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Sevgili Çekmeköy 2023 Okurları,
Bir yandan on bir ayın sultanı, mübarek Ramazan ayını geride 
bırakmanın hüznünü yaşarken, diğer yandan Ramazan 
Bayramına kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. Ramazan 
Bayramınızı gönülden tebrik ediyor, tüm vatandaşlarımız 
için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da kültür merkezlerimizde 
gerçekleştirdiğimiz çeşitli kültür sanat etkinliklerinin yanı 
sıra,  iftar sonrasında camilerimizde teravih programlarımızla 
sizlerle birlikte dualar ettik. Hep birlikte iftarlar açıp, 
teravih kılacağımız, bu mübarek ayın coşkusunu birlikte 
yaşayacağımız, sağlıkla karşılayacağımız nice Ramazanlar 
görmeyi diliyorum. 

Değerli Dostlarım,
Derin bir tarihi olan ve sayısız medeniyetlere ev sahipliği 
yapan İstanbul, tarih boyunca birçok kavim ve topluluk 
tarafından kuşatılarak ele geçirilmeye çalışılmış kutsal bir 
şehirdir. Öyle ki bu güzel şehir Peygamber Efendimizin 
(sav) övgüsüne de mazhar olmuştur. “İstanbul mutlaka 
fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, 
o ordu ne güzel ordudur” hadisi şerifiyle müjdelenen fetih, 
569 yıl önce 29 Mayıs 1453’te Fatih Sultan Mehmet Han ve 
ordusu tarafından gerçekleştirilmiştir. O günden bugüne 
kıymeti katlanarak artan bu kadim şehri birlikte korumak ve 
geliştirmek için sizlerle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Bu 
vesileyle vatanını korumak için canını ortaya koyan bütün 
şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Sevgili Gençler,
Hayat uzun ve meşakkatli bir yoldur. Yaşam serüvenimiz 
boyunca, tıpkı bir merdivenin basamaklarını tırmanmak 
gibi yaşımız ilerledikçe farklı tecrübeler, farklı perspektifler 
kazanırız.  Bu merdivenin ilk basamakları olan gençlik 
yılları,  kıymeti elden gittikten sonra anlaşılan çok değerli bir 
hazinedir. Hal böyleyken elinizdeki hazineyi değerlendirmek 
için belirlediğiniz hedeflere yönelik sistemli olarak çalışmak, 
sizleri geleceğin bilinmezliğine hazırlarken; kültür, sanat 
ve spor faaliyetlerine dahil olmak da bu çalışmalardan 
doğabilecek stres ve kaygılarınızı sağlıklı şekilde 
yönetmenizde sizlere büyük destek olacaktır. Hepinizin 19 
Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.
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Kıymetli Okurlar
Mayıs, baharı en yoğun hissettiğimiz yaza merhaba dediğimiz 
ay. Uzun ve soğuk kış günlerinin ardından tabiatın uyandığı, 
güneşin ısıttığı, çevrenin rengârenk çiçeklerle bezendiği bir ay. 

Mayıs, kahramanlıklarla dolu bir ay. Uzun ve yorucu muhasaranın 
ardından İstanbul’un fethedildiği ay.

Bir memleketin kurtuluşu için ilk ateşin yakıldığı aydır Mayıs 
ayı: 19 Mayıs 1919. 

Mayıs aynı zamanda birçok şairin doğduğu, baki âleme göç 
ettiği aydır. 

Mayıs ayının ikinci pazarı anneler günü, kendilerine asla öf bile 
demememiz gereken annelerimize ithaf edilmiş bir gün. Bütün 
annelerimizin ellerinden öpüyor anneler gününü kutluyoruz.

Mayıs’ın ilk günleriyle birlikte aynı zamanda Ramazan Bayramını 
idrak ediyoruz. Bayramın bütün insanlığa barış ve huzur 
getirmesini temenni ederiz.

Bu ay da Çekmeköy 2023 dergimizde sizler için önemli yazılar 
ve röportajlar hazırladık. Mayıs’ın ruhuna uygun, rengârenk ve 
ilgi çekici sayfaları keyifle okuyacağınızı umuyoruz.
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On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı boyunca bereketli, huzurlu, 
güzel iftar sofralarımıza sabrımızı, sevgimizi, ailemizi, ruhumuzu, 
kalplerimizi duyduğumuz o anda hepsiyle bir anlığına, zamanda an, 
zihinde devran olan sürelerle aramıza mesafe koyduk. Maneviyata 
susamış gönüllerimizi doyurduk. İçinde tüm güzelliği, paylaşımı, 
huzuru, sesi ve ışığıyla; mahyasıyla, pidesiyle, hurmasıyla, dostlarımızı 
ağırladığımız, dostlarımızca ağırlandığımız iftar sofralarıyla, hatıra 
duvarımızın en müstesna raflarını bir Ramazan-ı Şerif’le daha 
doldurduk. 

Yüce Mevla bilmez mi garip yarattığı kulunun veda hüznünü… 
Avuçlarımızdan kayıp giderken zaman, doldururken gününü Mübarek 
Ramazan, bayram karşılar bizi. 

Kırgın kalpler barışır, endişeli ruhlar yatışır, aileler, dostlar birbirine 
kavuşur. Hüzün bile gülümser. 

Dünya gündemi, ülke gündemi, sıcak gelişmeler, ilerleyen 
teknoloji, modern çağın sosyal yaşamı, her yanımızı 
saran teknoloji, yoğun çalışma hayatı, yeni yeni geride 
bırakabildiğimiz pandemi, geçen zaman ve bilakis geçen 
zaman…
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Chicago'da yapılan direnişe 
yarım milyon işçi katıldı, 
binlerce siyah ve beyaz işçi 
birlikte yürüdü. O hafta devam 
eden bu gösteriler 4 Mayıs'ta 
kanlı Haymarket Olayı'na yol 
açtı. Haymarket Olayı, yani 4 
Mayıs'ta Haymarket Alanında 
meydana gelen kanlı olay, 
Grev kırıcılarla grevcilerin 
karşı karşıya gelmesi sonucu 
4 işçinin ölmesine, onlarca 
işçinin de yaralanmasına sebep 
oldu. Bu saldırıyı protesto 
etmek için düzenlenen 
mitingde atılan bomba 
sonucundaysa 7 polis öldü, 
69'u yaralandı. Yüzlerce işçi 
asılsız ithamlarla tutuklandı. 
Tutuklanan işçilerden 8'i 

ise yargılanmak için seçildi: 
Louis Lingg, Oscar Neebe, 
George Engel, Adolp Fischer, 
Michael Schwab, Samuel J. 
Fielden, August Spies, Albert 
R. Parsons. Aralarından en 
gençleri olan Louis Lingg 
idamından bir gün önce intihar 
etti. 1889'da toplanan İkinci 
Enternasyonalde ise 1 Mayıs 
gününün tüm dünyada Birlik, 
Mücadele ve Dayanışma Günü 
olarak kullanmasına karar 
verildi. Zamanla direnişler 
olumlu sonuç getirdi ve 8 
saatlik iş günü birçok ülkede 
kabul edildi. 1 Mayıs böylece 
işçilerin direnişlerini yansıtan 
bayram niteliğini kazanmış 
oldu. 

1 Mayıs'ın Türkiye'deki 
tarihçesine gelecek olursak 
dünyadakinden pek de farklı 
bir manzarayla karşılaşmış 
olmayız. Kronolojik olarak ilk 
kez 1911 yılında Selanik'te tütün 
ve pamuk işçileri tarafından 
kutlanan 1 Mayıs'ın 1912 yılında 
İstanbul'da ilk defa kutlaması 
gerçekleşti. 1923 yılında yasal 
olarak “işçi bayramı” ilan 
edildi. 1924 yılında hükumet 
tarafından kitlesel 1 Mayıs 
kutlamaları yasaklandı. 1925'te 
çıkan Takrir-i Sükun Yasası, işçi 
bayramını kutlamayı yasakladı, 
bu yasak uzun süre devam etti.

1976 yılında uzun yıllar 
sonra ilk defa Taksim'de 

1856'da Avustralya'nin Melbourne 
kentinde günde 8 saatlik iş günü 
için inşaat ve taş işçileri tarafından 
Melbourne Üniversitesinden 
Parlamento Evine kadar bir yürüyüş 
düzenlendi. 1 Mayıs 1886'da ise Amerika 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
önderliğinde işçiler günde 8 saat 
çalışma talebiyle işi bıraktılar. Türkiye’de 
ise ilk kez 1911 yılında Selanik'te tütün 
ve pamuk işçileri tarafından kutlanan 1 
Mayıs'ın 1912 yılında İstanbul'da ilk defa 
kutlaması gerçekleşti. 1 Mayıs o günden 
bugüne dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de radikal direnişlere sahne oldu.
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...1 Mayıs'ın 
Türkiye'deki 
tarihçesine 

gelecek olursak 
dünyadakinden 

pek de farklı 
bir manzarayla 

karşılaşmış 
olmayız. Kronolojik 

olarak ilk kez 1911 
yılında Selanik'te 
tütün ve pamuk 

işçileri tarafından 
kutlanan 1 Mayıs'ın 

1912 yılında 
İstanbul'da ilk 

defa kutlaması 
gerçekleşti.

Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu önderliğinde 
1 Mayıs kutlamaları gerçekleşti. 
1977 yılında yine Taksim 
Meydanı'nda en geniş kapsamlı 
1 Mayıs toplantısı gerçekleşti 
ancak göstericilerin üzerine 
ateş açıldı ve tarihe kanlı 1 
Mayıs olarak geçti. Askeri Darbe 
olarak yapıldığı Milli İstihbarat 
Teşkilatı tarafından dönemin 
başbakanı Süleyman Demirel'e 
rapor edilince, Kara Kuvvetleri 
Komutanı Namık Kemal 
Ersun emekliye sevk edildi. 
Daha sonra ise 1978 yılında 
yüzbinlerce kişi tarafından 
Taksim Meydanı'nda kutlandı.

1979'da Sıkıyönetim 
Komutanlığı İstanbul'da miting 
yapılmasına izin vermedi ve 
sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 

Buna rağmen yüzbinlerce kişi 
tarafından 1 Mayıs kutlandı. 
1981 yılında Milli Güvenlik 
Konseyi tarafından resmi tatil 
olmaktan çıkarıldı. 1989'da 
trafik polisinin açtığı ateş 
sonucunda işçi Mehmet Akif 
Dalcı yaşamını yitirdi. 1996 
yılında Kadıköy'de düzenlenen 
1 Mayıs kutlamalarına 150 bin 
civarı kişi katıldı ve burada da 3 
kişi hayatını kaybetti... 

Özetle bu şekilde bakılacak 
olursa, 1 Mayıs İşçi Bayramı 
geçtiğimiz 10 yıla kadar pek de 
bayram havasında geçmedi. 
2009 Nisan'ında Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'ne verilen 
önergeden sonra 1981'den 
sonra tekrar resmi bayram 
olarak kabul edildi.
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27 Mart 1937'de Ankara Halkevinde Ankara'da eğitim gören Bursalı gençler 
düzenledikleri bir etkinliğe konuk olan Celal Bayar aracılığıyla Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'e bir mesaj ilettiler. 1 Nisan 1937'de Cumhuriyet Gazetesi'nin "Halkevinde bir 
gece. Büyük Şefin gençlikle ulvi bir muhasebesi" başlığıyla manşetinde yer verdiği 
İsmail Müştak Mayakon imzalı yazıda Atatürk'ün, Bayar'ın telgrafı üzerine teşrif ettiği 
gecede 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarken içinde bulunduğu durumu kendi ağzından 
gençlere aktarmasından bahsediliyor. 

…Ben, Türk 
ufuklarından bir gün 

mutlaka bir güneş 
doğacağına, bunun 

hareket ve kuvvetinin 
bizi ısıtacağına, 

bundan bize bir güç 
çıkacağına o kadar 

emindim ki, bunu 
sanki gözlerimle 

görüyordum…
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Ankara’da eğitim gören Bursalı 
gençlerin düzenlediği bir 
geceye konuk olan dönemin 
Ekonomi Bakanı Celal Bayar 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e 
gençlerin saygı ve şükranlarını 
ileten bir telgraf gönderir. 
Bu telgraf geldiği zaman 
Atatürk, bazı misafirlerle 
sofrada bulunmaktadır. 
Bursa gençlerinin Büyük 
öndere sonsuz inan ve 
itaatlerini ve onun mutlu 
yurdunda yorulmadan onu 
takibe andlarını bildiren 
Celal Bayar’ın bu mesajı, 
Gazi Mustafa Kemal’in 
yanındaki misafirleriyle birlikte 
geceye teşrif etmesine ve şu 
konuşmayı yapmasına vesile 
olmuştur:

“Yorulmadan beni takip 
edeceğinizi söylüyorsunuz. 
Fakat arkadaşlar, yorulmadan 
ne demek? Yorulmamak olur 
mu? Elbette yorulacaksınız. 
Benim sizden istediğim 
şey yorulmamak değil, 
yorulduğunuz zaman 
dahi durmadan yürümek, 
yorulduğunuz dakikada da 
dinlenmeden beni takip 
etmektir. Sizler, yeni Türkiye’nin 
genç evlatları, yorulsanız 
dahi beni takip edeceksiniz. 
Ben bu akşam buraya, 
yalnız bunu size anlatmak 
için gelmiş bulunuyorum. 
Dinlenmemek üzere 
yürümeye karar verenler, 
asla ve asla yorulmazlar. 
Türk gençliği gayeye, bizim 
yüksek idealimize, durmadan, 
yürüyecektir. Biz de bunu 
görmekle bahtiyar olacağız. 
Şimdi çocuklar eğleniniz…”

Bu konuşma üzerine 
gençler bir ağızdan 
marş okumaya başlar:

“Dağ başını duman 
almış
Gümüş dere durmaz 
akar
Güneş ufuktan şimdi 
doğar
Yürüyelim 
arkadaşlar.
…”

Atatürk marşı dinlerken 
ve bir yandan da eşlik 
ederken ziyadesiyle 
duygulanır ve 
devamında gençlere 
yeniden seslenir. 
Bu kez Samsun’a 
çıkarken içinde 
bulunduğu durumu 
paylaşmaktadır:

“Arkadaşlar! Ben 1919 senesi 
Mayıs’ı içinde Samsun’a 
çıktığım gün, elimde maddî 
hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız 
büyük Türk milletinin 
asaletinden doğan ve 
benim vicdanımı dolduran 
yüksek ve manevî bir kuvvet 
vardı. İşte ben, bu ulusal 
kuvvete, bu Türk milletine 
güvenerek işe başladım. 
Samsun’dan Anadolu 
içlerine kırık bir otomobille 
gidiyordum. Yanımda öteden 
beri yardımcılığımı yapan 
Salih ve Cevat Abbas’tan 
biri bulunuyordu. O kırık 
otomobil Anadolu yollarında 
ilerlerken ben daima düşünür 
ve yardımcıma şimdi sizin 
şakıdığınız şarkıyı söyletirdim. 
Ben, Türk ufuklarından bir 

gün mutlaka bir güneş 
doğacağına, bunun hareket 
ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, 
bundan bize bir güç 
çıkacağına o kadar emindim 
ki, bunu sanki gözlerimle 
görüyordum. O şarkıyı okutup 
tekrar ettirmekten amacım, 
Türk’ün bu güneşi doğunca 
başarılı olacağını anlatmaktır. 
Bu sebepledir ki, demin 
söylenen şarkı benim on sekiz 
senelik bir anımı tazeledi.”

İsmail Müştak Mayakon 
yazısını “Türk gençliği, 
Ankara Halkevinde güneşli 
bir gece geçirmiştir” diyerek 
noktalamaktadır.
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Dünya sahnesinde kaç tarihi 
olay vardır ki akademik dille 
yazılan bir makalede dahi 
tüyleri diken diken edecek 
denli anlam, azim ve inanç 
yüklü olsun. Hangi tarihi 
zafer abartılmaya dahi gerek 
görülmeden olduğu gibi 
aktarıldığında dahi fantastik 
bir etki yaratsın… İşte, Ord. Prof. 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın 
Osmanlı Tarihi kitabının 
“Anadolu Selçukluları ve 
Anadolu Beylikleri hakında 
bir mukaddime ile Osmanlı 
Devleti’nin kuruluşundan 

İstanbul’un fethine kadar” 
başlıklı bölümünden alıntılarla 
bir çağı kapatıp yeni bir çağı 
başlatan İstanbul’un fethi: 
“ 
Sultan Mehmed’in 
İstanbul Üzerine 
Hareketi
Padişah bütün hazırlığını 
tamamladıktan sonra 12 
Rebiulevvel 857/23 Mart 
1453’te Edirne’den üzerine 
hareketi hareket etti. Keşan 
mevkiinde durarak Çanakkale  
boğazından  geçecek olan 

Anadolu kuvvetlerini bekledi 
ve bu kuvvetleri de aldıktan 
sonra yürüyüşe devam ederek 
1453 Nisanının beşinde 
İstanbul surları önüne geldi 
ve ertesi gün yani 6 Nisan / 
26 Rebiulevvel Cuma günü 
şehri muhasara etti. Haliç’teki 
Ayvansaray mevkiinden Hrisi 
Pili (Yaldızlı kapı)’ye kadar 
karadan bütün suru kuşattı. Bu 
muhasaranın evvelkilerinden 
farkı oldukça inkişaf eden 
Osmanlı donanmasının da 
muhasaraya iştirak etmesi idi.

Bir gün gemiler dağlara tırmandı denizden
Kudret ve zafer bizlere miras dedemizden
“…İşte elli dört gün süren ve 18 Nisan, 6, 12 ve 29 Mayısta yapılan dört 
büyük hücumdan sonra -ki sonuncusu bunları en umumisi idi- Şarkî Roma 
İmparatorluğu’nun 1125 senelik başşehri olan İstanbul (Kostantiniyye) 20 
Cemaziyelevvel 857 / 29 Mayıs 1453 salı günü zaptedildi.”
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…
Haliç’e Donanma 
İndirilmesi

Galata surlarının gerisindeki 
Beyoğlu, Kasımpaşa, Hasköy 
tarafları Zağanos Paşa’nın 
kumandasına verilmiş olup 
maiyetinde on beş bin kadar 
kuvvet vardı. Haliç ile karşı 
sahil Ayvansaray’a kadar 
bunun nezareti altında 
bulunuyordu. Zağanos Paşa 
Hasköy’den karşı sahile bir 
köprü yapmağa memur 
edildi; bu köprü yapılırsa 
surlarla Beyoğlu arasında 
irtibat tesis edilebilecekti. 
Bunun için Haliç’e sokulacak 
olan bir kısım Osmanlı 
donanmasıyla Haliç’teki 
düşman donanmasının 
bertaraf edilmesi ve köprünün 
emniyet altında bulunması 
lazımdı. Galata Cenevizlileri, 
mavi boncuk hikayesi gibi 
hem Bizanslıları ve hem de 
Osmanlıları idare ediyorlardı; 
bir taraftan imparatora 
olanca kuvvetleriyle yardım 
ederlerken diğer taraftan da 
padişaha dostluk gösteriyorlar, 
istenilen harp levazımını bol 
bol veriyorlardı; toplar için 
lazım olan zeytinyağını ve diğer 
her şeyi Osmanlılara verdikleri 
gibi geceleri de gizlice rumlar 
tarafına geçerek onlarla da 
çalışıyorlardı.

Sultan Mehmed, donanmasının 
mağlubiyetini, eski gemiler, 
variller, kalın zincirlerle bağlı 
olan Yalıköşkü ile Kurşunlu 
Mahzen arasındaki maniayı 
geçip Haliç’e giremediği için 
başka bir çareye başvurdu. 
Osmanlı donanmasının Haliç’e 
sokulmak istenmesi buradaki 
surların metin olmamasından 
dolayı tahrip edilmesi kolay 
olduğu içindi; zaten zincirin 
gerilmesine de sebep bu idi.

Padişah Haliç’teki düşman 
donanmasını batırmak için top 
makinesi yaptırarak bununla 
yüksekten taş gülleler atmağa 
karar verdi; Beyoğlu sırtına 
koydurduğu bu makineler ile 
Haliçteki gemilerden bazılarını 
batırmıştı.

Bir kısım donanmanın Haliç’e 
indirilmesine kat’î zaruret hasıl 
olmuştu; ve ona göre hazırlığa 
başlanmıştı; bu suretle hem 
düşman donanması bertaraf 
edilecek ve hem de Hasköy’le 
Ayvansaray arasına köprü 
yapılarak iki ordu arasında 
irtibat tesis edilmiş olacaktı. 
Verilen karar üzerine evvela 
gemilerin karadan çekileceği 
yer tetkik edildi. Açılacak 
kısım ormanlıktı ve Kasımpaşa 
mevkiine kadar iniyordu. 
Gemilerin çekileceği yol 
Tophane önündeki sahilden 
başlayarak Boğazkesen’den 
geçiyor ve buradan güney 
batıya dönüp sırtları aşarak 
Löbon Pastahanesi tarafına 
çıkıyor ve tepeyi aşarak Pera 
Palas yanından Kasımpaşa’ya 
yani Haliç sahiline geliyordu. 
Bunun tesbitinden sonra 
yol tesviye olundu ve 
yuvarlak ağaçlardan kızaklar 
yapıldı; gemilerin kızaklar 
üzerinden kayması için Galata 
Cenevizlilerinden zeytinyağı, 
sade yağ ve domuz yağıyla 
bu kızaklar iyice yağlandı, 
bu işler yapılırken Galata 
Cenevizlilerine bu hazırlığı 
duyurmamak için tedbir 
alındı, bu taraflardan düşman 
donanmasına havan topları 
atılmak ve zincire karşı taarruz 
edilecekmiş gibi aldatıcı 
hareketler yapıldı.

Nihayet Çiftesütun altındaki 
cihetten yani Tophane’den 
itibaren donanmadan ayrılan 
iki, üç ve beş sıra kürekli altmış 

yedi veya yetmiş iki gemi 
bir gece içinde (21-22 Nisan) 
yukarıda tesviye edildiğini 
gösterdiğimiz yoldan (Barbaro, 
gemilerin tekerlek üzerinde 
bulunduğunu beyan ediyor) 
Kasımpaşa’ya indirilmiştir; 
gemiler inerken bir taarruza 
uğramamak için bir kaç 
top, okçu ve arkebuzcular 
tarafından himaye 
olunmuşlardır.

Gemilerin bir gece içinde 
Haliçe indirilmesi düşmanı 
hayrette bıraktı ve şaşkınlık 
verdi, ilk iş olarak Hasköy ile 
Ayvansaray arasına (Avcılar 
kapısı tarafına) bir köprü 
kurmak oldu; bir çok sandallar, 
fıçılar sıkı sıkıya birbirine 
bağlandı ve sonra bunların 
üstüne tahtalar döşendi ve 
kancalar geçirmek suretiyle 
eni elli ve boyu yüz kulaç bir 
köprü vücuda geldi. Dukas’a 
göre bu köprüden beş kişi yan 
yana geçebilirdi. Köprünün 
üzerine yerleştiririlen toplar ve 
Haliç’te Türk donanmasının 
toplarıyla bu taraftaki surlar 
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dövülmeğe başladı; bu kısmın 
müdafaasında pek az müdafi 
vardı; bunun üzerine imparator 
diğer yerlerden alarak buradaki 
surlara da kuvvet göndermek 
mecburiyetinde kaldı.

Donanmanın Haliç’e inmesi 
ve köprü yapılması büyük 
endişeyi mucip olduğundan 
toplanan bir harb meclisinde 
köprünün yıkılmasına karar 
verdilerse de muvaffak 
olamadılar; yakalanan kırk 
Rum askeri derhal öldürüldü; 
buna mukabele olmak üzere 
imparatorun emriyle iki yüz 
altmış kadar Türk esiri burçlar 
üzerinde katledildiler.

Galata’da Aios Teodoros 
tepesine konan toplarla 
Haliç’teki düşman donanması 
dövülmeğe başlandı. En 
büyük gemi batırıldı, düşman 
gemileri Galata tarafındaki 
kıyılara sokularak top 
ateşinden kurtulmuşlardı; fakat 
artık faaliyet ve hareketleri 
görülmüyordu; imparator Haliç 
suruna koydurduğu iki topla 
Türk gemilerini ateş altına 
alarak ikisini batırdı; buna 
mukabil Kasımpaşa tepesine 
konulan üç büyük topla Bizans 
topçusunun bulunduğu surlar 
mütemadiyen top ateşi altına 
alındı.

…
Umumi Hücum ve 
Şehrin Zaptı

29 Mayıs gecesi başlayıp 
sabaha yakın saate kadar 
devam eden iki hücumdan 
sonra, 29 Mayıs Salı günü 
sabaha karşı umumi hücum 
başladı; asıl netice alınacak 
kısım Topkapı ile Edirnekapısı 
arasında açılmış olan gedik 
olup padişahın bulunduğu 

merkez kolu buraya hücum 
ediyordu. Birinci umumî 
hücum iki saat, arkasından 
yapılan ikinci umumî hücum 
bir buçuk saat sürmüş 
ve henüz bir sonuç elde 
edilememişti; müdafiler de 
canlarını dişlerine alarak 
çalışıyorlar, surlara merdiven 
koyup çıkanları grojuva 
ateşiyle ve sair vasıtalarla 
öldürüyorlardı; diğer kollardaki 
hücumlarda bir muvaffakiyet 
elde edilemedi.

Bunun üzerine merkez 
kolundaki yeniçeriler ve ihtiyat 
kuvvetleri son koz olarak ileri 
sürüldü. Bu defa bizzat padişah 
da yeniçerilerle beraberdi; 
imparator da bu cephede 
bulunuyordu; bu sırada surları 
büyük bir azimle müdafaa 
eden başkumandan Jüstinyani 
elinden ve kolundan yaralandı 
ve ziyade kan zayi ettiğinden 
dolayı imparatorun ricasına 
rağmen müdafaayı terk ederek 
çekilmişti.

Bu hücum esnasında 
yeniçeriler hendek önüne 
kadar gittiler. Padişah bunları 
orada durdurdu ve okçular ve 
arkebozcuların yağdırdıkları 
ok ve arkebozların himayesi 
altında olarak hücuma sevk 
etti; yeniçeriler hendeği aşarak 
sura dayandılar. Yeniçeriler 
arasında iri yarı Ulubatlı Hasan 
isminde bir yeniçeri kalkanını 
sol eli ile başının üzerinde 
tutarak sağ elinde palası 
olduğu halde ilk olarak surun 
üstüne çıktı; bunu gören otuz 
kadar yeniçeri onu takip ettiler 
ise de müdafilerin ok ve taşlar 
ile sekizi öldürüldüler. Ulubatlı 
Hasan yaralanmasına rağmen 
diğer arkadaşlarının sura 
çıkmalarına yardım etti; fakat 
bunlar da öldürüldü ve Ulubatlı 

Hasan da büyük bir taşa 
takılarak surdan aşağı düştü ve 
yukarıdan atılan ok ve taşlarla 
şehit oldu 
Fakat hücum devam 
ettiğinden sura çıkanlar çoğaldı 
ve surun üstünde tutundular. 
Bunu müteakip topla tahrip 
edilen yerden yeniçeriler içeri 
girip birinci surla ikinci sur 
arasındaki sahayı (Prevolos) 
işgal ettiler; buradaki 
müdafileri püskürttüler. 
İmparator maiyeti ile Pemton 
kapısına doğru kaçtı; şiddetle 
takip olunuyorlardı, Kostantin 
omuzundan yaralanmış ve 
yanındaki Kantakuzen maktul 
düşmüştü; imparatorun 
kaçtığını ve kendilerine 
doğru geldiğini gören ikinci 
sur müdafileri de paniğe 
tutuldular; rivayete göre bu 
panik esnasında imparator da 
düşerek çiğnenip öldü.

Dış sur düştükten ve iki sur 
arasındaki saha (Provolos) 
temizlendikten sonra 
müdafaasız kalan iç surlar da 
alındı. Topkapı içeriden kırıldı 
ve Türk kuvvetleri bu kapıdan 
içeri şehre girdiler. Silivri 
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kapısı tarafındaki bir gedik de 
zorlanarak buradan da şehre 
girildi; yalnız Giritli gemicilerin 
müdafaa ettikleri Vasileos 
(Basil) Leon ve Aleksiyüs 
burçları alınamadı, bunlar 
kahramanca döğüştüler; 
bunların müdafaaları padişaha 
arz edilerek kendilerinin 
gemileriyle mallarının serbest 
bırakılması şartıyla teslim 
olarak gittiler. Haliç tarafındaki 
donanma efradı Odun 
kapısından girdiler. Topkapı ile 
Edirnekapı arasından girilerek 
surlar işgal olunacağı sırada 
Karaca Paşa kolunda bulunan 
ve dışarısı ile muhabere etmek 
üzere evvelden kapatılmış 
olup Kostantin’in emriyle 
açılmış olan Kerkaporta 
(Canbazhane kapısı)’nın açık 
bulunduğunu anlayan Türk 
askerlerinin elli kadarı buradan 
içeri girmişler ve arkalarından 
iltihak edenlerle kuvvetlenerek 

o tarafta Karaca Paşa 
kuvvetlerine karşı müdafaada 
bulunan  Rumlara baskın 
yaparak bunları kaçırmışlar 
ve bu suretle bu taraftan da 
suru işgal etmişler ve Osmanlı 
sancağını dikmişlerdir.

