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Sevgili Çekmeköy 2023 Okurları,

Toplumların kültürünün gelişip yeni nesillere 
aktarılmasında sanatın önemli bir yeri vardır. 
Atalarımız göçebe bir hayat sürmelerine rağmen 
sanatla yakından ilgilenmişlerdir. Kurganlarda 
yapılan arkeolojik kazılarda atalarımızın sanat 
eserleri gün yüzüne çıkmış ve geçmişimize ışık 
tutmuştur. İlk yerleşik hayata geçen Uygurlarla 
birlikte sanatın farklı dallarında da eserler 
verilmeye başlanmıştır. Kavimler Göçü farklı 
topluluklarla etkileşim içine girilmesine ve bu 
etkileşim sonucunda sanatın farklı dallarının da 
öğrenilmesine vesile olmuştur. 
Orta Asya’dan Mezopotamya’ya taşınan ve 
Anadolu coğrafyasında son şeklini alan birçok 
sanat dalı bugün de üretilmeye devam ediyor. 
Yaşadığımız yüzyılda biz yöneticilere düşen en 
önemli görev ise dünden bugüne taşınan sanat 
dallarının devam etmesini sağlamaktır. Çağımızın 
kültür sanatının da her yaştan insanımızla 
buluşturulması için çalışıyoruz. 

Sevgili Okurlar, 

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya iki yıl kaldı. 
Bu vesileyle biz de hazırlıklarımızı tamamlayarak 
Yüzüncü Yıl Marşı Yarışması düzenledik. Bu 
sayımızda da bu konuya ağırlık verdik. Sizleri 
de hazırlayacağınız şiirlerle yarışmamıza davet 
ediyoruz. 
2021-2022 yılı Kültür Sanat sezonunu bu ay 
itibariyle açıyoruz. Biliyoruz ki hala devam eden 
pandemi nedeniyle tiyatroyu, sinemayı, konseri 
özlediniz. Bu özlem bu ay sona eriyor. Sizleri 
kültür merkezlerimizde hayata geçireceğimiz 
birbirinden değerli programlara bekliyoruz.
Sizlere sanat dolu bir sezon dileklerimi sunarken 
Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümünü 
kutluyor, bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere 
silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, 
kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla 
anıyorum.
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Çekmeköy 2023 Okurları 

Ekim, İstanbul’da yeni bir sezonun başladığı aydır. 

Bu ayda tiyatrolar perdelerini açar, önceden çekilip 

hazırlanmış birbirinden güzel filmler sinema 

salonlarında izleyicinin beğenisine sunulur. Kapalı 

mekân etkinliklerini özlemişizdir, insan ruhunu 

dinlendiren müzikler, en iyi edebi eserlerden derlenen 

bir oyun, alanında uzman bir konuşmacının konferansı 

veya iyi bir film… Ekim aklımızı ve ruhumuzu birbirinden 

güzel programlarla beslediğimiz aydır.  

 

Ekim, Cumhuriyetimizin ilan edildiği aydır aynı zamanda. 

Yaklaşık bir asır önce zor zamanların, savaşların, 

yoklukların ardından büyük, önemli ve anlamlı bir adım 

atılmış ve Cumhuriyet ilan edilmişti. Bu sayımızda 

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına armağan amacıyla 

hazırladığımız “Yüzüncü Yıl Marşı Yarışması”nın kısa 

bir tanıtımını ve bu konuda seçici kurul üyelerimizin 

görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Kültür sanat haberleri, 

kültür sanat yazılarıyla düşünce dünyanıza misafir 

oluyoruz. Denemeler, gezi yazıları, şehir tanıtımları 

yazılarıyla keyifli bir ay geçirmenizi diliyoruz.

@cekmekoy2023

@cekmekoy2023dergisi

facebook.com/Cekmekoy2023

cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr
cekmekoy2023.com
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İnsan doğarken yalnız gelir dünyaya... 

Dönüşü de yalnız olacaktır elbet... 

Ancak yaşadığı zaman içinde tek 

değildir. İnsan sosyal bir varlıktır. 

Çevresinde daima iletişimde olduğu 

diğer canlılar mevcuttur.  

Yaşamı devam ettiği sürece; kendisi 

haricindeki insanları kapsayan topluluk 

o kişinin çevresini oluşturmaktadır. 

İşte bu çevre ile olan ilişkilerinde kişi, 

farklı rollere, farklı statülere ve farklı 

kimliklere sahip olur. Hal böyle olunca 

da görev ve sorumlulukları meydana 

gelir.  

Bu görev ve sorumlulukları ile 

çevresinde kişi karakterini belirler. 

Kimisi sorumluluk sahibi olarak 

tanınırken, kimisi de sorumsuz olarak 

tanınır... 

Nedir sorumluluk sahibi olmak? Hiç 

düşündünüz mü?

Sorumluluk sahibi kişilerin çok müthiş 

özellikleri vardır. Bu özelliklerin 

bazılarından biraz bahsedelim mi ne 

dersiniz?  

Sorumluluk sahibi kişiler; zamanlarına 

gereken değeri eksiksiz verebilen 

kişilerdir. Bu sebepledir ki onların 

verdikleri sözleri erteleme durumları 

olmaz. Verdikleri sözün sonuna kadar 

arkasında durarak;  tam ve zamanında 

yerine getirirler. Bu özellikleri sayesinde 

bahanelere muhtaç olmaz, ihtiyaç 

duymazlar.  

İhtiyaç demişken; sevdiklerinin ya da 

çevresinde ona bağlı kişilerin nelere 

ihtiyacı olduğunu bilip, halden anlar ve 

o kişiler söylemeden bilip, gidermeye 

çalışırlar. Bunu yaparken neyin 

ihtiyaç, neyin istek olduğu ayrımını 

da becerebilecek kabiliyetleri vardır. 

Sorumluluk sahibi kişiler öyle kişilerdir 

ki; karşısındaki insanı yormazlar. 

Olmak Ya Da 
Olmamak 
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Güvenilir karakterleri olduğundan, 

çoğunlukla saygı duyulan, sevilen 

kişilerdir.  

Hoşgörülü ve saygıdeğer olmakla 

birlikte iletişimleri de kuvvetlidir. Bu 

özellikleriyle çevreleri geniştir. İnsanları 

yormadıkları için çekici bir dostlukları 

vardır. Davranışlarıyla, empati kurma 

kabiliyetleriyle örnek alınacak belirgin 

karakterlidirler.  

İster özel hayat, isterse iş hayatında 

olsun sıkıcı olmaktan uzak bir disipline 

sahiptirler. Elbette ki prensipleri vardır 

ancak, bu prensipler onların yaptıklarına, 

ortaya çıkardıkları işe, ellerini uzattıkları 

her türlü olaya kalite katar.  

Sorumluluk sahibi bir personeliniz varsa; 

görevlerini yerine getirirken ona emir 

vermeniz ya da yapması gerekenleri 

listelemeniz gerekmez. Çünkü onlar; 

işlerini emir beklemeksizin yerine 

getiriler. Hatta çoğu zaman işlerine katkı 

sağlayacak fikirler sunarlar. Enerjilerini 

şikâyet etmeye değil, çözüm üretmeye, 

verimi arttırmak için fikir üretmeye 

harcarlar.

 

Yaşamın boş olmadığının, bir anlamı 

olduğunun farkındadırlar. Bu durum 

onların karakterlerinde de etkisini 

gösterir. Hedefleri belirlidir. Hedeflerine 

ulaşmak için kimsenin hakkına 

girmemesi gerektiğinin, çalışmanın 

ve emek vermenin onu hedefine 

ulaştıracağının bilincindedir. Çalışmanın 

ve emek vermenin kıymetini yüreğinde 

taşıyan bir bedenleri vardır. 

Güzel ahlakın ve erdemin bir insana 

nasıl yakıştığının en güzel göstergesidir 

sorumluluk sahibi kişiler. Bu özellikleri 

gözler önüne sererek iyi birer örnektirler. 

Toplum sorunlarında pozitif yaklaşımla 

çözüm odaklı görüşlüdürler. Kaostan 

uzak, doğaya ve tüm canlılara saygılı ve 

koruyucu yönleri vardır.  

İnsan olmanın gereği olan yapılmaması 

gerekenleri yasak olduğu için değil, 

doğru olduğu için yapmazlar. Yapılması 

gerekenleri de kimsenin hatırlatmasına 

gerek duymadan yaparlar. Vicdanı ile 

hesaplaşacak yanlışları yapmazlar. 

Tüm bu özellikleri ile insan, insan olur. 

Sorumluluk sahibi olmak insan 

olmamızın şartıdır. 

Gönül Demet
Instagram:@gonul.gozuyle
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Son zamanlarda pandemiyle birlikte ülkemizde yangın, sel gibi doğal afetler 

gündemimizde üst sırada yer alıyor. Stres, zorlayıcı durumlar, kayıp, yaşlanma gibi 

değişimler yaşamın kaçınılmaz yönleridir. Böyle zamanlarda kişinin bu yaşam 

tecrübelerini nasıl yönettiği, yola devam etmeyi nasıl başardığı psikolojik dayanıklılıkla 

ilgilidir. 

Psikolojik dayanıklılık değişen, belirsiz durumlara tepki göstermede esneklik ve 

olumsuz yıkıcı duygusal deneyimler karşısında psikolojik sağlığını koruyabilmek olarak 

tanımlanabilir.  

Birçok insan yaşamının belli dönemlerinde benzer durumlarla karşılaşmış olup 

hayatlarına devam edebilmiş ve yeni durumlara uyum sağlayabilmiştir. Bazı insanlar 

bu zorlayıcı durumlar karşısında kolay etkilenirken bazı insanlar ise bu durumla daha 

rahat baş edebilir. Sıkıntıya karşı dayanıklı olduğunuzu düşündüğünüz anlarınızı 

kendinize hatırlatmakta fayda var. Bu durumu nasıl yönettiniz, neler işe yaradı? 

PSİKOLOJİK 
DAYANIKLILIĞINIZI 
GELİŞTİRMEK İÇİN  
6 İPUCU
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Değişen yaşam koşulları ve travma krizlerinde 

sizin kontrolünüzde olan şey nedir? Burada dikkat 

edilmesi gereken en önemli nokta şu: psikolojik 

dayanıklılık sadece doğuştan kazanılan bir beceri 

değil gelişebilen, öğrenilebilir bir beceridir. Artan 

psikolojik dayanıklılık yaşam kalitesinin de 

artmasında etkilidir. 

 

Psikolojik dayanıklılığı geliştirirken ihtiyaç duyulan desteği 

almak önemlidir. Psikolojik dayanıklılık zorlayıcı durumlara 

uyum sağlayarak, gelişerek zihinsel ve psikolojik olarak 

büyümek ve acılardan anlam kazanabilmektir. 

Peki, Psikolojik 
Dayanıklılık Nasıl Gelişir? 

Dayanışma, bağ kurmak, çevrenizdekilerle 

temas halinde olmak. Duygularınızı anlayan ve 

destekleyen derin, doyurucu ve anlamlı bağlar 

kurabilmek. 

Konfor alanından çıkmak, deneyimlerinizi 

zenginleştirmek, farklı beceriler kazanmak, 

olumlu yönlerinizi beslemek.

 

Duygularınızı kabul etmek. O duyguyla bir 

süre kalabilmeyi öğrenmek. Neye ihtiyacım var? 

Geçmişte buna benzer bir durum yaşadığımda 

çözüm için neler işe yaradı? Şimdi neler 

yapabilirim? Şeklinde çözüm odaklı olmaya özen 

gösterebilmek. 

 

Esnek olabilmek, akla gelen ilk düşünceye yapışıp 

kalmak yerine geniş ve gerçekçi bir bakış açısına sahip 

olabilmek.

 

Doğayla zaman geçirmek, yürüyüş yapmak, bitki ve toprakla 

ilgilenmek.

 

Mükemmeli aramak yerine kendinizle ilgili çabanızı kutlamak 

ve yeterince iyi kavramıyla barışmak.
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Tüketim Çılgınlığı Nedir? 
Tüketim Çılgınlığı Nasıl 
Oluşmuştur?
Tüketim çılgınlığı adından da 

anlaşılacağı üzere bireylerin çılgınca bir 

şeyler tüketmesini ve harcamasını ifade 

etmektedir. Bu doğrultuda tüketim 

çılgınlığı kavramını tüketicilerin ihtiyaç 

duymadığı ürünleri psikolojik hile ve 

nedenler ile sanki bir ihtiyaç gibi satın 

alması ve yoğun bir şekilde alışveriş 

yapması olarak açıklamak mümkündür. 

Başka bir ifade ile tüketim çılgınlığı 

ihtiyaç duyulmayan harcamaların 

gereksiz yere yapılmasını ifade eder. 

Tüketim çılgınlığı aslında yeni bir kavram 

değildir. Sanayi devriminin başlaması 

ile İngiltere’de oluşan tüketim çılgınlığı 

zamanla tüm Avrupa ve dünyaya 

yayılmıştır. Aslında kapitalist düzenin 

bir sonucu olan bu çılgınlık 20. yüzyılda 

üretimin artmasını sağlarken 1950’li 

yıllarda ise tüketimin artmasına neden 

olmuştur. 

Tüketici Nedir?
Tüketici davranışı çeşitli çevresel 

etkenlere bağlı bir şekilde ve 

bazı amaçlar doğrultusunda 

tüketicilerin gerçekleştirmiş 

oldukları eylemler olarak 

ifade edilebilir. Kişiler 

tarafından sergilenmekte 

olan davranışlar 

tüketicilerin tercihini oluşturan 

davranışlardır. Bu doğrultuda kişiler 

satın alma ya da satın almama kararı 

verebilirler. Günümüzde pazarlama 

uzmanları bireylerin ihtiyaçlarını 

giderebilmek için tercih etmiş oldukları 

hizmetleri ya da malları en iyi stratejiler 

ile öne sürmek istemektedir. Bunun için 

ise tüketicilerin zihninde ki ürün ya da 

hizmet kapsamında olumlu düşüncüler 

oluşturularak ürünün satılması 

sağlanmaktadır. Tüketici faaliyetleri 

duygusal, fiziksel ve zihinsel olarak çeşitli 

niteliklere sahiptirler. Tüketici davranışı 

bu kapsam da enerji, zaman, para gibi 

kısıtlamalar dahilinde tüketime yönelik 

bir şekilde kullanılmaya çalışılmaktadır. 

Tüketicilerin 
Özellikleri
Tüketici davranışları 

satın alma davranışı 

sırasında 

ayrıntıların 
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değerlendirilmesi gereken bir süreç 

olarak ifade edilebilir. Psikolojik 

etkenler dahilinde hizmet ve ürünlerin 

çeşitliliği tüketicilerin birbirleri 

arasındaki çeşitli farklılıklar ve giderlerin 

değişkenlik göstermesi tüketici 

davranışlarında ki çeşitli kavramlar ile 

açıklanamayan davranışlardır. Tüketici 

davranışları güdülenmiş bir davranış 

modelidir. Bu davranışların en temel 

amacı güdülerini gerçekleştirmek 

üzerinedir. Bunun yanı sıra güdülerin 

karşılanmaması durumunda gerilim 

meydana getiren istek ve arzuların 

tatmin etmekte tüketici davranışı 

modellerinin özellikleri arasındadır. 

İhtiyaçları tatmin etmek için etkide 

bulunulması pazarlamacıların 

vazgeçemeyeceği son derece önemli 

bir olgu olarak ifade edilir. 

Tüketiciler Neden İhtiyacı 
Olmayan 
Ürünleri Satın Alır?
Tüketici davranışları dinamik bir süreç 

olarak bilinir. Tüketici davranışlarında 

satın alma kararının süreci ve söz 

konusu sürecin boyutlarının farklılığı 

incelendiğinde satın alma sonrası 

davranışında incelenmesi gerekir. 

Süreç genel olarak birbirlerine bağlı ve 

takip eden çeşitli adımlardan meydana 

gelmektedir.  Tüketici davranışı genel 

olarak farklı roller ve modeller ile 

ilgilidir. Tüketici davranışları süreci 

boyunca farklı roller tüketicilerin farklı 

bileşimleri ile meydana gelmektedir. 

Belirli bir satın alma davranışı göz 

önünde bulundurulduğunda tüketici 

davranışlarını farklı nedenlere 

bağlamak mümkündür. Tüketici 

davranışları birbirinden farklı 

faaliyetlerden meydana gelmektedir. 

Tüketici olarak herkesin deneyimleri, 

kararları ve değerlendirmeleri vardır. 

Söz konusu deneyim, karar ve 

değerlendirmelerin bazıları planlayarak 

bazıları ise tesadüfi bir şekilde 

oluşmaktadır.

Motivasyon
Bir kişi yeterince motive olduğunda, o 

kişinin satın alma davranışını etkiler. Bir 

kişinin sosyal ihtiyaçlar, temel ihtiyaçlar, 

güvenlik ihtiyaçları, saygı ihtiyaçları 

ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçları 

gibi birçok ihtiyacı vardır. Tüm bu 

ihtiyaçların dışında, temel ihtiyaçlar 

ve güvenlik ihtiyaçları diğer tüm 

ihtiyaçların üzerinde bir konumdadır. 

Bu nedenle, temel ihtiyaçlar ve 

güvenlik ihtiyaçları, bir tüketiciyi 

ürün ve hizmet satın almaya motive 

etme gücüne sahiptir. Bu doğrultuda 

bireyler kendilerini kaybederek ihtiyacı 

olmayan ürünleri satın alabilirler.  
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•Aile içerisinde bir bütçe planlaması gerçekleştirmek ve 
ev ekonomisini çocuklara aşılamak. 

•Planlı bir şekilde alışveriş yapabilmek için ihtiyaçları 
belirlemek. 

•Gençlerin ve çocukların internet kullanımını takip 
etmek.

•Özellikle çocukların reklamları izlemesine engel olmak. 

•Alışveriş merkezlerinde uzun süre kalmamak, alışverişe 
yönelik motive olmamak. 

•Sosyalleşmek için alışverişi tercih etmek yerine doğal 
aktivitelere katılmak. 

•İhtiyaç dışı tüketimi olabildiğince en aza indirmek. 

•Kredi kartı kullanımını en aza indirmek ve mümkünse 
nakit para kullanmak.

Algı
Tüketici algısı, tüketici davranışını 

etkileyen önemli bir faktördür. 

Müşteri algısı, bir müşterinin bir 

ürün hakkında bilgi topladığı ve 

belirli bir ürün hakkında anlamlı 

bir imaj oluşturmak için bilgileri 

yorumladığı bir süreçtir. Bireyler 

sadece başka bireylerin zihninde 

bir algı oluşturmak için satın alma 

davranışını gerçekleştirebilmektedir. 

Bu da tüketim çılgınlığını 

oluşturmaktadır. 

Roller ve durum
Kişi, toplumda sahip olduğu 

rolden etkilenir. Bir kişi yüksek 

bir pozisyondaysa, satın alma 

davranışı büyük ölçüde statüsünden 

etkilenecektir. Bir şirkette İcra Kurulu 

Başkanı olan bir kişi statüsüne 

göre satın alırken, aynı şirketin bir 

personeli veya bir çalışanı farklı satın 

alma modeline sahip olacaktır.

Sosyal Sınıf
Dünyadaki her toplum, sosyal sınıf 

biçimine sahiptir. Sosyal sınıf sadece 

gelirle değil, aynı zamanda meslek, 

aile geçmişi, eğitim ve ikamet yeri 

gibi diğer faktörlerle de belirlenir. 

Sosyal sınıf, tüketici davranışını 

tahmin etmek için önemlidir.

Tüketim Çılgınlığı ile Nasıl 
Başa Çıkılır?
Tüketim çılgınlığı ile başa çıkmak için 

aşağıdaki unsurlara dikkat etmeniz 

gerekmektedir. 

Mine Olgun
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KABUL ETMEK
KAYGISINI 
KABUL ETMEK
KAYGISINI SINAV SINAV 

Yaşadığımız ya da yaşamadığımız 
durumlara verdiğimiz tepki ve 
aldığımız tutumlar olaylara karşı  
duygusal bağlarımızı oluşturur. Korku, 
öfke, sevinç, mutluluk, hüzün, kaygı 
beynimizde meydana gelen ve gün 
içerisinde de yoğun hissedebileceğimiz 
duygularımızdır. Bu duygular arasında 
kaygıyı ele alalım, kaygının TDK tanımına 
bakalım: “Genellikle kötü bir şey 
olacakmış düşüncesiyle ortaya çıkan ve 
sebebi bilinmeyen gerginlik duygusu.” 
Kötü bir şey olacakmış düşüncesini 
yani kaygıyı topluluk önünde konuşma 
yaparken, ödev yetiştirmeye çalışırken, 
iş görüşmesindeyken hatta yemek 

hazırlarken bile hissedebiliriz. Bu 
kaygıyı biraz daha fazla hisseden ve 
onunla baş etmeye çalışan çok genç bir 
grup var. Bu grup da lise ve üniversite 
sınavlarına hazırlanan öğrenciler. Yıl 
sonunda gösterecekleri performansla 
geleceklerine yön verecek olanlar. 
Öğrencilerin sınav kaygısı hissetmesi 
beklenir hatta bu kaygı, öğrenciyi olumlu 
ve pozitif yönden tetikleyen bir unsur 
olarak da görülür. Ancak sınav kaygısı 
yoğun hissedildiğindeyse bir probleme 
dönüşür ve öğrencinin göstereceği 
performansı da engeller hale gelir. 
Öğrenciler sınavları benliklerine karşı 
bir tehdit unsuru olarak görebilir; 
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SULTAN BETÜL KAYA 
UZMAN PSIKOLOG 

 INSTAGRAM: PSIKOLOGBETULKAYA
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Zamanı 
verimli 

kullanmak

odaklanma, düşünme ve sınava hazırlanma 
sürecinde sorun yaşayabilirler. Bu sorun 
öğrencilerin yoğun stres ve endişe yaşamasına 
neden olup kaygı seviyesini artırır ve öğrencide 
“sınav kaygısı”na neden olur. 

Sınav kaygısının temelinin erken çocukluk 
döneminde atıldığı görülmektedir. Ebeveyn 
tutumlarının kaygılı olması, okulda 
yaşanan akademik ve sosyal sorunlar, 
katı bir disiplin anlayışı, sınav ve 
başarıya yüklenen anlamlar, 
kişilik özellikleri öğrencilerin 
sınav kaygısı yaşamasına 
sebebiyet verebilir. Öğrenciler 
yoğun bir stres, başarısızlık 
korkusu, çalışmaya isteksizlik, 
huzursuzluk, güvensizlik ve 
yetersizlik hissedebilir ve ders 
çalışmayı erteleyerek, sınavları 
yarıda bırakarak bu kaygısını 
“örtbas” etmeye çalışır. Sınav 
döneminde kaygıdan kaçmak ya da 
kaçınmak değil kaygıyı yönetebilmek 
anahtar kelimedir. Kaygıyı bastırmadan onu 
kabul ederek tanımaya çalışmak ve bunu 
bir motivasyon aracına dönüştürmek 
öğrencilere başarıyı getirebilir. 
Yeni bir eğitim öğretim yılına 
girerken kaygıyı yönetebilmek 
adına izlenebilecek adımları 
ele alalım.

Fizyolojik ihtiyaçların farkında 
olmak
Uykusuzluk, düzensiz 
bir yaşam, sağlıksız 
beslenme stresin artmasına 
ve vücudumuzun direncinin 
azalmasına sebebiyet verebilir. 
Özellikle verimli bir uyku güne daha 
zinde başlamanın ilk adımıdır. Dinlenmiş ve 
enerjik bir zihinle derse başlamak öğrencinin 
derse odaklanmasını daha kolaylaştıracaktır. 
Gün içerisinde ya da sınavlardan önce nefes 
ve gevşeme egzersizleri yapmak gerginliği  
ve stresi azaltmaktadır. Doğru nefes almayı 
öğrenmek, bedeni  gün içerisinde gevşetmek 
kaygının azalmasına yardımcı olacaktır.
 

Zamanı verimli kullanmak
Öğrencilerin sıklıkla yaptığı hatalardan biri 
“daha zaman var” düşüncesi, diğeriyse bir 
gün fazla ders çalışırken diğer gün ders 
çalışmayı aksatmak. Şöyle düşünelim, 
sosyal medyada zaman geçirirken zamanın 
çok çabuk aktığının farkındayızdır, bu 

kadar hızlı akan bir zaman ama tarihi 
belli olan bir sınav çizelgesi var. 

Bu durumda zamanı bölmek, 
çalışma saatlerini belirlemek, 

her gün az da olsa çalışmayı 
sürdürmek yapılacakların 
başında gelmektedir. Eğer 
öğrenci bunu yapamıyor ya 
da zorlanıyorsa muhakkak 
ona zamanını hatırlatan 
bir dış uyaranın olması 
zamanını etkin kullanmaya 

yardımcı olacaktır. Hedefteki 
okula ulaşmak için anlık 

istekleri ertelemek ve öncelikleri 
belirlemek sınav hazırlığındaki en 

önemli adımdır.
 

Düşünce ve inancınızı sorgulayın
Sınava, başarıya, çalışmaya ve koyulan 

hedefe yüklenen anlamları 
gözden geçirmek önemlidir. 

Olumsuz, gerçekçi olmayan 
inanç ve düşünceler sınava 
hazırlıktaki en büyük 
engellerden biridir. 
“Çalışsam da anlamıyorum”, 
“yapamayacağım”, “herkes 
çok çalışıyor, ben çok 

gerideyim” gibi düşünceler 
hem çalışma veriminin 

hem de genel anlamda 
özgüvenin azalmasına sebebiyet 

verir. Yapamayacağım yerine 
yapacağımın farkındayım, çalışsam 

da anlamıyorum yerine biraz daha detaylı 
çalışmam gerekebilir, çok gerideyim yerine 
zamanı verimli kullanıp sınav taktikleriyle 
çalışabilirim düşünceleri felaket senaryolarını 
engelleyebilir. Önemli olan neye inanıldığı ve 
düşünüldüğüdür çünkü düşünce, davranışı 
direkt olarak etkilemektedir. 
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DR. ÖĞR. ÜYESİ  
SELİN SÜAR ORAL

Merhaba hocam önce sizi biraz 
tanıyabilir miyiz? 
Ben Dr. Öğr. Üyesi Selin Süar Oral. 

