri bulunmaktadır. Aynı perde
motifleri mihrabın üzerinde de
görülür. İki yandan ahşap plasterlerle
sınırlanan mihrabın yanlarında, ampir
üslubu ile uyumlu, cami ile yaşıt
pirinç şamdan durmaktadır. Ahşap
minber, iki tarafındaki plasterler
ve eğri çizgilerden oluşan tepeliği
ile aynı üslubun egemenliğini
vurgulamaktadır. Dönemin popüler
mimarı üslubu bu camide de vücut
bulmuştur. Ampirik üslupla bezenmiş
olan cami, yüksek camları ve yeşil
renginin hâkimiyetiyle bize adeta

Tarihçesi

Tam olarak kesin bir şey
söylenmemekle beraber, ampirik
üslubun yoğun kullanıldığı ve
kare kesitli yüksek bir kaidenin
üzerine inşa edilen taş minaresi
ile II. Mahmut döneminin eseri
olduğunu bize söylemektedir.
Caminin bahçesinde bulunan kırık
kitabede de II. Mahmut’un tuğrası
bulunmaktadır. Tahsin Öz de caminin

bugünkü durumunu II. Mahmud
zamanında 1255 (1839) yılında aldığını
belirtmektedir. Şu anki yerinde
eskiden başka bir cami boy göstermiş
olsa da, o camiden bir eser kalmamış
yerine Asariye Camii inşa edilmiştir.
Bu güzel caminin ne yazık ki mimarı
belli değildir.

Harimin cümle kapısı kuzeyde,
mihrap ekseninde yer almakta
ve kapalı son cemaat yerine
açılmaktadır. Hünkar kasrının
altındaki çıkmazdan, Osmanlı’da
oda kapılarının açıldığı genişçe
yer olarak anlamlandırılan, sofa
bulunmaktadır. Bu sofanın
bulunduğu merdivenden üst kata
çıkılır. Dediğimiz gibi camii diğer
camilere nazaran ne çok büyüktür
ne de ana kubbeyi destekleyen
sütunlara sahiptir. Hâl böyle olunca
üst kattan kubbenin güzelliğini daha
yakından görebiliyoruz. Turuncu,
yeşil rengiyle doğanın parçalarını
yansıtan bu cami bize ev gibi
hissettirmesinin yanısıra doğadan
da bir parçaymış gibi vücut buluyor.
Diğer yerlere göz gezdirdiğimizde
Harim yönünde dışbükey bir çıkma
yapan hünkar mahfili ahşap karkaslı,
ajurlu madeni şebekelerle kapatılmış
olduğunu görüyoruz. Karkasın
üzerinde, marköteri tekniğinde, II.
Mahmut döneminde çok sık görülen
çubuk biçiminde ve oval kakmalar
bulunmaktadır. Son cemaat yerinin
üstünde büyük bir mahfil, kuzeydoğu
köşesinde ise hünkâr mahfilinin
simetriği olan ve aynı biçimde bir
çıkma ile donatılmış ancak şebekesiz
müezzin mahfili bulunmaktadır.
Camiin diğer tarafında ise sekizgen
yıldızlarla süslü şerefe korkuluklarının
alt kısmına girland kabartmaları
yerleştirilmiştir. Çıkmaz sokağın
kuzeyinde, şu an günümüze kadar
ulaşmayan ama eskiden şadırvanın
olduğu yerde halen tuvaletler ve
abdest alma mekânı bulunmaktadır.

ELİF NUR AKBULAT

Açık Fikir Platformu
Düzce Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği

7

Köşe Yazısı

Z
İ
M
İ
R
E
L
İL

01- Adana
Adana kuzeyinde Kayseri (332
km), doğusunda Osmaniye
(90 km), kuzeydoğusunda
Kahramanmaraş (187 km)
güneydoğusunda Hatay (190
km), kuzeybatısında Niğde
(205 km) ve batısında İçel
(70 km) illeri ve güneyinde
Akdeniz ile çevrilidir. Güneyi 160
km'yi bulan Akdeniz kıyılarıyla
sınırlanmıştır. Şehir merkezinin
denizden yüksekliği 23 metredir.
İl sınırları içinde irili ufaklı
birçok akarsu bulunmasına
rağmen Seyhan ve Ceyhan
nehirleri Adana’nın en önemli

Müzeler
8

akarsularıdır. Türkiye’nin önemli
sanayi, madencilik ve tarım
bölgelerinden biridir.

Nüfus: 2.258.718 kişi
Yüzölçümü: 14030,00 Km2
İlçe Sayısı: 15. Aladağ, Ceyhan,
Çukurova, Feke, İmamoğlu,
Karaisalı, Karataş, Kozan,
Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam,
Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık,
Yüreğir. Adana’da 21 belde, 467
köy ve 400 mahalle vardır.
Adana'ya ait en eski yazılı
kayıtlara ilk defa, Anadolu

Adana Arkeoloji Müzesi, Adana
Etnografya Müzesi, Adana
Atatürk Evi Müzesi, Misis Mozaik
Müzesi, Anavarza Antik Kenti
ve Anavarza Kalesi (Kozan),
Şar (Comana) Antik Kenti
(Tufanbeyli), Misis Antik Kenti,

yarımadasının en köklü
uygarlıklarından biri olan
Hititlerin kaya kitabelerinde
rastlanmaktadır. Boğazköy
metinleri olarak bilinen
M.Ö. 1650 yıllara tarihlenen
bir Hitit tabletinde, Adana
havalisinden URU ADANIA
yani ADANA BÖLGESİ olarak
bahsedilmektedir. Bu konuda
sadece bu tablet dikkate
alınacak olsa bile Adana ismi
en az 3640 yıllık bir geçmişe
sahiptir.

Magarsus Antik Kenti (Karataş),
Ayas (Aigaiai) Antik Kenti,
Akören Antik Kenti (Aladağ),
Sirkeli Höyüğü ve Muvattali
Kabartması, Adana Sinema
Müzesi bulunmaktadır.
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Tarihî
yerler

Aladağ Meydan Yaylası, Aladağ
Ağcakise, Başpınar Bıcı ve
Kosurga Yaylaları, Feke İnderesi
Köyü Yaylası, Karaisalı Kızıldağ
Yaylası, Kozan-Horzum Yaylası
ve Çulluuşağı Yaylaları, Kozan
Göller Yaylası Pozantı- Akçatekir
Yaylası, Pozantı-Eskikonacık

Toprakkale (Misis), Yılan
Kale (Ceyhan), Dumlu Kalesi
(Ceyhan), Tarihi Tepebağ
Evleri (Adana),, Ramazanoğlu
Konağı (Adana), Kurtkulağı
Kervansarayı (Ceyhan), Hayriye
Hanım Konağı (Reşatbey,
Adana), Çarşı Türk Hamamı
(Adana), Büyüksaat Kulesi ve

yaylası, Pozantı-Armutoluğu
Yaylası, Pozantı Fındıklı Köyü
Yaylası, Pozantı Belemedik
Yaylası, Pozantı Asar Yaylası,
Saimbeyli Çatak Yaylası,
Tufanbeyli Kürebeli Yaylası,
Tufanbeyli Obruk Yaylası.

Adana Bedesteni, Taşköprü
(Justinianus Roma Köprüsü),
Kozan Kalesi ve Manastırı, Ulu
Camii, Hasan Ağa Camii, Yağ
Camii (Eski Kilise), Bebekli Kilise/
Aziz Pavlus Kilisesi, Yeşil Mescid,
Lokman Hekim KÖPRÜSÜ
(MİSİS), Tarihi Kazancılar Çarşısı.

Yaylalar
9
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Gezmeyi
Unutmayln

Sabancı Merkez Camii, Çoban
Dede Türbesi ve Parkı, Kapıkaya
Kanyonu, Seyhan Barajı, Adana
Merkez Parkı, Simit şelalesi,
Varda Köprüsü (Alman Köprüsü).

Adana
Kebabl ve
Salgam
'

Geleneksel Türk ve Akdeniz
mutfağının birçok özelliğini
içerisinde barındıran Adana
mutfak kültüründe; acı, ekşi,
narenciye, deniz ürünleri,
zeytinyağı ve yeşillikler sıkça
kullanılmaktadır. Adana
mutfağında et oldukça
önemli bir malzemedir ve
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mutfak ürünlerinin çoğunda
et kullanılmaktadır. Adana
mutfağının en ünlü yemeği
tescillenerek belli bir standarta
kavuşmuş olan Adana
kebabıdır. Kebap, genellikle
bol salata çeşidinin yanı sıra
yanında şalgam ile tüketilir.
Adana mutfağının diğer

tanınmış tatları: analı kızlı,
kabak çintme, karakuş, bici bici
(buz ve nişasta ile yapılan tatlı),
karsambaç (karlı tatlı), yüksük
çorbası, mahluta çorbası, sıkma,
batırık köftesi, şırdan, mansaf,
hamis, fatuş ve aşlama.
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Altln Koza
Film Festivali

Çukurova’nın ürünü pamuğu
simgeleyen “Altın Koza Film
Festivali” ilk kez 1969 yılında

ilginç bilgiler:
Adanalılar sevinçlerini ve
üzüntülerini belli etmek için
"aboo", birini çağırırken ise "bak
hele", şaşırdıklarında ise "allöş"
kelimelerini çok kullanırlar.
Züccaciye işi yapanlara verilen
isim ise Adana’da “Cıncıkçı” dır.
İstanbul’un en tanınan caddesi
nasıl İstiklal Caddesiyse,
Adanalılar için de Çakmak
Caddesi odur.
En soğuk ay Ocak (ortalama 9
C), en sıcak ay Ağustos ayıdır.
(Ortalaması 28 C ). Gezmek için
bahar ayları tavsiye edilir.
Adana'yı doğudan batıya doğru
kat eden 2 kanal: Mavi Bulvar
ve Kıyıboyu Caddesi boyunca
uzanmaktadır. Özellikle
yaz günlerinde kanal boyu
yapılacak yürüyüşler serinlemek
için bire bir.
Adanaspor ve Adana Demirspor
aralarında yaptığı maçlar, kentin
en önemli derbisi sayılıyor.

‘Altın Koza Film Şenliği’ adıyla
Adana Belediyesi ve Adana
Sinema Kulübü öncülüğünde
gerçekleştirildi.
Altın Koza Film Festivali,
Akdeniz Ülkeleri’nin yanı sıra
Amerika Birleşik Devletleri’nden
Japonya’ya kadar dünyanın pek
çok ülkesinden filmi, sektörün

her alanında görev yapan
sinema profesyonelini konuk
eden bir sinema platformu
haline gelmiştir. Adana’nın
diğer bir festivali ise Nisan
ayının 2. haftasında yapılan
Portakal Çiçeği Festivali’dir.
Tiyatro Festivalini de
unutmayalım bu arada.

Ünlü Adanalllar

Mozaik Müzesi, Anavarza ve Şar
ören yerleri ile Misis, Karasus
antik kentlerini gezmeden,
Ulu Camii, Sabancı Merkez
Camii, Bebekli Kilise, Taş köprü
ve Tepebağ eski Adana evlerini
görmeden,
Yumurtalık ve Karataş
sahillerinde denize girmeden,
Akyatan ve Ağyatan Kuş
Cennetlerini ziyaret etmeden,
Bitki örtüsü ve yaban hayatının
zenginliği ile dikkat çeken
Aladağlar’a tırmanmadan,
Eski çarşıları gezip Karatepe
kilimlerinden almadan,
Altın Koza Film Festivali’ni
görmeden, Adana kebabı,
şalgam suyu, aşlama, bici bici
ve halka tatlılarının tadına
bakmadan dönmeyin…

:

Aytaç Arman, Erol Büyükburç,
Etem Çalışkan, Nurhan
Damcıoğlu, Salih Güney, Yılmaz
Köksal, Barış Manço, Mustafa
Sağyaşar, Ali Şen, Şener Şen,
Ferdi Tayfur, Faruk Tınaz,
Tolgahan, Danyal Topatan,
Karacaoğlan, Müslüm Gürses,
Sakıp Sabancı, Yaşar- Orhan
Kemal, Suna Kan, Fatih Terim,
Yılmaz Güney, Ümit Besen,
Yılmaz Köksal, Murat Kekilli,
Murat Göğebakan, Feridun
Düzağaç, Demir Karahan, Bedri
Baykam, Kıvanç Tatlıtuğ, Haluk
Levent, Sarp Apak.

Yapmadan dönme:

Hitit, Roma, Bizans Osmanlı
Dönemlerine ait eserlerin
bulunduğu Arkeoloji Müzesi,
Etnoğrafya Müzesi, Atatürk
Bilim ve Kültür Müzesi, Misis

Kaynak:
Adana Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Turizm İl
Müdürlüğü, Adana Belediyesi yayınları

Ümit ŞENER

Gazeteci-Yazar
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2000 YILLIK
BİLGİSAYAR
ANTİKYTHERA
DÜZENEĞİ
1900 yılının Nisan ayında bir
grup Yunan sünger dalgıcı
Antikytera adası yakınında dalış
yaptılar. Bu dalgıç grubunun
üyelerinden, Elias Stadiatos
Yunanistan‘da Antikythera adlı
küçük bir adanın yakınlarında,
eski çağlardan kalma bir
batık keşfetti. Bu yaklaşık
MÖ 87 yılında batmış bir yük
gemisiydi. Denizin dibinde,
batığın çevresine saçılmış
heykeller, süngerciyi çok
etkilemişti. Geminin taşıdığı
yükler arasında, mücevherler,
çömlekler, mobilyalar, bronz
eşyalar ve amforalar dolusu
şarap vardı.
MÖ 1. yüzyılda yaşayan insanlar
için lüks tüketim malları taşıyan
bir gemiydi bu. Batıktan
çıkarılanlar arasındaki en
değerli bulgu, içinde tuzlu
suyun etkisiyle bozulmuş,
ezilerek iç içe geçmiş çarklar
bulunan tahta bir kutucuktu.
Yaklaşık bir ayakkabı kutusu
büyüklüğündeki bu kutunun
içinde, bir tür mekanik
düzenek bulunuyordu. Batığın
bulunduğu yıllarda, ahşap
buluntuları korumaya yarayan
yöntemler henüz olmadığından,
kutu çıkarıldıktan kısa bir süre
sonra bozularak yok oldu.
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Düzenek Çalışma
Sistemi

Bugün "Antikitera Düzeneği"
olarak adlandırılan bu aygıtın
ne işe yaradığı hâlâ tam
olarak bilinmemektedir. Kesin
olarak bilinen, onun, MÖ 1.
yüzyıl teknolojisinin ipuçlarını
veren eşsiz bir bulgu olduğu.
Antikitera Düzeneği, bilinen
en eski çarklı düzenektir.
Keşfedildiği günden bu yana
bilim ve teknoloji tarihçileri için
gizemini koruyor. Düzenekle
ilgili en çok kabul edilen
görüş, kimi gök cisimlerinin
gökyüzündeki konumlarını
modellemeye yarayan bir tür
"analog bilgisayar" olduğu.
(Analog bilgisayar, birbirinin ardı
sıra değişen nicelikleri ölçerek
işlem yapan aygıtlara verilen
isim. Örneğin, sayısal hesap
makineleri geliştirilmeden önce
hesap yapmada kullanılan
"facit" adlı mekanik hesap
makineleri gibi.) Düzeneğin
en çarpıcı yönü, birbirine bağlı
çarklardan oluşan bu sistemin,
bu kadar eski bir zamanda
geliştirilmiş olması. Çünkü daha
önceleri bu sistemin ilk kez 16.
yüzyılda geliştirildiği sanılıyordu.

Düzenek
Hakkında Yapılan
Araştırmalar

1959 yılında, Yale
Üniversitesi'nden Derek J.
De Solla Price adlı bir bilim
tarihçisi, bu düzeneği anlatan
bir bilimsel makale kaleme
aldı. Bu makalede, düzeneğin
işleyişiyle ilgili çizimlere de
yer verdi. O sıralarda, Yunan
arkeologlar, gama ışınları
yardımıyla düzeneği incelemeye
başlamışlardı.
Solla Price, aygıtın Eski Yunan
gökbilimci Rodoslu Geminus
tarafından yapılmış olduğunu
öne sürdü. Bu tezi, dönemin
öteki uzmanlarınca kabul
edilmedi. Çünkü o dönemin
uzmanlarına göre, Eski Yunanlar
böyle bir düzeneği yapmak
için gerekli kuramsal bilgilere
sahip olsalar dahi düzeneği
tasarlayacak ve çarkları yapacak
teknolojiye sahip değillerdi.
1990'lı yıllarda, Avustralyalı
bilgisayar bilimcisi Allan
George Bromley, Sidney'deki
bir saatçiyle birlikte Antikitera
Düzeneğinin bir kopyasını
yapmaya çalıştı. Ancak, bunda
tam olarak başarılı olamadı.

Köşe Yazısı

Çünkü düzeneğin bazı
bölümlerinin ne işe yaradığını
bulamadılar. Daha sonra,
John Gleave adlı bir İngiliz
gökbilimci, aygıtın parçalarını
yeniden yaparak bunları çalışır
bir düzenek ortaya çıkacak
biçimde bir araya getirdi. Ortaya
çıkan aygıtın ön yüzünde,
Güneş'in ve Ay'ın gökyüzünde
yıl boyunca değişen konumları
gösteriliyordu. Arka yüzündeyse,
Eski Yunanların yıl ve ay
kavramlarına göre yıllar ve aylar
gösteriliyordu.

Güneş'in hareketlerini değil,
Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter
ve Satürn'ün hareketlerini de
gösteriyordu.

2002 yılında, Londra'daki Bilim
Müzesi'nde çalışan Michael
Wright adlı bir uzman, Allan G.
Bromley'den de yardım alarak
Antikitera üzerinde çalışmaya
başladı. İki uzman, "linear
tomografi" adlı özel ve gelişmiş
bir görüntüleme yöntemiyle
düzeneği yeniden incelediler.
Düzeneği oluşturan çarkların
çok ayrıntılı görüntüleri elde
edildi. Wright, bu bilgiler
ışığında düzeneğin çalışır
bir kopyasını yaptı. Bu yeni
düzenek, yalnızca Ay'ın ve

Amerikan
Bilgisayar
Müzesinde

Eski Yunanların bildiği
tüm gökcisimleri bunlardı.
Uzmanlara göre Antikitera
Düzeneği, yalnızca
gökcisimlerinin konumunu
göstermekle kalmıyor, çeşitli
olayların yıl dönümlerini
hesaplamada da kullanılıyordu.
Ancak, öncekiler gibi bu yeni
düzeneğin de aslına ne kadar
uygun olduğu belki de hiçbir

zaman bilinemeyecek. Yine de,
düzeneğin bu son hâli, kimi eski
yazarların Eski Yunan dünyasına
ilişkin anlattıklarıyla da tutarlılık
gösteriyor. Örneğin, MÖ 1.
yüzyılda Cicero, Poseidoneus
adlı arkadaşının yaptığı bir
aygıttan söz ediyordu. Bu aygıt,
Güneş'in, Ay'ın ve beş gezegenin
gökyüzündeki konumlarını
gösteriyordu.
Antikitera Düzeneği, Eski
Yunanların karmaşık mekanik
düzenekler yapmaya yarayan
teknolojiye sahip olduklarını
gösteriyor. Kimi uzmanlara göre
bu teknoloji, daha sonra Arap
dünyasına geçmiş, oradan da
Avrupa'ya taşınmıştı. Bugün,
Antikitera Düzeneğinin aslı,
Yunanistan'ın Atina kentindeki
Ulusal Arkeoloji Müzesi'nde
sergileniyor. Yanında da,
uzmanlar tarafından yapılmış
çalışır bir kopyası bulunuyor.
Düzeneğin bir başka kopyasıysa,
ABD'de, Montana'daki
Amerikan Bilgisayar Müzesi'nde
sergileniyor.
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Protokol İmzalandı

Facebook
İstasyon’un Uydu
Merkezlerinden Biri
Antalya’da Açılıyor:
Antalya
İstasyon
Facebook'un Türkiye'deki
en büyük yatırımlarından
biri olarak görülen topluluk
merkezlerinin sonuncusu olan
Antalya İstasyon için Facebook,
ATSO, ANSİAD ve Habitat
Derneği arasında protokol
imzalandı.
Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası'nda (ATSO) düzenlenen
imza protokolü ile 2019
Eylül ayında Facebook'un,
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB), Milletlerarası
Ticaret Odası (ICC) ve Habitat
Derneği'nin (Habitat)
İstanbul'da faaliyete
geçirdikleri topluluk merkezi
Facebook İstasyon'un uydu
merkezlerinden birinin
Antalya'da açılması için
hazırlıklara başlandı.
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Hem yüz yüze hem de online
katılımla hibrit gerçekleştirilen
protokol imza töreni, Facebook
Türkiye Kamu Politikaları
Programları Müdürü Ece Başay
ile birlikte Habitat Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Sezai
Hazır, ATSO Başkanı Davut
Çetin ve Antalya Sanayici ve
İş İnsanları Derneği (ANSİAD)
Yönetim Kurulu Başkanı
Akın Akıncı'nın katılımıyla
gerçekleşti.

13'üncü İstasyon
Antalya İstasyon'un,
İstanbul'daki Facebook
İstasyon'dan sonra Samsun,
Denizli, Kırklareli, Adana, Mersin,
Van, Trabzon, Bursa, Ankara,
İzmir ve Çanakkale'nin ardından
Facebook'un Türkiye'deki
en büyük yatırımlarından
biri olarak görülen topluluk
merkezlerinin sonuncusu
olacağı açıklandı. Facebook
İstasyon, Türkiye'deki insanları,
toplulukları ve işletmeleri
bir araya getirmeye ve ülke
ekonomisinin dijitalleşmesine
odaklanan bir dizi eğitime,
programa ve atölye çalışmasına
ev sahipliği yapacak.

Yerli Oyun
Girişimi Mafia
Games, Boğaziçi
Ventures’dan 3

Milyon TL Yatırım
Aldı
Şans ve yetenek temelli hybrid
casual oyunlar geliştiren Mafia
Games, bu yatırım ile birlikte
global olarak büyümesini
hızlandırmayı hedefliyor.
Avrupa, Orta Doğu ve
Afrika oyun geliştirme
ekosistemlerinde ilk 3’te yer alan
Türkiye’deki oyun sektöründe
son yıllarda başarılı exitler
gerçekleştirilirken 500’den
fazla küçük ve orta ölçekli oyun
geliştirme stüdyosu kuruldu
ve sektöre yaratıcı yeteneklerin
güçlü akışı ile hızla büyüyor.
Oyun, Fintech, Perakende
Teknolojileri ve Dijital Sağlık
alanlarına yatırım yapan BV
Growth fonu ile uluslararası
pazarlarda hızla ölçeklenebilen
teknolojilere yatırım yaparak
ekosistemin büyümesine katkı
sağlayan Boğaziçi Ventures;
şans ve yetenek temelli
oyunları odağına alan, Fatih
Polat ve Serkan Aksu’nun
kurucusu olduğu yerli oyun
girişimi Mafia Games’e 3
milyon TL yatırım yaptı.
Yatırım duyurusunu her hafta
Clubhouse’da gerçekleştirdiği
etkinlikte gerçekleştiren
Boğaziçi Ventures ve Mafia
Games, oyun fikri geliştirme,
oyun tasarımı, oyun yayıncılığı,
oyun sektöründeki hukuki
süreçler ve Türkiye’deki oyun
ekosistemi üzerine bir sohbet
gerçekleştirdi.

Popüler mesajlaşma servisi
WhatsApp’ın geliştiricilerinin
yeni bir özellik üzerinde
çalıştıkları ortaya çıktı.
Söz konusu özelliğe göre
kullanıcıların WhatsApp
üzerinden Instagram Reels
videolarını oynatması mümkün
hale gelecek. Çıkış tarihi
bilinmeyen bu özellik için
Facebook’un platformları
birleştirme hamleleri arasında
en iyisi olarak gözüküyor.
Dünyanın en büyük sosyal
medya platformu olan
Facebook, bir süredir
sahip olduğu platformları
birleştirme yönünde hamleler
gerçekleştirmeye devam ediyor.
Bu kapsamda şirket,
geçtiğimiz dönemlerde çeşitli
adımlar atmıştı. Bunlardan
birisi olarak Instagram ile
Facebook uygulamalarının
direkt olarak mesajlaşma
hizmetlerini birleştirmesi
olmuştu. Ancak gelen son
detaylara göre Facebook’un
şimdi ise Instagram ile
WhatsApp platformlarını
birleştirmeye gideceğini
gösteriyor. WhatsApp’ın
çalıştığı bu yeni özellik
Instagram’ın sahip olduğu
Reels videolarının WhatsApp’ta
da oynatılabilmesine olanak
tanıyacak. Kullanıcılar, özelliğin
kullanıma sunulması ile beraber
gönderecekleri Reels videolarını
Instagram’a gitmeden
WhatsApp üzerinden direkt bir
şekilde açabilecekler.

Twitter'ın Sesli
Sohbet Sistemi Tüm
Kullanıcılara Açıldı
Twitter'ın bir süredir üzerinde
çalıştığı sesli iletişim özelliği
Spaces, oluşturulan odalar
aracılığıyla insanların iletişime
geçmesini sağlıyor. Bu sistem
artık Nisan'dan itibaren hem
iOS hem de Android mobil
işletim sistemine geldi.

Nisan'dan İtibaren Hayata
Geçiyor

İlk kez geçtiğimiz sene Aralık'ta
duyurulan bu özellik, ardından
Android tarafında da hayata
geçmişti. Hatta uzun süredir
testler de devam ediyor. Bugün
gelinen noktada ise Nisan
itibariyle tüm kullanıcılara
açılması planlanıyor.
Twitter aslında ses tabanlı
iletişim sistemini ilk kez
denemiyor. Geçtiğimiz
dönemlerde de bu konuda
birçok farklı girişim vardı. Fakat
Clubhouse'un popüler hale
gelmesiyle birlikte bu sistemle
alakalı geliştirmeler hızlandı.