İşte elli dört gün süren ve 
18 Nisan, 6, 12 ve 29 Mayıs’ta 
yapılan dört büyük hücumdan 
sonra -ki sonuncusu bunları 
en umumisi idi- Şarkî 
Roma İmparatorluğu’nun 
125 senelik başşehri olan 
İstanbul (Kostantiniyye) 20 
Cemaziyelevvel 857 / 29 Mayıs 
1453 salı günü zaptedildi.

…
Fatih Sultan 
Mehmed’in İstanbul’a 
Girmesi

Yirmi iki yaşında İstanbul’u 
fethederek tarihte “Fatih” 

unvanını almış olan II. 
Mehmed, surların işgal edilip 
askerin şehre girmesinden 
sonra halk, kadın, çocuk, büyük 
kiliseye doğru kaçışıyor ve 
kaçamayanlar esir ediliyorlardı. 
Askerler, Ayasofya’ya kadar 
gittiler, kiliseye dolmuş olan 
halk arasından istedikleri 
kadar esir aldılar. Fatih sıkı 
bir muhafaza altında olarak 
maiyetinde vezir, ulema ve sair 
ileri gelen devlet adamlarıyla 
birlikte muhteşem bir alay 
ile Topkapısından şehre 
girdi. Fatih’in İstanbul’a girişi 
hakkında müellif, eski tarihçiler 
tarafından görülmeyerek son 
senelerde yayınlanmış olan 
bir vekayinâmeden aldığım 
hulâsayı aşağıya yazıyorum.

“Şehirde yer yer mücadele 
oluyordu; kumandanlar 
Padişaha: Sen bizzat şehre 
girmezsen biz ahaliyi itaat 
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ettirmeğe mecbur kalamayız 
deyince, Sultan Mehmed: 
imparatorun aranmasını 
emrettiği gibi, halka taarruz 
edilmemesini ve halkın itaat 
eylemesini emreyledi; bu 
suretle şehirde sükunet hasıl 
oldu. Şehirdeki bütün ölüler 
yakıldı, şehir temizlendi; 
padişah Romanos (Topkapı) 
kapısından şehre girerek, 
Ayasofya kilisesine gitti, oraya 
gelince atından indi, (Şükrane 
olarak) yere kapandı ve toprak 
alıp başının üstüne götürdü; 
bu esnada patrik, papazlar, 
pek çok halk, kadın, çocuk 
toplanmışlardı; padişah şehrin 
fevkalâde olduğunu görerek:

-“Hakikaten bunlar erkek 
adamlarmış. Onların muharebe 
esnasında böylece çarpışmaları 
ve ölmekten saadet duymaları 
boşuna değilmiş” dedi; sonra 
Ayasofya’ya girdi, mukaddes 
mahalde durdu, patrik ve 
halk yerlere atılarak ağlaştılar; 
Sultan Mehmed onlara elleriyle 
susmalarını işaret etti; sükunet 
teessüs edince patriğe:

-“Ayağa kalk. Ben Sultan 
Mehmed sana ve arkadaşlarına 
ve bütün halka söylüyorum ki, 

bu günden itibaren artık ne 
hayatınız ve ne de hürriyetiniz 
hususunda benim gazabımdan 
korkmayınız” dedi. Sonra, 
ordusunun    kumandanlarına 
dönerek: askerin halka hiç 
bir fenalık yapmamalarını 
emretmelerini ve herhangi 
birisi bu emre itaat etmezse 
ölümle cezalandırılacağını 
bildirdi.

Kilisenin her tarafını ve 
hazinelerini görmeği arzu 
ederek herkesin dışarı 
çıkmasını emretti; fakat 
halk ağır ağır çıktığından 
ve kendisi de bunu 
bekleyemeyeceğinden 
dışarı çıktı ve imparatorun 
sarayına gitti. Orada karşısına 
Kostantin’in başını getiren 
bir Sırp çıktı; padişah Rum 
beylerine bu başın Kostantin’in 
başı olup olmadığını sordu. 
Onundur dediler, bunun 
üzerine:

-“Allah seni ne kadar yüksek 
yaratmıştı ve seni imparator 
yapmıştı; niçin böyle boş yere 
helak olmak istedin?” dedikten 
sonra kesik başı patriğe 
gönderdi.

Kostantin’in zevcesi 
imparatoriçe kocasıyla son defa 
vedalaşıp ayrıldıktan sonra 
İstanbul’un işgali üzerine Rum 
beyleri tarafından kızları ve 
asıl ailelere mensup kadınlarla 
birlikte Jüstinyani’nin gemisiyle 
Mora’ya götürüldü. Sultan 
Mehmed bunları kaçıranların 
kimler olduğunu tahkik edip 
öğrendi ve bunları idam eyledi;  
akşam üzeri sur dışındaki 
karargâhına döndü.

Tarihin ikinci cildinde 
görüleceği üzere Fatih Sultan 
Mehmed, patrik intihabı 
ve İstanbul’un tanzimi için 
görülecek işleri tertip ve 
icabeden memurları tayin 
ettikten ve on sekiz hazirana 
kadar İstanbul’da kaldıktan   
sonra Edirne’ye döndü  ve 
büyük bir zafer alayıyla şehre 
girdi.

İstanbul’un zabtından üç veya 
beş sene sonra (1456 veya 
1458) Lâtinlerin elinde bulunan 
Atina alındı ve Peloponez de 
dahil olduğu halde bütün 
Yunanistan elde edildi.

Kaynak: Osmanlı Tarihi, I. Cilt, Anadolu Selçukluları ve 
Anadolu Beylikleri hakında bir mukaddime ile Osmanlı 
Devleti’nin kuruluşundan İstanbul’un fethine kadar, 
Ord. Prof. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI, 467-493 ss.
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Aramızda Brüksel lahanasını 
henüz denemeyen varsa bu tarifle 
muhakkak bir şans vermeliler. 
Tabii, Brüksel lahanasının, bu 
tarifi uygulamanızı teşvik edecek 
faydalarından bahsetmeden de 
olmaz.

Brüksel lahanası,  yüzde 
85’i su olan muhteşem bir 
besindir. Brasika sebzeleri 
denen familyadandır, kükürtlü 
sebzelerdir; karnabahar, brokoli 
gibi… Glukozinolat denilen bu 

kükürtlü bileşikler bu sebzeye 
antikanserojen etki verir ayrıca 
güçlü bir antioksidandır. 

Bu sebzeler çok fazla pişirilmeden 
tüketildiğinde ekstra faydalı 
olacaktır. Bağışıklık sistemi için 
etkisinden ekstra fayda sağlanmış 
olur. Sadece az haşlanmış 
halini bile seviyorsanız şu aralar 
atıştırmak için harika bir tok 
tutucu olacaktır. Tok tutar çünkü 
liften zengindir. Liften zengin 
olması özellikle kabızlık sorunu 

Brüksel 
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çekenler için de buna yer açmaları gerektiğini 
söylüyor.  
Bu lifler sayesinde kolesterol düşürücü etkisi 
de çok güçlüdür.

Harika bir de C vitamini kaynağıdır. Aynı 
zamanda kalsiyum, magnezyum, potasyum, 
çinko ve beta-karotenden zengindir. Kanın 
pıhtılaşmasını önleyen K vitamini açısından 
da zengindir. K vitaminin ayrıca kemik sağlığı 
üzerine de faydalı etkileri vardır. 

Ben brüksel lahanasını sadece haşlayıp ana 
yemek yanına limonla da tüketmeyi severim, 
bu tarifle tek başına bir lezzet ortaya çıkıyor. 
Arada değişik versiyonlarını denemek 
iyi geliyor; yeni denediğim tarif brüksel 
lahanasını fırında yumurtalı yoğurtlu yapmak 
oldu.

Fırınsa yumurtalı yoğurtlu Brüksel lahanası 
Çok yumuşak olsun isterseniz başlamadan 
brüksel lahanalarını azıcık haşlayıp tarife 
başlayabilirsiniz. Ben hafif kıtırlığı seviyorum 
o yüzden haşlamadan yaptım.  Önce brüksel 
lahanalarını ikiye bölüyoruz. Bu aşamada ön 
haşlama yapabilirsiniz.

Küçük kare bir tepsinin altına 1 yemek kaşığı 
yağ gezdiriyoruz. Üzerine brüksel lahanalarını 
gelici güzel yerleştiriyoruz. Aşağıdaki sosu 
hazırlamaya başlıyoruz.  Sosu 3 tepeleme 
yemek kaşığı yoğurt  1 dilim süzme beyaz 
peynir  2 yumurta 3 diş sarımsak  1 silme 
çay kaşığı zerdeçal, tuz, karabiber  Sosu 
iyice karıştırıp brüksel lahanalarının üstüne 
döküyoruz.  Önceden ısıtılmış 180 derece 
fırında 30 dakika pişiriyoruz.  Üzeri için 
fırından çıkarmadan 1 dilim kaşar peyniri ya 
da az miktarda parmesan rendeleyip, üzerine 
ekleyip kızarınca çıkarabilirsiniz. Afiyet ve 
sağlık olsun… 
Deneyince benimle de paylaşmak için…

Harika bir de 
C vitamini 

kaynağıdır. Aynı 
zamanda kalsiyum, 

magnezyum, 
potasyum, çinko ve 

beta-karotenden 
zengindir. Kanın 

pıhtılaşmasını 
önleyen K vitamini 

açısından da 
zengindir.

''

''

Dyt. Buket Koçoğlu
https://www.instagram.com/

dytbuketkocoglu/
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Yalan söylemenin nedenlerinin başında korkaklığın yattığını söylerler. Gerçeğin ortaya 
çıkmasıyla kendi hatalarının ortaya çıkmasının korkaklığı... Karşısındaki muhatabına 
korkak olduğunun aşikar olmasının vereceği utancın çekingesi diyelim...

Bu dünyada söylenen bir tek yalanın gerçek dünyada söyleyenin karşısına çıktığında 
yaşanacak perişanlıktan, “gerçek mümin ancak doğru söz sahibidir” desturundan 
bihaberlik... Çünkü mümin sözüne güvenilir insan demektir. Bakara suresinde; “Yalan 
söylemekte olduklarından dolayı onlar (yalancılar) için acı bir azap vardır,” diyen 
Rabbimiz, “Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyi neden söylersiniz” diyerek uyarılarına 
devam eder. Ne mutlu uyarılara kulak verenlere!

Yalan dünyanın, yalan insanları, yalancı 
insanları hakkında hasbihale ne dersiniz? 
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Aslına bakıldığında ve derinlemesine 
incelendiğinde; hiçbir kültürde ya da inanışta 
kabul görmemiştir ve dışlanma sebebidir, 
yalancılık.

Bir kez yalana alışan insan; zaman geçtikçe kendi 
yalanlarında çırpınır, boğulur. Öyle an gelir ki 
kurtulabilmek için haddini aşar, haddini aştıkça 
da battıkça batar. Yalanı ortaya çıkan insanın 
inandırıcılığını kaybetmesi hayatının sonuna kadar 
sürer. 

Kalplerin kararmasına sebep olan yalan, sahibini 
rezil eder, gözden düşürür, utandırır. Vicdanı yerin 
dibine sokar. Olmayanı olmuş gibi, yapılmayanı 
yapmış gibi, söylediğini söylememiş gibi ya da tam 
tersini yapan yalancının, artık ağzı ile kuş tutsa 
değeri kalmamıştır. 

Kandırılma durumundaki taraf ise çoğu zaman 
hayal kırıklığı yaşar, güven duygusunu kaybeder 
ve kendini değersiz hisseder... Oysa yalan söyleyen 
tarafta olup, karaktersiz olmaktansa temiz olmak, 
saf olmak kandırılmış olmak daha evladır. Yalana 
kanmak insanı tabiri caiz ise ahmak yapmaz ki 
kandırılmak insanın karaktersiz olmasından iyidir. 

Nasıl ki, atamız ilk insan ve ilk peygamberimiz, 
Hz. Adem ve eşi Hz. Havva’yı kandıran şeytan 
Rabbin rahmetinden kovulmuşsa; buna karşılık 
Hz. Adem; kandırılmış, ancak Allah’ın affedişi ile 
şereflendirilmişse; demek ki yalancı olmaktansa 
kandırılmış olmak çok daha iyidir. 

Yalan söyleyen kişi karşısındakinin kalbini soğutur, 
gönlünü de dilini de susturur. Bu nedenledir ki, 
yalancı, bazı hallerde kandırdığını sandığı kişinin 
aslında her şeyin farkında olduğunu fark edemez. 
Söylediği yalanıyla gönüllere su serptiğini düşünür, 
oysa gerçeğin ateşi, yalanın serinliğinden daha az 
acıtır insanın yüreğini. 

Karşısındakinin yalan söylediğini bile bile 
bu durumu belli etmeden, tepki vermeden, 
söylenenleri dinlemenin, sohbeti devam 
ettirmenin zorluğunu düşündünüz mü hiç? Ne 
zordur kim bilir. 

Yalana ve kandırmaya karşı doğruluk, dürüstlük 
ve temiz kalpliliğin galip geleceğine inancımız 
tam olmakla birlikte bir yanlışın dört doğruyu 
götürdüğünü de unutmayalım. Yalanla ölen 
güven, sevgi ve bağlılık, saygı ve teslimiyet kolay 
kolay can bulmuyor maalesef...

Gönül Demet 
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Bu doğum yöntemini seçecek kişilerde gebelik 
süreci düzenli olarak takip edilir. Herkes için 
sezaryen sonrasında normal doğum mümkün 
olmayabilir. Ancak bu yöntem son dönemlerde 
anne adayları arasında çok popüler hale geldi.
Sezaryen sonrası ortaya çıkan yara izi dokusu, 
normal doğum sırasında kasılmalarla yırtılma riski 
eskiden hem anne hem de bebek için tehlikeliydi. 
Tıp dünyasında bu ihtimalin %1’lere kadar 
gerilemesiyle birlikte sezaryen sonrası vajinal 
doğum sıkça tercih edilmeye başladı.

Sezaryen sonrası vajinal doğum nedir?
Sezaryen sonrası vajinal doğum; sezaryen 
yöntemiyle doğum yapmış annelerin daha 
sonraki bebeklerini normal doğumla dünyaya 
getirmesidir. Günümüzde sezaryenden sonra 
normal doğum sürecine girmek mümkündür. 
Sağlık Bakanlığı tarafından kadın doğum ve 
perinatoloji dernekleri destekleriyle hazırlanan 
Doğum Eylem Rehberi bünyesinde SSVD süreci 
desteklenir.
Sezaryen doğumundan sonra annenin diğer 
doğumu normal yapabilmesi için ortalama 2 
sene kadar beklenmesi önerilir. Anne adaylarının 
SSVD işlemi konusunda bilinçli olması gerekiyor. 
Bilinçli olmayan anne adayları için bu öneri 
sunulmayacaktır.

Sezaryen sonrası vajinal doğum koşulları 
nelerdir?
Bazı durumlarda sezaryen sonrası vajinal doğum 
yapılabilir. Doğum Eylem Rehberi bünyesindeki 
SSVD koşulları şu şekilde belirtilmektedir;

· Pelvik darlığı sorunu yaşanmaması,
· Sezaryende yatay kesi kullanılması, 
· Uterusta (rahim) sezaryenden başka ameliyat      
  ya da anormal bir durum olmaması 
· Fetüs ağırlığının 4 kilodan düşük olması,
· Acil bir durum için anestezi ekibi ve  
  ameliyathane koşullarının sağlanması,
· Acil durum olduğunda kan nakli yapılmasına  
  olanak olması,
· 24 saat fetalmonitorizasyonun gerçekleşeceği  
  şartların oluşmuş olması durumlarında    
  sezaryen sonrası normal doğum yapılabilir.

Sezaryen sonrası vajinal doğum hangi 
durumlarda yapılmaz?
Sezaryen sonrası vajinal doğum için annelerin 
uygun bir aday olması gerekiyor. SSVD işleminin 
yapılamayacağı bazı durumlar vardır. Bu 
durumlar;

· Anne adayı için sezaryen zorunluluğu olması,
· Normal doğum yapmaya engel olacak bir    
  rahatsızlık olması,
· Anne adayının ileri düzeyde diyabet ya da  
  hipertansiyon rahatsızlığının bulunması,

Sezaryen sonrası normal doğum  
(SSVD)

SEZARYEN SONRASI 
VAJİNAL DOĞUM (SSVD), 

TÜRKİYE’DE YENİ BİR 
KAVRAM OLARAK 

KARŞIMIZA ÇIKIYOR. 
BU YOLLA BEBEĞİNİ 

DÜNYAYA HİÇBİR SORUN 
YAŞAMADAN GETİREN 

KADIN SAYISINDA BÜYÜK 
BİR ARTIŞ YAŞANIYOR. 
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· Sezaryen işleminde rahim kesesinin dikey     
  şekilde yapılması,
· Anne adayının daha evvel çeşitli sebeplerle    
  rahim bölgesinde ameliyat yaşaması,
· Doğum kanalının duruma uygun olmaması,
· Doğum kanalı bölgesinde anne adayında  
  doğuştan gelen bir darlık olması,
· Acil sezaryen yapılacak sağlık kuruluşuna 
  ulaşma riskinin olması durumlarında sezaryen     
  sonrası vajinal doğum yapılması mümkün    
  değildir.

Sezaryen sonrası vajinal doğum avantajları 
nelerdir?
Sezaryenle yapılan doğumlarda annede artan 
kanama ve enfeksiyon, büyük organ 
yaralanması, bir sonraki doğum 
için dış gebelik, düşük oranında 
artış, plasentanın yanlış 
yerleşme oranının artması, 
doğum sonrasında 
depresyon oranında artış 
görülebilir. 
Sezaryende bebek 
için erken doğum 
riski, solunum sorunu 
yaşama riskleri, bağışıklık 
sisteminde sorunlar, 
ameliyatta cilt kesisi, 
emzirme ve bağlanma 
sorunları görülebilir. Anne 
adayları SSVD tercih ederek 
bu risklerden kurtulabilir. Ayrıca 
sezaryen sonrası normal doğum 
yaşayan anneler doğar doğmaz bebekleriyle 
buluşabilirler. Bu da içgüdüsel olarak daha rahat 
hissedecekleri bir doğum süreci geçirmelerini 
sağlar.
SSVD tercihi yapan anne adayları daha sonraki 
gebeliklerinde rahat ve sorunsuz bir doğum süreci 
geçirme ihtimali artar. Ayrıca anne adayları bu 
işlem sonrasında hastanede daha az süre kalır. 
Ayrıca iyileşme süreci de çok hızlı olur.  Anne 
bebeği direkt kucağına aldığı için aralarında daha 
etkili bir bağlanma görülür.

Sezaryen sonrası vajinal doğuma hazırlık süreci
Anne adayları sezaryen sonrası normal doğumu 
hedefliyorsa bedenlerini hazırlayabilmek adına 
gevşeme egzersizleri yapmalıdır. Genel olarak 
uzman kişiler tarafından verilen yoga ya da pilates 
egzersizleri çok faydalı olmaktadır. Ayrıca mutlaka 

doğuma hazırlık eğitimi alarak kendilerini sürece 
hazırlamaları gerekiyor.
Anne adayları SSVD konusunda destek 
alabilecekleri sosyal gruplara katılabilirler. Ayrıca 
bu konuyla ilgili bazı kitaplar da okuyabilirler.  
Anne adayının SSVD yapabilmesi için kendini 
bedensel ve zihinsel olarak hazırlaması gerekiyor. 
Doktorunuz da bu süreçte size güvenebilmelidir. 

Sezaryen sonrası vajinal doğum riskleri nedir?
Sezaryen sonrası vajinal doğum için uygun 
bir adaysanız riskler yok denecek kadar azdır. 
Ancak SSVD işleminin de bazı dezavantajları 
bulunur. Doğum sırasında süreç ilerlemeyebilir 

ya da bebek sıkıntıya düşebilir. Bu durumda 
acil sezaryen yapılması gerekir. Acil 

sezaryen yapıldığı anda kan nakline 
ihtiyaç olabilir.  Bu durumda acil 

sezaryen yapılacak kuruluşa 
ulaşma imkânı olması 

gerekiyor.
Daha önce yapılan 
sezaryen işlemindeki 
kesi yerinde ayrılma 
ya da rahim yırtılması 
nadir de olsa görülebilir. 
Bu risk 200’de 1 

olarak görülür.  Sağlık 
Bakanlığı tarafından 

da desteklenen bir işlem 
olan sezaryen sonrası vajinal 

doğum için bakanlık tarafından 
belirlenen önlemler alındığında 

riskler ortadan kalkabilir. Kendini 
hazırlayabilen ve uygun aday olan anneler 

SSVD tercih ederek bebeklerini doğurabilirler.

Dr. Havva  
Pars Ağargün
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Yaz aylarında havaların 
iyice ısınmasıyla, sıcaklık ve 

nem artışına bağlı olarak 
vücut ısısı da artmakta 
ve metabolizmamız bu 

duruma uyum sağlamaya 
çalışmaktadır. Sağlıklı bir 

dönem geçirebilmek ve aynı 
zamanda sıcak havaların 

etkisiyle artan terleme ile su 
ve mineral kaybını yerine 
koyabilecek bir beslenme 
rutini oluşturmak gerekir.

Su içmek için 
susamayı 

beklemeyin çünkü 
su tüketimi vücutta 

oluşan toksinlerin 
atılması, vücut 

fonksiyonlarının 
düzenli çalışması, 

metabolizma 
dengesinin 

sağlanması vb. 
birçok fayda 

sağlamaktadır.

Yaz aylarında  
beslenme
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Sıcaklık artışıyla yüksek tansiyon, kalp 
yetmezliği ve koroner kalp hastalıklarında artış 
gözlenmektedir. Her mevsim de olduğu gibi 
sağlıklı ve dengeli beslenme ile yaz aylarında 
da sıklıkla görülen bu tür sağlık sorunlarının 
azaltılması mümkün olmaktadır.

1. Vücudumuzun Ortalama %60'ı su
Sıcak hava artışıyla vücudumuzdaki su ve mineral 
kaybında da artış olur. Su içmek için susamayı 
beklemeyin çünkü su tüketimi vücutta oluşan 
toksinlerin atılması, vücut fonksiyonlarının düzenli 
çalışması, metabolizma dengesinin sağlanması 
vb. birçok fayda sağlamaktadır. Bu sebeple, 
her gün en az 2-2,5 litre su içmek gerekiyor. 
Suyunuzun tadını değiştirmek isterseniz limon 
dilimleri, salatalık, nane veya çilek ekleyerek 
aromatik sular yaratabilir ve su tüketimini 
destekleyebilirsiniz.

2. Tuz’dan Uzak Durun
Tuz, vücuttaki su kaybını artırmaktadır bu 
nedenle tuz tüketimine sınırlama getirilmelidir. 
Yemeklerinize daha az tuz koymuş olsanız da 
hazır, işlenmiş ve paketlenmiş gıdalardan da uzak 
durmak gerekir. Çünkü bu gıdalar yüksek oranda 
tuz içermektedir. 

3. Yaz İçecekleri
Sıcakların bastırmasıyla serinlemek için şekerli 
ve gazlı içecekleri çok fazla tercih edebiliyoruz. 
Kalori ve şeker bombası içecekler yerine sade 
maden suyu, meyve aromalı su, evde hazırlanan 
meyve suları gibi doğal içecekler tüketebilirsiniz. 
Meyvelerin suyunu çıkarmak yerine yemek daha 
iyidir. Meyve suları çıkarıldığında içindeki doğal 
lifler kaybolur. 

4. Dondurma 
Yaz aylarında serinlemek için çoğumuzun 
tercihi dondurma oluyor. Dondurmalardaki 
şeker, katkı maddesi ve gıda boyaları sağlığımızı 
tehlikeye atabilir. Ancak evde yaz meyveleri ile 
hazırlayacağınız bazı tarifler de yaz sıcağına 
serinletici bir alternatif olabilir. İşte içinizi 

serinletecek ve bağışıklığınızı destekleyecek bir 
yaz içeceği tarifi: Dondurulmuş tercih ettiğiniz 
meyveler, süzme yoğurt ve bal. Tüm malzemeyi 
blenderden geçirerek, buz ile servis edin. Afiyet 
olsun.

5. Mevsim Sebze ve Meyveleri Tüketin
Meyve ve sebzeler yeterli ve dengeli tüketildiğinde 
vücut direncini arttırır. Aynı zamanda içerdikleri 
vitamin ve mineraller sayesinde yaz aylarında 
terlemeyle kaybettiğimiz minareli de almış 
oluruz. Yeşil renkli sebzelerin içerdiği folik asit 
ve mineraller vücudun fonksiyonlarını sağlıklı 
bir şekilde çalışmasını sağlar. Meyvelerin şeker 
içerdiği unutulmamalı ve tüketilirken ölçüsü 
kaçırılmamalıdır.

6. Çay-Kahve Tüketimine Dikkat 
Genelde yaz aylarında soğuk kahve ve çaylara 
rağbet artıyor. Kahvede bulunan kafein daha 
fazla idrar atılmasına ve dolayısıyla su kaybına 
neden olur. Kahve ve çay gibi içecekler vücuttaki 
su içeriğini azalttığı için daha az tüketmeye 
özen gösterin veya içilen kahve ve çay miktarı 
kadar da ekstradan su içmelisiniz. Soğuk çayların 
içerisinde şeker miktarları hiç masum değil. Evde 
hazırlayabileceğiniz lezzetli, şekersiz ve ödem 
atıcı bir soğuk çay tarifi: Sıcak suyunun içerisine 
demlenmesi için 3 sallama yeşil çay atın, ayrı bir 
ocakta bir tutam kiraz sapı, bir çubuk tarçın ve 5-6 
adet çileği kaynatın. Daha sonra iki hazırladığımız 
karışımı birleştirip dolapta bekletin. İşte ödem 
atıcı lezzetli soğuk çayınız hazır. Afiyet olsun.

Yaz Aylarında Ferahlatacak Besinler
 
Su, salatalık, acur, kelek
Ayran, kefir, yoğurt, süt, cacık, soğuk çorbalar
Salata ve/veya zeytinyağlı sebzeler
Kavun, karpuz, çilek, yeşil erik
Sütle veya yoğurtla yapılmış soğuk yulaf lapası
Sebze suyu ile yapılmış smoothie içecekleri
Nane, dereotu, reyhan, kuzukulağı gibi mevsim 
yeşillikleri 

Meyvelerin suyunu çıkarmak yerine yemek daha iyidir. 
Meyve suları çıkarıldığında içindeki doğal lifler kaybolur.
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Peki hiç çilekli, ananaslı limonata denemiş miydiniz? 
Denemediyseniz yapmanız gerekenler çok basit;

 
8-10 tane çilek
1 dilim ananas
1 limonun suyu

1 litre su
Blenderdan geçiriyoruz. 

 İsterseniz süzüp bardaklara alabilirsiniz. 
Bu tarz sağlıklı tarifler için instagramda takipte kalın.

Çilekli – Ananaslı Limonata Tarif i

Betül Ceylan
Diyetisyen  

 
Sağlıklı Beslenme ve  

Diyet Merkezi 
www.betulceylan.com  

instagram: dytbetulceylan24



ÇEVRİMİÇİ GENÇLİK

»12 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN GETİRİLMEMESİ RİCA OLUNUR.«

17 MAYIS SALI | 14:30
ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR İ.H.L.
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BİNGÖL

ÇIKIŞ

YİNE BEKLERİZ

Bingöl
İ L L

E R İ
M İ Z

Bingöl ili Doğu Anadolu Bölgesi Yukarı Fırat 
bölümünde yer alır. Doğusu Muş (115 kilometre), 
kuzeyi Erzurum (180 kilometre) ve Erzincan 
(224 kilometre), Batısı Tunceli (108 kilometre) ve 
Elazığ (141 kilometre), Güneyi ise Diyarbakır (142 
kilometre) illeri ile çevrilidir. İl merkezi denizden 
1151 metre yükseklikte Çapakçur ovasının 
kuzeybatı köşesinde Murat suyuna Genç ilçesi 
civarında kavuşan Göynük suyunun bir koluna 
hâkim düzlük üzerinde kurulmuştur. Elazığ, 
Tatvan yolu üzerindeki Bingöl, daha önceleri 
burada vadi içinde kurulu iken şehrin 1950’lerden 
sonra hızla gelişmesi sonucunda hâkim olan 
düzlüğe taşınır. 

Doğu Anadolu’nun en zengin orman alanlarına 
sahip illerinden biridir. 