İstanbul Aydın Üniversitesi, Güzel 

Sanatlar Fakültesi, Dijital Oyun 

Tasarımı Bölüm başkanı olarak 

görev yapmaktayım. Dijital oyunlar 

uzun zamandır hayatımızda olsa 

da özellikle ortalama son on yıldır 

başta eğlence olmak üzere birçok 

sektörde ön plana çıktı. Günümüzde 

dijital oyunlar başta eğitim ve sağlık 

olmak üzere motivasyon ve tekrar 

seçenekleri sayesinde kalıcı öğrenimi 

gerçekleştirdiği için birçok alanda 

kullanılır hale gelmeye başladı. 

Üstelik bu konuda talep de çok fazla. 

Bölüme gelelim ne zaman kuruldu 
bölüm? Nasıl bölüme ilgi? 
Dijital Oyun Tasarımı bölümü görece 

yeni bir bölüm ve tabii aynı zamanda 

yeni bir sektör. Başta mühendislik, 

sanat ve sosyal disiplinler olmak 

üzere interdisipliner bir süreci 

içeren oyun geliştirme süreci, özgün 

bakış açısını da gerektirdiğinden 

yazılımın yanı sıra tasarımı da eşit 

dengede barındırmalı. Bu nedenle 

İstanbul Aydın Üniversitesi Dijital 

Oyun Tasarımı bölümü, Güzel 

Sanatlar Fakültesi altında üç sene 

önce kuruldu. Dijital oyunların bir 

meslek olabileceğini duyan aday 

öğrencilerimiz bizimle devamlı 

iletişim halindeler. Bu ilgi yalnızca 

üniversite sınavına giren kişilerle 

sınırlı kalmıyor; her yaş grubundan 

ilgi var. Yurt dışında dijital oyun 

şirketi olan kurucu başkan da bu işin 

okulunu okumak için gelebiliyor, 

üniversite sınavına girmesine daha 

5-6 yıl olan da araştırıyor.  Sadece 

tespit ettiğim en önemli detay; 

bire bir kampüse gelen veya mail 

ile ulaşan hemen herkesin dijital 

YENİ BİR MESLEK 
"DİJİTAL OYUN 
TASARIMI"
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oyun üretimine aşina olması. Yani 

biri yazılım alanında uzmanlaşmak 

isterken diğeri modelleme ya da 

senaryo üzerine çalışıyor ve kişisel 

çabalarla ortaya bir ürün koymaya 

çalışıyor. 

Türkiye de kaç üniversitede var 
dijital oyun tasarımı bölümü?
Dijital Oyun Tasarımı bölümü ilk 

olarak bildiğim kadarıyla Bahçeşehir 

Üniversitesi’nde kuruldu. Daha 

sonra Bilgi ve diğer üniversiteler bu 

alanı takip etti. Şu an yanılmıyorsam 

devlet üniversitesinde bir, vakıf 

üniversitelerinde toplamda altı yerde 

var. Ancak şunu unutmamak gerekir 

ki bölüm hem bir avantaj hem de 

dezavantaj. Akademik anlamda 

bölüm çatısı altında bire bir bu 

alana ait öğretim üyesi bulmanız 

imkânsız, çünkü lisansüstü eğitimi 

yeni yeni başlıyor. Bu nedenle 

öğretim üyelerinin hepsi dijital oyun 

tasarımının dallarından geliyor; 

mühendislik veya iletişim gibi. Mesela 

ben bu alana senaryo ve öyküleme 

alanından girdim, aslına bakacak 

olursanız uzmanlığım senaryo 

yazarlığı ya da sinema. Ancak alan 

öyle çok bileşkeyi içinde taşıyor ki 

yalnızca ‘yazılımcıyı, modellemeciyi, 

öykü yazarını, sanat yönetmenini, 

sesçiyi buldum; artık her şey tamam’ 

diyemiyorsunuz. Oyunu geliştirdiğiniz 

konu ile ilgili alanında uzman kişileri 

de bulmanız gerekiyor. Örneğin 

çevrenin korunmasına yönelik bir oyun 

geliştiriyorsanız bu alandan bir uzmanı 

da ekibe katmak zorundasınız veya 

madde bağımlılığını önlemeye yönelik 

bir hedefiniz varsa yine bu alanda 

uzmanlaşan bir sağlıkçıyı ekibinize 

dâhil etmek durumundasınız. Bu işin 

hukuksal mevzuatına, etik yönüne 

de bakmak gerekiyor. Diyelim 

oyunu ürettiniz, sürdürülebilirliğini 

nasıl sağlayacaksınız? Toparlamak 

gerekirse dışarıdan bakılınca kolay gibi 

görünse de alan, büyük bir ekibi içinde 

barındırıyor 

ve bu 

alanda 

eğitim 
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verecek kişileri bulmak da zorlaşıyor, ama 

bulduğunuz zaman hemen hemen hepsi 

hâlihazırda bu alanda aktif çalıştığı için 

sektördeki gelişmeleri, projeleri rahatça 

takip etme ve işbirliği olanakları doğuyor 

öğrenciler için. Tabii bu durum da büyük 

bir avantaj sağlıyor, çünkü kendini 

gösteren öğrenciler daha mezun olmadan 

yüksek ücretlerle çalışmaya başlıyorlar.

Dijital oyun tasarımı bölümünü tercih 
edecek öğrencilerin bir sanatsal 
yeterliliği olması gerekli mi? Yetenek 
sınavı falan var mı? 
İstanbul Aydın Üniversitesi Dijital Oyun 

Tasarımına girebilmek için sayısal puanınız 

olması gerekir. Herhangi bir yetenek sınavı 

gerekmiyor.

4 yıllık eğitim boyunca öğrenciler hangi 
yeterlilikleri elde ediyor?
Bölüm mezunlarının başta oyun 

yazılımcısı, sanat yönetmeni, grafik 

tasarımcı, ses ve görüntü uzmanı, içerik 

planlayıcı ve senarist olmak üzere pek 

çok değişik platformda yer alma şansı 

bulunmakta. Aynı zamanda bölüm 

mezunları, Dünya’da veya Türkiye’de 

dijital oyun endüstrisi içerisinde ya da 

animasyon ve yazılım gibi kendilerini 

geliştirdikleri alanlarda çalışma 

kabiliyetine sahip oluyorlar ve dijital oyun 

sektörü içerisinde bağımsız yapımlarda 

veya sektörde oyun tasarımcısı, oyun 

yazılımı ve oyun sektörünün diğer 

alt dallarında çalışabiliyorlar. Ayrıca 

projelerin niteliğine ve iş tanımına göre 

eğitim, medya, eğlence ve pazarlama 

sektörlerinde de çalışma imkânına 

sahip oluyorlar. Özetlemek gerekirse bu 

bölümden mezun olanlar oyun tasarımcısı, 

bilgisayar programcısı, bilgisayar 

animatörü, bilgisayar yazılım uzmanı 

olarak çalışabildikleri gibi 2 boyutlu ve 3 

boyutlu tasarımcı olarak oyun geliştirme 

stüdyolarında, animasyon stüdyolarında, 

bağımsız oyun geliştirme projelerinde, 

2 ve 3 boyutlu tasarım stüdyolarında 

çalışabilirler.

Mezun olan öğrenciler hemen iş 
bulabiliyor mu? 
Öğrenciler mezun olmadan önce iş 

buluyor, çünkü başta da dediğim gibi 

şirketlere gelen talepler oldukça yoğun 

ve bu taleplere yetişebilmek çok güç. 

Bu nedenle akademi-sektör işbirliği 

çerçevesinde şirketleşme, şirketi kampüse 

taşıma ve bu yolla öğrencileri yetiştirip 

hem onlara kazanç sağlama hem de 

işgücü sahası yaratma çabaları mevcut.

 
Şu an herkesin dilinde dijital oyun, 
mobil oyun? Bu popülerlik artacak mı 
yoksa oyunda başka bir evrimleşme 
görünecek mi? 
Genel olarak bölüm çerçevesinde 

konuştuğumuz için aslında sektöre hiç 

değinemedik. Pandemi sürecinin birçok 

sektöre olumsuz geri dönüşü olsa da 

geride bıraktığımız iki yıl oyun sektörünü 

beklediğimizden de fazla geliştirdi. 

Mobil oyunlar genellikleHyper-casual 

tarzında oluyor ve Hyper-casual oyun 

yapan firmaların sayısı arttı. Bu oyunlar 

geniş kitleleri odağına alan, rekabeti 

körükleyen oyunlar. Dijital oyunlar 

raporunda da küresel şirketlerin büyük 

IP’lerinin mobil versiyonlarını hazırladıkları 
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ve PC oyunlarının yanı sıra mobil oyun 

yelpazesini de genişlettiği vurgulanıyor. 

Ancak dönemsel olarak değişiklikler 

her zaman olur. Oyun, aynı zamanda bir 

medya ortamı olduğundan dönemsel 

olarak popülerlikler artıp azalacak ve 

sektör de buna göre konuşlanacaktır.

Tercih aşamasında olan öğrencilere 
neler tavsiye edersiniz?
Bazen ‘her işi ben yapabilir 

miyim?’ gibi sorular 

geliyor. İnsan isterse 

elbette yapabilir, 

ancak kalitesini 

ve bunun 

alacağı zamanı 

ve tabii geçip 

giden zaman 

çerçevesinde 

yaşanan 

değişimleri 

de hesaba 

katmak gerekir. 

Dijital oyunlarla 

ilgilenen bireylerin her 

şeyden önce sevdiği işi 

yapmasını öneririm. Dediğim gibi 

karşıdan bakılınca kolay gibi görünse 

de her şeyinizden çalıp yaptığınız işe 

veriyorsunuz. Kişinin uzmanlaşabileceği 

ve bıkmadan yapabileceği bir dalı seçmesi 

gerekir. Bir de işin içine bilgisayar girince 

insanın aklında asosyal birey imajı 

oluşuyor. Kendilerini saatlerce bilgisayar 

başına hapsetmektense kişinin gerçek 

hayata kendisini atıp gerekirse her gün 

gördüğü şeyleri ilk kez görüyormuşçasına 

yeniden incelemesi, onlara bakması, 

tanıması gerekir. Çevre tasarımı nasıl 

yapılmış, insan psikolojisi nedir, grupların 

sosyo-kültürel yapısı nedir, öyküleme 

nedir; kısacası kimsenin ilgilenmeyeceği 

veya göremeyeceği şeylere yeniden, 

bambaşka açılardan bakması gerekir. 

Yargılamadan, dışarıdan bakarak, bol 

bol sorgulayarak ilerlemesi gerekir. Eğer 

kitlelere eğlence için, eğitim için, savunma 

için, sağlık için ya da herhangi bir şey 

için bir şey tasarlayan bir ekibin 

parçasıysanız birbirinizi 

tamamlamanız gerekir; 

ister işin yazılım 

ayağında olun, ister 

modelleme… Yoksa 

iş mekanikleşir 

ve büyük bir 

kısırdöngüye 

girersiniz. En 

iyi oyunların 

neredeyse 

hiç oyun 

oynamayanlar 

tarafından 

tasarlandığı gerçeğini 

unutmamalıyız.

Bölümünüz hakkında son olarak 
söyleyecekleriniz var mıdır?
Bu bölüm yapısı gereği proje peşinde 

koşan, özgün fikirler geliştiren, bu 

işe yatırım yapan ve bilimsel üretimi 

de gerçekleştiren kişileri barındıran 

ekiplerle yürümeli. Bizler bu nedenle 

gelen öğrencilerimize daha çok ekip 

arkadaşımız, meslektaşımız gözüyle 

bakıyoruz ve onları bir an önce sahaya 

kazandırmak için elimizden gelenin 

fazlasını yapıyoruz.

İbrahim Yörük
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Cumhuriyet dönemi edebiyatının önemli yazarlarından bir tanesi olan Sabahattin 
Ali, 15 Şubat 1907 tarihinde dünyaya gelmiştir. Eğridere’de doğan yazar 1948 yılında 
Kırklareli’de vefat etmiştir. Türk edebiyatının önemli yazar ve şairleri arasında yer 
alan Sabahattin Ali, edebi kişiliği ile toplumcu gerçekçi bir düzleme oturtarak 
yaşamı boyunca deneyimlerini okuyucusuna yansıtmıştır. Kendisinden sonra 
gelen Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatını da etkisi altına alan yazar adeta bir 
figür haline gelmiştir. Öykü türünde eserler veren Ali, aynı zamanda kaleme aldığı 
romanlar ile de adından söz ettirmeyi başarmıştır.  

Romanlarında uzun tasvirlere yer veren Sabahattin Ali; aşk, sevgi ve zaman 
zaman ise siyasi tartışmalara gönderme yapan konuları ele almaktadır. Toplumsal 
aksaklıkları da eserlerine konu eden Sabahattin Ali, yaptığı eleştiriler ile ön plana 
çıkmaktadır. Sabahattin Ali’nin şair ve yazarlık hayatı boyunca kaleme aldığı pek 
çok eser vardır. 

Sabahattin Ali
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Farklı alanlarda pek çok konuyu 

kaleme alan Sabahattin Ali’nin 

çeşitli eserleri bulunmaktadır. 

Söz konusu eserler aşağıdaki 

gibidir. 

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Hakkında 
Bilgiler 

Türk edebiyatındaki akımlar genellikle 

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde 

yurt dışına gönderilmiş olan aydınlar ile 

başlamıştır. Söz konusu aydınlar Avrupa 

devletlerinin öğrendiği yenilikler ile 

toplumda edebi eserlerin ayrılmasına neden 

olmuştur. Cumhuriyet dönemi de söz 

konusu eserler arasında yer almaktadır. 

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı 1923 ile 

1940 yılları arasını ve 1940’dan sonrasını da 

kapsayan edebiyat dönemidir. Cumhuriyetin 

ilan edilmesi ile birlikte başlayan edebiyat 

dönemi çağdaş anlayışlar ile kendisini 

geliştirebilmiştir. Kurtuluş Savaşı’nın 

verdiği etki nedeni ile Anadolu’nun ve 

Anadolu’daki halkın özellikleri ve sorunlarına 

yoğunlaşılmıştır. 

Milli edebiyat dönemindeki gibi Cumhuriyet 

döneminde de yazarlar eserlerini İstanbul 

Roman
• Kuyucaklı Yusuf (1937)
• İçimizdeki Şeytan (1940)
• Kürk Mantolu Madonna (1943)

Öykü
• Değirmen (1935)
• Kağnı (1936)
• Ses (1937)
• Yeni Dünya (1943)
• Sırça Köşk (1947)

Şiir
• Dağlar ve Rüzgâr (1934)
• Kurbağanın Serenadı (1937)
• Öteki Şiirler (1937)

Oyun
• Esirler (1936)

Sabahattin Ali ve Eserleri
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Türkçesi ile hazırlamıştır. Yurdun dört 

bir yanındaki okulların ve kursların 

açılması okuma ve yazma oranını 

yükseltmiştir. Bu da yazarların 

ve okurların sayısının artmasını 

sağlamıştır. Cumhuriyet dönemi 

şiirlerinde genellikle vatan sevgisi 

ve kahramanlık konuları işlenmiştir. 

Bunun yanı sıra roman ve öykülerde 

ise yanlış batılılaşma, kuşak 

çatışmaları ve savaş gibi toplumsal 

olaylar konu edilmiştir. Özellikle 

Halide Edip Adıvar’ın kaleme aldığı 

Ateşten Gömlek, Kurtuluş Savaşı’nı 

anlatan önemli bir tarih kitabı 

olmuştur. Cumhuriyet döneminin 

son yıllarında Avrupa sanat akımının 

etkilerini görmek mümkündür. 

Varoluşçuluk felsefesi, Dadaizm gibi 

çeşitli akımlar Türk edebiyatında 

ki yerini almıştır. Bu dönemde 

Beş Hececiler ve Yedi Meşaleciler 

edebiyat grupları oluşmuştur.  

 

Cumhuriyet Dönemi  
Yazarları
 
Cumhuriyet dönemi yazarlarını 

beş hececiler, milli edebiyat zevk 

ve anlayışını sürdüren şairler, yedi 

meşaleciler, garip hareketi ve 

ikinci yeniler gibi gruplara ayırmak 

mümkündür. 

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını 
Sürdüren Şairler
Bu dönemin şairleri; Ahmet Kutsi 

Tecer, Arif Nihat Asya, Orhan 

Şaik Gökyay, Kemalettin Kamu, 

Ömer Bedrettin Uşaklı, Bedri 

Rahmi Eyüboğlu, Behçet Kemal 

Çağlar, Necmettin Halil Onan, Zeki 

Ömer Defne ve Coşkun Ertepınar 

şeklindedir. 
 
Beş Hececiler
Beş Hececiler grubu; Faruk Nafiz 

Çamlıbel, Enis Behiç Koryürek, Halit 

Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaç ve 

Orhan Seyfi Orhon gibi isimlerden 

meydana gelmektedir. 
 

Yedi Meşaleciler
Yedi Meşaleciler grubunda 

yer alan yazarlar; 

Sabri Esat 
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Siyavuşgil, Vasfi Mahir Kocatürk, Yaşar Nabi Nayır, 

Cevdet Kudret, Kenan Hulusi, Muammer Lütfi, Ziya 

Osman Saba şeklindedir. 
 
 
Garip Hareketi
Garip Hareketi grubunda Oktay Rıfat, Melih Cevdet, 

Orhan Veli gibi isimler bulunmaktadır. 
 
 
İkinci Yeniler
İkinci Yeniler grubunda Edep Cansever, İlhan Berk, 

Ece Ayhan gibi isimler yer almaktadır. 
 
 
Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir
Bu grupta yer alan edebiyatçılar; Nâzım Hikmet, Rıfat 

Ilgaz, Aziz Nesin, Ceyhun Atuf Kansu, Ahmed Arif, 

Ercüment Behzat Lav, Arif Damar, Şevket Süreyya 

Aydemir, Vedat Nedim Tör, Enver Gökçe, Şükran 

Kurdakul ve Mehmet Başaran şeklindedir. 
 
 
Hapis Hayatı Yaşayan Yazarlar
Cumhuriyet edebiyatı döneminde bir çok yazar 

hapse girmiştir. Bunlardan biri Necip Fazıl’dır. 27 

Mayıs olaylarından sonra tutuklanan Fazıl, Sır isimli 

piyesinde milleti kanlı ihtilale teşvik etmesi nedeni ile 

mahkemeye çıkarılmıştır. Bu olaydan sonra da 2 kez 

hapse girmiştir. 

Ünlü romancı Kemal Tahir, Nuri Tahir’de Sabahattin 

Ali’nin bir öyküsünü hediye etmesi nedeni ile 

tutuklanmıştır. Aralarında Nazım Hikmeti, Hikmet 

Kıvılcımlı ve Kemal Tahir’in de bulunduğu 17 kişi 

komünizm yoluyla askeri isyana tahrik ve teşvik 

suçu nedeni ile 1937 yılında tutuklanmıştır. Bahriye 

Olayı olarak adlandırılan olayda Tahir, Sabahattin 

Ali’nin kitabını hediye etmesi nedeni ile 15 yıl ağır 

hapis cezası almıştır. Ancak bu süreçte Sabahattin 

Ali tutuklanmamış ve kitapları da serbest bir şekilde 

satılmaktaydı. 

 

 
Büşra Yörük
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Amasya, doğuda Tokat, güneyde 
Yozgat, batıda Çorum, kuzeyde 
Samsun illeri ile çevrilidir. 
Deniz seviyesinden 400 metre 
yükseklikte, Yeşil ırmağın Orta 
Karadeniz Dağları (Canik) arasında 
oluşturduğu vadi üzerinde 
kurulmuştur. 

İlk yerleşimin MÖ. 5.500 
yıllarına kadar uzandığı 
belirlenen Amasya; Antik 
Çağ’dan günümüze kadar 
geçen zaman içerisinde, 
Hitit, Frig, Kimmer, 
Lidya, Pers, Roma, Bizans, 
Danişmend, Selçuklu, İlhanlı 
ve Osmanlı medeniyetlerine 
ev sahipliği yapmıştır. 1393 
yılında Osmanlı topraklarına katılan 
Amasya, Osmanlı padişah ve 
şehzadelerinin gösterdikleri özel ilgi 
nedeniyle "şehzadeler şehri" olarak 
da ün yapmıştır. Amasya, Kurtuluş 

Savaşı sırasında ön plana çıkmıştır. 
19 Mayıs 1919' da Samsun' da 
başlayan Milli Mücadelenin ilk adımı 
12 Haziran 1919' da Mustafa Kemal' 
in Amasya' ya gelmesiyle devam 
etmiştir. Kurtuluş Mücadelesinin 
planları hazırlanmış, Erzurum ve 

Sivas Kongrelerinin toplanmasına 
burada karar verilmiş, 22 

Haziran 1919' da yayınlanan 
Amasya Tamimi ile "Milletin 
İstiklalini yine milletin azim 
ve kararını kurtaracağı" 
Amasya' da ilan edilmiştir. 
 

Kaplıcalar bakımından da 
oldukça zengindir Amasya. 

Terziköy Kaplıcası, Gözlek ve 
Hamamözü (Arkutbey) Kaplıcası 

şifalı sularda huzur bulmanız için en 
doğru adresler arasında gelir.                                                 
Amasya Beji Mermeri, elma, soğan 
ilin önemli ürünleri arasında yer alır. 
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Amasya Kapı Ağası 
Medresesi, Şirvanlı Cami 
/ Azeriler Camii, Çilehane 
Camii, Ferhat Su Kanalı, 
Kral Kaya Mezarları, Amasya 
kalesi, Kızlar sarayı, Çelebi 
Mehmet medresesi, II. 
Bayezid Külliyesi, Aynalı 
Mağara ve kazı çalışmalarının 
devam ettiği Oluz höyük 
önemli tarihi yerler arasında 
sayılabilir. 

Tarihi Yerler

Daglar, Nehirler, Ovalar… 

Dağlar: Akdağ, Karaömer, 
Sakarat, Sarıtaş, Buzludağ, Canik 
Dağları’nın Çalıca tepesi, Tavşan 
Dağı, İnegöl Dağı, Çakır Dağı, Yel 
değirmeni tepesi.  

Göller: Borabay Gölü en büyük 
gölüdür. Bunun dışında irili ufaklı 
birçok baraj gölü mevcuttur. 
Bunların arasından bazıları,  
Yedikır, Gümüşhacıköy, Derinöz, 
Gediksaray Baraj Gölleridir. 
Nehirler: Yeşilırmak ve Çekerek 
ırmakları, Deliçay, Kuruçay, Kelkit, 
Destek, Gökdere, Tersakan, 
Hamamözü ve Kavşak çayları 
bulunur. 
 
Ovalar: Geldingen, Merzifon, 
Suluova, Gümüş ve Aydınca 
ovasıdır. Ayrıca Yeşilırmak, 
Göynücek, Karaçavuş, Ezine, 
Ferhatarası, Durucasu, Destek, 
Onlukköprü ilin büyük 
vadilerinden bazılarıdır. 
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Amasya'da şehzadelik 
yapmış ve Osmanlı'da 
tahta oturmuş 7 padişah 
ve Şehzade Mustafa'nın 
da aralarında bulunduğu 
5 şehzadenin heykellerinin 
bulunduğu Şehzadeler 
Müzesini, Boraboy 
Gölü’nü, İstasyon (meydan) 
Köprüsü’nü, Yalıboyu evlerini, 
Arkeoloji müzesini, Amasya 
kalesini, saat kulesini, 
Sabuncuoğlu Şerefeddin Tıp 
ve Cerrahi Müzesi’ni gezmeyi 
unutmayın.

Amasya ekolojik yapısı itibariyle zengin bir bitki 
örtüsüne, dolayısıyla da zengin mutfak kültürüne 
sahiptir. Amasya çöreği, yağlı/katmer, kabak kavuklu 
pilav, bişi, cırıtka/ cızlak /akıtma, döndürme, ekmek 
aşı, eli böğründe, haşhaşlı cevizli çörek, hengel, 
kıymasız mantı, kaypak, mayalı, patlıcanlı pilav, sini 
suböreği, tepsi böreği, yakasal böreği ve yanuç yöresel 
yemekler olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
onaylanmıştır. 