Netflix, Türkiye'deki
Güncel Abone
Sayısını Açıkladı
Netflix Kamu Politikaları
Direktörü Pelin Mavili, dijital
yayın platformunun güncel
abone sayısını paylaştı.
Buna göre Netflix, Türkiye'de 3,5
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Whatsapp,
Instagram Reels
Videolarını Direkt
Oynatabilecek

milyon aboneye sahip.
İstanbul’da düzenlenen Dijital
Dünya Çalıştayı'nın "Yeni İletişim
Teknolojileri-Yeni Tür Yayıncılık
ve Türkiye’nin Tanıtımına
Katkısı” oturumunda söz
alan Netflix Kamu Politikaları
Direktörü Pelin Mavili, hem
Netflix’in Türkiye’deki hizmet
durumu hem de Netflix
kütüphanesindeki Türk
yapımları hakkında dikkat
çekici açıklamalarda bulundu.
Sözlerine, Netflix olarak
Türkiye’de RTÜK lisansı ile isteğe
bağlı yayın hizmeti verdiklerini
söyleyerek başlayan Mavili,
bugün itibarıyla Türkiye’de
3,5 milyon Netflix abonesi
olduğunu ifade etti.

Facebook, 'İnsan Gibi
Öğrenebilen' Makinelerin
Önünü Açacak Yeni Yapay
Zeka Projesini Duyurdu

Facebook, videoların görsel,
işitsel ve metinsel içeriklerinden
öğrenebilen yeni yapay zeka
projesini duyurdu. Learning
from Videos (Videolardan
Öğrenme) isimli bu proje,
geleceğin 'insanlar gibi
öğrenebilen' makineleri için
atılan önemli bir adım.
Yapay zeka algoritmaları,
artık her gün ziyaret ettiğimiz
platformlarda, elimize aldığımız
telefonlarda, kısaca hayatımızın
her anında bizimle. Bu da
yaşanacak her büyük yeniliğin
aslında temelde yapay zeka
algoritmalarında yaşanacak
gelişmelere bağlı olduğu
anlamına geliyor.
Bu sebeple tüm teknoloji
devleri, her seferinde, daha iyi
öğrenebilen, daha 'zeki' yapay
zekaları için çalışıyor. Ancak
geldiğimiz noktada halen daha
bir yapay zekanın öğrenme şekli
bir insanın öğrenme biçiminden
oldukça farklı. Fakat gelecekte
yapay zekaların giderek daha
fazla insan gibi düşünebilir
hale geleceği düşünülüyor.
Facebook tarafından duyurulan
yeni bir proje ise gelecekte
insanlar gibi öğrenebilecek
makineler için atılan önemli bir
adım.
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Van Gölü'nün
Uzaydan Çekilen
Fotoğrafı
NASA'nın
Favorileri
Arasında Yer Aldı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı,
20 yılı aşkın sürede Uluslararası
Uzay İstasyonunda görev yapan
astronotların çektiği 20 dünya
fotoğrafından oluşan yarışmada,
Van Gölü'nün uzaydan çekilen
görselinin de yer alması Van ve
Bitlis'te sevinç yarattı.

HAVELSAN
Türkiye'nin Yeni
Denizaltılarının
'Kalplerini'
Tamamladı

denizaltısına monte edilmek
üzere Gölcük Tersanesi
Komutanlığına sevk edildi.

Yeni Tip Denizaltı Projesi
kapsamında HAVELSAN
tarafından geliştirilen Denizaltı
Bilgi Dağıtım Sistemi'nin 6'ncı
ve son ürünü, TCG Selmanreis
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"Dünya Turnuvası" adlı çevrimiçi
yarışmada, Astronot Kate

HAVELSAN, Yeni Tip Denizaltı
Projesi (YTDP) kapsamında
6 denizaltı için geliştirdiği
bilgi dağıtım sistemlerinde
teslimatları tamamladı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma
Sanayii Başkanlığının yürüttüğü
proje kapsamında HAVELSAN
mühendisleri tarafından özgün
olarak geliştirilen Denizaltı

Rubins'in 12 Eylül 2016'da
çektiği Van Gölü'nün uzaydan
göründüğü fotoğrafı online
düzenlenen yarışmada birinci
oldu.
Van Gölü'nün, dünyanın en
büyük sodalı gölü olduğu
bilgisinin de verildiği fotoğraflar
kısa sürede binlerce kişi
tarafından beğenildi.

Bilgi Dağıtım Sistemi'nin
(DBDS) 6'ncı ve son ürünü, TCG
Selmanreis denizaltısına monte
edilmek üzere Gölcük Tersanesi
Komutanlığına sevk edildi.
Üretim ve fabrika kabul testleri
başarıyla tamamlanan son
ürününün teslimatıyla yeni
tip denizaltıların kalbi olarak
nitelendirilen sistemlerin
tamamı Türk donanmasına
teslim edilmiş oldu.
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100 Kişiden 42'si
Günde En Az
Bir Defa Mobil
Oyun Oynuyor
AdColony’nin
Avrupa, Orta Doğu
ve Afrika bölgesinde
gerçekleştirdiği
araştırmaya göre, her
100 kişiden 88'i mobil
oyun oynarken her 100
kişiden 42'si günde en
az bir defa mobil oyun
oynuyor.
1,5 milyar kullanıcı erişimi
ile dünyanın en büyük mobil
reklam platformları arasında
yer alan AdColony’nin bin 250
katılımcıyla Avrupa, Orta Doğu
ve Afrika (EMEA) bölgesinde
gerçekleştirdiği "Mobil Oyunlar
ve Sosyal Medya Platformları:
Reklam Tercihleri Araştırması
2021"den derlenen verilere göre,
mobil oyunlar akıllı telefon
kullanıcılarının yaşamına
günden güne daha fazla
yerleşiyor.
EMEA bölgesindeki
katılımcıların yüzde 88'i mobil

Yerli Teknoloji
'Seetalk', Prompter
Ve Mikrofonu
Buluşturdu
Tüketici elektroniği üreticisi
Sunny, topluluk önünde yapılan
konuşmaları daha etkileyici hale
getirmek amacıyla mikrofon ve
prompter teknolojisini bir araya
getiren "SeeTalk" isimli ürünü
duyurdu.
Rahat ve akıcı konuşma
yapmayı sağlayan SeeTalk,
İstanbul'da tanıtıldı. Sunny
Elektronik Pazarlama ve Ürün
Kategori Direktörü Arif Yıldırım,
tanıtımda yaptığı konuşmada,
yaklaşık 2 yıllık yoğun Ar-Ge
çalışmalarıyla geliştirilen,
kullanım ve pazar testleri
başarıyla tamamlanan SeeTalk'u
paylaşmanın heyecanını
yaşadıklarını ifade ederek,
"Herkes topluluk önünde etkili

oyun oynadığını belirtirken
yüzde 42'si ise günde bir defa
mobil oyun oynadıklarını
belirtmesi mobil oyunların da
günlük yaşamın bir parçası
haline geldiğini gösteriyor.
Akıllı telefon kullanıcılarının
mekan fark etmeksizin boş
zamanlarında en büyük
kurtarıcısı olan mobil oyunlarda
geçirdiği vakit her geçen gün
artıyor. EMEA bölgesinde
ankete katılanların yüzde 67'si
haftada 3 saatten fazla mobil
ve akıcı konuşmalar yapabilsin,
iyi fikirler kalabalıklar tarafından
anlaşılsın diye SeeTalk'u
yaptık. SeeTalk, prompter ve
profesyonel mikrofonu, üstün
bir teknoloji ve şık bir tasarımla
bir araya getirdi." diye konuştu.
Üründe; 5 inç prompter
yüksek çözünürlüklü LED
ekranı, profesyonel senkron
çift mikrofonu, kullanıcı dostu
Android ara yüzü bir araya
getirdiklerini aktaran Yıldırım,
sözlerini şöyle sürdürdü:
"SeeTalk, topluluk önünde
konuşma yaparken, konuşma
metnine hakimiyeti artırmayı,
rahat ve akıcı konuşma yapmayı
sağlıyor. SeeTalk, sınıfında
örneği olmayan dünyada ilk
ve tek bir ürün. Ürünün ekranı
yüksek kontrast oranına
sahip. Yazının boyutu, rengi,
arka planı göz konforuna
göre ayarlanabiliyor. Ayrıca,
SeeTalk'un kullanışlı ve şık
bir kumandası bulunuyor.
Bu kumandayla okuma

oyun oynadığını belirtiyor.
Mobil oyunlara reklam
verenler platforma
uyum sağlamalı
Ankete katılanların
yüzde 56'sının, mobil
oyunların yakın
gelecekte yeni "sosyal
medya platformları"
haline gelebileceğini
belirtmesi ve mobil
oyun ekosisteminde
iletişim ağının gün
geçtikçe gelişiyor
olması, mobil
oyunların sosyal medya
platformlarının yerini
doldurabilecek bir alt
yapıya sahip olduğunu
kanıtlar nitelikte.
Yeni tip korona virüs (Kovid-19)
salgını ile mobil oyunların
yavaşça yeni sosyal medya
platformları haline geldiği
belirtilen rapora göre, mobil
kullanımın artmasıyla birlikte,
reklam verenlerin farklı
platformlarda bir kampanya
yürütürken markalarını ön
plana çıkarmak için ilgili
platforma uyum sağlamaları
gerekliliği öne çıktı.

hızı ayarlanabilir, mikrofon
kapatıp açılabiliyor. Konuşma
metninin içerisinde ve sayfalar
arasında dolaşılabiliyor. İşe
ara verildiğinde SeeTalk,
uyku moduna da alınabiliyor.
SeeTalk, sesi çok az ya da
hiç kaybetmeden 1 metre
çapındaki mesafesinden
alabiliyor. Sadece bu özelliğiyle
bile SeeTalk benzersiz bir ürün.
Uğultu ve cızırtıları önleyerek
temiz, anlaşılabilir bir konuşma
yapılmasını sağlıyor. Wi-Fi ve
bluetooth bağlantı özelliklerine
de sahip bulunuyor. İbadet
yerlerinde vaaz ve kürsü
konuşmaları, konferans, seminer
gibi etkinlik konuşmaları,
performans sanatları, stand-up,
talk show ve YouTuberlar için
kullanılabilir. Ürünü tasarlarken
böyle bir kullanım alanı
öngörmemiştik ancak ürünün
tanıtım çalışmaları sırasında
YouTuberlar büyük ilgi gösterdi."
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KASET

TEKNOLOJÍSÍ VE
MUCÍDÍ
1960’lı yılların başında yapılan çalışmalar
sonucunda, müzik dünyası çok kısa sürede
çığır açan bir teknoloji ile tanıştı. Bu
teknoloji 80’li ve 90’lı yıllarda yaygınlaşarak
müzikseverlerin hayatına damga vurdu.
Teyp ve kaset gibi birbirinden ayrılmayan
iki efsane ürünü icat eden firma bir
Hollanda markası olan Philips ve bu kaset
teknolojisinin mucidi, Philips ürün geliştirme
biriminin başındaki mühendis Lou Ottens.
Ekibiyle birlikte kaset teknolojisini dünyaya
hediye eden Hollandalı mühendis Lou
Ottens, Hollanda’da 6 Mart günü 94 yaşında
vefat etti. Müzik kültürünün yayılmasına
çığır açan katkı, ilk olarak 1963 yılında Berlin
Radyo Elektronik Fuarında dünyaya lanse
edilmişti.
Kasetler 1960’larda piyasaya
sürüldüklerinden bu yana dünya çapında
100 milyardan fazla satıldı. Lou Ottens,
dünyada 200 milyardan fazla satılan
kompakt diskin de geliştirilmesinde rol aldı.
Philips şirketinin bu teknolojiyi ücretsiz
olarak diğer şirketlere de lisanslaması sonucu
18

kaset standart bir format olarak yer aldı.
Philips kaset ve kayıt cihazını 1964 yılında
tüm dünyada hizmete sundu. İlk ev tipi
teypler, kaydediciler piyasada yine bu
yıllarda yer almaya başladı. 1970’li yıllarda
otomobiller için kasetçalarlar, teyplerin
üretilmeye başlanması ile kaset ve teyplerin
yükselişi çok hızlı bir şekilde gerçekleşti.
Kaset ve teyplerin en büyük yükselişi
taşınabilir kasetçalarların, teyplerin sayesinde
gerçekleşti. Bunlar arasında da Sony’nin
1979 yılında çıkardığı WalkMan’in efsane
haline gelmesi her yerde müzik dinlemeyi
mümkün kıldı.
“Karışık kaset doldurmak” ise 80’lerin
ve 90’ların en keyifli işlerinden biriydi.
Müzik dükkânları, CD furyası başlamadan
önce rengârenk kapaklı, kolay taşınabilir
ebatlarıyla ceplere bile sığan kasetlerle
dolup taşardı. Boş kaset doldurmak,
kaset teknolojisinin getirdiği en büyük
imkânlardan biriydi. Sanatçıların yeni
albümlerini kaset formatında satın almanın
yanı sıra boş kasetler de kasetçilerde hatta
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bazı kırtasiyelerde bulunuyordu.
Bu kasetlerin üzerine kasetçalar
ile ses kaydı yapılabiliyor hatta silip
tekrar kayıt yapmak da mümkün oluyordu.
Bu da 80’ler ve 90’larda büyüyenlerin en
büyük eğlencelerinden biriydi.
Radyo programlarından kasetlere kayıt
edilen şarkılar olsun, kalabalık caddelerde
arabalarda satılan kasetler olsun bir çok
insanın hafızasında tazeliğini koruyan
anılarda yer edinen kasetler, bugün
geldiğimiz noktada sahafların raflarını
süsleyen birer nostaljik ürün olarak yer
almakta.
Hoşlanılan kişiye “kaset doldurarak” şarkılar
üzerinden mesaj vermek de romantik
flörtleşmelere dahil bir davranıştı. Yine
askerlik anılarının en büyük ispatı askerlikte
doldurulan, anne, baba, nişanlı ya da
tertiplere armağan edilen gurbet şarkılarına
yer verilen kasetler bir teknolojik ürün
olmanın çok ötesinde bir iletişim biçimi
olarak da geçmişte hayatımızda yer aldı.
Yaygın oldukları yıllar için harika birer
teknolojik ürün olsalar da kasetlerin kalıcılığı
ve sağlamlığı o zamanın imkanlarıyla
sınırlıydı. Eskimeye başlayan bir kasetçalar,
içindeki kasetin bantlarını sıkıştırabiliyordu.
Bu durumda da kasete bir el atmak ve
sıkıştığı yerden çıkarmak gerekiyordu.

Kopan bantlar bazen
birleştirilebiliyor ve küçük
“kusurlarla” şarkılar tekrar
tekrar dinlenmeye devam
edebiliyordu.
Geçmişin önemli parçası olan
kasetler, dijital ürünler olmadıkları için elle
müdahale edilebilen bir teknolojiye sahipti.
Örneğin müzik dinlerken bir sebeple kasetin
içindeki bant takılırsa, yerinden çıkarsa
veya kasetçaların ileri-geri tuşlarında bir
bozukluk olduysa, devreye pratik çözümler
giriyordu. Kasetin bant kısmını ileri-geri
hareket ettirmek için serçe parmak veya bir
kurşun kalem kullanmak yeterli oluyordu.
Çok sevilip yüzlerce kere dinlenilen şarkıların
artık hışırtıyla ses vermesine ise o yılların
gençleri hazırlıklıydı.
Walkman ile kasetten müzik dinlemenin
en komik anları ise pil biterken şarkının
gitgide yavaşladığı ve sesin kalınlaştığı,
hatta “yamulduğu” zamanlar yaşanırdı.
Artık pek revaçta olmayan CD teknolojisi
bile 40. yılını doldurmuşken, kasetlerin artık
bazıları tarafından bilinmemesini garip
karşılamamak gerek. Yine de günümüzün
müzik endüstrisinin geldiği nokta
düşünüldüğünde, kasetler ve onların mucidi
Lou Ottens -ve elbette emeği geçen diğer
herkes- saygıyla anılmayı hak ediyor.
Mine Olgun
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Bir Kentin Sanatsal
Çehresini Değiştiren İnsan
O, Varlık Güzelliğini
Mutlak Güzellikte Arama Yolunda-2
NİLGÜN AYŞECİK ÇEVİK

Şapinuva
Ertesi gün Nilgün Ayşecik
Çevik “Şapinuva antik
kentine gidiyoruz,” dedi.
Şapinuva’ya geldiğimizde
bizi billur sesli bir arkeolog
olan Aygül Süel karşıladı.
Aygül Süel o yumuşacık
ses tonuyla Çorum’a
53 km, Ortaköy’e 13 km
uzaklıktaki bu ören yerinde
1990 yılından bu yana
eşi Dr. Mustafa Süel’le
birlikte çalıştıklarını anlattı
ve Şapinuva hakkında
kapsamlı bilgiler verdi:
“Çağındaki adının Şapinuva
olduğunu tespit ettiğimiz
bu şehir Hitit Devleti’nin
bir diğer başkentidir.
Anadolu’nun Hitit çağına ait
keşfedilen, Boğazköy’den
sonra ikinci büyük çivi yazılı
arşivi Ortaköy Arşividir.
Ele geçen dört bini aşkın
tablet ve tablet parçası
Hititçe, Hurrice, Hattice,
Akadca yazılmıştır. İdari, dini
konuları içeren tabletler bir
kraliyet arşivine aittir.
M.Ö. 14. yüzyıl başlarında,
Şapinuva’da hüküm süren
Büyük Kral II. Tuthaliya
ve Kraliçe Taduhepa
çiftidir. Şapinuva şehrinin
M.Ö. 13. yüzyılda Büyük
Kral II. Murşili tarafından
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yönetildiği belgelerden
bilinmektedir. İdari
bölgesinde yer alan
şehirlerle oldukça geniş
bir coğrafyaya yayılan bu
Hitit şehri sadece Orta
Hitit döneminde değil, çok
daha uzun bir zaman iskân
edilmiştir.”
Arkeolog Aygül Süel,
Hititlerde yasalar ve kadın
hakları konusunda bilgiler
verdi. Yasa koyucuların her
yasa için günlerce tartışıp
sonunda aldıkları kararı da
tabletlere kaydettiklerini
anlattı. Buluntulardan
örnekler gösterdi. Dünyada
Hititçe, Akadca, Hurice,
Hatticeyi çözebilen ender
kişilerden biri olan Aygül
Süel hazırladığı çay ve
poğaçaları kazı evinde
bize ikram etti. Aynı gün
Ortaköy’ü de gezdik.

Sabah saatlerinde Çorum
Belediyesi Kadınlar Kültür
Merkezi Veli Paşa Konağı’nda
resimlerimizi yaptık. Kâtip
Konağı’nda yemeğimizi
yedikten sonra Çorum’a 86
km uzaklıktaki Ortaköy ilçesi,
İncesu Köyünün içinde yer
alan, Yeşilırmak’ın bir kolu olan
Çekerek Irmağı’na geldik.
İnce Su Kanyonu’na
ulaştığımızda bu doğa harikası
yere âşık olduğumu hissettim.
15,5 kilometrelik kanyonun giriş
kapısına geldik. Bölge milli
park ilan edilmişti. 2 kilometre
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İNCE SU
KANYONU’NDA
YÜRÜYÜŞ

uzunluktaki bazen daralan (40
metre), bazen genişleyen (60
metre) tahta platformda doğa
harikasını seyrederek yürümeye
başladık.
Arkadaşlarımızla sohbet
ederek yol almak büyük keyifti.
Helenistik dönemlere ait su
sarnıçlarıyla ve tahta platformun
bittiği yerde ‘Tanrıca Kibele’
kabartmasıyla karşılaştık. Bu
bölgede Pontus krallığının yer
aldığını, 1100 m yükseklikte
470 merdivenle çıkılan bir
Akropol’ün bulunduğunu
öğrendik. Genç arkadaşlarımız
hiç üşenmediler, o merdivenleri
tırmandılar. Doğa harikası
kanyonu unutmamacasına
içimize çekerek 2 kilometre
kadar daha yürüdük de
yürüdük.

ORTAKÖY
OBRUK BARAJI
Obruk Baraj Havzası’na
geldiğimizde Oğuzlar Belediye
Başkanı bizi karşıladı ve baraj
hakkında bilgilendirdi:
“Su tutulması sonucunda
gölet oluşturularak güzelliklere
güzellik katıldı. Su sporları;
yelken, kürek, sürat, balıkçılık
gibi etkinliklerin yanında;
yamaç paraşütçülüğü ve yayla
turizmi açısından son derece
elverişli ortamlar mevcuttur.
İlçemiz ve bu havza, sahip
olduğu doğal güzellikler ve
başlatılan organik tarımsal
üretim potansiyeli ile eko
kent olma yönünde büyük
mesafeler kaydetmiştir. Şirin
bir turizm beldesi olarak

İSKİLİP

kısa zamanda layık olduğu
yere gelecektir. Bu durum,
Çorum ve çevresinin sahip
olduğu kültür ve tarih turizmi
hinterlandının genişletilmesine
büyük olanaklar sağlayacaktır.
Bu imkânları değerlendirerek
bölgeyi ve ilçeyi turizme
hazırlamak, Safranbolu,
Amasra, Beypazarı, Amasya
gibi beldelere eklemek, bölge
ve ülke turizmi için son derece
önemlidir.”

de dünyanın her yerinden
insanların yamaç paraşütü ve
yelken yarışları için geldiğini
anlattı.

Belediye Başkanı, 35 km
uzunluğunda 600-700 metre
genişliğinde olduğunu,
etrafındaki dağların birden
2000 metreye kadar
yükseldiğini, o nedenle

Etrafı ormanlarla çevrili mis
gibi havası olan restoranın
masalarında suluboyalarımızı
çalıştık. Çalıştığımız bu resimler
müzenin ve belediyenin
duvarlarını süsledi.

İskilip’i gezerken meyvelerin
bolluğu dikkatimizi çekti.
Dallardan yola sarkan
meyvelere bakarken evlerden
tabak tabak meyve uzatan
misafirperver insanlarla
karşılaştık. Bir taraftan da
“Lütfen çekinmeyin, dilediğiniz
kadar yiyin” diyorlardı. Yürüye
yürüye Bedri Rahmi Müzesi’ne
geldik.

1942 yılında İskilip’e gelerek
bir süre kalan ve bu sürede
“Karadut” isimli şiirini ve çeşitli
yazılarını kaleme alan, resimler
yapan ünlü şair ve ressam
Eyüboğlu’na Anadolu’da ilk kez
müze ve kütüphane kurulmuş.
Biz bu müzeyi görünce çok
heyecanlandık. Bu güzellikleri
yaşattığı için Nilgün Ayşecik
Çevik’e teşekkür ettik.

Çorum topraklarındaki bu doğa
güzelliğine âşık olmuştum.
Baraj ve çevresinin mikrokliması
son derece lezzetli, kaliteli
meyve ve sebze yetiştirmeyi
olanaklı kılıyor, bu nedenle
de dünyaya organik ürünler
satılabiliyordu.
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İskilip Dolması

Nilgün “Arkadaşlar, sizlere
İskilip‘e has İskilip dolması
ikram edeceğim” dediğinde
Ankara Beypazarı bağlarının
ekşili yaprağını o güzel lezzeti
taşıyacak yaprak sarması
yiyeceğimizi düşünmüştüm.
Bu dolma da İskilip bağlarının
yapraklarından özel bir dolma
(sarma) olmalıydı. Nilgün,
“Gülseren ablacığım, gel sana
İskilip dolması nasıl yapılıyor
göstereyim,” dediğinde çok
şaşırdım. İskilip dolması pirinç
pilavıydı. Kazanlarda pişen
yemeği aşçı şu şekilde anlattı:
“Ben ‘Ca’ (İskilip) dolmacısıyım.
Yüzlerce yıllık geçmişi olan
bu geleneksel yemek düğün,
nişan, cenaze törenlerinde
yapılırmış, halen de yapılmakta.
Biz de şehrimize gelen
konuklarımız bu güzel geleneği
tanısın istiyoruz. Amacımız,
geleneklerimize hizmet”
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dedikten sonra yemeğin
yapılışını anlattı:
“Pirincin konduğu torbaya Ca
denir. Ca torba içinde sentetik
olmayan ham kumaştan yapılır.
Bu yemeğin yapımı için yaklaşık
1 metre derinliğindeki kazanlar
kullanılır. Kazanın içine etler
yerleştirildikten sonra, suyu,
tuzu konur. Tam ortasına
üçayaklı sacayağı yerleştirilir. Bu
sacayağının üzerine de içinde
yarı pişmiş pirinç olan torba
konur. (‘Ca’ yerleştirilir,) Kazanın
ağzı büyüklüğünde bakır leğen
kapatılır. Kazanın düdüklü
tencere görevini görmesi için
ağzının çok küçük bir parçası
açık bırakılarak hamurla
kapatılır. Sonra da kazanın altı
yakılır. 16 saat gibi çok uzun
sürede pişirilir.
Ca (İskilip) dolması sabah
namazından çıkanlara lenger
denilen özel kaplarda 10-12

kişilik masalarda servis edilir.
Ekonomisi iyi olan kişiler sırayla
her gün aşçılara yemek yaptırır.
Bayramlarda, düğünlerde
20-30-40 kazanın kurulduğu
görülmüştür. Bu gelenek
yüzyıllardır süregelmiştir. Amaç
zenginle birlikte fakirin de
karnını doyurmaktı.”
Yemeğin yapılışını yakından
gördükten sonra masalarda
yerimizi aldık. Lezzet küpü
olan bu etli pilav unutulmazdı.
Harika bir lezzetti. Ayrıca
İskilip’in çorbasından ve
bol sirkeli cacığından tattık.
Ardından da un helvası ikram
edildi.
İskilip dolması yıllar önce Ağrı
köylerinde yediğim, tandırda
çebiş gibi hiç unutamadığım
tatlar arasında yerini aldı.

