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Değerli Çekmeköy 2023 Okurları
Nasıl ki bütün canlıların suya, güneşe ihtiyacı varsa 
insanoğlunun da bunların dışında ruhunu besleyebilmesi 
için okumaya ihtiyacı vardır. Okuduğumuz tür her ne olursa 
olsun zihnin genişlemesi, yeni ufuklar kazanılması, dil 
becerilerinin gelişmesi, kelime haznesinin artması, düzgün 
bir diksiyona sahip olması gibi pek çok katkılarla insanın 
gelişimine katkı sağlar. Kitaplarla hemhal oldukça bilgi ve 
görgü düzeyi artar, hayata, insanlara, olaylara farklı, yapıcı 
ve pozitif bakabilme yeteneği kazanırız.

Okuma anlayışı ve alışkanlığı küçük yaşlarda başlamaktadır. 
Bu nedenle aile bu konuda oldukça önemli bir yere sahiptir. 
Ailede başlayan okuma sevgisi ve kitaplara olan düşkünlük 
çocuğun ilerleyen yıllarda da kitaplar ile hemhal olmasını 
sağlamaktadır. Ailede başlayan bu bilinç okulda pekiştirilerek 
devam etmektedir. Bizler de çocuklarımızın, gençlerimizin 
her yaştan vatandaşımızın kitaplarla bir arada olması, 
bilgi ve birikimlerine bir nebze de olsa katkıda bulunmak 
amacıyla ilçemizin her mahallesine kitap kafeler açmaya 
başladık. Hizmet vermeye başlayan kitap kafelerimize ve 
kütüphanelerimize yenileri de eklenerek sizleri kitaplarla 
buluşturmaya devam edeceğiz.

En kıymetli bilgilerin öğrenildiği okullarımızda yeni eğitim-
öğretim yılı da Eylül ayı itibariyle başlıyor. Bu vesileyle 
geleceğimizin ışığı öğrencilerimize ve bu ışıkların daima 
parlamasını sağlayan öğretmenlerimize 2022-2023 eğitim-
öğretim döneminde başarılar diliyorum.

Kıymetli Okurlar
Bu topraklarda varlığımızı devam ettirebilmek, bu toprakların 
Türk yurdu olduğunu bütün cihana gösterebilmek için 
şüphesiz birçok mücadele verildi. Kurtuluş Savaşı’nda, 1. 
Dünya Savaşı’nda, 15 Temmuz Darbe girişiminde, Zeytin 
Dalı, Barış Pınarı gibi harekatlarda pek çok şehit verdik, 
onlarca, yüzlerce gazimiz oldu. Şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, gazilerimize hayırlı, sağlıklı bir ömür diliyorum. 
Bu vesileyle 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle bütün 
gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

www.cekmekoybelediyesi.tv
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Editör 

Kıymetli Okurlar

Eylül, sonbaharı hissettiğimiz, yaz sıcaklarından sonra biraz 

da olsa serinlediğimiz, yaprakların bir bir sararıp düştüğü ay. 

Bu ay kimileri için yeni heyecanlar da demek. Çocuklarımızın, 

gençlerimizin yeni eğitim-öğretim döneminin başlangıcı. 

Okula yeni başlayanlar, liseye, üniversiteye geçiş yapanlar 

yeni insanlarla tanışmanın, yeni bilgiler öğrenmenin, hayata 

yeni bir adım daha atmanın heyecanı içindeler. Hayatlarını 

şekillendirdikleri bu yolda heybelerinde her zaman güzel 

anılar, iyi insanlar, zihin dünyalarını açacak yeni bilgiler, 

yeni kitaplar biriktirmelerini diliyorum. 2022-2023 eğitim-

öğretim döneminde öğrencilerimize ve onların kıymetli yol 

göstericileri öğretmenlerimize başarılar diliyorum

Eylül sayımızda sizler için önemli röportajlar ve yazılar 

hazırladık. Okul döneminde çocukların beslenmesinde 

dikkat edilmesi gereken hususları Diyetisyen Betül Ceylan 

kaleme aldı, Veysel Şahin geçtiğimiz ay kaybettiğimiz Yazar 

Rasim Özdenören’in edebi kişiliği ve eserleri üzerine keyifli 

bir yazı hazırladı, haber spikeri Mehmet Aydın ile keyifli bir 

röportajımız da yine bu sayıda yer alıyor.

Yeni bir ayda, yeni konular, yeni yazılar, yeni röportajlar ile 

birlikte olmak ümidiyle.
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Eylül ayı, rüzgârla savrulan 
yaprakların toprağa karışması, 
okul vaktinin gelişi ve aynı 
zamanda hüzün, ayrılık, 
romantizm ve aşkın da ayıdır. 

Romantizm, aşk derken kişinin ruh ikizini 
buluşu geliyor akıllara... Bu ruh ikizi 
kavramı ne ola ki? 

Ruh ikizi dediğin halini bakışından 
anlayan, karşısındaki kişinin isteklerini o 
istemeden önüne seren, sermek adına 
emek harcayan, çaba sarf eden karşı cins 
olabilir mi ne dersiniz?

Diğer yarım diyebileceğin, hüznünü, 
sevincini, ayıbını ya da en şanlı 
özelliklerini paylaşabileceğin kişi...

Dünyaya aynı pencereden bakabildiğin 
ve bu pencerede bakışırken hiç 
sıkılmadan bir ömür boyu birlikteliğini 
sürdürebildiğin, sürdürebileceğine 
inandığın kişidir.

 

Aşk her şeyi affeder 
mi” diyor ya şarkı... 
Affedilmeyecek 
hatalar, yalanlar, 
yanlışlar olmamalı 
aşkta.
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Gözünden akan tek bir damlanın bile 
mutluluktan olması için çırpınan, hadi 
hüzünden ağladın diyelim, ağlasan bile bu 
gözyaşlarına değecek biri...

Yalansız dolansız sevebilecekse sevmeli insan 
dediğin. Aklında binbir tilki gezen insan, 
karşısındakinin de hayatını karıştırmamalı, 
tabiri caizse başını yakmamalı. Sevmeyi 
bilmiyorsa aşık da olmamalı, başlamamalı bir 
ilişkiye, fiziken yanında olamayacağın kişinin 
yüreğine de zarar vermemeli en azından. 
İlgi alaka günden güne azalacak hatta yok 
olacaksa başlamamalı bu aşk. Ki bu ilişkiye 
aşk demek de yanlış olur. 

Özletmemeli mesela; hasret bırakmamalı. Aşk 
dediğin sevdiğinin, kendisini sevenin manen 
eksiklerini tamamlatmalı. Delikler açmamalı, 
girdaplara sokmamalı... 

“Aşk her şeyi affeder mi” diyor ya şarkı... 
Affedilmeyecek hatalar, yalanlar, yanlışlar 
olmamalı aşkta.