Yöreye özgün diğer yemekler arasında, çatal çorba, 
helle çorbası, kesme ibik çorbası, toyga çorbası, cilbir, 
sulu köfte, pirpirim, mumbar, bakla dolması, patlıcan 
çullaması, pancar (pastırmalı),Amasya boranisi, sirkeli 
ciğer, Şıngır kebabı, yufka tatlısı , gömlek kadayıfı, 
halbur tatlısı, zerdali gallesi, unutma beni tatlısı, ayva 
galesi ve elma hoşafı sayılabilir.
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Hitit belgelerine göre 
Amasya’nın bilinen ilk 
adının Hakmiş [Khakm(p)
is] olduğu sanılmaktadır. Bu 
isimin Perslerin Amasya’yı 
fethine kadar devam ettiği 
değerlendirilmektedir.
Amasya’nın Mitridates 
Krallığı Dönemi'ndeki adı 

“Amasseia” dır. Özellikle 
M. Ö. II. yüzyıldan itibaren 
darp edilen Amasya şehir 
sikkelerinde AMASSEİA 
ibaresi açıkça görülmektedir. 
Zaten coğrafyacı- bilgin:  
Strabon’a göre de Helenistik 
dönemde Amaseia olan 
kentin adının, Amazon 
kraliçesi Amisis’ten geldiğini 
düşünmekte. 
Amaseia sözcüğü, “Ana” 
anlamına gelen ve 
özellikle “Ana Tanrıça” yı 
kasteden ‘Ama’ ve onun 
çeşitlemesi olan ‘Mâ’ ibaresi 
ile bağlantılıdır. Bundan 
hareketle denilebilir ki 

Amaseia “Ana Tanrıça Mâ’nın 
şehri” anlamına gelmektedir.
Roma döneminde 
Amaseia adı fazla bir 
değişikliğe uğramadan 
AMACIAC (Amasia) olarak 
kullanılmıştır. Amasya’nın adı 
Danişmendliler zamanında 
ise bazen Amasiyye, bazen 
de Şehr-i Haraşna olarak 
anılmıştır.  Selçuklu, İlhanlı, 
Beylikler ve Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde 
de Amasya adı herhangi 
bir değişikliğe uğramadan 
günümüze kadar gelmiştir.

Merzifon Abide Hatun Camii’nin tavan nakışlarını 

görmeden, yöresel yemekleri ve ünlü misket 

elmasını tatmadan, müzelerini gezmeden, 

nehrin kenarında dizilen tarihi yalıboyu evlerinin 

fotoğraflarını çekmeden, Harşena Dağındaki 

Amasya Kalesinden şehri izlemeden yaşadığınız 

yere dönmeyin diyebiliriz. 

Kaynak:  
Amasya Valiliği, Amasya Belediyesi, Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

…ilginc…
Bilgiler
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Nevzat Tarhan 

Kutlu Payaslı  

Yakup Yavru  

Çağlar Çorumlu 

Sadun Aksüt 

Sedat Berke Özkök  

İsmet Cerit 

Yapmadan Donme

AMASYA

Ümit Şener
Gazeteci-Yazar
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11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü 
yaklaşırken dünyada kızlara verilen 
önem gün geçtikçe daha da artıyor. 
Pozitif ayrımcılık olarak da bilinen ve 
kadınlara tanınan haklar, kızların da 
daha sağlıklı bir şekilde yaşamlarını 
sürmelerine imkân tanıyor. 11 Ekim 
yaklaşırken günün anlam ve önemini 
ele alarak Dünya Kız Çocukları Günü 
hakkında değerlendirmeler yapmak 
isabetli olacaktır. 

Kızlar, tarihin her döneminde erkeklerin 
gölgesinde bırakılmak zorunda kalmış 
olan varlıklardır. Erkeğin güçlü, hâkim, 
etkin ve irade sahibi olduğu bir düşünce 
yapısı çok yakın dönemlere kadar 
insanlığın temel anlayışı olmuştur. 
Ancak modernite ile birlikte kızlar da 
erkekler gibi yaşamın içinde var olmaya 
başlamıştır. 
Farklı toplumlarda kadınlara verilen 
değerin farklılaştığı bilinse de modern 

dönemlerde dahi kızların tam anlamıyla 
özgür yaşayamadıkları bilinmektedir. 
Türkiye’de ve dünyada ötekileştirilen 
kızları 11 Ekim Dünya Kız Çocukları 
Günü’nde hatırlamak ve onların haklarını 
savunmak hepimizin görevi. 

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü 
Aslında Ne?
Dünya Kız Çocukları Günü, çok eski bir 
tarihi olmayan ve kız çocuklarına yönelik 
olumsuz tavırların ortadan kaldırılması 
amacıyla getirilen bir gün. Bu konuda 
farkındalık yaratmak adına Türkiye, 
Peru ve Kanada’nın ortak girişimiyle 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 
girişimler başlatılmıştır. Söz konusu 
girişimlerin sonucu olarak 19 Aralık 2011 
günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
11 Ekim’in ‘Dünya Kız Çocukları Günü’ 
olarak kutlanmasını kabul etmiştir. 
Dünyada ilk defa 2012 yılında kutlanan 
bu günün her yıl teması farklı 
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olmaktadır. İlk kutlandığı yıl çocuk 
yaştaki kızların evlendirilmesini konu 
alan Dünya Kız Çocukları Günü için 2021 
yılında belirlenen tema ‘Dijital Jenerasyon, 
Bizim Jenerasyon’ oldu. Kız çocukları için 
daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşamın tesis 
edilmesini konu alan Dünya Kız Çocukları 
Günü’ne COVID-19 etkileri nedeniyle 
yardıma muhtaç kız çocuklarına vurgu 
yapılması da amaçlanıyor.
‘Dijital Jenerasyon, Bizim Jenerasyon’ 
temasının tercih edilmesindeki en önemli 
etken kız çocuklarının erkeklere nazaran 
dijital cihazlara daha az ulaşabilmesi 
olmuştur. Herkes için gerçekleşecek olan 
dijital dönüşümle birlikte dijitalleşmede 
de eşitlik elde edilmesi mümkün 
olabilecektir. Bu nedenle de 2021 yılının 
teması oldukça özeldir. 
 
Kızlar Başarabilir Vurgusu
2021 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 
gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde 
kız çocuklarının beklentilerine cevap 
verecek bir ortam tesis edilmesi söz 
konusu olacaktır. Bu bağlamda Birleşmiş 
Milletler tarafından yapılan deklarasyonda 
kız çocuklarının aslında her şeyi 
başaracak güçleri olduğu ifade ediliyor. 
Kız çocuklarına bu fırsatı tanıyarak onlara 
daha sağlıklı yarınlar vaat edilebilir. 

Birlikte daha güçlü yarınlara mesajını da 
vermeyi başaran bu temayla birlikte 2021 
yılı ve sonrası için kızlar adına yeni bir 
umut da doğmuş olacak.  

Dünya’da ve İslam Coğrafyasında Kadın
Kadının dünya toplumları ve İslam 
coğrafyası için değeri daima tartışma 
konusu olur. 11 Ekim yaklaşırken bu 
konuyu tekrar gündeme getirmek ve 
toplumsal bir problem haline gelen 
kadına şiddete dur demek adına harekete 
geçmek gerekir. Bu bağlamda kadına 
şiddetin, cinsel istismarın ve daha pek 
çok toplumsal problemin şirin bir gün 
ilanından çok daha fazlası olduğunu 
vurgulamak gerekir.
Türkiye, kadına şiddet ve cinsel istismar 
konusunda oldukça başarısız bir 
ülkedir. Toplumsal şiddetin her boyutu 

gözlemlenebilirken kadının toplum 
içerisindeki değeri günden güne 
düşmektedir. Bir erkeğin ‘Seni öldürsem 
3-5 ay yatarım’ sözlerini kullanabileceği 
bir ortamda bir kadını öldürme cesaretini 
bulması çok da sürpriz değildir.
Türkiye’de kadına şiddetin yanı sıra 
cinsel istismarın da çok ciddi boyutlarda 
olduğu bir gerçek. Yıllarca akrabaları 
tarafından istismara uğratılan ve bunu 
söylemeyi dahi utanç kaynağı gören 
kadınların yaşadığı bir toplumda sorunun 
ne olduğunu bulmak ve çözmek gerekir. 
Kadına bakışın sorunlu olduğu bir 
toplumda sistemin kusursuz olması yine 
bir şey değiştirmeyeceğinden önemli olan 
toplum dinamiklerini güncellemektir. 

İslam’da Kadının Yeri
Türkiye’de yaşanan kadın cinayetleri ve 
cinsel istismar durumları medeni bir 
toplumda yaşanmasının yanı sıra İslam 
inancının baskın olduğu bir ülkede 
yaşanıyor. Bu durumun İslam inancı ile 
ters düşen pek çok yönü var.
İslam öncesi dönemlerde gömülen ve 
yaşam hakkı verilmeyen kadınlar maalesef 
İslam’ın hakim olduğu toplumda tecavüze 
uğrayan ve yan yürüdü mü öldürülen 
bir metaya dönüşmüş durumda. İslam 
‘Öldürme’ der. İslam’ın yanı sıra modern 
hukuk da aynı emri verir. Ancak 11 Ekim 
geldiğinde en ön saflarda kızların – 
kadınların haklarını savunanların kadınlara 
yönelik tecavüzü ve şiddeti önleyememesi 
ciddi bir paradokstur.
Türkiye’de ve dünyada kadına yönelik 
bakış açısının değişmemesi kadınlar için 
bir korku coğrafyasının oluşmasına neden 
oluyor. Erkek adam yapar düşüncesinin 
kadın yaparsa kötü kadın olur şeklinde 
karşılık bulması maalesef sığ bir anlayışın 
işaretidir. Empati kurma yeteneği gelişmiş 
bir toplum olduğumuzda 11 Ekim Dünya 
Kız Çocukları günü daha büyük bir 
anlam ifade edecektir. Hem İslami hem 
de medeni anlamda bizi yönlendiren 
kurallara uyarsak bunu çok daha kısa 
sürede yakalayabiliriz.

Fatma Dursun
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Yakup Baydar
Nişantepe  Mahallesi

MUHTARLARI
MAHALLELERİMİZİN

Yakup Bey merhaba,  bize kendinizi  

tanıtır mısınız? 
1974 Ardahan Çıldır doğumluyum. Küçük 

yaşlarda Ardahan Çıldır’dan, Çekmeköy 

Nişantepe’ye geldik. Evli ve 3 çocuk 

babasıyım.

Ne kadar zamandır muhtarlık 

yapıyorsunuz? Muhtarlık yapmayı 

neden seçtiniz? 
4 dönemdir muhtarlık yapmaktayım. 

Bu süreçlerde elimden geldiğince her 

konuda mahalle sakinlerime yardımcı 

olmaya çalışıyorum. Muhtarlığı meslek 

olarak değil hizmet olarak görmekteyim. 

Mahalleyi ve mahalleliyi tanıdığımdan 

sorunlarına daha iyi çözüm bulmaya 

çalışıyorum. 

Nişantepe mahallenizi bize tanıtır 

mısınız? 
Nişantepe Mahallesi’nde 11.000 nüfus 

ve 6400 seçmen bulunmaktadır. 

Mahallemizde 4 tane devlet okulu, 5 tane 

özel okulumuz, 2 tane parkımız, 1 tane 

spor tesisleri parkımız ve sağlık ocağımız 

bulunmaktadır. Kısacası 82 sokak ve 5 

caddemiz bulunmaktadır. 

Muhtarlık yaparken başınızdan geçen 

ilginç bir anınızdan bahseder misiniz?
Pandemi sürecinde yaşlı olan 

vatandaşlarımızın maaşını  teslim etmek 

için bankadan çektik. Bir vatandaşıma 

teslim etmeye gittiğimiz zaman yaşlı 

amcanın uyuduğu söylendi. Oysaki 3 

gün önce vefat etmiş. İnsanlar bu kadar 

acımasız ve ilginç bir hale gelmişler.
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Muhtarlık yaparken çektiğiniz zorluklar neler oluyor?  Mahallenizdeki 

vatandaşlarla iletişiminiz nasıl?
Mahallemdeki en büyük problemimiz imarın düşük parsellerin ise hisseli 

olmasıdır. Eski bir mahalle olduğu için herkes birbirini tanımaktadır. Ben 

de küçük yaşlardan beri bu mahallede yetişmiş biriyim. Bu nedenle bütün 

mahalle sakinleriyle iletişimimi iyi olmuştur. 

 

Mahallenizde şu ana kadar yaptığınız çalışmalar neler? 
Eski bir mahalleye sahip olduğumuz için birçok şeyde katkım bulunmaktadır. 

Mahalleme yenilik getirmek için elimden geldiği kadarıyla destek oldum ve 

olmaya çalışmaktayım.
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Pandemi sürecinde Nişantepe 

Mahallesinde ne tür çalışmalar 

yaptınız? 
Bu süreçte sosyal yardım anlamında yaşlı 

ve engelli vatandaşlarımızın yanında 

olduk. Hayırseverlerin destekleri ile 

ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olduk. 

Mahallemizdeki ihtiyaç sahibi olan 

vatandaşlarımızı tespit edip gerekli 

kurumlara yönlendirdik. Veresiye 

defterleri, elektrik ve su faturalarına 

kadar ödedik. Elimizden geldiği kadar da 

ödemeye devam edeceğiz.

 

Mahallenizde ne tür çalışmalar 

yapmayı düşünüyorsunuz? 

Planladığınız projeleriniz var mı? 
Benim mahallemde imar problemi 

olduğu için hiçbir kamu binası 

yapılmamaktadır. Bu sorun ne 

kadar çabuk çözüme kavuşursa 

mahalleliye hizmeti de o kadar hızlı 

götürebileceğimizi biliyorum. 

Ümit ŞENER
Gazeteci-Yazar
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Dünya tasarruf günü, 
her yıl 30 Ekim’de dünya 
genelinde kutlanmaktadır. 
Geleceğimiz ve insanlık için büyük 
bir öneme sahip olan tasarruf ile ilgili 
bilinmesi gereken tüm detayları sizler 
için derledik.  
 

Dünya Tasarruf Günü mali açıdan zor 

bir zamanda başlamıştır. Dünya hala 

1. Dünya Savaşı'nın sonuçlarından acı 

çekiyorken küresel ekonomik kriz an 

meselesiydi. Bu süre zarfında, nüfusu 

tasarrufa yaklaştırmak hükümetlerin 

önemli bir endişesiydi. Yatırımlar ancak 

yeterli tasarruf sağlandığında yapılabilir 

duruma gelmiştir. Tasarruf, daha sonra 

bir güvenlik yastığı, emeklilik hükmü 

veya hatta bir gelir kaynağı olarak 

hizmet edebilecek bir finansal temel 

oluşturmak için önemli hale gelmiştir 

Faiz, zaman içinde tasarrufların 

değerini artırır ve en azından kısmen 

enflasyonun neden olduğu kaybı 

dengeler.
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Tasarruf Oranı Nedir?
Bir ekonominin ne kadar tasarruf 

sağladığı tasarruf oranı ile ifade edilir. Bu 

kilit rakam, harcanabilir gelirin ortalama 

yüzde kaçının tasarruf edildiğini belirler. 

Günümüzde bu tasarruf oranı %10 

civarındadır. Bu, her vatandaşın gelirinin 

yaklaşık onda birini geri koyduğu 

anlamına gelmektedir. 

Nasıl Tasarruf Yapılır? 

Tasarruflar çoğu zaman banka hesaplarında (tasarruf defteri), ara para hesaplarında, vadeli 

mevduat hesaplarında, cari hesaplarda veya sadece bir kumbarada yapılır. Vatandaşların 

buna yatırdığı para, kredi için bankalara sunuluyor. Karşılığında, tasarruf edenlere, tasarruf 

için bir ödül olarak faiz verirler. Bu faiz oranları genellikle diğer yatırım türlerinden daha 

düşüktür. Özellikle banka hesapları genellikle düşük faiz getirir. Sabit vadeli mevduatlarda, 

faiz oranları genellikle önemli ölçüde yüksektir. Bu finansal yatırım biçiminin avantajı, 

neredeyse hiç başarısızlık riski olmayan çok güvenli bir yatırım olmasıdır. Özellikle 

ekonomik açıdan çalkantılı zamanlarda birçok kişi güvenli yatırım şekillerini tercih 

etmekte ve parasını yukarıda bahsedilen hesaplarda biriktirmektedir. 

Dünya Tasarruf Günü çocuklara onların da şimdiden tasarruf etmeye başlamaları 

gerektiğini hatırlatır. Çünkü sadece erkenden parasını bir kenara koyanlar az bir çabayla 

bir servet biriktirebilirler. Küçük hediyelerle çocuklar fedakârlıkları daha tatlı hale 

getirebilirler. Dünya Tasarruf Günü'nü bu kadar çekici yapan da budur.

33



Tasarrufun esas olarak çocuklara yönelik olması boşuna değildir. Hayatın ilk birkaç 

yılında, ekonomik ve diğer tüm alanlarda dahil olmak üzere bir ömür boyu korunan 

birçok alışkanlık oluşur. Bu nedenle ebeveynler çocuklarına paranın, elektriğin, yemeğin, 

ekmeğin, suyun ve tasarrufun değerini öğretmek için kesinlikle zaman ve emek 

harcamalıdır. Bu, örneğin, çocuğun cep harçlığının bir kısmını kenara koymasını içerir 

(örneğin, %90 harcama, %10 tasarruf iyi bir orandır). Çocuklar para için çalışmanın 

ne kadar uzun ve ne kadar zor olduğunu öğrendiklerinde bile, kazandıkları para 

konusunda daha dikkatli olurlar.

Çocuklara 
Tasarruf Etmeyi  
Nasıl Öğretebilirsiniz?
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Hangi Alanlarda Tasarruf Yapılır?
Tasarruf dendiği zaman akla ilk olarak para tasarrufu 

gelmektedir. Ancak günümüzde zamanın ne denli 

önemli ve değerli olduğu düşünüldüğünde zamandan 

tasarruf etmeninde büyük bir öneme sahip olduğunu 

ifade edebiliriz. Bu noktada zamandan tasarruf 

ederek de büyük avantajlar elde edebilmeniz 

mümkündür.

Zamandan tasarrufun yanı sıra elektrik, 

su ve doğalgaz gibi alanlarda da tasarruf 

yapılabilmektedir. Özellikle enerji kaynaklarının 

ve su kaynaklarının hızla tüketildiği 

günümüz koşullarında elektrik, doğal gaz 

ve su tasarrufunun büyük bir öneme sahip 

olduğunu net bir şekilde ifade edebilmemiz 

mümkündür. 

Zaman, para, elektrik, doğalgaz ve su gibi 

alanlarda tasarruf elde etmenin yanı sıra gıda ve 

besinler açısından da tasarruf edilebilmektedir. 

Söz konusu tasarruf yöntemi son derece önemli ve 

değerlidir.  

Bir şeyi ve malzemeyi idareli bir şekilde kullanma, 

tutumlu olma, boş yere sarf etmeme ve israflı harcamalar 

gerçekleştirmeme tasarruf etmenin en kritik noktalarından 

bir tanesidir. İnsanlık ve tüm canlılar için büyük bir öneme 

sahip olan tasarruf ile eldeki kaynakların tüketilmesi 

önlenmektedir. 

Tasarrufun esas olarak çocuklara yönelik olması boşuna 

değildir. Hayatın ilk birkaç yılında, ekonomik ve diğer 

tüm alanlarda dahil olmak üzere bir ömür boyu 

korunan birçok alışkanlık oluşur. Bu noktada 

çocuklara tasarrufu en iyi şekilde açıklamak 

gerekmektedir. 
 
 
Neden Tasarruf Etmelisiniz?
Günlük hayatımızda sürekli kullandığımız 

ürünlerde tasarruf yaparak büyük bir 

kazanç elde edebiliriz. Her alanda 

kullanılan elektrik özellikle dikkat edilmesi 

gereken önemli bir tasarruf konusudur. 

Gereksiz yanan ışıkların kapatılması ve 

muslukların boşa akmaması en iyi tasarruf 

yöntemleri arasındadır. 
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2021 EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda 

mücadele eden Ampute Milli Takımımız, bir kez daha 

gururumuz olarak, tarihin sayfalarına altın harflerle 

“ŞAMPİYON OLDUK” yazdı.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 
bünyesindeki  Ampute Futbol Milli Takımımız, 
Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 
EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası 
finalinde İspanya’yı 6-0 mağlup ederek 
şampiyon oldu. Milliler, 2017 yılında İstanbul’da 
da Avrupa Şampiyonluğu’na uzanmıştı. 

 
D Grubu’nda müthiş bir başarı göstererek, 
Gürcistan’ı 10-0, İtalya’yı 11-0 mağlup eden 
millilerimiz, çeyrek finalde İrlanda’yı 4-0 
yendikten sonra yarı finalde Rusya’yı 5-2 
mağlup etmişti. Finalde İspanya ile karşılaşan 
ay-yıldızlılar, İspanya’yı 6-0 mağlup ederek, 
şampiyon oldu. Ay-Yıldızlılarımızı farklı zafere 
taşıyan golleri 6, 10 ve 26. dakikalarda Ömer 
Güleryüz, 21 ve 42. dakikalarda Kemal Güleş ile 
23. dakikada Rahmi Özcan attı.
Şampiyonada 36 gol atıp, kalesinde 2 gol gören 
Milli takımımızda, Ömer Güleryüz en değerli 
oyuncu ve gol kralı kupalarını da kazanarak 
büyük bir başarıya imza attı. 

Güneydoğu Gazisi olan Ampute Futbol Milli 
Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, 
Avrupa şampiyonluğu sevincini oyunculuktan 
sonra teknik direktör olarak da yaşayarak tarihe 
geçti. 

 
Şampiyon Kadromuz:     
Bülent Çetin, Alican Kuruyamaç, 
Kemal Güleş, Ömer Güleryüz, Şehmus 
Erdinç, Feyyaz Gözaçık, Rahmi Özcan, 
Fatih Şentürk, Selim Karadağ, İsmail 
Korkmaz, Serkan Dereli, Rüstem 
Kurhan, Okan Şahiner.
Antrenör: Osman Çakmak
Kaleci antrenörü: İlhan Elmalı 
Yardımcı antrenör: Ali Öğüt

Ümit ŞENER
Gazeteci-Yazar
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Cahit Zarifoğlu’nun şiirinde; 

“Bu insanlar dev midir
Yatak görmemiş gövde midir” diye 
bahsettiği Türk edebiyatında Yedi Güzel 
Adam olarak bilinen isimler Nuri Pakdil, 
Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, 
Alaaddin Özdenören, Akif İnan, Erdem 
Bayazıt ve Sezai Karakoç’tur. Şiirin 
bölümlerinde yedi güzel adamın her 
birinin bir şey gördüğünü ve gereğini 
yaptığını görürüz. Biri “kan” görür ve 
gereğini beller, biri “aşk” görür ve gereğini 
beller, biri “dağ”, biri “yar”, biri “bela” 
ve biri “sofra” görür ve gereğini beller. 
Şiirde altı güzel adamın ne gördüğünden 
bahsedilir. Yedinci güzel adam ise 
“diğerlerini” görür. 

Türk edebiyatına eserleriyle, şiirleriyle, 
fikirleriyle katkıda bulunan bu isimlerin 
kesiştikleri birçok ortak nokta var. 
Bunların belki de en önemlisi onları 
buluşturan şehir Kahramanmaraş’tır. 
Şiirin başkenti unvanını taşıyan 
şehir, ülkemizin önemli kalem sahibi 
ve düşünce insanının yetişmesine 
vesile olmuştur. Yıllardır süregelen 
şiir geleneğine sahip olan şehirde 
edebiyat ve yazım alanında başarılı 
çalışmalar yapılmaktadır. Bunun en 
güzel örneklerinden biri Yazar Duran 
Boz’un editörlüğünü yaptığı Eylül ayında 
okuyucuyla buluşan “7 Güzel Adam’ın 
Maraş’ı” kitabıdır. Eserde Yedi Güzel 
Adam’ın Maraş’a ait yazıları ve şiirleri 
bulunmaktadır. Eserde ayrıca Yedi 
Güzel Adam’ın hocası olarak bilinen 
üstat Necip Fazıl Kısakürek’in de yazıları 

bulunmaktadır. Kahramanmaraş’ta 
doğmamasına rağmen Necip Fazıl 
Maraş Hitabesinde şunları söyler: 
“Memleketinizde doğmadım. Fakat 
babadan oğula, oranın eski bir 
familyasından geliyorum. Kendimi 
yüzde yüz Maraşlı sayabilirim. Maraş’a 
ekleyebilecek hiçbir şerefim yok. Fakat 
Maraşlı olmaktan gelen bir şeref 
taşıyorum. Bu şerefi içimde rastgele bir 
duygu değil, sistemli bir şuur halinde 
besledim.” 

Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediyesi’nin kültür yayını olan “7 
Güzel Adam’ın Maraş’ı” eserinde yedi 
güzel adamın Maraş’a ve birbirlerine 
dair hatıra, yazı ve şiirlerinin yanı sıra 
Yedi Güzel Adam’a dair Arif Ay, Erdoğan 
Aydoğan, Duran Boz, Atıf Bedir, Bekir 
Karlığa, Hüseyin Yorulmaz, Ömer Erinç 
ve Ali Haydar Haksal’ın da yazı ve şiirleri 
bulunmaktadır.

7 Güzel Adam’ın 
Maraş’ı

ADI: 7 Güzel Adam’ın Maraş’ı

EDİTÖR: Duran Boz

BASIM YILI: 2021
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Havva Kotan 
Sosyolog 
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Cekmekoy'de 
Basketbol 
Turnuvası 
Heyecanı

Çekmeköy sokak basketbolu turnuvasında 
kıyasıya mücadele yaşandı
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Cekmekoy'de 
Basketbol 
Turnuvası 
Heyecanı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Çekmeköy Belediyesi iş birliği ile  Ertuğrul Gazi Meydan Parkı 

içerisinde yer alan basketbol sahasında düzenlenen sokak basketbolu turnuvasına ilgi 

yoğundu. Kadın ve erkek olmak üzere iki kategoride yarışan takımlar, üç asıl, bir yedek 

oyuncudan oluştu. Oynanan heyecanlı karşılaşmalar sonucunda kazananlar kupa ve 

madalyalarını aldı. FİBA 3*3 kurallarının geçerli olduğu turnuva sonunda kazanan dostluk 

oldu.

Turnuva öncesinde takımlara forma dağıtımı yapılarak kurallar hakkında çeşitli 

bilgilendirmeler yapıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu’na bağlı profesyonel saha ve masa 

hakemleri tarafından yönetilen maçlarda kıyasıya mücadele yaşandı. 

Yarışma sonunda kazananlara çeşitli ödüller takdim edilirken kupa ve madalya töreni de 

düzenlendi.