ÇORUM
MÜZESİ
Çorum Müzesi gezisine de bir
gün ayırdık. Müze bizi Hititlere
ait o kocaman küpleriyle
karşıladı. “Korunması Gerekli
Taşınmaz Kültür Varlığı”
olarak tescillenmiş olan
müze binasında, Arkeolojik
ve Etnografik teşhir salonları
mevcut olup, bu salonlar
birbirinden bağımsız olarak
düzenlenmiş. Arkeoloji
salonunda Alacahöyük,
Kuşsaray ve Büyük Güllücek
kazılarında bulunmuş olan
Kalkolitik tabletleri, o çağlara ait
eserler ile başlayan kronolojik
teşhir yapılmış.
Dört katlı müzenin en dikkat
çekiciydi olayı hepimizi
etkileyen de simülasyonla
yapılan gösteri – sanal müze
gezisiydi. Bu gösteri sayesinde
yüz yıllar öncesindeki bir Hitit
köyünü gezmiş olduk.
Müzenin; gördüğüm en
etkileyici, en önemli arkeolojik
eserlerden, biri de Hüseyin
Dede – İnandık vazosuydu.
Bu vazoyu mutlaka herkes
görmeli. Bulunduğu kazı
alanının ismiyle anılan vazo
M.Ö 16. yy eski Hitit dönemine
ait. Sosyal yaşamı - düğünü
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OSMANCIK

Rehberimiz çok zengin bir tarihi
olan Osmancık’ı uzun uzun
anlattı. Şehir tarihi eserlerle
doluydu.
Osmancık’ın tarihi M.Ö. 3000'e
uzanıyor. Hitit, Frig, Pers, Galat,
Pontus idaresinin ardından
Roma ve Bizans hâkimiyetine
giren bölge Malazgirt
Savaşı'ndan sonra muhtemelen
Dânişmend Emîri Ahmed Gazi
tarafından fethedilmiş.
Osmanlı Devleti'nin kurucusuna
Osmancık denilmesi bu şehirle
Osman Gazi arasında ilişki
kurulmasına vesile olmuş.
Osmancık tarihî eserler
bakımından zengin bir yerleşim.
Şehrin ilk göze çarpan özelliği
yalçın bir kayalık üzerinde
yer alan kalesi. Kasabanın iki
kısmını birleştiren ve halk
arasında Koyun Baba adıyla

bilinen köprüsü II. Bayezid
tarafından yaptırılmış.
Osmancık'ta mevcut
en eski cami Mehmed
Paşa Camii. Diğer tarihi
eserler: Akşemseddin Camii,
Ulucamii, Beyler Camii,
Mukbil Bey Mescidi, Mukbil
Bey Medresesi, Koca Mehmed
Paşa İmareti (Aşevi), Koca
Mehmed Paşa Kervansarayı,
iç kalede Osman Gazi Türbesi,
Burhan Dede Ziyareti, Kadı
Ferahşad Medresesi ve Kızıl
Hasan Medresesi, Muzafferiye
Medresesi.
Bir süre sonra tüm ressamlar bir
tarafa dağılarak bu güzel şehrin
bir köşesini resmettik. Sonuçta
en çok işlenen konunun
Koyunbaba Köprüsü olduğunu
gördük.

anlatan Hüseyin Dede- İnandık
vazosuna; döne döne bakarken
olayların akışına hayran kalıyor,
bir vazo üzerinde düğünün
her aşamasını izlemenin
hayranlığını yaşıyorsunuz.
Hayranlık duyuyorsunuz.
Dünyada düz zemin üzerine
kabartma (rölyef tekniğiyle)
yapılmış ilk örnek olması
bakımından da önemli olan
bu vazo aynı zamanda Nisan
yağmurlarını toplama kabı.
Çorum’u gezip tanıdıkça,
“kadim topraklar” sözünü en
çok hak eden kültür hazinesi
kentlerden biri olduğu bilincine
vardık. Atalarımın doğup
büyüdüğü tarih kokan bu şehre
âşık olmuştum.
Bu güzel topraklarda sadece
tarih yoktu. Harika bir doğa
ve bitki örtüsüne sahip
Türkiye’nin tahıl ambarı vardı.
Pirinç, buğday, nohut, fasulye,
mercimek bu şehrin en bilinen
bitkileriydi. Bu topraklar kendi
şehrini doyurmakla kalmayıp
tüm Türkiye’yi doyuruyordu.
Yetiştirilen birçok ürün yurt
dışına satılıyordu. Osmancık
pirinci dünyada haklı bir
şöhrete sahipti. Çorum
nohuttan yapılan leblebisiyle de
dünyanın bilinen şehriydi.
Ekolojik dengesinin güzelliği,
hiçbir şehirde olmayan toprağı
ve havası, ayrıca Türkiye’nin en

temiz şehri seçilmesi Çorum’u
ayrıcalıklı kılıyordu. Çorumlu
bilinçliydi, yere çöp atmıyordu.
Her esnafın kapısının önündeki
çöp bidonları halk için hazırdı.
İşte bu güzel şehrin parkında
Osmancık Köprüsü ve kalesine
bakarak resimlerimizi yaptık.
Osmancık bizi büyülemişti.
Çorum’dan ayrılırken, harika
bir kentin birçok kasabasını,
kültürel değerini, gelenek ve
göreneğini tanımış olmanın
mutluluğu ve coşkusu
içindeydik.
Bir çalıştayda daha yeni eserler
oluşturmanın mutluluğunu
yaşamıştık. Kıvrak zekâsı,
kaynaştırıcı, harika organize
yeteneği ile Çorum’u çok
seven, sevdiği kadar da sevilen
Nilgün Ayşecik Çevik’i yakından
tanımış olmanın mutluluğunu
da yaşamıştık. Çalışkan, kültür,
tarih dostu, misafirperver
Çorum Belediyesi’ne ve
Çorum Müzesi’ne tablolarımızı
armağan edip kadim
kentimizle vedalaştık.

Gülseren Sönmez
gulserensnmz@gmail.com
Ressam ve Ebru Sanatçısı
Ebrular: Nilgün Ayşecik Çevik
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Osmanlı
İmparatorluğu
Fatih Sultan Mehmet
Dönemi
İstanbul'un Fatihi II. Mehmed, saltanat hayatı
boyunca büyük zaferler kazandı. Geride
sınırlarını genişletmiş bir İmparatorluk
bırakarak 3 Mayıs 1481'de hayata veda etti. 30
yıllık hükümdarlığı boyunca, 2 imparatorluğa,
4 krallığa, 6 prensliğe, 5 dukalığa son verdi.
Ardında büyük zaferler bıraktı.

30 Mart 1432 yılında Edirne’de
dünyaya gelen 2. Mehmet,
1444 yılında babası 2. Murat’ın
isteğiyle 12 yaşında tahta çıktı.
Ülkenin genel durumu ve
yaşının küçük olması nedeniyle
yaklaşık 2 yıl kadar tahtta kaldı
ve padişahlığı kendi isteğiyle
babasına devretti.
19 yaşında tekrar padişah oldu.

1451 Karaman Seferi
ve Menteşe Beyliği’nin
ilhakı.

önce Fatih’in, Bizans
İmparatoru’na son defa
teslim teklifi.

21 Mart 1452 Rumeli
Hisarı’nın yapımına
başlanması.

29 Mayıs 1453
İstanbul’un fethi ve
Ayasofya’nın Câmiye
çevrilmesi.

2 Nisan 1453 Şâhî
denilen büyük topların
İstanbul’a getirilmesi.
5 Nisan 1453 Haliç’in
ağzına zincir gerilmesi.
Osmanlı ordusunun
İstanbul önlerine
gelmesi.
6 Nisan 1453 İstanbul
kuşatmasının başlaması.
12 Nisan 1453 Osmanlı
donanmasının
Dolmabahçe önlerine
gelmesi.

1454 Birinci Sırbistan
seferi.
1455 İkinci Sırbistan
seferi.
26 Temmuz 1455
Arnavutluk’ta Berat
zaferi.

18 Nisan 1453 Adaların
fethi.

1456 Cenevizlilere ait
Ege adalarının fethi.

22 Nisan 1453
Donanmanın karadan
Haliç’e indirilmesi.

13 Haziran 1456 Üçüncü
Sırbistan seferi.

28 Mayıs 1453
Umumi hücumdan
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1 Haziran 1453
Ayasofya’da ilk Cuma
namazı kılınması.
Sadrazam Çandarlı Halil
Paşa’nın azli ve Mahmûd
Paşa’nın sadareti.

15 Mayıs 1458 Mora
seferi, Atina’nın fethi.
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1458 Sırbistan’ın fethi.

havalisinin fethi.

8 Kasım 1459 Semendire’nin fethi.

18 Ağustos 1472 Kıreli zaferi.

13 Nisan 1460 İkinci Mora seferi.

11 Ağustos 1473 Otlukbeli zaferi.

1461 Amasra’nın fethi.

1474 İşkodra’nın muhasarası. Şehzâde Cem’in
Karaman valiliğine tayini. Gedik Ahmed
Paşa’nın sadaret makamına getirilmesi.

Temmuz 1461 İsfendiyaroğullarının Osmanlı
tabiiyetine girmesi.

1475 Gedik Ahmed Paşa’nın Kırım seferi.

15 Ağustos 1461 Trabzon Rum
İmparatorluğu’nun fethi.

26 Temmuz 1476 Boğdan’ın fethi.

1462 Eflak seferi. Midilli Adası’nın fethi.

1477 İnebahtı’nın muhasarası.

Şubat 1463 Fâtih Camii’nin temelinin
atılması.

16 Haziran 1478 Akçahisar’ın teslim olması.

1463 Bosna krallığının fethi, Hersek
dukalığının tabiiyet altına alınması, on altı
sene sürecek Osmanlı-Venedik Harbi’nin
başlaması.
1464 İkinci Bosna seferi.
1466 İkinci Karaman seferi ve Konya’nın zaptı.
İkinci Arnavutluk seferi. Sadrâzam Mahmûd
Paşa’nın azli. Mehmed Paşa’nın sadareti.
1469 Arnavutluk Beyi İskender’in ölümü.
Şehzâde Cem’in Kastamonu valiliğine tayini.
Sadrazam Mehmed Paşa’nın Kilikya seferi.
12 Temmuz 1470 Eğriboz Adası’nın fethi.
1470 Sadrazam İshak Paşa’nın Karaman
seferi.
1471 Alâiyye Beyliği’nin zaptı, Silifke

1478 Üçüncü Arnavutluk seferi
25 Ocak 1479 Osmanlı-Venedik sulh
antlaşması.
23 Mayıs 1480 Rodos muhasarası.
11 Ağustos 1480 Osmanlı donanmasının
İtalya’nın Otranto limanını fethi.
3 Mayıs 1481 Fâtih Sultan Mehmed Han’ın
vefatı.
Babası: II. Murad
Annesi: Hüma
Hatun
Çocukları:
II. Bayezid
Şehzade Mustafa
Cem Sultan
Gevherhan
Hatun

Büşra Tosun Yörük
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31 Mart 1453: İstanbul’un
fethi için gereken tüm
hazırlıklar Edirne’de
gerçekleştirildi. Büyük
toplar döktüren 2. Mehmed
Edirne’den hareket etti.

emretti. Osmanlı
donanması, sayıca
üstünlüğüne rağmen,
kendilerinden büyük
ve yüksek olan düşman
gemilerini engelleyemedi.

6 Nisan 1453: Fatih
Sultan Mehmed otağı
Konstantinopolis önlerinde,
St. Romanüs Kapısı (Şimdiki
Topkapı) önüne kuruldu.
Aynı gün şehir, Haliç’ten
Marmara’ya kadar kuşatıldı.

20 Nisan 1453: Bozgun
havası içinde Fatih Sultan
Mehmed’e şeyhi ve hocası
Akşemseddin Hazretleri’nin
fetih müjdesi mektubu
geldi. Fatih Sultan Mehmed
bu manevi desteğin de
etkisiyle bir yandan saldırıyı
şiddetlendirirken, öte
yandan herkesi şaşırtan
yeni girişimlerde bulundu.
Dolmabahçe’de demirlenen
donanma karadan Haliç’e
indirilecekti!

6-7 Nisan 1453: İlk top
atışları başladı. Edirnekapı
yakınındaki surların bir kısmı
yıkıldı.
9 Nisan 1453: Baltaoğlu
Süleyman Bey Haliç’e
girmek için ilk saldırıyı yaptı.
9-10 Nisan 1453: Boğaz’daki
surların bir bölümü ele geçti.
Baltaoğlu Süleyman Bey
Prens adalarını ele geçirdi.

18 Nisan 1453 Gecesi:
Padişah, ilk büyük saldırı
emrini verdi. Dört saat süren
saldırı püskürtüldü.

22 Nisan 1453: Sabahın
erken saatlerinde
Hıristiyanlar, Fatih Sultan
Mehmed’in inanılmaz
azminin Haliç sırtlarında,
karada seyrettiği gemileri
hayret ve korkuyla
gördüler. Öküzlerle çekilen
70 kadar gemi yüzlerce
gemi tarafından halatlarla
dengeleniyor ve kızaklar
üzerinde ilerliyordu.
Öğleden sonra gemiler
artık Haliç’e inmişlerdi. Türk
donanmasının umulmadık
biçimde Haliç’te görünmesi
Bizans üzerinde büyük
bir olumsuz tesir yaptı. Bu
arada, Bizans kuvvetlerinin
bir kısmı Haliç surlarını
savunmaya başladığı için,
kara surlarının savunması
zayıfladı.

20 Nisan 1453: Yardıma
gelen erzak ve silah yüklü,
üçü Papalığın, biri Bizans’ın
dört savaş gemisiyle
Osmanlı donanması
arasında Yenikapı
açıklarında bir deniz savaşı
meydana geldi. Padişah
bizzat kıyıya gelerek
Baltaoğlu Süleyman Paşa’ya
gemilerini her ne pahasına
olursa olsun batırmasını

28 Nisan 1453: Haliç’teki
gemi yakma girişimi
yoğun top ateşiyle
engellendi. Ayvansaray
ile Sütlüce arasına köprü
kuruldu ve buradan Haliç
surları ateş altına alındı.
Deniz boyu surların da
tamamı kuşatıldı. Bizans
İmparatoruna Cenevizliler
aracılığıyla koşulsuz teslim
önerisi iletildi. Eğer teslim

11 Nisan 1453: Büyük surlar
dövülmeye başlandı. Yer
yer gedikler açıldı. Sürekli
dövülen surlarda tahribat
önemli boyutlara ulaştı.
12 Nisan 1453: Donanma
Haliç’i koruyan gemilere
saldırdı, fakat Hıristiyan
gemilerinin üstün gelmesi
Osmanlı ordusunda moral
bozukluğuna yol açtı.
Fatih Sultan Mehmed’in
emri üzerine havan topları
ile Haliç’teki gemiler
dövülmeye başlandı ve bir
kadırga batırıldı.
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olunursa serbestçe istediği yere
gidebilecek, halkın canı ve malı
güvende olacaktı. İmparator bu
teklifi kabul etmedi.
7 Mayıs 1453: 30 bin kişilik bir
kuvvetle Bayrampaşa Deresi
üzerindeki surlara yapılan 3 saatlik
saldırı sonuca ulaşamadı.
12 Mayıs 1453: Tekfursarayı ile
Edirnekapı arasında yapılan
büyük saldırı püskürtüldü.
16 Mayıs 1453: Eğrikapı önüne
kazılan lağımla Bizans’ın açtığı
karşı lağım birleşti ve yeraltında
şiddetli bir çarpışma oldu. Aynı
gün Haliç’teki zincire yapılan
saldırı da başarılı olamadı. Ertesi
gün tekrar saldırıldı, yine sonuca
ulaşılamadı.
18 Mayıs 1453: Hareketli
ağaçtan bir kule ile Topkapı
yönünden saldırıya geçildi.
Şiddetli çarpışmalar akşama
kadar sürdü. Bizanslılar gece
kuleyi yaktılar, doldurulan
hendekleri boşalttılar.
Sonraki günlerde surların
yoğun top ateşiyle dövülmesi
sürdürüldü.
25 Mayıs 1453: Fatih Sultan
Mehmed, İmparator’a
İsfendiyar Beyoğlu İsmail Bey’i
elçi göndererek son kez teslim
olma teklifinde bulundu. Bu
teklife göre imparator bütün
malları ve hazinesiyle istediği yere
gidebilecek, halktan isteyenler
de mallarını alıp gidebilecekler,
kalanlar mal ve mülklerini
koruyabileceklerdi. Bu teklif de
reddedildi.
26 Mayıs 1453: Kuşatmanın
kaldırılması, aksi durumda
Macaristan’ın da Bizans
lehine harekete geçmek
zorunda kalacağı, ayrıca Batı
devletlerinin gönderdiği büyük bir
donanmanın yaklaşmakta olduğu
gibi söylentilerin artması üzerine
Fatih Sultan Mehmed Savaş
Meclisini topladı. Bu toplantıda,
baştan beri kuşatmaya karşı olan
Çandarlı Halil Paşa ve taraftarları
kuşatmanın kaldırılmasını
savundular. Padişah ile birlikte
lalası Zağanos Paşa, Hocası
Akşemseddin, Molla Gürani ve
Molla Hüsrev gibi zatlar buna
şiddetle karşı çıktı. Saldırıya
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devam etme kararı alındı ve
hazırlıkları yapma görevi Zağanos
Paşa’ya verildi.
27 Mayıs 1453: Genel saldırı
orduya duyuruldu.
28 Mayıs 1453: Ordu, gününü
ertesi gün yapılacak saldırılara
hazırlanmak ve dinlenmekle
geçirdi. Orduda tam bir
sessizlik hakimdi. Fatih Sultan
Mehmed safları dolaşarak askeri
yüreklendirdi. İstanbul’da ise
bir dini ayin düzenlendi, Bizans
İmparator Ayasofya’da herkesi
savunmaya davet etti. Bu tören
Bizans’ın son töreni oldu.
29 Mayıs 1453: Birlikler hücum
için savaş düzenine girdiler. Fatih
Sultan Mehmed sabaha karşı
savaş emrini verdi.
Konstantinopolis
cephesinde
askerler savaş
düzenini alırken
halk kiliselere
doluştu. Osmanlı
ordusu karadan
ve denizden
tekbirlerle ve
davul sesleri
ile son büyük
saldırıya geçtiler.
İlk saldırıyı hafif
piyade kuvvetleri
yaptı, ardından Anadolu
askerleri saldırıya geçti. Surdaki
gedikten içeriye giren 300
kadar Anadolu askeri şehit
olunca, ardından Yeniçeriler
saldırıya geçtiler, yanlarına kadar
gelen Fatih Sultan Mehmed’in
yüreklendirmesiyle göğüs göğüse
çarpışmalar başladı. Surlara ilk
Türk Bayrağı’nı diken Ulubatlı
Hasan bu arada şehit oldu.
Belgradkapı’dan Yeniçerilerin
içeri girmesi ve Edirnekapı’daki
son direnişçilerin arkadan
kuşatılmaları üzerine Bizans
savunması çöktü.
Askerleri tarafından yalnız
bırakılan İmparator, sokak
çatışmaları sırasında öldürüldü.
Her yandan kente giren Türkler,
Bizans savunmasını tümüyle
kırdılar. Fatih Sultan Mehmed
öğleye doğru Topkapı’dan şehre
girdi, doğruca Ayasofya’ya girerek
burayı camiye çevirdi. Böylece
İstanbul’un fethiyle Orta Çağ
dönemi bitti Yeni Çağ dönemi
başladı.

İbrahim YÖRÜK
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RAMAZAN
BAYRAMINDA BESLENME

Yeterli ve dengeli beslenme
hayatın her anında çok
önemli olduğu gibi Ramazan
Bayramında da büyük önem
taşımaktadır. Özellikle Ramazan
ayında uzun saatler açlık
yaşanmasından dolayı vücuttan
kaybolan enerji ve sıvının bu
dönem sonrasında yerine
konulması gerekmektedir.
Ramazan ayında dikkatli olup
sonrasında; “bir ay boyunca

aç kalmışım, bayramda
istediğimden istediğim
kadar yerim.” veya “bugün
bayram her şeyi yiyebilirim,
bayram sonrası toparlarım”
gibi düşüncelerle yiyeceklere
saldırmamak gerekir. Genellikle
bazı mide rahatsızlıklarının
ortaya çıkışı bu dönemlere
denk gelebilir. Ramazan ayı
boyunca yavaşlayan sindirim
sistemine ve metabolizmaya

aniden yüklenmek mide
ve bağırsaklarda gaz
sıkıntısına, diyareye (ishal),
midede reflüye, safra kesesi
hastalıklarının ortaya çıkışına,
tansiyon yüksekliğine, şekerinsülin metabolizmalarının
bozulmasına sebep
olabilmektedir. Ramazan
Bayramında ve sonrasında da
yeterli ve dengeli beslenmeye
devam etmeliyiz.

Günün ilk öğünü olan kahvaltıya dikkat!
Ramazan ayı boyunca
dinlenmiş olan sindirim
sisteminizi zorlamamak adına
öğünlerinizi hafif tutmaya
gayret etmelisiniz, bunun ilk
adımı olarak da hafif bir kahvaltı
ile başlanmalıdır. Bayram
sabahında yumurta (haşlanmış,
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az yağlı omlet veya menemen
şeklinde tüketilebilir), az yağlı
peynir, domates, salatalık,
maydanoz, taze biber vb. çiğ
sebzeler ve birkaç dilim tam
tahıllı ekmek tüketebilirsiniz.
Bayram ziyaretlerinde
geleneksel olarak tatlı ikramı

olacağından kahvaltıda
şeker, bal vb. tatlı besinlerin
bulundurulmaması yararlı
olacaktır. Sucuk, salam, sosis,
kavurma, kızartma vb. yağlı
besinlerden, börek vb. hamur işi
gıdalardan sakınılmalıdır.

Köşe Yazısı

Öğün
sayılarını
yavaş
yavaş
arttırmalısınız!
Ramazan ayında günlük öğün
sayısının azalması ve beslenme
düzeninde meydana gelen
değişiklikler nedeniyle, kişiler
bayramda öğün sayısının
artması ve daha fazla yemek
yeme istediğinden ötürü bazı
sindirim sistemi rahatsızlıkları
ile karşılaşabilirler. Bayramda
da her zamanki gibi 3 ana öğün,

3 ara öğün şeklinde ve öğünler
arası en az 2,5 -3 saat olmalıdır.
Ancak ramazan sonrası birden
6 öğün yapmak mümkün
olmayabilir. Bu nedenle öğün
sayıları yavaş yavaş arttırıl
malıdır. Besinler iyi çiğnenmeli,
yavaş yavaş, azar azar ve sık
yenilmelidir.

Öğle ve akşam
yemeklerinde ise:
Akşam ve öğle yemeklerinde çok
yağlı besinler tercih edilmemeli,
porsiyon ölçüleri normal olmalı
ve akşam yemekleri erken
saatlerde yenmelidir. Tam tahıllı
ürünler tüketilebilir. Sindirim
sisteminin düzenli çalışması
ve kabızlıktan korunmak için
lif (posa) içeriği yüksek olan
sebze, meyve ve kuru baklagiller
tüketilmelidir. Lif (posa)
içeriği yüksek bu besinler aynı
zamanda kan şekerinin de hızla
yükselmesini engellerler. Kan
şekerinizi dengeleyebilmek
adına süt, yoğurt, ayran,
cacık vb. süt ürünlerini de
yemeklerde tüketebilirsiniz.
Yemeklerinizin yanında mutlaka
salata, yeşillikler bol miktarda
bulunmalıdır.

Bayramda tatlı
tüketimine dikkat
etmeliyiz!

Bayramların olmazsa olmazı
tatlıdır. Bayram ziyaretlerinde ve
evlerimizde ikram edilen şeker,
çikolata ve hamur işleri (börek,
baklava vb.) gibi besinler

kan şekerini hızla yükselten,
enerji içeriği yüksek gıdalardır.
Bu besinleri bayramda
sık sık ve fazla miktarda
tüketmek sindirim sistemi
problemlerine ve kan şekerinin
hızlı yükselmesine neden
olarak çeşitli rahatsızlıklara yol
açabilir. Bu yüzden; bayramda
tatlı tüketimi çok isteniyorsa
hamurlu, şerbetli tatlılar
yerine küçük porsiyonlarda
sütlü tatlılar tercih edilmelidir.
Tatlı isteğimizin çok olmadığı
zamanlarda ise; taze veya kuru
meyveler; şerbetler yerine taze
sıkılmış meyve suyu, şekersiz
limonata, ayran vb. içecekler
sunulmalıdır.

ziyaretleri sırasında gün
boyu çay, kahve gibi kafein
içeriği yüksek içecekleri fazla
miktarda tüketilmemelidir.
Aşırı miktarlarda tüketildiğinde
çarpıntı, kalp ritim bozuklukları,
mide problemlerine sebep
olabilmektedir.
Ara öğünlerde tükettiklerimize
dikkat etmeliyiz
Ara öğünlere özen gösterilmeli;
yağsız süt, fındık, badem
gibi yağlı tohumlar ya da
meyve/kuru meyve yenilerek
metabolizma hızlandırılmalıdır.
Yeşil çay, sade Türk kahvesi ve
şekersiz çay tüketilebilir.

Su ve sıvı
miktarımızı
arttırmalıyız!

Ramazan ayı boyunca su ve sıvı
tüketimin çok fazla miktarda
azalmasından dolayı vücutta
oluşabilen sıvı kaybının yerine
konması için günde en az 2-2,5
litre su içilmeli, sıvı tüketimi
artırılmalıdır. Ancak bayram

Diyetisyen Betül Ceylan
BETÜL CEYLAN Sağlıklı
Beslenme ve Diyet Merkezi
www.betulceylan.com · instagram: dytbetulceylan
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Hamilelikte
Soğuk
Algınlığı
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Sonbahar ve kış aylarında
hava şartlarının değişmesi
ve vücudumuzun
bağışıklığının zayıflaması
sonucunda soğuk algınlığı
şikayetleri büyük oranda
artar. Kış aylarında anne
adayları da bebeklerini
tüm risklerden korumalıdır.
Hamilelikte soğuk algınlığı
sık karşılaşılan bir durumdur.
Gebelik döneminde anne
adayları bağışıklık sistemini
güçlü tutmalıdır.
Gebelik döneminde
karşınıza çıkan
enfeksiyonlarda hemen
duruma müdahale etmeli

ve ilerlemesine engel
olmalısınız. Yaşanan bir
soğuk algınlığı bağışıklık
sisteminin zayıflamasına
yol açacaktır. Bu yüzden
de anne adayı yaşadığı
sıkıntıların etkilerini daha
fazla hisseder. Bu yüzden
özellikle kış aylarında
anne adayları beslenme
düzeninin oturtulması,
hijyenin sağlanması, ilaç
kullanımı, giyime dikkat
edilmesi, egzersiz yapma
gibi konularda özenli
davranmalıdır.
Anne adayları soğuk
algınlığına yakalandıklarında

bağışıklık sistemini
güçlendirecek uygulamalara
ve burun tıkanıklıklarına
karşı rahat nefes
alabilmek için burun açıcı
uygulamalara başvurmalıdır.
Hamilelik boyunca
anne adaylarının soğuk
algınlığına yakalanmamak
adına önlem alması
anne adayının bağışıklığı
açısından en doğru yaklaşım
olacaktır. Genel olarak
bu rahatsızlıklar gebelik
döneminde 5-7 gün gibi bir
sürede geçmektedir.

Hamilelikte
soğuk
algınlığı
bebeğe
zarar verir
mi?