Affedilmeyecek hatalar barındırıyorsa ilişki, 
o bozuk haliyle devam etmemeli. Huzur 
değil de karanlıklar dehlizinde hissettiriyorsa 
ızdıraba döndürmemeli birlikteliği. Sevgi, 
saygı ömür boyu, aşk sürmeli” denir ya, 
bitmemeli aşk dediğin... O da sürmeli bir 
ömür boyu!

Karşılıklı mutluluk sarmalı, sevinç ve heyecan 
dolu olmalı. Bir kişiyi üzmek, mutsuz etmek 
büyük hatalardan, büyük günahlardan ise 
eğer, aşkı yaşayan, karşı tarafın hayatını 
mutsuz bir hayata dönüştürmemeli. Zira 
bu büyük günahı kaldıracak bir yürek yok. 
Rabbimiz kimsenin kimseyi üzmesine izin 
vermiyor, hiç birimizin böyle bir hakkı yok, 
yani bekletmek ve hayal kırıklığına uğratmak 
kimsenin hakkı değil. İnsanı kendinden 
başkası mutlu edemez belki ama aşık 
dediğin, sevdiğini mutlu etmektir aslında. 
Karşısındakinin kalbine yangın düşürmek 

değil. Uykusuz kalmasına sebep olmamak, 
aksine rahatça huzurluca, tebessümle uykuya 
dalmasının nedeni olmalıdır. Yarı yolda değil, 
yolun sonunda bile bırakmamaktır. 

Aşk hüzün taşıyorsa aylardan Eylülmüş, 
Şubatmış pek fark etmiyor. 

Aslında sevdiğin için sabretmektir aşk 
dediğin, sadakat ve güven içerir. Doğru 
zamanda gelen doğru insan; huzurdur. 
Dünyanın doruğunda, muhteşem bir 
manzaranın karşısında hissettirir insanı. 
Sonsuz aşk varsa; solan çiçekler açar, kuruyan 
göller coşar ve kararan gökyüzü aydınlanır, 
güneş ışıldar... 

Kabul olan duadır bir bakıma. Güven içinde 
yoldaş olmaktır bir ömür boyu. Sırtını 
dayadığın değil, güç aldığın güç verdiğin 
diğer yarındır. Umuda umut katan, gücüne 
güç katandır. Kelebekler uçurur kalbinde. 
Aşığın aklını olumsuz düşüncelerden çeker 
alır. Kendini değerli hissettirir. Ayaklarını 
yerden kestirir. Başarılarına başarı katar 
verdiği enerji ve heyecan ile. 

Aşk dediğin ne muamma bir şey ve ne kadar 
büyük ihtiyaç. Yalnızlık Allah’a mahsus. 
Dünyevi aşktan bahsedilirken gerçek aşkı 
da es geçmeyelim. Rabbe duyulan aşk ile 
yanıp tutuşan gönülleri de unutmamalı. 
Ancak; bu büyük, ilahi aşkı bir kaç satır ile dile 
getiremeyiz. 

Belki bir sonraki yazıya...

Gönül Demet 
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OKUL ALIŞVERİŞİNDE  
DİKKAT EDİLMESİ  
GEREKİLEN NOKTALAR

Bir ürünün üzerinde TSE markası bulunması, 
bu ürünün üretim yerinde tetkikler 
yapıldığını, ürünün TSE laboratuvarlarında 
test ve muayenelerden geçtiğini 
göstermektedir. Tüm tetkikler sonunda 
standarda uygunluğu tespit edilen ürünler 
TSE markası kullanmaya hak kazanmaktadır. 
Dolayısıyla TSE markası, hem ürünlerin ilgili 
standarda uygunluğunun hem de sağlıklı, 
güvenli ve kaliteli olduğunun tescili anlamına 
gelmektedir. Tüketicilerin okul alışverişlerinde 
ve oyuncaklarda araması gereken bir başka 
marka ise CE işaretidir. CE işareti, üzerine 
iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre 
açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu 
gösteren ve Avrupa Birliği ülkelerinde serbest 
dolaşımı sağlayabilmek adına belirli mallarda 
bulunması zorunlu olan bir işarettir.

Uzmanlar ayrıca; velilerin aldıkları ürünlerin 
üzerinde ürünün mekanik ve fiziksel 
özelliklerinin standartlara uygunluğunu 
gösteren EN71-1, 

Yanmazlık özelliğine ilişkin standartlara 
uygunluğunu gösteren EN71-2, 

Ağır metallerin belirlenen sınırlar dahilinde 

kullanıldığını gösteren EN71-
3 işaretlerini, fitalat ve BPA 
analizlerini ve diğer oyuncak 
güvenliği standartlarını da 
aramaları gerektiğini vurguladı.

Peki, çocuklarımızı kalitesiz kırtasiye 
malzemelerindeki olası risklerden 
korumanın yolları nedir? 

Yanlış ayakkabı ayak problemine davetiye 
çıkarır

Okul çağı çocuklarına seçilecek ayakkabılar 
rahat, yumuşak ve esnek olmalıdır. Esnek 
olmayan ayakkabılar ayak hareketlerini ve 
kas gücü gelişimini kısıtlar. Ayakkabı ayağı 
sıkmamalı, çocuğun ayağına uygun olmalıdır. 
İki ayak arasında boyut farkı varsa büyük olan 
ayağa göre seçim yapılmalıdır. Terletmemeli, 
sıcak havalarda havayı geçirmeli ve 
soğuktan da korumalıdır. Tabanı kaygan 
olmamalı, şoku emebilmeli ve ayak kavsini 
destekleyebilmelidir. Topuklu veya burnu 
dar modeller tercih edilmemeli, ayakkabının 
ön kısmı geniş ve yuvarlak olmalıdır. Arka 
kısmı ise topuğu sağlam şekilde tespit 
edebilmelidir.

2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesinde, kırtasiye 
ürünleri ve okul kıyafetleri alışverişlerinin yoğun 
olarak yapıldığı bir dönemdeyiz. Çizgi film 
kahramanlarıyla süslenmiş, albenisi yüksek, renkli 
kırtasiye ürünleri reyonlardaki yerini aldı. Konu ile 
ilgili uzmanlar da yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğrenci 
ve velilere, okul alışverişlerinde dikkat etmeleri gereken 
konulara ilişkin uyarılarda bulundu. Velilerin risklere karşı 
okul alışverişi yaparken dikkat etmeleri gereken basit ancak 
etkili yöntemler olduğunu kaydetti.
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Okul kıyafetleri pamuklu ve yünlü olmalı

Okul kıyafetlerini seçerken kaliteye 
önem verilmeli, ağırlıklı olarak pamuklu 
ve yünlü kumaşlardan dikilen giysiler 
tercih edilmelidir. Polyester, naylon, 
akrilik gibi sentetik ipliklerden dokunan 
kumaşlar vücudun ısı dengesini bozarak 
aşırı terlemeye neden olabilir. Bunun için 
aileler kıyafetlerin iç yüzüne yerleştirilen 
etiketleri mutlaka okumalı ve uygun 
olmayan malzemeden yapılmış giysilerden 
kaçınmalıdır. Çocukların içinde rahatça 
hareket edebildiği ölçüleri uygun kıyafetler 
alınmalıdır.