Turnuvanın başlama atışını Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz yaptı.
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 Her Mahalleye

Bir Kütüphane
   

   
   

 Her Mahalleye
Bir Kütüphane

h
a

b
e

r
l
e

r
B
izden

Çekmeköy Belediyesi dört mahallede yapımını tamamladığı  
kütüphanelerin açılışını gerçekleştirdi. 

Çekmeköy Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle inşa ettiği kütüphaneler 
Ekşioğlu, Merkez, Mehmet Akif ve Merkez mahallelerinde açıldı.  Şehit Fatih Mehmethan, Katip 
Çelebi , Cezeri ve Evliya Çelebi isimlerinin verildiği kütüphanelerin açılış törenlerine Çekmeköy 
Kaymakamı  Resul Çelik, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti İlçe Başkanı Akın 
İlhan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Cenap Yağmur,  İl  Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, ilçe 
Müftüsü Vehbi Akşit, Şehit Fatih Mehmethan’ın eşi  Gamze Mehmethan, belediye meclis üyeleri, 
muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
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Kütüphanelerin açılışını gerçekleştiren 
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz 
“İlçemize kalıcı eserler kazandırmaya 
devam ediyoruz. Çok kısa bir sürede 
dört mahallemizde kütüphanelerimizi 
inşa ettik. Şuan 10 yeni kütüphane 
daha inşa etmek için projelerimiz 
tamamlandı. Yakın zamanda onların 
da çalışmalarına başlayacağız. 7’den 
70’e tüm vatandaşlarımıza hitap 
eden projelerimizle şehrimizin 
marka değerini yükseltiyoruz. 
Projelendirdiğimiz 10 yeni 
kütüphaneye ek olarak 
Çamlık, Taşdelen ve Hamidiye 
Mahallelerimizde daha büyük 
ve merkezi kütüphane olma 
özelliği taşıyan yeni projeler 
üzerinde de çalışmalarımız devam 
ediyor. Yakın zamanda bunlarla ilgilide 
inşallah gerekli duyuruları yapacağız, ” dedi.
 
Kütüphanelerde neler var, ne gibi 
hizmetlerden faydalanabilirsiniz?
Kütüphanelerde; felsefe, psikoloji, doğa 
bilimleri, matematik, teknoloji, sanat, edebiyat, 
tarih gibi birçok alanda yazılmış eserler yer 
alıyor.  Bilgiye ve bilgi kaynaklarına daha 
kolay erişim sağlanması amacıyla kurulan 
kütüphanelerimizde çocuk, genç ve yetişkin 
kitapları ayrı ayrı sınıflandırılmış olup, her 
kütüphanemizde 6.500 olmak üzere toplamda 
26.000 kitap okuyucuların hizmetine 
sunuldu.  Kütüphanelerin kitap okuma 
ve çalışma alanı olarak kullanılan 
bölümlerinde aynı anda 32 kişi 
misafir edilebilecek. Çalışma ve 
okumalarına kısa bir mola vermek 
isteyen misafirlere ücretsiz olarak çay 
ikram edilecek. Ödünç kitap hizmeti 
ve diğer kütüphane hizmetlerinden 
faydalanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet 
kapısı üzerinden “Halk Kütüphanelerine 
e-Üyelik” sistemine kayıt olmalı yada kimlik 
kartları ile kütüphanede bizzat müracaatta 
bulunmadırlar.  
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EĞİTİM ÖĞRETİM 
DÖNEMİ BÜYÜK BİR 
ÇOŞKUYLA BAŞLADI
Çekmeköylü öğrenciler 2021-2022 eğitim 
öğretim yılına merhaba dedi         
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2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim 
Haftası kutlama programı Hatice Mehmet 
Ekşioğlu İlkokulu’nda gerçekleşti. Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan 
programa Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, 
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Bayrak, okul 
müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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          Programda açılış konuşmasını Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Burhan Bayrak gerçekleştirdi. Müdür Bayrak, okullara ve 

öğrencilerine kavuşmanın mutluluğunu ifade ettiği konuşmasında, 
pandemi sebebiyle uzun süre kapalı kalan okulların bir daha hiç 
kapanmamasını diledi.
             
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, programda 
yaptığı konuşmada “Pandemi sebebiyle öğrencilerimiz ve 
öğretmenlerimiz uzunca bir süredir okullarından ayrı kaldılar. 
Bu yıl inşallah sınıflar dolacak, okul koridorlarında öğrenci 
sesleri yankılanacak. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi 
öncesinde ilçe milli eğitim müdürlüğümüzle koordineli şekilde 

çalışarak okullarımızın eksiklerini tespit ettik. Bakım ve onarım 
çalışmalarını yaparak hazır hale getirdik.Yine yıl içinde çeşitli 

alanlarda eğitime desteğimizi sürdüreceğiz. 2020-2021 eğitim 
öğretim döneminde öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılar 

diliyorum,” dedi. 

            Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, insanlık tarihinde topyekün 
değişim ve dönüşümün bu kadar hızlı yaşandığı bir dönemin daha önce 

yaşanmadığını ifade ederek bilmenin, öğrenmenin öneminden bahseden 
bir konuşma gerçekleştirdi.

            
 Konuşmasında çocukların ve gençlerin doğru ve faydalı bilgi ile geleceğe 
hazırlanma konusunda herkesin üstüne görev düştüğü söyleyen Kaymakam 
Çelik, “2021/2022 eğitim öğretim yılının, öğrenci-öğretmen-veli işbirliği içerisinde 

bilimsel, sosyal ve kültürel nice çalışmanın hayata geçirileceği bir eğitim yılı 
olacağına inanıyor, tüm eğitim camiamızın 'İlköğretim Haftası'nı tebrik ediyor, 
sağlık, huzur ve başarı dolu bir eğitim yılı geçirmemizi diliyorum.” dedi. 

          Daha sonra protokol üyeleri tarafından 1. sınıf öğrencilerine TEMA 
Vakfı’na bağışlanmış olan fidan sertifikaları takdim edildi. Kaymakam Resul 
Çelik, Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve öğrenciler, program sonrasında 
okuldaki fidan dikim etkinliğinde fidanları toprakla buluşturdular.
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Programda öğrenciler şiir dinletisi, halk oyunu gösterisi,  
tiyatro gösterisi ve müzik dinletisi gerçekleştirdi.
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3 Bin Çocuk 
Yaz Spor Okulu 

Sertifikası Aldı
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Çekmeköy Belediyesi Spor İşleri 

Müdürlüğü’nün 10 farklı branşta başlattığı 

yaz spor okullarında hem eğlenen hem 

de öğrenen binlerce çocuk, eğitim 

sertifikalarını Çekmeköy Belediyesi 

Bahçesi’nde düzenlenen törenle aldı. 

Birbirinden farklı etkinliklerin yer aldığı 

törene; Çekmeköy Belediye Başkanı 

Ahmet Poyraz, Gençlik Spor İl Müdürü 

Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, AK 

Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Akın İlhan, 

öğrenci velileri ve genç sporcular katıldı.

Spor okullarına muhteşem final töreni
Binlerce çocuğun eğitim aldığı kurslar 

sonunda tüm öğrencilere sertifikaları 

verildi. Çekmeköy Belediyesi bahçesinde 

düzenlenen programda çocuklar aileleri 

ile birlikte doyasıya eğlendi. Programın 

düzenlendiği alanda; tırmanma duvarı, 

ayak tenisi, futbol, badminton, mini 

voleybol, karate, bisiklet, mini golf, resim, 

ebru yapımı, filoggrafi, yüz boyama, el 

sanatları çerçeve ve sepet yapımı, robotik 

kodlama gibi çeşitli etkinlik alanları 

kuruldu. 

           Çekmeköylü çocukların yaz 

ayını güzel bir şekilde geçirmesi için 

dolu dolu bir program yaptıklarını 

belirten Çekmeköy Belediye Başkanı 

Ahmet Poyraz “Öncelikle Gençlik ve 

Spor Bakanımıza ve İl Gençlik ve Spor 

Müdürümüze teşekkür ediyorum.  

        Çekmeköy Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda eğitim gören  
3 bin çocuğa eğitim sertifikası verildi.
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Spora ve sporcuya verdikleri destek 

hem bizler hem de toplumumuz 

için çok önemli. Çocuklarımızın 

boş zamanlarını faydalı bir şekilde 

değerlendirmeleri için bu kursları 

açtık. Kurslarımızdan tüm ilçe 

halkının faydalanabilmesi için 

çeşitli mahallelerimize dağılım 

yapıldı. Çocukların çok eğlendiği, 

eğlenirken de birçok şey öğrendiği 

güzel bir çalışma yaptığımızı 

düşünüyorum. Bu programda 

emeği geçen ekiplerimize, yaz 

aylarında burada zamanını geçiren gençlerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum. 

Gençler için ne yaparsanız kazanan hep topum olur. Çünkü onlar bu milletin geleceği. 

Bu gençlerimiz ilerde vatana millete hayırlı evlatlar olacaklar. İnşallah önümüzdeki yıl da 

burada çocuklarımızı ve sizleri ağırlarız.” dedi. 

       Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Gençlik Spor İl Müdürü Rof. Dr. 

Burhanettin Hacıcaferoğlu ve AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Akın İlhan program 

sonunda öğrencilere sertifikalarını verdiler.
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KÜLTÜR SANAT 
SEZONU DEV 
KONSERLE AÇILDI 
İmera ve Sevcan Orhan 2021-2022 Kültür 
Sanat Sezonu açılış programında sahne 
aldı. 

Çekmeköy Belediyesi 2021-2022 yılı Kültür Sanat 
Sezonu Taşdelen Cemal Güngör Parkı’nda 
gerçekleştirilen dev konserle açıldı. Çekmeköy 
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde 
düzenlenen konsere binlerce Çekmeköylü katıldı.
Taşdelen Cemal Güngör Parkı önünde 
düzenlenen konserlerde binlerce Çekmeköylü 

doyasıya eğlendi. İmera ve Sevcan Orhan gibi ünlü 
isimlerin sahne aldığı konserde coşku görülmeye 
değerdi. Konser alanında koronavirüs sebebiyle 
sıkı tedbirler alındı. Pandemi kuralları gereği aşı 
süreci tamamlanmış ya da son 48 saatte alınmış 
negatif PCR testi bulunan vatandaşlar konser 
alanına giriş yapabildi. 

Sanatçılara Çekmeköylüler adına teşekkür eden 
Başkan Poyraz “ İlçemizde bu yaz bambaşka 
geçti. Birçok etkinliğe imza attık. Kültür sanat 
sezonumuzun açılışı da çok güzel oldu.  Haftaya 
belediye bahçemizde düzenleyeceğimiz konserde 
yine birbirinden ünlü isimleri ağırlayacağız.  
İnşallah tüm vatandaşlarımız bugün doyasıya 
eğlenmiştir,” dedi.
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ÇEKMEKÖYLÜLER 
AÇIK HAVA 
KONSERİNDE 
DOYASIYA EĞLENDİ 
Edis ve Ekin Uzunlar konserine binlerce 
Çekmeköylü katıldı 

Pop Müziği’nin sevilen sanatçısı Edis ve Karadeniz 

Müziği'nin güçlü sesi Ekin Uzunlar açık hava 

konserinde vatandaşlarla buluştu. Çekmeköy 

Belediyesi Bahçesi’nde gerçekleşen konserde 

koronavirüs sebebiyle sıkı tedbirler alındı. 

Pandemi kuralları gereği aşı süreci tamamlanmış 

ya da son 48 saatte alınmış negatif PCR testi 

bulunan vatandaşlar konser alanına giriş 

yapabildi. 

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz 

ve Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik 

Çekmeköylüler adına ünlü sanatçılara teşekkür 

ederek çiçek ve plaket takdim ettiler. 

Başkan Poyraz “Bu yaz birbirinden renkli ve 

eğlenceli organizasyonlarla karşınızda olduk. 

Geçtiğimiz hafta Grup İmera ve Sevcan Orhan 

gibi sevilen isimleri sizlerle buluşturduk. Bugün 

de yine kıymetli iki ismi sizlerle buluşturmanın 

mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çiçeği ve plaketi sizin 

adınıza sanatçılarımıza veriyorum,” dedi.
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Karadeniz müziklerinin son temsilcilerinden biri olan İmera 
müzik grubu üyeleri ile Çekmeköy 2023 dergimiz için keyifli bir 
röportaj gerçekleştirdik. 

İmera müzik grubu olarak nasıl bir araya geldiniz? Grup kaç 

kişiden oluşuyor? Ve İmera ismi nereden geliyor?
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İmera, daha önce müzik hayatları devam eden eski 

arkadaşların bir araya gelmesiyle oluşturduğumuz bir 

birliktelik. Ayrı ayrı devam ederken ‘neden birlikte bir 

proje yapmıyoruz?’ sorusuyla başlayan bir serüven. 

Grubumuz temelde 2 kişi ile başlayıp şu anda sahne 

üstünde dokuz, sahne arkasında dört kişilik bir ekiple 

toplam on üç kişiden oluşuyor, fakat dinleyenlerimiz 

ve sevenlerimizle birlikte bu sayı bir hayli yükseliyor. 

Çünkü en başından beri söylediğimiz gibi İmera 

sadece biz değil, aynı zamanda tüm sevenlerimizdir.

İmera adı Karadeniz bölgesinin özellikle Trabzon ilinin 

doğusunda ve güney kesiminde halen konuşulmakta 

olan etnik bir dil olan Rumca dilinden gelmektedir. 

Türkçede karşılığı ‘gün’ anlamına gelmektedir. İlk 

bulduğumuz söz ‘İmeraFera’ idi. Fera ise Osmanlı 

dilinden gelen ‘fer’, yani ‘ışık’ anlamına geliyor. Her iki 

kelimeyi birleştirince ‘gün ışığı’ anlamı ortaya çıkıyor 

ancak; bu şekilde uzun bir kelime olacağı için ‘fera’ 

kısmını şarkıda, ‘İmera’ kısmını ise grup isminde 

kullanmaya karar verdik.

Tüm grup üyeleri profesyonel anlamda 
yalnızca müzik ile mi uğraşıyor? Yaptığınız 
başka meslekler var mı?
Grup üyelerinin birçoğu hayatını müzisyenlikle 

sürdürüyor. Zaten birçoğu lisans, yüksek lisans 

eğitimlerini de müzik bölümleri üzerine tamamladı. 

Bunun yanında farklı mesleklerle uğraşıp, İmera’ya da 

aktif şekilde devam eden arkadaşlarımız var. Mesela bir 

arkadaşımız mali müşavirlik mesleğine halen devam 

ediyor.

Grup kurulduktan sonra her şey güllük 
gülistanlık mı gelişti ne tür zorluklarla 
karşılaştınız?
Kolektif çalışma her zaman keyifli ve az yüklü olur. 

Birlikte olunca daha güçlü oluyorsunuz ancak güllük 

gülistanlık kısmında düzeltme yapmasak olmaz. 

Öncelikle dinleyicilere şarkılarımızı ulaştırmak 

için oldukça meşakkatli bir süreç geçiriyoruz. 

Stüdyo çalışmaları, klip ve görsel çalışmalar, sahne 

öncesi hazırlıklar gibi bazı süreçler oldukça yorucu 

geçebiliyor. Sahne öncesini ele alalım mesela… 
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Dinleyicilerimiz sadece sahneye çıkıp 

şarkılar söylediğimizi düşünüyor çoğu 

zaman, ancak biz aynı gün akşam 

20.00’da gerçekleşecek konserin 

hazırlıklarına sabah saat 09.00’da 

başlıyoruz. Yol, ses ayarlamaları, kostüm 

vb. hazırlık süreçleri sırasında çoğu 

zaman yemek yemeye bile vakit kalmıyor. 

Tabi bu zorlukların karşılığını sahneye 

çıktığımızda karşılaştığımız tabloyla 

kolayca unutuyoruz.

Kliplerinizi de kendinizin çektiğini 
duymuştum bu doğru mu? 
Doğruysa bu çalışmaları nasıl 
hallediyorsunuz? 
Tabi ki dışarda da çok klip çektik 

ancak genellikle kliplerimizi kendimiz 

çekiyoruz. Aslında tüm ses kayıt, 

aranje gibi tüm çalışmaları kendimiz 

yaptığımız için, klipleri de kendimiz 

yapmamız gerektiğini düşündük her 

zaman. Bazen bir kameranın karşısına 

geçip çalıp söylüyoruz, bazen oyuncu 

arkadaşlarımızdan destek alıyoruz. 

Aslında o an şarkıyla ilgili ne hissediyorsak 

o şekilde çekim yapmaya özen 

gösteriyoruz.

         

Karadeniz şarkıları yoğunlukla 
neşeli ve hareketli olurdu. Ama sizin 
çalışmalarınızda slow tarzı şarkılar 
biraz daha fazla, grup üyeleri biraz 
melankolik mi? Yoksa Karadeniz 
müziklerine farklı soluklar da gelsin 
mi dediniz?
Genelde melankoli seven bir tarafımız 

yok desek yanlış olur ama yaptığımız 

işi de melankoliye bağlamak çok doğru 

olmaz. Biz ilk müziğimizin nasıl bir tarzda 

olacağına karar verdik. O zamana kadar 

birçok tarz denenmiş ancak olabildikçe 
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az enstrüman kullanarak, olabildikçe sade ve şık bir müziği nasıl oluştururuz 

diye düşündük.  Yaptığımız eserlerde ağırlıkta sevgiyi, hüznü, hasreti ele aldık ve 

haliyle biraz ağır ritimli bir tarz ortaya çıktı. Bununla birlikte ilk çıkış yaptığımız 

eserin hareketli bir Karadeniz şarkısı olduğunu da belirtmek isterim. Yine yörede 

unutulmaya yüz tutmuş birçok horon ezgisini de düzenleyip dinleyicilerimize sunduk.

Albüm isimleriniz olsun, grup isminiz olsun Rumca isimlerden 
seçiyorsunuz bunun bir sebebi var mı?
İsimlerimiz konusunda bir takım olumlu ve olumsuz tepkiler aldık. İnsanlar Rumca 

terimini duyunca ilk etapta ‘ne gerek var’ gibi tepkiler gösterdi. Bizler hangi 

toplumun hangi tarihlerde nerede yaşadığı ya da şimdi ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz. 

Bizler kaybolmaya yüz tutmuş ve babaannelerimizin konuştuğu bir dile, bir mirasa 

elimizden geldiği kadar sahip çıkmaya çalışıyoruz. Unutmayalım dillerin savaşı 

olamaz, diller mirastır. Düşünsenize bizce de mükemmel olan Türkçemizin bir zaman 

unutulmaya yüz tutmuş bir dil olacağını!
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2017 tarihinde “Karadeniz 
müziğinin itibarını geri 
kazandırma amacımız var” 
diye bir sözünüz vardı. 
Geçen bu zaman zarfında 
neler değişti hala bu 
itibarsızlaştırma devam ediyor 
mu? 
Aslında o zamanlar popüler 

kültür oldukça kalite dışında 

düzenlemeler yaptırıyordu 

insanlara. Yöreden uzak, 

gerçek yaşantıları anlatmayan, 

kemençenin, tulumun, kavalın 

olması gibi işlenmediği bir 

dönemden geçiyorduk. Geldiğimiz 

günde bu olay yerini güzel 

işlere bırakmaya başladı çünkü 

Karadeniz müziğinde artık eğitimli 

ve sürekli kendini geliştiren 

insanlar yer alıyor. ‘’Sizin bu sürece 

ne katkınız oldu’’ diye sorarsanız 

ısrarla herkese anlattık ve teşvik 

ettik. Gerek müziğimizle gerek 

söylemlerimizle birçok sanatçı 

arkadaşa yolunda yol arkadaşlığı 

yaptık ve her zaman destek olduk.

Şuan bulunduğunuz yerden, 
İmera’nın ilk zamanlarına 
baktığınızda hayatlarınızda 
duygusal, maddi anlamda 
neler değişti? Grubunuz 
hakkında olumlu, olumsuz 
neler söylemek istersiniz?
İmera bizim için sadece bir müzik 

grubu değil. Kurduğumuz günden 

itibaren hayatımız oldu. Özellikle 

maddi anlamda ön planda 14, 

geri planda birçok insanın geçim 

kapısı oldu. Bu açıdan asla hakkı 

ödenmez. Manevi anlamda ise 

bambaşka bir boyuta sahip. 

Düşünün ki bir çocuğunuz oluyor 

büyüyor, büyüyor, büyüyor ve 

başarılarını her geçen gün takip 

ediyorsunuz. Yaptığınız iş her ne 

olursa olsun başarı ile sonuçlanınca 

insan kendini çok iyi hissediyor. 

Biz İmera ile gurur duyuyoruz. 

Bu arada yaptığınız iş başarısız 

da olabilir ama asla pes etmeyin. 

Hayat mücadele gerektiriyor 

ve bu mücadeleyi vermek tüm 

insanların kolayca halledebileceği 

bir durumdur.

Bize ayırdığınız vakit için çok 
teşekkür ederiz. Çekmeköy’de 
bulunan hayranlarınız için 
söylemek istediğiniz son bir 
şey var mı? 
Bizler sizlere bizi konuk ettiğiniz 

için teşekkür ederiz. Öncelikle 

Çekmeköy Belediye Başkanı 

Sayın Ahmet Poyraz’a ve tüm 

görevi başında olan personele 

verdikleri hizmetlerden ötürü 

teşekkürlerimizi sunarız. Tüm 

Çekmeköy halkına da ilgileri 

için minnettarız. Ne zaman 

Çekmeköy’e gelsek bizleri hiç 

yalnız bırakmadınız. Sizi çok 

seviyoruz ve en kısa sürede tekrar 

görüşmek için can atıyoruz.

Ümit ŞENER
Gazeteci-Yazar
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 Gebelik, beslenme gereksiniminin arttığı özel 
süreçlerden biridir fakat gebelikte beslenme konusu 
gebelikle birlikte başlamamalıdır. Çünkü kadının 
gebe kalabilmesi, bebeğini gebelik sonuna kadar 
taşıyabilmesi, doğumdan sonra emzirebilmesi için gebe 
kalmadan önce düzenli beslenmesi ve sağlıklı olması 
önemlidir. 
Bir kadının sağlıklı beslenme durumu, hem kişisel, hem 
de ulusal düzeyde bir iyilik ve gelişmişlik göstergesidir. 
Çünkü kadının sağlığı ve beslenmesi ile ilgili sorunlar, 
çocukları aracılığı ile gelecek kuşakları etkilemektedir. 

 Gebelik süresince annenin beslenmesi ve yaşam 
şekli kendi sağlığı için olduğu kadar, bebeğin sağlığı için 
de önemlidir. Gebelikte beslenmenin amacı hem kendi 
fizyolojik gereksinimlerini karşılayarak vücudundaki besin 
öğeleri yedeğini dengede tutmak ve hem de fetüsün 
normal büyümesi için gerekli enerji ve besin öğelerini 
sağlamaktır. 

Gebelik döneminde kadının günlük enerji ve besin 
ögeleri gereksinmesi; yaş, gebelik öncesi vücut 
ağırlığı, besin depolarının yeterlilik derecesi ve 
fiziksel aktivite gibi birçok etmene bağlıdır. Buna 
bağlı olarak bu dönemde bazı vitamin-mineral 

gereksinmeleri artmaktadır. 

Gebe kadının enerji gereksinmesi 
normal yaşamsal faaliyetleri ve fiziksel 
aktivite düzeyine ilaveten fetüsün 
büyümesi için gereken enerji toplamı 
kadardır. Gebelerin günlük ek enerji 
gereksinimleri yüksek enerjili abur 
cubur besinler yerine sağlıklı besin 
gruplarından (süt ve türevleri grubu, 
et ve ürünleri grubu yumurta-
kurubaklagil grubu, ekmek-tahıl 
grubu, sebze-meyve grubu gibi) 
besinlerden karşılanmalıdır. 
DRI (Diyetle Önerilen Alım 
Miktarları)’ya göre gebe kadının ikinci 
trimestera kadar enerji gereksinmesi 
gebe olmayan kadının tahmini enerji 
gereksinmesinden fazla değildir. Ekstra 
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enerji gereksinmesi ikinci trimesterda 340 
kkal ve üçüncü trimesterda 452 kkal dir.  

Gebelik süresince önerilenin altında vücut 
ağırlık kazanımı, düşük doğum ağırlıklı 
bebek doğum riskini artırır. Yetersiz 
beslenme gebede anemi, fetüste büyüme 
geriliği gibi sorunların yanında, maternal 
hastalık ve ölü doğum risklerinde de artışa 
yol açabilmektedir. Gebelik süresince aşırı 
vücut ağırlık kazanımı ise bebeklerde kısa 
dönemde makrozomi (doğum ağırlığı: 
>4500 g, iri bebek) ve erişkin dönemde 
obezite ve ilişkili hastalıklar yol açabilir. 
Annelerde kısa dönemde gestasyonel 
diyabet, uzun dönemde ise metabolik 
sendrom ve obezite riskinde artış ile 
ilişkilidir. Yüksek BKI’ye sahip gebelere 
gebelik süresince zayıflama diyetleri 
kesinlikle önerilmez, daha fazla vücut 
ağırlığı kazanımı önlenir. 
 