İdari tarihi olarak 1874 yılında yapılan bir idari 
düzenlemeye dayanılarak 1881’de Bitlis vilayeti 

kuruldu. Çapakçur ve Genç bölgesi Bitlis 
Vilayetine, Kiğı Erzincan’a, Karlıova Muş’a bağlandı. 
Cumhuriyetin ilanından sonra 1926 yılında Elazığ, 
1929 senesinde Muş’a bağlanan Bingöl, 1936 
yılında çıkarılan bir kanunla il haline getirildi. 1945 
yılında il merkezi olan Çapakçur’un adı Bingöl 
olarak değiştirilmiştir

 
Nüfus: 283.112 Kişi

Yüzölçümü: 8.125,00 kilometre

İlçeleri: İlin Merkez dışında Adaklı, Genç, Karlıova, 
Kiğı, Solhan, Yayladere ve Yedisu olmak üzere 7 
ilçesi bulunmaktadır. Ayrıca 2 belde ve 314 köyü 
bulunmaktadır.
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Dağlar, Nehirler, Yaylalar 
Bingöl arazisi çok dağlıktır. Yükseklikleri 
3 bin metreyi aşan dağlar bulunur. 
Dağlar üzerindeki yaylalar ve düzlüklerin 
yükseklikleri 2 bin metreden aşağı 
düşmez. Ova niteliğindeki yerler bile 
bin metrenin üzerinde bulunmaktadır. 
Bingöl ovasının dört tarafı dağlarla 
çevirilidir. Dağların yüksek kısımlarını 
doruklar, buzul gölleri, etek kısımlarını 
ise moren kalıntıları kaplar. Dağlar 
genellikle seyrek ormanlık olup, güney 
bölümlerinin bazı kısımları çıplaktır.

Bingöl Dağı (3250 metre), Genç Dağı 
(2940 metre), Şeytan Dağı (2906 metre), 
Şerafettin Dağı (2544 metre), Sülbüs 
Dağı (2884 metre).

Göller, Akarsular 
Peri Suyu: İl sınırları içindeki en 
önemli akarsu Peri Suyudur. Toplam 
258 kilometre uzunluğa sahip Peri 
suyunun il sınırları içindeki uzunluğu 112 
kilometredir. Diğer en önemli nehri ise 
Fırat’ın en büyük kollarından olan Murat 
Nehri’dir. Murat Nehri’nin il sınırları 
içindeki uzunluğu 112 kilometredir. 
Göynük Suyu da Bingöl’ün diğer bir 
nehridir. 

Bingöl ili sınırları içerisinde büyüklük 
açısından önemli sayılabilecek herhangi 
bir göl yoktur. Fakat çok sayıda buzullar 
tarafından aşılmış sirk adı verilen küçük 
göl vardır. Bu göllerin en önemlileri 
şunlardır: Gölbahri, Kerkis Gölü, Zırlır 
Gölü, Sar Gölü, Kuş Gölü, Harem Gölü, Er 
Gölü, Kıllı Göl, Manastır Gölü, Belli Göl, 
Karlı Göl, Çili Göl ve İçme Gölüdür.

Ovalar, Vadiler, Yaylalar 
Bingöl, Genç, Karlıova ve Sancak Ovaları 
gibi küçük ovalar da mevcuttur. Bu 
ovalardan Bingöl Ovasının yüzölçümü 
80 kilometre olup deniz seviyesinden 
yüksekliği 1150 metredir.

27



Belli başlı yaylalar ise; Bingöl Yaylası, 
Şerafettin Yaylaları, Genç'te Çötele 
(Çotla) Yaylası, Karlıova'da Hırhal ve 
Çavreş Yaylası, Kiğı'da Kiğı Yaylası ve 
Dağın Düzü Yaylaları, Adaklı'da Karer 
Yaylası'dır. 

 
Tarihi Yerler 
İslam öncesi dönemden kalan en önemli değerler kale, 
kümbet, mağara ve kiliselerdir. Günümüze ulaşan bu 
yapılardan en sağlam olanları Genç’te bulunan Kuba kümbet 
kalıntıları, Kralkızı Kalesi ve Sebiterias Kalesi ve Kiğı Kalesi’dir. 
Yine Kiğı ve dolaylarında birkaç kilisenin kalıntıları ve çeşitli 
mezar taşları mevcuttur. İslam öncesi eserlerin bölgede etkin 
oldukları bilinen Urartular, Medler, Persler ve Romalılardan 
kaldıkları belirtilmektedir. Kübik Mağarası, İsfahan Bey Camii, 
Vank Kilisesi (Zağ Mağarası İçinde), Adaklı Çeşmesi, ve Şeyh 
Ahmet Türbesi’dir.

Gezmeyi Unutmayın 
Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Sancak 
Beldesi'ndeki Oğuldere Köyü'nde bulunan ve Kapadokya’daki 
Peri Bacalarını andıran, Budan bacalarını, Solhan ilçesine 
bağlı Hazarşah köyü Aksakal göl mezrasındaki Yüzen Ada’ları, 
Zağ ve Kalkanlı Mağaralarını, 50 metre Yükseklikten akan 
Çır Şelalesi’ni, Kralkızı Kalesi’ni ve Kiğı Kalesi’ni, 1993 yılında 
teröristler tarafından aynı anda şehit edilen askerlerimizin 
anısına yapılan 33 Şehit Anıtı’nı ziyaret etmeyi unutmayın… 

Yöresel Lezzetler 
Bingöl mutfağında yemeklerin çoğu bulgur, ayran, süt, et, 
çökelek ve yenilebilir bitkilerden yapılmaktadır. Bingöl ve 
yöresinde geçmişten bu yana evlerde misafir ağırlandığında 
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sofralarda mutlaka yer alan 
keledoş ve mastuva, yemekten 
ziyade bir kültür olarak 
yaşatılıyor. Bunların dışında 
sebzeli yemekler, tatlılar, 
turşular ve kahvaltılık ürünler 
de yöre mutfağına zenginlik 
ve çeşitlilik katan diğer besin 
maddeleridir.   

Bingöl mutfağı yöresel 
yemekleri arasında; Löl, 
Mastuva, Ayran Çorbası, Sırın 
(Serina Pel), Gömme (Keledoş), 
Su Böreği, Tandır, Biber 
Dolması, Un Çorbası, Dolanger, 
Fasulye Turşusu, Kabak 
Köftesi, Gıldırık Köfte, Burma 
Kadayıf, Turakin, Palmar, Sulu 
Hedik, Lopik’i sayabiliriz.

İlginç bilgiler 
-Bingöl’ün bilinen en eski 
ismi Cebel-cur dur. Cebel dağ, 
Cur akan anlamındadır. Bu 
kelimenin zamanla Çapakçur 
şeklinde telaffuz edildiği 
ihtimali kuvvetlidir. Zaten 
Çapakçur akan temiz su 
anlamına gelir.

-Daha sonra çeşitli 
kaynaklarda ilin eski adı 
Mingöl olarak karşımıza 
çıkar. Mingöl göller bölgesi 
anlamındadır. Mingöl 
kelimesi de zamanla halk 
tarafından Bingöl şeklinde 
telaffuz edilmiş bin tane göl 
anlamındadır. Daha sonra 
Bingöl’e Çevlik denmiştir. 
Bağ bahçe anlamındadır. 
Bu ad günümüzde yöre 
halkı tarafından halen 
kullanılmaktadır. 

-Doğu Anadolu Bölgesi’nin 
önemli yerleşim yerlerinden 
biri olan Bingöl’ün tarihi 
MÖ 5000’li yıllara kadar 
uzanmaktadır.

-Belli başlı halk oyunları; Kartal 
Oyunu, Çepik (El Çırpma), 
Delilo Oyunu, Çaçan Oyunu, 
Çulapı (Üç Ayaklı Çatal Ağaç) 
Oyunu, Gövend (Halay), 
Horani, Gelin Oyunu, Seyirlik 
ve Eğlencelik Oyunlar, Darı 
Sulama, Sarımsak Oyunu, 
Şel Atmak (Taş Atmak), 
Değirmenci, Kalkağan 
Şenliği, Muhtar, Cirit Oyunu, 
Kalaycı’dır.

-Rakımı en yüksek ilçe 
Karlıova'dır. (1940 metre)

Ünlü Bingöllüler 
Cahit Gök, Cevdet Yılmaz, 
Enver Fehmioğlu, İsmet 
Özdek, Nail Yurtsever, Sanem 
Toluay Ilgaz, Mehmet Akif 
Beki, Mehmet Niyazi Tanılır, 
Mehmet Mahfuz Söylemez

Yapmadan Dönme 
Bingöl Karlıova ilçesinin 3250 
metre yükseklikteki Bingöl 
Dağlarının Kale Tepesi'nden, 15 
Temmuz-15 Ağustos tarihleri 
arasında bir gün güneşin 
doğuşunu seyretmeden, 
Hesarek Kayak Tesisleri’nde 
kayak yapmadan, Yüzen 
Ada’da fotoğraf çekilmeden, 
Buban Bacalarını görmeden, 
kalelerini gezmeden,  İki 
kaplıca tesisinden birinde 
rahatlamadan dönmeyin deriz. 

Kaynak: 
Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi, Bingöl İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, kulturportalı.gov.tr web sitesi, Bingöl Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 

Ümit Şener
Gazeteci-Yazar
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GRUP ZEN

»12 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN GETİRİLMEMESİ RİCA OLUNUR.«

08 MAYIS  PAZAR | 20:00
TURGUT ÖZAL KÜLTÜR MERKEZİ

ÜCRETSİZDİR

Çekmeköy’de

Etkinlikleri
KO

N
SE

R

cekmekoybelediyesicekmekoybeltr

www.cekmekoy.bel.trDiğer etkinliklerimize sitesinden ulaşabilirsiniz.
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CREA CENTER ÇEKMEKÖY KULLANICILARI BULUŞTU

Çekmeköy Belediyesi Crea Center projesi, dijital 
devrim çağında önemli bir sektör haline gelen 
yaratıcı endüstriler alanında girişimciler için bir 
merkez üssü kuruyor. Avrupa Birliği tarafından 
desteklenen projede, yaratıcı endüstriler alanında 
faaliyet gösteren girişimcilere yeni kapılar açılması 
için çalışmalar başladı.

Projede yer alan tüm ortak kurumların katkısı 
ile 5 ülkede yaratıcılık merkezleri kurulmaya 
başlanan Crea Center’ın Türkiye etabının temsilcisi 
olan Çekmeköy’de, merkeze başvuruda bulunan 
yüzlerce aday arasından seçilen 17 girişimci 
ve proje ekibi ile bir tanışma ve bilgilendirme 
toplantısı gerçekleştirildi. Adım adım tüm 
süreçlerin görüşüldüğü toplantıya, proje ortağı 
ülkeler uzaktan bağlantı yoluyla katıldı. 

Seçici Danışma Kurulu mülakatlarını başarıyla 
geçen kullanıcılar ile yapılan toplantıda; merkezin 

kural ve olanaklarına, etkinliklerden kullanıcılara 
ve kazanımlara, merkezde yer alan imkânlarda 
ekipmanlara kadar çeşitli konular üzerinden 
değerlendirmeler yapıldı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz adına 
toplantıya katılan Belediye Başkan Yardımcısı 
Latif Coşar “Vizyon projemizde her adım bizler için 
önemli ve heyecan verici.  Takım lideri olduğumuz 
projemizde bugün ilk kullanıcılarla tanıştık. 
Yeni kayıtlar almaya devam ediyoruz. Yapılan 
titiz çalışmalar sonucu seçilen 17 girişimcimize 
elimizden gelen desteği sağlayacağız,” dedi.

Crea Center Çekmeköy başvuruları ve bilgi için 
aşağıdaki uzantıları kullanabilirsiniz.

Başvurular: http://creacenter.cekmekoy.bel.tr/
Web Sitesi: www.creacenters.com
Detaylı bilgi: info@creacenters.net

Çekmeköy Belediyesi’nin Avrupa Birliği tarafından desteklenen vizyon projesi Crea 
Center ile yaratıcı endüstriler alanında faaliyet gösteren girişimcilere yepyeni kapılar 
açılıyor. Proje, Çekmeköy’ün takım liderliğinde 5 ülkede aynı anda hayata geçiriliyor.

Bizden Haberler
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ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ TARAFINDAN  
OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ  

DÜZENLENDİ

Çekmeköy Belediyesi’nin Engelsiz Yaşam 
Merkezi’nde düzenlediği Otizm Farkındalık Günü 
programına yüzlerce çocuk ve aileleri katıldı. 
Müzik dinletisi, el baskısı, hatıra fotoğrafı alanı ile 
çeşitli ikramların yapıldığı programda, Engelsiz 
Yaşam Merkezi eğitmenleri çocuklarla çeşitli 
etkinliklere de imza attı.

Aileleri ile dans eden çocukların 
neşesi görülmeye değerdi

Otizm bir hastalık değil bir farklılıktır diyen 
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Ben 
bu işe gönül koymuş eğitimcilerin sonuna kadar 
desteklenmesi taraftarıyım ve elimden geleni 
yapmaya devam edeceğim. Başta evlatları için var 
gücüyle çalışan anne babalarımız olmak üzere 
eğitimci kardeşlerime insanlık adına teşekkürü bir 
borç biliyorum,” dedi.

Programda selamlama konuşması yapan Belediye 
Başkan Yardımcısı Ahmet Epli “Aslında bugüne 
özel bir program ama biz Çekmeköy Belediyesi 

olarak belediye başkanımızın talimatlarıyla 
içerisinde bulunduğumuz bu güzel eseri 
Çekmeköy’de yaşayan değerli vatandaşlarımıza, 
hemşerilerimize, annelerimize, çocuklarımıza 
hediye ettik. Belediye olarak her zaman bu 
durumun farkındayız. Sosyal belediyecilik 
anlamında her gün çeşitli çalışmalar yapıyoruz. 
Bu merkez aslında bizim göz bebeğimiz.” dedi.

Engelsiz Yaşam Merkezi’nde  
neler var?

Dil ve Konuşma Terapisi, Özel Eğitim, Fizyoterapi, 
Ergoterapi, Sporla Rehabilitasyon, Duyu 
Bütünleme Terapisi, Pedagojik Danışmanlık, 
Hidroterapi (Havuz), Psikolojik Danışmanlığın 
yanı sıra kültür-sanat, eğitim ve meslek atölyeleri,  
EKPSS (Engelli Memurluk Sınavı Kursu) ve Sıfır 
Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm atölyesi ile 
de vatandaşlara hizmet veriyor. 

Çekmeköy belediyesi’nin engelsiz yaşam merkezi’nde 
düzenlediği otizm farkındalık günü programına 
katılan özel çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi.

Bizden Haberler
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VATANDAŞLARA RAMAZAN DESTEĞİ

Çekmeköy Belediyesi her yıl olduğu 
gibi bu yıl da yardıma muhtaç 
yaşlılara, engellilere, dar gelirli 
ailelere ve yıl içerisinde tespit edilen 
ihtiyaç sahiplerine Ramazan Ayı 
için hazırlanan ve içerisinde temel 
gıda malzemeleri bulunan yardım 
kolilerini ve üreticiden temin edilen 
sebzeleri ulaştırmaya başladı.

Çekmeköy Belediye Başkanı 
Poyraz, “Her yıl olduğu gibi bu 
yıl da sahada çalışmalar yaptık, 
gelen talepleri topladık. Sosyolog 
arkadaşlarımızın tespitleri ve 
incelemeleri sonrası belirlenen 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda 
kolileri ve sebzeleri ulaştırmaya 
devam ediyoruz. Ramazan Ayı’nın 
bereketiyle kapı kapı dolaşmaya 
ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam 
ediyoruz. Vatandaşlarımızdan 
isteğimiz çevrelerinde ihtiyaç sahibi 
varsa bize iletsinler. Biz de ihtiyaç 
sahiplerine ulaşıp gerekli yardımları 
yapalım” dedi.

Çekmeköy Belediyesi Ramazan ayı öncesinde ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara kumanyalarını 
ve üreticiden temin edilen sebzeleri ulaştırıyor.

Bizden Haberler
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Çekmeköy Belediyesi Nisan ayı 2. Birleşimi, 
Meclis 
1. Başkan Vekili Şenol Alan’ın başkanlığında 
toplandı. Bir önceki toplantı tutanağının 
okutulması, yazılı ve sözlü önergelerin alınması 
ve gündem maddelerinin oylanması ile başlayan 
toplantıda Çekmeköy Belediyesi’nin 2021 yılı 
faaliyetlerini içeren Faaliyet Raporu’nun kabulü de 
görüşüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi 
ve İyi Parti grup başkan vekillerinin faaliyet 
raporu ile ilgili görüşlerinin beyanı ardından 
söz alan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz “Destekleriniz ve yapıcı eleştirileriniz için 
hepinize teşekkür ederim. Süreklilik arz eden 
hayatta eksik yok demek gerçekçi olmaz. Bizler bu 
şehrin eksiklerini tespit edip bunları gidermekle 
mükellefiz. Ekiplerimiz ellerinden gelenin en 
iyisini yapmak için var gücüyle çalışıyor. Faaliyet 
raporunda eksik olarak tespit edilen birçok konu 
için projelerimiz hazır. İnşallah hepsinin ihale ve 
yapım aşamalarına en kısa sürede başlayacağız. 
Eğitimden, spora, kültür sanattan sağlığa yeni 
projelerimiz tüm Çekmeköylülerin ihtiyaçlarına 
cevap verecek.” dedi.

15 Temmuz Şehitler Alanı, Belediye Binası Önü 
Otoparkı ve Yeni Kaymakamlık Binası, Kapalı 
Pazar Yerine Ek Alan, Yaşar Doğu Parkı ve Sosyal 
Tesisleri, Reşadiye Güvercinlik Gençlik ve Eğitim 

Kampı, Çamlık Tel Boyu Kütüphanesi, Emniyet 
Binası, Kışla Caddesi Prestij Cadde Yapım İşi, 
Soğukpınar Spor Kompleksi, Orman Okulu ve 
yeni okullara değinen Başkan Poyraz, projelerin 
detaylarını da paylaştı.

15 Temmuz Şehitler Alanı 
Yeni meydan 1600 m2 alana inşa edilecek. 
İçerisinde; çiçekler, oturma alanları, Çekmeköy’ü 
sembolize edecek figürler ve 251 şehidin adının 
üstünde yer alacağı 15 Temmuz anıtı bulunacak.

Belediye binası önü otopark ve yeni 
kaymakamlık binası 
3 katlı 366 araç kapasiteli toplam 2100 m2 alandan 
oluşan yeni otopark alanı ile bölgede parklanma 
problemi çözüme kavuşturulacak. Yine aynı alan 
yanına yapılan yeni kaymakamlık binası ile ilçede 
hizmetler tek bir noktaya toplanmış olacak.

Kapalı Pazar Üstü Ek Alan 
Çekmeköy Kapalı Pazar yeri üst kısmına 6900 
m2 alanda kurulacak yeni alanda elektronik tartı 
odası, bebek bakım odası, 90 araçlık yeni otopark, 
oturma alanları, yerleşime göre 340 veya 370 
kapasiteli tezgah alanı bulunacak. Pazar alanı 
güneş enerjisi panelleri ile kendi enerjisini kendi 
üretecek. 
 
Mimar Sinan Yaşar Doğu Parkı ve Sosyal Tesis 
Toplam 8 bin m2 olan park içinde 94 araçlık 
otopark, çok amaçlı spor sahası, spor aletleri, 

2021 FAALİYET RAPORU  
OY ÇOKLUĞU İLE  
KABUL EDİLDİ
Çekmeköy belediye meclisi nisan ayı  
2. Birleşiminde görüşülen, çekmeköy 
belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu oy çokluğu 
ile kabul edildi.
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piknik masaları, çocuk oyun grupları, tırmanma 
alanları, masa tenisi alanı, sosyal tesis ve yeşil alan 
ve yürüyüş yolları bulunacak.

Orman Okulu 
Tamamen ahşap malzeme kullanılarak yapılacak 
olan orman okulu 5 bin m2 alana inşa edilecek. 
Okul içerisinde; kafe alanı, masal okulu alanı, 
sınıflar, kış bahçesi, yürüyüş yolları, piknik masaları, 
kamp ateşi alanları, çadır alanları ve kümes 
hayvanları bulunacak.

Çamlık Tel Boyu Kütüphanesi 
Kapalı alanı 535 metrekare olan 1 zemin, 1 de 
asma katı bulunan kütüphanede; okuma alanları, 
açık oturma alanları, kafeterya ve binlerce kitap 
bulunacak. Kütüphane millet kütüphanesi olarak 
hizmet verecek.

Kışla Caddesi 
Bu projede; 300 metre uzunluğunda, 10 metre 
genişliğinde yürüyüş yolları, bisiklet yolları, solar 
led aydınlatma sistemleri, ağaçlandırma ve peyzaj 
çalışmaları ile engelli araçları için otopark alanı 
bulunacak.

Soğukpınar Spor Kompleksi ve Okullar 
Alemdağ’da yapılan spor kompleksinin aynısı 
Soğukpınar’a da yapılacak. Tesiste içerisinde 
havuzun yanı sıra;  fitnes salonu, yüzme 
havuzu, soyunma odaları ve duşlar bulunuyor.  
2 bin metrekare kapalı alana sahip bu spor 
kompleksinin bulunduğu alanda 2 tane okul 
projesi de planlara işlendi.

Reşadiye Güvercinlik Gençlik ve Eğitim Kampı 
Yeni gençlik ve eğitim kampı; 85 bin metre kare 
alana inşa edilecek. 300 kişilik kıl kamp çadırları, 
kır lokantası, kır bahçesi,  650 kişilik amfi tiyatro, 
yöresel satış alanları hayvan yaşam alanları, futbol 

ve basketbol sahası, kamelyalar, otoparklar ve 
kamp mescidi bulunacak.

Emniyet Binası

Çamlık Sokakta bulunan prestij cadde yanına inşa 
edilecek yeni emniyet binası ilçenin en hakim 
yerine konumlandırılmış olacak. Gelişen ilçemizde 
nüfus artışıyla güvenlik hizmetlerinin daha yoğun 
uygulanması için planlanan yeni emniyet binası 
için çalışmalar yakında başlayacak.

Çekmeköy’e 6 yeni okul 
Soğukpınar Mahallesi’nde planlara eklenen okullar 
dışında 6 yeni okul için de çalışmalarına başladı. 
Eski Ulus Pazarı alanında inşaat çalışmaları devam 
eden Şehit Üsteğmen Arif Kalafat İlkokulu’nun 
yanına bir ortaokul projesi eklendi. Yine Güngören 
Mahallesi’ne projelendirilen ilkokulun bulunduğu 
alana da ortaokul için projelendirme yapıldı. 
Böylelikle iki mahallede dört okul inşa edilmiş 
olacak. Nişantepe Mahallesi’nde ise içerisinde 
yurt ve spor kompleksi bulunacak okul, proje 
okul niteliğinde inşa edilecek. Yine Nişantepe 
Mahallesi’ne bir Meslek Lisesi için de projeler 
tamamlandı.

Başkan Poyraz faaliyet raporunda emeği 
olan meclis üyeleri, müdürlerimiz ve mesai 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum derken 
“Geçtiğimiz dönemlerde meclis üyeliğimizi yapan 
Sait Yurttapan abimizi, belde döneminde belediye 
başkan yardımcılığında bulunan Mustafa Kaynar 
abimizi ve geçtiğimiz yıl ebediyete uğurladığımız 
AK Parti Meclis Üyemiz Bülent Aydoğdu 
kardeşimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” 
diyerek sözlerini noktaladı.

Yapılan oylama sonucunda faaliyet raporu oy 
çokluğu ile kabul edildi.
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Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi 
(ÇEKUT), eğitimlerine ve aldığı sertifikalara 
yenilerini eklemeye devam ediyor. AFAD 
tarafından düzenlenen 3 kur arama ve 
kurtarma eğitimini yine AFAD tarafından 
belirlenen tematik eğitimler ve Sağlık 
Bakanlığı tarafından düzenlenen ilkyardım 
eğitimini tamamlayan ÇEKUT; AFAD’ın 
düzenlemiş olduğu akreditasyon sınavında 
başarılı olup Kentsel Arama ve Kurtarma 
alanında akreditasyon belgesi almaya hak 
kazandı. Ankara’da düzenlenen akreditasyon 
töreninde hazır bulunan ÇEKUT, belgesini 
İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’dan aldı.

İlçede okul, site ve mahallelerde temel afet 
bilinci eğitimleri ile vatandaşlara afet öncesi, 
afet esnasında ve afet sonrasında ne yapılması 
gerektiği ile alakalı eğitimler veren ÇEKUT, 
geçtiğimiz yıl İzmir’de yaşanan deprem, 
Kastamonu’da yaşanan sel felaketi ve 
Akdeniz bölgesinde yaşanan yangınlarda da 
sahada yerini almıştı.

Bizden Haberler

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ  
ARAMA KURTARMA EKİBİ (ÇEKUT)
AKREDİTASYON BELGESİNİ İÇİŞLERİ BAKANINDAN ALDI

2014 yılında kurulan ve yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Çekmeköy Belediyesi Arama 
Kurtarma Ekibi (ÇEKUT), Kentsel Arama ve Kurtarma alanında akreditasyon belgesi 
almaya hak kazandı.
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BELEDİYE  
KÜTÜPHANELERİNE  
YOĞUN İLGİ
Çekmeköylüler ara tatillerini belediye 
kütüphanelerinde geçiriyor. Çekmeköy 
Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı 4 kitap kafe 
ve kütüphanenin yanı sıra 30 bin kitaplık 
Piri Reis Kütüphanesi ara tatilde 7’den 70’e 
binlerce vatandaşı ağırlıyor.

Yarıyıl tatilinde sınavlarına ve derslerine çalışan 
sakin bir ortamda kitap okumak isteyen 
gençler, kitap kafeler ve kütüphanelerde sıcak 
çaylarını yudumlayıp keyifli vakit geçiriyorlar.

Ekşioğlu, Cumhuriyet, Mehmet Akif ve 
Merkez Mahallelerinde bulunan ve her birinin 
içerisinde birçok alanda yazılmış toplam 6 
bin 500 kitabın yer aldığı kitap kafelerde; 
Felsefe, Psikoloji, Doğa Bilimleri, Matematik, 
Teknoloji, Sanat, Edebiyat, Tarih gibi birçok 
alanda yazılmış eser yer alıyor.  Bilgiye ve bilgi 
kaynaklarına daha kolay erişim sağlanması 
amacıyla kurulan kütüphaneler aynı anda 32 
kişiyi misafir edebiliyor.

Hamidiye Kültür Merkezi içerisinde bulunan 
30 bin kitaplık Piri Reis Kütüphanesi’nde ise 
gençler birçok bilgiye farklı kaynaklardan 
erişim sağlayabiliyorlar. 

10 yeni kitap kafe için çalışmalar başladı

Gençler tarafından sevilen kitap kafelere 
yenilerini eklemek için de çalışmalar yapılıyor. 
Koçullu, Ömerli, Hüseyinli, Nişantepe, Aydınlar, 
Çatalmeşe, Sultançiftliği, Mimar Sinan, Merkez 
ve Kirazlıdere Mahallerinde kütüphane inşa 
edilmek üzere çalışmalar başladı. Kitap 
kafelerin en kısa sürede tamamlanması 
hedefleniyor.
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Ayı için çeşitli etkinlikler 
düzenleyen Çekmeköy Belediyesi, vatandaşların birlik ve 
beraberlik içerisinde dolu dolu bir Ramazan Ayı geçirmelerini 
sağladı.