Kırtasiye malzemeleri kaliteli olmalı

Çocukların sağlığı ve güvenliği için kalitesiz, 
ucuz, markasız, içeriği belli olmayan kırtasiye 
malzemelerinden uzak durulmalıdır. Çünkü 
kalitesiz kırtasiye malzemelerinde sağlığa 
ciddi tehdit oluşturan toksik kimyasal 

madde kullanılma olasılığı yüksektir. Bu 
maddelerden bazıları keçeli kalemler, okul 
ve beslenme çantaları, kalem kutuları, su 
mataraları, çocuk giysilerindeki plastik 
baskı ve aksesuarlar, spor ayakkabılar 
gibi birçok üründe kullanılan ve plastiğin 
yumuşayarak esneklik kazanmasını sağlayan 
fitalat, ayakkabı ve okul çantalarında 
kullanılan azo boyar maddeler, ağaç kırtasiye 
ürünlerinde kullanılan su itici özelliği 
sağlayan formaldehit ve ağır metallerdir. 
Bu kimyasalların ağız yoluyla alınması veya 
deriden emilmesi halinde vücutta birikerek 
ciddi metabolik hastalıklara, alerjilere 
veya zehirlenmelere neden olabileceği 
hatta bazılarının uzun vadede kansere yol 
açabildiği bilinmektedir. 

Kırtasiye alırken  
dikkat edilmesi gerekenler
1.  Kırtasiye ürününü seçerken, üretici/
ithalatçısının açık adının ve adresinin 
bulunduğu ürünler tercih edilmeli. Özellikle 
okul çantalarında merdiven altı diye tabir 
edilen markası, modeli belli olmayan üretici/
ithalatçı bilgisi bulunmayan ürünler tercih 
edilmemeli. 

2. Satın alınan kırtasiye ürünlerinde, özellikle 
boya kalemlerinde 'CE' işareti ve 'EN 71 
standardına uygundur' ibaresinin bulunup 
bulunmadığına bakılmalı. 

3. Oyuncak şeklindeki veya oyuncak niteliği 
taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş 
grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin 
ve diğer uyarıların bulunup bulunmadığına 
dikkat edilmeli. 

4. Oyuncak şeklindeki kırtasiye ürünlerinde 
'CE' işaretinin bulunup bulunmadığı kontrol 
edilmeli. 

5. Sprey boya ve yapıştırıcılar su bazlı olmalı 
ve solvent içermemeli. Tekstil ve ayakkabı 
ürünlerinde de etiket ve işaretler Türkçe ve 
kolay okunabilir olmalı.
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Estrofem nedir?

Estrofem, kadınlık hormonu olarak bilinen 
östrojen hormonun bir türü olan estradiol 
içermektedir. Doğurganlık üzerindeki rolü 
büyüktür. Yalnızca tüp bebek tedavilerinde 
değil; menopoz döneminin etkilerinin 
azaltılmasında ve histeroktomi gibi 
operasyon sonrasında vücudunda östrojen 
hormonun yetersizliğinin tedavisinde de 
kullanılmaktadır. Oral yolla alınması gereken 
film tabletlerden oluşan bir ilaçtır.

Estrofem tüp bebek tedavisinde neden 
kullanılır?

Estradiol veya östrojen öncelikle 
yumurtalıklardan, daha sonra plasenta 
tarafından üretilen bir hormondur. 
Hamileliğin en önemli hormonlarından biri 
olan östrojen, rahimdeki endometriyum 
dokusunun kalınlaşmasına yardımcı 
olur. Estradiol seviyesinin doğru 
olmaması durumunda folikülün normal 
büyümeyeceğini ve gelişmeyeceğini bilmek 
çok önemlidir. Bu nedenle tüp bebek 
uzmanları tarafından embriyo transferi 
öncesinde rahimin sağlıklı bir hamilelik için 
hazırlanmasına yardımcı olmak için östrojen 
takviyesi reçete etmektedir. Estrofem de 
östrojen takviyesi için sıkça kullanılmakta 
olan bir ilaçtır. Yapılan araştırmalara göre 
ilacı kullanmış olan kadınlarda embriyonun 
yerleşme ihtimali daha yüksek, gebeliğin 

Tüp Bebek  
Tedavisinde Estrofem
Tüp bebek tedavisi gören kadınlar, hormon düzeylerinin gebeliğe elverişli 
olması için çoğu zaman birtakım ilaçlar kullanmak durumunda kalırlar. Bu 
ilaçlardan biri de tüp bebek sürecindeki birçok kadının aşina olduğu estrofem 
hapıdır. Tüp bebek tedavisinde estrofem kullanımının temel sebebi, gebeliğin 
oluşmasına yardımcı olmaktır.
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düşük ile sonlanma oranının daha az olduğu 
tespit edilmiştir.

Östrojen takviyesi aynı zamanda sağlıklı bir 
hamileliğin sürdürülebilmesi için de gereklidir. 
Plasenta fonksiyonlarına yardımcı olur, 
rahime giden kan akışını hızlandırır ve vücudu 
emzirmeye hazırlar.

Estrofem günde kaç tane alınmalıdır?

Estrojem, genellikle günde bir kez alınan 
bir ilaçtır. Ancak en doğru kullanım, yapılan 
tetkikler sonucunda belirlenmelidir. Her 
kadının ihtiyacı olan östrojen oranı farklı 
olduğu için, ilacın kullanım şekli ve dozajı 
kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Rahim 
astarının çok ince olması durumunda 
ilacın miligram düzeyi daha yüksek olarak 
ayarlanabilir. Herhangi bir olumsuz durumla 
karşılaşmamak için yalnızca hekim tarafından 
reçete edildiği şekilde kullanılmalıdır.

Estrofem bebeğe zarar verir mi?

Estrofem ilacının amacı, embriyonun rahime 
tutunmasını sağlamaktır. Bu aşamadan sonra 
östrojen, plasenta tarafından salgılandığı 
için takviye alınmasına gerek yoktur. Yaklaşık 
olarak gebeliğin 6. haftasından sonra bebeğin 
kalp atışlarının duyulmasıyla birlikte ilacın 
kullanımının bırakılması istenir.

Östrojen ilaçları, gebelik esnasında zararlı 
olabilmektedir. Ancak bazı gebeliklerin 
gerçekleşmesi için de bu ilaçlara ihtiyaç 
duyulmaktadır. Kar – zarar oranı iyi yapılarak, 
kullanım süresi ve doz miktarı dikkatli 
belirlenerek alınması gerekir.