Gebelikte Karşılaşılabilecek Sorunlar
Anemi (Kansızlık): Gebeliğin başlangıç 
döneminde demir yetersizliğinden 
kaynaklanan; anemi, prematürelik (37. 
hafta), düşük doğum ağırlığı (<2500g), 
bebek ölümleri, annede yetersiz vücut 
ağırlık kazanımı, taşikardi, yorgunluk, 
baş dönmesi, maternal anne ölümleri ile 
ilişkilidir. TC Sağlık Bakanlığı tarafından 
tüm gebelere 16. gebelik haftasından 
itibaren 40-60 mg/gün elemental 
demir desteğine başlanması ve doğum 
sonrası da 3 ay olmak üzere toplam 9 ay 
süre ile verilmesi önerilmektedir. Gebe 
beslenmesinde vücut tarafından kolaylıkla 
emilen hem demir içeren besinler 
(kırmızı et) tercih edilmelidir. Demir 
emilimini artırmak için hem olmayan 
demir kaynakları (kümes hayvanları, 

yumurta, kuru meyveler, 
kurubaklagiller, 

pekmez, tam tahıl 
ve zenginleştirilmiş 
tahıl ürünleri) C 

vitamininden zengin besinler (taze meyve 
ve sebzeler) ile beraber tüketilmelidir. 
Ayrıca demir emilimini engellediği 
için yemeklerle birlikte çay-kahve 
tüketiminden kaçınılmalıdır.  

Kabızlık: İnce barsak hareketlerinin 
azalması, kalın bağırsakta sıvı emiliminin 
artması ve fiziksel aktivitenin azalmasına 
bağlı olarak gebelerde kabızlık sık 
görülür. Yüksek posa ve yeterli sıvı alımı, 
uygun fiziksel aktivite ile bu durum 
engellenmelidir.
 
Bulantı-Kusma: Gebelikte bulantı ve 
kusma 4-6. haftalarda başlayıp, genellikle 
8-12. haftalarda en yüksek düzeye ulaşır ve 
daha sonra azalır. Bulantılar mide boş iken 
daha fazla olur. Genel olarak sık aralıklarla 
beslenme, kuru yiyecekler tüketme, 
yemeklerle birlikte sıvı alımının azaltılması 
önerilir.
 
Ödem: Gebeliğin son üç ayında görülen 
ödem doğal bir olaydır. Ödemin miktarı 
ve yaygınlığı önemlidir. Tedavi edilmeyen 
preeklemsi hem anne hem de bebek 
yaşamını tehlikeye sokar ve bu durum 
gebeliğin sonuna doğru daha tehlikeli 
olabilir. Engellemek için günlük alınan tuz 
miktarı sınırlandırılmalıdır. 
 
Gestasyonel Diyabet: Gestasyonel diyabet 
ilk kez gebelik sırasında ortaya çıkan 
çeşitli derecelerde glukoz intoleransıdır. 
Ailesindeki diyabetli birey ile gebelik 
öncesi şişman olanlarda, gebelik süresince 
fazla ağırlık kazananlarda, 35 yaş üzeri 
gebelerde, daha önceki gebeliklerinde 
gestasyonel diyabet olanlarda, daha önce 
iri bebek (<4500kg) bebek doğuranlarda 
gestasyonel diyabet sık görülür. Gebeliğin 
24-28. haftaları arasında araştırmalar 
yapıldıktan sonra erken müdahale 
yapılarak hem anne hem de bebek sağlığı 

korunur. Gestasyonel diyabet çoğunlukla 
doğumdan sonra geçer. Gestasyonel 
diyabeti olan kadınların kan şeker 
düzeyleri düzenli olarak izlenmeli, kan 
glukoz düzeyine yönelik beslenme 
programı uygulanmalı, fazla ağırlık 
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kazanımından sakınılmalı, diyetle karbonhidrat sınırlaması yapılmamalı, zayıflama diyeti 
uygulanmamalıdır. 

Mide Yanması: Gebelikte sindirim sistemi sorunları olarak reflü ve mide yanması sık 
görülür. Doğum sonrası 1-7. haftada normale döner. Mide yanmasında ara öğünlerin 
tüketilmesi, süt ve yoğurt gibi besinlerin tercih edilmesi, yemek sonrası hemen 
yatılmaması, çok baharatlı ve yağlı besinler, gazlı içecekler, limon ve meyve sularının 
şikâyetleri artıracağından tüketilmeleri önerilmez. 

Aşerme, Tiksinme: Gebelik döneminde hormonal değişikliklerle ortaya çıkan aşerme, 
bazı besinlere karşı şiddetli bir istek veya aşırı bir isteksizlik (tiksinme) durumu 
olarak tanımlanır. Besin alımında çok fazla isteksizlik ve buna bağlı olarak bazı besin 
gruplarının yetersiz tüketimi dışında aşerme durumu da zararsızdır.

Gebelik Döneminde Makro ve Mikro Besin Gereksinimleri 
Karbonhidratlar: Günlük alınan enerjinin %50-60’ı karbonhidratlardan 
sağlanmalıdır. Alınan karbonhidrat kaynağı kompleks karbonhidrat olmalı, 
basit şekerler tercih edilmemelidir. 
Proteinler: Vücudun yapı taşlarıdır ve fetüsün büyümesi için gereklidir. 

Enerjinin %12-15’ini karşılamalıdır. Protein kaynağının %60’ı 
biyolojik değeri yüksek kaynaklardan sağlanmalıdır. 

Gebelikte yetersiz alımı negatif N dengesine 
neden olur.  

Yağlar: Enerjinin %25-30 u yağlardan 
karşılanmalıdır. Çoklu doymamış yağ 
asitlerinden zengin beslenmesi fetüsün sinir 
sisteminin gelişimini etkiler. Uzun zincirli 
çoklu doymamış yağ asidi, EPA, DHA ve AA 
(araşidonik asit) çocuğun büyüme ve gelişimi 
için önemlidir.

 
Sıvı: Gebe kadınların sıvı gereksinmesi 

artan hücre dışı sıvı hacmi, fetus 
gereksinmesi, amniyotik sıvı gibi 

nedenlerle artmaktadır. Bu nedenle 
günlük yeterli sıvı alımının 

sağlanması önemlidir. Sıvı kaynağı 
olarak; su, süt, ayran, taze sıkılmış 
meyve suları tercih edilmelidir. 
Gebe ve emziren kadınlarda 
750-1000 mL (3-4 bardak) ek 
sıvı alınması önerilir. Günlük 
kafein alımı en fazla 200 mg/ 
gün olmalıdır (yaklaşık 2 fincan 
neskafe veya 4-5 bardak çay).
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Balık tüketimi: Gebelik 
süresince balık tüketimi 
önemlidir. Balık bebeğin 
beyin gelişimi için elzem 
olan omega 3 yağ 
asitlerinden zengindir. 
Bazı balıklar aşırı civa 
içerebilecekleri için 
tüketimine dikkat 
edilmelidir. Haftada 180-
360 g yağlı balık (somon, 
alabalık, yayın balığı gibi) 
tüketimi önerilmektedir. 
Konserve ton balığı tüketimi haftada 
180 g’dan az olmalıdır. 

Folik asit: Gebelik öncesi yeterli 
folik asit alımı fetusu nöral 
tüp defekti, düşük doğum 
ağırlığı ve plasentanın 
erken ayrılmasına karşı 
koruyucudur. Diyette 
folattan zengin besinlerin 
(yeşil yapraklı sebzeler, 
portakal suyu, fındık, 
fasulye) tüketilmesi 
gebelik süresince artan 
gereksinimi karşılamaya 
yetmemektedir. Ülkemizde 
Sağlık Bakanlığı tarafından, 
nöral tüp defekti riskinden 
korunmak için gebelik planlayan 
kadınlara gebelik öncesi dönemden 
başlayarak, diyete ek olarak 400 mcg/gün 
folik asit desteği verilmesi ve gebeliğin 
ilk üç ayı boyunca da bu desteğin devam 
ettirilmesi önerilmektedir. 
 
D vitamini: Vücudun D vitamini 
gereksinmesi güneş ışığı yolu ile 
karşılanmasına rağmen, gebelik 
döneminde gereksinmenin artması 
nedeniyle Sağlık Bakanlığı tüm gebelere D 
vitamini desteği sağlamaktadır. Gebelere, 
gebeliğin 12. haftasından itibaren 1200 IU 
(30 mcg)/gün (9 damla) tek doz D vitamini 
başlanması, gebelik süresince devam 

edilmesi ve doğum sonrası en 
az 6 ay emzirme süresince 

kullanılması önerilmektedir.
 
Demir: Gebelikte kan 
volümünün, fetal ve 
plasental gereksinimlerin 
artması nedeniyle demir 
gereksinimi artmaktadır. 

Gebelerde demir eksikliği 
bebekte motor gelişim ve 

koordinasyonda bozulmaya ve 
büyüme gelişme geriliğine neden 

olmaktadır. Sağlık Bakanlığı, gebelerde 
klinik anemi olmasa da günlük demir 

gereksinimi göz önüne alınarak tüm 
gebelere dördüncü aydan başlayarak 

altı ay ve doğum sonu üç ay 
olmak üzere toplam dokuz ay 

süre ile günlük 40-60 mg 
elementer demir verilmesini 
önermektedir. Gebelikte 
beslenme programı 
içinde kırmızı et, kümes 
hayvanları, kuru baklagiller, 
kuru meyveler, pekmez, 

tam tahıl ve zenginleştirilmiş 
tahıl ürünleri gibi demirden 

zengin besinlerin yer alması 
önemlidir. Yemeklerle birlikte 

taze meyve ve sularının ve salataların 
tüketilmesi demirin vücutta kullanımını 

arttırmaktadır.
 
Kalsiyum: Sık doğumlar, güneş 
ışınlarından yararlanamama, hareket 
azlığı ve emzirme süresinin uzaması ve 
kaybedilen kalsiyumun yerine yeterli 
ekleme yapılmaması durumunda kadında 
kemik yumuşaması ve diş çürükleri 
görülebilmektedir. Süt ve türevlerinin 
tüketiminin artırılması gereklidir. Yeterli 
alım ile bebeğin iskelet yapısı gelişir, 
annenin kemik kütlesi korunur. Gebelik 
süresince yeterli kalsiyum alınmadığında 
gereksinme kemiklerden kalsiyum 
çekilerek karşılanır. Kalsiyum emilimini 
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kolaylaştırması için D vitamini de yeterli 
alınmalıdır. Kalsiyum desteği diyetsel 

kaynaklar yeterli olmazsa kullanılmalıdır. 
Demir ve kalsiyum takviyeleri arasındaki 

negatif etkileşimler ortaya çıkabildiği 
için iki besin takviyesi birkaç saat 
aralıklarla uygulanmalıdır.
 
 
İyot: Gebe ve emziren kadınlarda iyot 
gereksinmesi artmaktadır. Gebe ve 
emziren kadınların iyot gereksinmesi 
(200- 250 mcg/gün) mutlaka 
karşılanmalıdır. İyot normal beyin 

gelişimi ve büyüme için gereklidir. 
Ciddi iyot yetersizliklerinde kısırlık, 

düşük doğumlar, ölü doğumlar, bilişsel 
fonksiyon bozukluğu ve düşük ağırlıklı 

doğum sıklığında artış görülmektedir.
Sıkça karşılaşılan kabızlık problemi için kurtarıcı 

bir marmelat tarifimiz var.  
 

Malzemeler: 
6 adet kuru erik
3 adet kuru incir
6 adet gün kurusu
3 çay bardağı su 
2 yemek kaşığı zeytinyağı

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

Bu tarz sağlıklı tarifler için instagram hesabımıza göz 
atabilirsiniz.
 

Betül Ceylan
Diyetisyen  

 
Sağlıklı Beslenme ve  

Diyet Merkezi 
www.betulceylan.com  

instagram: dytbetulceylan
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İBRAHİM SADRİ
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»12 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN GETİRİLMEMESİ RİCA OLUNUR.«

05 EKİM SALI | 20:00
TURGUT ÖZAL KÜLTÜR MERKEZİ
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Ara Güler, dünya çapında ünlü 

foto muhabirdir. 18 Ekim 2018 

yılında vefat eden Ara Güler, 

dünyanın dört bir yanında en iyi 

fotoğrafçıların yer aldığı listelere 

girmeyi başarabilmiş başarılı bir 

foto muhabirdir.  

Yetenekli bir sanatçı olan 

Ara Güler, başarılar ile dolu 

yaşamının ardında sayısız 

fotoğraf bırakmıştır. Peki, 

dünya çapında tanınan Ara 

Güler kimdir? Hangi alanlarda 

başarı sağlamıştır? Şimdi 

gelin, Ara Güler ile ilgili tüm 

merak edilenleri hep birlikte 

inceleyelim. 
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Ara Güler, 1928 yılında 

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 

dünyaya gelmiştir. Ermeni 

bir ailenin oğlu olan Ara 

Güler’in tam adı Mıgırdiç Ara 

Derderyan’dır. İsmini yakışıklı 

Ara olarak bilinen Ararat Kralı 

Ara Geghetsik’ten alırken 

Mıgırdiç ismini ise dedesinden 

almaktadır. 1935 yılında soyadı 

kanunun yürürlüğe girmesi ile 

birlikte babası Güler soyadını 

almıştır. Bu doğrultuda 

Mıgırdıç Ara Dederyan ismi 

Mıgırdıç Ara Güler olmuştur. 

Annesi Verjin Güler ve babası 

ise Dacat Güler tarafından 6 

yaşında İstanbul’a gönderilmiş 

olan Ara, çocukken sinema ile 

çok ilgiliydi. Lise dönemine 

geldiğinde babası 35 mm’lik 

bir film ve fotoğraf makinesi 

Ara Güler’in Başarı 
Dolu Hayatı

almıştır. Bu makinelerin alınması 

ile Yeni İstanbul gazetesinin foto 

muhabiri olan Güler, 1951 yılında 

Getronagan Ermeni Lisesi’nden 

mezun olmuştur. 

Hayatı boyunca 2 evlilik yapmış 

olan ünlü fotoğrafçı ilk evliliğini 

1975 yılında 

Perihan Sarıöz ile yapmıştır. 

Perihan Hanım ile 4 yıl evli kalan 

Güler, 1980 yılında Suna Taşkıran 

ile tanışmıştır. 1984 yılında dünya 

evine giren çifti ise 2010 yılında 

Suna Hanım’ın ölümü ayırmıştır. 

Hiç çocuğu olmayan Ara Güler, 

hayatını sinema ve fotoğrafçılığa 

adamıştır. 
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Ara Güler’in fotoğraf ve medya ile tanışması lise döneminde başlamıştır. Bu dönemde 

babasının hediye ettiği fotoğraf makinesi ve kamera ile kendini fotoğrafçılığa adayan Güler, 

sinema sektörünün her dalında faaliyet göstermiştir. Bunun yanı sıra Muhsin Ertuğrul’un 

yanında oyunculuk ve tiyatro eğitimi alan başarılı sanatçının en önemli amacının rejisör ve 

oyun yazarı olmak olduğu bilinmektedir. 1950 yılında Yeni İstanbul Gazetesi’nde gazeteciliğe 

başlayan sanatçı bu dönemde Ermenice edebiyat dergilerinde ve gazetelerde de öyküler 

yayınlamaya başlamıştır. İstanbul Üniversitesi’nde İktisat bölümüne devam eden sanatçı radikal 

bir karar ile gazeteci olmaya karar vermiştir.  

En ünlü fotoğrafçılara dahi poz vermeyen Picasso’nun fotoğraflarını çeken Ara Güler, aynı 

zamanda Salvador Dali’nin de fotoğraflarını çekmiştir. Hiçbir zaman fotoğraf sanatçısı olduğunu 

kabul etmeyen Güler, kendisini foto muhabiri olarak tanımlamıştır. 

Ara Güler’in 
Fotoğrafçılık Hayatı
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Ara Güler 1962 yılına kadar 

Hayat Dergisi’nde fotoğraf 

bölümü şefi olarak çalışmıştır. 

1961 yılında Birleşik Krallık’ta 

yayınlanmış olan Photography 

Annual, Ara Güler’i dünyanın 

7 fotoğrafçısından biri olarak 

tanımlamaktadır. Aynı yıl 

içerisinde Amerika Dergi 

Fotoğrafçılar Derneği’ne 

kabul edilmiş olan Ara Güler, 

kuruluşun Türkiye’den katılan 

tek üyesi olarak bilinmektedir. 

Fotoğraf dünyasının en önemli 

yayınlarında fotoğrafları 

kullanılan sanatçının 

başarısının ne denli büyük 

olduğunu ifade edebilmemiz 

mümkündür. ABD’de, Paris’te 

ve Almanya’da çeşitli sergiler 

açmış olan sanatçı Bertrand 

Russell, Winston Churchill, 

Arnold Toynbee, Picasso, 

Salvador Dali gibi ünlülerin 

de fotoğraflarını çekmiş ve 

röportajlar yapmıştır.  

1979 yılında Türkiye Gazeteciler 

Cemiyeti’nin foto muhabirliği 

alanında birincilik ödülünü 

alan sanatçı, 1980 yılında ise 

fotoğraflarının bir kısmını 

Karacan Yayıncılık aracılığı 

ile kitap haline getirmiştir. 

1986 yılında Hürriyet Vakfı 

kapsamında başlatılmış 

olan Mimar Sinan kitabının 

fotoğraflarını çekmiştir. Söz 

konusu fotoğraf 1987 yılında 

Institute of Turkish Studies 

tarafından İngilizce olarak 

yayınlamıştır.  

1989 yılında Hil Yayınları 

Ara Güler’in sinemacılar 

kitabını yayınlamıştır. Mimar 

Sinan yapıtlarını fotoğrafları 

ise 1992 yılında Fransa’da 

Edition Arthaud tarafından 

yayınlamıştır. 

Başarı dolu hayatı ve profesyonel 

kariyeri ile bilinen Ara Güler, 

İstanbul’un Şişli ilçesinde hayata 

veda etmiştir. Bir süre kalp 

yetmezliği, periferik arter hastalığı 

ve kronik böbrek yetmezliği 

hastalıkları nedeni ile tedavi 

gören Ara Güler, bu hastalıklar 

ile olan mücadeleyi ne yazık 

ki kazanamamıştır. 17 Ekim 

2018 tarihinde İstanbul’un Şişli 

ilçesindeki özel bir hastanede 2 

kez kalbi durmuştur. Doktorların 

müdahale etmesi sonucunda 

yeniden çalıştırılmış olan Ara 

Güler’in kalbi ne yazık ki daha fazla 

dayanamamıştır. Yoğun bakım 

ünitesine alınan Ara Güler’in saat 

23.05’i gösterdiğinde kalp atımı ve 

solunumu tekrar durmuştur. Güler, 

yapılan tüm müdahalelere rağmen 

hayata tutunamamış ve 18 Ekim 

2018 yılında hayata veda etmiştir. 

Ölümünün 3.yıl dönümünde 

Türk fotoğrafçılık, gazetecilik ve 

sinemacılık sektörüne kattığı 

tüm işler için teşekkür ediyor ve 

minnetle anıyoruz. 

Ara Güler'in Vefatı

Büşra Yörük
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2021 Emmy 
Ödülleri'nin Sahipleri 
Belli Oldu
Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi 

tarafından seçilen Emmy Ödülleri 73. kez 

sahiplerini buldu. Televizyonun Oscar'ları 

olarak anılan Emmy Ödülleri dün gece Los 

Angeles'taki Event Deck'te düzenlenen 

törenle sahiplerini buldu. Cedric the 

Entertainer'ın sunuculuğunu üstlendiği 

73. Emmy Ödülleri'nde Taraji P. Henson, 

Michael Douglas, Sarah Paulson, Amy 

Poehler, Kerry Washington gibi isimler 

ödülleri takdim etmek için sahneye çıktı. 

Ted Lasso ve The Queen’s Gambit’in 

kendi kategorilerinde öne çıktığı gecede 

The Crown drama kategorilerinde tüm 

ödüllerin sahibi oldu. İşte 2021 Emmy 

Ödülleri'nin kazananları... 

Televizyonun Oscar'ları olarak anılan Emmy 

Ödülleri dün gece Los Angeles'taki Event 

Deck'te düzenlenen törenle sahiplerini 

buldu. Televizyon Sanatları ve Bilimleri 

Akademisi tarafından seçilen 73. Emmy 

Ödülleri'nin sunuculuğunu Cedric the 

Entertainer üstlendi.

 

Geçen yıl salgın nedeniyle sosyal mesafeli 

ve uzaktan bağlantı yoluyla düzenlenen 

törenin ardından bu yıl, her zamanki gibi 

kırmızı 

halı 

seremonisi 

ile başlayan 

törende 

ödülleri takdim 

etmek için Taraji 

P. Henson, Michael 

Douglas, Sarah 

Paulson, Amy Poehler, 

Kerry Washington gibi 

isimler sahneye çıktı. 

Ted Lasso'nun 

komedi, The Queen’s 

Gambit’in mini dizi 

kategorilerinde öne 

çıktığı gecede, drama 

dalında büyük ödülleri The 

Crown dizisi  topladı.

HABERİN  
OLSUN
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HABERİN  
OLSUN

İşte 2021 Emmy Ödülleri'nin kazananları...

En İyi Dizi-Drama: The Crown

En İyi Dizi – Komedi: Ted Lasso

En İyi Mini Dizi: The Queen’s Gambit

En İyi Senaryo – Drama: Peter Morgan - The Crown, "War"

En İyi Yönetmen – Drama: Jessica Hobbs - The Crown "War”

En İyi Kadın Oyuncu – Drama: Olivia Colman

En İyi Erkek Oyuncu – Drama: Josh O’connor

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Drama: Gillian Anderson - The Crown

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Drama: Tobias Menzies - The Crown

En İyi Kadın Oyuncu – Komedi: Jean Smart – Hacks

En İyi Erkek Oyuncu – Komedi: Jason Sudeikis – Ted Lasso

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Komedi: Hannah Waddingham - Ted Lasso

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Komedi: Brett Goldstein - Ted Lasso

En İyi Kadın Oyuncu - Mini Dizi / Tv Filmi: Kate Winslet

En İyi Erkek Oyuncu - Mini Dizi / Tv Filmi: Ewan Mcgregor

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu-Mini Dizi / Tv Filmi: Julianne Nicholson – Mare Of Easttown

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu  - Mini Dizi / Tv Filmi: Evan Peters – Mare Of Easttown

En İyi Yönetmen - Mini Dizi / Tv Filmi: The Queen’s Gambit – Scott Frank

En İyi Yönetmen – Komedi: Hacks - Lucia Aniello, “There Is No Line”

En İyi Senaryo – Komedi: Hacks - Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky, "There Is No 

Line”

En İyi Senaryo - Mini Dizi /Tv Filmi: I May Destroy You – Michaela Coel

En İyi Realıty Yarışma Programı: Rupaul’s Drag Race

Kaynak: 
https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/2021-emmy-odullerinin-sahipleri-belli-oldu-73-emmy-odullerini-kaza
nanlar,taqASrEY90WnsqNngg24rQ/ziXO0Pkvu0yndQMnykunlQ
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28. Uluslararası 

Adana Altın 

Koza Film 

Festivali'nde 

'Büyük 

Ödüller' 

verildi
Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi 

tarafından seçilen Emmy Ödülleri 73. kez 

sahiplerini buldu. Televizyonun Oscar'ları 

olarak anılan Emmy Ödülleri dün gece Los 

Angeles'taki Event Deck'te düzenlenen 

törenle sahiplerini buldu. Cedric the 

Entertainer'ın sunuculuğunu üstlendiği 

73. Emmy Ödülleri'nde Taraji P. Henson, 

Michael Douglas, Sarah Paulson, Amy 

Poehler, Kerry Washington gibi isimler 

ödülleri takdim etmek için sahneye çıktı. 

Ted Lasso ve The Queen’s Gambit’in 

kendi kategorilerinde öne çıktığı gecede 

The Crown drama kategorilerinde tüm 

ödüllerin sahibi oldu. İşte 2021 Emmy 

Ödülleri'nin kazananları... 

Televizyonun Oscar'ları olarak anılan 

Emmy Ödülleri dün gece Los Angeles'taki 

Event Deck'te düzenlenen törenle 

sahiplerini buldu. Televizyon Sanatları ve 

Bilimleri Akademisi tarafından seçilen 73. 

Emmy Ödülleri'nin sunuculuğunu Cedric 

the Entertainer üstlendi.

 

Geçen yıl salgın nedeniyle sosyal mesafeli 

ve uzaktan bağlantı yoluyla düzenlenen 

törenin ardından bu yıl, her zamanki 

gibi kırmızı halı seremonisi ile başlayan 

törende ödülleri takdim etmek için 

Taraji P. Henson, Michael Douglas, Sarah 

Paulson, Amy Poehler, Kerry Washington 

gibi isimler sahneye çıktı. 

Ted Lasso'nun komedi, The Queen’s 

Gambit’in mini dizi kategorilerinde öne 

çıktığı gecede, drama dalında büyük 

ödülleri The Crown dizisi  topladı.

Kaynak: 
https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/28-uluslararasi-adana-altin-koza-film-festivalinde-buyuk-oduller-
verildi/2368512
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İstiklal’e Yeni 
Resim Müzesi

İstiklal Caddesi’nin Odakule mevkisinde 

uzun yıllar Türkiye İş Bankası’nın Beyoğlu 

Şubesi olarak hizmet veren ve ‘kültür 

varlığı’ olarak tescillenen tarihi binanın 

Resim Müzesi olarak hizmet vermesi 

için restorasyon çalışmaları ve müze 

hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Projesi 

Teğet Mimarlık’ın imzasını taşıyan İş 

Bankası Resim Müzesi’nin 2022’nin 

sonlarında açılmasının planlandığı 

duyuruldu. 

Osman Hamdi Bey’den Şeker Ahmet 

Paşa’ya, İbrahim Çallı’dan Hikmet Onat’a 

950’yi aşkın sanatçının 2 bin 500’den 

fazla eseriyle Türkiye’nin en geniş sanat 

koleksiyonlarından biri olan İş Bankası 

koleksiyonundan eserlerin sergileneceği 

müzenin kurucu küratörlüğüne, mimar, 

sanat tarihçisi ve yazar Prof. Dr. Gül 

İrepoğlu getirildi. Prof. İrepoğlu, müzenin 

kalıcı ve ilk geçici sergilerini hazırlayacak 

ve İş Bankası Resim Koleksiyonu ile ilgili 

kapsamlı bir esere de imza atacak.