“Eski Ramazan’lar  
Çekmeköy Belediyesi’nin  
Ramazan Ayı etkinlikleri:
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Ramazan öncesi ilçedeki ibadethanelerde bakım onarım ve temizlik çalışmaları, fırınlara destek için pide 
poşeti dağıtımı yapan belediye ekipleri, Ramazan etkinlikleri için de çalışmalar gerçekleştirdi. Ay boyunca 
devam eden kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra, iftar sonrasında kültür merkezlerinde organize edilen 
tiyatro, söyleşi ve konserlerde birbirinden ünlü isimler ağırlandı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Çekmeköylü hemşehrilerimiz bu yıl da eski Ramazanlar 
tadında bir Ramazan Ayı geçirdiler.  
Bu ayın manevi iklimini yaşatacak programların yanı sıra çeşitli eğlence programları da düzenledik. İster 
gündüz ister akşam iftar sonrası tüm vatandaşlarımızı düşünerek programlarımızı yaptık. Web Tv’miz ve 
sosyal medya hesaplarımızdan her gün; mukabele, yemek programı ve Çekmeköy Çocuk Ramazan Sokağı 
programlarımızı da yayınlandı” dedi. 39
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Çekmeköy Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Ayı etkinlikleri arasında tasavvuf 
müziği konserleri, söyleşiler, Çekmeköy sınırları içindeki camilerde her akşam teravih 
namazından önce dini sohbetler ve Kur’an tilavetleri yer aldı. Çekmeköylüler Ramazan Ayı 
boyunca Necdet Erdoğral, Vehbi Vakkasoğlu, Şengül Yiğit, Serdar Tuncer, Abdurrahman 
Önül, Sedat Uçan gibi isimleri ağırladı. 
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Çekmeköy Belediyesi 
Kültür Yayınlarına
4 eşsiz kitap daha eklendi

BİR DEVİR ÜÇ VELİ: 
 AHİ EVRAN-HACI BEKTAŞ-I VELİ-YUNUS EMRE
2021 yılının Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 750. yıl dönümü olması, Yunus Emre’nin 
vefatının 700. yıl dönümü olması ve Ahi Evran’ın doğumunun 850. yıl dönümü 
olması sebebiyle UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programına alınmıştı. 
Ayrıca 2021 yılı Cumhurbaşkanlığımız tarafından “Yunus Emre ve Türkçe” yılı 
olarak da ilan edildi.  Anadolu’dan Balkanlar’a uzanan geniş bir coğrafyada birlik 
ve beraberlik anlayışının yerleşmesinde çok büyük katkıları olan Hacı Bektaş-ı Veli, 
Yunus Emre ve Ahi Evran’ın ahlak, hoşgörü, sevgi, saygı ve barış öğretilerinin daha iyi 
anlaşılması amacıyla Çekmeköy Belediyesi olarak yeni bir eser hazırlandı. 

Prof. Dr. Haşim Şahin tarafından kaleme alınan ve Çekmeköy Belediyesi tarafından 
yayımlanan Bir Devir Üç Veli: Ahi Evran-Hacı Bektaş-ı Veli-Yunus Emre eseri 13. 
yüzyılda Anadolu’da yaşayan üç büyük ismi anlatmaktadır. Ahi Evran, Hacı Bektaş-ı 
Veli ve Yunus Emre’nin yaşadığı öneme ait pek çok bilgi içeren eser, bu kıymetli 
şahsiyetlerin düşünce dünyasını ve oluşturmaya çalıştıkları medeniyet tasavvurunu 
okuyucuya sunmaktadır. Eserde 13. yüzyıl Anadolu’suna da genel bir bakış 
yapılmıştır. Bu dönem mutasavvıflarının hayatları, düşünceleri ve tarikatları hakkında 
bilgi verilmiştir. Muhyiddin İbn’ül Arabi ve Ekberiyye Tarikatı, Evhadüddin Kirmani 
ve Evhadiyye Tarikatı,  Baba İlyas Horasani ve Vefaiyye Tarikatı, Mevlana Celaleddin 
Rumi ve Mevleviye Tarikatı ve Sadreddin-i Konevi bu mutasavvıf ve tarikatlardandır. 

Eser üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Ahilerin piri olarak kabul edilen 
Ahi Evran’ın ahilik teşkilatının kurulmasındaki rolü anlatılmakla birlikte teşkilatın 
dönemlere göre faaliyetleri, teşkilat tapısı ve ahilik erdeminden detaylıca 
bahsedilmektedir. Ahiler, 13. Yüzyılın başlarından itibaren toplumsal hayatın 
ve ekonomik yapının gelişip şekillenmesinde başlıca aktörlerden birisi olarak, 
toplumsal hayatın temek dinamikleri arasında yer alan ve teşkilatlanmış bir 
yapı olarak ortaya çıkan ahiliğin temelini İslam öncesi döneme kadar götürmek 
mümkündür. Arapça kardeşim anlamına gelen Ahi kelimesi içinde barındırdığı 
manayı toplum üzerinde de hissetmiş ve yaşatmıştır. 

Eserin ikinci bölümünde Hacı Bektaş-ı Veli merkeze alınmıştır. Hacı Bektaş-ı Veli’nin 
hayatı, eserleri ve düşünce dünyası anlatılmıştır. Anadolu ve Rumeli’de İslam 
inancının yerleşmesinde önemli bir yere sahip tarikatlardan birisi olan Bektaşilik, 
her ne kadar hayatında bir tarikat kurmadığı bilinse de ortaya çıkış mantığı olarak 
Hacı Bektaş-ı Veli’ye izafe edilir. Bektaşi doktrini, Bektaşiliğin coğrafi dağılımı gibi 
başlıklarla ele alınan konu, metin içinde yer alan resimlerle de örneklendirilmiştir.

Eserin son bölümünde ise Yunus Emre’nin hayatı ve tarikat geleneği üzerine 
durulmuştur. Yunus Emre Selçuklu medeniyetinin çöküşüne ve Osmanlı 
medeniyetinin de doğuşuna şahit olmuş bir Türkmen dervişidir. Yunus Emre’nin 
şeyhi Tapduk Emre ile birlikte yol alması, sırtında odun taşıyarak hizmet etmesi, 
Tapduk Emre ile ilgili rivayetler, Yunus Emre’nin yükseldiği makamlar, fikirleri ve 
düşünceleri, şairliği ve eserleri bu bölümde işlenmiştir. Anadolu’nun çalkantılı 
olduğu bir dönemde varlığını devam ettiren mutasavvıf Yunus Emre’nin düşüncesi, 
eserleri, dil kullanımı, bugünümüze ulaşmış ve sahip olduğu hoşgörü, sevgi, saygı 
bütün dünyaya yayılmıştır. 

ÇEKMEKÖY

İSTANBUL’UN 
YAŞAM PINARI

Doç. Dr. Arif KOLAY

Tarih-i 
Ayasofya-i KebirT

arih-i A
yasofya-i K

ebir

THE HISTORY OF HAGIA SOPHIA

AHİ EVRAN - HACI BEKTAŞ-I VELİ - YUNUS EMRE

BİR DEVİR ÜÇ VELİ

Bizden Haberler
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BİR DEVİR ÜÇ VELİ: AHİ EVRAN-HACI BEKTAŞ-I 
VELİ-YUNUS EMRE ÖNSÖZ’ÜNDEN…

13. yüzyılın Anadolu’su, 
bu yıl 950. yıl dönümünü 
kutladığımız Malazgirt 
Zaferi sonrasında başlayan 
Anadolu’nun Türkleşme 
sürecinin ikinci evresini 
meydana getirir. Söz konusu 
büyük zafer ile başlayan 
Oğuz göçleri ile Anadolu kısa 
sürede -kurulan beyliklerin 
de büyük katkısı sayesinde- 
Türk yurdu haline gelmiş, 
yaklaşık 25 yıl sonra başlayan 
Haçlı Seferleri İslam dünyası 
içerisinde hatırı sayılır bir kaos 
ortamı meydana getirse de, 
Türk dünyası düşmanlıkları 
bir kenara bırakan Türkiye 
Selçukluları, Danişmendliler, 
Artuklular, Zengiler, Eyyubiler 
ve nihayet Memlukler gibi 
devletlerin mücadelesi 
neticesinde Anadolu’da 
Türklerin kalıcı hale gelmesi 
temin edilmiştir. 

Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev 
devrinden itibaren Türkiye 
Selçukluları Anadolu’da 
hem siyasi hem de kültürel 
üstünlüğü ele geçirmişler, 
İslam medeniyetine gerek 
kurumsal olarak, gerekse 
medreseler, hanlar, 
hastaneler, kervansaraylar, 
saraylar, zaviyeler gibi 
sanatsal ve mimari eserler 
sayesinde kültürel olarak 
zirve noktalarından birisini 
yaşatmışlar, bunu siyasi 
başarılar ile daha da 
perçinlemişlerdir. Selçukluların 
sahip olduğu bu refah 
seviyesi, Konya başta olmak 
üzere Kayseri, Sivas, Tokat, 
Malatya, Antalya gibi şehirleri 
önemli birer kültür ve ticaret 
merkezi haline getirmiş, bu 

arada Niğde, Aksaray gibi 
yeni şehirler de kurulmuştur. 
Bu refah aynı zamanda 
hatırı sayılır bir ilim göçünün 
de zeminini hazırlamış, 
1218 yılında Cengiz Han’ın 
Harezmşah şehirlerinden 
başlayarak Orta Asya’daki 
Müslüman şehirlerine 
hücum etmesi Selçuklu 
topraklarına yapılan beyin 
göçünü hızlandırmıştır. Aynı 
yüzyıl içerisindeki ikinci Oğuz 
göçü ise etkileri günümüze 
kadar uzanan değişimleri 
beraberinde getirmenin yanı 
sıra Anadolu’nun kalıcı bir 
Türk yurdu haline gelmesini 
sağlamıştır. 

Moğol 
İstilası’nın 
Anadolu’ya 
uzanması Türkiye 
Selçukluları’nın 
yıkılışına ve 
Anadolu’nun 
pek çok şehrinde 
çok sayıda 
Türkmen beyliğinin 
kurulmasına neden 
olsa da bu kaos 
ortamı kültürel 
anlamda bir gerileme 
meydana getirmemiş, 
Mevlânâ Celâleddin-i 
Rumi, Ahi Evran, 
Evhadüddin Kirmani, 
Hacı Bektaş-ı Veli, Tapduk 
Emre ve Yunus Emre 
gibi şahsiyetler sayesinde 
Anadolu’da İslam tasavvufu 
güçlü bir şekilde temsil 
edilmeye devam etmiştir. 
Bu dönemdeki sufilerin 
kurdukları tarikatlar ve 
verdikleri eserler Osmanlı 
dönemindeki pek çok 

tasavvufi ekolün veya tarikatın 
temelini oluşturmuş yahut 
büyük ölçüde etkilenmeleri 
neticesini doğurmuştur. 

Hazırlamış olduğumuz “Bir 
Devir Üç Veli: Ahi Evran-Hacı 
Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre” 
başlığını taşıyan bu kitapta adı 
geçen şahsiyetlerin hayatları, 
temsil ettikleri tasavvuf 
düşüncesi, sahip oldukları 
düşünce dünyaları, etkileri ana 
hatlarıyla ele alınmış, aslında 
bu üç şahsiyetin hitap ettikleri 
kesimler farklı olsa 
da 
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topluma aynı mesajı 
verdikleri, yaşadıkları 
yüzyılın bir çeşit kanaat 
önderi statüsünde oldukları 
vurgulanmaya çalışılmıştır. 
Onların kendi eserleri 
incelenerek sahip oldukları 
fikirler değerlendirilmiş, 
topluma verdikleri mesajların 
anlatılmasına gayret edilmiştir. 
Ahilerin ele alındığı ilk 
bölümde teşkilatın tarihi 
kökenleri, fütüvvet ile ilişkileri, 
Ahilerin Selçuklu, Beylikler ve 
Osmanlı dönemindeki rolleri, 
teşkilatın ekonomik yapı 
içerisindeki yeri ve Ahi Evran’ın 
teşkilatın kurulmasındaki 
rolü değerlendirilmiştir. İkinci 
kısımda Hacı Bektaş-ı Veli’nin 
hayatı, eserleri, tarikatı ve 
düşünce dünyası ele alınmıştır. 
Üçüncü kısım ise Yunus 
Emre’ye ayrılmış olup, bu 
büyük şair mutasavvıfın hayatı, 
tarikat geleneği, düşünce 
dünyasını ele almaktadır. 

Kitapta yer alan bazı kısımlar 
daha önce kaleme 

aldığım ve 
muhtelif 

mecralarda neşredilen 
yazılarımı da ihtiva edecek 
şekilde güncellenmek 
suretiyle yeniden yazılmıştır. 
Adı geçen şahsiyetlerin 
düşünce dünyalarına ait 
kısımlar ise bu kitap vesilesiyle 
ilk defa kaleme alınmıştır. 
Bu sebeple kitap içerisindeki 
tarihsel kimliklere dair kısımlar 
bazı okuyucular için tekrar 
olacaktır. Kitabın hazırlanması 
sürecinde sade bir dil tercih 
edilmiş, okuyucu kitlesi 
dikkate alınarak akademik 
üsluptan çıkarılmış ve dipnot 
kullanılmamış, ancak kitabın 
sonunda bütünü ihtiva eden 
bir seçme kaynakça verilmiştir. 
Kitabın konusunu teşkil eden 
bu önemli şahsiyetlere dair 
kaleme alınan literatür elbette 
burada zikredilenlerle sınırlı 
değildir. Bu alanda pek çok 
çalışma yapıldığı gibi bundan 
sonra da yapılmaya devam 
edilecektir. 

Her çalışmanın kendine 
has bir hikayesi vardır. Bazı 
çalışmalar ise yazarının 
entelektüel ilgisini yansıtır. 
Bazı çalışmaların ortaya 
çıkması için farklı vesileler öne 
çıkar. Bazen de hem ilgiler 
hem de vesileler bir araya gelir 
ve bir eserin doğuşuna ortam 

hazırlar. Benim hazırlamış 
olduğum bu kitabın 

ortaya çıkışı 
işte bu iki unsurun bir 

araya gelmesinin 
bir sonucudur. 
Çocukluk 
yıllarımdan beri 
-Eskişehir’de 
eğitim hayatımın 
önemli bir 

bölümünü geçirmiş olmamın 
da etkisiyle- Yunus Emre’nin 
ön plana çıktığı bir kültürün 
içerisinde büyüdüm. Muhtelif 
vesilelerle eserlerini okudum. 
Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran 
da aynı şekilde akademik 
uzmanlık alanımın içerisinde 
yer alan isimlerdi. Ancak bu üç 
şahsiyetin bir araya getirilerek 
bir kitap oluşturulması fikri 
değerli meslektaşlarım 
Doç. Dr. Arif Kolay ve Doç. 
Dr. Şefik Memiş tarafından 
ortaya atıldı. Kendilerine 
müteşekkirim. Onların ısrarı 
olmasaydı muhtemelen bu 
kitap ortaya çıkmayacaktı. 
Kitabın hazırlanması sürecinde 
desteğini gördüğüm bir diğer 
isim ise kıymetli ağabeyim 
Mustafa Özçelik. Kitabın 
hazırlanması sürecinde 
geçirmiş olduğum ağır 
Covid-19 hastalığım sırasında 
bile, hastanede yatarken bana, 
“Sen seversin” diyerek 13. 
yüzyılda yaşamış dervişlerin 
hayat hikayelerinin anlatıldığı 
romanlar getiren, kitabın 
her aşamasında desteğini 
esirgemeyen, ikindi vaktindeki 
çay sohbetlerimizin baş 
mimarı, ömrünü Yunus 
Emre’ye adamış Mustafa 
Özçelik ağabeye hassaten 
teşekkür ederim. Son olarak 
kendi iş yoğunluğuna 
rağmen her zaman en büyük 
destekçim olan, oğlumuza 
ayıracağı vakti çalışmamı daha 
iyi hale getirmem için benimle 
paylaşan fedakâr eşim 
Asuman’a kalpten teşekkür 
ederim.
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Sanat üretmenin verdiği 
mutluluk gibisi var mı? İster 

kalemle yapılsın, ister çizimle, 
ister renkle, ister yontuyla, ister 
seramikle, ekmekle ve çocukla; 
üretme olmadan gerçek bir 
mutluluktan söz edilebilir 
mi? Funda Açıkgöz de gerçek 
mutluluğu yaratarak, üreterek 
duyanlardandır.

İçinde sözü olan sanatçı, zor 
zamanlarında sanata tutunur. 

Sanat, hayat seline kapılmış 
insana uzatılmış kurtarıcı bir 
daldır… Sanatçı, bilinmeyene 
doğru gizlerle dolu bir yolculuk 
olduğuna tüm benliğiyle inanır. 
Seramik de bir dildir; plastik 
sanatlara özgü bir dil. İçinde 
dört elementi (hava, su, ateş, 
toprak) ve ruhu taşır. Sanatçı 
her seferinde, bu dili kendine 
has yöntemlerle özgün bir 
biçimde kurgular. O eserini 
kurgularken, her zaman içi 
heyecanla dolar. Çamurla baş 
başayken, sadece iç dünyasının 
sesine kulak verir. Sonra, eserini 
renklendir, onu pişirmek için 
yola koyulur. Artık her eser 
için ayrı ayrı hesap zamanıdır. 
Zaman, ısı, hava akımı, 
hesaplanır.   

Resim ve Seramik Sanatçısı 
Funda Açıkgöz “Ateşten 
Yükselen Bereket” Sergisi’nde 
yüzyıllar içinde atalarımızın 
geçmişten günümüze kadar 
oluşturdukları figürlerini, 
çizimlerini, kendi içinde 
harmanlayarak, hiç yılmadan, 
bıkmadan, sanata ve 
yaptıklarına saygı duyarak, 
kendi sanat yolculuğunu 
oluşturmuş. Yolculuk ederken 
de gelenekselin birçok 
figürünü, güncel ve düş 
arasında kurduğu özgün bağ 
ve sanat anlayışıyla resmetmiş, 
elle şekillendirmiştir. 

Sanatçı çamurun insan ruhunu 
rahatlatmasını hissederek 
öğrenirken, var oluş nedenini 
de öğrenmiş gizemini de 
çözmeden mutlu olmuştur. 
Gizemini çözdükçe hayranlığı 
da mutluluğu da huzuru da 
artmıştır. Bazen zorlansa da 
çamur ona her zaman yol 
göstermiş rahatlatmış güzele 
ulaşmasını sağlamıştır. 

Sanatçı, narın üzerine 
mitolojide su tanrısı olarak 
vasıflandırılan semender 
figürlerini rölyef olarak yaparak, 
onların hikayelerini de nar 
üzerine aktarmıştır. Amaç 

Deniz ve Okyanus tanrısı 
semender figürüyle evlere 
bereketi bolluğu, enginliği, 
getirmektir. 

Sanat âlemine dalmış olan, 
Funda Açıkgöz neredeyse 
doğduğu günden bu yana 
onun ateşiyle yanmış, sonsuz 
bir aşkla tutuşmuştur. Funda 
Açıkgöz; içinde bulunduğu 
sanat ortamında çalışırken, 
duygu ve hayal dünyasında, 
gönlü huzurla dolar. Eksik 
kalanı görür, kendini tamamlar. 
Bereketlenir. Antik mitolojide 
nar Tanrıça Hera'ya adanmıştır.  
Eski çağlardan beri bilinen 
ve tüketilen nar, Eski Yunan 
mitolojisinde Afrodit'in de 
kutsal meyvesidir. 

Nar meyvesi, sahip olduğu 

Resim ve Seramik Sanatçısı Funda Açıkgöz

“ATEŞTEN YÜKSELEN 
BEREKET” 

SANAT ÂLEMINE DALMIŞ OLAN, FUNDA AÇIKGÖZ 
NEREDEYSE DOĞDUĞU GÜNDEN BU YANA ONUN 

ATEŞIYLE YANMIŞ, SONSUZ BIR AŞKLA TUTUŞMUŞTUR. 
FUNDA AÇIKGÖZ; IÇINDE BULUNDUĞU SANAT 

ORTAMINDA ÇALIŞIRKEN, DUYGU VE HAYAL 
DÜNYASINDA, GÖNLÜ HUZURLA DOLAR.
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çok sayıda tohum ve kırmızı 
rengiyle, kadının üretkenliğini 
sembolize eder. O nedenle de 
Nar, her girdiği eve bereket 
getirir. Funda Açıkgöz narlarla 
kendine bereket ve bolluk 
getirdiği gibi, eserleriyle de 
girdiği evlere bereket getirir.  

Anadolu coğrafyasını, bu 
coğrafyanın tarihini, iyi 
tanıyan bir sanatçı olan 
Funda Açıkgöz, hayatı 
boyunca sanatı için yola 
çıkmış, o yolda yılmadan 
sebatla çalışmıştır. Her yol 
onun için yeni bir kapıdır. 
O, kapıları umuda yolculuk 
olarak açar. Sanatçının 
kapıları, nesnelliğin ötesinde 
bir değere açılan yolun 
başlangıcıdır. Kapıların 
ardında yaşananlar ise merak 
duygumuzu körükler. Sanatçı, 
bu sergisinde kapının ardında 
olanı, figürler olarak ortaya 
koymuştur. Çünkü seramik 
yapmaktadır. O seramik 

sanatının ustalarındandır. 
Biçimleriyle, renkleriyle 
kendine has tavrını 
yaratmıştır. O, her eserlerine 
kendi DNA’sını vurmuş kişidir. 

Dokunduğumuz her objede 
DNA’mızı ve ruhsal izimizi 
bıraktığımızı ve onların 
bizden daha uzun yaşadığı 
söylenir. 

Düşünün bir insan, bir 
hayvan, bir bitki ölüp toprağa 
ve suya karıştığında bulut 
oluyor, yağmur oluyor ve 
her diyarı geziyor. Seramik 
sanatçısı toprak içindeki 
mineralleri, oksitleri ve 
bileşiklerini, kimyasal 
bileşikleri işleyerek evlere 
veya müzelere hayatın 
enerjisini taşır. Çünkü o 
toprak içinde, güneşin ısısı, 
bitkinin kimyasalı, ona değen 
suyun gücü, enerjisi, hafızası 
vardır.  O nedenle evlere giren 
her obje enerjisiyle o evlere 
hayat katar. Hele bu obje 
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sanat eseriyse mutluluk bir kat 
daha artar.  

Güven kavramı hepimiz 
için çok önemlidir. Birisine 
güvendiğimiz zaman 
dayanışma içerisinde oluruz. 
Funda Açıkgöz’ün keçileri de 
öyledir; birbirlerine güvenirler, 
çoğalırlar, bereketlenirler. 
Babaannemin dediği gibi 
kıvrak, zekâsıyla bulunduğu 
mekânın matematiğini 
hesaplayan keçinin önemini 
bilir, onu figür olarak 

çekinmeden birçok eserinde 
kullanır. Çünkü o doğanın 
hediyesidir. Yüz yıllar boyunca 
da mağara duvarlarına çizilen 
zarif bir hayvan motifidir. 

Funda Açıkgöz; bazı 
çalışmalarında da kadınların 
ve çocukların koruyucusu, 
elinde hayat ve ölümsüzlüğün 
simgesi olan Hayat Ağacını 
taşıyan, Tanrıca UMAY ANA’nın 
insanlara şifa, bolluk ve şans 
getiren, Hayat Ağacını kullanır.  
Umay Ana (Zöhre – Zühre 

Yıldızının – siruz -‘Venüs 
Gezegeni’nin tanrısıdır

Funda Açıkgöz’ün Melek 
figürleri de aynı amaç 
doğrultusunda insanlara 
hizmet eder. 

Melekler taşıdıkları narlarla 
üretkenliği, güllerle huzuru 
simgelerler.

Funda Açıkgöz insana ve 
doğaya sevgisini meleklerin 
kucaklarına verdiği güller ve 
narlarla ifade eder. Böylece 

ANADOLU 
COĞRAFYASINI, 
BU COĞRAFYANIN 
TARIHINI, IYI 
TANIYAN BIR 
SANATÇI OLAN 
FUNDA AÇIKGÖZ, 
HAYATI BOYUNCA 
SANATI IÇIN 
YOLA ÇIKMIŞ, O 
YOLDA YILMADAN 
SEBATLA 
ÇALIŞMIŞTIR. 
HER YOL ONUN 
IÇIN YENI BIR 
KAPIDIR. O, 
KAPILARI UMUDA 
YOLCULUK 
OLARAK AÇAR. 
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yaptığı eserlerle evlere mutluluk 
taşır. 

Her sanatçının eseri kendisidir. 
Ne hissederse onu yapar. Her 
eserin aurası vardır.  O aura 
önce sanatçısını, sonra izleyeni 
etkiler. Bazen kızdırır, bazen de 
beğeni ‘eseri’ doruğa çıkarırken, 
sanatçısını da yüceltir.  

Gül çiçeği Hıristiyanlık 
inancında Meryem'in sembolü 
olarak kabul edilir. Yunan mitine 
göre, Afrodit deniz köpüğünden 
doğduğunda, bu köpük beyaz 
bir gül şeklini aldı. Beyaz 
gülün saflığı ve masumiyeti 
temsil ettiğine dair inanışın 
temeli budur.  Hıristiyanlık’ta 
da  ‘GÜL’ Afrodit ve Venüs'ün 
sembolüdür (Yunan ve Roma 
aşk tanrıçaları). 

Türkler’de en çok işlenen konu 
da kırmızı güldür. Kırmızı gül 
Türkler’de huzur, sevginin doruk 
yaptığı hal olarak anlatılır. 

Kırmızı gül demet demet,

Sevda değil bir elâmet.

Sanatçı yaptığı işi sevdanın 
üstünde tutar. Sevda üstü 
sevdadır. Alâmettir. Onun 
sevgisine kendi gücü bile 
yetişemez. O sanattır. Aşk üstü 
aşktır.

Gülseren Sönmez
Ressam
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RÖPORTAJ 

Cengiz Erdem

 

Türkiye’nin önemli müzik yapım şirketlerinden biri olan 
Avrupa Müzik şirketinin genel müdürü, besteci ve söz 
yazarı, müzik yapımcısı Cengiz Erdem dergimizin bu ayki 
konuğu oldu…
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1995’e 
geldiğimizde 
dinleyicilerin ne 
istediğini çok 
iyi biliyorduk, 
o dönem 
gözlemlediğimiz 
çok şey vardı; 
mağdur olan 
sanatçılar, hatalı 
pazarlama, 
yanlış yatırımlar 
nedeniyle batan 
şirketler kısacası 
müzik dünyasında 
bozuk olan çok 
şey vardı.
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Zamanın assolistleri, 
pop idolleri dahil on 
binlerce albümün 
izlerini taşıyoruz. 
Başarıların 
motivasyonumuza 
etkisini hep 
hissederiz, 
sanatçılarımızın 
çoğu ile unutulmaz 
bir değil binlerce 
anımız var.
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Cengiz Bey merhaba, bize 
kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

Kartal İstanbul’da doğdum. Müziğe küçük 
yaşlardan itibaren ilgiliydim ama şartlar 
gereği hep öteledim. Pendik Lisesi ve Dokuz 
Eylül Üniversitesi’nden mezun olduktan 
sonra kariyerime kardeşlerim ile 1993 yılında 
İstanbul, İzmir ve Ankara’da kurduğumuz 
radyo ve TV yayın şirketleri ile başladık. 1998 
yılında da Avrupa Müzik Yapım şirketimizi 
kurduk. Sonra devamında hep müzik konulu 
şirketler kurduk ve bu alanda büyüdük.

Genç yaşta iş hayatına atılıp 
büyük bir başarıya imza attınız. 
Ticari hayata adım atışınız ve 
sonrasında müzik piyasasına 
girişiniz nasıl oldu? 

1992 yılında Türkiye’deki ilk özel radyolardan 
birini kurduk, sonra da MMCTV isimli bir 
müzik TV’sini hayata geçirdik ve müzik 
dünyası ile ilk bağlantımız böyle kuruldu. 
1995’e geldiğimizde dinleyicilerin ne 
istediğini çok iyi biliyorduk, o dönem 
gözlemlediğimiz çok şey vardı; mağdur olan 
sanatçılar, hatalı pazarlama, yanlış yatırımlar 
nedeniyle batan şirketler kısacası müzik 
dünyasında bozuk olan çok şey vardı. Orada 
bir fırsat olduğunu gördük ve kardeşim 
ile birlikte bir müzik şirketi kurmaya 
karar verdik. İlk sermayemiz dürüstlük ve 
çalışkanlıktı. O zaman müzik yapımcılarının 
oldukça fazla olduğu ve şimdi adını 
unuttuğunuz çok büyük müzik şirketlerinin 
yarıştığı bir dönemdi, aslında zor zamanda 
zor bir işe girmiştik.

Yüzlerce sanatçıyla çalışmanız 
oldu. Bu sanatçılar arasında sizin 
üzerinizde bir etki bırakan var 
mıdır? 

Avrupa Müzik çatısı altında bizlerle birlikte 
çalışan tüm sanatçılarımız birbirinden 
değerli, yetenekli isimlerdir. Her biriyle çok 
kıymetli anılarımız oldu. İşe ilk başladığında 
beraber çalıştığımız büyük sanatçılarla 
çalışmak ve başarıya koşmak bir nevi okul 
gibiydi. Teoman, Gripin, Can Bonomo, Fatma 

Turgut gibi rock yıldızları Göksel, Berkay, 
Özgün gibi pop starları ile yıllardır beraber 
çalışıyoruz. Madrigal, İkilem, Evdeki Saat, 
Deniz Tekin, Dedublüman gibi yüzlerce 
yeni nesil hit sanatçıların da kariyerlerinde 
yollarımız kesişti.  Motive, UZI gibi rap 
sanatçılarıyla projeler yapıyoruz. Zamanın 
assolistleri, pop idolleri dahil on binlerce 
albümün izlerini taşıyoruz. Başarıların 
motivasyonumuza etkisini hep hissederiz, 
sanatçılarımızın çoğu ile unutulmaz bir değil 
binlerce anımız var. 

Plakların, kasetlerin, CD’lerin 
çokça satıldığı dönemlerden 
dijital platformlarda satışların 
yapıldığı bir döneme 
girdik. Bu iki dönemi nasıl 
değerlendirirsiniz? Dönemler 
ve ticari satış açısından aradaki 
farklar nelerdir?