Estrofem ilacının yan etkileri var mıdır?

Her ilaç türünde olduğu gibi estrofem ilacının 
da birtakım yan etkileri bulunabilir. Hafif ve 
daha sık görülen etkiler şöyledir:

Göğüslerde hassasiyet,

Kilo alma,

Baş ağrısı,

Şişkinlik,

İshal,

Kusma,

Mide bulantısı,

Karın ağrısı.

Nadir olsa da görülen bazı yan etkiler, ciddi 
sonuçlara sebebiyet verebilir. Aşağıda 
belirtilen durumlarda mutlaka acilen doktora 
danışılmalı ve gerekirse ilacın kullanımına son 
verilmelidir:

Deri döküntüleri gibi alerjik reaksiyonlar,

Cinsel istekte azalma,

Göğüslerde kitleler,

Yutma güçlüğü,

Bayılma,

Sarılık,

Olağandışı vajinal kanama veya akıntı,

Ruh halinde ani değişmeler.

Tüp bebek tedavisinde estrofem kullanımı, 
hekim tarafından önerildiği takdirde mutlaka 
gereklidir. Tüp bebekteki başarı oranı, 
kullanılan ilaçlarla birlikte artış göstermektedir.

Tüp Bebek  
Tedavisinde Estrofem

Dr. Havva  
Pars Ağargün
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Okul iyice sakinleşmişti. 
Küçük kızın önünde bir sınav 
daha vardı. Bu sınav son 
elemeydi. Çocuklar sınav 
salonunun önünde bekleşiyor, 
içeriye teker teker alınıyordu. 
Küçük kız içeri girdiğinde, 
öğretmenlerin kendisine 
dikkatlice baktığını gördü. 
Yanakları kızarmış, heyecandan 
adeta dili tutulmuştu. 
Öğretmenlerden biri gülerek: 
“Adın ne senin bakalım güzel 
kız? Buraya niçin geldin? 
Ayrıca bize aileni tanıt bakalım. 
Küçük kız, kendini toparlamaya 
çalıştı, karşısında iki bayan 
iki de erkek olmak üzere 
dört tane öğretmen duruyor 
ve onu tanımak istiyorlardı. 
Dokunsalar ağlayacaktı. Buraya 
kadar başarıyla gelmişti, pes 
etmemeliydi. Tam o sırada 
ondaki hassasiyeti fark 
eden Ferudun öğretmen, 

ayrıca okulun Eğitim Şefi 
“Yavrum, gel bakayım yanıma 
heyecanlandın mı yoksa? Bak 
canım, heyecanlanacak bir şey 
yok. Rahat ol ve bizimle konuş 
bakalım,” diyerek, o omuzlarına 
kadar inen, sapsarı saçları 
şefkatle okşadı. Bu yakınlık 
karşısında kendini toparlayan 
küçük kız, kendisine sorulan 
soruları yanıtlamaya başladı: 
“Efendim, benim adım ve 
soyadım: Türkay Koç, Buraya 
öğretmen olmak için geldim. 
Beş kardeşiz. Annem ev 
hanımı, ben onunla gelmiştim. 
Babam devlet memuru, bir de 
bizimle yaşayan babaannem 
var, yani ailemiz 8 kişiden 
oluşuyor. Öğretmenler, bu 
düzgün ve hiç takılmadan 
yapılan ifade karşısında biraz 
şaşırmışlardı. Öğretmenlerden 
biri: Türkay, biraz önce, 
"Ben annemle gelmiştim," 

dedin. Doğru mu? "Evet 
öğretmenim, annemle geldim 
ama annem yazılı sınavdan 
sonra beni tanıdığımız Ahmet 
amcaya emanet ederek 
gitti. "Öğretmenler iyice 
şaşırmışlardı. Karşılarındaki 
bu kız; cesur, gururlu ve iyi 
yetişmiş bir çocuk olmalıydı. 
Bu nedenle ona: “Aferin 
sana, demek ki sen, akıllı ve 
ne istediğini bilen bir kızsın. 
Yani tabir caizse "Çıt kırıldım, 
değilsin. Şimdi sana bir parça 
vereceğiz bunu okuyacak ve 
bize anlatacaksın. Sonra da şu 
problemi tahtada çözeceksin,” 
dedikten sonra içeriye 
başka bir öğrenci almışlardı. 
Küçük kız, parçayı okudu, 
elindeki kağıda bir iki not 
da almıştı.(unutmamak için) 
Sonra da problemi tahtada 
çözdü. İşini bitirdiğini gören 
öğretmenler, tekrar Türkay'a 

“Adın ne senin bakalım güzel 
kız? Buraya niçin geldin? Ayrıca 

bize aileni tanıt bakalım.

Küçük 
omuzlardaki  

istikbal
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dönmüş, diğer öğrenciye 
de cevabını hazırlaması için 
soru vermişlerdi. Şimdi onu 
dinliyorlardı. Okuduğu parçayı 
dinlemiş, tahtadaki problemin 
de doğru olduğunu, fakat işlem 
hatası yaptığını söylemişlerdi. 
Türkay, hemen problemi 
gözden geçirdi ve hatasını 
bularak düzelti. Ferudun 
öğretmen, bu küçük sarı kızı 
sevmişti; hatta arkadaşlarına: 
"Bu çocuktan iyi bir öğretmen 
olur." demişti. Küçük kıza: 
“Şimdi çıkabilirsin kızım, 
kendine dikkat et,” demişlerdi. 
Güzel kız, derin bir nefes alarak 
dışarı çıkmış, diğer arkadaşları 
gibi sonucu öğrenmek için 
boş bir sınıfta beklemeye 
başlamıştı. Son sınav da 
bitmişti. Tüm öğretmenler, 
dışarı çıkmış, içlerinden biri 
sınavda başarılı olanların 
isimlerini okuyacağını, isimleri 
okunmayanların ise evlerine 
geri dönmeleri gerektiğini 
belirtmişti. Küçük kız bu sınavı 
da kazanmıştı. Çok sevinçliydi. 
Fakat yine kazanamayanlar 
olmuştu. Ama bu sefer öyle 
feryat falan yoktu. Hepsi de 
kaderine razı olmuş gibiydi,.. 
Okulda okumaya hak kazanan 
çocuklar velileriyle idare 
binasının önünde bekleşiyordu. 
Eğitim Şefi Feridun Bey, 
masanın üzerine koyduğu bir 
çok kağıtla kapının önünde 
belirdi. Elindeki mikrofonla 
velilerin iyice yaklaşmasını, 
idareden istenen bilgi ve 
belgelerin tamamlanıp en 
kısa zamanda kendilerine 
verilmesini söyledi. Yalnız bu 
belgelerden "Sağlık Raporu 