Soğuk algınlığı durumda
bebeğin etkilenip
etkilenmediği birçok anne
adayı tarafından merak
edilmektedir. Soğuk
algınlıkları bebeğinize hiçbir
olumsuz etkide bulunmaz.
Bebekler anne karnında
sadece anne adayının
soğuk algınlığından
etkilenmesinden rahatsız olur.
Yani soğuk algınlığının sizde
ortaya çıkardığı semptomlar
bebeğinizi rahatsız eder.
Soğuk algınlığı virüsü hiçbir
şekilde bebeğinize uğramaz.

Soğuk algınlığı bu dönemde
burun akıntısı, hapşırma,
gözlerde yanma, ateş ve
kırgınlık gibi şikayetlerle ortaya
çıkmaktadır. Anne adayları
bebeğe zarar vermediği için
rahat olmamalıdır. Kendi
konforunuz ve bağışıklık
sisteminiz için soğuk
algınlığına yakalanmamaya
çalışın. Hamilelikte soğuk
algınlığı şikayetleriniz
ortaya çıktıysa doktorunuza
bu konudan bahsetmeyi
ve tavsiyelerine uymayı
unutmayın.

Köşe Yazısı

Hamilelikte soğuk
algınlığında
hangi durumlarda
doktora
gidilmelidir?
Öncelikle anne adaylarının
ateşi 38 derecenin üzerine
çıktıysa hemen doktora
görünmesi gerekir. Bunun
dışında nefes darlığı yanında
göğüs ağrısı şikayeti varsa ya
da kulakta şiddetli bir ağrıyla
birlikte akıntı görünüyorsa
doktora başvurulmalıdır.
Anne adayının cildinde
döküntü ya da kızarıklık
ortaya çıkması durumunda
da hemen doktora görülerek
tedavi uygulanmalıdır. Gebelik
döneminde, kapalı alanlarda,

toplu ortamlarda ya da
kamuya açık alanlarda vakit
geçirmemeye çalışın.
Toplu taşıma araçlarıyla
yolculuk yapmak zorunda
olan anne adayları özellikle kış
aylarında soğuk algınlığından
korunmak için maske
takabilir. Ayrıca grip salgınının

olduğu dönemde toplu
görüşmelerden ve tokalaşma
gibi aktivitelerden uzak
durmak gerekir.
Hamilelikte soğuk algınlığı 7
günden daha fazla sürdüyse
ve ateşinizi kontrol altında
tutamıyorsanız doktorunuza
başvurmanız doğru olacaktır.

durumda vücudunuzu iyi
şekilde dinlendirmeniz çok
önemlidir. Kendinizi iyi
hissettiğiniz anlarda ise ufak
çaplı egzersizler yaparak
vücudunuzu dinç tutmaya
çalışın.
Anne adayları kış aylarında
soğuk algınlığı durumlarında
bulundukları ortamı iyi
havalandırmalıdır. Geniz

akıntısı ve enfeksiyon
şikayetleri mide bulantısına
yol açtığı için iştahınız
azalabilir. Bu dönemde vücut
direncini güçlendirmek adına
düzenli ve dengeli beslenme
önemlidir.
Bol bol C vitamini olan
portakal, greyfurt, kivi,
brokoli, ıspanak gibi besinler
tüketin. Ayrıca bağışıklık
sisteminin güçlenmesi adına
çinko takviyesi yaparak
vücudunuzun sıvı ihtiyacınızı
giderin. Sıvı ihtiyacınız için
bitki çayı ve meyve suyu
tüketebilirsiniz. Güçlü
bağışıklık sistemi hastalığı
çabuk atlatmanızı sağlar.

Hamilelikte
soğuk algınlığı
durumunda ne
yapılır?
Hamilelik döneminde
soğuk algınlığı şikayeti olan
anne adayları öncelikle iyi
dinlenmelidir. Dinlenme
sırasında bol sıvı tüketmeli
ve vitamin alarak bağışıklık
sistemini güçlendirmelidir.
Doktorunuzun verdiği
önerileri de uygulamayı
unutmayın.
Soğuk algınlığı vücudunuzu
zayıf düşürecektir. Bu

Hamilelikte soğuk
algınlığı riskli mi?
Hamilelikte soğuk algınlığı tek
başına bir risk unsuru değildir.
Ancak anne adaylarının soğuk
algınlığa yakalanmasına bağlı
olarak başka komplikasyonlar
da ortaya çıkabilir. Yapılan
araştırmalar aynı yaş
grubundaki kadınlarda
gebelik sürecindeki kadınların
hastaneye yatırılarak tedavi
oranının daha yüksek
olduğunu ortaya koymaktadır.

Gebelik döneminde bağışıklık
sistemi ile birlikte dolaşım
ve solunum sistemlerinde
de bazı değişiklikler ortaya
çıkar. Bu yüzden bazı
komplikasyonlar riskli olabilir.
Hamileliğin son dönemlerinde
soğuk algınlığına yakalanan
anne adaylarının bebeklerine
hastalığı geçirdiğine dair
bilimsel bir araştırma yoktur.
Anne adaylarının yapması
gereken ilk önlem bağışıklık
sistemini gebelik dönemi
boyunca güçlü tutarak soğuk
algınlığına yakalanmamaktır.

Yakalanmanız durumunda
da hemen gerekli önlemleri
almalısınız. Basit önlemlerle
ve doktorunuzun
tavsiyeleriyle hamilelik
döneminde soğuk
algınlığıyla mücadele
edebilirsiniz. Bu
rahatsızlık sizleri
psikolojik olarak
da olumsuz
etkileyebilir.

Op. Dr. Havva Pars Ağargün
Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı - Tüp Bebek
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2020
Faaliyet Raporu
Nisan ayı
meclisinde kabul
edildi

yardımcılığında bulunan
Mustafa Kaynar abimizi ve
bugün ebediyete uğurladığımız
mesai arkadaşımız AK
Parti Meclis Üyemiz Bülent
Aydoğdu kardeşimizi rahmetle
ve minnetle anıyorum.
Meclisimizde Çekmeköy’ün
2020 faaliyet raporunu
görüşüp oylayacağız. 12 yıllık
görev süresi boyunca bu
memlekette taş üstüne taş
koymuş tüm kardeşlerime,
temizlik işçilerimiz ve fen
işlerinde kaldırım imalatı yapan
asfalt döken kardeşlerimiz
başta olmak üzere, tüm mesai
arkadaşlarıma, müdürlerimize,
belediye başkan yardımcılarıma
ve meclis üyelerimize teşekkür
ediyorum. Daha yaşanılabilir bir
Çekmeköy için var gücümüzle
çalışmalarımıza devam
edeceğiz,"dedi.

a b e r l e r

Çekmeköy Belediyesi Nisan
ayı 3. Birleşimi, Meclis 1.
Başkan Vekili Şenol Alan’ın
başkanlığında toplandı. Eski
Meclis Üyesi Sait Yurttapan
ve AK Parti Meclis Üyesi
Bülent Aydoğdu’nun vefatı
sebebiyle saygı duruşuyla
başlayan Nisan Meclisi’nde,
Çekmeköy Belediyesi’nin
2020 yılı faaliyetlerini içeren
Faaliyet Raporu’nun kabulü
görüşüldü. Oylama öncesi
söz alan Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz; bütçe,
okullar ve spor salonları, sağlık
çalışmaları, park ve yeşil alan,
kütüphane ve gençlik kafeler,
fen işleri imalat çalışmaları,
ibadethaneler, kültürel
etkinlikler, ulusal ve uluslararası
projeler, spor etkinlikleri ve
sosyal belediyecilik alanında
yapılan çalışmaları anlattı.
Başkan Poyraz; “Geçtiğimiz
dönemlerde meclis
üyeliğimizi yapan
Sait Yurttapan
abimizi, belde
döneminde
belediye
başkan
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Çekmeköy
Belediye Meclisi
Nisan ayı 3.
Birleşimi’nde
görüşülen,
Çekmeköy
Belediyesi 2020
Yılı Faaliyet
Raporu oy
çokluğu ile
kabul edildi.

AK Parti Grup Başkan Vekili
Fatih Sırmacı, Cumhuriyet Halk
Partisi Grup Başkan Vekili Ünal
Bellek, Milliyetçi Hareket Partisi
Grup Başkan Vekili Alparslan
Şahinoğlu, ve İYİ Parti Grup
Başkan Vekili Bora Kılıç oylama
öncesi söz alarak eski meclis
üyesi Sait Yurttapan ve AK Parti
Meclis Üyesi Bülent Aydoğdu
için başsağlığı dileğinde
bulundular.
Açık yapılan oylamada
Çekmeköy Belediyesi 2020 Yılı
Faaliyet Raporu oy çokluğu ile
Çekmeköy Belediye Meclisi’nde
kabul edildi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum Çekmeköy’ü ziyaret etti.
Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz ve belediye
başkan yardımcıları tarafından
karşılanan Bakan Kurum’a,
ilçede yapılan çalışmalar
ve yapılması planlanan
yatırımlar hakkında bir sunum
yapıldı. Sunumun ardından
gerçekleşen basın toplantısında
konuşan Bakan Kurum “Bugün
Çekmeköyümüzdeyiz, doğal
güzellikleriyle İstanbul'umuzun
ve ülkemizin cazibe merkezi
olan ilçemize yapılması

Şile Yoluna
Gürültü Bariyeri
Yapılacak
Konuşmasında Ümraniye'de 3
bin metrelik gürültü bariyerini
yaptıklarını hatırlatan Kurum,
bugün de Çekmeköy'de Şile
güzergâhı üzerinde Taşdelen
Nikâh Sarayı önünden başlayan
yaklaşık 3 bin metrelik
gürültü bariyerini Çekmeköy'e
kazandıracaklarını dile getirdi.
Çekmeköy Belediyesi toplantı

desteğiyle

planlanan
millet
bahçesinden, kentsel
dönüşüme, bisiklet yoluna
kadar birçok konuyu
beraber değerlendirdik.
Bugün Çekmeköyümüz
için çok önemli olduğuna
inandığımız kararlar aldık.
Bugüne kadar gerek millet
bahçesi çerçevesinde, gerek
kentsel dönüşüm çerçevesinde
belediyemizle uyum içerisinde
çok önemli adımları atmıştık,
atmaya devam ediyoruz. Çamlık
Mahallemiz’de bir millet bahçesi
projesi yapacağız. Toplamda
200 bin metre kareye ulaşacak
proje gerçekleştireceğiz. İller
Bankası ve Bakanlığımızın da

salonunda gerçekleşen sunum
ve basın toplantısının ardından
Aralık ayında hizmete açılan
Çamlık Sokak Kentsel Tasarım
uygulama alanını ziyaret
eden Bakan Kurum, Başkan
Poyraz’dan alan hakkında
bilgi aldı. Başkan Poyraz “
2019 seçimleri öncesinde
söz verdiğimiz bir projeydi.
Çalışmaların başlamasının
ardından dört ay gibi kısa bir
sürede projemizi tamamladık.
Çekmeköylülerin spor
yapabileceği parkurları ve spor
aletlerini içinde bulunduran

a b e r l e r

Çekmeköy
Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz,
Çevre ve Şehircilik
Bakanı Murat
Kurum’u ağırladı

belediyemizin
hemen önünde bulunan alanda
ise Çekmeköy Millet Bahçesi ve
Yaşam Merkezi’ni inşa edeceğiz.
Ben misafir perverliği için başta
başkanımız olmak üzere tüm
Çekmeköy halkına teşekkür
ediyorum,” dedi.

yeşil alanda; dinlenme
alanları, ücretsiz internet, araç
park alanları, engelli aracı
şarj istasyonları, dış mekân
mobilyaları, güneş enerjisi ile
aydınlatma panelleri bulunuyor.
Çalışmamız binlerce metrelik
yürüyüş ve bisiklet parkuru ile
prestij cadde çalışmalarına yeni
bir model oldu,” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum Çamlık Sokak’ta
vatandaşlar ile sohbet ederek
çocuklara oyuncak hediye etti.
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Başkan Poyraz,
yerel basın mensuplarını
Çamlık Kafe Sosyal
Tesisleri’nde ağırladı.
38

Pandemi döneminde de vatandaşlarımızın
yanında olduk. Bütçemizden 17 milyonu
sosyal yardımlara ayırdık diyen Başkan Poyraz
“Pandemide ilçemizdeki tüm okulları, kamu
kurum ve kuruluşlarını, parkları, sürücü
kurslarını ve araçlarını, bankaları, ATM’leri,
kuaför ve berber salonlarını, taksi ve taksi
duraklarını, ibadethaneleri, kuran kurslarını
düzenli olarak dezenfekte ettik. Korona virüse
yakalanan vatandaşlarımızın apartmanlarında ve
asansörlerinde dezenfekte çalışmaları yaparak,
sıcak yemek ikramında bulunduk. Tedbirler
sebebiyle kapatılan parklarımızda ve okullarımızda
tadilat çalışmaları yaptık. Zabıta ekiplerimiz
işletmelerde denetimlerde bulundu. Pazar
yerlerimizde dezenfektan uygulaması yaparak
maske ve mesafe kontrolleri yaptık. Sokağa çıkma
sürecinde evlerinde kalarak tedbirlere uyan
vatandaşlarımızı düşünerek “Kovid 19 Senden
Korkmuyorum” kutu oyununu ve ”Evde Hayat Var”
temizlik ve hijyen setini vatandaşlarımıza ulaştırdık.
Korona virüs sebebiyle hep birlikte kutlanamayan
milli bayramlarımızda ilçemizde konvoylar
oluşturarak bayram coşkusunu evlere taşıdık,” dedi.

a b e r l e r

Çekmeköy’de 12 yılda birçok kalıcı esere imza
attık diyen Başkan Poyraz “Göreve geldiğimizde
belediyemizin borçları vardı. Bugün itibari ile çok
şükür borçsuz bir belediyeyiz. Göreve geldiğimizde
altyapı ve üstyapı çalışmalarımıza hız verdik.
2009 öncesinde ilçemizde 35 okul varken bugün
itibari ile okul sayımızı 187’ye yükselttik. Engelliler
okulumuz ve Eski Ulus Pazarı alanında yapım
çalışmaları devam eden okullarımızla birlikte okul
sayımızı 190’ın üzerine çıkaracağız. 2009 öncesi
yapılan ve depreme dayanıksız olduğu tespit
edilen 6 okulumuzu yeniden inşa ettik. Göreve
geldiğimizde devlet hastanemiz yoktu, ilçemize
devlet hastanemizi kazandırdık. 2009’da 4 olan
Aile Sağlığı Merkezi sayısını bugün itibari ile 20’ye
çıkardık. İki tanesinin de yapım çalışmalarına
devam ediyoruz. 2009’da 4 kütüphanemiz vardı
bugün bu sayıyı 10’a çıkardık. Hatta 10 tanesinin
yapımı için de çalışmalarımıza başladık. 2009
yılında ilçemizde 35 cami vardı. Bu camilerin
içinden 8 tanesi depreme dayanıklı olmadığı için
yıkılarak yeniden yapıldı. 11 tane yeni cami inşa
ederek cami sayımızı 46’ya yükselttik. 2009-2021
yılları arasında bütçemizden 100 milyona yakın
tutarı sosyal yardımlar için kullandık,” dedi.

İlçemiz için yapılan her hizmette elimizi taşın
altına koymaya hazırız. Bu memleket için bu
şehir için çalışan herkese ayrım yapmaksızın
duacıyız. Biz bu şehri vatandaşlarımızla birlikte
kurduk birlikte yönetiyoruz. Her gün sokakta
kilometrelerce yol yürüyüp vatandaşlarımızla
hasbihal ediyoruz. Sorunları eksikleri yerinde
tespit edip ona göre çalışmalar yapıyoruz diye
sözlerine devam eden Başkan Poyraz “ Şu anda
Merkez Mahallemiz’de Engelliler okulumuzu
tamamladık. Çevre düzenlemeleri ve peyzaj
çalışmaları devam ediyor. Bu yıl içerisinde
okulumuzu hizmete açmayı planlıyoruz. Yine Eski
Ulus Pazarı alanında bir okulumuz daha hızla
yükseliyor. Merkez Mahallemizde Avrupa Birliği
Projeleri kapsamında Crea Centers Merkezi’nin
çalışmaları başladı. Bir mesleki atölye görevi
üstlenecek merkezde, fikirlerini ürüne dönüştüren
kişilere ofis ve paylaşım alanı imkânları sunulacak.
Alemdağ Mahallemizde bulunan spor tesisimizin
içine kapalı yüzme havuzu inşa ediyoruz. Merkez
Mahallemizde belediyemiz bahçesinde 500 araçlık
bir otopark projemizi oluşturduk. Çamlık Sokak
Kentsel Tasarım projemizin bulunduğu bölgede
gençlerimizin çok istediği kaykay parkı için proje
çalışmalarımız devam ediyor. Yine aynı bölgede
okul, sağlık alanı, emniyet binası ve bir şehir
kütüphanesi için de projelerimiz var. Sancaktepe
ile sınır olan bölgemizde Teknopark projemizin
çalışmalarına başladık. Türk Alman Üniversitesi ve
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile ortaklaşa
gerçekleşen bu proje, bilişim ve teknoloji üssü
özelliğiyle bölgemize büyük faydalar sağlayacak.”
dedi.

Bizden h

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz yerel
basın mensuplarıyla istişare ve değerlendirme
toplantısı yaptı. Cemal Güngör Parkı içerisinde
bulunan Çamlık Kafe Sosyal Tesisleri’nde
gerçekleşen toplantıda Başkan Poyraz, basın
mensuplarının Çekmeköy’e yapılan ve yapılması
planlanan yatırımlarla ilgili sorularına cevap verdi.

Basın mensuplarından gelen bir soru üzerine
kentsel dönüşüm ve İBB’nin Çekmeköy’de
gerçekleştirdiği projeler hakkında da bilgi veren
Başkan Poyraz “Kentsel dönüşümde emin
adımlar atıyoruz. Beldeler döneminde yapılan ve
depreme dayanaksız olduğu düşünülen siteleri
ve binaları kapsayan yapıların dönüşmesi için
plan çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yapıyoruz.
Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması
için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Seyir
Tepesi ve Yenidoğan Kavşağı’nda 2 yıl önce İBB
Başkanı Sayın İmamoğlu’nun katıldığı bir denetim
programı gerçekleştirildi. Bu ziyaretlerde çalışma
yapılması için talimatlar verilse de süreç içerisinde
bir çalışma yapılmadı. İBB eski yönetimi tarafından
yüzde 60 oranında tamamlanmış şekilde yeni
yönetime teslim edilen parkta çalışma yapılmadığı
için tahribat gerçekleşti. Geçtiğimiz aylarda
yeniden yapım çalışmalarına başlandığını duyduk.
Yenidoğan Kavşağı için de 2 yıl önce yapılan
ziyaretlerde planlanan çalışmaların yapılmasını
bekliyoruz” dedi.
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Yaya geçitlerinde “Kırmızı
Çizgi” dönemi başladı. İç işleri
Bakanlığı'nın trafikte yayaların
geçiş üstünlüğüne yönelik
“Yayalar Kırmızı Çizgimiz”
uygulaması hayata geçirildi.

İç işleri Bakanlığı'nın trafikte yayaların
geçiş üstünlüğünü anlatmak ve farkındalık
oluşturmak "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir"
sloganıyla başlattığı projede tüm yurtta aynı
saatte yaya kaldırımlarına kırmızı çizgi çizildi.
Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan ve Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz da Çekmeköy’de gerçekleşen
organizasyona katılarak projeye destek verdiler. İlçede trafik
ışığı olmayan 12 noktada gerçekleşen uygulama ile yaya
geçitlerinde bulunan bir çizgi kırmızıya boyandı.
Şahinbey Caddesi’nde bulunan yaya geçidinde gerçekleşen
kırmızı çizgi çekiminin ardından, trafikte seyreden araçlara
kırmızı düdük ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.
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Geçtiğimiz Ramazanlarda; sokak iftarları,
sahur programları, sohbetler ve konferanslar,
açık hava sinemaları, tiyatrolar, orta oyunları,
çocuk etkinlikleri, teravih sonralarında
cemaatimize limonata ikramı gibi birçok
etkinliğe imza atıyorduk. Kalabalık
sofralar etrafında buluşup bereketi
paylaşacağımız, yeniden kucaklaşıp
sarılacağımız Ramazanlarda buluşuncaya
kadar etkinliklerimize dijital ortamda devam
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edeceğiz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl
da 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza hitap
eden bir etkinlik programı yaptık. Pandemi
tedbirleri kapsamında Çekmeköy Çocuk
Ramazan Sokağı, Ailem Bilir Bilgi Yarışması,
Ramazan Lezzetleri ve Ramazan Sohbetleri
Programlarımız Çekmeköy Belediyesi Web
Tv ve sosyal medya hesapları üzerinden
vatandaşlarla buluşturuyoruz.

Bizden h
a b e r l e r

Bakıma ihtiyaç duyan ailelerin günlük
yemekleri evlerine götürülüyor
Ramazan Ayı’nda sıcak yemek
hizmetimizle ilçede tek başına yaşayan
kimsesi olmayan, yemek yapamayacak
durumda olan yaşlı, engelli ve çeşitli
nedenlerle yemek yapamayan
vatandaşların mağduriyetlerinin
giderilmesini amaçlıyoruz. Ekiplerimiz
yıl içinde de bu hizmetimizi titizlikle
gerçekleştiriyor. Hafta sonları ve resmi
tatillerde de hizmete devam eden
arkadaşlarımız, yemek çeşitlerini
vatandaşların sağlık durumlarına ve
taleplerine göre belirliyor. Yine bu
hizmetimizi Koronavirüse yakalanan
evde karantina süreci geçiren
vatandaşlarımız için de sağlıyoruz.
Sistemimize kayıtlı hemşehrilerimizin
evde bakım ve temizlik çalışmalarını
da gerçekleştiriyoruz
Birkaç yıldır yürüttüğümüz bu çalışma,
Koronavirüs salgını ile evlerinde
kalmak zorunda olan 65 yaş üstü
vatandaşlarımız için daha da önemli
hale geldi. Ekiplerimiz, büyüklerimizin
hem ev temizliği ihtiyacını karşılıyor,
hem sağlık durumlarını kontrol

ediyor hem de
başka ihtiyaçları
varsa karışlıyor.
Kimsesi olmayan, yaşlı,
engelli vatandaşlarımızı
evlerinde ziyaret edip
saç sakal traşı, genel
bakımlarını ve evlerinde
temizlik çalışmalarını
büyük bir özenle
gerçekleştiriyoruz.
Ramazan paylaşmaktır.
Düzenli olarak ihtiyaç
sahibi ailelerimize gıda ve
temizlik kolisi yardımında
bulunuyoruz. Bu yılda
Ramazan öncesinde üreticiden
temin ettiğimiz yaklaşık 100 ton
patatesi ihtiyaç sahibi ailelerimize
ulaştırdık. Bunun yanı sıra 12.500
ailemize de gıda kolisi yardımında
bulunduk. Uzman arkadaşlarımız sosyal
medyadan ve çağrı merkezimizden
gelen talepler doğrultusunda sahada
ihtiyaç sahiplerini tespit etmeye devam
ediyor.
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NİLGÜN TATLI İLE
MUTFAK YOLCULUĞU
Nilgün Hanım sizi biraz
tanıyabilir miyiz?
1988 yılında Dolmabahçe Saray’ında
İngilizce Rehber olarak göreve
başladım. İngilizce rehberlik görevi
sonrası (MÜ Pedagojik Formasyon
Eğitim) Kurumumun görevlendirmesi
ile personel çocukları için açılacak
projede kurucu ve temsilci olarak 7
yıl görevime devam edip 2012 yılında
emekli oldum.
Uzun yıllar Kültür Turizm İl
Müdürlüğü’nün her yıl kutlanan
Turizm Haftası’nda yemek
yarışmalarının yapılmasını organize
ettim.
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Gastronomi Yüksek Lisans
mezunuyum.
Uluslararası etkinliklerde Almanya,
Dubai, İtalya’da kişisel katkılarımla
ülkemi tanıttım, organizasyonlara
katıldım. Halen yıllardır süre gelen TV
programlarına katılarak mutfağımızın
incelikleri ve zenginlikleri hakkında
bilgi veriyorum. (Pasta şekerleme,
aşçılık üzerine ayrıca usta öğreticilik
belgelerine sahibim.)

Giritli bir babanın, Boşnak bir
annenin kızıyım. İki farklı yemek
kültürü ile büyümüş olmam nedeni
ile mutfağa ilgim 5-6 yaşlarında
başladı. Yaz aylarında Niğde’de
rahmetli anneannemin bağında,

Bu alanda yazdığınız
kitaplardan
bahsedebilir misiniz?
Araştırmaları nasıl
gerçekleştirdiniz?
Rabbimin izniyle, Dolmabahçe
Sarayda 24 yıl çalışmam bana
inanılmaz bir yolda yürümemi
sağladı. Sarayda bulunan her
objenin muhteşemliği, Saray’da
kullanılan mutfak ekipmanları, servis

annem ve anneannem pastırma,
sucuk, peynir, yoğurt, sirke, pekmez,
tarhana yaparlarken o yaşlarda
uygulamalı olarak öğrendim.
Rahmetli babaannemin yanına İzmir’e
gittiğimde bahçeden bambul, rezene,
istifno, radika ve labada toplardık.
Onların pişirme teknikleri, zeytin
kurma, kemik suyu ile yapılan tarhana,
zeytinyağlı her tür meze, kuzu ve balık
eti ile yapılan yemekler, koruk suyu ve
turunç suyu yapmayı, özel şerbet, reçel
vb. öğrenerek büyüdüm.

Röportaj

Peki, mutfak
sanatlarına ilginiz
nasıl başladı?

takımlarının inceliği beni çok etkiledi.
Yemek kültürümüz, Orta Asya’dan
Anadolu’ya, oradan Batı’da, Balkan
ve Yemek Kültürümüzün zenginliği
binlerce yıldır Avrupa içlerine kadar,
Güney’de Arap Yarımadası, Habeş ve
Kuzey Afrika bölgelerine kadar uzanan
binlerce yıllık Türk ve İslam Coğrafyası
ile birlikte üzerinde yaşadıkları
kadim imparatorlukların kazanımları
neticesidir.
Saray mutfağında şunu fark ettim ki,
Türk Mutfağı dünyadaki en önemli
medeniyetlerin günümüze kadar
gelişerek gelmesidir. Bu heyecanla
yemek kültürümüzün unutulmaması,
genç nesillerimize yazılı olarak kalması
ana fikri ile kitaplarımı kaleme aldım.
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İSTANBUL’UN

100 LEZZETİ GEÇMİŞTEN

Günümüze Şerbetler
Osmanlı Mutfağı mı, yoksa bugünkü
Klasik Türk Mutfağı mı daha zengin?
Günümüz mutfağının temel taşı Osmanlı
mutfağıdır. Osmanlı mutfağı her zaman
sağlıklı beslenmeyi ön plana almış. Sebze,
et, meyve her zaman dengeli ve sağlıklı
baharatlar eklenerek pişirilmiş. Sofralarda
her daim bulunan envai şerbetler hazmı
kolaylaştırmış, vücudu güçlendirmiş
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yemeğe ayrı bir değer katmış.
Amerika kıtası keşfi sonrası gelen
domates, biber, patlıcan ve tropik meyve
ve sebzelerin tahıl ürünlerinin yanı sıra
teknolojinin gelişmesi ile dünyanın en ücra
köşelerinde bulunan ülke mutfaklarına
ulaşmak da çoğunlukla pozitif yönde
etkilemiştir.