Binanın bir Müze olarak yapılandırılması 

konusunda ise müzeolog ve tasarımcı 

Burçak Madran, İş Sanat’a destek olacak. 

Uzun yıllardır İş Sanat’ın plastik sanatlar 

alanında danışmanlığını sürdüren, MSGSÜ 

eski rektörlerinden ünlü heykeltıraş Prof. 

Rahmi Aksungur da müze çalışmalarında 

görev alıyor. İş Sanat’ın çatısı altında 2022 

sonunda ziyarete açılması planlanan 

müzeyle birlikte Beyoğlu’nun sanat 

rotasına önemli bir durak daha eklenecek. 

İstiklal’in yeni müzesi, zemin kata 

yayılarak Odakule meydanına açılan 

kitabevi, sanat kütüphanesi, çok amaçlı 

salonu, atölyeleri ve Sergi katlarıyla 

tamamen kültür sanat işlevleriyle 

donatılmış bir yapı olacak.

Kaynak: 
https://www.hurriyet.com.tr/kitap-sanat/istiklale-yeni-resim-muzesi-41888458

HABERİN  
OLSUN
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Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve 
Teknoloji Festivali "TEKNOFEST’21", 21-26 
Eylül 2021 tarihleri arasında, İstanbul 
Atatürk Havalimanında dördüncü 
yılında da büyük bir ilgi ve heyecanla 
gerçekleştirildi. TEKNOFEST’21 bu sene 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ile birlikte Nobel Ödülü sahibi Türk bilim 
insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ı ağırladı.  

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
Festivali Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı 
ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde 
gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya 
kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu, 
72 paydaş kurum ile birlikte düzenlenen 
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji 

Festivali kapsamında ilk yarışmalar 
31 Ağustos tarihinde Körfez Yarış 
Pistinde Efficiency Challenge Elektrikli 
Araç Yarışmaları ile başladı. Aksaray 
Tuz Gölünde Roket Yarışması, Bursa 
Yunuseli Havalimanında Uluslararası 
ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı 
(İHA) Yarışması ile Uluslararası Serbest 
Görev İHA Yarışması, Bilişim Vadisi’nde 
Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması 
ile devam etti.  Ulaşımda Yapay Zeka 
Yarışması 21-26 Eylül tarihlerinde 
TEKNOFEST21’de gerçekleştirilirken, 
Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması’nın 
finali 21-25 Eylül tarihlerinde TEKNOFEST 
alanında yapıldı. Lise Öğrencileri Kutup 
Araştırma Projeleri Yarışması’nda ilk üçe 
giren projeler ile Üniversite Öğrencileri 

TEKNOFEST’ten  
Muhteşem Final
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Araştırma Proje Yarışmalarında ilk üçe 
giren projeler TEKNOFEST alanında 
sergilendi. Tüm yarışmaların ödül töreni 
ise TEKNOFEST21’de 25 ve 26 Eylül 
tarihlerinde gerçekleştirildi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aziz 
Sancar Ödül Verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST 
2021 Teknoloji Yarışmalarında dereceye 
giren öğrencilere ödüllerini Nobel ödüllü 
Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile 
birlikte takdim etti. Türkiye’nin yarınlarına 
yön verecek isimlerin TEKNOFEST’ten 
çıkacağını ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “TEKNOFEST çok genç bir 
organizasyon olmasına rağmen şimdiden 
bölgemizde ve dünyada kendinden 
söz ettirmeyi başardı. Onlarca ülkeden 
yüzlerce öğrencinin, girişimcinin bu 
organizasyona katılımı aslında sahip 
olduğumuz küresel potansiyelin de 
ispatıdır.” dedi. 

35 Farklı Teknoloji Yarışmasında 44.912 
Takım Başvurusu Alındı
 
2018 yılında 14, 2019 yılında 19, 2020 
yılında 21 yarışmanın düzenlendiği 
TEKNOFEST’in önceki senelerde aynı 
dönemde alınan yarışma başvuru 
sayılarında yaşanan artış 2021 yılında 
rekor seviyeye ulaştı. 2018’in aynı 
döneminde 4.333 başvuru alınırken, 
dünyanın en büyük havacılık 
festivali olan 

TEKNOFEST 2019’da aynı dönemde 
17.373 takım başvuru yapmıştı. Geçen 
sene Koronavirüs salgınına rağmen aynı 
dönemde alınan başvuru sayısı 20.197’e 
çıkarken bu sene başvuru sayısı tüm 
zamanların rekorunu kırarak 81 il, 111 
ülkeden 44.912 takım ve 200.000 kişi 
başvurdu. 

Ödül Yağmuru
 
Gençlerin millî teknoloji üretme ve 
geliştirme konusunda ilgilerinin 
arttırılması hedeflenerek bu alanlarda 
çalışan binlerce gencin projesine 
destek olmak için bu yıl ön eleme 
aşamasını geçen takımlara toplamda 
7 Milyon TL'nin üzerinde malzeme 
desteği sağlandı. TEKNOFEST’te yarışıp 
dereceye girmeye hak kazanan takımlar 
ise toplamda 5 Milyon TL'nin üzerinde 
ödülün sahibi oldu.  

TEKNOFEST 2022 Samsun’da!
 
Milli Teknoloji Hamlesi sloganı ile yola 
çıkan TEKNOFEST, 2022 yılında yoluna 
Samsun’da devam edecek. TEKNOFEST 
Karadeniz’in teknoloji ateşi Samsun 
merkez olmak üzere Karadeniz’in 
farklı şehirlerinde 
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yakılacak.
Kapanış konuşmasını gerçekleştiren 
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı 
Selçuk Bayraktar gelecek yıl yurtdışındaki 
ilk TEKNOFEST’in de Azerbaycan’da 
gerçekleşeceğini açıkladı. Bayraktar, KKTC, 
Ukrayna ve Endonezya’nın da aralarında 
bulunduğu pek çok ülkeden TEKNOFEST 
için talep geldiğini kaydetti.

Festivalden Notlar; 

TEKNOFEST 2021’in ilk gününde 
İstanbul semalarında gösteri uçuşu 
yapan Türk Yıldızları, boğaz üzerinde 
gerçekleştirdikleri uçuşlarını Gaziler 
Gününde tarih yazarak Avrupa Şampiyonu 
olan Ampute Futbol Milli Takımımıza 
armağan etmişti. TEKNOFEST’in son 
gününde ise milli takımın sporcuları 
festival kapsamında Emniyet Genel 
Müdürlüğü’ne ait helikopterlerle uçuşa 
katıldı.
 
Gökyüzünde heyecan ve adrenalinin bir 
an olsun eksilmediği festivalde tamamı 
yerli üretim olan Milli Kanatlar’ın gösteri 
uçuşları, AKINCI Taaruzi İnsansız Hava 
Aracı (TİHA), Bayraktar TB2, Hürkuş, 
Atak Helikopteri, Gökbey Helikopteri, 
Aksungur ve Türk Silahlı Kuvvetlerine 

ait F-16 uçakları ile Solo Türk’ün uçuşları 
Türkiye’nin gurur tablosunu yarattı. 
Festivalin son gününde Milli Savunma 
Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri ile 
Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait 
uçaklar gösteri uçuşları ile gün boyunca 
gökyüzünde süzüldü. Türk istikbalinin 
göklerdeki sahibi, milli gururumuz Türk 
Yıldızları baş döndüren uçuş gösterileri ile 
gökyüzüne imzasını attı. 

Sektörün öncü isimlerini ağırlayan 
zirvede BAYKAR Teknoloji Lideri ve 
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı & 
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli 
Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı & 
TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet 
Fatih Kacır, BAYKAR Genel Müdürü ve 
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Haluk 
Bayraktar ile Türkiye'nin 
Otomobili Girişim 
Grubu (TOGG) Üst 
Yöneticisi Mehmet 
Gürcan Karakaş 
gençlere ilham 
veren konuşmalar 
gerçekleştirdi. Ümit ŞENER

Gazeteci-Yazar

74

NURULLAH GENÇ
SANAT VE HAYAT

»12 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN GETİRİLMEMESİ RİCA OLUNUR.«

21 EKİM PERŞEMBE | 20:00
HAMİDİYE KÜLTÜR MERKEZİ

cekmekoybelediyesicekmekoybeltr

www.cekmekoy.bel.trDiğer etkinliklerimize sitesinden ulaşabilirsiniz.

Çekmeköy’de

Etkinlikleri
ÜCRETSİZDİR

KO
N

FE
RA

N
S



75

Köşe Yazısı

NURULLAH GENÇ
SANAT VE HAYAT

»12 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN GETİRİLMEMESİ RİCA OLUNUR.«

21 EKİM PERŞEMBE | 20:00
HAMİDİYE KÜLTÜR MERKEZİ

cekmekoybelediyesicekmekoybeltr

www.cekmekoy.bel.trDiğer etkinliklerimize sitesinden ulaşabilirsiniz.

Çekmeköy’de

Etkinlikleri
ÜCRETSİZDİR

KO
N

FE
RA

N
S



Süleyman Şahin 1949 yılında Eskişehir’in 
Sivrihisar ilçesinin Günyüzü nahiyesinin 
Beyyayla köyünde doğar. İlkokul dördüncü 
sınıfa kadar okur. Çok çalışkandır, sınıfta en 
iyi matematiği çözen de odur. Bir de sınıf 
başkanıdır.  

1959 yılının Mayıs ayıdır. Okullarına başka 
bir köyden seksen kişilik bir okul gelir. Bu 
çocuklar okulun öğrencilerine dağıtılır. Amaç, 
çocuklar sayesinde köyler arası dostluğu 
sağlamaktır. Öğretmenleri, ‘fakirler’ diye 
amcasının oğluyla kendisine öğrenci vermez. 
Süleyman Şahin durumu annesine anlatınca 
annesi de çok üzülür. “Fakirliğin gözü kör 
olsun, insanı nasıl da köylüye mahcup 
ediyorlar” der. Kalbi ve onuru kırılan küçük 
Süleyman annesinin üzülmesine de içerler. 
Ertesi gün okulun camlarını taş atarak indirir. 
O gün eğitiminin son günü olur. Yıllar sonra, 
ehliyet alacağı zaman ilkokul diplomasını da 
alır.  

Ailesi için çobanlık yapmak 
zorundadır. Çobanlık yaparken, 
koyunlarını ıslık çalarak otlatır.  
Önceleri koyunları idare etmek 
zor olsa da zamanla koyun 
gütmeyi öğrenir. Koyunları 
gütmek, problem çözmek, hayatı 
çözmek gibidir. Bir gün Çoban 
bana, “Hocam, çobanlık bana 
hayatla baş etmeyi de öğretti,” 
demişti.
O, çobanlık yaparken sonsuz 
zannettiği doğayı izler. Doğa 

onun için aşktır. Doğanın 
rüzgârı onu rahatlatırken, 
sesi onu kendinden geçirir. 
Hele renkler, bulunduğu 
yerde başka, uzaklarda 
başkadır. İçine aşkla dolan 
güneş ışığı, huzur bulmasını 

sağlar. O artık doğanın 
çocuğu, koyunların arkadaşıdır. 

O ortamdan hiç ayrılmak istemez.  
Koyun gütmeyi çok sever. 

O güzel ortamda karnını, anasının 
sardığı azığın yanı sıra, koyundan, 

keçiden sağdığı sütle doyurur. Karnını 
doyururken gözü koyunların suya düşürdüğü 
aksine dalar,  elindeki çobandeğneği ile 
koyunların suya düşen akislerini toprağa 
çizer. 11 yaşındadır. Çizdikleri ile mutlu olur. 
O günden sonra toprağa, duvarlara çizer de 
çizer. Artık kendini tutamaz eline geçirdiği 
odun kömürü ile dağa taşa çizer. Sonra sonra 
kendine bir defter alır. Öğrenciyken, sınıfın en 
iyi resim yapanının Süleyman Şahin olduğunu 
söyleyen öğretmeninin övgüsünü hatırlar. 
Mutluluğu sonsuzdur. İçini şimdiye kadar hiç 
bilmediği huzur ve mutluluk doldurmuştur.
15 -16 yaşına gelince Ankara’da inşaatlarda 
boyacılığa başlar. Badana boyalarıyla 
kartonlara, çimento kâğıtlarına parmaklarıyla 
boyayarak resimler yapar. Bu resimleri Polatlı 
pazar yerinde sergiler. Burada bir resmini 
kasap 10 liraya satın alır. O dönemde bir 
işçinin yevmiyesi 2,5 liradır. O resim ilk sattığı 
resimdir. O resminin parasının güzelliğini, 
ruhunda duyduğu doyuruculuğu ve sevinci 
daha sonra sattığı hiçbir resimde bulamaz.  
Ona göre, bu para anlatılmaz derecede 
kıymetlidir.
Daha sonraları, çalıştığı resimleri badanasını 
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yaptığı evlerin önlerinde sergiler. Bir gün 
bu kapı önü sergilerden birini gören 
Ressam Fahir Aksoy övgü dolu sözler 
söyler. Resmin fırça ve tuvalle yapılacağını 
anlatır.  

Ayrıca resim galerilerini gezmesini ve 
Başkent Dergisi’ne reklam vermesini 
önerir.
Başkent Dergisi sahibi Tahsin Bey, 
hemen diğer gazetelere haber verir, 
“Sen biz gazeteciler için en güzel haber 
kaynağısın!” der. O günlerde Ankara 
Rüzgârlı Sokak’ta pek çok gazete 

bulunmaktadır. Gazeteler bu genç 
köylü çocuğunu Çoban Ressam olarak 
topluma lanse eder. Hürriyet, Milliyet, 
Barış, Yenigün, Adalet gibi pek çok gazete 
haberler yaparlar. Artık Süleyman Şahin 
değil Çoban Ressam’dır.
1969 yılında henüz 20 yaşındayken Türk-
İş Genel Merkezi Sanat Galerisinde ilk 
resim sergisini açar. 1974 yılında yine 
Türk-İş Sanat 

Galerisi’ndeki 
sergisini, dönemin Başbakanı, annesi de ressam 
olan Bülent Ecevit ziyaret eder. Çoban Ressam 
ona resim hediye etmek istediğinde, Ecevit, 
“Sanatçıdan hediye kabul edilmez, ancak satın 
alınır,” der ve dört tablo satın alır. Artık onun 
sergilerinde devlet büyükleri hep yer alacaktır.
1970’li yıllardan sonra Süleyman Şahin eline 
tuvalini, paletini alıp yurdun dört bir köşesini 
Evliya Çelebi gibi adım adım gezer. Gezerken 

yurdunun doğasına hayran kalır. Bu gezilerden 
elinde resimleriyle döner ve sergiler açar. 
Gazetelere, televizyona (o yıllarda tek kanal 
televizyon vardır) demeçler verir, sergilerinin 
davetiyelerini gönderir. Gönlünden geçen, 
resim sanatını toplumumuza sevdirmektir.
Doğa katliamına dikkat çeker, hayvan 
sevgisini dile getirir,  onları korumanın bir 
görev olduğunu, hayvanların biz insanlara 
öğrettiklerinden faydalanmak gerektiğini 
vurgular. O toplumuna, yurduna çok saygılıdır, 
düşkündür.
 
Demeçleri ilginçtir:
“Kültürümüzün sonu geldi.”
 “Göreceksiniz günün birinde ünlü olacağım.”
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 “Hiç durmadan çok çalışacağım. 
Yurdumu yurt dışında da temsil 
edeceğim.” der.  
Hiç sanat eğitimi almamış, ilkokul 4. 
sınıftan ayrılmış, evine katkıda bulunmak 
için çobanlık yapmış bir kişinin yaşamı 
gazeteciler, televizyoncular için hep ilginç 
olmuştur. Böyle bir yaşamdan gelen 
kişi de basın için işlenecek konudur. Bu 
nedenle Çoban Ressam 
Süleyman Şahin’in hayatı 
ve sergileri sıklıkla 
basında yer almıştır.
1970’li yıllarda 
Ankara’da açılan 
sergilerini ben 
de ziyaret ettim. 
Çoban Ressam 
halkla bütünleşiyor, 
sohbetler ediyordu. 
Etrafını saranlar 
da merakla sorular 
soruyorlardı.   
 
Gazeteciler kadar 
halkın da ilgi odağıydı. 
Çoban Ressam her 
sergisinde bir sınıf 
geçtiğini anlatıyor ve 
şöyle diyordu: 

“Resme 
başladığımdan 
bu yana doğadan 
hiç kopmadım. 
Güzel sanatların 
sırrı doğadadır. Bu 
nedenle tüm sanatçıları 
doğayı kucaklamaya 
çağırıyorum.”
 “Sanatçılar önce kendi toplumlarıyla 
kaynaşmalıdır. ”
Evlendi, Bursa’ya yerleşti. Süleyman 
Şahin sanatın beşiğinin Paris olduğunu 
duymuştu; eşini ve oğlunu annesinin 
yanına bıraktı. Dürdüğü yorganıyla 

kendini Paris Montmartre Tepesinde 
buldu. Montmartre, sanatçıların 
buluştuğu, resim yaptığı yerdi. Kendini 
kabul ettirebilmek için çok uğraştı. Bazı 
geceler sokaklarda yattı. Ucuz yemekler 
nerede yenir, onu öğrendi. Daha sonraları 
Paris sokaklarında çeşitli dükkânların 
karşısına geçip resimlerini yaptı. Sonra da 
yaptığı bu resimleri, dükkân sahiplerine 

umduğundan da yüksek fiyatlara 
sattı. Artık parası vardı. Para 

nasıl kazanılır öğrenmişti. 
Montmartre’da artık yeri vardı. 
Kısa sürede, Fransızcayı da 
konuşabilecek kadar öğrendi. 

Çoban, kızıl saçları, pembe beyaz 
teni ile bir parça Avrupalıyı da 
andırıyordu. Bu görüntüsünün, 
Montmartre Tepesi Sanat 
Sokağında kabul görmesine bir 
parça katkısı oldu. 1983 yılıydı. 
Sanatı öğrenmek, kendini 
tanımak, tanıtmak için aylarca 
Paris’te kaldı. Paris ona okul 
oldu. Yurduna döndüğünde yine 
durmadan çalıştı, sergiler açtı.
Süleyman Şahin 1986’da tekrar 
Paris yolunu tuttu. Aklı fikri var 
olmaktı. Bir kere içine sanat aşkı 
girmişti. Sanat onu çekiyordu. 
Aç kalma pahasına da olsa, 
o ortamda olmalıydı. Bu kez, 
neredeyse 1,5 yıl kadar kaldı. 
Paris Şanzelize’de sergi açtı.  
Çocuklarını özlemese yine de 

kalırdı. Kendi gibi sarışın, mavi 
gözlü kızı, eşi gibi kumral oğlu, iki 

güzel çocuğu vardı. 

Çoban Ressam Bursa’da kendi gibi sokak 
ressamlarını örgütleyip sanat sokağının 
kurucularından oldu. Kırk sanatçı 
arkadaşıyla Bursa Koza Han’da sanat 
sokağını oluşturdu. Bu etkinlik, çevre 
sakinleri tarafından belediyeye şikâyet 
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edildi. Bu durum üzerine sanat ve sanatçı 
aşığı Ali Osman Sönmez, Tophane’deki 
arazisini sanatçılara tahsis etti. Bu arazi 22 
yıl boyunca sanatçılara hizmet verdi. Her 
sanatçının kazancının tamamı kendine 
kalıyordu. 22 yıl sonra bu güzel sanat 
yuvasını dönemin belediye başkanı yol 
geçirmek maksadıyla dağıttı. Bu güzel yuva 
bir daha geri dönmemek üzere kapandı. 
Oysa orası yüzlerce sanatçının ekmek 
kazandığı yurttu, yuvaydı. Çoban Ressam 
sanat sokağının kaldırılmasına isyanını 
Bursa Belediye Başkanına şu şekilde iletti: 
“Siz bu şehrin koca çınarının kesilmesine, 
ışığının yok olmasına neden oldunuz. 
Sanatı olmayan, bir şehrin de ülkenin de 
ruhu yoktur, sizin gibi insanlara söylenecek 
söz çoktur.” Bu kapatma olayını sanatçılar 
resimlerini siyaha boyayarak protesto etmiş.
Bu olay Bursa için çok büyük ayıptı, kayıptı. 
Şöyle feryat ediyordu Çoban Ressam: 
“Hocam, bir sanatsever insan, arazisini 
sanat için bağışlıyordu; bir başkan geliyor, 

başka taraftan yol geçirebilecekken, 
kentin en güzel, en önemli turistik alanını, 
şerefini, en büyük sanatsal, kutsal alanını 
yok ediyordu.  Belediye başkanı sırf kendi 
sözünü geçirmek için, egosu için o kutsal 
mekânı yok etti.”
 “Sanat aşkı içinde olan durur mu?
Sanatçı her yerde her koşulda çalışır.
Sanatçı varsa sanat da vardır. Güzellik de, 
her türlü sevgi de oradadır.
Sanatçı yapar, bilim yazar. Bilimin 
temelinde de sanat vardır.”
Çoban Ressam için sanatçı dostlarıyla 
beraber çalıştığı alan kutsaldı. Sanatı var 
eden her alana saygı duyuyor, kutsallığa 
yüceltiyordu. Yurdunu sevmesi gibi, sanatı 
da seviyordu.  

Çoban ressam 1988’de Ankara Batıkent’e 
taşındı. O zaman sanatçıyı daha 
yakından tanıdım. Biz de Batıkent’te 
oturuyorduk. Evlerimiz çok yakındı. Bazen 
Çoban’ın evinde, bazen de bizim evde 
modelle çalışmaya başladık. Çobanın 
sanatsal yolculuğunu konuşmalarından 
öğreniyordum. 

Bazen eşiyle birlikte yemek yapıp, eşimi 
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de yanımıza alarak 
Çoban’ın yanına 
gidiyorduk. O bizi 
köy köy dolaştırıyor, 
köylerde resimlenecek 
konu arıyordu.
Durduğumuz köylerde 
köylüler, arabadan 
iner inmez, “Hoş 
geldin Çoban,” diyerek 
etrafını sarıyorlardı. 
Arabasını sık sık 
durdurması biraz 
da “Ben bu köylerde 
çok çalıştım hocam,” 
demek içindi. En 
sonunda beğendiği 
bir mekânda 
şövalesini kuruyor, 
resim sehpasını 
çıkarıyor, tuvalini 
yerleştiriyor ve hemen 
resme başlıyordu. 
1,5 saat kadar çalışıp 
resmin alt zeminini 
oluşturduktan sonra hemen toprağa uzanıp, 
vücudunda biriken enerjiyi boşaltıyordu. O 
sıralarda ben de kendi resmimin alt zeminini 
tamamlamış oluyordum. O dinlenirken ben 
ve eşi sofrayı kuruyorduk. Yemeğin ardından 
resmini tamamlıyordu. Sofranın toplanmasına 
yardım ettiğim için ben resmimi genelde 
evimizde tamamlıyordum.
Bizim bu gezilerimize zaman zaman Yaşar ve 
Çiğdem Çallı çifti ile Mustafa Erol da katılırdı. 
O yılarda Çoban Ressam’ın evine kimler 
gelmiyordu ki… Yaşar-Çiğdem Çallı çifti, Hikmet 
Şimşek, Kralların Ressamı Rahmi Pehlivanlı ve 
eşi Nurhan Pehlivanlı en sık ziyaretçilerindendi. 
Batıkent sanatçıların yaşadığı semt olduğu 
için, semt sanatçıları da Çoban’ın evine ve 
atölyesine uğramadan edemiyordu. Habip 
Aydoğdu, Devlet Tiyatroları Sanatçısı Mehmet 
Göçer gibi pek çok sanatçı onu ziyaret 
ediyordu.   
Çoban Ressam Anadolu’nun pek çok kentinde 
köy köy dolaşarak görebildiği ve yaşadığı 

güzellikleri resmetti, 
sanatseverlerle 
paylaştı, çeşitli 
demeçleri basında yer 
aldı:
“Dünyanın en büyük 
atölyesi, sanatçıların 
kaynaşabildiği kendi 
ülkesidir.
 Sokak ressamlığı 
toplumla sanatçının 
kaynaşması için güzel 
bir adımdır.
 Sanatın topluma 
mal olabilmesi için, 
sanatçının halkla içi içe 
çalışılması gerekir. 
Resim sanatının 
topluma kavratılması 
için her zaman 
çalışmaya hazırım.
Umarım bu tip 
çalışmalar ülkemin her 
köşesine yoğunlaşır. 
Sanatçılar ülkelerini 

diğer ülkelerde tanıtan en önemli rehberlerdir.
Sanatçıların yaşayabilmesi ve sanatını ileriye 
taşıyabilmesi için devlet desteğine ihtiyaç 
vardır.”
Süleyman Şahin, demeçlerinde; sergilerini 
hazırlamadan önce pek çok köyü dolaştığını, 
bazı engellerle karşılaşsa da, köylülerin sevgi 
ve ilgisinin onu çok mutlu ettiğini anlatıyordu. 
Başka bir zaman diliminde ise şunları 
söylüyordu:
“ Beni halk eğitti, doğa benim okulum, yuvam 
oldu.
Eli kalem tutan gençlere sesleniyorum, 
korkmayın sanatın üstüne üstüne gidin, 
akademilerde okuyun, okuyamazsanız da 
üzülmeyin, dünyada öyle ressamlar var ki; 
en cahili bile onları tanıyor. Bunlar sanat 
akademilerinden mi mezunlar?
Bugüne kadar hakkımda binlerce yazı 
yayımlandı. Beni bu topluma tanıtan Türk 
basınına, televizyonuna derin şükranlarımı 
sunar, onları hiçbir zaman mahcup etmeden 
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yoluma devam 
edeceğimi belirtirim.”
Süleyman Şahin 
Adım Adım 
Anadolu adını 
verdiği sergilerinde 
Safranbolu evlerini 
ve Safranbolu’daki 
yaşamı işledi. 
1989 yılında 1. 
Mevlana Resim 
Yarışması’na birlikte 
katıldık. Ben 2.lik, 
Çoban da mansiyon 
aldı. Yaptığı tablo 
günlerce sürdü. 
Puantilist çalışıyordu. 
O resmin seyrine 
doyamıyordum. 
İlk kez puantilist 
çalışan bir sanatçıyla 
karşılaşmıştım. Gazi 
resim bölümünde 
okurken puantilist 
ressamlar Georges 
Seurat, Paul Signac, 
Camille Pissarro, 
Henri-Edmond Cross 
hakkında makaleler 
okumuş sınavda 
çıkan sorulara 
cevap vermiştim. 
Yapılışını yakından izlemek ilginçti. Çoban 
daha sonraları bir adı da “noktacılık” 
olan bu teknikte pek çok resimler yaptı. 
Konunun zeminini önce konuya uygun düz 
renkle dolduruyor, sonra da nokta nokta 
ışık, gölge, düşen gölgesini ve uzaklık, 
yakınlığını veriyordu. 
1990’da Süleyman Şahin’in sergisinin 
açılışını Cumhurbaşkanı Turgut Özal 
yapmıştı. Neredeyse tüm basın, 
televizyoncular oradaydı. Halktan fazla 
sayıda basın mensubu vardı.
Çoban Ressam Süleyman Şahin her zaman 
etrafına bürokrasiyi toplamayı başardı. 
Onun yüzlerce sergisinin açılışını yüzlerce 

bürokrat yaptı.
1995 yılı gazete 
yazılarında “Süleyman 
Şahin şimdi ünlüler 
kervanında yürüyor,” 
benzeri cümlelere yer 
verildi.
Çoban Ressam 27 
Şubat’ı Ressamlar 
Günü olarak ilan etti. 
Artık sanatçılar, 27 
Şubat’ı Sanatçılar 
Günü olarak kabul 
ediyor ve kutluyor.
Gazeteler, “Çoban 
Ressam’dan Eleştiri” 
başlığı altında 
politikacılara 
eleştirilerine de 
yer verdi: “Toplum, 
kültür ve sanat 
alanında eğitildiği 
zaman bir yere gelir. 
Bu yüzden devlete 
büyük görevler 
düşüyor. Oysa 
devletin başındaki 
liderlerimizin 
kavgalarını ve 
dedikodularını 
izliyoruz,”  diyen 
Çoban Ressam 