Daha önce de söylediğim gibi biz buna 
hazırdık. Dijital müzik bir devrimdir ve 
vazgeçilmez gelecektir. Fiziki satışlarla 
dijital satışlarımızı bir noktada ayrıştırmamız 
gerektiğine inanıyorum. İnsanlar bir 
albüm çıktığında onu almak için hem 
maddi hem manevi çok daha fazla çaba 
sarf eder, o albümü almak için vakit ayırır, 
kuyruklara girer, aldıktan sonra da her bir 
şarkıyı tek tek dinleyip gerekirse ayrıca 
kasete aktarırdı. Günümüzde ise dinlenme 
süreleri azalırken şarkıların yapımının 
tamamlanması, üretilmesi ve dağıtılması 
çok daha kolay hale geldi. Haliyle eskiden 
bir milyon kaset satışı manşetlerde yer 
bulacak bir olay şeklinde nitelendirilirken 
şu an aynı etkiyi yaratmıyor. Baktığımızda 
eskiden sanatçılarımız dinleyicisine ulaşmak, 
arşivlerinde yer edinmek için büyük çaba 
sarf ederken günümüz sanatçıları için de 
hızla dönen üretim çarkında zamana, hıza, 
trendlere, dinleyici istatistiklerine rağmen 
kendini dinlettirmek meselesi söz konusu. 
Şu oldukça açıktır ki teknolojinin yenilikleri 
ile daha da büyüyecektir. Günümüzde artık 
makinalar konuşuyor ve çok yakında yapay 
zekâ ve giyilebilir ses teknolojilerini her yerde 
görecek ve kullanacağız.
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Müzik dünyasında bir dönem 
işler oldukça sekteye uğramış 
ve birçok yapımcı zor durumda 
kalarak iflas etmişti. İnternetin 
yaygınlaşmaya başlaması 
ile birlikte o dönem için 
büyük yatırımlar yaparak 
Türkiye’de dijital pazarda 
yapımcılık yapan ve bu pazarın 
gelişmesine katkı sunan ilk 
firmaya dönüşmeniz nasıl oldu? 

Biz şirket olarak ve aynı zamanda ortağım 
da olan kardeşim Deniz Erdem ile dijital 
platformları doğru kullanarak doğru 
pazarlama, etkili strateji, tabana yayılan 
sermaye kullanımı ve iyi bir ekiple bunu 

sağlayabildik. Yolda karşılaştığımız 
yenilikleri kucaklayan bir politika 
izlemeye hep özen gösterdik. Müziğin 
dijital dünyada kendine yer bulacağını 
öngörerek ve bu konuda korkmadan 
maddi manevi varlığımızı ortaya koyarak 
ilerledik. Hiçbir zaman “ben” olmadık, 
“biz” olduk. Hedeflediğimiz her yere tüm 
sektörü götürmeye çalıştık. 

Şu an dijital olarak dağıtım 
yaptığınız kaç şarkı 
bulunmakta?

Kataloğumuzda yaklaşık olarak 180.000 
şarkı yer almakta. Aynı zamanda 
Türkiye’deki 200 müzik firmasının 
dağıtımını üstlenmekteyiz. Bu alanda 
sektörün en büyüklerinden biri olarak 
anılmaktan her daim büyük mutluluk ve 
onur duyuyorum. 

Yapımcılık alanında birçok eski 
yapımcının yaptığı gibi belli 
bir kalıpta ilerlemiyor farklı 
müzik akımlarını, yeni müzik 
türlerini, alternatif müzikleri 
desteklemeye ve yatırımlar 
yapmaya çalışıyorsunuz. Bu 
ticari anlamda bir risk değil mi? 
Bu yatırımları yapmadan önce 
nasıl bir çalışma yapıyorsunuz?

Öncelikle alternatif müziği ve sanatçılarını 
çok seviyorum ve destekliyorum. 
Şirketimizin yatırım bütçesinin her yıl 
yüzde 50’si alternatif müzik türlerindeki 
yeni akımlara harcanmaktadır. Şirket 
işleyişimizde bu bölüm bana bağlı 
yönetilmektedir. Bünyemizde deyim 
yerindeyse arı gibi çalışan dijital ve a&r 
ekibimiz sanatçıların keşif ve iletişim 
kısmında aktif rol oynuyor. Potansiyel 
gördükleri sanatçı ve parçaları bize 
kazandırmak için toplantılar düzenleyip 
sanatçılara ulaşıyorlar. Getirilerinden 
yüzde yüz emin olmadan yeni bir şey 
yapmak ve bunun için bütçe ayırmak 
tabii ki bir risk. Müziğin dijitalleşmesi 
döneminde yaptığımız yatırımlar da 
bir riskti esasen. Bugün denenmiş 
ama başarılamamış bir dijitalleşmeden 
bahsediyor olabilirdik. Alternatif müzik de 

52



aynı şekilde müzik arenasında kendine yer 
bulmaya çalışıyordu. Doğru projeler için 
doğru yatırımları yapmaktan hiçbir zaman 
çekinmedik.

Müzik piyasasının geleceğini 
nasıl öngörüyorsunuz? İleride 
neler değişecek, artık sadece 
dijital platformlarda mı satışlar 
olacak?

Teknolojinin gelişimiyle birlikte 
müzisyenlerin evlerini dahi bir stüdyoya 
çevirebilmeleri üretim anlamında çok 

daha sık bir şekilde bu piyasaya şarkı 
sürülmesine imkân sağlamış oldu. Diğer 
yandan dijital platformların gelişimi bu 
etkiyi daha da perçinlemiştir. Fiziki paranın 
bile tarihe karışmak üzere olduğu bir 
dönemdeyiz, haliyle NFT, Metaverse, block 
chain vb. birçok dijital kavramı her gün 
sıkça duyar olduk. Müziğin de bu alanlara 
girişi çok hızlı olacaktır. Albüm satışları, 
marka iş birlikleri gibi birçok yönden müzik 
piyasası bu dijital kavramlar için çok uygun 
bir ortam sağlıyor. 
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Yanılmıyorsam 1924’te Jak 
Grünberg tarafından kurulmuş, 
köklü ve dev bir arşive 
sahip Odeon Müzik firmasını 
devralmıştınız. Muazzam 
bir müzik arşivi olduğu 
söyleniyordu. Bu arşivle ilgili 
bir çalışmanız oldu mu? Ya 
da ne tür çalışmalar yapmayı 
düşünüyorsunuz? 

Ortağım aynı zamanda kardeşim Deniz 
Erdem çok iyi ve büyük işlerle ses getirmiş 
bir prodüktördür. İyi bir iş adamıdır, 
Odeon onun çalışkanlığı ile grubumuza 
gelmiştir. Türkiye’nin en eski plak şirketi 
olan Odeon’un kataloğumuzda bulunması 
aynı zamanda çok büyük bir kültürel 
mirası dikkatle, özenerek koruduğumuzu 
belirtmek isterim. 10 bine yakın şarkının 
bulunduğu bu güzide kataloğumuzu en 
yüksek formatlarda dijitale aktarımını 
sağladık. Tabi bu işlem çok uzun vakitler 
alan ve arşivin toplanması, kontrollerinin 
yapılması hem dijital ekibimizin titizlikle 
çalışması hem de alanında uzman birçok 
müzik arşivcisinin devreye girmesiyle 
sonuçlandırılmış bir süreçti. Günümüzde 
her ne kadar dijital müzik revaçta olsa da 
2013’ten bu yana dinleyicilerin plaklara 
ve pikaplara olan ilgisi de her geçen gün 
daha da artmakta. Odeon plaklarına da 
uygun koşullarda arşivlerimizde korumaya 
devam ediyoruz. Bunun yanı sıra plak 
üretimine de aktif bir şekilde devam 
ediyoruz.

Cengiz Bey biraz da sosyal 
hayatınızdan bahsedelim 
isterseniz. Yorulduğunuz 
zaman dinlenmek için 
yaptığınız hobiniz ya da başka 
tutkularınız var mı?

Ailemle vakit geçirmeye özen gösteririm. 
Kızlarımın ve yeğenlerimin müziğe olan 
ilgisi sebebiyle özel hayatımızda da 
müzikle iç içeyiz. Müziğin içinde biri olarak 
sıklıkla söz ve beste yazarım. Seyahat 
etmeyi çok severim. Spor da hayatımın 
vazgeçilmezi biliyorsunuz ki. Çeşitli 
spor dallarında yönetici kadrolarında 
yer aldığım için müzik yapmadığımız 
zamanda büyük ölçüde futbol ve voleybol 
ile ilgileniyorum. Galatasaray kulübünde 

genel kurul üyesi olmamın yanı sıra 
Sarıyer Kadın Voleybol kulübünün de as 
başkanıyım. Voleybolu çok severim, orada 
ayrı bir çalışmam söz konusu oluyor. 
Spor konusunda da motivasyonum bu 
hobilerim sayesinde her geçen gün daha 
artıyor diyebilirim.

Sizin de jüri üyeleri arasında 
olduğunuz bir proje 
yürütüyoruz. 100. Yıl Marşı 
Projesi… Bu proje hakkında 
neler söylemek istersiniz?

Cumhuriyet’e o kadar büyük bir 
sevgimiz var ki, sonsuza dek sürecek. 
Cumhuriyetimizin 100. Yıl marşını 
milletimizin yazacağı bu çok önemli 
projenin jürisinde yer almaktan gurur 
duyuyorum. Gençlerimize olan güvenim 
o kadar büyük ki onların yüreklerinden 
Cumhuriyet için çok değerli eserler 
geleceğine eminim. 

Cengiz Bey bize ayırdığınız 
vakit için çok teşekkür 
ederim. Çekmeköy 2023 
okuyucularımız için son olarak 
söylemek istediğiniz bir mesaj 
var mı?

Nazik davetiniz için ben çok teşekkür 
ederim öncelikle. Okuyucularımıza 
verebileceğim naçizane tavsiye şudur ki 
ne iş yapıyor olursanız olun, başarmak 
istiyorsanız önce kendinize inanın. İlk 
adımı atın ve kapıyı açın, yeter. O kapıyı 
açmadan arkasında neler olduğunu 
göremezsiniz. Ayrıca, şu tavsiyeyi de çok 
önemserim: “Başarmak için başkalarının 
başarı hikâyelerini örnek almakla uğraşma. 
Başarısızlıklarını dinle ve o hataları 
yapmamaya çalış.”

Ümit Şener
Gazeteci-Yazar
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Çoğalan ve kendi türüyle iletişim halinde 
olmaya ihtiyaç duyan insan, kendisine bir 
sınır belirlemek zorundaydı. Kaç kişiyle; ne 
kadar yakın? Zamanla kaç kişiyle yaşayacağını 
kendisinin belirleyemediğini, bunun kontrolsüz bir 
şekilde hızla değiştiğini fark etti. Ancak beraber 
yaşayacağı insanlara ne kadar yakın olacağına 
kendisi karar verebilirdi. Komşusunun da diğer 
komşusuyla arasında oluşturması gereken mesafe, 
şimdiki tabiriyle evler arasındaki mesafenin 
oluşmasını sağladı. Birbirini takip eden bu süreç, 
kentleşmeye doğru gidiyordu. Başlarda herhangi 
bir düzene ihtiyaç olabileceğini öngöremeyen 
insanoğlu, zamanla bir düzene ihtiyaç olduğunu 
fark etti. 

Antik Çağ'da düzenli kent fikrinin oluşması, 
mevcut kentler için herhangi bir afet, yangın ya da 
savaş söz konusu olmadığı sürece uygulanmadı. 
Ancak kolonileşme sürecinde, kurulan her yeni 
kent, edinilen artı bir tecrübe oluyordu.  Bu andan 
itibaren kentler düzenli ve düzensiz olarak ikiye 
ayrıldı.

Düzensiz planlı kentler
Köylerin tabii gelişmesi ile meydana gelen, 
şehrin kuruluşunun ve gelişiminin fertlerin eline 
ve isteğine bırakıldığı, şehre karakterini veren 
evlerin arazi üzerindeki dağılış şeklidir. Bunlar 
içice geçmiş, karışık kümeler halindedir. Sokaklar 
arazinin iniş ve çıkışlarına uyar, köy yollarını devam 

Günümüz şehirciliğinde dahi problem olmaya devam eden düzenli yapılaşma eskiden 
beri kamusal yaşamın önemli konularından biri oldu. Yerleşik hayata geçen insanoğlu 
bugünkü planlı, düzenli şehir yapılarına ulaşmadan bin yıllar evvel bunun temellerini 
atıyordu.
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ettirir. Arkaik çağlarda şehirler, genellikle düzenli 
planlı değildir. Çoğu da tarihi boyunca, Atina, 
Thebai ve Argos gibi büyük ve ünlü şehirler başta 
olmak üzere, aynı düzensizliği sürdürmüştür.

Düzenli planlı kentler;
Toplumun belirli bir gelişme kaydetmesinden 
sonra ortaya çıkmıştır. Arazi fertlere veril…Düzenli 
planlı kentler Toplumun belirli bir gelişme 
kaydetmesinden sonra ortaya çıkmıştır. Arazi 
fertlere verilmeden önce, bir otorite tarafından 
belirli bir düşünceye göre bölünmüştür. Böyle 
bir plan çok nüfuslu bölgelerden ayrılarak yeni 
şehirler kurma şeklinde meydana gelebilir, 
ya da savaş ve tabiî felâket sonunda, en kısa 
zamanda, yeniden yerleşmeyi sağlamak gayesi 
ile uygulanabilirdi. Düzen ve sürat, plana sert 
ve geometrik bir yapı 
verir. Özellikle bu, 
sokakların 

arazi şekline uyulmadan çizilmesinde kendini 
gösterir. 

Bu tip şehir planına Aristoteles'de ve başka 
yazarlarda adı geçen Hippodamos'tan dolayı, 
'Hippodamos tarzı' veya ızgara planı denmiştir. 

“O zaman bir düz cetvel alırım, yuvarlağı bir 
dörtgen içine yerleştiririm ortasını bulur, meydanı 
oraya kurarım. bu meydandan dümdüz sokaklar 
çıkar, yuvarlak bir yıldızdan çıkan ışınlar gibi…” Bu 
sözler, Aristophanes'in, Hippodamos'tan bahsediş 
şeklidir. 

Hippodamos Şeması'na göre planlanmış bir 
kentin, bir uçtan bir uca uzayıp giden sokakları, 
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caddeleri, birbirlerini dik açılarla keserler. Bu 
kesişmeler eşit aralıklarla olabileceği gibi, 
aralıklardan biri ya da birkaçı ötekilerden daha 
küçük ya da daha büyük olabilir. 

Binalar, böyle oluşan dikdörtgen ya da kare 
biçimli kutuların içinde inşa edilirler. Hippodamos 
Şeması'na göre bölünen kentler, aynı zamanda 
ızgara biçimindedirler.

Helen kent planlamasının en ünlü kişisi 
Hippodamos, Miletosludur. Yeni kent planlama 
sisteminde Miletos'un önemli bir rol oynadığı 
açıktır. Ana Kent, inanılamayacak kadar çok 
sayıda koloni kurduktan sonra İ.Ö. 494'te Persler 
tarafından yakılıp yıkılmış ve İ.Ö. 479'da Persler 
yenilince, güncel çizgilerle yeniden kurulmuştur. 
Miletos'un haricinde, bu şemayı kullanan kent 
sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. Miletos'un 
az ötesindeki Priene, Hippodamos Şeması'nın 
tam olarak uygulandığı, bir başka kenttir. Ayrıca, 
Olynthos, Rodos, Lokroi, Thurioi gibi kentler de 
Hippodamos Kentleri arasında yer alan diğer 
örnek kentlerdendir.

Hippodamos şemasının, dört dörtlük bir şema 
olduğunu söylemek zordur. Biraz kaba, biraz 
vurdumduymaz, biraz katıdır. Değişen çevre 
koşullarına, arazinin engebelerine pek aldırmaz, 
dere tepe uzar gider. Bu şemanın uygulanması 
sırasında her yolun dümdüz olmayabileceği göz 
önünde bulundurulduğunda, Hippodamos'un düz 
çizgilerinden ödün verilebileceği görülür.

Ayrıca, ızgara plan yöntemini düşünüp bulmak 
için büyük bir dehaya gerek yoktu. Koloni kuran 
gruplar yerlerine vardıktan sonra toprağı en kolay 
ve en uygun nasıl bölecekleri, halkın en büyük 
gereksinmesini nasıl karşılayacakları sorunlarıyla 
sürekli karşı karşıya geldiklerinden, dikdörtgen 
yöntem, karışıklıkları
en aza indirmek demekti. Buradaki asıl deha 
ve gerçek yaratıcılık, Helen kentinin tüm eski 
özgün öğeleriyle birlikte bu katı çerçevenin 
içine uydurulmasında ve mimarinin bu süreçte 
ortaya çıkan olanaklarından en aşırı biçimde 
yararlanılmasındaydı.

Günümüz kent planlamacılığının ve kullanılan 
kentsel kavramların kökenini oluşturan Antik 
Çağ Kent Planlamasını, günümüz kent yapısıyla 
karşılaştırdığımızda, aradaki en temel farkın 
popülasyon ve modern insanın değişen ihtiyaçları 
olduğunu görmek mümkün. 

Ancak günümüz dünyasında sınırları zorlayacak 
derecede büyük olduğu halde düzenli çizgilere 
sahip kentlerin de bulunduğunu düşünürsek, 
iki bin küsür yıl önce fark edilmiş olan yaşam 
alanlarını oluştururken referans alınacak kriterleri 
göz ardı etmeyen, 21’inci yüzyılın “düzenli, 
ulaşılabilir ve kaliteli yaşam” alanlarını inşa eden 
zihniyetin de hakkını teslim etmek gerekir.

Barış Mercan
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İznik Çinisi

Adını Bursa’nın İznik ilçesinden alan İznik Çinisi, 
15’inci yüzyılın son çeyreğinden 17’inci yüzyılın 
sonlarına kadar üretilmiş bezemeli bir seramiktir. 
İznik, 15’inci yüzyılın son çeyreğinde, kasabadaki 
ustaların renksiz şeffaf kurşun altında kobalt 
mavisi ile boyanmış fritware gövdeli yüksek kaliteli 
seramik üretimi için kurulmuş bir merkezdi. 
Tasarımlar, geleneksel Osmanlı desenlerini 
Çin unsurlarıyla birleştirdi. Değişim, neredeyse 
kesinlikle, Çin mavi-beyaz porselenlerine büyük 
değer veren İstanbul'da yeni kurulan Osmanlı 
sarayının aktif müdahalesi ve himayesinin bir 
sonucuydu.

16’ıncı yüzyılda seramik dekorasyonunun tarzı 
yavaş yavaş değişti, daha yumuşak ve daha 
akıcı hale geldi. Ek renkler tanıtıldı. Önceleri 
turkuaz, kobalt mavisinin koyu tonuyla 

Kültürlerin, imparatorlukların, 
devletlerin tanıtma ve yayılma 
politikalarında sanatın etkisi geçmişten 
beri gözlemlenmektedir. Geçtiğimiz 
sayıda da işlediğimiz gibi Roma 
İmparatorluğu’nda seramik üretiminin 
devlet kontrolünde yönetilmesi bunun 
en önemli evrensel örneklerindendi. Bu 
sayıda ise, İstanbul’u fethederek Doğu 
Roma İmparatorluğu’nu deviren Fatih 
Sultan Mehmet’in öncülüğünde 15-17’inci 
yüzyıllar arasında üretilen ve Osmanlı’nın 
en önemli ihracat ürünü haline 
gelerek markalaşmış İznik Çinisinden 
bahsedeceğiz.

59



birleştirildi, ardından ada 
yeşili ve uçuk morun pastel 

tonları eklendi. Yüzyılın 
ortalarından itibaren 
İznik'teki çömlekçiler, 
Mimar Sinan tarafından 
tasarlanan imparatorluk 
binalarını süslemek için 
çok miktarda sırlı çini 
ürettiler. Fayans üretimi 
ile ilişkili olarak, morun 
yerine çok karakteristik 
bir bole kırmızısının ve 

adaçayı yeşilinin yerini 
alacak parlak bir zümrüt 

yeşilinin tanıtımı yapıldı. 
Yüzyılın son on yılından 

itibaren kalitede belirgin bir 
bozulma oldu ve 17’inci yüzyılda 

üretim devam etmesine rağmen 
tasarımlar zayıflamaya başladı. İznik 

çinileriyle süslenen son önemli yapı, 
1616 yılında tamamlanan Sultanahmet 

Camii olarak bilinmektedir. Camiinin Blue 
Mosque (Mavi Camii) olan İngilizce adı da 
zaten buradan gelmektedir.

14’üncü yüzyılın başlarında Osmanlı 
İmparatorluğu'nun kurulmasının 

ardından, İznik seramiği başlangıçta 
Selçuklu İmparatorluğu 

öncüllerini takip etmiştir. 
Bu ilk dönemden sonra 

İznik kapları, Osmanlı 
padişahlarının çok 

değer verdiği Çin 
porselenlerinin taklidi 
olarak yapılmıştır.

Çin seramikleri, 
İslam dünyasında 
uzun zamandır 
beğenilmiş, 
toplanmış ve takip 
edilmişti. Bu özellikle 

Osmanlı Sarayında 
ve Çin'in mavi-beyaz 

porselenlerinin önemli 
koleksiyonlarına sahip 

olan İran'daki Safevi 
sarayında böyleydi. Bu tür 

Çin porselenleri, Safevi çanak 

14’üncü yüzyılın başların-
da Osmanlı İmparatorluğu'nun 
kurulmasının ardından, İznik 

seramiği başlangıçta 
Selçuklu İmpara-

torluğu öncüller-
ini takip et-

miştir. Bu ilk 
dönemden 

sonra İznik 
kapları, 

Osmanlı 
padişahl-
arının çok 

değer verdiği 
Çin porselen-

lerinin taklidi 
olarak yapılmıştır.

60



çömleğinin tarzını etkilemiş ve İznik 
çömleğinin gelişiminde güçlü bir 
etkiye sahip olmuştur. 16’ıncı yüzyılın 
ortalarına gelindiğinde İznik, sınırlı 
bir palet kullanan dar tasarımlarda 
çiçek ve soyut motiflerden oluşan 
kendi bezeme unsurlarına sahipti. 
Dekorasyon saf simetriden ince 
ritimlere doğru ilerledi.

Cesur renkleri ve güçlü çizgileri ile 
neredeyse ilk üretildiği günden 
beri koleksiyonluk olduğu kabul 
edilen İznik Çinisi, 1865-1878 yılları 
arasında Yunanistan'ın Rodos 
Adası'nda Paris'teki Cluny Müzesi 
tarafından satın alınması sonucu bu 
ürünlerin uzun süre yanlış adayla 
ilişkilendirilmesine neden oldu. 
19’uncu yüzyılda ve 20’inci yüzyılın 
başlarında Christie’s adlı müzayede 
evinde satılan İznik'in en eski 
örneklerinden bazıları “Rhodian” 
olarak kataloglandı. 

Üretildiği günden bu yana çok 
beğenildiği ve toplandığı için, 
dünyanın her yerindeki müzelerde 
İznik Çinisi örneklerine rastlamak 
mümkündür. Londra'da British 
Museum, grup hakkındaki anlayışı 
şekillendiren birçok örnekle, 
Türkiye dışındaki belki de en iyi 
koleksiyonlardan birine ev sahipliği 
yapmaktadır.

19’uncu yüzyılda İslami sanat 
eserlerini toplama eğilimi gelişti ve 
bu da Avrupalı ustalar için bir ilham 
kaynağı oldu. İznik çanak çömleği 
Samson, Theodore Deck ve Cantagalli 
gibi yapımcılar tarafından en sık 
“kopyalanan” türlerden biriydi. 

İznik Çinisi ve İznik’in seramikteki 
öncülüğü, bugünkü Kütahya 
Seramiğinin de temellerini oluşturdu. 
Kütahya seramiği, ilkin İznik'te aşina 
olunmayan sarılar ve kahverengilerle 
ayrılmaya başladı ve devamında parlak 
renklerle kendi kimliğini kazandı. 

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda Paris'teki 
Cluny Müzesi tarafından satın alınması  

sonucu bu ürünlerin uzun süre yanlış  
adayla ilişkilendirilmesine neden oldu.

Fatma Şüheda Ekinci
Seramik Tasarımcı
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Türkiye’nin dev eserleri:

Ovit Tüneli

Ovit Tüneli’ni 
tanıtmakta acele 

etmemizin önemli bir 
sebebini belirterek 

başlayalım: Bu 
milli eserimiz çok 

kısa süre sonra 
birincilik unvanlarını 

29 kilometre 
uzunluğundaki Yeni 

Zigana Tüneli’ne 
kaptıracak.

Türkiye’nin dev eserleri
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Geçtiğimiz sayıdan itibaren Çekmeköy 2023 
Dergisi’nin her yeni sayısında nasıl inşa edildiğini, 
büyüklüğünü ve rekorlarını tanıtacağımız 
Türkiye’nin dev eserlerinden ilki geçtiğimiz 
günlerde su tutulmaya başlanan Yusufeli 
Barajıydı. Bu sayımızda ise Rize-Erzurum 
arasındaki kara yolunun İkizdere-İspir mevkinde 
bulunan, Ovit Dağı Geçidi'ni aşan, 14,3 kilometre 
ile Türkiye’nin en uzun, Dünyanın ise en uzun 
çift tüplü kara yolu tüneli Ovit Dağı Tüneli’ni 
tanıyacağız. 

Türkiye’nin dev eserleri dendiğinde aklımıza 
ilk gelen her zaman ulu dağların, geçit vermez 
kayaların aralarına, içlerine yapılan, gözlerden 
uzak eserler olmayabiliyor. Ovit Tüneli’ni 
tanıtmakta acele etmemizin önemli bir sebebini 
belirterek başlayalım: İkiz tüplerde bin 369 
metre aç-kapa çığ tüneli dahil toplam 14 bin 346 
metre uzunluğa sahip bu milli eserimiz çok kısa 
süre sonra birincilik unvanlarını tam anlamıyla 
hizmete girmesi an meselesi olan 29 kilometre 
uzunluğundaki Yeni Zigana Tüneli’ne kaptıracak.

Ovit Tüneli veya diğer adıyla Ovit Dağı Tüneli, 
Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Rize’ye bağlı 
İkizdere ve Erzurum’a bağlı İspir ilçeleri 
arasındaki Ovit Dağı'nda bir karayolu tünelidir. 
Tünel, Doğu Anadolu'nun Karadeniz'e erişimini 
sağlamak için Erzurum'u Rize'ye bağlayacak 
şekilde projelendirilmiştir. İlk girişimleri Osmanlı 
İmparatorluğu dönemine, 1880 yılına kadar 
uzanan Ovit Dağı Tüneli’nin ve bağlantı yollarının 
yapım çalışmaları, 12 Mayıs 2012 tarihinde 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 
gerçekleştirilen temel atma töreniyle başlamış 
ve 13 Haziran 2018’de Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılmıştır.

Çift tüplü inşa edilen Ovit Tüneli 14 km’lik 
uzunluğu ile dünyada çift tüp olarak inşa 
edilen en uzun 3’üncü karayolu tüneli, sadece 
uzunluğuyla ise dünya 7’incisidir. Ovit Tüneli, Rize 
- Erzurum arasındaki karayolunun İkizdere - İspir 
mevkinde bulunan Ovit Dağı Geçidi'nin tünel 
konforunda geçilmesini, kış mevsimi boyunca 
yoğun kar yağışı ve çığ düşmeleri nedeniyle 5 ay 
trafiğe kapalı olan Rize-İspir-Erzurum Yolu’nun yıl 
boyunca trafiğe açık kalmasını sağlamıştır. Tünel 
ile ayrıca mevcut yol 4 kilometre kısalmıştır.

Tünelle ilgili bir diğer ilginç bilgi ise projesinin 
Başbakanlık Osmanlı arşivi kayıtlarına göre, 1880 
yılı Osmanlı Devleti'nin kalkınma çalışmalarına 
kadar uzanmasıdır. Yıllar sonra tekrar ilk kazma 
vurulan tünelin giriş kotu 2 bin 54, çıkış kotu 
ise 2 bin 260 metre oldu. 2123 günde yapımı 
tamamlanan ve 412 milyon 366 bin liraya (Kaynak: 
NTV) mal olan Ovit Tüneli ile bölgede 12 ay boyuna 
kesintisiz ulaşım sağlanmış oldu.