Röportaj

Şerbetler diyelim birazda. Nedir
şerbetin tarihi ve Osmanlı
mutfağındaki yeri ve önemi?
Osmanlı’nın ilk dönemlerinden
günümüze kadar şerbet ve reçellerin yeri
çok önemli bir yer tutar. 15.yy’dan itibaren
saray mutfaklarının yanında bulunan
helvahanede envai çeşit şerbetler
yapılmış. Saray ve halk mutfağında
günün her saatinde her zaman hazır olan
şerbetler servis yapılırmış. Saraylarda
ikram edilen şerbetler, altın, gümüş,
kristal, opak bardak ve nadide sürahilerde
ikram edilirmiş.
Mübarek gün ve gecelerde İstanbul’un
meşhur çeşmelerinde şerbetler akarmış.
Gelen geçen herkes çeşmeden akan
enfes şerbetlerden içermiş. Ülkemize
gelen yabancılar şerbetlerin yararları ve
nefasetinden etkilenmiş ve tariflerini de
alarak ülkelerine götürmüşler. Yurtdışında
buz dövülerek yapılan shorbet adlı tatlara
rastlarsınız.

Ramazan ayı içerisindeyiz
malumunuz, Osmanlı’da
Ramazan’ın ve Ramazan
yemeklerinin önemini anlatabilir
misiniz?
Ramazan ayında hazırlıklar 1 ay önceden
başlardı. Kilerlerdeki eksikler giderilirdi.
Genel temizlikler yapılır, mutfak araç ve
gereçleri kalaylanırdı. İftar da ilk önce
çerezlik denilen hurma, şerbet, peynir,
hurma, zeytin, pide gibi yiyeceklerle oruç
açılırdı. Ardından namaz kılınırdı. Daha

sonra sofraya çorba, sebze, etli yemekler,
tatlılar gelirdi. Şerbet her zaman sofranın
başköşesindeydi. Yemek yendikten sonra
kahve, şerbet, çay gibi ikramlar devam
ederdi. Sahurda ise tok tutan yiyecekler
yer alırdı, et, börek, pilav ve şerbet olmazsa
olmazlardandı.

İftar yemeklerini hazırlarken nelere
dikkat etmek gerekir?
İftar yemekleri mevsimsel yiyeceklerle
yapılmalı, bol lif içeren sebze ve meyveler
mutlaka olmalı. Çok ağır yağlı, unlu ve
şekerli gıdaları mümkün olduğunca
az tüketmeli, uzun süre aç olan mideyi
çok doldurmadan uzun süre sofrada
oturarak yavaş yavaş yemek yemeli. Oruç
iken canımız her şeyi çeker. Bu nedenle
yemekleri çok fazla yapmamalı ki israf
olmasın. Az şekerli şerbetler mutlaka
soframızda olmalı, gün boyu kaybolan sıvı
yerine geçmeli.

Son olarak eklemek istedikleriniz
var mıdır?
Hayalini kurduğum, Türk Mutfak Kültürü
üzerinde öğrenci yetiştiren çok özel bir
üniversitenin kurulması, bu üniversitenin
aynı zamanda İngilizce eğitim vermesi
uluslararası öğrenci değişim programları
ile zenginliğimizi gerçek mutfağından
öğretilmesi…
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Ramazan ayında ne yapsam düşüncesinde olan okurlarımıza
günün menüsü ve tarifini kısaca verebilir misiniz?
Çorba mutlaka olmalı (atalarımız çorba midenin cilası demiş) su, şerbet, salata, tavuk, balık, kırmızı
etten birisi olmalı. Tatlı olarak da, güllaç, sütlü tatlılar ve pelteler yer almalı.

Tarhana Çorbası
Malzemesi
6 bardak tavuk suyu
4 çorba kaşığı toz tarhana
Yeterince tuz ve karabiber
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı dolusu tarhun otu
1 çay kaşığı dolusu kırmızı toz biber
Yapılışı
Öncelikle tarhanayı bir kaseye koyun, daha sonra 1 su bardağı
ılık suyla karıştırın, 20 dakika bekledikten sonra tencereye
koyduğunuz tavuk suyunu kaynatın. Tarhanayı karıştıra
karıştıra ilave edin. Tuzunu ve karabiberini koyduktan sonra
altını kapatın.
1 çorba kaşığı tereyağını eritip pul biberi ve bir tatlı kaşığı
naneyi ilave edip bir taşım kavurduktan sonra çorbanın
üzerine döküp servis yapın.

Etli̇ Taze Fasulye
Malzemesi
1 kilogram taze fasulye (ayıklanmış ve kırılmış)
1 adet ince kıyılmış kuru soğan
2 iri ince kıyılmış domates
2 çorba kaşığı sıvıyağ
Bir ufak kase kuzu kuş başı veya tavuk
kuşbaşı
1 bardak sıcak su
Yapılışı
Tencereye soğanı, yağı koyup biraz çevirin,
akabinde etleri içine koyun, kısık ateşte et
suyunu bırakıp çekene kadar pişirin. Üzerine
domatesi koyup bir kere karıştırıp fasulyeyi
koyun, kısık ateşte ara sıra karıştırarak pişirin,
susuz ise sıcak su ilave edin.
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Su Muhallebisi
Malzemesi
2 çorba kaşığı un
4 su bardağı su
1 bardağı süt
2 çorba kaşığı gül suyu
1 su bardağı pudra şekeri
1 çay bardağı nişasta
Yapılışı
Tencereye un ile nişastayı koyun, karıştırın, su
ile sütü de güzelce karıştırarak ilave edin. Orta
ateşte karıştırarak kaynatın. Muhallebi kıvamına
geldiğinde gül suyunu ilave edip altını kapatın,
kaselere döküp soğutun, üzerine bolca pudra
şekeri döküp servis yapın.

Dövme Salata
Malzemesi
2 çorba kaşığı hafif dövülmüş çamfıstığı
5-6 tane salatalık
1 su bardağı lor peyniri
3 çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet kuru soğan
2 çorba kaşığı limon suyu
Yeterince tuz
Yapılışı
Salataları güzelce yıkayın, kabukları ile birlikte
rendeleyin, aynı şekilde soğanı da rendeleyip
soğanın acı suyunu attıktan sonra tuzunu,
limon suyunu, lor peynirini ve zeytinyağını
ilave edip güzelce karıştırın, daha sonra
çamfıstığının yarısını koyup karıştırın, servis
tabağına koyun, üzerine de ayırdığınız
çamfıstığını serpip servis yapın.
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Naneli̇ Li̇mon Şerbet
15. yüzyılda Saray’da konak ve köşklerde (17. yüzyılda
şekerin daha bol bulunur olması ile İstanbul
mutfaklarında yerini almıştır.) naneli limon şerbeti olarak
her mevsim zevkle içilen şerbet olmuştur. Bu şerbet
nane (portakal suyu da) koyulup yapılmasından dolayı
Osmanlı Saray limonatası olarak günümüze gelmiştir.
Malzemesi
5 adet yıkanmış limon
1,5 su bardağı dolusu toz şeker
Yarım demet nane (havanda dövülmüş)
7-8 su bardağı su
Yapılışı
Limonları kesip suyunu sıkın, bu suyu kabuklarıyla
beraber cam bir kasede şeker ile karıştırıp ağzını
kapatın, buzdolabında sabaha kadar bekletin. Daha
sonra suyu güzelce şekeri eritene kadar beklettiğiniz
limon suyuna karıştırın, naneyi ilave edip 15 dakika
naneyle bekletin, sonra süzün, taze nane yapraklarıyla
birlikte soğuk servis yapın.
Avrupa içlerine kadar uzanan, Güneyde Arap
Yarımadası ve Habeş ve Kuzey Afrika Bölgelerine
kadar uzanan binlerce yıllık Türk ve İslam Coğrafyası ile
birlikte üzerinde yaşadıkları kadim İmparatorlukların
kazanımları neticesidir.
Saray mutfağında şunu farkettim ki, Türk Mutfağı
Dünyadaki en önemli medeniyetlerin günümüze kadar
gelişerek gelmesi için çok önem arz eder.
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Büşra Tosun Yörük

Köşe Yazısı
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ÇEKUT
AFET
KOORDİNASYONUN

KISA TARİHİ

“Felaket başa gelmeden
evvel, onun esbab-ı mania
(engel olan sebepler) ve
müdafaası düşünülmek
lazımdır. Geldikten sonra
teellümün (kederlenme,
üzülme) faydası yoktur.”
M. Kemal ATATÜRK
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Dünya var olduğundan bu
yana insanlar ekosisteme
ayak uydurmak için birçok yol
denediler. İnsan ırkının başına
gelen ve adaptasyonu en zor
olan olaylar kuşkusuz afetlerdir.
En etkili doğa koşullarına karşın
hayatta kalma güdüsü ve var
olma isteği insanı hayatta
tutmuştur. Deprem, sel, heyelan,
orman yangınları, çığ vb. doğal
afetlerin yanında yangınlar, salgın
hastalıklar, kimyasal kazalar,
terörizm, sabotajlar vb. gibi insan
ve teknolojik kaynaklı afetlerle
de zaman zaman insanoğlu
mücadele ederek kendini
geliştirmek durumunda kalmıştır.
Türkiye’nin yakın tarihini
derinden etkileyen en önemli
afetlerden biri 17 Ağustos 1999
günü saatler gece yarısı 3.02’yi
gösterdiğinde yaşandı. O gece
birçoğumuz büyük bir gerçekle
yüzleşti. Deprem kavramı
Gölcük’te “Sesimi duyan var
mı?” nidasıyla bambaşka bir
anlam kazanarak hafızalarımıza
kazındı. Marmara Bölgesi’nde
İstanbul, Ankara, İzmir gibi
geniş bir çevrede hissedilen
bu depremde resmi raporlara
göre; 17 bin 480 ölüm, 23 bin
781 yaralanma oldu ve 505 kişi
sakat kaldı. 7,4 büyüklüğünde
olan bu deprem 45 saniye
sürdü. Bu depremden çok
kısa bir süre sonra ise tarihler
12 Kasım 1999 Cuma günü
saat 18.57’yi gösterdiğinde 7,2
büyüklüğünde ve merkez üssü
Düzce olan depremle Türkiye
ikinci kez sarsıldı. 30 saniye
süreyle etkili olan depremde
resmi rakamlara göre; 845 ölüm,
4948 yaralanma gerçekleşmişti.

U
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en önemli husus ise afetlerde
ilk yardım ve arama kurtarma
faaliyetleri hızlı bir şekilde olay
yerine ulaşıp çalışmalara başlasa
bile aynı anda yardıma ihtiyaç
duyan bütün insanlara ve
afetzedelere ulaşmanın mümkün
olmadığıdır. Ülkemizin yaşadığı
bu tecrübeler ilk yardım ve acil
sağlık hizmetleri konusunda yeni
yaklaşımlar ve farklı bakış açıları
oluşturulmasına katkı sağlamıştır.
1994 yılında kurulan ve devlet
bünyesine bağlı olmayan sivil
toplum örgütü AKUT (Arama
Kurtarma Derneği) henüz arama
kurtarma faaliyetlerinde gelişmiş
bir devlet teşkilatı bulunmazken
1999’da yaşanan depremde öncü
olmuştur. Ülkemizde arama
kurtarma çalışmalarıyla ilgili
ekiplerin eğitimlerine önem
verilmiş ve 2004 yılında Sağlık
Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğüne bağlı olarak
afetlerde yeterli ve nitelikli sağlık
hizmeti sunabilmek için sağlık
personelinden oluşan UMKE
(Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi),
İçişleri Bakanlığına bağlı olarak
acil durumları yönetme, koordine
etme ve diğer sivil arama
kurtarma örgütleri ile birlikte
çalışmaları yürütmek amacıyla
2009 yılında ise AFAD (Acil
Durum ve Afet Yönetimi) gibi
devlet teşkilatları kurulmuştur.

ÇEKUT

Ç

Yaşanan acı tecrübelerin öğrettiği
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Yerel
Yönetimlerde
Afet
Koordinasyon
ve ÇEKUT

U

Yerel yönetimler felsefesi gereği
yerel halka en yakın olması
gereken birimlerdir. Kuşkusuz bu
yönüyle doğal afetlerde hazırlık
ve zarar azaltma çalışmaları
bağlamında ve afetlere dirençli
yerel halk yapılanmasında
vazgeçilmez ve stratejik role
sahip idari birimlerdir.
Yerel yönetimler afet
yönetiminin her aşamasında
hayati öneme sahip bir hizmet
ağını yönetmektedirler. Afet
yönetimi alanında uluslararası
düzeyde yapılan çalışmalar, afet
çalışmalarında yerel yönetimlerin
daha etkin olması ve daha
fazla sorumluluk üstlenmesi
gerektiğini savunmuştur.
Bu kapsamda Çekmeköy
Belediyesine bağlı müdürlükler
tarafından desteklenen 2014
tarihinde gönüllülük esasına
dayanarak Destek Hizmetleri
Müdürlüğü tarafından ÇEKUT
(Çekmeköy Belediyesi Arama
Kurtarma) kurulmuştur. 2019
tarihinde Destek Hizmetleri
Müdürlüğü bünyesinde bulunan
Sivil Savunma Birimi tarafından
yeniden yapılandırılmaya
gidilerek revize edilen ÇEKUT,
20 kişilik profesyonel ekibi ile
olası afet durumlarında gönüllü
olarak hizmet vermeye hazır
halde bulunmaktadır.

20 kişilik
profesyonel
ekibi

ile olası afet
durumlarında gönüllü olarak
hizmet vermeye hazır halde
bulunmaktadır.
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Neler
Yapıyor

ÇEKUT ekibi öncelikle Ömerli
Mahallesinde bulunan “Arama
ve Kurtarma Müdahale Birimi
ve Eğitim Sahası”nda afet
bilinci oluşturmak amacıyla
1. kur eğitimi olan “Birey ve
Aileler için Afet Farkındalık
Eğitimi” vermektedir. ÇEKUT aynı
eğitimleri sitelerde, mahallelerde,
kamu kurumlarında da
vermektedir. Bu eğitimlerin
ardından ÇEKUT, sitelerde ya da
mahallelerde oluşturulacak 10’ar
kişilik afet gönüllüsü ekipleri
için de 2. kur eğitim olan “Temel
Arama Kurtarma Eğitimi”
vermektedir. Bu eğitimlerde
arama kurtarmada kullanılacak
malzemelerin tedariki ve
kullanımı ile afet sonrasında ilk
dakikalarda müdahale etme
yöntemleri eğitimi verilmektedir.
30 Ekim 2020 günü saat 14.51’de
İzmir’ de meydana gelen ve
6.9 büyüklüğünde yaklaşık 16
saniye süren, resmi kayıtlara
göre Türkiye ve Yunanistan’da
toplam 119 kişinin ölümüne
ve 1053 kişinin yaralanmasına
neden olan depremde ÇEKUT
ekibi AFAD koordinasyonunda

Rıza Bey Apartmanı enkazına
giderek enkaz altındakilerin
canlı çıkarılabilmesi için diğer
sivil toplum kuruluşları ile
birlikte kurtarma çalışmalarına
katılmıştır.
2021 yılı İçişleri Bakanlığı ve
AFAD tarafından Afet Eğitim Yılı
olarak ilan edilmesiyle birlikte
afet eğitimleri, tüm dünyada risk
azaltma çalışmalarının ve zarar
azaltma gayretlerinin stratejik bir
bileşeni olarak değerlendiriliyor.
Toplumda risk azaltma ve
önlem alma konusunda
davranış değişikliği oluşturmayı
amaçlayan devletimiz, Afet
Eğitim Yılı ile 2021 yılında 51
milyon kişiye ulaşılmasını
hedefliyor. ÇEKUT eğitmenleri
tarafından pandemi koşullarında
tüm tedbir ve önlemler alınarak
kamu kurum ve kuruluşlarından
başlamak üzere 2021 yılının ilk 2
ayında yaklaşık 2000 kişiye Afet
Farkındalık Eğitimi verilmiş olup
yılsonuna kadar bu eğitimlerin
devam etmesi planlanmaktadır.
Çekmeköy Arama Kurtarma
Ekibi (ÇEKUT)
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Serdar
Karaman
Taşdelen
Mahallesi Muhtarı
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Çekmeköy’ün en gelişmiş, en çok tanınan
ve merkezi noktadaki mahallelerinden
biri olan, Taşdelen Mahallesi Muhtarı
Serdar Karaman bu sayımızda yer alıyor.
Meşhur Taşdelen kaynak suyunun da
bulunduğu mahallemizi ve muhtarını
biraz tanıyalım…

Serdar Bey merhaba, bize
kendinizi tanıtır mısınız?
Merhaba. 1976 İstanbul doğumluyum. Aslen
Trabzon Of’luyum. Karaman ailesi olarak 65
yıldır Taşdelen’de ikamet etmekteyiz. Evli ve
2 erkek çocuk babasıyım. İnşaat sektöründe
faaliyet gösteren aile şirketlerimizde yönetim
kurulu başkanıyım. Doğa sporları, kültür gezileri
yapmaktan ve kitap okumaktan hoşlanırım.

Mahallesi muhtarıyım. Siyasi kökenli bir aileden
geliyoruz, mahallemizin ve bölgemizin ileri gelen
kanaat önderlerinin de yönlendirmesiyle bu işe
gönüllü oldum. O gün bu gündür görevimizi en iyi
şekilde yapıp halkımızın ve bölgemizin sorunlarını
yetkililerle paylaşıp, takipçisi olup sonuca
ulaştırıyoruz.

Taşdelen Mahallenizi
bize tanıtır mısınız?
Taşdelen mahallesinin yüzölçümü yaklaşık
589.000 m2, nüfusu yaklaşık 12.000 kişidir. Seçmen
sayısı son seçimi dikkate aldığımızda 6.500’dür.
Mahallemiz 2 bulvar, 4 cadde ve 39 sokaktan
oluşmaktadır. Resmi binalara gelecek olursak,
Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Taşdelen
İMKB Meslek Lisesi, Ali Kuşçu İlköğretim Okulu,
Türk Telekom Müdürlüğü, 2 tane mezarlık, 3 adet
özel anaokulu, 1 tane özel ilköğretim okulu, 1
mesire alanı ve 4 adet park bulunmaktadır.

Taşdelen Ormanı ve Meşhur
Taşdelen suyu da sizin
mahallenizde bulunuyor.
Buralara mahalle ve ilçe
dışından da ziyaretçiler
geliyordur. Buralardaki sosyal
faaliyetler neler?

Ne kadar zamandır
muhtarlık yapıyorsunuz?
Muhtarlık yapmayı neden seçtiniz?
2009 yılı yerel seçimlerinde aday oldum ve
seçildim. Şu anda 3. dönem muhtarlık görevini
yürütmekteyim. Yaklaşık 12 yıldır Taşdelen

Taşdelen mesire alanımızın tarihi, Sultan 2. Selim
Han’ın eşi Nurbanu Sultan dönemine kadar
dayanır. Bu dönemde vakfedilen şifalı bir memba
suyudur. 220 metre derinlikten herhangi bir
sondaj çalışması yapılmadan tamamen doğal
yollarla gün yüzüne çıkmaktadır ve böbrek
taşına çok iyi geldiği halk tarafından da bilinir.
İnsanların ailesiyle, sevdikleriyle piknik yaptığı,
doğa yürüyüşlerinin gerçekleştiği güzel vakit
geçireceğiniz bir mesire alanıdır. Vakıf memba
suyu dünyanın en iyi suları arasındadır. İsviçre’de
yapılan lezzet yarışmasından ödül almıştır.
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Muhtarlık
yaparken
çektiğiniz
zorluklar neler
oluyor?
Mahallenizdeki
vatandaşlarla
iletişiminiz
nasıl?

Y

apmış olduğumuz görev
kolay bir görev değil bunun
bilincindeyiz. Ama mahallemizi,
görevimizi ve halkımızı seviyoruz
bu işleri de severek yapıyoruz.
Mahallemizde doğup büyümemiz
sebebiyle, biz herkesi, herkes de
bizi tanıyor. Bunun yanında iyi
günde kötü günde her zaman
halkımızın yanında olmaya gayret
ettim. İyi bir iletişim halindeyiz.
Halkımız da bu samimiyetimizi
gördükleri için bizlere güvenip her
zaman yanımızdalar.
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uhtarlığımızın yetki ve
sorumlulukları belli ama
bizim burada yaptıklarımız
halkımızın ve mahallemizin
hayatını kolaylaştıracak olan
hizmetlerin resmi kurum ve
kuruluşlarla yazışmalarını
yapıp, kimini belirleyip
kiminin takipçisi olup hızlı bir
şekilde sonuca ulaştırmak.
Çalışmalarımızdan kısaca
bahsedersek Ali Kuşçu
İlköğretim Okulu’nun
yenilenmesi, Şile otoyolunun
yaya geçişinin korkuluklarının
yaptırılması, 30 haneli orman
mülkiyet alanında kalan bir
sokağımızı İGDAŞ ve Orman

Pandemi
sürecinde Taşdelen
Mahallesinde ne tür
çalışmalar yaptınız?
Daha önceki yıllarda olduğu
gibi, pandemi sürecinde de
hayırsever işadamlarımız ve
vatandaşlarımızla birlikte
uzaktan eğitime destek
amacıyla öğrencilerimiz için
55 adet tablet, 150 bin TL
değerinde nakit ve gıda kolileri
dağıtımını ihtiyaç sahibi ailelere
ulaştırdık.

Mahallenizde
ne tür çalışmalar
yapmayı
düşünüyorsunuz?
Planladığınız
projeleriniz var
mı?

Röportaj

Mahallenizde
şu ana kadar
yaptığınız
çalışmalar neler?

Bölge Müdürlükleriyle
yapmış olduğumuz
görüşmeler neticesinde
doğalgaza kavuşturduk.
Belediye başkanımızın
desteğiyle Cemal Güngör
Parkı’nın 15 bin m2’den 60 bin
m2’ye çıkartılıp yenilenmesi,
Ayedaş ile yaptığımız yoğun
görüşmeler ve takibimiz
neticesinde havai hat olan
elektrik tellerinin yer altına
alınması çalışmalarında
katkılarımız mevcuttur. Bu
yapmış olduğumuz işlerin
resmi yazışmaları da elimizde
mevcuttur. Bunun yanında
muhtarlığa seçildiğimiz ilk
günden itibaren adeta işçi
bulma kurumu gibi çalışıp
işsiz vatandaşlarımız için
bölgemizdeki ve çevremizdeki
iş yeri sahibi arkadaşlarımızla
birlikte çalışarak birçok kişiyi iş
sahibi yaptık.

Hızla gelişen mahallemizin
ilk olarak sağlık ocağı eksiği
vardır onun da şu an muhtarlık
binamızın yanındaki arsada
plan tadilatı yapılmaktadır.
Tadilattan sonra hayırsever bir
işadamı arkadaşımın desteğiyle
sağlık ocağının yapımı sözünü
de almış bulunmaktayım.
Bunun yanında ihtiyaç
sahibi olan vatandaşlarımıza
desteğimiz devam edecektir.

Ümit ŞENER

Gazeteci-Yazar
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Yeşilçam döneminde olduğu gibi Türk
sineması 2000’li yıllardan sonra da
birbirinden başarılı yapımlara imza
atmaya devam etti.
Komediden drama birçok türde
eleştirmenlerden ve seyircilerden
iyi not almayı başarmış son 20 yılda

beyazperdeye çıkan IMDb puanlarına
göre en iyi 20 Türk filmlerini sizler
için hazırladık. Dijital Platformlarda
da en fazla izlenen filmler arasında
yer alan film listemiz şu şekilde;

1. Dağ II

Yayın Tarihi: 2016
Tür: Aksiyon, Dram, Savaş
IMDb: 8,9
Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Ufuk
Bayraktar, Ahu Türkpençe
Özet: 2020 yılının en başarılı Türk
filmleri listemizin başında izleyen
herkesin derinden etkileneceği Dağ
II filmi bulunuyor. Dağ I filminden
hatırlayacağınız Oğuz ve Bekir, 6
yıl sonra gazeteci Canan Balaban’ı
teröristlerin elinden kurtarmak için
tekrar aynı ekipte görevlendirilir
ve teröristlerin ele geçirdiği Kuzey
Irak’ta amansız bir mücadele
vermeye başlarlar.
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2. Cep Herkülü:

Naim Süleymanoğlu

Yayın Tarihi: 2019
Tür: Biyografi, Dram, Spor
IMDb: 8,7
Oyuncular: Hayat Van Eck, Yetkin
Dikinciler, Selen Öztürk
Özet: Cep Herkülü: Naim
Süleymanoğlu, isminden de
anlaşılacağı üzere ülkemizin gurur
kaynağı olan efsane halterci Naim
Süleymanoğlu’nun hayatını konu
alıyor. Henüz 15 yaşındayken
dünya rekoruna imza atan Naim
Süleymanoğlu, altın madalyalar
ve rekorlarla dolu başarılı bir hayat
hikâyesine sahip.

3. Ayla

Yayın Tarihi: 2017
Tür: Biyografi, Dram, Tarih
IMDb: 8,5
Oyuncular: Çetin Tekindor, İsmail
Hacıoğlu, Kyung-jin Lee
Özet: Kore Savaşı sırasında yaşanmış
gerçek bir dramı konu alan bu
film birçoğumuzun gözünde yaş
bırakmayan yapımlardan birisi.
Süleyman Astsubay, savaş sırasında
tanıştığı yetim bir kız olan Ayla’yı
kendi kızı gibi sahiplenir ve ikili baba
kız gibi olurlar. Ne yazık ki savaş
bittiğinde Süleyman Astsubay Ayla’yı
yanında götüremez ve ardında
bırakmak zorunda kalır. İkili, yıllar
geçse de birbirlerini seveceklerini
ve bir gün mutlaka tekrar
buluşacaklarına söz verir.