Süleyman Şahin Türkiye’de bir kültür 
açlığı olduğunu, bu durumun bir an 
önce giderilmesi gerektiğini söyledi ve 
politikacıları sanata karşı hassas olmaya 
çağırdı.
Çoban Ressam Güney Anadolu’nun 
yüksek yaylalarında yaşayan göçerlerin 
yaşamlarından da etkilenip bu yaşamı 
empresyonizm (izlenimcilik) tadında 500’e 
yakın tabloyla anlattı. “Hocam, göçerlerle 
yaşamak, onların felsefesini öğrenmek beni 
daha mütevazı, daha ılımlı yaptı,” dedi ve 
ekledi: “Göçerler, ‘Biz olmazsak bu dağlar, 
bu yaylalar sahipsiz kalır. Biz bu dağların 
bekçileriyiz’ diyorlar.” Haklılar da… 
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Daha sonraları da diğer şehirleri dolaşarak, 
göçerleri araştırdı. En çok da Bey Dağlar 
Antalya Korkuteli’nde konaklamış göçerleri 
araştırdı, onlarla yaşadı.  Bu konuda bir dizi 
çalışmalar yaptı, sergiler açtı. Çağdaş Sanatlar 
Galerisi’nde 2x14 metre boyutlarındaki 28 
metrekarelik göçerler tablosu sergilendi. Adını 
da İpek Yolu koydu. Bu resim İstanbul’da, 
Moskova’da sergilendi, İsrail’de satıldı.  

Gazetelere demeçler vermeye devam etti. 
Bu konudaki heyecanını da “Ressamlar bu 
zengin konuda pek çok resim yapabilirler, 
sonsuz konu elimizin altında” sözleriyle 
paylaştı.
Kendisinin sevdiği mekânları diğer 
sanatçıların da resmetmesini arzu etti. “Her 
sergimde bir sınıf geçtim,” diyerek sanattaki 
adımlarını anlattı.
Çoban Ressam sadece dağların, köylerin 
ressamı değildi. Devasa boyutlarda Ankara 
tabloları yaptı. Bu güne kadar binlerce tablo 
yapan Çoban Ressam Türkiye’nin ve dünyanın 
en çok devasa tablo yapan sanatçılarındandır. 
Bugüne kadar 18 bin tablo yaptı. 
Atatürk, İnönü, Celal Bayar, Deniz Baykal, 
Farah Diba gibi Türkiye’ye ve dünyaya mal 
olmuş pek çok insanın resmini yaptı. O aynı 
zamanda iyi bir portreci, iyi gözlemci, ruhsal 
çözümcüydü. İnsanın da toplumun da nabzını 
iyi tutmayı biliyordu.  

Van Gogh hayranı olan Çoban Ressam 
Süleyman Şahin, “Vincent Van Gogh’a 
Saygı” sergisini sanatçının ölümün 100. 
yıldönümünde Ankara’da açtı. Serginin 
konusu Karadeniz ve ayçiçekleriydi.
Çoban Ressam resme ilk başladığı yıllarda 
Türkiye’den Paris’e gittiğinde Van Gogh’un 
mezarını arar ve bulur. O anısını da samimi 
olduğumuz yıllarda şöyle anlatmıştı. “Paris’in 
güneyinde Auvers-sur-Oise köyüne gittim. 
Onun mezarının başında, ‘güzel insan; sen 
çok acı çekmişsin, ben o acıları çekmeden 
sanatımı dünyaya tanıtacağım’ diye yemin 
ettim.”
O, içten konuşmalarıyla yüreğindeki sevgiyi 
aktarmaya çalışan usta bir filozoftur. Onun 
felsefesi sevmek, sadece sevmektir. Doğayı 
sevmek, insanı sevmek, yaratandan ötürü 

yaratılanı sevmektir. O vatanını, vatanın 
taşını, toprağını, güneşini, havasını, kendine 
ve toplumuna kattıklarını sevdi.  Çünkü o 
toprağın çocuğuydu. Çobanlık yaparken 
otların, ekinlerin hışırdayarak çıkardığı sesle 
kuzuların, koyunların çıkardığı seslerin 
müziğini duymuştu. Hiç müzik eğitimi 
almadığı halde antikacıdan aldığı kemanıyla 
doğaçlama müzik yapmıştır.
Çoban Ressam bir aşiret kızına âşık oldu. Bu 
aşk nedeniyle sevgilisinin ailesi tarafından 
aranan kişi haline geldi. Sevgilisiyle birlikte 
köşe bucak, köy köy, kasaba kasaba on ay 
boyunca saklandılar. En sonunda bu aşiret 
kızını eşi boşadı. Çoban da eşinden boşandı. 
Bir süre sonra evlendiler. Bursa Mudanya’ya 
yerleştiler. Yeni eşi ile resim sergileri açtı. 
Çoban’ın önemli katkılarıyla eşi de ressam 
olmuştu. Çoban Ressam bu aşiret kızına çok 
emek verdi. Bu beraberlik 13 yıl sürdü. 
Çoban Ressam, kendisini şöhrete taşımış 
başkente geri döndü, Ankara’da da Sanat 
Sokağı kurdu. Bu sokaklar zaman zaman 
yer değiştirdi. Seksen kişilik bir grupla 
Ansev Mobilya Dekorasyon Merkezi’nde 
dört yıl, daha sonra da Müjdat Gezen Kültür 
Merkezi’nde sanat yöneticiliği yaptı. O yıllarda 
Ankara Belediye Başkanı Mehmet Altınsoy 
çok resim satın alıyordu. Sanat Sokağı’nın en 
büyük destekçisiydi.   

Çoban Ressam binlerce kişi yetiştirdi.  
Sanata emek verenleri bir araya toplayarak 
gelişmelerine katkıda bulundu.
Çoban Ressam toplumsal olaylara, 
adaletsizliklere eserlerinde yer verirken, 
medya da onun demeçlerine yer veriyordu.  

Doğayı en güzel yorumlayan ender 
sanatçılardandır.  O biraz Van Gogh, biraz 
Claude Monet, George Seurat, Paul Signac, 
Salvador Dali’dir. Hem empresyonizme, hem 
ekspresyonizme yakındır. Zaman zaman 
sürrealist ve puantalisttir.
Son yıllarda Don Kişot temalı yüzlerce tabloya 
imzasını atmıştır.
Çoban Ressam zamanımızın Don Kişot’udur.
Kendi kendini var etmiş bir şövalyedir…

Gülseren SÖNMEZ 
Ressam
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TEZKİRECİ  
OSMAN 
EFENDİ CAMİİ
İstanbul’un en kalabalık semtlerinden biri olan 

Beşiktaş, içerisinde gizli hazineleri barındırıyor. 

Bu gizli hazinelerden biri de defalarca yanından 

geçtiğimiz, baktığımız ama görmediğimiz 

Tezkireci Osman Efendi Camii’dir. Yıllanmış 

bir şekilde zamana meydan okurken, gittikçe 

sokakların içlerine karışmış halktan biri 

olmuştur Tezkireci Osman Efendi 

Camii. Diğer camilere nazaran büyük 

bir kubbesi, uzun minaresi yoktur. 

Yanındaki bakkalla da bütünleşerek, 

bakmasını bilene gözükmeye 

başlamış Tezkireci Osman Efendi 

Camii.
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TARİHİ
1740 yılında Sultan I. Mahmut’un 

tezkirecisi Osman Efendi tarafından 

inşa ettirilen bu cami, halk arasında 

“Kuruçeşme Camii” olarak bilinmektedir. 

Caminin banisi Tezkireci Osman 

Efendi’dir. Caminin ne zaman yapıldığı 

hususunda farklı bilgiler vardır. Bu 

bilgilerden en kuvvetlisinin; 17.yüzyılda 

tamir gördüğüne göre bugünkü caminin 

yerinde bir mescit ya da cami bulunduğu 

düşünebilir. Mirat-ı İstanbul’da Mehmet 

Raif ise, caminin banisi Osman Efendi’nin, 

Sultan I. Mahmut’un  tezkirecisi olduğunu 

ve caminin de bu dönemde yapıldığını 

kaydetmektedir.

 
MİMARİ 
Tezkireci Osman Efendi Camii’nin mimarı 

hala bilinmemektedir. Küçük dikdörtgen 

planıyla, halkın içinden biri olan bu cami; 

ahşap karkas, dolgu duvarları tuğla olan, 

çatısı kırmızı kiremitle örtülü, son cemaat 

yeri ve harimin arkasında kadınlar mahfili 

de olan bir binadır. 

Giriş kapısından girdiğimizde beyaz 

renginin turkuaz rengiyle girdiği ahenge 

hayran kalırız. Kuruçeşme Camisi, diğer 

camilere nazaran ince işlemelere, büyük 

hatlara sahip değildir. Ahşap yapıda 

olması camiyi daha çok yıpratmıştır. 

Caminin girişinde bulunan ahşap 

merdivenlerle kadınlar mahfiline çıkılır. 

İnce sütunlar üzerinde duran kadınlar 

mahfili ahşap tırabzanlarla mihrap 

yönüne açılır. Mahfilin solunda üç 

pencere, diğer kısmında ise bir pencere 

yer almaktadır. Son cemaat yerine giriş 

veren kapının tam karşısında açılan ahşap 

küçük bir kapıdan minareye çıkılır.

Bir sonraki sayımızda da İstanbul 

boğazına inci gibi dizilmiş olan sahil 

camilerini tanıtmaya devam edeceğiz.   

  

ELİF NUR AKBULAT
Açık Fikir Platformu

Medeniyet Üniversitesi 
Türkçe Öğretmenliği
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29 Ekim 1923’te Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin yönetim şeklini Cumhuriyet 
olarak ilan etmesinin 98. yılı. Her yıl 29 
Ekim’de hem bütün ülkede hem de yavru 
vatan Kıbrıs’ta büyük bir coşku içerisinde 
kutlanmaktadır. 1925 yılında çıkarılan bir 
kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni 
Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu 
yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 
tarihinde verdiği 10. Yıl Nutkunda, bu günü 
en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra meşaleyi 
alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan ile ülke altın çağlarından birini 
yaşamaya devam etmektedir.  

Doksan sekiz yıldır her yıl 29 Ekim’ de 
kutlanan ve kutlama yapılan ülkelerde de 

resmi tatil olarak ilan edilen Cumhuriyet 
Bayramı mesai saatleri içerisinde resmi 
ve anma törenleri ile birlikte karşılanırken, 
statlarda büyük bir törenle minnet ve 
şükranlarımızı sunarak geçitler yapmaktayız. 
29 Ekim akşamında ise fener alayı kurularak 
ülkenin her şehrinde ve her köşesinde alay 
geçitleri düzenlenmektedir. Aynı zamanda 
Kurtuluş Savaşı'nda ve Türk ordusunun 
Osmanlıdan bu yana gelmiş geçmiş her 
savaşında, vatan topraklarında ya da 
vatan topraklarını korumak için gittiği 
her savaşta şehit düşen askeri için salalar 
okunup, mevlitleri yapılarak, şehitlerimize 
ve ülkemizin bağımsızlığı uğruna şehit 
düşen her yiğide şükran ve minnetlerimizi 
sunmaktayız. Aynı şekilde ülke bütünlüğü 
adına gazi olan ve gazi olarak Hakk’a 
yürüyen askerlerimizi rahmetle anmaya 
devam ediyoruz. Her yılda olduğu gibi bu 
yıl da tüm ülke baştan ayağa bayraklarla 

'
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donatıldı. Her Türk aslında bu coşku ile 
ve kutsanmış güç ile doğar, yaşar, büyür 
ve ölür. Anadolu var olduğundan bu 
yana Türkün Türk’ten başka dostu hiçbir 
zaman olmamıştır ve biz ulu Türk milleti 
her yıl 29 Ekim’ de bunu tüm dünyaya 
bildirmenin gururunu göğsümüzde 
taşıyoruz. Osmanlı Devleti, 1876 yılına 
kadar mutlak monarşi, 1876-1878 ve 
1908-1918 arasında meşruti monarşi ile 
yönetilmekteydi. I. Dünya Savaşı'nda 
yenilgiye uğramasının ardından işgale 
uğrayan Anadolu'da halkın işgalcilere 
karşı Mustafa Kemal Paşa önderliğinde 
verdiği Millî Mücadele, 1923 yılında 
millî güçlerin zaferi ile sonuçlandı. Bu 
süreçte, "Büyük Millet Meclisi" adıyla 23 
Nisan 1920'de Ankara'da toplanan halkın 
temsilcileri, 20 Ocak 1921'de Teşkilat-ı 
Esasiye Kanunu adlı yasayı kabul ederek 
egemenliğin Türk ulusuna ait olduğunu 
ilan etmiş ve 1 Kasım 1922'de aldığı kararla 
saltanatı kaldırmıştı.  

Ülke, meclis hükûmeti tarafından 
yönetilmekteydi. 27 Ekim 1923'te İcra 
Vekilleri Heyeti'nin istifası ve yerine 
meclisin güvenini kazanacak yeni 
bir kabinenin kurulamaması üzerine 
Mustafa Kemal Paşa, yönetim biçiminin 
Cumhuriyet olması için İsmet Paşa ile 
birlikte bir kanun değişikliği tasarısı 
hazırlayarak 29 Ekim 1923'te Meclis'e 
sundu. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda 
yapılan değişikliklerin kabulü ile 
Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından ilan edilmiş oldu. 
Cumhuriyetin ilanı, Ankara'da 101 pare 
top atışı ile duyuruldu ve 29 Ekim gecesi 
ile 30 Ekim 1923 tarihinde başta Ankara 
olmak üzere tüm ülkede bir bayram 
havasında kutlanmaya başladığın bu 
yana aynı birlik, bütünlük, beraberlik 
ve coşku ile kutlanmaya devam ediyor. 
Cumhuriyet'in ilk yıllarında, Cumhuriyet 
Bayramı kutlamalarında günü birlik 
yapılan törenler ve aynı gün içinde, 
sabah resmikabul ile başlayan daha 
sonra devlet erkânı önünde resmigeçit 

düzenlenmesinin ardından, akşam da 
fener alayı gerçekleştirilerek program 
üç kısımda tamamlanmış olurdu. Ayrıca 
bayram akşamları şehrin idarecileri ve 
ileri gelenlerinin katıldığı "Cumhuriyet 
Baloları" düzenlenirdi. Törenlerin bu 
yapısı 1933 yılına kadar devam etti. 
Onuncu yıl nutku ve Onuncu Yıl Marşı 
okunarak kabul göründükten sonra 
kutlama düzenekleri değişkenlik 
göstererek, cumhuriyet meydanları 
ve cumhuriyet anıtları heykelleri ile 
şehirler taçlandırılmaya başlandı. 29 
Ekim kutlamalarının Onuncu yılından 
sonra yapılan değişiklikler temel 
alınarak halen daha günümüzde de aynı 
şekilde kutlanmaya devam etmektedir. 
Türkiye Cumhuriyeti’ni ilan eden ve 
bunu her yıl kutlayan bir millet olarak 
mücadelelerimiz farklı kollarda da olsa 
devam etmekte.  

Dönemimizin Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ise Türk halkına armağan 
edeceği başka bir yeniliği geçtiğimiz 
günlerde açıklayarak, Yüzüncü Yıl Marşı 
çalışmalarına sevdiği ve saygı duyduğu 
Türk halkını dâhil ederek başladığını 
bildirmişti. Yayınladığı bu bildirgede 
isteyen herkesin marş yazarak Cumhur 
Başkanlığı sitesinden başvuru yapması, 
Türk halkının birlik, beraberlik ve 
bütünlüğüne zeval değdirmeyeceğinin 
de öncü sözleri olarak kabul edildi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılım gösterdiği 98. yıl kutlamaları her 
yıl olduğu gibi bu yılda gerektiği şekli ile 
kutlanarak tüm şehit ve gazilerimizi de 
hatırlattı. Ancak bu yıl covid-19 salgını 
gölgesinde ve pandemi koşullarına 
uygun olarak yapılan kutlamalar da 
geçtiğimiz senelere nazaran aynı hisleri 
kısmen olsa da yaşadık.  

Her şartta ve koşulda omuz omuza, bir 
arada olmayı başaran ve hiçbir gücün 
parçalayarak bölmesine izin vermeyen 
Türk halkı için, nice nice 29 Ekim ’lere..

Fatma Dursun
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100. YIL MARŞI’NI 
MİLLET YAZACAK 
Zor dönemlerde yaşanan milli duyguları ifade 
etmek ve bu duyguları geleceğe aktarmak 
amacıyla şiirler yazılmış besteler yapılmıştır. 
Çekmeköy Belediyesi, dünden bugüne ve 
bugünden yarına uzanan milli duyguları bir 
marş formunda besteleyerek halkımıza sunmak 
amacıyla 100. Yıl Marşı Yarışmasını organize etti.
1 Temmuz 2021 günü Küçüksu Kasrında 
gerçekleştirilen proje tanıtım programıyla 
yarışmaya şiir başvuruları başladı. Başvurular 
www.yuzuncuyilmarsi.com sitesinden online 
olarak alınmaktadır. Son başvuru tarihinin 29 Ekim 
2021 olduğu 100. Yıl Marşı Yarışması iki kısımdan 
oluşmaktadır:
 
Şiir Yarışması
Projenin ilk basamağı şiir yarışmasıdır. 
Proje kapsamında; Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunun yüzüncü yılını ve milli değerlerimizi 

ifade eden, okuyanlarda bu coşku ve heyecanı 
uyandıran şiirler yarışacaktır. Şiir yarışmasında 
jürinin değerlendirmesi sonucu ilk 100 içerisinde 
yer alan şiirler, bestelenmek üzere bestecilere 
sunulacaktır. Besteciler bu şiirlerden istediğini 
seçerek besteleyip yarışmamıza katılacaktır. 
 
Beste Yarışması
100. Yıl Marşı Yarışmasının ikinci kısmıysa beste 
yarışmasıdır.
Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak 
bestelenecek eserler 100. Yıl Marşı Yarışmasından 
dereceye giren şiirlerden seçilebileceği gibi 
bestekâr kendi şiirini ya da bir başka şairin şiirini 
de besteleyebilecektir.
Cahit Koytak, Azerin, Garo Mafyan, Özdemir 
Erdoğan, Tuluyhan Uğurlu, Yücel Arzen, Erol 
Erdoğan, Sibel Eraslan, Aydın Sarman, Aşkın Tuna, 
Cengiz Erdem, Hayati Develi, Murat Karahan, 
Mustafa Kurt, Pelin Çift, Sinan Akçıl, Tufan Gündüz 
gibi kıymetli isimlerin jüri üyeliğini yaptığı yarışma 
ile özellikle şiir ve müzikte geleceğe anlamlı kültür 
hazinesi bırakılacaktır.
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SİNAN AKÇIL  
Böyle bir projenin 
içinde yer aldığım 
için çok gururluyum. 
Ülkemizin yüzüncü yılı 
için hazırlanacak marşın 
doğuşuna şahitlik ettiğim 
için ayrıca mutluyum. 
Yüzbinlerce kişinin 
statlarda, meydanlarda 
bu marşı söyleyeceğini 
düşündükçe heyecanım 
daha da artıyor. Allah 
ülkeme inşallah daha nice 
yüzlerce yıl görmeyi nasip 
etsin.

TUFAN GÜNDÜZ
Bu kadar gelişmiş bir 
ülkenin evlatları olarak 
bizim bir marşı hak 
ettiğimizi düşünüyorum. 
Şimdi böyle bir marşı 
yazmakta tabi ki 
bestekârların, söz 
yazarlarının, şairleri, 
ediplerin herkesin işidir ve 
işi olmalıdır. Meseleye o 
heyecanla yaklaşmalıdır. 
Çünkü bu bize gelecek 
yüzyıl projeksiyonu da 
verecek.
 
SİBEL ERASLAN
Yarışmanın herkese açık 
olması, herhangi bir koşul 
olmadan Cumhuriyetin 
bütün çocuklarına 
bir çağrı olması bu 
yarışmanın gururu ve 
heyecanını arttıracaktır. 
Proje içerisinde çok 
değerli şair ve yazar 
arkadaşlarımı gördüm. 
Onlarla buluşmak onlarla 

aynı projede yer almak 
da çok güzel. Hepimiz 
heyecanla gelecek eserleri 
bekliyoruz.
 
PELİN ÇİFT 
Tarihimiz çok 
eskiye dayanıyor. 
Cumhuriyetimizin 
yüzüncü yılına erişecek 
olması elbette benim için 
de çok büyük bir heyecan 
kaynağı. Aynı zamanda 
yüzüncü yılda yüzüncü 
yıl marşını seçeceğiz. 
Ben de seçiciler arasında 
olduğum için çok keyif 
alıyorum kendimi çok 
şanslı hissediyorum.
 
ÖZDEMİR ERDOĞAN
Bütün yarışmacılara 
şahsen başarılar 
diliyorum. Umuyorum 
ki Cumhuriyetimizin 
yüzüncü yılında 
Cumhuriyetimize layık 
güzel bir eser kazanırız. 
Şahsen bundan çok 
mutluluk duyarım ben 
de. Onun için bütün 
yarışmacılara iyi şanslar ve 
iyi çalışmalar diliyorum.
 
HAYATİ DEVELİ
Biz dünyanın en 
önemli en büyük en 
güçlü devletlerinden, 
toplumlarından, 
milletlerinden biri haline 
gelmeliyiz. Şairlerimizin, 
gençlerimizin bilhassa 
bu duyguları terennüm 
etmesi herhalde son 
derece önemli olur ve bu 
marşında sene boyunca 
dillerden düşmemesini 
sağlar.

Yarışma Hakkında Seçici Kurul 
Üyelerimizin Görüşleri
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TULUYHAN UĞURLU
Yüzüncü Yıl Marşı Yarışması 
vizyonu olan çok iyi çok 
duygulu bir fikir. Gençlerimiz 
için aydınlık yarınlarımız için 
Cumhuriyetin ilelebet payidar 
kalacağının da bir emsali 
olarak hazırlanan Yüzüncü Yıl 
Marş yarışması içerisinde yer 
aldığım için çok gururluyum. 
 
AZERİN
Bu projede yer aldığım için 
guru duyuyorum. Çok köklü 
ve güçlü bir devletin yüzüncü 
yılını bu yarışmadan doğacak 
marş ile kutlayacağız. Biz her 
zaman dünyada adımızla 
şanımızla tanınan bir milletiz. 

YÜCEL ARZEN
Yüzüncü Yıl Marş Yarışması 
için kıymet verilip benim de 
görüşlerime yer verilmesi 
beni çok heyecanlandırdı. 
Yüzüncü yılı hepimiz coşkuyla 
kutlayacağız inşallah.

MUSTAFA KURT
Ben çok değerli çok başarılı 
müracaatlar olacağını 
düşünüyorum. Yarışmacıların 
çok iyi eserler çıkartacaklarını 
düşünüyorum. Ben de 
heyecanla bekliyorum. 
Ülkemize, milletimize, 
cumhuriyetimizin yüzüncü 
yılına armağan edeceğimiz 
marşı heyecanla bekliyorum. 

CENGİZ ERDEM
Öncelikle cumhuriyetimize 
yüzüncü yıl marşı yazma ve 
bunu halka yazdırma fikri çok 
heyecan verici. Onun için bu 
projeyi düşünenlere ve hayata 
geçirenlere teşekkür ederim. 
İçinde bulunmaktan da son 
derece mutlu ve gururluyuz. 