Proje Özellikleri

Rota   : D.925
Başlangıç   : İkizdere, Rize
Son    : İspir, Erzurum 
İşletme Temel Atma  : 13 Mayıs 2012
Açılış    : 13 Haziran 2018
Sahibi    : Karayolları Genel  
     Müdürlüğü 
Kullanım amacı                    : Kara yolu 
Teknik Uzunluk                    : 14,3 km 
Şerit     : 2+2 
En yüksek nokta                    : 2.260 m.
En alçak nokta   : 2.054 m.
Yükseklik   : 2.236 m

Tünelle ilgili bir diğer 
ilginç bilgi ise projesinin 

Başbakanlık Osmanlı 
arşivi kayıtlarına göre, 

1880 yılı Osmanlı 
Devleti'nin kalkınma 
çalışmalarına kadar 

uzanmasıdır.
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Antik Yunan düşüncesinde 
köleliğe dair tartışmalar 
köleliğin doğal veya “içine 
düşülmüş” bir durum olup 
olmadığı yönünde gelişti, diğer 
yandan köle edinmede ve 
kölelere davranışta adaletsizlik 
sorgulandı ancak bilindiği 
kadarıyla kölelik kurumunun 
kaldırılmasıyla ilgili herhangi 
bir tartışma neredeyse 
19’uncu yüzyıla kadar ciddi 
bir şekilde ele alınmadı. Antik 
Çağ sonrası Hıristiyanlık 
ve İslamiyet kültürlerinde 
kölelerin yaşam standartlarına 
yönelik kurallar yer aldıysa da 
köleliğin kaldırılması çok yakın 
bir zamana kadar gündeme 
getirilmedi. 

Gerek doğuştan köleler olsun, 
gerekse borçları yüzünden 
köleleştirilmiş özgür bireyler 
olsun, köleler durumlarını 
kabullenmiş durumdaydı 
ve bu yüzden Antik Çağ 
boyunca çok az sayıda köle 
isyanı doğdu. Köleliğin kendi 
içerisinde çok ağır şartlar 
altında çalışanlarından, 
devlet görevlisi olarak özgür 
bireylerin dahi imrendiği 

pozisyonlara kadar çok farklı 
türleri bulunmaktaydı. Okur-
yazarlık, tıp, matematik, müzik 
ve ev veya endüstriyel işlerde 
kalifiyelik kölelerin sahip 
olduğu önemli meziyetlerden 
sadece bazılarıdır. 

Tarihçesi

Köleliğin tarihi, eski çağlardan 
günümüze birçok kültür, 
millet ve dini kapsamaktadır. 
Bununla birlikte, kölelerin 
sosyal, ekonomik ve yasal 
konumları, farklı zamanlarda 
ve yerlerde farklı kölelik 
sistemlerinde büyük ölçüde 
farklılık göstermektedir. 
Sosyal tabakalaşma koşulları 
altında geliştiği için köleliğin 
avcı-toplayıcı toplumlarda 
nispeten nadir görüldüğü 
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla 
ilk uygarlıkların doğmasıyla 
birlikte köleliğin de gelişmeye 
başladığı söylenebilir. 
Mezopotamya Hammurabi 
Yasasında kölelik özellikleri, ona 
yerleşik bir kurum olarak atıfta 
bulunur. 

Yunanistan’da köleliğin 

Antik kaynaklardan ve somut kanıtlardan açıkça 
görüleceği üzere Antik Çağ toplumu önemli oranda 
köleci bir toplumdu. Ekonomik refah önemli ölçüde 
kölelerin üzerinde yükseliyordu. Köle, ticareti yapılan 
bir mülk ve insan ile hayvan arasında bir varlık olarak 
sınıflandırıldı. Antik Çağ hukuku kölelerin hayatlarına 
ve haysiyetlerine sınırlı sayıda bir koruma sağlasa da bu 
insan hakları kaygısından ziyade onların verimliliğini 
ve dayanıklılıklarını amaçlı dış etkenlerden korumaya 
yönelikti. 

Kölelik
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doğuşuyla ilgili kesin bir tarih 
verilememekle birlikte İ.Ö. 
13’üncü ve 12’inci yüzyıllarda 
Yunanistan’ın Geç Bronz 
çağı sakinleri olan Miken 
Krallıkları döneminde, 
Mykenai, Knossos, ve Pylos 
gibi Miken yerleşmelerinden 
ele geçen Linear B yazıtlı 
tabletlerde “doero/doera 
olarak adlandırılan kölelerden 
söz edilmektedir. Bunlardan, 
sahiplerinin adlarıyla anılan bir 
topluluğu oluşturan gruplar 
şeklinde söz edilmektedir. 
İ.Ö. 9’uncu yüzyılda Homeros 
dönemindeki topluluklarda 
köle olarak gösterilen kişilerin, 
erkek köle için “dmos”, kadın 
köleler içinse “dmoe” olarak 
adlandırıldıkları görülür. 
Daha sonraki dönemlerde 
ise köle için standart terim 
olan “doulos” ve “douleia” 
kullanılmıştır. Homeros’un 
anlatımlarından, aristokratların 
evlerinde erkek kölelerin 
çobanlıkta, kadın kölelerin de 
ev işlerinde görevlendirildikleri 
yani bunların ev köleleri olduğu 
anlaşılmaktadır. Ev kölelerinin 
sınırlı da olsa bazı haklara sahip 
oldukları bilinmektedir. 

Homeros dönemi köleliğinde 
iki özellik göze çarpmaktadır. 
Sahipleriyle güven ve sadakate 
dayalı iyi ilişkiler içinde olan 
köleler, bu şartlar altında refah 
seviyesi yüksek bir evde iyi 
koşullarda yaşayabilirlerdi. 
Odysseia’da, böyle bir durumda 
köle statüsünde olmanın, 
kiralanmış bir işçi olmaktan çok 
daha tercih edilen bir durum 
olduğuna dair söylemlere 
rastlamak mümkündür. Bunun 
tam tersi, sadakatsiz köleler 
için cezaların ağır olduğu, 
toplu halde asıldıkları da 
bilinmektedir. 

İ.Ö. 7’inci yüzyılda kolonizasyon 
dönemiyle birlikte geniş bir 
alana yayılan Yunan ticareti ve 

sanayii Yunanlı işçilerin üretime 
yetişemediği bir noktaya 
ulaşmış, bu ihtiyaç, Trakya 
ve Güney Rusya gibi yabancı 
ülkelerden para karşılığında 
köleler satın alınarak 
karşılanmıştır. Köleliğin, iş 
gücüne en çok ihtiyaç duyulan 
İonia gibi sanayide ilerlemiş 
olan bölgelerde daha önce 
çoğaldığı anlaşılmaktadır. 
Köleler üzerinden yapılan 
üretim sayesinde yerli 
halk devlet yönetimine 
girmeye fırsat bulmuş, bu 
da vatandaşlar arasında 
eşitliğin sağlanmasıyla 
demokrasi fikrini tetiklemiştir. 
Bu dönemde köle kullanımı 
Chios’tan sonra başta Atina 
olmak üzere Yunanistan’ın 
diğer şehirlerinde 
yaygınlaşmıştır. 

İ.Ö. 7’inci yüzyılda 
Yunanistan’da en büyük rolü 
oynayan şehir devleti Atina’dır. 
Bu dönemde Atina halkını, 
büyük çiftlik sahipleri, tüccar ve 

sanayiciler ve küçük topraklara 
sahip köylüler olmak üzere 
sosyal ve ekonomik yönden 
birbirinden ayrılan üç grup 
temsil etmekteydi. Büyük 
çiftlik sahipleri ile tüccar ve 
sanayicilerin durumu bu 
dönemde iyileşmiş olup, küçük 
tarla sahiplerinin durumu ise 
tam tersi bir tablo çizmektedir. 
Bunlar üzüm bağları ve 
zeytinlikler kurabilmek için 
çiftlik sahiplerinden faizle 
ödünç para alıyor, ancak 
borçlarını ödeyemeyince 
özgürlüklerini kaybederek 
köle statüsüne düşüyor ve 
bazı durumlarda dış ülkelere 
satılıyorlardı. Bu gelişmeler 
sonucunda topraklar zengin 
sınıfın elinde toplanmaya 
başlamıştı. 

İ.Ö. 6’ıncı yüzyılın başlarında 
arhon seçilen Solon, Atina’nın 
siyasal, sosyal ve ekonomik 
haya- tında önemli reformlar 
gerçekleştirmiştir. Solon 
çıkarttığı kanunlarla köylünün 
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tüm borçlarını silmiş ve ipotek 
edilen topraklarını köylüye 
geri vermiştir. Köle olarak 
dışarıya satılan köylüleri, 
devlet hesabına satın alarak 
özgür kalmalarını sağlamıştır. 
Atinalı kimliğini öne çıkartarak, 
Atinalı vatandaşların köle 
olmalarını yasaklayan bir 
düzenleme getirmiştir. Solon 
kanunlarında en önemli 
gelişme vatandaşların 
statüsünü yükselterek siyasete 
katılma hakkı verilmesidir. 
Atinalı birinin köle olarak 
kullanılamaması, dolayısıyla iş 
gücüne olan ihtiyaç dışarıdan 
köle ithalatını hızlandırmıştır. 
Solon’un koyduğu kanunlarla, 
kölelerin Atina sosyal hayatına 
girmelerini yasakladığı ve köle 
tarafından işlenen bir suçtan 
sahibinin sorumlu olduğu 
belirtilmektedir. Kölelerin yasal 
haklarının olmaması, onları 
özgür vatandaşlardan ayıran en 
büyük unsur olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Böylelikle en yaygın haline 
ulaşan kölelik, Roma’ya 
gelindiğinde önemli bir 
çoğunluğa yayılmıştı. Bazı 
bölgelerde uygulanmaya 
devam etmesine rağmen, 
Erken Orta Çağ boyunca 
Avrupa'da daha az yaygın 
hale geldi. Akdeniz'de 
yüzyıllar süren savaşlarda 
hem Hıristiyanlar hem de 
Müslümanlar birbirlerini köle 
olarak esir aldılar. 

Köle tedariği büyük oranda 
savaşlardan sağlanmaktaydı. 
Ekonomik ve sosyal yaşamın 
vazgeçilmez işgücü olan 
köleler, savaşlarda kazanılan 
ganimetler arasında önemli 
bir yere sahipti. Malay, 
“Çağlar Boyu Kölelik” adlı 
eserinde Romalıların savaşın 
sonucundan çok getirilecek 
köleleri merak ettiklerini 
söyleyerek Romalıların 
denizaşırı bir seferden neler 
umduklarını öğrenmek için 
ünlü hatip ve devlet adamı 

Cicero'nun arkadaşı Atticus'a 
yazdığı bir mektuptan şu 
cümleleri referans gösterir: 

"Britannia seferinin sonuçları 
sabırsızlıkla bekleniyor... ama 
şimdi anlaşılıyor ki, adada 
gümüş madeni olduğuna 
ilişkin herhangi bir belirti yok. 
Bu durumda tek umudumuz 
bolca köle toplamak. Ama 
sanırım, Britannia'dan 
getirilecek köleler arasında 
edebiyat ve müzik dehasına 
sahip birine rastlamayı 
ummuyorsundur!” (Atticus, 
IV-16) 

Malay, kitabının bu bölümünde 
savaşlar sonucunda kazanılan 
yeni kölelerin önemini bir çok 
yazar ve düşünürün cümlelerini 
referans göstererek detaylı bir 
şekilde açıklamaktadır. 

Köle tedariğinin sağlandığı 
diğer kanallar ise korsanlık 
ve haydutluk faaliyetleriydi. 
Özellikle İ.Ö. 2’inci yüzyılda 
oldukça güçlü hale gelen 
korsanlar, köleliğin önemli 67



bir kaynağı haline gelmişti. 
Devletlerin tüm çabalarına 
rağmen genellikle Doğu 
Akdeniz kıyılarında güçlenen 
korsanlar ele geçirdikleri 
gemilerin tüm mal varlığına 
el koyduğu gibi mürettebatı 
da köleleştirerek ticaretini 
yapıyorlardı. Yine korsanlık gibi 
haydutluk da, karada yürütülen 
korsanlık faaliyetleri anlamına 
gelmekteydi ve seyahat etmek 
isteyen özgür vatandaşlar veya 
mallarını nakletmek isteyen 
tüccarlar için büyük bir tehdit 
oluşturmaktaydı. 

Romalılarda işledikleri 
suçlar yüzünden köle olarak 
cezalandırılan insanlara verilen 
servus poenae (ceza kölesi) 
kavramı bulunmaktaydı. 
Bu ceza belirli bir süreyle 
sınırlı olabileceği gibi bir 
ömür köleliğe mahkum 
edilen uygulamalara da 
rastlanabilmekteydi. Bu tür 
cezalara uğrayarak köleleşen 
vatandaşların çocukları özgür 
olmaya devam etmekteydi. 

Roma yasaları, terkedilen 
veya herhangi bir nedenle 
sahipsiz kalan çocukların köle 
olarak kullanılmasına veya 
satılmasına müsaade ediyordu. 
Bu tarz çocuklar onu alan kişi 
tarafından dilediği özelliklerde 
eğitilerek kullanılabiliyor 
veya satılabiliyordu. Köle 

kaynaklarından bir diğeri ise 
kendilerini borçları karşılığında 
rehin eden bireylerdi. Bu 
durum özellikle Solon 
tarafından düzeltilmeye 
çalışılmış ve özgür Yunan 
bireylerinin borçları 
karşılığında köleleştirilmesi 
ortadan kaldırılmış, başka 
şehirlere satılan köleler devlet 
tarafından satın alınarak geri 
getirilmişti. Kölelerin çocukları 
da köle olarak doğup, köle 
olarak yetiştiriliyorlardı. 

Kölelerin birbirleriyle yaptıkları 
veya sahiplerin kölelerde 
yaptığı çocuklar doğdukları 
andan itibaren köleydi ve 
eğitimleri bu doğrultuda 
verilmekteydi. Efendilerden 
olan çocuklar ötekilere göre 
daha ayrıcalıklı bir konumda 
olsalar da bu durum kölelik 
statülerini etkilemiyordu. 

Köle ticareti 
Hem Yunan hem Roma 
toplumlarında köle ticareti 
devlet kontrolünde 
gerçekleştirilmekteydi. 
Köleler önceden belirlenen 
zamanlarda kent meydanlarına 
getirilerek halka sunuluyor ve 
özelliklerine, yeteneklerine, 
sağlık durumlarına göre 
fiyatlandırılarak satılıyorlardı. 
Önceden haber verilme 
zorunluluğu bu pazarların 
devletin kontrolü altında 

faaliyetlerini yürütmeleri 
içindi. Alıcıların görebilmeleri 
için köleler yüksekçe bir 
platform üzerine çıkarılır ve 
tüm özellikleri boyunlarındaki 
levhaya yazılırdı. Bu levhalarda 
kölelerin olumlu özelliklerinin, 
yeteneklerinin bulunduğu 
gibi tembelliğe veya kaçmaya 
meyilli olup olmadıkları 
gibi olumsuz özelliklerinin 
yazılması da alıcılar tarafından 
beklenmekteydi. 

Satıcının verdiği bilgilere 
güvenmeyen veya karlı bir 
satın alma yapacaklarından 
emin olmak isteyen alıcılar 
bu pazarlara yanlarında kendi 
hekimleriyle birlikte gelerek 
kölelerin sağlık kontrolünü 
yaptırabilmekteydi. Orta 
yaşlı, sağlıklı köleler ideal 
olanlardı. Antik kaynaklardan 
anlaşıldığına göre köle 
ticaretinde özellikle kadın 
kölelerin sağlıklı, herhangi bir 
bulaşıcı hastalığı olma- ması 
kadar namuslu olması da 
önemseniyordu. 

Hadım köleler ise dönemin 
tıbbi uygulamalarından dolayı 
hadımlaştırmanın zor olması 
nedeniyle en pahalı olanlardı. 
Hadımlaştırma kolay değildi 
ve bazı köle tacirleri sadece 
hadımlaştırılmış köleler 
satmaktaydı. Bu uygulama 
Antik Çağ şartlarında dahi 
nefretle karşılanırdı. Heredotos 
böyle bir tüccardan şu 
cümlelerle bahsetmektedir: 

“...Hermotimos, emrindeki 
hadımlar için çok önemli 
biriydi ve kendisine 
yapılan eziyetin intikamını 
başkalarından kat kat 
çıkarmıştı. Vaktiyle, Panionios 
adındaki Khioslu biri onu 
savaş esiri olarak satın almıştı. 
Pani onios yaşamını iğrenç bir 
yoldan kazanıyordu: Fiziksel 
bakımdan çekici bulduğu 
erkek çocukları satın alıp 68



onları hadım ediyor ve sonra 
Ephesos veya Sardis'e götürüp 
yüksek fiyata satıyordu. 
Çünkü, tam bir bağlılık örneği 
gösterdikleri için hadım köleler 
diğer kölelerden daha makbul 
tutuluyorlardı. Yaşamını bu 
yoldan kazanan Panionios, 
aralarında Hermotimos'un 
da bulunduğu birçok insanı 
hadım etmişti.”

Kölelerin, yetenekleri ve sağlıklı 
olup olmadıkları kadar, engelli, 
komik görünüşlü, cüce veya 
az zekalı olmaları da fiyatlarını 
etkiliyordu. Bu tarz köleler 
eğlence unsuru olarak evlerde 
bulunduruluyor ve özrüne göre 
fiyatları artabiliyordu. 

Kölelerin sosyal  
yaşamdaki yeri ve işleri 
Bir efendinin malı sayılan ve 
yasal haklardan yoksun olan 
köleler, sahipleri tarafından 
herhangi taşınır bir mal gibi 
kendi isteği dışında birine 
satılabilir, bir mal karşılığı 
değiştirilebilir, hediye olarak 
verilebilir ve miras olarak 
bırakılabilirdi. Tüm kanuni 
haklardan yoksun olan bu 
kişilerin resmi kayıtlarda 
ismi olmayıp, sahibinin 
mülk envanterinde ismi 
geçmekteydi. Kölelere en ağır 
işlerden, daha sofistike veya 
zihinsel yetenek gerektiren 
işlere kadar çok çeşitli 
işler yaptırılabiliyordu. Eve 
gelen misafirlerin isimlerini 
hatırlamak, sineklerin sahibini 
rahatsız etmemesi için üzerine 
bal sürerek yanında beklemek, 
şiir veya Homeros dizeleri 
ezberlemek kölelerin yaptığı 
işlerden bazılarıdır. 

Köle sahibi olmak sadece 
zengin insanlara özgü bir 
şey değildi. Zengin olsun, 
fakir olsun her vatandaş eğer 
isterse köle sahibi olabilirdi. 

İ.Ö. 5’inci yüzyılda Atina’nın 
nüfusu, 170.000’i yurttaş, 
30.000’i yabancı uyruklu ve 
100.000’i de köle olmak üzere 
toplam 300.000 kişi olarak 
tahmin edilmektedir”. Bu da 
gösteriyor ki, köleler nüfusun 
üçte birini oluşturmaktaydı. 
Ana vatanından, kültüründen 
koparılmış olan bu kişilerin 
ana dillerini konuşmalarına da 
izin verilmiyordu. Tüm kültürel 
öğelerinden koparılan bu kişiler 
geldikleri yerde konuşulan 
dili öğrenmek ve konuşmak 
zorunda bırakılıyorlardı. Bir 
köle, sahibinin izni olmadıkça 
para biriktiremez ve biriktirdiği 
parayı da isteği doğrultusunda 
harcayamazdı. Çok istisnai 
durumlar dışında kölelerin 
dava açma ve hukuki işlemleri 
yürütme hakları yoktu. 
Gerektiğinde mahkemelerde 
sahipleri tarafından temsil 
edilirlerdi. İşledikleri suçlardan 
sahipleri sorumluydu. Kölelerin 
tanıklığı kabul edilmezdi. 
Tanıklıklarının doğruluğunun 
kabul edilebileceği tek koşul 
vardı, o da işkence altında 
sahibine ifade vermesiydi. 

Kölelerin fiziksel görüntülerine 
bakıldığında, kaba yünden ve 
belden kemerle sıkıştırılmış diz 
hizasında boya sahip bir tunik, 
ayaklarında sandalet veya 
bot türü bağcıklı ayakkabılar 
giydikleri, kısa saçlı ve kaba 
bir yüze sahip oldukları, bazı 
tasvirlerde ise çıplak olarak 
gösterildikleri, çeşitli vazo 
ve mezar stelleri üzerindeki 
tasvirlerden anlaşılmaktadır. 
Yaşlanan köleler artık üreten 
kişiler olmaktan çok sahibine 
yük olmaya başlayınca ve 
yaşları ilerledikçe satılma 
şansları azaldığından, bir 
an önce elden çıkarılmaya 
bakılıyor ve azad ediliyordu. 
Böylece yaşlanan kölenin 

yerine genç köleler alınarak 
iş performansında düşüş 
olmadan işler yürütülüyordu. 
Bu da sahip açısından olumsuz 
değil, avantajlı bir durumdu. 
Sahibinin ölümünden 
sonra onun vasiyetiyle 
azad edilenler de oluyordu. 
Sahibi tarafından çok kötü 
davranışlara maruz kalan bir 
köle, tapınaklara sığınabiliyor 
ve devlet tarafından para 
ödenip sahibinin elinden 
kurtarılabiliyordu. Bu şekilde 
azad edilen bir köle Yunan 
pantheonundaki tanrılardan 
birine köle olarak adanıyor ve o 
tanrının müridi olarak hayatını 
tapınakta devam ettiriyordu. 

Azad edilen köleler tam 
olarak özgürlüklerine 
kavuşamıyor, vatandaş 
statüsüne gelemiyordu. Bunlar 
“prostates” adlı Atinalı bir 
vatandaşı kendilerine yasal 
temsilci ve himayeci olarak 
seçmek durumundaydı. Bu kişi 
genelde eski sahibi ya da onun 
varisleri olabiliyordu. Azad 
edilen kişinin yeni himayecisine 
karşı sorumlulukları vardı. 
Sahibinin yanında belli bir 
süre kalması gerekiyordu 
ancak para ödeyerek bu 
süreyi kısaltabilirdi. Himaye 
altında olanlar “paramone 
olarak adlandırılıyordu. Bunlar 
himayecileri vasıtasıyla hukuki 
işlemlerini yürütebilirlerdi. 
Mülklerini kullanma hakları 
kısıtlıydı. Az görülmekle birlikte 
azad edilen bir köle, yeni 
himayecisi tarafından tekrar 
köle statüsüne düşürülebilirdi.
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Gerçek adı Honore Balssa 
iken kendi isteğiyle soyluluk 
ifade eden Balzac ismini alan 
yazar 20 Mayıs 1799’da köylü 
bir ailenin çocuğu olarak 
Tours’da doğdu. Napolyon 
sonrası Fransız yaşamının bir 
panoramasını sunan romanlar 
kaleme aldı. Ayrıntılara 
ve toplumun süzgeçten 
geçirilmemiş temsiline ilişkin 
keskin gözlemi sayesinde, 
Avrupa edebiyatında 
gerçekçiliğin kurucularından 
biri olarak kabul edilir. Çok 
yönlü karakterleriyle tanınan 

yazar, küçük karakterleri bile 
karmaşık, ahlaki açıdan belirsiz 
ve tamamen insan olarak tasvir 
etmiştir. Balzac’ın eserlerinde 
cansız nesneler dahi karakterle 
doludur. Yazılarının çoğuna 
fon oluşturan Paris şehri, 
pek çok insani nitelik taşır. 
Yazıları, romancılar Émile Zola, 
Charles Dickens, Gustave 
Flaubert ve Henry James 
ve film yapımcıları François 
Truffaut ve Jacques Rivette 
dahil olmak üzere birçok ünlü 
yazarı etkilemiştir. Eserlerinin 
çoğu filme çekilmiş ve diğer 

yazarlara ilham vermeye 
devam etmektedir.

Modern romanın öncülerinden 
Balzac, gerçekliğin 
bütünlüğünü tasvir etmeyi 
amaçlar ve o zamana kadar 
çirkin ya da bayağı oldukları 
için edebiyatta görmezden 
gelinen gerçeklerle ilgilenir. 
Kapitalizmin yükselişini 
ve soyluluğun ortadan 
kalkmasına ve toplumsal 
bağların çözülmesine yol 
açan paranın her şeye 
kadirliğini çeşitli biçimlerde 
gösterir. Eserlerinin bütününe 

Dili gerçekleştiren/gerçeği dillendiren usta: 

Honoré de Balzac
1829 yılında yazmış olduğu “Led Chouans” (Köylü İsyanı) ile tanınan, para 
kazanmak için farklı isimlerle kitaplar yazan, 3 yıla yakın bir süre bir avukatın 
yanında çalışan ve basımcılık, yayıncılık, dökümcülük yaptıktan sonra tekrar 
edebiyata dönerek öldüğü güne kadar edebiyatın içinde kalan tasvirleriyle ünlü 
Fransız yazar Honoré de Balzac.

Yazıları, romancılar Émile 
Zola, Charles Dickens, Gustave 

Flaubert ve Henry James ve 
film yapımcıları François 

Truffaut ve Jacques Rivette 
dahil olmak üzere birçok ünlü 
yazarı etkilemiştir. Eserlerinin 

çoğu filme çekilmiş ve diğer 
yazarlara ilham vermeye devam 

etmektedir.
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Dante'nin İlahi Komedya'sına 
atıfta bulunularak 
İnsanlık Komedyası (La 
Comédie humaine) olarak 
isimlendirmiştir.* 

Hevesli bir okuyucu ve 
çocukken bağımsız düşünen 
Balzac, ilkokulunun öğretim 
tarzına uyum sağlamakta 
zorlandı. İnatçı doğası, hayatı 
boyunca sorunlara neden 
oldu ve iş dünyasında başarılı 
olma hırslarını boşa çıkardı. 
Okulu bitirdiğinde, Balzac 
bir hukuk bürosunda çıraklık 
yaptı, ancak “insanlık dışı” ve 
“banal” rutininden bıktıktan 
sonra hukuk öğrenimine 
sırtını döndü. Yazarlık kariyeri 
öncesinde ve sırasında yayıncı, 
matbaacı, işadamı, eleştirmen 
ve politikacı olmayı denediyse 
de; bütün bu çabalarında 
başarısız oldu.

Balzac, muhtemelen yoğun 
yazma programı nedeniyle 
hayatı boyunca sağlık sorunları 
yaşadı. Ailesiyle olan ilişkisi 
genellikle finansal ve kişisel 
dram yüzünden gergindi ve 
eleştirel doğası yüzünden bir 
çok arkadaşını kaybetti. 1850'de 
Balzac, Polonyalı bir aristokrat 
ve uzun zamandır sevgilisi olan 
Ewelina Hańska ile evlendi; beş 
ay sonra Paris'te öldü.

Balzac'ın ilk projesi, Lord 
Byron'ın The Corsair adlı 
eserine dayanan Le Corsaire 
adlı komik bir operanın 
librettosuydu. Besteci 
bulmakta zorlanacağını 
anlayınca başka arayışlara 
yöneldi. 1820’de Balzac, 
Cromwell'in beş perdelik 
mısralı trajedisini tamamladı. 
Daha sonraki çalışmalarıyla 
karşılaştırıldığında sönük 
kalsa da, bazı eleştirmenler 
onu kaliteli bir metin olarak 

gördü. Bitirdiğinde, Balzac 
Villeparisis'e gitti ve eserin 
tamamını ailesine okudu; onlar 
etkilenmedi.[ Bu çabayı üç 
romanı başlatarak (ama asla 
bitirmeyerek) izledi: Sténie, 
Falthurne ve Corsino.

1821'de yazarı kısa öyküler 
yazmaya ikna eden girişimci 
Auguste Le Poitevin ile tanıştı 
ve daha sonra Le Poitevin 
bunları yayıncılara satacaktı. 
Balzac hızla daha uzun eserlere 
yöneldi ve 1826'da tümü takma 
adlarla yayınlanan ve genellikle 
diğer yazarlarla işbirliği içinde 
üretilen dokuz roman yazmıştı. 
Örneğin, Vicaire des Ardennes 
(1822) adlı skandal romanı 
-neredeyse ensest ilişkisini ve 
daha da aleni bir şekilde evli bir 
rahibi tasvir etmesi nedeniyle 
yasaklanmıştır- bir "Horace de 
Saint-Aubin"e atfedilmiştir. Bu 
kitaplar, hızlı bir şekilde satmak 
ve izleyicileri heyecanlandırmak 
için tasarlanmış romanlardı. 
Biyografi yazarı Graham Robb, 
Balzac'ın Romanı keşfettiği 
sırada kendini keşfettiğini öne 
sürmüştür.