4. Bizim İçin Şampiyon

Yayın Tarihi: 2018
Tür: Biyografi, Romantik, Dram
IMDb: 8,4
Oyuncular: Ekin Koç, Farah Zeynep
Abdullah, Fikret Kuşkan
Özet: Gerçek bir hikayeden uyarlanan
Bizim İçin Şampiyon, efsanevi yarış
atı Bold Pilot’un sayesinde tanışan
jokey Halis Karataş ve Begüm
Atman’ın yaşamış olduğu büyük
aşkın hikayesini konu alıyor.

5. 7. Koğuştaki Mucize

Yayın Tarihi: 2019
Tür: Dram
IMDb: 8,3
Oyuncular: Aras Bulut İynemli, Nisa
Sofiya Aksongur, Deniz Baysal
Özet: Çıktığı günden itibaren
başarılı bir şekilde gündemden
düşmeyen 7. Koğuştaki Mucize, 1989
yılında bir köyde küçük bir kızın
ölmesinden haksız yere sorumlu
tutulan Memo’nun adalet arayışını
konu alıyor. Memo, çarptırıldığı
idam cezasından kurtulup kızı
Ova’ya kavuşmak için bir mucize
beklemektedir.
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6. Babam ve Oğlum

Yayın Tarihi: 2005
Tür: Dram, Aile
IMDb: 8,3
Oyuncular: Çetin Tekindor, Fikret
Kuşkan, Hümeyra
Özet: Türk filmleri listemizin belki
de en duygusal filmlerinden birisi
Babam ve Oğlum. Çağan Irmak
tarafından ustalıkla yönetilmiş
Babam ve Oğlum gözyaşlarınıza
hakim olamayacağınız bir başka
yapıt. Filmde Deniz’in sahip olduğu
tek şey annesini doğumu sırasında
kaybettikten sonra baş başa kaldığı
babasıdır. Babası Sadık, yıllar sonra
babasıyla barışmak üzere Deniz’le
birlikte köylerine doğru yol alırlar
ve Sadık oğlunu babasına emanet
etmek zorunda kalır.

7. Kış Uykusu

Yayın Tarihi: 2014
Tür: Dram
IMDb: 8,2
Oyuncular: Haluk Bilginer, Melisa
Sözen, Demet Akbağ
Özet: Nuri Bilge Ceylan’ın büyük
ses getiren bir başka yapımı Kış
Uykusu, Cannes Film Festivali de
dahil olmak üzere birçok ödüle
aday gösterildi. Film, emekli bir
tiyatrocu olan Aydın’ın babasından
kalma butik oteli işletmek için
Kapadokya’ya gittikten sonra
hayatında yaşadığı değişiklikleri ve
memnuniyetsizliklerini anlatıyor.
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8. G.O.R.A

Yayın Tarihi: 2004
Tür: Macera, Komedi, Bilim Kurgu
IMDb: 8,0 Oyuncular: Cem Yılmaz,
Özge Özberk, Ozan Güven
Özet: Türk filmleri listemizin sekizinci
sırasında herkes tarafından çok
beğenilen ve üst üste izlense bile
insanı sıkmayan G.O.R.A bulunuyor.
Bir kasabada kurnaz bir şekilde halı
satarak geçimini sağlayan Arif, bir
gün uzaylılar tarafından kaçırılır ve
başka bir gezegene götürülür. Arif,
yaşadığı dünyaya geri dönebilmek
için çeşitli planlar kurarken karşısına
beklenmedik olaylar çıkar ve bir anda
kendisini bir kahraman olarak bulur.

9.

Nefes:
Vatan Sağolsun

Yayın Tarihi: 2009 Tür: Aksiyon, Dram,
Gerilim
IMDb: 8,0
Oyuncular: Mete Horozoğlu, İlker
Kızmaz, Barış Bağcı
Özet: İnsanın tüylerini diken
diken eden Nefes: Vatan Sağolsun,
Irak sınırındaki bir karakolu
korumakla görevlendirilen yüzbaşı
ve komutasındaki 40 askerin
hikâyesini konu alıyor. Mehmetçiğin
vatanımızı savunmak için verdiği
zorlu mücadeleyi başarılı bir şekilde
yansıtan bu film gözlerinizin
dolmasına sebep olacak cinsten.
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12.

10. Vizontele

Bir Zamanlar
Anadolu’da:

Yayın Tarihi: 2001
Tür: Komedi, Dram
IMDb: 8,0
Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Demet
Akbağ, Altan Erkekli
Özet: Eğer “Peki Zeki Müren de bizi
görecek mi?” repliğini bilmiyorsanız,
bir an önce bu filmi izlemenizi tavsiye
ediyoruz. Seyirciyi kahkahalara boğan
Vizontele, televizyonun daha yeni
yayılmaya başladığı bir dönemde
Anadolu’daki halkın bu icatla tanışma
hazırlığını anlatıyor.

Yayın Tarihi: 2011
Tür: Polisiye, Dram
IMDb: 7,9
Oyuncular: Muhammet Uzuner,
Yılmaz Erdoğan, Taner Birsel Usta
Özet: Nuri Bilge Ceylan’ın yönetmiş
olduğu Bir Zamanlar Anadolu’da,
köyde yaşanan bir cinayetin ardından
doktor ve savcının arasında geçen 12
saatlik gerilim ve sırlarla dolu hikayeyi
konu alıyor.
beklemektedir.

13. Kelebeğin Rüyası

11. Devrim Arabalar

Yayın Tarihi: 2008
Tür: Dram
IMDb: 8,0
Oyuncular: Haluk Bilginer, Taner
Birsel, Charles Carroll
Özet: 1960 yılında darbe sonucunda
Cumhurbaşkanı olarak göreve
gelen Cemal Gürsel’in gerçek
hayatından esinlenilmiş bu film,
Cumhurbaşkanının yerli bir araba
üretilmesi emrinin üzerine bir araya
gelen 23 mühendisin başından
geçen olayları konu alıyor.

SONILA

20GYA VURAN
DAM

TÜRK Rİ
FİLMLE

Yayın Tarihi: 2013
Tür: Biyografi, Dram, Tarih
IMDb: 7,8
Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ, Mert Fırat,
Belçim Bilgin
Özet: Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip
Uslu, Zonguldak’ta memuriyet hayatı
yaşayan ve sanat, edebiyat ve şiirle
ilgilenen iki genç delikanlıdır. Bir gün
belediye başkanının kızı Suzan’ın
Zonguldak’a geri dönmesiyle Rüştü
ve Muzaffer kendilerini şiire daha
çok verir ve Suzan’la olabildiğince
yakın olmaya çalışır. Her şey
tozpembe gözükse de 1940’lı yılların
vebası verem, gençlerin hayatını ve
geleceğini tehlikeye atmaktadır.
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14. Kabadayı

16. Mucize

15. Aile Arasında

17. Mustang

Yayın Tarihi: 2007
Tür: Aksiyon, Polisiye, Dram
IMDb: 7,8
Oyuncular: Şener Şen, Kenan
İmirzalıoğlu, İsmail Hacıoğlu
Özet: Usta oyuncu Şener Şen’in
başrolde olduğu bu film, Türk filmleri
arasında bilinen en başarılı filmlerden
birisi. Film, ezilenleri korumaya yemin
etmiş bir kabadayı olan Ali Osman’ı
ve karşısına düşman olarak çıkan
Devran’ın arasındaki çatışmayı konu
alıyor.

Yayın Tarihi: 2017
Tür: Komedi
IMDb: 7,7
Oyuncular: Engin Günaydın, Demet
Evgar, Erdal Özyağcılar
Özet: Yanlış anlaşılmalarla dolu
komik bir tesadüf sonucu tanışan
Fikret ve Solmaz, eşleriyle olan
ilişkileri aynı anda bitmiş iki keyifsiz
insandır. Zeynep, Solmaz’ın kızıdır
ve Adanalı sevgilisiyle evlenmek
isteyince işin içine biraz yalan ekleyip
babasını sanki Fikret’miş gibi tanıtır.
Sürekli rol yapmak zorunda kalan
Fikret’i ve yalancı ailesini gerçekten
de komik bir serüven beklemektedir.
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Yayın Tarihi: 2015
Tür: Komedi, Dram, Romantik
IMDb: 7,6
Oyuncular: Ali Sürmeli, Mahsun
Kırmızıgül, Talat Bulut
Özet: Müzik kariyerinden sonra
sinema sektörüne dönen Mahsun
Kırmızıgül’ün yönetmiş olduğu
bu film, Ege’nin cennet gibi bir
bölgesinden zor şartların yaşandığı
Anadolu’ya sürgün edilen bir
öğretmenin hayatını anlatıyor. Film
son derece duygusal sahnelere sahip
ve yokluk içerisinde öğrenmeye
hevesli ne kadar fazla insan
olduğunu vurguluyor.

Yayın Tarihi: 2015
Tür: Dram
IMDb: 7,6
Oyuncular: Güneş Şensoy, Doğa
Zeynep Doğuşlu, Tuğba Sunguroğlu
Özet: Adı her ne kadar yabancı olsa
da, Mustang İnebolu’da yaşayan
5 kız kardeşin özgürlükleri için
verdikleri mücadeleyi konu alıyor.
Lale ve dört kız kardeşi, oynadıkları
bir oyun yüzünden çevredeki
insanlar tarafından linçlenirler
ve aileleri tarafından ev hapsine
tabi tutulurlar. İşler gittikçe
ciddileşmeye başladığında kardeşler
özgürlüklerine kavuşabilmek için
kafa kafaya vererek plan yaparlar.

Köşe Yazısı

18. Kaybedenler
Kulübü

Yayın Tarihi: 2011
Tür: Komedi, Dram, Romantik
IMDb: 7,6
Oyuncular: Nejat İşler, Yiğit Özşener,
Ahu Türkpençe
Özet: Bir döneme damgasını vuran
Kaybedenler Kulübü, İstanbul’da bir
bar işleten Kaan ve arkadaşı Mete’nin
başından geçen renkli hikayeleri
konu alıyor. Kaan ve Mete, sanki
kimse onları dinlemiyormuş gibi aşırı
rahat bir şekilde bir radyo programı
sunmaktadır ve kendileri gibi
yalnız insanları bu radyo sayesinde
görünmeyen bir çatı altında
toplamayı başarmıştır.

19.

Behzat Ç: Seni
Kalbime Gömdüm

Yayın Tarihi: 2011
Tür: Aksiyon, Polisiye, Gizem
IMDb: 7,6
Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Tardu
Flordun, Cansu Dere
Özet: Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi
dizisinin oyuncu kadrosuyla çekilen
bu Türk filmi Ankara’da kurbanlarını
bazen ölü bazen ölmeye yakın bir
şekilde mezara gömen bir seri
katilin Behzat Ç ve ekibi tarafından
yakalanma serüvenini anlatıyor.

20. Pek Yakında

Yayın Tarihi: 2014
Tür: Komedi
IMDb: 7,5
Oyuncular: Cem Yılmaz, Tülin Özen, Zafer
Algöz
Özet: Geçimini korsan DVD’ler ve bir
takım kanunsuz işlerle sağlayan Zafer,
hayatını düzeltmezse çok sevdiği eşinin
onu terk edeceğini anlar. Zafer, eşini
geri kazanmak için hayatını düzene
koymaya çalışır ve eski dostlarıyla
birlikte bir yapım ekibi kurarak Şahikalar:
Kötülüğün Sonu adlı filmi çekmeye
koyulur. Fikir her ne kadar iyi olsa da
kurduğu ekiple işleri bir yere kadar
götürebilen Zafer’i son derece komik
ancak bir o kadar da duygusal bir
serüven beklemektedir.
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İNGİLTERE'DE
KANUNİ
SULTAN
SÜLEYMAN'IN
PORTRESİ 350
BİN STERLİNE
SATILDI

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'in
yaptığı açık artırmada Osmanlı padişahı
Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 350
bin sterline (4 milyon TL) satıldı.
İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'in
online ve telefon üzerinden yaptığı açık
artırma, yerel saatle 10.30'da (TSİ 12.30)
başladı.
"İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları"
başlıklı 183 eserden oluşan koleksiyonun
58. sırasındaki Kanuni portresi, 60 bin
sterlinden (691 bin TL) satışa sunuldu.
Verilen tekliflerle fiyatı artan eser, 350
bin sterline (4 milyon TL) alıcı buldu.
Satın alan kişi veya kurumun ismi
henüz açıklanmadı. Alıcı, vergileriyle
beraber 438 bin sterlin (yaklaşık 5
milyon TL) ödeyecek.

https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/ingilterede-kanunisultan-suleymanin-portresi-350-bin-sterline-satildi/2193923
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MISIR'DA
3 BİN YILLIK
ANTİK KENT
BULUNDU
Mısır'da 3 bin yıl öncesine ait ve 'kayıp
altın şehir' olarak görülen antik kentin
sonunda bulunduğu açıklandı.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi
Mısır Çalışmaları Profesörü Betsy Bryan,
antik kenti, Tutankhamun'un mezarının
ardından en büyük arkeolojik buluş
olarak değerlendirdi.
Mısır Tarihi Eserler Kurumu, 3 bin yıl
öncesine ait 'kayıp altın şehir' adı verilen
Aten kentinin bulunduğunu açıkladı.
AA'nın haberine göre kurumdan yapılan
yazılı açıklamada, Mısır İmparatorluğu
döneminde Luksor'daki en büyük
idari ve endüstriyel yerleşim yeri
olduğu belirtilen antik kentin, Kral III.
Amenhotep tarafından 3 bin yıl önce
kurulduğu ifade edildi.
Görevli ekip tarafından keşfedildiğinde
kentin duvarlarının neredeyse
yıkılmamış olarak bulunduğuna dikkat
çekilen açıklamada, antik kentin
odalarında günlük hayatta kullanılan
aletler olduğuna işaret edildi.
Antik kentte Mısır İmparatorluğu'nun
idari ve sanayi merkezinin yanı sıra, Kral
III. Amenhotep'e ait üç kraliyet sarayının
bulunduğu bildirilirken, yapılacak
yeni kazılarda yeni antik mezarların
bulunmasının beklendiği aktarıldı.

https://www.haberturk.com/misir-da-3-bin-yillik-antik-kentbulundu-3033707

67

Gündem

4.

4. Etnospor Forumu'nda
"Geleneksel Sporlar Ödülleri"
sahiplerini buldu.

4. Etnospor Forumu'nda
"Geleneksel Sporlar Ödülleri"
sahiplerini buldu. "Geleneksel
Sporların İhyası" parolasıyla
Radisson Blu Otel'de organize
edilen forumda Dünya Etnospor
Konfederasyonu (DEK) Başkanı
Necmeddin Bilal Erdoğan

ETNOSPOR
FORUMU
tarafından 6 dalda ödüller
takdim edildi.
Geleneksel sporlar alanındaki
çalışmalarıyla Ezzedine Bouzid,
akademisyen ödülünün
sahibi oldu. Bouzid ödülünü,
Necmeddin Bilal Erdoğan ile
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu'ndan
aldı. Türkmenistan'dan
geleneksel güreşçi Dinara

Babadjanovna Khallyeva genç
sporcu, atlı okçulukta Moğol
Shavirai Tsogthuu da tecrübeli
sporcu ödülünü kazandı.
Meksika Geleneksel Sporlar
Federasyonu, geleneksel spor
organizasyonu, Türk Telekom
da uluslararası sponsor ödülüne
layık görüldü. Katar Spor Bakanı
Salah bin Ghanem Al Ali'ye ise
liderlik ödülü verildi.

https://www.haberler.com/4-etnospor-forumu14057105-haberi/
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ÖDÜLLERİ

SAHİPLERİNİ
BULDU
2021 İngiliz Film ve Televizyon
Sanatları Akademisi (BAFTA)
Ödülleri sahiplerini buldu.
Londra'daki Royal Albert Hall'da
seyircisiz olarak düzenlenen
töreni Edith Bowman ve
Dermot O’Leary sundu.
Sadece ödül sunanların fiziksel
katılım gösterdiği, adayların
ve kazananların görüntülü
bağlantıyla katıldığı geceye En
İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi
Kadın oyuncu ve En İyi Görüntü
Yönetmeni ödüllerini alan
Nomadland filmi damga vurdu.
Davetliler arasında yer alan ve
her yıl eşi Kate Middleton ile
töreni ön sırada izleyen Prens
Willam, dedesi Prens Philip'in
ölümü nedeniyle törene
katılmadı. Törende Prens Philip
için anma yapıldı. İşte 2021
BAFTA Ödülleri'nin kazananlar...
https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/2021-baftaodulleri-sahiplerini-buldu,Z7XywTSRNka192ChY_
QL8w/8QBcnNBG5UOfBOj5QVkGHA

EN İYİ FİLM: Nomadland
EN İYİ KADIN OYUNCU: Frances
McDormand, Nomadland
EN İYİ ERKEK OYUNCU:
Anthony Hopkins, The Father
EN İYİ YÖNETMEN: Chloé Zhao,
Nomadland
YÜKSELEN YILDIZ: Bukky
Bakray
EN İYİ İNGİLİZ FİLMİ: Promising
Young Woman
EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK: Soul
EN İYİ BELGESEL: My Octopus
Teacher
İNGİLİZ YAZAR, YÖNETMEN
VEYA YAPIMCIDAN EN İYİ FİLM:
His House, Remi Weekes (Yazar,
yönetmen)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK
OYUNCU: Daniel Kaluuya, Judas

And The Black Messiah
EN İYİ YARDIMCI KADIN
OYUNCU: Yuh-Jung Youn,
Minari
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO:
Promising Young Woman,
Emerald Fennell
EN İYİ UYARLAMA SENARYO:
The Father, Christopher
Hampton, Florian Zeller
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ:
Nomadland, Joshua James
Richards
İNGİLİZCE OLMAYAN EN İYİ
FİLM: Another Round
EN İYİ KURGU: Sound Of Metal,
Mikkel E.G. Nielsen
EN İYİ ANİMASYON: Soul
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BEYKOZ
CAMVE
BİLLUR
MÜZESİ,
12 NİSAN'DAN
İTİBAREN
ZİYARETÇİLERİNİ
BEKLİYOR

Restorasyon çalışmalarının
ardından Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın da
katıldığı törenle açılan Milli
Saraylar Başkanlığına bağlı
Beykoz Cam ve Billur Müzesi, 12
Nisan'dan itibaren ziyaretçilerini
ağırlayacak.
Toplam 390 dönüm arazide,
yaklaşık 3 bin metrekarelik
kapalı alanda Türk cam
sanatının dünyaya tanıtılması
amacıyla kurulan müzede,
Selçuklu'dan Osmanlı
döneminin sonuna kadarki
dönemden 1500 eser yer alıyor.
Adını Osmanlı dönemindeki
Beykoz Cam ve Billurât Fabrika-i
Hümayunu'ndan alan müzenin
bulunduğu yapı, Sultan
Abdülaziz tarafından vezirlik
görevine getirilen Abraham
Paşa tarafından inşa ettirildi.

İnşasından sonra günümüze
kadar ulaşmayı başaran ahır
binası Milli Saraylar tarafından
3 yıl süren restorasyon
çalışmasıyla ihya edildi.
Osmanlı sarayları için Avrupa'da
üretilen eserlerin de sergilendiği
müze 12 tematik bölümden
oluşuyor. Müzede, 1237-1246'ya
tarihlenen serbest üfleme
tekniğiyle yapılan, mine ve
yaldızlarla dekore edilen
Kubadabad tabağı dikkati
çekiyor.
Modern müzecilik kriterleri göz
önünde bulundurulan müzede,
Memluk kandilleri, Osmanlı
revzenleri, Avrupa camları,
cam bahçe, kristal piyano ve
Sultan II. Mahmud'un renkli
camlarla bezeli saltanat arabası
da ziyaretçilerin beğenisine
sunuluyor.

Müzede, cam sanatıyla ilgili
kütüphane de oluşturuldu.
Türkçe başta olmak üzere
yabancı dilde 600 eserin yer
aldığı kütüphane, süreli sergi
alanı, çocuklara yönelik eğitici
atölyesi, seçkin lezzetler sunan
kafesi ve cam eserlerin satışa
sunulduğu hediyelik eşya ofisi
de hizmete açıldı.
Müze alanı içerisinde bulunan
ormanlık alan, 117 farklı ağaç
türüne ev sahipliği yapması
bakımından botanik müze
özelliği taşıyor. Müze, yeni tip
korona virüs (Kovid-19) tedbirleri
çerçevesinde 12 Nisan'dan
itibaren hafta için her gün
saat 09.00 ile 18.00'de ziyaret
edilebilecek.

https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/keyif/beykozcam-ve-billur-muzesi-12-nisandan-itibarenziyaretcilerini-bekliyor-41785121
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İşte

TÜRKİYE’NİN

PRESTİJ
MÜZESİ
Çağdaş
Türk müzeciliğinin kurucusu,
arkeolog ve ressam Osman
Hamdi Bey’in hatırasının
yaşatıldığı Kocaeli’ndeki müze
ev, Kültür Bakanlığı tarafından
‘Prestij Müzesi’ olarak
düzenlenecek.

müze
özelliği verilerek yeniden
faaliyete geçmişti. Daha sonra
Osman Hamdi Bey Evi, 10 yıl
süreyle müze olarak kullanılmak
şartıyla Gebze Belediye
Başkanlığı'na tahsis edilmişti.

Kocaeli'nin, Gebze ilçesine
bağlı Eskihisar Mahallesi'nde
bulunan Osman Hamdi Bey
Evi ve Müzesi, "Kaplumbağa
Terbiyecisi" adlı dünyaca
ünlü tablonun sahibi Osman
Hamdi Bey'in yaşamına ışık
tutuyor. Müze ev, Kültür ve
Turizm Bakanlığı ile Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi arasında
2006'da yapılan protokolle
Kocaeli Büyükşehir Belediye
Başkanlığı'na tahsis edilmişti.
Müze, teşhir-tanzim ve çevre
düzenlemesinin ardından galeri

Bakanlık Devrede
Son yapılan değişiklikle Osman
Hamdi Bey Müzesi, İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü'ne
tahsis edilerek, Kocaeli Müze
Müdürlüğü'ne bağlı birim
olarak işlevlendirildi. Kültür ve
Turizm Bakanlığı ise Osman
Hamdi Bey Evi'nin "prestij
müzesi" olarak hazırlanmasına
karar verdi. Müze ev, Osman
Hamdi Bey tarafından
Eskihisar'da resimhanesi,
kayıkhanesi ve müştemilatıyla
planlarını kendisinin çizdiği iki

katlı
yapı olarak 1884 yılında inşa
edildi.
Osman Hamdi Bey'in 26 yıl
boyunca yaz aylarını geçirdiği
ve en güzel tablolarını yaptığı
bu köşk, 1. Dünya Savaşı'nda
karargah komutanlığına tahsis
edildi. İsmet İnönü İstiklal
Savaşı'na giderken birkaç
gün burada kaldı, 1933'te
köşkü ziyaret etti. 1945'te
resimhanenin ahşap olan üst
katı yandı, koru ve binalar
1966'da tescil edildi, onarımdan
sonra 1987'de Osman Hamdi
Bey Müzesi olarak ziyarete
açıldı.

https://www.sabah.com.tr/yasam/2021/04/09/isteturkiyenin-prestij-muzesi
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Ezgileriyle 90’lı yıllara damga vuran isimlerden biri Eşref Ziya Terzi.
Yaptığı müzik İslami kesimde büyük yankı buldu. Eşref Ziya düşüncesini,
davasını müzikle anlattı, kendisini müzikle ifade etti. Ezgileri dün
olduğu gibi bugün de büyük bir kitle taraf ından dinlenmeye devam
ediyor.
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Kendisiyle röportaj yapmak için sözleştiğimiz
tarihte Covid 19’a yakalandığı haberini verdi. Biz
de röportajı online olarak gerçekleştirdik. Hem
geçmişi, Marmara FM’i, 28 Şubat’ı hem bugünü;
Youtube ve CloubHouse gibi dijital platformları
konuştuk.

Öncelikle çok geçmiş olsun,
Covid 19 rahatsızlığı geçirdiniz.
Bize bu hastalıkla ilgili neler
söyleyeceksiniz?
Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Çok ağır
geçirmiyorum hamdolsun daha ağır gripler
geçirmiştim. Çok şükür her şey yolunda iyiyim.

Bize kısaca
kendinizi tanıtır mısınız?
1969'un sonlarında, 70'in başlarında İstanbul'da
doğdum. Aslen aile olarak Bayburtluyuz. Annem
babam Bayburtlu. Yaklaşık yarım asır öncesinden
İstanbul'a yerleşmişler. İstanbul 4. Levent’te dünyaya
geldim ama gençliğim İstinye'de, Sarıyer'de geçti.
1987-88 yıllarında Sarıyer İmam Hatip Lisesi'nden
mezun oldum. Mezun olduğum yıl Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne girdim.
1992-93 sezonunda da oradan mezun oldum.
89'lu yıllarda bant tiyatroları ile beraber eserler
seslendirmeye başladım. Bu eserler neticesinde
15 taneden fazla solo albümüm var. Yaklaşık
olarak camiamızda 100'den fazla albüme katkıda
bulundum.
93 yılında Marmara FM radyosunu kurduk. İlk genel
yayın yönetmenliğini yaptım. Yine 1995'li yıllarda
Marmara Ajans'ı kurduk. Daha sonra biz Marmara
Müzik olarak yolumuza devam ettik. Marmara
Müzik'ten 100’ün üzerinde albüm çıkardık. İbrahim
Sadri, Mustafa Cihat, Umut Mürare, Uğur Arslan,
Erkan Mutlu ve daha birçok isim. Şu an aklıma
gelenler bunlar.
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1995'ten bu yana Marmara Müzik yoluna devam ediyor. Benim de yaklaşık 1990
yılından itibaren 30 yıla yakın bir müzik hayatım olmuş. Evliyim, üç tane çocuğum var.
Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Buradayız yine Marmara Müzik'te. Bir tane kitabım
var “Hiçlerden Bir Hiç” adlı, geçen yıllarda çıkardığım bir kitap. Bestelerimin sayısını
hatırlamıyorum da 30'a yakın vardır.
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Peki, hocam sahneye ilk
çıkış hikâyeniz nedir?
İlk olarak yılbaşında düzenlenen alternatif
gecelerde eser okumaya başladım.
İlk çıktığım konser Beşiktaş Mıstık
Sinemasındaki yılbaşı gecesinde okuduğum
eserlerdi. Daha sonra o geceleri Mekke’nin
Fethi olarak devam ettirdik. Mekke’nin
Fethi ismini de naçizane ben tavsiye
etmiştim. Çünkü düzenlediğimiz gecelerden
birinde takvimde 31 Aralık gecesi kısmında
Mekke’nin Fethi yazıyordu. Arkadaşlar
ile isim arıyorduk o esnada bu tavsiyem
üzerine sürekli olarak Mekke’nin Fethi olarak
kutlanmaya başladı.