okul revirindeki doktorumuz 
tarafından verilecektir,” 
dedi. İsmi okunan çocuk, 
velisiyle birlikte belgesini alıp 
ayrılıyordu. Bu sefer küçük 
kızın ismi üçüncü olarak 
okunmuş, belgelerini de 
Ahmet amcasıyla almıştı. 
Ahmet Bey ilk iş olarak, çarşıya 
gidip noterden istenen kontratı 
yaptırmış, sonra da kimlik 
bilgileri ailesinin ev adresini 
yazdırmış. Sağlık Raporu için 
okul doktoruna gelmişlerdi. 
Tüm işlemler, tamamlanmış, 
belgelerle birlikte Eğitim 
Şefinin yanındaydılar. Ferudun 
Bey: “Hoş geldin, benim mavi 
gözlü sarı saçlı güzel kızım. 
Belgeleriniz tamam mı, bir 
bakayım. Belgeleri tek tek 
inceleyen Ferudun Bey, her 
şey tamam, hayırlı uğurlu 
olsun. Siz gidiyorsunuz, kızımız 
bize emanet olarak, diğer 
öğrenciler gibi okulda kalacak. 
Size de ayrıca teşekkür ederim 
Ahmet Bey. Türkay bize sizden 
bahsetmişti. Güle güle gidin, 
yolunuz açık olsun,” dedi. 

Küçük kız, Ahmet amcasının da 
gitmesiyle diğer arkadaşları 
gibi okulda yalnız başına 
kalmıştı... Okul çok büyük bir 
alan üzerine kurulmuştu. Sağ 
tarafta bulunun dersliklerle, sol 
tarafta bulunan diğer binaları 
ayıran Trabzon-İran Transit Yolu 
buradan geçmekteydi. Yolun 
sağındaki derslikler: Tek kat ve 
içinde iki derslik bulunan 6+1 
olmak üzere 7 binadan 
oluşmuştu. Bu binaların 
hepsinin de giriş kapısı ve 
büyük pencereleri yola bakıyor, 
arka tarafı ise sık ve yemyeşil 

ağaçlarla kapıydı. Sol baştaki 1. 
bina, "Müzik Dersi" için 
yapılmış; içeri girildiğinde sol 
taraftaki sınıf sıralar, siyah 
büyük bir piyano ve duvarı 
kaplayan büyük bir "Kara 
Tahta" öğretmen kürsüsünden 
oluşmakta idi. Karşısındaki 
sınıfta ise sadece müzik aletleri 
bulunuyordu. Müzik aletleri; 
kocaman bir viyanolsel, 
metronom, 10 - 15 tane kutu 
içinde keman, 10 adet 
mandolin ve darbukalar ve 
mızıkalardan oluşuyordu. 2.
bina Türkçe derslerinin 
yapıldığı bina. Her binada 
olduğu gibi, burası da karşılıklı 
iki derslikten oluşmaktaydı ve 
biri "A şubesi" öteki "B şubesi 
şeklindeydi. 3. Bina Tabiat 
Bilgisi derslerinin yapıldığı, 
karşılıklı A ve B şubelerinden 
oluşmaktaydı. 4. bina 
Matematik derslerinin yapıldığı, 
A ve B şubelerinden 
oluşmaktaydı. 5. bina Coğrafya 
derslerinin yapıldığı, A ve B 
şubelerinden oluşmaktaydı. 6. 
binada ise Rehberlik ve 
Toplantıları'nın yapıldığı iki 
bölmeden oluşmaktaydı. 7. 
bina diğerlerinden daha 
büyüktü. Binaya girildiğinde 
kocaman bir salon, salona 
açılan "Biyoloji, Fizik, Kimya ve 
Resim-İş derslerinin yapıldığı 4 
derslikten oluşmaktaydı. Ayrıca; 
Fizik ve Kimya Dershanesinde 
laboratuvarlar da 
bulunmaktaydı. Bu 7. bina, 
diğerleri gibi aynı hizada değil, 
3. ve 4. binaların önünde 
bulunuyordu. Tüm öğrenciler, 
derslerini ve etüt çalışmalarını 
kendi sınıflarına verilmiş olan 
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bu binalarda yapıyordu. Her 
sınıf en fazla 30 kişi ve iki 
şubeden ibaretti. Görülen o ki; 
bizim küçük kızımız, sınıfta 
kalmazsa tam 6 yıl bu 
dersliklerde eğitim görecekti. 
Yolun solunda ise: 1- Tek kat 
üzerine idare binası, 2- İdare 
binasının karşısında; ortasında 
Atatürk büstü bulunan türlü 
çiçeklerle bezenmiş her köşesi 
görülmeye değer bir park 
bulunmaktaydı. Büyük tek kat 
üzere düzenlenmiş, çok amaçlı 
"Yemekhane binası (Tüm 
öğrenciler öğretmen ve 
personel aynı anda yemek 
yiyor. Sinema salonu olarak 
kullanılıyor. Sahnesi var, tiyatro 
yapılıyor, konferans veriliyor. 
Danslı eğlenceler yapılıyor.) 4 - 
İki tane dört katlı yatakhane 
binası. 5 - İş Eğitimi için tek kat 
atölye. 6 - Öğrencilerin temizliği 
için Hamam, çamaşırhane ve 
kapalı ayrıca açık çamaşır asma 
alanları. 7- Voleybol ve 
basketbol sahaları 8- Kapalı 
Beden Eğitimi binası. İçinde 
(Kasalar, tırmanma 
merdivenleri, lobutlar, ipler vs...) 
vardı. Okulda bulunanlar 
bunlarla da bitmiyordu. Kuzey 
bölümünde okula ait fındık 
bahçesi, Güney bölümünde 
döner sermaye tarlaları, (Bu 
bahçelerde öğrenciler tatbiki 
olarak toprağı işleme 
çalışmaları yapıyor. Mevsimine 
göre; domates, biber, patlıcan, 
salatalık, marul vs. dikiyorlar.) 
bulunmaktaydı. Ayrıca kümes 
hayvanları; tavuk, kaz ve hindi 
besleniyor. Fakat sonradan 
tavukçuluk, fenni, yani modern 
olarak yapılmaya başlandı. 