Balzac'ın sınıf, para ve 
kişisel hırsın kilit oyuncular 
olduğu bir toplum vizyonu, 
hem sol hem de sağ siyasi 
görüşlerin eleştirmenleri 
tarafından onaylandı. Marksist 
Friedrich Engels şöyle yazdı: 
“(Balzac’tan) tüm profesyonel 
tarihçilerin, ekonomistlerin 
ve istatistikçilerin bir araya 
getirdiğinden daha fazlasını 
öğrendim”. Balzac, Walter 
Benjamin ve Camille Paglia 
gibi çeşitli eleştirmenlerden 
yüksek övgü aldı. 1984'te James 
Baldwin tarafından şu sözlerle 
övüldü: "Balzac ile tanışmamış 
olsaydım, Fransa'daki hayatım 
çok farklı olurdu. Bana bu 

Yazarlık kariyeri 
öncesinde ve 

sırasında yayıncı, 
matbaacı, 

işadamı, 
eleştirmen ve 

politikacı olmayı 
denediyse 

de; bütün bu 
çabalarında 

başarısız oldu.
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ülkenin ve toplumunun nasıl 
çalıştığını öğretti.” 1970'de 
Roland Barthes, Balzac'ın 
Sarrasine öyküsünün ayrıntılı 
bir analizini ve yapısalcı 
edebiyat eleştirisinde önemli 
bir çalışma olan S/Z'yi yayınladı.

Balzac popüler kültürü de 
etkilemiştir. Eserlerinin çoğu, 
Travers Vale'nin Père Goriot 
(1915), Les Chouans (1947), 
Le Père Goriot (1968 BBC 
mini dizisi) ve La Cousine 
Bette (1974 BBC mini dizisi) 
dahil olmak üzere popüler 
filmlere ve televizyon dizilerine 
dönüştürüldü. 

Üstte de belirtildiği gibi 
romanda gerçekçiliğin 
yaratıcısı olarak kabul edilen 
Balzac’ın aynı zamanda, 
mantıksal olarak belirlenmiş 
olayların her şeyi gören bir 
gözlemci (her şeyi bilen 
anlatıcı) tarafından anlatıldığı 
ve karakterlerin tutarlı bir 
şekilde sunulduğu geleneksel 
roman tekniğinin kurulmasına 
yardımcı olduğu kabul 
edilmektedir. Olağanüstü 
gözlem güçleri ve fotoğrafik 
bir hafızası bulunan yazarın 
aynı zamanda diğer insanların 
tutumlarını, duygularını ve 
motivasyonlarını anlamak ve 
tanımlamak için sempatik, 
sezgisel bir kapasiteye de sahip 
olduğu anlaşılmaktadır. Sebep 
ve sonuç arasındaki, sosyal arka 
plan ve karakter arasındaki 
ilişkiyi göstermeye yöneldi.

Balzac'ın yöntemi neredeyse 
her zaman pekiştirmek, 
vurgulamak ve büyütmek 
üzerineydi. Hukuki prosedürler, 
finansal manipülasyonlar veya 
endüstriyel süreçlerle ilgili 
dikkate değer derecede ayrıntılı 
bilgiler verdiği metinleri, hızlı 
hareket eden ve özlü, zengin, 
alay, nükte ve psikolojik 
gözlemle doludur. Fransız 

diline rakipsiz ölçüde hakim 
ve aynı zamanda olağanüstü 
bir diyalog ustasıydı. Karamsar 
hikayelerini tekdüze karanlık 
olmaktan kurtaran gerçek bir 
komedi yeteceğine sahipti.

İnsan ruhunun, insanlar 
ve olaylar üzerinde gücü 
olduğunu gösterme 
çabalarında gidebildiği 
kadar ileri giden yazar, bunu 
kendi deyimiyle “romanın 
Shakespeare’i olmak olarak 
yorumladı.

Fazla kilolu, işkolik ve kafein 
bağımlısı olan Honoré de 
Balzac aşırı bir hayat yaşadı. 
Konjestif kalp yetmezliğine 
bağlı kangren nedeniyle 51 
yaşında erken öldü.

“İncecik kökleri henüz toprakla 
sert çakıllardan başka bir 
şeye rastlamamış, yeni 
çıkan sürgünleri hain eller 
tarafından parçalanmış, 
açılır açılmaz çiçeklerini buz 
tutmuş ruhlardaki sessiz acının 
resmini yapabilecek bir sanatçı 
ne zaman gelecek?” Vadideki 
Zambak

Karamsar 
hikayelerini 

tekdüze karanlık 
olmaktan kurtaran 
gerçek bir komedi 

yeteceğine sahipti. 
İnsan ruhunun, 

insanlar ve olaylar 
üzerinde gücü 

olduğunu gösterme 
çabalarında 

gidebildiği kadar 
ileri giden yazar, 

bunu kendi 
deyimiyle “romanın 

Shakespeare’i 
olmak olarak 

yorumladı. Uğur Acaban
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Reklam panolarında, yol tabelalarında, 
mağazalarda, marketlerde... Hayatımızın her 
alanında her şekline denk gelebiliriz. Farklı 
biçimlerle karşımıza çıkan yazılara farklı ifadelerle 
benzetmeler yapılır. Örnek verecek olursak güzel 
ve ölçülü yazılara "inci gibi", biçimsiz ve alelade 
yazılmış yazılara "çivi yazısı" denmesi gibi... 
Hayatımızın her alanında karşımıza çıkan yazıların 
dikkatleri üzerine çekmesi için, akıllarda kalması 
için ya da farklılık katmak için değişik biçimlere 
sokulması değişik şekillerle yazılmasına ise 
kaligrafi denir. Kelime kökeni Yunanca'ya dayanan 
kaligrafi “güzellik” anlamına gelir. Kim bilir? belki 
de bir insanın inci gibi yazma isteğinden ya da 
belki tarihe kalıcı bir hikaye bırakmak isteyen 
birinin yazılarından doğmuştur kaligrafi.

Yazı karakterleri kullanılarak kelimelere görsel 
açıdan estetik şekiller kazandırılarak belirli 
biçimler verilmesiyle geliştirilen kaligrafi 
genellikle dekoratif amaçlı kullanılan bir el sanatı 
türüdür. Farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde, 
farklı şekillerle ortaya çıkan kaligrafi matbaanın 
keşfinden önce büyük önem arz etmekteydi. 
Yazı sistemlerine ve kültürlere göre Şodo (Japon 
Kaligrafisi), Hüsn-i hat (islami kaligrafi), Batı 
Kaligrafisi gibi türlere ayrılır.

Kaligrafinin anlaşılır ve akıcı olması, estetik olması, 
harflerin şekilleriyle anlaşılmayacak düzeyde 
oynanmaması gibi belli başlı kaideleri vardır. 
Tarihi çok eskilere dayanan kaligrafinin bilinen 
en eski örnekleri Mısırlılar tarafından İ.Ö. 2494-

Yazı; hayatımızın büyük bir kısmını kaplayan, hayatımızın neredeyse her 
alanında farklı şekillerle ve özelliklerle karşımıza çıkan önemli iletişim 
unsurlarından biri. Bu sayıda yazının sanat ve estetikle buluştuğu kaligrafiyi 
daha yakından inceleyeceğiz.

Kaligrafi
Güzel yazı sanatı: 
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2345 tarihlerinde papirüsler üzerine yazılmış 
hieratik yazılardır. Birçok türü bulunan kaligrafinin 
türlerini örneklendirecek olursak Batı Kaligrafisi, 
Doğu Asya Kaligrafisi, Güney Asya Kaligrafisi, 
İslami Kaligrafi bunlardan birkaçıdır.

Bu kaligrafi türlerini detaylandırmak olursak, 
10'uncu yüzyılda ortaya çıkan Batı Kaligrafisi 
bugün de varlığını sürdürmektedir. Çoğunlukla 
küt ve yuvarlak uçlu kalemler, su bazlı mürekkep, 
fırça ve kaliteli parşömen kullanılarak yapılan 
Batı Kaligrafisinin en yaygın kullanım alanı 
Latin Alfabesidir. Hindistan, Nepal ve Tibet 
coğrafyalarında ortaya çıkan Güney Asya 
Kaligrafisi ise bu ülkelerde dini metinlerden politik 
yazılara kadar birçok alanda kullanılır. Çin, Japonya 
ve Kore'ye özgü olan Doğu Asya Kaligrafisinde her 
hanedanlığın kendine has kaligrafi çeşidi vardır 
fakat her dilin kendine özgü harf kullanımı olduğu 
için bu çeşitleri ayırt etmek zor değildir.

Kültürümüzde ayrı bir yeri olan Hat sanatı olarak 
bilinen İslami kaligrafiye gelecek olursak, özgün 
geometrik şekilleriyle meşhurdur. Fakat hat 

sanatıyla İslami kaligrafi karıştırılmamalıdır. 
Osmanlı'da ve kültürümüzde önemli yeri bulunan 
hat sanatı İslami kaligrafinin türlerinden biridir. 
Ayrıca hat sanatıyla kaligrafi arasında teknik 
ve anlam açısından da önemli farklar vardır. 
Genellikle cami süslemelerinde kullanılan 
hat sanatı Arap harflerinin gelişme gösterdiği 
dönemden sonra 6-10’uncu yüzyılları arasında 
ortaya çıkmıştır ve gelmiş geçmiş en güzel el 
yazısı türlerinden biri olarak kabul edilir.

Bugün hâlâ varlığını sürdüren kaligrafinin 
günümüzdekine en yakın örneğine ise Modern 
Kaligrafi diyebiliriz. Modern Kaligrafi 15’inci 
yüzyıldan sonra matbaanın gelişmesi sonucu 
yazının önemini kaybetmesine rağmen 
günümüzde davetiyeler, internet siteleri, 
afişlerde ve reklamcılıkta sıkça kullanılır. Modern 
kaligrafinin en önemli temsilcisi Edward 
Johnson'dur. Ona ait el yazmalarının birçoğu 
British Museum'da sergilenmektedir. İlgilenen, 
hobi edinmek isteyenler için günümüzde çeşitli 
kaligrafi kursları varlığını sürdürmektedir.

Kaligrafinin anlaşılır 
ve akıcı olması, estetik 
olması, harflerin şekilleriyle 
anlaşılmayacak düzeyde 
oynanmaması gibi belli 
başlı kaideleri vardır. Tarihi 
çok eskilere dayanan 
kaligrafinin bilinen en 
eski örnekleri Mısırlılar 
tarafından İ.Ö. 2494-2345 
tarihlerinde papirüsler 
üzerine yazılmış hieratik 
yazılardır.

Senanur Nisa Ekinci
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BENİM ADIM FERİDUN

Benim Adım Feridun hikayesi Mahir Ünsal Eriş’in 2013 yılında yayımlanan ve en 

çok satan romanlarından Olduğu Kadar Güzeldik kitabında geçen bir hikaye. 

Benim Adım Feridun hikayesi daha sonra 2016 yılında Murat Başol tarafından 

resimlenerek ayrı bir kitap olarak basılmıştır. Ayrıca Benim Adım Feridun hikayesi 

yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yaptığı filme yine aynı adla uyarlanmıştır. 
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Yalnızlığı, ailesizliği özelikle aşk acısını 
derinden hissettiren bir hikaye Benim Adım 
Feridun. Daha ilk satırlarda aşk acısını öyle 
bir anlatıyor ki yazar bu hissi hiç yaşamamış 
olan bile o acıyı içinde hissedebiliyor. Yaşa, 
işe, güce, itibara en ufak hürmeti olmayan 
bu acıya aşk acısı diyorlar. Kim olursan ol, 
seni saklandığın yerde er ya da geç buluyor, 
gelip göğüs kafesini ateşle sıvazlıyor ve 
sen içeride kapkara kurum tutuyorsun. 
Ağzını açsan, alevler püskürüverecekmişsin 
gibi, ciğerlerine damla damla kurşun 
eritiyorlarmış gibi. Kolay kolay geçmiyor, 
geçtiğinde de sen geçmiş olduğunu bile 
fark etmiyorsun. Yağmurlu havalarda 
sızlayan eski bir kırık gibi sızlayıp duruyor, 
kendini hatırlatıyor. Bir tadı, bir kokusu, 
bir eti var hatta, bir kütlesi; gelip göğsüne 
oturmasından belli. Kokusunu, kütlesini 
hesap edemiyorum ama bir tadı varsa 
bence o genizde kalmış greyfurt tadını 
andırıyordur. Çok sevdiğin bir şeye benzeyen, 
ama o olmadığını da bal gibi bildiğin bir tat; 
acı, buruk, portakala benzeyecek neredeyse, 
değil ama işte. Hani kelime çok havalı 
olmasa, “kekre” diyeceğim. İstediğin kadar 
yutkun, üstüne istediğini ye, iç; geçmiyor, 
genzinden aşağı yuvarlanıp gitmiyor. Ne 
yediğinden anlıyorsun ne içtiğinden. diye 
tarif ediyor ‘Feridun’ aşk acısını. Sonra 
yalnızlığa sıra geliyor. İlk başlarda onsuzluk 
sanıyorsun bunu ama değil, basbayağı 
yalnızlık işte. Aynalarda kendini görmekten 
sıkılacak kadar yalnızlık, yatağa yattığında 
kendi kokunu duymaktan öğürecek kadar… 

On yedi gün boyunca evden dışarı çıkmayan 
ayrılığın acısını, yalnızlığını evinde tek 
başına devam ettiren kahramanımız 
on sekizinci günde dışarı çıkmaya, 
kendini iyi hissetmenin değilse bile kötü 
hissetmemenin yolunu aramaya karar 
veriyor. Dışarı çıktığında insanların arasında 
dolaşırken şaşkınlığını gizleyemiyor. 
Kendisi evde acısı ve yalnızlığıyla otururken 
dünya durdu sanıyor. Hayatın bu olağan 
akışına, dünyanın durup onun acılarını 
dinlemeyişine içten içe sinirleniyor. Dahası 
hayal kırıklığı yaşıyor. Çareyi çocukluğuna 
gitmekte buluyor. Erdek’e… Erdek’te eski 
günleri hatırlıyor, çay bahçesinde oturup 
geleni geçeni seyrediyor, televizyondaki 

Kadir İnanır-Türkan Şoray aşkına bir kez 
daha şahitlik ediyor. Yine de yalnızlığından 
kurtulamıyor. Son çareyi bir düğüne 
gitmekte buluyor. Etrafını iyice dinliyor. 
Müzik seslerinin geldiği bir otele doğru 
yürümeye başlıyor. Düğünde kalabalıktan 
uzak bir noktada otururken bir elin omzuna 
dokunduğunu fark ediyor. “Feridun?” dedi 
hiç tanımadığı adam. Daha konuşmasına 
fırsat verilmeden daha önce hiç görmediği, 
hiçbir bağ ve ilişkisinin olmadığı insanlarla 
tanıştırılmaya başlayınca kendi hikayesini 
yani Feridun’un hikayesini de yine bu 
insanlardan öğreniyor. Ailesiyle Almanya’da 
yaşadığını babası ve amcasının neden 
küs olduğunu, ablasının bir Almanla evli 
olduğunu kısacası hiç tanımadığı Feridun’a 
dair her şeyi öğreniyor. Feridun olmaktan 
hiç açık vermiyor. Hatta hoşuna gidiyor. Bu 
insanların kendisine gösterdiği ilgi hoşuna 
gidiyor, kalabalık bir aile içinde yer almak 
ona kendini iyi hissettiriyor. Ancak bu oyuna 
bir son vermeliydi. Zira foyası ortaya çıkabilir 
hatta başına iş açabilirdi. Düğünden sonra 
‘akrabalarının’ evine geçtiler. Eğlenceye 
orada da devam edildi. ‘Feridun’ artık gerçek 
kimliğini unutmuş tam anlamıyla Feridun 
olmuştu. Saat ilerleyince sonradan akraba 
olduğu bu insanları kamelyanın sarı ışığı 
altında sessizce bırakarak taksiye bindi. 
Taksici ismini sordu. “Benim Adım Feridun” 
dedi. 

Yere göğe sığamayan, dünya ağrılı, kederli, 
sahil rehavetini, çay bahçelerini, eski 
hatıraları, çiçek açmak için gün ışığını, 
düğün halayını arayan Feridun’un hikayesi 
sade anlatımı ve resimleriyle oldukça keyifli 
bir eser.

KİTABIN KÜNYESİ
ADI: Benim Adım Feridun
YAZARI: Mahir Ünsal Eriş
YAYINEVİ: İletişim Yayınları
BASIM YILI: 2016

Havva Kotan 
Sosyolog
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Mark Zuckerberg’in Facebook ve 
Instagram’ın çatı şirketinin ismini 

META olarak değiştirmesiyle 
gündeme yerleşen ve gün geçtikçe 

ilgi uyandıran Metaverse kavramı, 
“meta" ve “evren” dünyalarını 

birleştirmektedir. Henüz çok yeni 
ve soru işaretleriyle dolu metaverse 

hakkında söylenenler doğrultusunda 
bu “evren”i tanımaya çalışacağız.

KULLANICILARIN 
MAL ÜRETEBİLECEĞİ, 

SATIN ALABİLECEĞİ VE 
SATABİLECEĞİ DİJİTAL BİR 
EKONOMİYE DE DÖNÜŞEN 

METAVERSE, DAHA İDEALİST 
VİZYONLARINDA, BİRLİKTE 

ÇALIŞMAYA, GİYSİ VEYA 
ARABA GİBİ SANAL ÖĞELERİ 

BİR PLATFORMDAN DİĞERİNE 
TAŞIMAYA İZİN VERİR.
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Bugün Facebook’un isim 
değişikliğiyle gündeme 
gelmesine rağmen ilk kez 
1992’de Neal Stephenson’ın 
Snow Crash isimli romanında 
kullanılan bir terim olan 
Meta-verse, meta (öte) ve 
bildiğimiz universe (evren) 
kelimelerinin birleşiminden 
oluşmakta ve “evrenin 
ötesi” anlamı taşımaktadır. 
Metaverse, sanal ve artırılmış 
gerçekliğe odaklanan hem 
mevcut hem de gelecekteki 
entegre dijital platformları 
ifade etmektedir. İnternetin bir 
sonraki sınırı olarak geniş çapta 
ilgi uyandırmakta, teknoloji 
endüstrisi ve diğer sektörler 

için önemli bir 
iş ve finansal 
fırsat olarak 
görülmektedir.

Sosyal medya ve teknoloji 
şirketleri tarafından 
dile getirilen Metaverse 
vizyonunda, sanal gerçeklik 
kulaklıkları, dijital gözlükler, 
akıllı telefonlar ve benzer 
diğer cihazlar kullanıcıların 
çalışabilecekleri, arkadaşlarıyla 
bağlantı kurabilecekleri, 3 
boyutlu sanal veya artırılmış 
gerçeklik ortamlarına 
erişmelerini sağlayacak. İş 
yapmak, uzak yerleri ziyaret 
etmek ve eğitim fırsatlarına 

erişmek, hepsi teknolojinin 
aracılık ettiği bir ortamda yeni 
ve alışılanın tamamen dışında 
bir gelecek vadetmektedir. 

Metaverse terimi belirli bir 
teknoloji türünü ve ürününü 
değil, teknoloji ve insan 
etkileşiminde önemli bir 
değişimi temsil eder. Genel 
olarak konuşursak, metaveriyi 
oluşturan teknolojiler, 
sanal gerçekliği (çevrimiçi 
olmadığımız zamanlarda bile 
var olmaya devam eden kalıcı 
sanal dünyalar) ve dijital ve 
fiziksel dünyaların özelliklerini 
birleştiren artırılmış gerçekliği 
içerebilir. Ancak, bu alanlara 

79



yalnızca VR veya AR aracılığıyla 
erişilmesini gerektirmez.

Kullanıcıların mal üretebileceği, 
satın alabileceği ve satabileceği 
dijital bir ekonomiye de 
dönüşen metaverse, daha 
idealist vizyonlarında, birlikte 
çalışmaya, giysi veya araba gibi 
sanal öğeleri bir platformdan 
diğerine taşımaya izin verir. 
Gerçek dünyada, alışveriş 
merkezinden bir gömlek 
satın alabilir ve ardından 
onu sinemada giyebilirsiniz. 
Şu anda çoğu platformun 

yalnızca tek bir platforma bağlı 
sanal kimlikleri, avatarları ve 
envanterleri var, ancak bir 
metaverse platformu, profil 
resminizi bir sosyal ağdan 
diğerine kopyalayabileceğiniz 
kadar kolay bir şekilde her 
yere götürebileceğiniz bir kişi 
oluşturmanıza izin verebilir. 

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, 
Metaverse'in sadece ekrana 
bakmak yerine girebileceğiniz 
“sanal bir ortam” olduğunu 
söylüyor. Associated Press bu 
makalede bunu “insanların 

PANDEMİ, 
METAVERSE BENZERİ 
YAŞAMI DAHA ERKEN 

BENİMSEMEMİZ 
İÇİN BİZİ HAZIRLADI. 

ARTIK ALIŞVERİŞ 
YAPIYORUZ, 

ÇALIŞIYORUZ, 
OYNUYORUZ, 

BANKAYA GİDİYORUZ, 
DOKTORLARI 

ZİYARET EDİYORUZ, 
VİDEO KONFERANS 

GÖRÜŞMELERİ 
YAPIYORUZ, TERAPİYE 
GİDİYORUZ, EGZERSİZ 

YAPIYORUZ, MÜZİK 
DERSLERİNE 

KATILIYORUZ VE 
HATTA ÇEVRİMİÇİ 

OLARAK OKULA 
GİDİYORUZ.
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sanal gerçeklik kulaklıkları, 
artırılmış gerçeklik gözlükleri, 
akıllı telefon uygulamaları 
veya diğer cihazları kullanarak 
buluşabileceği, çalışabileceği 
ve oynayabileceği sonsuz, 
birbirine bağlı sanal 
topluluklardan oluşan bir 
dünya” olarak açıklıyor.

Metaverse'in bazen hantal 
ve kusurlu bir önizlemesi, 
Fortnight, Minecraft ve 
Roblox gibi çevrimiçi oyun 
evrenlerinde bulunabilir.

Double Forte metaverse 
hakkındaki bu mutlaka 
okunması gereken blog 
yazısında, "Birçoğu, eğlence 
ve alışveriş deneyimlemekten 
daha fazlası, metaverse 
boyunca sosyalleşme, zenginlik 
ve üretkenlik becerileri yoluyla 
kişisel ilişkileri artırma fırsatı da 
görüyor."

Pandemi, Metaverse 
benzeri yaşamı daha erken 
benimsememiz için bizi 
hazırladı. Artık alışveriş 
yapıyoruz, çalışıyoruz, 
oynuyoruz, bankaya gidiyoruz, 
doktorları ziyaret ediyoruz, 
video konferans görüşmeleri 
yapıyoruz, terapiye gidiyoruz, 
egzersiz yapıyoruz, müzik 
derslerine katılıyoruz ve 
hatta çevrimiçi olarak okula 
gidiyoruz. Pilotlar için uçuş 
simülasyonu olduğu gibi, 
yeni veya nadiren kullanılan 

beceriler için daha uygun 
maliyetli eğitim sağlama 
fırsatları olacaktır.

Görme, dokunma ve ses 
yoluyla deneyimlememize izin 
veren mevcut teknolojiler bir 
gün tat alma ve koku alma 
engellerini aşabilecek mi? 
Aştığında bu evren nereye 
doğru gidecek? Bunlar ise 
halen merak konusu. 

İki ayrı teknoloji devinden 
Metaverse yorumu

Microsoft'un kurucu ortağı 
Bill Gates, Meta benzeri 
teknoloji şirketlerinin 
öncülüğünde gelişen sanal 
dünya toplantıları 2-3 yıl içinde 
yaygınlaşabileceğini belirttiği 
bir açıklama yaptı. “Temel fikir, 
avatarınızı, onunla gerçek bir 
odada bulunma hissini artıran 
sanal bir ortamda, insanlarla 
tanışmak amacıyla kullanacak 
olmanız” diyen Gates, 
önümüzdeki yıllarda metaverse 
etkileşimi için daha fazla 
insanın avatar kullanacağını 
söyledi.

Öte yandan Tesla CEO’su 
Elon Musk’ın ise konuya dair 
şakayla karışık yorumları 
bulunmaktadır. “Her ne 
kadar insanlar benimle bu 
konuda çok konuşsa da, bu 
Metaverse olayını mutlaka 
kabullenmem gerekip 

gerekmediğini bilmiyorum.” 
yorumunu yapan Musk, gözleri 
için kötü olduğundan dolayı 
bir televizyon ekranına çok 
yakın oturmaması söylenerek 
büyüdüğünü ve Metaverse’de 
yaşamanın, uzun süre AR 
veya VR gözlüğü takmak 
zorunda kalmak anlamına 
geldiğini belirtti. Ayrıca Musk, 
kimsenin bütün gün yüzüne 
bir ekran bağladığını ve hiç 
ayrılmak istemediğini hayal 
edemediğini de sözlerine 
ekledi: “Bu şeyin sürekli kafana 
bağlı olması rahatsız edici 
oluyor. Sanırım meta veri 
evreninde kaybolmaktan çok 
uzağız. Bu, kulağa bir tür moda 
sözcük gibi geliyor.”

Görünüşe göre, bundan 30 
yıl önce internetin geleceğini 
ve getireceği imkanları nasıl 
gördüysek, bugün metaverse 
hakkındaki tahminlerimiz 
de bu ölçüde kalacaktır. 
Diğer yandan metaverse’ün 
pazarlama ve iletişim alanında, 
markalar için hayati önem 
taşıyacağını söylemek de yanlış 
olmayacaktır. 
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1815 yılında Viyana Kongresi ile 
Avrupa’daki sınırları belirleyen yeni bir 

dünya düzeni kuruldu. Buna sebep olan 
olay ise Napolyon ordularının saldırgan 

politikaları ile dünyanın dengesini 
bozması ve yaşanan büyük savaşlardı. 

1800’lerin başlarından itibaren bu 
savaşlar yeni bir dünya düzeninin 

oluşmasında etkili olmuştu.

YENi DÜNYA 
DÜZENiNiN 

DOĞUM 
SANCıLARı
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Dr. Uğur ÇELİK
Uluslararası İlişkiler - Yazar

Oysa 1900’lü yıllara gelindiğinde bu düzenin 
de yürümeyeceği anlaşıldı. Sancıları yine 
yüzyılın başlarında ortaya çıksa da; 1914 
yılından itibaren bir dünya savaşı ile yeni 
dünya düzeninin ayak sesleri işitilmeye 
başlandı. Savaş sonrası dönemde artık 
imparatorluk kavramı ortadan kalkıyor, 
ulus devletler baş aktör oluyordu. Osmanlı 
İmparatorluğu da bu süreçten acı da olsa 
nasibini alıyordu. 

Bugün 2000’li yıllardayız. Dolayısıyla yeni bir 
dünya düzeni inşa etmenin vakti gelmişti. 
Nitekim bu süreç 2010 yılında Arap Baharı ile 
başladı. Uluslardan meydana gelen devletler 
artık aileler, soylar ve aşiretler gibi küçük 
birimlere bölünecek durumda artık. Öyle 
de oldu… Arap Baharı’nı yaşayan ülkelerde 
etnik-dini pek çok rekabet devletlerin 
parçalanmasına giden süreci hızlandırdı. 
Ancak yeni dünya düzeninin nasıl olacağı 
henüz netleşmedi. Ukrayna – Afganistan – 
Akdeniz (Kıbrıs üzerinden)- Uzak Doğu’da 
Tayvan yeni dünyanın çatışma alanları olarak 
ortaya çıkıyor. 

İşte dünyadaki bu kaotik ortam yeni dünya 
düzeni inşasının sancılarından kaynaklanıyor. 
Doğum sancılarının arttığı bu süreçte 
ABD dolarının ve dolayısıyla da ABD’nin 
eşsiz gücü dengelenirken, Rusya askeri 
gücüyle (Gürcistan, Kırım şimdi de Ukrayna), 
Çin ekonomik gücüyle, AB ise daha çok 
siyasi gücüyle yeni dünyada büyük güçler 
pastasından pay alma gayretinde. 

Soğuk Savaş döneminin çift kutuplu (ABD-
SSCB) yapısı çoktan dağıldı. 90’lı yılların ve 
2000’lerin eşsiz gücü ABD’nin tek egemen 
olduğu bir dünya da yok artık. Çok devletli 
bir yapıya evirilen dünyada yaşanan tüm bu 
savaşlar, çatışmalar yeni dünyada devletlerin 
rol kapma arayışı. 

Dolayısıyla bugün yeni dünyanın şafağında 
doğum sancılarına katlanmak zorunda 
olan insanlar olarak varlığını sürdürme 
çabasındayız. Bu doğumun gerçekleşmesi de 
çok sürmeyecek gibi…
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Cıvıl cıvıl hareketliliğiyle, ışıl ışıl renkleriyle, çoğu zaman aslında var olmayan indirimleriyle 
hayatımıza yeni giren devasa alışveriş merkezlerinin ve pandeminin de etkisiyle alıp başını yürüyen 
internet satış sitelerinin halen yerini dolduramadığı, hatta o pazarları besleyen ticaret sahalarına 
sahip İstanbul… İstoç, Manifaturacılar Çarşısı, Matbaacılar Sitesi… Türkiye ticaretinin nabzını attığı, 
hatta ihracatçılarımız sayesinde dünyaya ürün tedarik eden bu yerlerin yanı sıra, bir de ticaretin 
yanı sıra tarihi dokusu, geleneksel tarzıyla kendisine dünyanın her yerinden akın akın ziyaretçi 
çeken çarşılara sahip İstanbul’umuz. 