Genelde o zamanlar İslami
camiada ilahiler çok fazla vardı.
Siz farklı bir çıkış yaptınız?
Tabi o zamanlar daha çok ilahi tarzında
tasavvufi eserler vardı, biz 1990’lı yıllarda
arkadaşlarımızla beraber “Kalksam
ve Dirilsem” adını verdiğimiz albümle
dinleyicilerimizle buluşmuş olduk. Hakan
Aykut, Yener Turan, İbrahim Tanrıkulu ve
ben grup olarak başladık. Daha sonra diğer
eserler ile serüvenimiz başlamış oldu.

Yaptığınız müzikten ve bu
müziğin toplum tarafından
beğenilmesi konusundan neler
söylersiniz.
Yapmış olduğunuz müzik bazı kesimler
tarafından seviliyor, çok hoş karşılanıyor,
eleştirilen yönleri de var tabi. Eleştiri tabi ki
olabilir, bunlar bu işin ruhunda mayasında
var. Topluma ait eserler yapıyorsanız
toplumun genelini ilgilendiriyorsa yaptığınız
işler eleştiriye de hazır olmanız gerekiyor. Bu
işin doğasında var. Sevenler kadar sevmeyen,
eleştirenler de oluyor. Hitap ettiğimiz
dinleyicilerimiz, sevenlerimiz 30 yıla yakın
bir süredir bizleri bağrına basıyor. Bu eserleri
klasikleştiriyor adeta. Bu yüzden yaptığımız
işin doğru olduğunu düşünüyorum. Bunlar
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popüler eserler değil, kadim gelenekten
vahiyden beslenen eserler, o yüzden dünya
döndüğü müddetçe ben bu eserlerin yeni
yeni kuşaklara aktarılacağını düşünüyorum.

Eşref Bey bugüne kadar kaç
besteye imza attınız ve içinde en
çok sevdiğiniz parça hangisidir?
Doğrusu kaç eser yaptığımı saymadım,
dediğim gibi 100’den fazla esere katkımız
oldu. Eserlerim arasında ayrım yapmak
çok zor tabi ama “Kalksam ve Dirilsem”in
ayrı bir yeri var. İlk bestelediğim eserlerden
birisi, Aynı zamanda albüme de ismini veren
bir eser. Çıkış eserlerimizden, bilinmemize,
tanınmamıza katkısı olanlardan bir eser.
Ayrıca “Ağlama Karanfil” eserinin de yeri
ayrıdır.

Pandemi süreci tüm sektörleri
etkiledi, müzik piyasası ve sizin
çalışmalar nasıl etkilendi bu
alanda?
Evet, haklısınız pandemi dönemi gerçekten
müzik sektörünü fazla etkiledi. Ben MüzikBir
Meslek Birliği Başkanı olarak bu problemlere
yakinen şahitlik ediyorum. Gerçekten
sanatçılarımız, sahne sanatçıları, müzisyenler,
enstrümanistler, solistler çok sıkıntılılar.
Bu süreçte maalesef enstrümanını satan,
taksicilik yapan, şehir değiştiren müzisyenler
var. Çok zor ve sıkıntılı bir dönemden
geçiyoruz. Bu büyük bir camia aslında ama
genelde sanatçı deyince sahnede tek bir
kişi akla geliyor. Onun arkasında büyük bir
sektör var, ses düzeninden, ışıkçısına, sahne
organizasyonuna, müzisyenlere büyük bir
sektör ciddi manada etkilendi. Ve sektör
gerçekten çok zor durumda, bununla alakalı
biz meslek birlikleri olarak bu konuyla
ilgili bakanlıklarımıza yapılması gereken
yardımlarla ilgili taleplerde bulunduk.
Tabi benim çalışmalarımı da etkiledi,
stüdyoda çok fazla zaman geçiremiyoruz,
müzisyen arkadaşlarımız bir yerlere dağıldı.
İnsanlarda yaşama sevinci azaldı, moral
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bozukluğu oluştu. İnşallah bu süreci en iyi
şekilde atlatıp tekrar üretkenliğimize devam
ederiz.

Gelecekte ezgi ya da İslami
müzik sizce tekrar bir ivme
yakalar mı?
Ben yaptığımız eserleri İslami Müzik
olarak değerlendirmiyorum, müzik
olarak değerlendiriyorum. Ama İslam’a
saygılı, ahlaki değerlere saygılı insanların
dinlediğinde nefsani değil de daha uhrevi
duygulara yönlendiği eserler olarak bir
özgün çalışma ve müzik türü.
90’lı yıllardaki gibi olmasa da ciddi bir ilgi ve
alaka var tabi, gençler ve orta yaşlı insanlar
eserlerimizi dinliyor. Özellikle Marmara Müzik
Youtube kanalında hem yeni kitleleri hem
de yorumları takip ediyorum, okuduğum
yorumlardan çıkardığım sonuçlara göre eski
dinleyicilerin yanında ilk defa Youtube’da
dinleyen, beğenen ve sonra dinlemeye
devam eden kişiler oldukça fazla.
Söylediğim gibi bu eserler gelip geçecek,
tüketilecek eserler değil, vahiyle beslenen
iyi duygular ile süslenen eserler, bunlar
kıyamete kadar devam edecek. Nesiller
değişse de bu eserler nesilden nesle
aktarılacaktır. Özellikle dijital platformlar
ile kalıcılık ve ulaşılabilirlik çok fazla. Ben
ezgilere ilginin azaldığını düşünmüyorum
sadece üretimin azalmasından kaynaklı bir
kayıp olduğunu düşünüyorum.

28 Şubat yılları desek? Bize o
dönem yaşadıklarınızdan biraz
bahseder misiniz?
28 Şubat post modern darbeydi malum.
Gerçekten sıkıntılı bir süreçti. İnsanları
rahatsız eden, insanların hem şahsına hem
müesseselere zarar veren bir dönemdi.
Bunun birçok ayağı vardı, hem siyasi ayağı,
hem kültürel ayağı, hem askeri ayağı,
ekonomik ayağı topyekûn bir saldırıydı
aslında. Bir zümreye, kitleye karşı yapılan bir

saldırıydı. Bu süreçten biz de etkilendik.
O dönem bir radyomuz vardı Marmara FM.
Bir yüzbaşının, subayın ihbarıyla radyomuz
1 ay kapanabiliyordu. Radyonun bir ihbar ile
kapanması ciddi bir ekonomik yaptırımdı.
Üniversiteler malum, üniversitelerde
yaşananlar... Bin yıl sürecek diyorlardı
ama çok kısa bir zamanda halkımız bunu
bertaraf etti. Bu tür yaptırımların toplumlar
üzerinde çok kalıcı bir etkisi olacağını
düşünmüyorum.

Cloubhouse diyelim? Haftalık
düzenli yayınlanan Ezgi Geceleri
var, nasıl gidiyor?
Cloubhouse değişik bir mecra. İnsanların
evlerde sıkışıp kaldığı, sıkıldığı zamanlarda
ortaya çıkmış bir platform. Odalardan ibaret,
orada sosyalleşebiliyorsunuz kendinizi ifade
edebiliyorsunuz. Biz de güzel bir etkinlik
başlatmıştık her cuma akşamı Ezgi Geceleri
şeklinde devam eden bir etkinlik. Ama
tabi koronaya yakalanmam sonrası birkaç
haftadır ara vermek zorunda kaldık. Ama 2
aydır düzenli bir şekilde devam ediyorduk,
Ezgi Gecelerine. Çok güzel bir ilgi alaka var,
insanlar özlemiş tabi dinlemek istiyorlar.
Sağlığıma kavuştuğumda yine yapmayı
düşünüyorum.
Gayet güzel bir etkinlik özetle, değişik
profillerden yeni kitlelere ulaşmak, kendimizi
ifade edebilmek için güzel bir platform.

Son olarak eklemek istedikleriniz
var mıdır?
Tüm dinleyicilerimize ve okuyucularımıza
muhabbet ve saygılarımızı sunuyoruz.
İnşallah biz duygu ve düşüncelerimizi,
hayata bakışımızı, felsefemizi yine müzikle
anlatmaya ömrümüz oldukça devam
edeceğiz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum
bu güzel röportaj için.
Biz teşekkür ederiz.
İbrahim YÖRÜK
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- Bu gece seni sahura kaldırayım mı
oğlum?
- Tamam anne, kaldır.
- Ama bu Ramazan, orucunu bozmak
yok, tamam mı?
- Söz, bu sefer bozmayacağım.
- Bak, bozarsan “altmış bir” i boylarsın
ha!
- O ne ki?
- Yani orucunu bozarsan, ceza olarak
altmış bir gün kesintisiz oruç tutman
gerekir, demek.
Bu tür diyaloglar Ramazan geceleri birçok
evde yaşanırdı. Sahurda güzel yemekler
yenildiği için çocuklar sahura kalkmak
isterlerdi. Bazen bu ‘altmış bir gün’ tehdidi
gözlerini korkutur, kalkmaya cesaret
edemezlerdi. Sahura kalksalar da gün
içinde acıktıklarında kimseye görünmeden
kuytu bir köşede karınlarını doyurur,
susadıklarında da oruçlu olduklarını
unutmuş numarasıyla kana kana sularını
içtikten sonra kaldıkları yerden oruçlarına
devam ederlerdi. Buna da "Tekne orucu"
denirdi.

Çocukluktan itibaren oruca kademeli
olarak başlanırdı. Önce, Ramazanın
başında, ortasında ve sonunda belirli
günlerde oruç tutmaya başlayan çocuklar,
biraz daha büyüyünce tam gün tutmaya
başlarlardı.
Çocukluğumdaki Ramazanlar, günlerin
çok uzun olduğu sıcak yaz günlerine denk
geliyordu. Kavurucu sıcaklarda oruçlu
olarak tarlada ekin biçmek, "düven"in
üzerinde kızgın güneşin altında harman
sürmek yetişkinler için işkenceye dönüşse
de biz çocuklar için Ramazanlar eğlence
ve diğer zamanlarda yiyemediğimiz güzel
yemekler demekti. Ramazan yemekleri
konusunda da belli ritüeller vardı. Odun
ateşiyle, bakır tencerelerde tereyağıyla
pişirilen pirinç pilavı, yanında da diğer
zamanlarda pek yapılmayan üzüm kurusu
kompostosu Ramazan sofralarının olmazsa
olmazlarındandı. Günümüzdeki gibi sahur
kahvaltı ile geçiştirilmez, ağır, yağlı, hamur
işi yemekler sahur sofralarını süslerdi. Kısıtlı
imkanlarla Ramazan sofralarını hazırlayan
çilekeş, hamarat kadınların yanında, usta
masterchefler halt etmişti. Ağır iş temposu
nedeniyle insanların şehirdeki gibi kaloriyi
yakamama ve kilo alma derdi de yoktu.
Buzdolabı olmadığı için iftara yakın
Olukyanı mevkiindeki pınardan
damacanalara soğuk su doldurur, iftara
hazırlanırdık. İçtiğimiz birkaç maşrapaya
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rağmen hararetimiz
geçmezdi. Gündüz
yiyemediğimiz
dut, kiraz, armut
gibi meyveleri
akşama saklar,
doymayacağımızı
zannederdik.
Şehirlerdeki Karagöz
ve Meddah oyunları,
Direklerarası gösterileri
gibi eğlencelerimiz olmasa da
Ramazan geceleri yine de eğlenceli geçerdi.
İftardan sonra teravih kılmak için topluca
‘mektep’ adı verilen köy mescidine gidilirdi.
Teravih namazları çok önemliydi. Anneler
çocuklarını camiden kaçmamaları için sıkı
sıkı tembihleyerek evden gönderirdi ancak
gençlerin çoğu ya mescidin kapısından ya da
namaz başladıktan sonra kaçardı. Uzun süren
namazın bitiminde tekrar cemaatin arasına
karışıp eve gelirlerdi. Eve dönüşte annenin
teftiş sorularına cevap verebilmek için yolda
ilginç diyaloglar yaşanırdı:
-Hasan! İmam namazı hangi sureyle
kıldırdı?
-Tam hatırlamıyorum ama Kezban
suresiydi galiba.
İmam, teravih namazını genellikle Rahman
Suresiyle kıldırırdı. Bu surenin ayetleri
‘tükezziban’ şeklinde bittiği için Kezban suresi
diye bilinirdi.
Ramazan bitiminde arife günü mezarlıkta
Kur’an okunmak için toplanıldığında dağıtılan
un helvası, bazlama gibi yiyecekler özellikle
çocukların çok hoşuna giderdi. Bazı şakacı
büyükler uydurdukları bir masalla çocukların
heveslerini kursaklarında bırakırdı. Güya türbe
günü (Arife gününe türbe günü denirdi) oruç
tutmayan çocuklar köle kömese atılırmış.
(Yaşlılara sormama rağmen bu ifadeden neyi
kastettiklerini öğrenemedim.) Bundan korkan
çocuklar mezarlıktaki törene gelemezlerdi.

Annem bostandan seslendi:
-Oğlum, ocakta, tencerenin altındaki
odunları çekiver, yemek yanmasın.
-Tamam anne!
Ramazan ayının uzun sıcak günlere denk
geldiği böyle bir yaz gününde evde yalnızdım.
Ocaklı odaya girdim. Ocaktaki tencereden
mis gibi mancar dolması (bizde karalahanaya
mancar denirdi) kokusu geliyordu. Yeni
pişmiş, iftar için hazırlanmıştı. Ramazanın ilk
günüydü. Geçen yıl bazı günler oruç tutmuş
ancak bu Ramazan tam olarak tutmaya
niyetlenmiştim de daha ilk gün çok sevdiğim
dolmayla bu şekilde sınanmam hiç de adil
değildi. Önce dışarı çıktım, gelen giden var mı
diye kontrol ettim. Tencerenin kapağını açtım,
dolmalardan birini ağzıma atacakken nerden
geldiği anlaşılmayan, gaipten bir ses:

"Yemeee! altmış
biri boylarsın."diye
sesleniyordu.
Nefsimle müthiş bir mücadeleye başlamıştım.
Birkaç defa dolmayı ağzıma götürüp geri
bıraktım. Sonunda, dolmayı yemeden
evden fırlayıp dışarı çıkarken gaipten gelen
sesin kaynağı da anlaşıldı. Sesin sahibi,
dış kapının arkasına saklanıp benim içeri
dışarı girip çıkmamdan kuşkulanarak beni
takibe alan ve benden birkaç yaş büyük olan
ablammış. Böylece onun diline düşmekten
de kurtulmuştum. Dayanamam, orucumu
bozarım diye iftara kadar eve giremedim.
O Ramazan ilk defa otuz gün aksatmadan
orucumu tuttum.

Eğitimci - Yazar
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İKİ ŞİİR
BİR ŞAİR:

M. SADİ KARADEMİR

M. Sadi Karademir, 1990 yılında
Erzincan’da doğdu. İlk ve orta
öğrenimini burada tamamlayan
şair, lise öğrenimini Kuleli Askeri
Lisesi’nde tamamladı. Ancak kendi
isteğiyle askerlik mesleğinden
ayrılarak eğitimini farklı alanlarda
tamamladı. İstanbul Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği, Deniz
Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği
ve Anadolu Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler bölümlerinden mezun olan
Karademir, yüksek lisans eğitimini,
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi'nde, Yapım-Proje
Yönetimi programında tamamladı.
Halen doktora çalışmalarına devam
etmektedir.
Öğrencilik yıllarından başlayan sanat
ilgisi sadece edebiyatla sınırlı değildir.
Çeşitli gruplarla müzik yapmış olan
şair, bireysel olarak da müzikle ilgisini
sürdürmektedir. Çok yönlü bir yazar
olan Karademir, edebiyatta da çeşitli
alanlarda yetkin eserler vermektedir.
Şiirin yanı sıra deneme, fikir, kitap
tanıtımı alanlarında da eserler
vermiştir. Dijital iletişimi de kullanan
şair www.temizsayfa.net sitesini
kurup yönetmektedir. Ayrıca, Türkiye
Yazarlar Birliği İstanbul Şubesinde,
Okuma Atölyesi adı altında
kitap tahlil programını hazırlayıp
yapmaktadır.
İlk olarak denemeleriyle dikkat çeken
Karademir, 2012 yılında katıldığı
Eskader tarafından düzenlenen
edebiyat yarışmasında derece
almıştır. Toplumsal duyarlığı yüksek
olan denemelerindeki bu tavır
şiirlerinde de görülmektedir. İlk
şiirleri Dergah Dergisinde yayımlandı.
Daha sonra çeşitli dergi ve yayın
platformlarında şiir ve denemelerini
yayımladı. İlk kitabı olan ve 2017
yılında yayımlanan Ters Akıntı,
Attila İlhan İlk Kitap Ödülüne değer
görülmüştür.
Şiirlerinde epik bir dil görülmektedir.
Aldığı askeri eğitimin de etkisiyle
oluşturduğu şiir dilinde askeri
terimler ve epik hava hemen
dikkati çeker. Dili yalın ve açıktır.
Kalıp olarak serbest şiirler yazmış
olmasına rağmen hece ölçüsünde
yazdığı şiirler dikkati çekmiştir.
Yeni Hece olarak anılan günümüz
hece şiirinin yetkin örneklerinden
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olan şiirleri oldukça etkilidir. Eleştiri
yönü, şairin topluma karşı sorumluluğu
gibi görülür Karademir şiirinde. Sürekli
olarak günlük hayatta karşımıza çıkan
bozulma, yıpranma, merkezden kayma
Karademir’in şiirinde konu olmaktadır.
Şairi besleyen kaynaklar olarak hem
divan şiirinin hem de modern şiirimizin

BİR DÜŞÜ
UYANDIRMAK
Sana söyleyecek büyük
yalanlarım yok
Ey sütten kesilmiş hayat,
yüzüme bak!
Ya içimde uyuyan aslanı bana
doğrult
Ya da kendiliğinden olanı bana
bırak.
Kıskacında yeminler taşıyan
sağırkulak
Çık benliğimizden, köpürterek
telaşı.
Yerinden oynattığım bir taşı da
sen fırlat
Her gün göğsümüzü yaran
vahşiye karşı.
Etmedim bizi yıkılmaz kılan
düşleri inkâr.
New York borsasında
düşüyorken insanlık
Yirmi dördüncü halkayı atınca
bu genç çınar
İçimizde yükselen gür sesli bir
ihtilal
Suça ortak olmamak için bir
farkındalık
Entegre kuşatmayı fikirle
parçalamak
İçindi, O’nun kutsal kitabına
inandık.
Hayır! Birkaç papele yenik
düşmeyecek ruhum, kalk!
Ey sütten kesilmiş hayat,
yüzüme bak!

ustalarının izlerini görmek mümkündür.
Aynı zamanda dini metinler, felsefi
metinler, klasik romanların da şairi
etkilemiş olduğu görülür. İslam tarihinde
bulunan karakterleri ya da kavramları
da şiirine ustalıkla katmayı başarmıştır.
Şiirlerindeki temiz dil ve kurduğu yeni
imgelerle dikkat çekmiştir.

LONDRA
ASFALTINDA
FREN SESLERİ
Londra asfaltında fren sesleri
Islak çamurları dudaklarımda
Adımlar azaldı kendimden geri
Açılmış bir yastık, basılı korna
Çıktı bedenimden son kanlı
hırkam
Serçeler dizildi kulunçlarıma
Dehşet depreminde esti
kasırgam
Gözlerim düşerken avuçlarıma
Boşaldı ruhlar değiştiren kabin
Parlatılan künye, açılan ayna…
Topla cümleni Kirâmen Katibin
Bitti sınav, gönder Arş-ı Âlâ’ya.
En güzel yerinde kalktı misafir
Şimdi hangi yöne esse fırtına
Kaldır kollarını ey Karademir
Teslim ol ebedi karanlığına!..

Şafak Çelik
Şair - Yazar
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Beşinci Çocuk Nobel Ödüllü Doris Lessing’in
gerilim romanı. Kişiye göre değişmekle birlikte
kitapta çok yüklü bir gerilim olduğu söylenemez.
Ancak eser çağdaş düzene karşı duran, çok
çocuklu ve geleneksel aile yapısını benimseyen
bir ailenin düşünceleri açısından okuyucuya farklı
bir perspektif sunuyor. 1988 yılında yazılan eser
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1960’lı yıllardan ve bu yılların toplumsal yapısından
kesitler sunuyor.
David ve Harriet bulundukları topluma göre daha
farklı düşünen, akranlarına göre farklı istek ve
arzuları olan iki kişidir. İnsanların çılgınca eğlendiği
bir partide onlar bir köşede otururken tanışırlar.
İkisinin de ideali aynıdır.

David ve Harriet çifti bu tatillerde hem
arzuladıkları büyük aile fotoğrafına sahip olur
hem de kendilerine karşı çıkan aile bireylerine
bu evliliğin sahip oldukları çocuklarla nasıl
güzel bir yuvaya dönüştüğünü ispat ederler.
Yıllar böylece sürüp gider. David ve Harriet
çifti dördüncü çocuklarını da kucaklarına
alır. Harriet tek başına çocuklara bakmaya
yetemediği için annesi kendisine yardım
eder. Her şey David ve Harriet çiftinin
planladığı gibi giderken Harriet beşinci
çocuğuna hamile olduğunu öğrenir. Ancak
bu hamilelik diğerlerinden çok farklıdır. Çocuk
erken aylarda hareket etmeye ve kendisini
zorlamaya başlamıştır. Hamileliğinde de
bir farklılık olduğunu anlayan Harriet Ben’i
kucağına aldığında bu ‘sorunun’ hayatlarını
değiştireceğini anlar.

KİTABIN
KÜNYESİ

Ben, prematüre doğmasına rağmen beş
kilonun üzerinde ve fiziksel olarak diğer
bebeklerden farklı olarak dünyaya gelir. Onun
fiziksel yapısı tarih öncesi dönemlerdeki
mağara insanlarını andırmaktadır. Ben; hiç
emeklemeden yürümeye başlar, neredeyse
hiç uyumaz, bakışları soğuk ve ifadesizdir,
her türlü iletişime kapalı ve saldırgandır.
Hatta konuşmaya başladığında ilk kelimeleri
anne ya da baba değil “Kek istiyorum” olur.
Ben doğduğunda herkes onda bir farklılık

Adı
Beşinci Çocuk
Yazarı
Dorıs Lessıng
Çeviri
Niran Elçi
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Her türlü karşıt görüşe rağmen sadece
topluma değil kendilerine de mutlu ve ideal
bir aile kurabileceklerini kanıtlamak isterler.
Bunun için olması gereken iki şey vardır:
Büyük bir ev ve en az altı çocuk sahibi olmak.
Böylece toplumun kendilerine dayattığı
tüm dayatmaları reddederek, gelenekselci
aile yapısının ilk adımlarını atmaya başlarlar.
Maddi durumları çok iyi olmamasına rağmen
istedikleri o büyük eve sahip olurlar. Çok
geçmeden Harriet ilk bebeğini de dünyaya
getirir. Bu sırada tatillerde kalabalık aile
yemekleri gerçekleştirirler. Bu yemekler,
eğlenceler haftalarca hatta aylarca sürer.

olduğunu anlar. Ancak hiç kimse bu
farklılığın ne olduğunu tanımlayamaz,
doktorlar bir tanı koyamaz. Ben büyüdükçe
aile içinde yalnızlaşır. Çünkü hareketleri
kardeşlerinin korkmasına ve kendisinden
çekinmesine sebep olur. Babası David ile hiçbir
iletişimi bulunmamaktadır. Sadece Harriet
onunla ilgilenir. Ona da diğer çocuklarına
davrandığı gibi davranmaya çalışır. Onu
eğitmeye ve bir şeyler öğretmeye çalışır. Ben’in
saldırgan tavırları zamanla geldiklerinde
aylarca kalan misafirlerin bir zamanlar
kahkahaların havada uçuştuğu bu evden
ayaklarını kesmesine sebep olur. Harriet’in
annesi de çocukların kendisini çok yorması
sebebiyle diğer kızının yanına gider. Harriet ve
Ben neredeyse baş başa kalırlar. Harriet Ben
ile ilgilendiği için diğer çocuklarına zaman
ayıramaz ve onlarla neredeyse iletişimi keser.
Bu durumdan en çok etkilenen ise dördüncü
çocuğu Paul olur. Ben yüzünden parçalanma
noktasına gelen aileyi kurtarmak adına
David’in önerisiyle Ben bir kuruma gönderilir.
Ancak Harriet annelik içgüdüsüyle dayanamaz
ve bir zaman sonra Ben’i oradan alır. Eserde bu
tip kurumların o dönemlerde nasıl olduğunu
ve bu kurumlara gönderilen çocukların
toplum tarafından nasıl dışlandığını, nasıl bir
muameleye maruz kaldıklarını anlayabiliyoruz.
Eser bir tozpembe roman gibi başlarken nasıl
oldu da her şey bir anda tepetaklak oldu diye
düşünüyor okur. Bunu Harriet şöyle açıklıyor:
Haddimizi bilmediğimiz için. Mutlu
olabileceğimizi düşündüğümüz için. Biz
mutlu olmaya karar verdik diye mutlu
olabileceğimizi düşündüğümüz için.
Beşinci Çocuk’ta Ben’in hayatını ergenlik
dönemine kadar görebiliyoruz. Artık tamamen
ailesinden bağımsız, çetelerle birlikte hareket
eden, olaylara karışan bir Ben ortaya çıkıyor.
Dorıs Lessing’in Beşinci Çocuk eserinde farklı
olarak dünyaya gelen bir çocuğun devlet
kurumları, toplum ve hatta ailesi tarafından
nasıl bir muameleye maruz kaldığını, anne ve
babanın diğer çocuklardan ‘farklı’ bir şekilde
dünyaya gelen bebeklerine yaklaşımlarını farklı
bakış açılarıyla okura sunuyor. Sade dili, akıcı
anlatımı ve sağlam kurgusuyla Beşinci Çocuk,
üzerinde düşünülmesi gereken bir eser.