Yalnız bu bölüme geçmek için, 
altından küçük bir dere geçen 
eski püskü, derme çatma 
özensiz bir köprü bulunuyor. 
Esasında bu köprü bayağı da 
önemli. Çünkü köprü okulla 
nahiye arasında bir geçit. Bir 
gün sel suları bu köprüyü 
geçilmez yapmıştı. Ondan 
sonra da bu dere üzerine 
büyük bir köprü yapılmış, çok 
da güzel olmuştu. Küçük köprü, 
nostaljikti ama ihtiyacı 
karşılayamıyordu. Yeni köprü 
ise, çok önceden yapılması 
gerekirdi, fakat her nedense bir 
türlü yapılamamıştı. Şimdi, 
özenli ve büyük olan bu köprü 
evladiyelik olmuş. Ayrıca 
öğrenciler okul içinden 
başlattıkları yürüyüşlerini 
köprünün bitim noktasına 
kadar yapar ve tekrar geri 
dönerler bundan da büyük bir 
zevk alırlardı... Ayrıca binaların 
aralarındaki yollar da 
kenarlarında aynı boyda 
pembe çiçekler açan 
asfaltlanmış çok düzgün 
yollardı. Yol ağaçları 
bulunmaktaydı. Yine okul alanı 
içinde öğretmenlerin ve 
ailelerinin kalacağı tek katlı 
lojmanlar da bulunmaktaydı. 
Velhasıl bu okulda; başta 
eğitim öğretim, mutlu, özgür 
yaşayıp gelişmek için her şey 
düşünülmüş, planlı ve 
mükemmel bir şekilde 
yapılmıştı. Küçük kız, bunu 
zaman içinde yaşayarak 
anlayacaktı. Şimdi kendisini 
büyük bir boşlukta 
hissediyordu... Okul idaresi, bu 
minik, yeni öğrencilerini bir 
araya toplayıp, onlara okulla 

Küçük köprü, 
nostaljikti ama ihtiyacı 
karşılayamıyordu. Yeni 
köprü ise, çok önceden 

yapılması gerekirdi, 
fakat her nedense bir 
türlü yapılamamıştı. 
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ilgili bilgiler verdi. Ayrıca okulda 
bulunan büyük öğrencileri, 
küçük kardeşlerine okulu 
tanıtıp buraya daha çabuk 
alışmalarını sağlamaları için 
görevlendirdi. Türkay'ın artık 
bir Sema ablası olmuştu. Sema, 
ona derslikler hariç okulun tüm 
alanını gezdirip gösterdi. Okul 
büyüktü ama mesafeler 
birbirinden öyle uzak falan 
değildi. Her şey derli toplu 
birbirine geniş asfalt yollarla 
bağlanmıştı. Yani öğrenmesi 
kolaydı. O gün Sema ile abla 
kardeş olarak, gezdiler tozdular 
hem de sohbet edip birbirlerini 
tanımaya çalıştılar. Sema: 
“Türkay, görüyorum ki, şaşkın 
gibisin; hiç korkma, ben de ilk 
geldiğimde senden beter, 
ürkek ve korkaktım. Ama bak 
simdi buraların sahibi gibiyim. 

Sakın korkma, bir ihtiyacın 
olduğunda da hiç çekinmeden 
bana söyle güzelim olur mu? 
Seni sevdim, çok tatlısın, ayrıca 
da güzelsin. Sunu iyi bil ki 
burada daha da güzelleşecek 
ve kendine güvenli bir kız 
olacaksın.” Türkay da Sema 
ablasını sevmişti. O altıncı sınıfa 
geçmiş yani bir sene sonra 
öğretmen olacaktı. Acaba ben 
de son sınıfa geçebilecek 
miyim diye düşündü aklından. 
Sonra da bütün gücünü 
toplayıp, “Sema ablacığım, ben 
de seni sevdim. Daha sizden 
öğreneceğim çok şey var ama 
anlattıkların ve gösterdiklerinle 
bir hayli bilgilendim. Bu güne 
kadar hep küçük kasabalarda 
yaşadım ben. Ya çarşıya ya da 
okula gider sonra da eve 
gelirdim. Annemin yanından 

hiç ayrılmazdım. Şimdi ise 
bazen kendi kendime bazen de 
arkadaşlarımla gezip 
tozacağım kocaman bir alana 
kavuştuğumun farkındayım. 
Bu nedenle sevinçli ve 
mutluyum.” İki kızın 
konuşmaları böyle sürüp 
giderken, kampana sesiyle 
dikkat kesildiler. Sema saatine 
baktı: Bu yemek çağrısıydı. 
(Kampana demirden yapılmış 
40x75cm boyutunda metal bir 
levha. Yine demirden bir 
tokmakla üzerine vurularak 
haberleşmeyi sağlayan ilkel bir 
araç.) Türkay'ın elini tutarak 
“Hadi canım, yemekhaneye 
gidelim. Yemekten sonra, biraz 
parkta otururuz,”  dedi. İki kız 
birlikte yemeğe gittiler. Her şey 
çok hızlı gelişir olmuştu. Küçük 
kız, öyle şeyler öğrenmiş ve 
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görmüştü ki, hangisini içine 
sindireceğini şaşırmıştı... Yine 
yapılan bir anonsla kendini 
okul deposunun önünde 
buldu. Herkes sıraya girmişti. 
Bu arada ablalardan bir tanesi: 
“Adını okuduklarım yanıma 
gelsin,” dedi. Yanına gelenlere 
bir kağıt veriyor ve kağıdını 
alan yeni bir sıraya giriyordu. 
Türkay'ın da adı okundu, eline 
aldığı kağıda baktığın da 
“Türkay Koç l-A sınıfı No: 419 
şeklinde bir bilgi vardı. O anda 
sınıfını ve numarasını 
öğrenmişti. Şimdi okulun 
kayıtlı bir öğrencisi olduğunu 
iyice anlamıştı... Arkasına baktı 
“Arkadaşım, kağıdına bakabilir 
miyim?” diye sordu. O da “Tabi 
ki diyerek kağıdını ona uzattı. 
Aa... İkimizde aynı sınıftayız. 
Hatta numaralarımız bile peş 
peşeydi. Adı da Nermin'di bu 
kızın. Birbirlerine gülümsediler 
ve birlikte beklemeye 
başladılar. Küçük kız, 
arkadaşına kağıdı verirken 
kendininkini de ona gösterip: 