Bugünün alışveriş merkezlerinin atası sayılan bu çarşılar her detayında, her taşında, her avizesinde 
ya da kumaşında Osmanlı Döneminden beri birikerek oluşmuş kültürel zenginliğimizin ve ticaret 
kültürümüzün izlerini taşıyor. Bütün duygusallığımızla “para mühim değil buralarda” diyecek olsak 
da, halen hiç azımsanmayacak ölçüde paranın da döndüğü bu çarşıların neredeyse hepsinde hiç 
azımsanmayacak ölçüde başka unsurlar da bulunuyor: el emeği, zenaat ve sanat…

İstanbul turumuzda sıradaki durağımız çarşılar 
olacak. İstanbul’un çarşıları deyince akla her 
türlü çarşı gelebilir… Kendi formatım gereği 
“İstanbul’da ne, nereden alınır?” sorusuna 
yanıt veren bir liste değil de, İstanbul’da kimisi 
asırlardır hizmet veren, içindeki milyonlarca çeşit 
üründen önce tarihi dokusuyla ziyaretçilerini 
karşılayan çarşıları derledim. 

İstanbul’un Çarşıları
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Kapalı Çarşı
Listenin zirvesinde olması gereken elbette Kapalı Çarşı… 61 caddesi ve 4 binden fazla mağazasıyla 
dünyanın en büyük ve en eski kapalı çarşılarından biridir. Toplam 30 bin 700 metrekare alanda 
günlük 250 bin ila 400 bin arası ziyaretçi çektiği kimi internet sitelerinde yazıyor. İnternette yazan 
bir diğer bilgi ise 2014 yılında, 91 milyon 250 bin yıllık ziyaretçi sayısı ile dünyanın en çok ziyaret 
edilen turistik yerleri arasında 1. sırada yer almış olması. Kapalıçarşı, genellikle dünyanın ilk 
alışveriş merkezlerinden biri olarak kabul edilir.

İstanbul'un surlarla çevrili tarihi yarımadasında, Fatih ilçesi sınırlarında ve aynı adı taşıyan 
mahallede bulunan Kapalıçarşı'nın çekirdeğini oluşturan ana yapısı İç Bedesten yani Cevahir 
Bedesteni tartışmalı olmakla beraber büyük olasılıkla Bizans’tan kalmadır. Bu ana çekirdek 48 
metre x 36 metre ölçülerindedir. Ancak Osmanlı'nın İstanbul’u fethinden kısa bir süre sonra Fatih 
Sultan Mehmet'in Kapalıçarşı'nın inşaatına başladığı yıl olan 1460 yılı, esas Kapalıçarşı'nın kuruluş 
yılı olarak kabul görmüştür.

Bugün 30 bine yakın kişiyi istihdam eden ve İstanbul'un önemli simge yapılarından biri olan 
Kapalıçarşı’nın güzelliği ve çekiciliği onun modern alışveriş merkezleriyle rekabetinde her zaman 
önde olmasını sağlamaktadır.

Türkiye ticaretinin 
nabzını attığı, hatta 

ihracatçılarımız 
sayesinde dünyaya 

ürün tedarik eden 
bu yerlerin yanı sıra, 
bir de ticaretin yanı 

sıra tarihi dokusu, 
geleneksel tarzıyla 

kendisine dünyanın 
her yerinden akın 

akın ziyaretçi çeken 
çarşılara sahip 
İstanbul’umuz.
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Mısır Çarşısı
İstanbul ve Türkiye’nin en büyük 
çarşılarından biridir. Kapalıçarşı'dan sonra en 
ünlü kapalı alışveriş kompleksidir. Çarşının 
adının önce "Yeni Çarşı" olduğuna dair çeşitli 
belgeler vardır. Daha sonra 1660 yılında 
Osmanlı Mısır eyaletinin gelirleriyle inşa 
edildiğinden “Mısır Çarşısı” adın aldığı bilinir. 
Çarşı, geçmiş dönemden beri İstanbul'da 
baharat ticaretinin merkezidir. Ancak son 
yıllarda baharat satıcılarının yerini yavaş 
yavaş başka türdeki dükkanlar da almaktadır.

Binanın kendisi Yeni Cami'nin külliyesinin bir 
parçasıdır. Çarşı binası içindeki kiralanmış 
dükkanlardan elde edilen gelirler caminin 
bakımı için kullanılır. Mısır Çarşısı'nda 
baharat, lokum ve diğer tatlılar, mücevherat, 
hediyelik eşya, kuruyemiş ve kuruyemiş satan 
toplam 85 mağaza bulunmaktadır.

Arasta Çarşısı
Sultanahmet Camii’nin arka tarafında 
yer alan Arasta çarşısı da Mısır Çarşısı’nda 
olduğu gibi bir camiiye gelir sağlamak üzere 
kurulmuş bir pazardır. II. Murat Selimiye 
Camiisi için Mimar Davut Ağa'ya yaptırılan 
çarşı 256 metre uzunluğunda, 73 kemerlidir. 
İçinde iki yanda 124 dükkan bulunmaktadır. 
Evliya Çelebi’nin eserinde “Kavaflar Çarşısı” 
olarak bahsettiği çarşıda dükkanı bulunan 
herkesin her sabah doğru iş yapacaklarına 
dair ant içtikleri bir dua kubbesi bulunur. 

Sahaflar Çarşısı
Beyazıt Sahaflar Çarşısı ya da İstanbul 
Sahaflar Çarşısı olarak da bilinen Sahaflar 
Çarşısı Fatih’te eski-yeni kitapların satıldığı 
tarihi bir çarşıdır. Beyazıt Camii, İstanbul 
Üniversitesi, Kapalıçarşı ve Beyazıt Devlet 
Kütüphanesi'ne olan yakınlığı nedeniyle 
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İstanbul’un eski kültür odaklarından biridir. 
Zamanla sahafların ve satılan kitapların 
öncelik ve nitelikleri değişse bile halen Fatih'in 
uğrak yerlerindendir. 

Sahaflar Çarşısı bugünkü konumuna 
taşınmadan önce Kapalıçarşı'nın içerisinde 
bulunuyordu. Evliya Çelebi'nin aktardığı 
bilgilere göre 300 kişinin çalıştığı 50 
dükkandan ibaret bulunan çarşı sonraları 
şimdiki bulunduğu konuma taşınmıştır. 
Dîvânü Lugati't-Türk'ün ele geçen tek 
nüshasının Ali Emîrî Efendi tarafından Sahaflar 
Çarşısı'nda tesadüfen bulunmuş ve 30 Lira ve 
sahafa küçük bir kâr ödemesi yaptıktan sonra 
satın alınmıştır. Çarşı, Türk edebiyatının bir çok 
eserini ve yazarını da etkilemiştir.

Tarihi Bakırcılar Çarşısı
Fatih Bayazıt Mahallesi’nde, İstanbul 
Üniversitesi Merkez Binası bahçesinin doğu ve 
kuzey duvarları altında bir sıra dükkan halinde 

konumlanan Tarihi Bakırcılar Çarşısı bugün 
özellikle turistlerin ilgi odağındadır. Çeşitli 
bakır işi levha bakırdan dövme olarak elle 
yapılmakta ve kazan tencere, kuşhane, sahan, 
tava, tas, leğen, ibrik, güğüm, bakraç, kova, 
maşrapa, sini, mangal, şamdan gibi tamamı 
elde üretilen, geneli geleneksel satılmaktadır. 

Kurulduğu günden bu yana sayıları 200’den 
20’ye düşen bakırcıların bulunduğu çarşı 
İstanbul’un en orijinal mekanlarından biri 
olarak bilinir.

Mehmet Karagöl 
Turizmci

87



KAYNAK 
https://www.ntv.com.tr/n-life/kultur-ve-sanat/besteci-erberk-eryilmazin-
albumune-grammyden-odul,0R-ahPvg9UOShg83ezFQ_w

Besteci Erberk Eryılmaz'ın eserlerinden 
oluşan 'Yoğurtçunun Oyun Havaları' (Dances 
of The Yogurt Maker) adlı albümün yapımcısı 
Judith Sherman, 64. Grammy Ödülleri'nde 
'Yılın Yapımcısı' ödülünün sahibi oldu.
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 
İcra Sanatları Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi 
Besteci Erberk Eryılmaz, ödülden duyduğu 
mutluluğu dile getirerek, "Yaptığımız içimize 
kapanık bir iş aslında. Bunların uzaklara 
gidiyor olması tabii çok mutlu etti" dedi.
Albümdeki eserleri geleneksel Türk 

BESTECİ ERBERK 
ERYILMAZ'IN ALBÜMÜNE 
GRAMMY'DEN ÖDÜL

müziğinden ilham alarak hazırladıklarını 
belirten Eryılmaz, "Geleneksel 
müziğimizdeki tınıları yirmi birinci yüzyıla 
aktarmaya çalışacağız” diye konuştu.
 
Tahta Kaşık, Davul ve Darbuka Gibi Türk 
Çalgıları Kullanıldı
‘Yoğurtçunun Oyun Havaları’ albümü, 
Eryılmaz'ın, Silifke başta olmak üzere Trakya, 
Ege ve Antakya yörelerinin halk müziğinden 
ilham alarak hazırladığı, tahta kaşık, davul 
ve darbuka gibi Türk çalgılarını kullandığı 
ezgilerden oluşuyor.
Eryılmaz, Carpe Diem yaylı dörtlüsüyle 
geçen yıl Amerika'da çıkarttığı ve altı eserin 
yer aldığı albümde kendisi de piyano, tahta 
kaşık, davul ve darbukayla yaylı dörtlüye eşlik 
ediyor.
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KAYNAK 
https://www.gazeteduvar.com.tr/50si-duzenlenecek-istanbul-muzik-
festivalinin-programi-aciklandi-haber-1555119

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın ilk festivali 
olan İstanbul Müzik Festivali, 2022’de 
50. yaşını kutluyor. 6-24 Haziran tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek festivalin bu yılki 
teması 'İstanbul'.

50. İstanbul Müzik Festivali’nin programı, 1 
Mart Salı günü düzenlenen çevrimiçi basın 
toplantısı ile tanıtıldı. 6-24 Haziran tarihleri 
arasında müzikseverlerle buluşacak olan 
festival, 'İstanbul' temasıyla 12 farklı mekânda 
Türkiye ve yurtdışından 65’in üzerinde 
solist, topluluk ve orkestrayı ağırlayacak. 
Bugüne dek dünyanın her yerinden 45 bine 
yakın sanatçıyı İstanbullu müzikseverlerle 
buluşturan festivalin bu yılki programında 
Deutches Symphonie Orchester Berlin, 
Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan 
İstanbul Filarmoni Orkestrası gibi önemli 
topluluklar ve Anna Prohaska, Gautier 
Capuçon, Alice Sara Ott gibi yıldız solistler de 
yer alacak. Festival ayrıca, Festival Komitesi 
tarafından şef ve besteci Tan Dun ile şef 
ve piyanist Thomas Adès’e verdiği eser 
siparişlerinin Türkiye prömiyerlerine ev 
sahipliği yapacak. 

Festival Yıllar Sonra Yeniden AKM'de

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) uzun yıllar 
sonra ilk defa 50. yılında yeniden festival 
mekânları arasında yer alacak. İstanbul 

Müzik Festivali kapsamında hafta sonları 
İstanbul’un farklı park ve mekânlarında 
ücretsiz hafta sonu konserlerinin yanı sıra 
İKSV Alt Kat işbirliğiyle gerçekleştirilen 
Müzikli Bir Hafta Sonu etkinlikleri ile 
çocuklara ve gençlere yönelik atölyeler de 
düzenlenecek. Farklı disiplinlerden isimlerin 
katıldığı, festivalin klasikleşen Konsere Doğru 
Konuşmaları bu yıl da devam edecek.

Özkan Manav ve Tan Dun’a Onur Ödülü

50. İstanbul Müzik Festivali’nin bu yılki 
Onur Ödülü, besteci ve eğitimci Prof. 
Özkan Manav’a; Yaşam Boyu Başarı Ödülü 
ise dünyaca ünlü şef ve besteci Tan Dun’a 
sunulacak. Çağdaş klasik müziğin önde 
gelen isimlerinden, aralarında Grammy ve 
Oscar’ın (Kaplan ve Ejderha-Crouching Tiger 
Hidden Dragon) da bulunduğu pek çok 
prestijli ödülün sahibi olan Tan Dun ayrıca 
bir Türkiye prömiyeriyle festivale konuk 
olacak. Bestecinin Mayıs 2021’de kemancı 
Daniel Hope, piyanist Alexey Botvinov ve 
New Century Oda Orkestrası’nın dünya 
prömiyerini gerçekleştirdiği, İstanbul 
Müzik Festivali ile Borusan Sanat’ın ortak 
siparişçileri arasında olduğu eseri 'İkili 
Konçerto', Türkiye’de ilk kez seslendirilecek.

İstanbul Müzik Festivali'nin ayrıntılı 
programına muzik.iksv.org adresinden 
erişilebilir.

50.'Sİ DÜZENLENECEK 
İSTANBUL MÜZİK 
FESTİVALİ'NİN 
PROGRAMI AÇIKLANDI
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En İyi Kadın Oyuncu ödülü: Jessica Chastain 
(The Eyes of Tammy Faye)

En İyi Erkek Oyuncu ödülü: Will Smith (King 
Richard)

En İyi Uluslararası Film ödülü: Drive My Car

En İyi Film Kurgusu: Dune

En İyi Belgesel ödülü: Summer of Soul

En İyi Film Müziği ödülü: Dune

En İyi Uyarlama Senaryo ödülü: Coda

En İyi Özgün Senaryo ödülü: Belfast

En İyi Kısa Film ödülü: The Long Goodbye

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü: Troy 
Kotsur

En İyi Görsel Efekt ödülü: Dune

En İyi Kısa Belgesel Film ödülü: The Queen of 
Basketball

En İyi Sinematografi ödülü: Dune

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü: Ariana 
Debose

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı ödülü: The Eyes 
of Tammy Faye

En İyi Özgün Şarkı ödülü: No Time To Die

En İyi Yapım Tasarımı ödülü: Dune

En İyi Kostüm Tasarımı ödülü: Cruella

En İyi Animasyon ödülü: Encanto

En İyi Kısa Animasyon ödülü: The Windshield 
Wiper

En İyi Ses ödülü: Dune

ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby 
Tiyatrosu'nda düzenlenen ve sunuculuklarını 
Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall'un 
yaptığı 94. Oscar Ödül töreni, bu yıl tamamen 
dolu salonda gerçekleştirildi.

"The Power of the Dog" adlı yapımın 12 
adaylıkla dikkati çektiği ödüllere, "Dune" filmi 
10, "Belfast" ve "West Side Story" filmleri de 7 
dalda aday olmuştu.

Tüm aile bireyleri işitme engelli olup ailede 
duyma yetisine sahip tek kişi olan Ruby'nin 
müziğe olan ilgisini ve daha sonra ailesinin 
sorumluluğu ile müzik tutkusu arasında 
kalmasını anlatan dram filmi CODA, gecede 
'En İyi Film' ödülünü kazandı. 

En İyi Erkek Oyuncu ödülü King Richard filmi 
ile Will Smith'e giderken, En İyi Kadın oyuncu, 
The Eyes of Tammy Faye filmi ile Jessica 
Chastain oldu.

Oscar kazanan ilk işitme engelli törene damga 
vurdu

"CODA" filmindeki performansıyla "En İyi 
Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan 
Troy Kotsur ise Akademi Ödülleri tarihinde 
Oscar kazanan ilk işitme engelli olarak tarihe 
geçti.

Törende ödüle layık görülenler:

En İyi Film ödülü: CODA

En İyi Yönetmen ödülü: Jane Campion (The 
Power of the Dog)

KAYNAK 
https://www.trthaber.com/haber/guncel/2022-oscar-odul-toreninde-kimler-
hangi-�lmler-odul-aldi-94-oscar-odulleri-sahiplerini-buldu-667460.html

94. OSCAR 
ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ  
BULDU
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64. GRAMMY 
ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ 
BULDU

KAYNAK 
https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/-64-grammy-odulleri-sahip-
lerini-buldu-/2554480

Müzik dünyasının "Oscar"ı olarak bilinen 
Grammy Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu 
törende, Jon Batiste yılın albümü ve en iyi klip 
dahil 5 ödülü kucaklayarak geceye damgasını 
vurdu.

64. Grammy Ödülleri, Las Vegas kentindeki 
MGM Grand Garden Arena'da düzenlen 
törende sahiplerini buldu.

11 dalga aday gösterilen Jon Batiste, yılın 
albümü, en iyi klip, görsel medya için en iyi 
film müziği, en iyi Amerikan folk performansı, 
en iyi Amerikan folk şarkısı ödüllerini alarak 
gecenin öne çıkan ismi oldu.

19 yaşındaki Olivia Rodrigo da en iyi yeni 
sanatçı, en iyi pop vokal albümü ve en iyi solo 
pop performansı gibi dallarda ödülleri alarak 
adından söz ettirdi.

Diğer yandan, Silk Sonic grubu, yılın kaydı, 
yılın şarkısı, en iyi R&B şarkısı ödüllerini "Leave 
the Door Open" adlı şarkılarıyla kazandı.

64. Grammy Ödülleri'nin kazananları şöyle:

Yılın Kaydı: Leave the Door Open (Silk Sonic)

Yılın Albümü: We Are (Jon Batiste)

Yılın Şarkısı: Leave the Door Open (Silk Sonic)

En İyi Yeni Sanatçı: Olivia Rodrigo

En İyi Pop Vokal Albümü: Sour (Olivia Rodrigo)

Yılın Prodüktörü: Jack Antonoff

En İyi Rap Albümü: Call Me If You Get Lost 

(Tyler, the Creator)

En İyi Rap Şarkısı: Jail (Kanye West ve Jay-Z)

En İyi Rap Performansı: Family Ties (Baby Keem 
ve Kendrick Lamar)

En İyi R&B Albümü: Heaux Tales (Jazmine 
Sullivan)

En İyi Country Albümü: Starting Over (Chris 
Stapleton)

En İyi R&B Şarkısı: Leave The Door Open (Silk 
Sonic)

En İyi Solo Pop Performansı: Drivers License 
(Olivia Rodrigo)

En İyi Grup Pop Performansı: Kiss Me More (Doja 
Cat feat. SZA)

En İyi Geleneksel Pop Vokal Albümü: Love for 
Sale (Tony Bennett ve Lady Gaga)

En iyi R&B Performansı: Leave The Door Open 
(Silk Sonic) ve Pick Up Your Feelings (Jazmine 
Sullivan)

En İyi Dans Kaydı: Alive (Rufus Du Sol)

En İyi Rock Performansı: Making a Fire (Foo 
Fighters)

En İyi Rock Şarkısı: Waiting on a War (Foo 
Fighters)

En İyi Rock Albümü: Medicine at Midnight (Foo 
Fighters)
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Yıldız, sergilenen eserlerin yanı sıra müzede 
ciddi bir teknolojik alt yapının olduğuna 
vurgu yaparak, teknolojik enstalasyonlarla 
da ziyaretçilerin İslam Medeniyetinin bütün 
boyutlarına hakim olma şansı yakaladığını 
aktardı.

İslam Medeniyetleri Müzesi Hakkında

Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde 10 bin 
metrekare kapalı alana kurulu, 15 tematik 
bölümden oluşan İslam Medeniyetleri 
Müzesi'nde 800'e yakın eser bulunuyor.

Müzede, Hazreti Muhammed'in eşyaları ve 
temsili ayak izinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim'in 
ilk nüshaları, Kâbe kapısı perdesi, Kur'an-ı 
Kerimler, Hacer'ül Esved ve Hırka-i Saadet 
mahfazaları ile Hilye-i Şerifler yer alıyor.

Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde bulunan 
İslam Medeniyetleri Müzesi ilk ziyaretçilerini 
ağırlıyor.

Milli Saraylara bağlı saray ve müze 
koleksiyonlarından seçilen eserlerle 
hazırlanan müze, ziyarete açıldığı ilk gün 
vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, 
müzenin ilk gününde vatandaşlar 
tarafından gördüğü ilgiden memnun 
olduğunu söyledi.

İSLAM 
MEDENİYETLERİ 
MÜZESİ 
ZİYARETÇİLERİNİ 
AĞIRLAMAYA 
BAŞLADI

KAYNAK 
https://www.ntv.com.tr/n-life/kultur-ve-sanat/islam-medeniyetleri-muzesi-
ziyaretcilerini-agirlamaya-basladi,zqctf-Hf3EiFL04mEZAQPw
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KAYNAK 
https://www.ntv.com.tr/n-life/kultur-ve-sanat/akmikonik-siluetini-
tamamlayacak-heykeli-ariyor,mu5gjGgwIU-6rbgy1CMX5g

"ATATÜRK  
KÜLTÜR MERKEZÎ"  
iKONIK SiLÜETiNi 
TAMAMLAYACAK 
HEYKELi ARIYOR
Atatürk Kültür Merkezi, mimarisini kalıcı sanat 
eserleriyle zenginleştirerek yarınlara taşımak amacıyla 
yeni bir heykel yarışması düzenliyor. AKM yerleşkesiyle 
bütünleşecek ve Taksim Meydanı’ndan görünür olacak 
heykel, alanında duayen isimlerden oluşan bir jürinin 
değerlendirmeleri sonucunda seçilecek.

Geçtiğimiz ekim ayından bu yana sanatseverleri 
yenilenen yüzüyle karşılayan Atatürk Kültür Merkezi, 
ikonik silüetini tamamlayacak heykeli arıyor. 

Atatürk Kültür Merkezi'nin mimari ruhunu ve sanatsal 
kimliğini yansıtması beklenen eser, ülke çapında 
düzenlenen bir yarışmayla seçilecek. 

Yarışma sonucunda birinciliğe layık görülen heykel, 
Atatürk Kültür Merkezi'nin Taksim Meydanı’na bakan 
cephesinde, AKM yerleşkesiyle Mete Caddesi’nin 
kesişim noktasında sanatseverleri selamlayacak.
AKM’nin mimarisiyle öne çıkan yerleşkesiyle 
bütünleşecek ve Taksim Meydanı’ndan da 
seyredilebilecek olan eser, mimar, sanatçı ve 
akademisyenlerden oluşan seçkin bir jürinin 
değerlendirmeleri sonucunda belirlenecek.
BİRİNCİYE 150 BİN TL ÖDÜL
Celaleddin Çelik, Günseli Kato, Hüsamettin Koçan, 
Murat Tabanlıoğlu, Osman Dinç, Seçkin Pirim ve Şakir 
Gökçebağ gibi alanlarının zirve isimlerinden oluşan 
jürinin birinciliğe layık gördüğü sanatçı 150 bin TL, 
ikinciliğe layık gördüğü sanatçı 100 bin TL, üçüncülüğe 
layık gördüğü sanatçı 50 bin TL para ödülü kazanacak. 
Mansiyona değer görülen üç sanatçı, 20 bin TL ile 
ödüllendirilecek.

Yarışmaya 18 yaşını dolduran ve Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olan herkes katılabilecek.
Son teslim tarihi 25 Temmuz olan yarışmaya sanatçılar, 
eserleri için fiziksel veya dijital olarak hazırladıkları 
sunumlar ve tasarım maketleriyle başvurmaları 
gerekiyor.

SANATÇIYA VE GÜZEL SANATLARA TEŞVİK
Atatürk Kültür Merkezi Heykel Yarışması, AKM’nin eşsiz 
mimarisini kalıcı sanat eserleriyle zenginleştirerek 
yarınlara taşıma misyonunun bir parçası olarak 
düzenleniyor.
AKM’nin nihai silüetini belirleyecek yarışma, yerleşkede 
yaratıcı ve çağdaş bir çevre tasarımı oluşturmanın yanı 
sıra sanatçılara ve güzel sanatlara teşvikte bulunma amacı 
taşıyor.

Yarışmada birinci seçilen heykel, AKM yerleşkesiyle 
bütünleşerek Taksim Meydanı ile güçlü bir diyalog 
kuracak. Bu nedenle yarışmaya katılacak eserlerin, 
mekandan bağımsız, herhangi bir mekanda var 
olabilecek çalışmalar olmak yerine bulunduğu yer ile ilişki 
kuran, mekânsal bütünlüğe katkıda bulunan bir üslup 
taşımaları bekleniyor.  

KÜLTÜREL DEVAMLILIK SAĞLANACAK
İstanbul’un kalbi Beyoğlu’nda şehrin kültür sanat 
yaşamına yön veren Atatürk Kültür Merkezi, tarihi 
boyunca mimari mekan ile sanat eserleri arasında yoğun 
ve verimli ilişkiler kuran bir kurum olma özelliği taşıyor.
Günümüzde dünyanın sayılı kültür sanat merkezleri 
arasında yer alan AKM, eski binasının yapımından 
sonra da çeşitli sanat kategorilerinde ulusal bir yarışma 
düzenlemişti.
Heykel, seramik, resim, seramik ve fresk dallarında 1968 
yılında düzenlenen yarışmanın resim dalı birincileri olan 
Oya Katoğlu ve Mustafa Pilevneli’nin eserleri bugün hala 
AKM opera fuayesinde sergileniyor.
Heykel dalının birincisi Cevdet Bilgin’in bronz heykeli 
AKM’nin girişindeki havuzun kenarında sanatseverlerle 
buluşuyor. Yine bu yarışmada ödül alan ve eski AKM 
binasının iç mekanını süsleyen Sadi Diren imzalı seramik 
panolar, ülkemizin önemli kültür mirasları arasında yer 
alıyor.
Yarışma, kazanımları günümüze dek ulaşan 1968 tarihli 
yarışmayla devamlılık arz etmesi ve AKM’nin kültürel 
devamlılık misyonunu hayata geçirmesi itibarıyla da 
önem taşıyor.
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Vizyondaki 
Filmler

STARDUST
Yönetmen:  
Gabriel Range

Oyuncular:  
Johnny Flynn,  
Jena Malone,  
Marc Maron

Tür: Belgesel

Vizyon Tarihi: 15.04.2022

7 YEDİ 
 Yönetmen: 
Buğra Kekik

Oyuncular: 
Tuncay Gençkalan,  
Reha Özcan,  
Ayşenil Şamlıoğlu

Tür: Dram

Vizyon Tarihi: 15.04.2022

ZALO
Yönetmen: 
Necati Aslan

Oyuncular: 
Sermiyan Midyat,  
Tuğçe Topçu,  
Kıvanç Baran Aslan

Tür: Komedi

Vizyon Tarihi: 15.04.2022
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KUZEYLİ
Yönetmen:  
Robert Eggers

Oyuncular: 
Alexander Skarsgård, 
Claes Bang,  
Nicole Kidman

Tür: Aksiyon

Vizyon Tarihi:  
22.04.2022

AYNASIZ HALUK
Yönetmen: 
Bülent İşbilen

Oyuncular:  
Erdal Özyağcılar,  
Tolgahan Sayışman,  
Algı Eke

Tür: Komedi

Vizyon Tarihi:  
29.04.2022

KİM DEMİŞ 
KÖTÜYÜZ DİYE?
Yönetmen:  
Pierre Perifel

Oyuncular:  
Sam Rockwell, 
Marc Maron, Awkwafina

Tür: Animasyon

Vizyon Tarihi: 29.04.2022

DOKTOR 
STRANGE 2
Yönetmen: 
Sam Raimi

Oyuncular: 
Elizabeth Olsen,  
Benedict Cumberbatch, 
Rachel McAdams

Tür: Aksiyon

Vizyon Tarihi: 06.05.2022

THOR: LOVE 
AND THUNDER
Yönetmen:  
Taika Waititi

Oyuncular:  
Chris Hemsworth,  
Natalie Portman,  
Christian Bale

Tür: Aksiyon

Vizyon Tarihi: 06.05.2022
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Tarihte Bu Ay
1 Mayıs 1964: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) kuruldu.

3 Mayıs 1481: Fatih Sultan Mehmet’in vefatı.

3 Mayıs 1920: TBMM’nin ilk kabinesi kuruldu.

10 Mayıs 1795: 3. Selim döneminde Halıcıoğlu’nda, ilk topçuluk okulu           
“Mühendishane-i Berri Hümayun” açıldı.

11 Mayıs 2014: Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donetsk ve Lugansk şehirlerinde 
yapılan halk oylamasında, Rusya'ya bağlanma kararı çıktı.

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

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

14 Mayıs 1560: Türk denizcilik tarihinin en büyük zaferlerinden olan Cerbe Deniz 
Savaşının kazanılması.

17 Mayıs 1880: Devlet adamı ve Şair Ziya Paşa’nın vefatı.

19 Mayıs 1919: Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı.

20 Mayıs 1878: Çırağan Sarayı olayı ve Ali Suavi’nin bu olayda ölümü.

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

29 Mayıs 1453: Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethetti.
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