AŞKIN TUNA
Biz ülkemiz için her şeyi 
yapmaya hazırız. Elimizden ne 
geliyorsa en güzelini yapmaya 
hazırız. Yarışmacılarımızdan 
gelecek şiir ve besteleri 
heyecanla bekliyoruz.  

AYDIN SARMAN
Bu yarışma tarihe kazınacak! 
Çünkü yapılan eserler nesilden 
nesile devam edecek. Çok 
önemli bir tarihe tanıklık 
ettiğimizi düşünüyorum. Bu 
yarışmadan ortaya çıkacak 
marş yüzyıllar boyu dillerde 
dolaşacak. Böylece milletimiz 
ilelebet var olacak. 

CAHİT KOYTAK
Yüzüncü yıl dönümü 
toplumumuzun yeniden 
kendi özüne dönmesi ve o 
öz doğrultusunda büyük 
şeylere ama gerçekten büyük 
şeylere değerli ve kalıcı şeylere 
yönelmesi için bir vesile. Bu 
yarışma içerisinde yer aldığım 
için oldukça mutluyum. 

EROL ERDOĞAN 
Bizim tarihimizde 
hatırlayacağımız her defasında 
hayırla yad gururla sonraki 
kuşaklara aktaracağımız çok 
önemli dönüm noktaları 
vardır. Bunlardan bir tanesi de 
cumhuriyetimizin kuruluşu. 
Yüzüncü yıl için yazılacak 
bu şiirler-marşlar da ortaya 
çıkacak bestele de sonraki 
kuşaklara cumhuriyet fikrini 
her dem taze kalmasını 
sağlayacaktır.
 
GARO MAFYAN
Köklü tarihe sahip ülkemiz, 
milletimiz inşallah daha 
nice yüzyıllar görür. Bütün 
yarışmacılara başarılar 
diliyoruz. Şansları bol olsun. 
Sadece tek bir şey düşünsünler 
biz resimlerdeki o güzel yürekli 
milletiz.
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HAYATİ İNANÇ 
HAYATA ŞİİRDEN BAKMAK

»12 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN GETİRİLMEMESİ RİCA OLUNUR.«

12 EKİM SALI | 20:00
TURGUT ÖZAL KÜLTÜR MERKEZİ

cekmekoybelediyesicekmekoybeltr

www.cekmekoy.bel.trDiğer etkinliklerimize sitesinden ulaşabilirsiniz.

SÖ
Y

LE
Şİ

Çekmeköy’de

Etkinlikleri
ÜCRETSİZDİR
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Her yıl 29 

Ekim- 4 

Kasım 

arasında 

kutlanan 

Kızılay 

Haftası, 

ülkemiz için son 

derece değerli 

olan özel gün ve 

haftalardan bir tanesidir. 

Hilali Ahmer anlamına 

da gelen Kızılay, kurulduğu 

günden bu yana pek çok kişinin hayat 

mücadelesinde yanında olmuştur. Türk 

Kızılay’ı, sürdürdüğü etkinlikler ile adından 

söz ettiren ve kuruluş amacına uygun bir 

şekilde faaliyet gösteren bir sivil toplum 

kuruluşudur. Başta gençler olmak üzere 

kamuoyuna kan bağışının önemini aktaran 

Kızılay, toplumda büyük bir farkındalık 

oluşturmaktadır.  

Kızılay Haftası Ne Zaman?
29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında 

kutlanan Kızılay Haftası, Kızılay 

kuruluşunun faaliyetlerinin topluma en iyi 

şekilde aktarıldığı haftadır. Türkiye’de tüm 

okullarda kutlanan Kızılay Haftası gençlere 

ve çocuklara Kızılay bilincini yerleştirme 

amacı gütmektedir. Kızılay’ın kuruluşunun 

ise Osmanlı Devleti’ne dayandığı 

bilinmektedir. Bu noktada Türk Kızılay’ının 

tarihçesine değinmek doğru olacaktır. 

 

Kızılay 
Haftası 
Neden 
Önemlidir? 
Kızılay
Haftası 
Ne Zaman 
Kutlanır?
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Türk Kızılay Tarihçesi
Türk Kızılay’ının en temel amacı savaş 

alanlarında yararlanan ya da hastalanan 

askerlere yardım etmektir. 11 Haziran 

1868’de Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere 

Yardım Cemiyeti ismiyle kurulmuştur. 

1877 yılında Osmanlı Hilali Ahmer 

Cemiyeti adını alan Kızılay, 1947 yılında 

Türkiye Kızılay Derneği ismini almıştır. 

Kuruluşa Kızılay ismini Büyük Önder 

Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği 

bilinmektedir. 

Türk Kızılay’ın kurucuları Dr. 

Marko Paşa, Dr. Abdullah 

Bey, Dr. Kırımlı Aziz 

Bey ve Serdar-ı 

Ekrem Ömer 

Paşa şeklindedir. 

Türk Kızılay’ının 

alametifarikası 

olarak beyaz 

zeminin 

üzerinde 

bulunan ve 

sola doğru 

açık olan kırmızı 

aydır. Günümüzde 

Kızılay’ın en temel 

amacı olarak nerede 

görülürse görülsün hiçbir 

ayrım gözetmeden insanın acısını 

dindirmek şeklindedir. İnsan hayatını ve 

sağlığını koruyan, insanın kişiliğine saygı 

gösteren ve karşılıklı anlayış benimseyen 

Kızılay dayanışma ve sağlıklı yaşamın 

temelini savunmaktadır. 

Kızılay’ın Türk Toplumundaki Yeri ve 
Önemi
Kızılay, Türkiye’nin taraf olduğu savaşlarda 

cephenin gerisinde kurmuş olduğu 

seyyar ve sabit hastaneler aracılığı ile 

sağlık hizmetleri sunmaktaydı. 

1868 yılında kurulan Türk Kızılay’ı, 

dünyanın en köklü sivil toplum 

kuruluşlarından bir tanesidir. Bunun 

yanı sıra insani yardım faaliyetlerinin 

önemli ve önde gelen aktörlerinden 

biri olarak bilinen Türk Kızılay’ı, Cenevre 

Sözleşmelerine uygun olarak “toplum 

yararına kuruluş” statüsü ve devletin 

insani politikalarının destekçisi rolüyle 

devlete ve topluma destek olarak 

Türk Hükümetine yardımcı 

olmaktadır. Bu noktada 

son derece dikkat 

çeken bir dernek 

olan Kızılay, nerede 

olursa olsun 

insan acısını 

önlemeyi ve 

hafifletmeyi, 

yaşamı ve 

sağlığı korumayı 

kendisine amaç 

edinmiş olan 

önemli bir kuruluş 

olarak karşımıza 

çıkmaktadır.

 
Kızılay Faaliyetleri

Kızılay’ın gösterdiği tüm faaliyet 

alanları aşağıdaki gibidir.  

Afet Yönetimi
Türk Kızılay’ı Türkiye genelinde 

yaygınlaştırmış olduğu afet ile müdahale 

ve afet lojistik sistemleri ile dünya 

genelinde en iyi afet örgütlerinden bir 

tanesi olması özelliğine sahiptir. 

 

Kan Hizmetleri
Kızılay’ın en temel faaliyet alanlarından 
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bir tanesi kan hizmetleridir. Türk Kızılay’ı, bölge kan 
merkezleri ve mobil kan bağış araçları ile Türkiye’nin 
ihtiyacı olan kan arayışını gerçekleştirmektedir. 
Gönüllü ve sürekli bağışçıları toplayan Kızılay kan 
hizmetleri, Kızılay’ın sunduğu en önemli hizmetler 
arasında yer almaktadır.  

Uluslararası Yardımlar
Son 10 yılda 78 ülkede doğal ve insan kaynaklı afetlere 
müdahale eden Kızılay, kurulduğu günden bu yana 
dünya genelinde 137 ülkedeki yardıma muhtaç kişiler 
için yardım elini uzatmıştır. 

Sosyal Hizmetler
Türk Kızılay’ı, Türkiye genelinde hizmet veren şubeleri 
ile ihtiyaç sahiplerine destek olmaktadır. Bu noktada 
sağladığı sosyal hizmetler faaliyetleri ile büyük bir 
başarı ve yardım ağı oluşturabilmektedir. 
Sağlık Hizmetleri
Modern teknolojilerin uygulandığı tıp merkezleri ve 
hastanelerde uzman sağlık kadroları ile profesyonel 
ve kaliteli bir şekilde hizmetler sunulmaktadır. 
İlk Yardım
Bünyesinde bulundurduğu İlk Yardım Merkezleri’nde 
düzenlemiş olduğu eğitim programları ile Kızılay, 
Türk toplumunda ilk yardım bilincinin yaygın bir hale 
gelmesini sağlamaktadır. 
 
Gönüllü Yönetimi
Gönüllü yönetimi; gonullu.org, gençlik kampları, 
gönüllü merkezleri, Türk Kızılay Kadın, Genç 
Kızılay gibi şubeler aracılığı gerçekleştirilmektedir. 
Her yaştan gönüllünün Kızılay’a değer katacak 
çalışmalar gerçekleştirmesi için Kızılay faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 

Göç ve Mülteci Hizmetleri
Türk Kızılay’ı, Mülteci ve Göç hizmetleri ile geçici 
korumaya alınan kişilerin barınma, beslenme gibi 
temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar. Aynı 
zamanda psikososyal hizmetler de sunulmaktadır. 
Mineralli Su İşletmeleri
Kızılay Maden Suyundan elde edilen gelirin büyük bir 
kısmı Türk Kızılay’ı afet müdahale ve sosyal yardım 
hizmetlerinde kullanılmaktadır. 
Çadır ve Tekstil 
Kızılay Çadır & Tekstil ürünleri alanında modern 
üretim tesislerine sahiptir. Sunduğu modern ve yeni 
hizmetler ile sektörde kendinden söz ettirmektedir. 

Büşra Yörük
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Yemek yememizin tek nedeni 
sadece vücudumuzun fizyolojik 
ihtiyaçlarını gidermek mi? Bazen aç 
olan duygularımızı doyurmak için de 
yeme eğilimi gösterebiliyoruz. Kötü 
geçen bir günün ardından kendinizi 
çikolata kavanozunu kaşıklarken 
buluyorsanız veya stresli hayat şartları 
karşısında yemek yiyerek rahatlamaya 
çalışıyorsanız, siz de duygusal yiyici 
olabilirsiniz.
 
İnsan vücudu fiziksel, psikolojik, sosyal 
ve biyolojik alt sistemlerden oluşan bir 
bütündür. Bu bütünün bir parçasında 
meydana gelen stres, tüm sistemi 
etkiler. Meydana gelen bu eksikliği 
tamamlamak için diğer sistemler 
daha fazla çalışıp telafi yoluna gitmek 
zorunda kalırlar. Sevilme, değer görme 
gibi bazı temel ihtiyaçları karşılanmayan 
kişiler strese girerler. Sosyal çevresi 
veya bilişsel kapasitesi nedeniyle bu 

ihtiyaçlarını gideremezlerse, sindirim 
olayı devreye girerek kişiyi gevşetir ve 
açığı telafi etmeye çalışır. Bu sakinleşme 
ve gevşemenin bir bedeli olarak da kişi, 
gerçekten aç olup olmadığı zamanları 
karıştırır hale gelebilir.
Uzmanlar, duygusal yeme davranışında 
kişiyi yemeye sevk eden vücut işleyişini 
bu şekilde anlatıyorlar. Duygusal yeme 
çoğunlukla olumsuz bir duyguya tepki 
olarak ortaya çıkıyor ve 'emosyonel 
yeme' olarak adlandırılıyor.  Kendini 
iyi hissetmek için bir şeyler atıştırmak, 
güzel bir olay karşısında kendini 
yiyecekle ödüllendirmek, aşırı yeme 
isteği vb. belirtiler hep duygusal yeme 
ile alakalandırılan davranışlar arasında 
sayılıyor. 

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, 
insanların normalin üstünde yemek 
yemesinin nedeni; %75 duygusal 
durum kaynaklı. Ayrıca açlıkla 
karışan yaklaşık 16 farklı duygu var. 
Bu duygulardan bazıları; kızgınlık/
öfke, yorgunluk/bitkinlik, depresyon, 
yalnızlık, güvensizlik/yetersizlik, suçluluk, 
kıskançlık, mutluluk, kaygı/asabiyet, 
hayal kırıklığı, boşluk hissi, üzüntü/keder 
ve korku. 

Etkili beden dili teorisyenlerinden 
psikolog Mehrabian' a göre sıkıntı, 
depresyon ve yorgunluğun fazla gıda 
alımı; korku, gerilim ve ağrının ise az 
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gıda alımı ile ilişkili olduğu tespit 
edilmiştir.1  Genelde sıkıntılı durumların 
iştahı azalttığını biliriz, ama aksine 
duygusal yiyicilerin bu durumlarda 
da yeme davranışı gösterdiği 
görülüyor. Çocukluğumuzdan beri her 
ağlamamız acıktığımıza yorulduysa, 
mızmızlandığımızda elimize yiyecek 
bir şeyler tutuşturulduysa ve boş 
kaldığımızda bir şeyler yemeye 
yönlendirildiysek, rahatlamak için 
kendimizi yemek yerken bulabiliriz. 
Ayrıca anne sütüyle huzur 
bulduğumuz, yemenin 
doyup rahatladığımız 
anları hatırlatması da 
işin başka bir boyutu.
Olumlu emosyonlar 
sırasında sağlıklı 
gıda alımına eğilim 
varken, olumsuz 
emosyonlar sırasında 
ise zararlı gıda alımına 
yönelimin daha fazla 
olduğu görülmüştür.2 

Öfke, korku, mutsuzluk ve 
neşenin yeme davranışı üzerine farklı 
etkilerinin incelendiği bir araştırmaya 
göre; deneklerin öfke ve neşe sırasında 
korku ve mutsuzluğa göre daha fazla 
düzeyde açlık hissettikleri ortaya 
çıkmıştır. Öfke sırasında hızlı, düzensiz 
ve ne bulursa onu yeme tarzında 
özensiz yeme ile karakterize dürtüsel 
yemede artış gözleniyorken, neşe 
sırasında ise gıdaları lezzetli olduğu için 
yeme ya da sağlıklı olduğu düşünülen 
gıdaları tüketme tarzında hazcı –
hedonic- yemede artış gözlenmiştir.3
Emosyonel yemenin daha çok 
bayanlarda görüldüğü ve kültürler 
arası farklılıklar gösterdiği tespit 
edilmiş. Sıklıkla gizlice yapılıyor, dış 
ortam değil de ev tercih ediliyor ve 
ertelendiğinde kaybolduğu gözleniyor. 
Olumsuz duyguları bastırma isteği 
ile kişi; kendini daha iyi veya güçlü 
hissetmek ya da unutmak için yeme 
davranışını kullanıyor. Psikolojik olduğu 
kadar fizyolojik olarak da zarar veren 

emosyonel yeme; kilo problemleri, kalp 
damar hastalıkları, şeker, kolesterol gibi 
birçok fiziksel rahatsızlığa da davetiye 
çıkarabiliyor. 

Sosyal gelişim teorisyeni psikolog 
Ericson'a göre çocuklukta değer 
verilme, sevilme, onaylanma gibi 
ihtiyaçlar, ileriki hayatta gerektiğinde 
kullanılmak üzere zihinde depolanıyor. 
Bu duygusal besin kaynaklarından 
yoksun olan kişiler ise olumsuz 

duygularıyla baş etmek için yemek 
yemeyi seçebiliyorlar. Yani 

doyurulamayan duygular 
kişiyi ağız yoluyla kendini 

doyurma davranışına 
itebiliyor. 

Duygusal yeme, içinde 
yaşadığımız toplumda 
öğrenilen bir olgu olarak 

kendini göstermektedir.4  
İş terfisi veya mezuniyet 

sonrası gibi her başarılı olayı 
yemekle kutlamaya alışık olan 

bir millet olarak, duygusal yemeyi 
alışkanlık haline getirmemiz kaçınılmaz 
gibi görünüyor diyebilirsiniz. Her 
birimiz bu konuda az ya da çok belirti 
gösterebiliyor olsak da, önemli olan bu 
davranışın sıklığı, şiddeti ve amacı.
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Peki, açlığımızın fiziksel mi duygusal 
mı olduğunu nereden anlayacağız?
 
Duygusal acıkma bir anda ortaya çıkan ve 
hemen yemek yeme ihtiyacı hissettirirken, 
fiziksel acıkma yavaş yavaş kendini 
gösteriyor.
Duygusal açlığa tolerans düşük olduğu 
için hızlı tüketilebilecek yiyeceklere meyil 
oluyor. Karbonhidratlı, şekerli, fast food 
tarzı gıdalar tüketiliyor. Fiziksel açlıkta ise 
midede boşluk hissi ve guruldama gibi 
fizyolojik belirtiler söz konusu. Kişi farkında 
olarak yiyor ve doyunca bırakıyor.
Duygusal açlıkta doyma hissi 
hissedilmediği gibi, bazen rahatsız olana 
kadar yeme davranışı ve bunu takip eden 
suçluluk duygusu görülüyor. Bu duyguyu 
bastırmak için tekrar yeme isteği uyanması 
ve ardından yine suçluluk duygusu şeklinde 
kısır bir döngü halini alıyor. Sık yemek 
şişmanlığa; şişmanlık olumsuz beden 
algısına, kendine karşı öfke duymaya, sosyal 
izolasyona ve yalnızlığa neden oluyor.
Duygusal yeme gerçek bir ihtiyaç 
olmayıp ertelendiğinde ya da yerine 
getirilmediğinde ortadan kaybolurken, 
fiziksel açlık gerçek bir ihtiyaç olması 
sebebiyle, yerine getirilmediğinde baş 
ağrısı ve hipoglisemi gibi bedensel 
belirtilere neden olabiliyor. 
 

O zaman ne yapılabilir?
Her şey farkında olmakla başlıyor. 
Olumsuz duygularınızla yiyerek baş etmeyi 
öğrenmişseniz; hangi duygular sonrasında 
yemek yediğinizi not alabilir, yemek yerine 
alternatif hobi ve eğlenceler koyabilirsiniz. 
Duygularının farkında olan ve gerektiğinde 
bunu ifade edebilen kişiler, olumsuzluklar 
karşısında yemek yemek yerine, yapıcı 
çözüm yollarına yönelebilirler. Stresli 
ortamlardan kaçmak değil yüzleşmek, 
sağlıklı atıştırmalıklara yönelmek, yemek 

yerken dengeyi kurmak uzmanların 
tavsiyeleri arasında yer alıyor.
Şunu unutmayalım ki; iyi ve sağlıklı 
olmazsak ne kendimize ne de çevremize 
faydalı olabiliriz.

 

Şimdi! 
Kapat o buzdolabının kapağını :)

Sevgili diyetisyen arkadaşlarımın alanından 
hızla kaçarken, ani açlık durumlarında 
severek tüketeceğiniz nefis bir tarif 
vereceğim size. Çocuklarınıza da baklagilleri 
sevdirmenin güzel bir yolu olsun. Demeyin 
nohut mu browni mi? Hem nohut hem 
browni.

Kaynakça:

(1) Mehrabian A. Basic Dimensions for a General Psychological Theory. Oelschlager, Gunn &Hain, Cambridge.1980.

(2) Lyman B. The nutritional values and food group characteristics of food preferred during various emotions. Journal of Psychology. 1982;112; 121-7.

(3) Macht M. Characteristics of eating in anger, fear, sadness and joy. Appetite. 1999;33: 129-39.

(4) Waller ve Matoba ( 1997).
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Malzemeler
200 gr haşlanmış nohut

1 adet yumurta
4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

2 yemek kaşığı kakao
5-6 yemek kaşığı hurma özü
1/2 çay kaşığı kabartma tozu

Afiyet olsun.

Yapılışı
Tüm malzemeler rondoda karıştırılır. 
Üzeri ceviz veya fındıkla süslenilir.
Önceden ısıtılmış fırında 180 C de 

20 dk pişirilir. 

Rafi̇ne Şekersi̇z 
Nohutlu Brown

Ayşe Durul Aslan

İstiridye ve İncisi
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Tarihte Bu Ay
Ekim

2 Ekim 1992:

 
 
 
 

3 Ekim 1990:
 5 Ekim 1853: 

6 Ekim 1923:

9 Ekim 1967:

11 Ekim 1922:

12 Ekim 1987:

13 Ekim 1923:

14 Ekim 1950:

23 Ekim 2011:

26 Ekim 1923:

  29 Ekim 1923:

30 Ekim 1905:

30 Ekim 1973:

Ege denizinde gerçekleştirilen ‘NATO Kararlılık Gösterisi-92 Tatbikatı’ 
sırasında ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı USS Saratoga (CV-60)  uçak 
gemisinden atılan 2 Sea Sparrow füzesiyle TGC Muavenet gemimiz 
vuruldu. Olayda gemi komutanı Kurmay Yarbay Levent Kudret 
Güngör, Uçaksavar Yardımcı Subayı Teğmen Alper Tunga Akan, Telsiz 
Astsubayı Serkan Aktepe, İkmal Çavuşu Mustafa Kılıç ve Er Recep 
Atak hayatını kaybetti ve 22 asker de yaralandı. ABD olayın ‘kaza’ 
olduğunu ileri sürdü.
 
Federal Almanya ile Demokratik Almanya birleşti. 

Osmanlı İmparatorluğu'nun Rusya'ya savaş ilan etmesiyle Kırım 
Savaşı başladı.
 İstanbul'un Kurtuluşu.  Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk birlikleri 
İstanbul'a girdi ve yaklaşık 5 yıl süren Müttefik işgali resmen 
sonlandı.

Devrimci lider Che Guevara, yakalandıktan bir gün sonra, Bolivya'da 
infaz edildi.

TBMM Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında Mudanya Mütarekesi 
imzalandı.

6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk (84) hayatını kaybetti. Amiral 
Korutürk, 1957-1960 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
yapmıştı.

Ankara başkent ilân edildi.

İlk Türk birliği Kore’ye çıktı.

Van ve ilçelerinde 7.2 şiddetinde deprem oldu. 500’ün üzerinde 
vatandaşımız hayatını kaybetti.

Türk Milli takımı ilk maçında, Romanya ile 2-2 berabere kaldı. Türk 
Milli Takımının ilk golü (32’) ve ikinci golü (50’)  Zeki Rıza Sporel 
tarafından kaydedildi.

Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet Bayramı.

Aspirin ilacı ilk kez satışa çıkarıldı.

İstanbul Boğaziçi Köprüsü törenle açıldı.

05 Ekim
 1853

13 Ekim
 1923

29 Ekim 1923

06 Ekim 1923
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Silva Quartet
İbrahim Sadri ile 
Şiir Vakti
Doğan Canku
Esat Kabaklı

03 Ekim 2021
05 Ekim 2021

13 Ekim 2021
28 Ekim 2021

Toy Story 4
Hızlı ve Tüylü
Kahraman Prens
Su Altı Macerası
Acemi Kaşifler
Görevimiz Kocaayak

Adnan Menderes K.M.
Hamidiye K.M.
Adnan Menderes K.M.

Hamidiye K.M.

01 Ekim 2021
15 Ekim 2021
19 Ekim 2021

29 Ekim 2021

SİNEMALAR

KONSER
Kedi Kralın Yolculuğu
Kurnaz Tilki
Şans Ağacı
Şanslı Kardeşler
Neşeli Fare
Büyülü Orman
Aslan Kral
Macera Treni
İbiş’in Kayıp Eşeği
Ağaç ve İnsan
Ayşecik
Minik Dostlar
Kanki Canki Panki
Oyuncak Müzesi
Yalnız Balıkçı

Verdim Gitti
Gemirlerde Talim Var
Yıldızların Gölgesinde
Ağlamak

Olgun Portakal
Bu Bir Soygundur
Maşuk Mahallesi
Deliriyorum 
Haberin Olsun

Hamidiye K.M.
Turgut Özal K.M.
Adnan Menderes K.M.
Hamidiye K.M.
Hamidiye K.M.
Adnan Menderes K.M.
Hamidiye K.M.
Turgut Özal K.M.
Hamidiye K.M.
Adnan Menderes K.M.
Adnan Menderes K.M.
Turgut Özal K.M.
Hamidiye K.M.
Hamidiye K.M.
Adnan Menderes K.M.

Turgut Özal K.M.
Hamidiye K.M.
Turgut Özal K.M.

Turgut Özal K.M.
Adnan Menderes K.M.
Adnan Menderes K.M.
Turgut Özal K.M.

02 Ekim 2021
04 Ekim 2021
04 Ekim 2021
05 Ekim 2021
06 Ekim 2021
06 Ekim 2021
10 Ekim 2021
11 Ekim 2021
13 Ekim 2021
14 Ekim 2021
18 Ekim 2021
18 Ekim 2021
20 Ekim 2021
22 Ekim 2021
23 Ekim 2021

04 Ekim 2021
10 Ekim 2021
11 Ekim 2021

16 Ekim 2021
18 Ekim 2021
23 Ekim 2021
27 Ekim 2021

ÇOCUK TİYATROLARI

YETİŞKİN TİYATROLARI

Hayati İnanç
Hayata Şiirden 
Bakmak

Nurullah Genç
Sanat ve Hayat

Turgut Özal K.M.

Hamidiye K.M.

12 Ekim 2021

21 Ekim 2021

SÖYLEŞİ

KONFERANS

Turgut Özal K.M.
Turgut Özal K.M.

Hamidiye K.M.
Turgut Özal K.M.

www.cekmekoy.bel.tr
cekmekoybelediyesi cekmekoybeltr



CUMHURIYET
BAYRAMI

29 Ekim
Kutlu Olsun