“Benim adım Türkay, bak ikimiz 
de aynı sınıftayız, bundan sonra 
birlikte gezelim, olur mu? ” 
dedi. Sonra da önündeki 
arkadaşına, depodan bir çok 
şeyler verildiğini gördü. O an, 
küçücük yüreği titredi, acaba 
neler veriliyordu. Kendi kendine 
düşünürken sıranın ona 
geldiğini fark etti. Hemen 
elindeki kağıdı görevliye verdi. 
O da “Hoş geldin küçük hanım 
sana verdiklerime sahip 
çıkacaksın, onları temiz ve 
dikkatli kullanacaksın,” dedi. 
Küçük kız “Olur efendim,” 
diyerek yanıtladı. Sonra da o 
küçücük ellerini uzatarak, 
kendisine verilen önce 
Amerikan bezinden iki tane 
nevresim takımı, iç çamaşırları, 
havlu, diş fırçası, diş macunu, 
sabun ve bir de ayakkabı ve 
çorapları (Ayakkabı olmazsa 
değiştirilecekti.) aldı. Eşyalarını 
aldığında sevinememişti bile, 
çok hüzünlenmişti yavrucak. 
Her zaman ailesinin aldığı 
şeyleri bundan böyle devlet mi 

verecekti kendisine… Hediye 
gibi bir şey galiba diye 
düşündü bir an. Ya da, yeni bir 
ailesi olmuştu şimdi. O da 
“Devlet Babaydı herhalde.” diye 
düşündü... Aslında, bu 
durumun anlamını pek 
kavrayamamıştı küçük kız. 
Ama zamanla bunu çok daha 
iyi anlayacaktı... Türkay, 
kendisine verilen eşyaları aldı, 
bir kenara çekilerek arkadaşı 
Nermin'i beklemeye başladı. 
Sarışın mavi gözlü küçük kız, 
kendisine arkadaş da 
bulmuştu. Mutluydu, kararlıydı, 
göstermiş olduğu başarı 
geleceğine attığı en önemli 
adımlardan biriydi. Bunun 
bilincindeydi. Bu okul, 
öğretmen yetiştiriyordu. O da 
artık bir öğretmen adayıydı. Altı 
yıl okuyacak ve öğretmen 
olacaktı... 

Türkan Karakoç

Ayrıca okulda bulunan büyük öğrencileri, küçük 
kardeşlerine okulu tanıtıp buraya daha çabuk 
alışmalarını sağlamaları için görevlendirdi.
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Yazara göre insanın varoluşsal problemlerini 
“Mutlak Ben”in karşısında irdelemesi, onun 
ontolojik sınırlarını kavraması ve kendilik 
bilincine ulaşmasını sağlar. Rasim Özdenören, 
öykülerinde kendi kültürü ve değerlerini 
irdelemiştir. Yerelden evrensele göndergelerde 
bulunan yazar, bireyin ontolojik sorunları, 
ruhsal sıkıntıları ve huzur arayışını kendi olma 
sorunsalı eksininde ele alır.

Rasim Özdenören, 20 Mayıs 1940’da 
Kahramanmaraş’ta doğar. İlk ve ortaöğretimini 
Maraş, Tunceli ve Malatya’ gibi şehirlerde 
tamamlar. Sanatçı 1964 yılında İstanbul 
Üniversitesi’nin Gazetecilik Enstitüsü’nü, 
1967 yılında ise Hukuk Fakültesi’ni bitirir. 
Özdenören’in ilk olarak yayımlanan ‘Akarsu’ 
öyküsü Varlık dergisinin ‘Köyden Sesler’ 
bölümünde yer alır. Daha sonra haftalık ‘Yeni 
İstiklâl’ gazetesi ile ‘Soyut’ ve ‘Diriliş’ gibi 
dergilerinde yayımlanan öyküler, 1967 yılında 
‘Hastalar ve Işıklar’ adlı kitapta toplanır. Yazarın 
genel anlamda öykü ve yazıları; ‘Diriliş’, ‘Mavera’, 
‘İslam’, ‘Hece’, ‘Yedi İklim’ ve ‘Kaşkar’ adlı 
dergiler yayımlanır. ‘Yeni Devir’ gazetesinde 
yazdığı köşe yazılarını A. Gaffar Taşkın takma 

adıyla yazan Özdenören, zaman zaman Celil 
Kahvecioğlu ve Mahmut Çukurova mahlaslarını 
da kullanır. Yazarın ‘Aile’ isimli öyküsü, Sırpça’ 
ya çevrilirken (1982) yılında ‘Çözülme’ ve ‘ 
Çok Sesli Bir Ölüm’ adlı öyküleri ise TV’ye 
uyarlanır. Özdenören, 1979 yılında ‘İki Dünya’ 
adlı denemesiyle Türkiye Milli Kültür Vakfı’nın 
özel armağanını kazanır. ‘Denize Açılan Kapı’ 
adlı eseriyle de 1984 yılında Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin hikâye ödülünü kazanır. Özdenören, 
‘Ruhun Malzemeleri’ adlı denemesiyle 1987 yılı 
Türkiye Yazarlar Birliği deneme ödülünü alır 
(Şahin, 2014: 31-42).

Rasim Özdenören öykünün dünyasına lise 
yıllarında bir arkadaşının öykü yazmasını 
söylemesiyle başlar. Yazar birçok söyleşisinde 
bir arkadaşımın yazma hevesini sürdürmesini 
sağlamak üzere ve onun hatırı için yazmaya 
başladığını belirtir. Kendisini yazma konusunda 
yüreklendiren arkadaşı, yazmayı bırakmasına 
rağmen Özdenören, yazma öykünme ve 
öykülemeyi bir edim haline getirir. Yazara göre 
bilinçsizce başlanan yazma serüveni, tam bir 
zihnî bağımsızlıktır ve onun bütün hayatını 
sararak düşüncelerini kuşatır (Kahraman, 2007: 

RASİM ÖZDENÖREN’İN ÖYKÜLERİNDE 
KENDİLİK VE KENDİ OLMA...
Rasim Özdenören, eserlerinde toplumsal 
hayatta meydana gelen değişim ve 
bu değişimlerin birey ve toplumda 
meydana getirdiği yozlaşma, çözülme 
ve dağılışı irdeler. Yazara göre modern 
çağın metaşalan kişileri, yaşamın kutsal 
işleyişini acımasızca yok ederken, 
yarattığı nesnel dünyanın bir parçası 
olarak da kendi kökensel yazgılarını 
yok eder. Yazara göre birey, dünyaya 
indiğinden beri büyük bir kuşatılmışlık 
içindedir. İnsanın kuşatılmışlığı, onun 
etrafındaki varlık ve nesnelerle olan 
ilişkisiyle alakalıdır. İnsanın kendi soylu 
varlığını da bu kuşatılmışlık içinde 
yeniden anlamlandırıp bilinçlenmesi, 
tinsel bakımdan kendi sınırlarının 
farkına varmasını da sağlar. 
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16). Kendi dünya algı ve görüşünü, estetiksel 
düzlemde öykülerinde ela alan yazar, “Hikâye(yi) 
düello sahnesi” (Özdenören 1997a: 142) olarak 
adlandırır. Bu bağlamda hayatın bütün 
yönlerini kendi düşünsel dünyasından öykü 
sahnesine taşıyan yazar, kendi medeniyetinin 
değerlerini İslamî duyarlılıkla işler (Şahin, 2014: 
31-42).