SAYFA SAYISI: 140
YAYINEVİ: Deli Dolu Yayınevi

Havva KOTAN

Sosyolog
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Manolya Kokulu

istanbul

“Keşke,” dedi. “Keşke benimle
gelebilseydi.” Hem yanında götürdüğü
acıların, hüzünlerin, umutsuzluklarının
yanında ona da bir yer bulabilirdi.
İnsanın vazgeçemediği bazı şeyler
vardı.“Bırak,” deseler “Artık inanma,
sevme, düşünme, yok say, hayatından
çıkar.” İşte bunları yapamazdı insan.
İnandıklarını terk edemez, sevdiğini
gönlünden söküp atamaz, düşünmek
istemediklerini perdeleyemez,
gözünün gördüğünü aklı görmezden
gelemezdi. Hayatından çıkardıklarının
yokluğuna dayanmak kolaydı. Peki,
ya zorunda kaldıklarının? Yanında
olmayanların eksiklikleri var oluyordu.
Bunu engellemek mümkün değildi.
Son kez aynada kendine baktı.
Saçlarını düzeltirken aklından
“Yüzümdeki derin çizgiler... Alnımda,
göz çevremde ve en dikkat çekeni
güldüğümde ortaya çıkan çizgiler...”
diye tekrarlıyor, yüzünü şekilden
şekle sokarak yeni oluşan çizgileri
kontrol ediyordu. Bu halini bir başkası
görse ona gülerdi fakat kimsenin
göremeyeceği kadar yalnızdı. Çoktan
terk edilmişti.
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Kolundaki sade ve naif olan saatini
son kez kontrol ettiğinde artık gitme
vaktinin geldiğini gördü. Sağ elinde bir
İstanbul hanımefendisine yaraşır zarif
ve kıyafetine oldukça uygun çantası,
sol elindeyse küçük bavulu vardı.
Evinden çıkıp kapıyı kilitledi. Bu
kapıdan son çıkışıydı. Belki onu
merak eden biri olursa diye kapının
köşesine önceden hazırladığı notu
iliştirdi. Fakat buraya gelenler
onu hiç merak etmeyecek, adını
dahi hatırlayamayacaklardı. Bunu
bilmemesi onun için daha iyiydi, hâlâ
sevildiğini düşünüyordu.
Kapının önünde onu bekleyen taksiye
bindi. Bu sokaklara son bakışıydı, son
seyredişiydi, mahallenin ilgi bekleyen
kedilerini son görüşü, bahçesindeki
manolyaların son çiçek açışıydı.
İçi kıpır kıpır, hüznü görülmeye
değerdi. Onunki bir şehre vedaydı.
İstanbul; başlı başına hüzün, kendi
başına yalnız, öylesine gamsızdı. Bu
şehir ''elveda'' kelimesinin ''-veda''
kısmıydı. Burada ''el-'' havada asılı
kalırdı.
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Saatini bir kez daha kontrol etti. Trenin
kalkmasına 2 saat vardı. Taksi şoförüne
kendisini burada beklemesini
söyleyerek arabadan indi.
Yüzüne Üsküdar sahilinin ılık havası
değdi. Gözlerini etrafta usulca
gezdirdi. Burayı hep çok sevmişti.
Oltalarına misinayı özenle geçirip
büyük bir sabırla ufak hareketler
bekleyen balık tutkunlarını gördü.
Sanki hiç oradan ayrılmıyorlardı. Her
şeylerini toplayıp gitseler yerlerini
kimse dolduramazdı.
Derin bir iç çekerek “Ah İstanbul" diye
hayıflandı. “Şu büyüklüğüne küçücük
beni sığdıramadın.” Boğazın o eşsiz
güzelliğinde bir yudum su içmekti
İstanbul, içemeden maviliğinde
boğulmak...
“Sevgilim İstanbul, sevdiğim İstanbul,
sevdam, en büyük hasretim İstanbul...”
gitmeden hasretlik çekmeye
başlamıştı bile.
Gözündeki yaşları etrafındaki insanlara
fark ettirmeden işlemeli mendili ile
kuruladı. Arkasında bıraktığı sadece
İstanbul değildi, çocukluğu, bütün

hayatıydı.
Saatini son kez kontrol ettiğinde artık
ayrılık vaktinin geldiğini gördü.
“İstanbul; yaşanır, yaşatır, yaşamdır…
Yaşama dair her şeydir. Yaşadığını
hissettiren de odur bölüm kokusunu
ciğerlerine dolduran da. Her tadı
barındıran ama hiçbiri olmayan bir
tattır İstanbul.” Zihninden bunlar
geçerken tren garına geldiklerini
fark etmemişti bile. Taksi şoförünün
“geldik" sözüyle irkildi.
Sadece küçük çantasını eline alarak
oturacağı yeri aramaya koyuldu. Geri
kalanını taksi şoförü halledecekti.
Uzun bir yolculuğa çıkacak gibiydi
hatta belki de çoktan çıkmıştı. Şehr-i
İstanbul’u geride bırakarak gurbete
düşecekti.
İstanbul… İstanbul…
Sır dolu İstanbul şehri, gözümün nuru,
gönlümün fatihi.
Aşığına haram, sükûneti yalan
İstanbul...

Ceyda Karabul
Açık Fikir Platformu
Şehit Ömer Halisdemir Kız
Anadolu İmam Hatip Lisesi
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yok
Mozaik
olmaya
Sanatı
Mozaik sanatı, resim
alanlarından biri olarak,
küçük üç boyutlu ve
birbirine benzemeyen
parçaların bir araya
getirilip resim oluşturacak
şekilde dizilmesine
denir. Mozaik beş bin yıl
önce ilk kez Sümerler
tarafından denenmiş bir
resim sanatıdır. Mozaik
sanatının o dönemlerden
günümüze kadar gelen
iki çeşidi bulunmaktadır.
Biri beton üzerine mozaik
parçaların yapıştırılması,
diğeri ise tutkalla bulunan
zemine küçük parçaların
yapıştırılmasıdır. İlk çıktığı
günden bu yana kullanım
alanı genişleyen mozaik,
sokaklarda, havuz içlerinde,
evlerin dış cephesinde ve
daha birçok alanda görsel
zenginliği artırmak için
kullanılmaktadır.
Mozaik resim sanatının
ortaya çıkarılması için
kullanılan küçük parçalar
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yüz tutanlar…
seramik başta olmak
üzere, metal ve plastik gibi
çeşitleri ile de uygulama
yapılmaktadır. Parçaların
büyüklükleri birbirinden
farklılık gösterebilir.
Mozaik sanatı genelde
Roma İmparatorluğu ile
anılan bir resim sanatıdır.
Bu dönemde avlularda,
kaldırım taşlarında ya da
ev duvarlarında seramik
taştan ve boyutları oldukça
küçük parçalardan mozaik
desenler yapılmıştır.
Hatay’da ve Gaziantep’teki
Zeugma Mozaik Müzesi‘nde
bu teknikle yapılmış eserler
bulunmaktadır. Adana’nın
Yüreğir ilçesine bağlı Misis
Beldesi’nde de Misis Antik
Kenti’nden kalma eserlerin
sergilendiği Misis Mozaik
Müzesi bulunmaktadır.
Dünyaca ünlü mozaik

eserlerinden de kısaca
bahsedecek olursak;
Adriyatik Denizi’nin
kuzeyinde bulunan
Ravenna mozaikleri,
kültür mirasıyla zengin
olan İtalya’nın atmosferini
yansıtmaktadır. İtalya’da
ayrıca Apolinare Nuovo
Bazilikası, Arcivescovile
Şapeli ve San Vitale
Bazilikası’nda çok değerli
mozaikler bulunmaktadır.
Yine İtalya’da yer alan
Romana del Casale Villası,
Geç Roma Dönemi’ne
ait mozaikleri içerirken
aynı zamanda UNESCO
tarafından koruma altına
alınmıştır. Tunus’ta bulunan
Bardo Müzesi, Amerika
Birleşik Devletleri’nde yer
alan Villa Harvey Mandel
ve İspanya’daki Park
Güell dünyanın en ünlü
mozaiklerini barındıran
müzelerdir.

bir teknik çerçevesinde
yapıldığını gösterir. İlk iş
olarak mozaik süslemesi
yapılacak alanın sınırları
kesin olarak belirlenerek
işe başlanır. Daha sonra
mozaiklere zemin
oluşturmak için sıva
tabakası hazırlanır. Bu
noktada sıva içine katran
karıştırmak, zamanla
mozaik yapının duvardan
ayrılmasını önlemektedir.
Eski medeniyetlerin
keşfettiği ve günümüze
kadar taşıdığı sanat
dallarından biri olan
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Mozaik sanatının ana
malzemeleri doğal taşlar
ve camdan oluşmaktadır.
Mozaik yapımında
genellikle seramik
malzeme tercih edilse de,
insan suratı yapımında
daha çok mermer
kullanılmaktadır. Mozaik
sanatıyla ortaya çıkarılan
eserlere genel olarak
bakıldığında rastgele
dizilmiş taşlardan oluşan
resim gibi görünse de,
taşların diziliminin özel bir
tekniğe göre uygulanması,
mozaik sanatının da belli

mozaik, gelişmeye
müsait bir sanat
olmasından dolayı farklı
mozaik yapım teknikleri
geliştirilmiştir. Elde
bulunan mozaik taşlarının
boyutuna ve çeşidine göre
farklılık gösteren mozaik
desenleri, eski dönemlerde
daha çok geometrik
şekilleri barındırırken,
günümüzde insan ve
hayvan figürlerinin
bulunduğu çeşitlerine
rastlanmaktadır. Bunlar
sırasıyla;

Opus
Vermiculatum
(Solucan Deseni):

Opus Tessellatum
(Tuğla Deseni): Çakıl

taşlarının malzeme olarak
tercih edildiği bir mozaik
türüdür. Döşemelerde ise
çakıl taşı yerine, düzgün
şekilli olan seramik
ya da cam parçaları
kullanılmıştır.

Bu teknikte mozaik
yapılacak alanın ilk önce
dış kenarının belirlenmesi
ve istenen şekil ile içinin
doldurulmasına yönelik bir
tekniktir. Genellikle kurt
figürlerinin kullanılmasının
yanı sıra, hamam ve çeşme
gibi yüzeylerde bu teknik
kullanılmaktadır.

Opus Regulatum
(Izgara Deseni):

Mozaik sanatının en
kolay yöntemidir. Aynı
boyutlardaki taşların bir
araya gelmesi sonucu,
bir ızgara deseni
oluşmaktadır.

Opus Palladianum
(Paladyen Deseni):

Kullanılan taşlar gelişigüzel
şekillerde olur. Daha çok
eritilmiş taş parçaları
kullanılarak, paladyen
deseni oluşturulmaya
çalışılır.
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Opus Florentine
(Floransa Deseni):

Bu teknik daha çok İslam
dünyasında kullanılmıştır.
Pişmiş tuğlaların kullanıldığı bu
teknikte, parçalar daha büyük
ebatlardadır.

Opus Classicum
(Klasik Desen): Solucan

ve tuğla desenlerinin
birleşmesinden oluşan
bu teknikte çok farklı
desenler ortaya
çıkmaktadır. Bunun
nedeni ise her
nesnenin arkasında
başka bir şeklin
oluşmasıdır.
Mozaik yapılacak
alanın sert olmasına
dikkat edilir. Bu iş
için en uygun zemin
olarak mdf tahtalar
önerilmektedir.
Daha sonrasında
mozaik taşlarının
bir tarafının düz,
diğer tarafının ise
pütürlü kesilmiş
olması, yapıştırmanın
sağlam olmasını
sağlar. Ayrıca taşlar
arasında aynı oranda
boşluk bırakılmasına
özen göstermek de,
resmin bütünlüğü
açısından önemlidir.
Çalışma alanının renk
tonunu dikkate almak,
mozaik taşı renginin doğru
ayarlanmasını sağlayacaktır.
Mozaik parçalarının illa ki o
bildiğimiz taşlardan olması
gerekmiyor. Seramikten,
camdan, ahşaptan ve hatta
metalden oluşan irili ufaklı
parçalardan da mozaik
yapabilirsiniz. Bu tamamen
sizin tercihinize ve nasıl bir
resim yapacağınıza kalmış.
Saydığımız bu malzemelerin
yanında kumaş ve kâğıt gibi
malzemeleri kullanarak da
mozaik yapabilirsiniz.
Elbette bunlar taş veya seramik
kadar dayanıklı olmayacaktır.
Bu doğrultuda mozaik sanatını
kullanılan malzemelere
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göre sınıflandırdığımız gibi,
konularına göre de kategorize
edebiliriz. Mozaik sanatında
doğa, mitolojik canlılar veya
figürler, geometrik şekiller ve
aklınıza gelebilecek her türlü
şekli resmedebilirsiniz.
Mozaik sanatının Sümerler
döneminde ortaya çıktığı
bilinmektedir. Ancak daha çok
eser Romalılar döneminde

verilmiştir. Romalılar o
dönemde geometrik
şekilde kestikleri taşları,
duvarlarında ve kubbelerinde
kullanmaktaydı. Hristiyanlık’ta
da mozaik sanatına fazlasıyla
önem verilmiştir. Kiliselerin
duvarlarına dini öğeler, mozaik
sanatı ile resmedilmiştir.
İstanbul’daki Ayasofya
Camii inşa edilirken mozaik
desenleriyle süslenmişti. Ancak
İslam alemine geçtikten sonra,
resim bulunan yerde namaz
kılınamayacağından, duvarların
yüzeyi sıva ile kapatıldı. O
dönemde sökülmek yerine en
azından sıva ile kapatılması

sayesinde, yapılan mozaik
desenler günümüze kadar
gelebilmiştir. Dekorasyon
amaçlı Roma ve Antik Yunan
dönemlerinden günümüze
kadar gelen mozaik sanatının
kullanım alanı oldukça
yaygınlaşmıştır.
Uygulanması kolay bir sanat
olmasından dolayı dileyen
herkes mozaik sanatını
uygulayabilir. Mozaik sanatının
çok tercih edilmesinin
nedenlerinden biri de
dayanıklı olmasıdır.
En ağır depremlerin
sonucunda bile
mozaik yapıların
sağlamlığını
koruduğu
belirtilmektedir.
Yapımı sırasında
son derece dikkat
gerektiren bir iştir.
Küçük parçalardan
oluşan taşları büyük
ustalıkla dizmek ve
istenen resmi ortaya
çıkarmak oldukça
zordur. Günümüzde
büyük binaların
dış cephelerinde,
evlerin tavanlarında,
sokak ve kaldırım
gibi birçok yerde
mozaik sanatının
güzelliğinden
yararlanılmaktadır.

GÜLÜZAR ÇEVİK

Aydın Üniversitesi
Öğretim Görevlisi ve Çini Sanatçısı
glzrakar@hotmail.com

Taziye

''innâ lillâhi ve-innâ ileyhi râci’ûn''

Mustafa Kaynar
Çekmeköy Belde
Belediyesi Başkan
Yardımcısı

Sait Yurttapan
Çekmeköy Belediyesi
Eski Meclis Üyesi

Bülent Aydoğdu
Çekmeköy Belediyesi
Meclis Üyesi

Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır dileriz.
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Lokmanla Sen,
Seninle Dünya Değişir!
Gıdanın bir kitle imha
silahı olarak kullanıldığı
günümüzde, vücudumuza
giren her bir katkı
maddesiyle sağlığımızı
ve neslimizi tehlikeye
atıyoruz. Kalp krizi geçirme
yaşının 12'ye kadar
düştüğü, obezitenin her
geçen gün arttığı, Dünya
Sağlık Örgütü'nden tuz
tüketimiyle ilgili uyarı
aldığımız bir gündemle karşı
karşıyayız. Corona virüsünün
bir dezavantaj olarak
hayatımızda yer almasıyla,
yeme bozukluklarının
çağın hastalığı olmaya aday
teşkil ettiği bir gelecek bizi
bekliyor.
Gıda demek; canlıların
yaşaması, beslenip
gelişmesi için gerekli olan
her türlü yiyecek demek.
Vücudun büyümesi, gerekli
fonksiyonlarını yapabilmesi
ve kaybettiklerini yerine
koyması için besinler alması
gıdanın fizyolojik yönünü
oluştururken; ahlâk, ruh ve
karakter üzerindeki etkisi de
manevi yönünü oluşturuyor.
Helâl beslenmenin
davranışlara etki eden
yönünü anlatması açısından;
BM Gıda Programı Başkanı
ABD Ziraat eski Müsteşarı
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Catherine Bertibi’nin,

''

Gıda güçtür!
Onu davranışları
değiştirmek için
kullanırız.

''

sözünü, insan sağlığı
üzerinde nasıl bir politikanın
uygulanmaya çalışıldığını
göstermesi açısından trajik
buluyorum.

Beslenmenin kişilik üzerine
etkisinin olup olmadığı,
bugün modern psikolojinin
cevap aradığı konulardan
biri. Bu konuda yapılan
araştırmalar, genetik
yapıya direkt etki ettiği ve
beyin gelişimini belirlediği
yönünde bulgu veriyor.
Beslenmesinde sağlıksız
gıdalara yer verenlerin
daha az sosyal, daha az
dikkatli, daha saldırgan,
daha kaygılı ve negatif
oldukları tespit edilirken;
doğal beslenenlerin ise stres
ile daha iyi baş edebildiği,
şiddet eğilimi ve anti sosyal
davranışlarının azaldığı
görülüyor.1 Ete düşkün
olanlar için de bilimin bir
tespiti var; fazla et yiyenlerin

daha saldırgan, duyarsız
ve kaba oldukları sonucu
bulunmuş. Hayvanlara
verilen büyüme hormonun
bunda payının olduğu
çok açık. Renklendirici
ve tatlandırıcıların dikkat
eksikliği ve hiperaktivite
bozukluğuna yol açtığını da
artık hepimiz biliyoruz.
Yediklerimizin
hormonlarımız aracılığıyla
beynimizdeki karar verme
mekanizmasını da etkilediği
söyleniyor. Yağ oranı yüksek,
sağlıksız beslenenlerin
hızlı ve düşünmeden karar
verdiği kanıtlanmış. Yine bu
kişilerin hızlı borca girme,
reklamlardan etkilenme ve
çabuk sinirlenme oranları da
yüksek bulunmuş.2
“Bana ne yediğini söyle,
sana kim olduğunu
söyleyeyim” diyen Fransız
gastronomist Brillat-Savarin'i
bir kenara bırakalım,
gelin büyüklerimizin
helâl gıda konusundaki
hassasiyetlerine birlikte göz
atalım.
Tasavvufta insanın yediği
içtiği gıdalardan elde ettiği
enerji ile hareketlerinin
düzenlendiği söylenir.
Enerjinin kaynağı helâl
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ise kişiyi iyiye,
güzele ve hayırlı
olana; helâl değilse
kötüye ve şerre
yönlendirdiğine vurgu
yapılır. Yediklerimizin bir
nevi tohum hükmünde
olduğunu düşünürsek,
düşünce ve davranışlarımız
da bu tohumun
meyveleridir. Hz. Mevlâna;
'Hiç buğday ekilip de arpa
çıktığını gördün mü?' diyor.
Bu minvalde tohumu acı
olan ağacın meyvesi acı,
tohumu tatlı olan ağacın
meyvesi de tatlı ve lezzetli
olur. Ruh dünyamızda
duygu- düşünce-davranış
zincirinin ne kadar önemli
olduğunu duymuşsunuzdur.
Duygular düşünceye,
düşünceler de davranışa
dönüşür. Duygularımızı
oluşturan hormonlarımız
yediklerimiz vasıtasıyla
davranışlarımızı etkilerken,
davranışlarımız kişiliğimizi
oluşturur ve bu da zamanla
kaderimize dönüşür.
Şüpheli olan şeylerden
kaçınmanın dini bir
hassasiyet olması
hasebiyle sağlıksız gıdalar;
hayatımızdan, ömrümüzden,
ahlâkımızdan ve neslimizden
çalıyor. Eskiler şüpheli
bir lokma yediklerinde
onu midelerinden
çıkarmadan karın ağrısından
kurtulamazlarmış. Bizler bu
hassasiyeti kaybettiğimiz
için maalesef bugün böyle
farkındalıklar yaşayamıyoruz.
Kalbin iyi ile kötüyü ayırt
etmesinin şartı kalbin
manevi sıhhati ile mümkün
görülüyor, bu da helâl
lokma ile. Yediklerimizle
bedenimiz değiştiği gibi,
manevi hayatımız ve
psikolojimiz de değişiyor.
İçinde bulunduğumuz hız

ve haz çağında, sadece
bedenimizi beslediğimiz,
nefsimizi doyurduğumuz
bir alışkanlık geliştirmişiz.
Halbuki beslenme, kişinin iç
huzurundan ibadetlerinin
kabulüne, kötülüğe
meylettirmekten ibadetten
uzaklaştırmaya kadar her
şeyini etkiliyor. Mu'minûn
Süresi 51.ayette;
' Ey peygamberler! Temiz
ve helâl olan rızıklardan
yiyin ve dâimâ sâlih ameller
işleyin.'
buyurularak helâl tüketimin
salih ameller doğuracağı
vurgulanıyor.
İşte tüm bu sebeplerden
ötürü helâl beslenme aile
yapısına da doğrudan etki
etmektedir. Yahudilerin aile
yapılarının Hristiyanların
aile yapısından daha
sağlam oluşunu sanırım bu
hassasiyet ile açıklayabiliriz.
Ashâl-ı Kirâm başta olmak
üzere tüm büyüklerimiz
helâl beslenme mevzusuna
önem vermiştir. Hazreti Ebû
Bekir, kendisine yemeğini
getiren hizmetçisine, her
defasında yemeği nereden
getirdiğini, hangi yolla
tedarik ettiğini sorardı.
Mehmed Zâhid Kotku
Hocaefendi’ de;
'Bugün insanlar çeşitli
yabancı dilleri öğrenmeye
çalışırlar da dini bilgilere
hiç ehemmiyet vermezler.
İman nasıl farz ise yemeğin
helâlden olması da öylece
farzdır.'
diye nasihat etmiştir.
Tasavvufi düşüncede iradeyi
eğitmek için yapılan riyazet
yönteminin en önemli
unsuru helâl beslenmektir. İ

İbn i
Haldun'un
da yemek
alışkanlıkları
ve beslenilen
gıdaların
kişiliği etkileyen
ve şekillendiren kısmıyla
ilgili dikkat çekici tespitleri
vardır. Yemek konusunda
iradeyi terbiye edememeyi
manevi ilerlemenin önünde
bir engel olarak görür.
Yavuz Sultan Selim Han'ın
Mısır seferine giderken yolu
bağlık bahçelik bir yer olan
Gebze'den geçer. Acaba
askerlerim sahibinden
izinsiz üzüm veya elma
koparıp yemişler midir?
diye yardımcılarına tek tek
heybeleri yoklatır. Yaşanan
bu olay neticesinde haram
yiyen bir orduyla fethin
mümkün olmayacağını dile
getirir.
Yediklerimizi sorgulama
noktasında hazıra
konmaktan vazgeç harekete
geçmeli ve şüpheli olan
şeylerden sakınmalıyız.
Sadece kendimiz ve ailemiz
adına değil, tüm ümmet
adına bir vebal olduğunu
hatırlatmak isterim.
*
Bu bayram yine evlerde,
sevdiklerimizden uzaktayız.
Kendimize ve Rabb'imize
yakın olduğumuz, virüslerin
bizden uzak olduğu nice
sağlıklı bayramlar diliyorum.

Kaynakça:
(1) https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/474532
(2) https://www.gastrofests.com/yediklerimiz-davranislarimizi-nasil-etkiliyor/
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MUHALLEBiLi
KADAY1F
1 lt süt
1 su bardağı un
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
1 paket krem şanti
Kadayıflı kısım için;
400 gr kadayıf
3 yemek kaşığı tereyağı
5 yemek kaşığı toz
şeker
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Yapılışı
Krem şanti hariç tüm malzemeler
tencerede kıvam alana kadar pişirilir.
En az 1 saat soğutulur.
1 paket toz krem şanti eklenerek mikserle
3-4 dk. çırpılır.
Kadayıf ince ince kıyılır.
Tavada eritilen tereyağında toz şeker de
eklenerek pembeleşinceye kadar kavurulur.
Dövülmüş ceviz eklenerek 1-2 dk daha
kavurulur.
Ocaktan alınarak bir kat kadayıf, bir kat
muhallebi olacak şekilde borcam veya
kuplara koyularak soğumaya bırakılır.
Dolapta dinlendirildikten sonra servis edilir.

Afiyet olsun.
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TAHiNLi RAFiNE

sEKERSiZ
TATL|
,
1 su bardağı tahin
3 yemek kaşığı bal
3 yemek kaşığı hindistan cevizi
yağı
1 yemek kaşığı hindistan cevizi
tozu
Süslemek için ceviz

Yapılışı
Tüm malzemeler bir kapta karıştırılır
ve yağlı kağıt serilmiş borcama
dökülür.
Üzeri cevizle süslenerek buzlukta 1
saat bekletilir.
Buzluktan çıkınca eriyeceği için
sadece servis esnasında çıkarılır.

Afiyet olsun.
Ayşe Durul Aslan
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Tarihte Bu Ay
5:
ıs 179
10 May

3 Mayıs 1481:

Fatih Sultan Mehmet vefat etti.

3 Mayıs 1920:

TBMM’nin ilk kabinesi kuruldu.

Mayıs

10 Mayıs 1795:
3. Selim döneminde Halıcıoğlu’nda, ilk
		
topçuluk okulumuz “Mühendishane-i Berri
		Hümayun” açılmıştır.
11 Mayıs 2014:

Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donetsk
ve Lugansk şehirlerinde yapılan halk
oylamasında, Rusya'ya bağlanma kararı çıktı.

13 Mayıs 2014:
Manisa Soma’da Kömür Faciası, 301 işçimiz
		şehit oldu.
13 Mayıs 2014

13 Mayıs 1981:
Katolik Hıristiyanların dini lideri Papa II.
		
Jean Paul'a, Vatikan'da Mehmet Ali Ağca
		
tarafından bir suikast girişiminde
		bulunuldu.

9
ıs 191
19 May

17 Mayıs 1880:

Devlet adamı ve şair Ziya Paşa’nın vefatı.

19 Mayıs 1919:
		

Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı Gençlik ve Spor Bayramı.

20 Mayıs 1878:

Çırağan Sarayı Vak’ası.

27 Mayıs 1935:
Türkiye’de hafta tatilinin Cuma’dan Pazar’a
		alınması.
29 Mayıs 1453:
29 Mayıs 1453
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