Özdenören, öykülerinde yaşamın kutsal 
öyküsünü, geleneksel yaşamın bütünü içinde 
arar. Bu arayışta yazar kendi değerlerinin farkına 
varan insanı yüceltir. “Rasim Özdenören, İslam 
uygarlığının kendine özgü değer yargılarını 
ve duyarlılığını öyküye sokmuş, özellikle de 
insanın ontolojik sorunlarını öykülerinde 
sorunsallaştırmıştır.” (Canbaz Yumuşak, 2012: 
1283). Özdenören’e göre insan, hayatın başlıca 
kurucusudur. Çünkü insan yaşamı, başlı 
başına bir kurulma, kendini tanıma, tanıdıkça 
yeniden doğma ve dirilmedir. Ona göre insan, 
ontolojik anlamda kendi varoluşsal gerekleri 
ve gerçeklerini tanıdıkça “Mutlak Ben” ile gizli, 
sınırsız ve geçişken bir iletişim ağı oluşturur. 
Oluşturulan bu ağ, insanın kendi ol(ama)ma 
süreçlerini, oluş, kılış ve yok oluşlar birlikteliği 

olarak görünür kılar. Yazara göre insanın kendi 
ol(ama)ma süreci, insanın kendi benliğinin 
sınırlarını kavramasıyla başlar. İnsanın benliği 
ve kimliğinin sınırlarını kavrama isteği, ona göre 
insanın kendi benliğini tanıması ve bedenine 
oturmasıyla gerçekleşir. Rasim Özdenören, 
eserlerinde toplumsal hayatta meydana 
gelen değişiklikleri, bu değişikliklerin birey 
ve toplumda meydana getirdiği çözülme ve 
dağılışı irdeler. Yazara göre modern çağın 
metaşalan kişileri, yaşamın kutsal işleyişini 
acımasızca yok ederken, yarattığı nesnel 
dünyanın bir parçası olarak da kendi kökensel 
yazgısını yok eder. Yazar öykülerinde; “insanlar 
genelde çözülmüş ve çökmüş toplumun 
kişileridir. Kültür ve inanç temelleri inkâr 
edilmiş, yıkılmış bir toplum düzeninden 
artakalmış insanlardır.” (Kabaklı, 2006: 722).

Kendi(ne)liğe Dönüşte: Yol ve Yolcu/luk 

İnsan, kendi varlığının soylu kılış ve oluşlarını 
kavramak için mutlak anlamda kendi bireysel 
ve toplumsal yaşantısını içselleştirmesi 
gerekir. İçselleştirilen her oluş ve kılış, tinsel 
anlamda insanın çatışmalarla dolu bir yolda, 
yolcu olduğunu kavramasıyla büyük bir fark 

RASİM ÖZDENÖREN’İN ÖYKÜLERİNDE 
KENDİLİK VE KENDİ OLMA...

İnsan yasamı, başlı
başına bir kurulma, 
kendini tanıma, 
tanıdıkça
yeniden doğma ve 
dirilmedir.
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edişler bütününe dönüşür Evrensel anlamda 
yolculuk, geçici olandan, hakikate, insandan 
“Mutlak Varlığa” geçişi imgeler (Eliade, 1994: 
20-21). İnsan, “Mutlak” olandan aldığı nur 
ve ilimle kendini anlamlı kılmaya çalışır. 
Nitekim insan bu süreçte evrensel anlamda 
dünyaya kök salar ve dünyaya kök saldıkça 
bir kuşatılmışlık içinde yol aldığını kavrar. 
Rasim Özdenören’in öykülerinde kendilik 
sürecinde yol ve yolcu/luk doğum diriliş ve 
başlangıcı imler. Özdenören’in öykülerinde 
yol, ‘ayırıcı’ ve ‘birleştirici’ nitelikleriyle öykü 
kahramanlarının kendi içlerine yaptıkları içsel 
yolculuğu sembolize eder. Özdenören’in, 
öykülerinde simgesel anlamda çıkılan her 
yolculuk, diriliş, ayrılış, dönüş ve bir sınavın 
başlangıcıdır; “Her yolculuk- uzun veya 
kısa-bir dünyanın, o dünyaya ait her şeyin 
geride, arkadan bırakılması anlamına 
geliyor. Önündeyse bilmediğin bir dünya ve 
bilmediğin bir istikbal duruyor. Bir gerçek 
terk edilirken, bir mümküne yol alınıyor.” 
(Özdenören, 1997a: 11) diyen Özdenören, yol ve 
yolcu/luk sürecinde kendilik bilincine ulaşma 
ve kendi değerlerini yüceltme fikrini salık verir. 
‘Ansızın Yola Çıkmak’ adlı eserinde yer alan ‘İçi 
ve Dışı’ adlı öyküde kendi değerler dünyasının 
farkındalığını kavrayamamış, nereye ait 
olduğunu ve nereye gittiğini sorgulamayan 
kişiler ele alınır. Bu açıdan yol, çok zahmetli 
ve tehlikelerle doludur. Çünkü yolculuk, 
geçici olandan “Mutlak” olana bir geçiş 
süreci ve ayinidir (Eliade, 1994: 21). Öykünün 
başkişi, otobüsle bir yolculuğa çıkar. Her 
mola yerinde otobüsünü değiştirerek başka 
bir yere ve yöne doğru yeni bir yolculuğa 
koyulur. Yine otobüs değiştireceği bir mola 
yerinde yabancı bir kadınla tanışır. Kadınla 
sohbet eden kahraman, kadının kendi olma 
süreciyle yüzleşir. Karşılıklı sorulan sorular, 
çıkılan sonsuz yolculukta birey/lerin kendini 
ve kimliklerini kavrama sorunsalını ortaya 
koyar. Kadın ile başkişinin aralarında geçen 
diyalogdan anlaşılacağı üzere anlatı kişilerinin 
dış dünyada yapıtlıkları yolculuk, özünde 
onların iç dünyasında başlayan bir yolculuktur. 
Nitekim kişi düşünsel anlamda yolcuğa 
çıkmamış veya kendine başkaldırmamışsa 
içsel yolcuğa çıkamaz. Öyküdeki anlatı kişileri 
de ilk önce içinde yaşadıkları dünyadan 
kaçarak kendi içlerine dönerek ilk önce orada 
yolcu olup yola koyulur. İçe dönük yapılan 
bu yolculuk, anlatı kişilerin kendiliklerini fark 
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etmeleriyle eylemsel bir başkaldırıya dönüşür. Bu 
açıdan bu iki yolculuk, hem birbirlerinin sebebi 
hem de sonucudur. Yazar, bilinçli olarak yol ve 
yolcu kavramlarını kullanarak evrensel anlamda 
insanın kendi benliğiyle olan mücadelesini ele 
alır. Öykü kahramanı; “İnsan kendi kendisinin 
aynası olabilir mi diye düşünüyorum. Eğer 
bu mümkünse, insan kendi kendinin dışına 
çıkma imkânına sahip demektir. Ben şimdi 
bunu deniyorum. Kendi kendimden kaçıp 
kaçamayacağımı denemek istiyorum. Bunun 
için geziyorum.” (Özdenören, 2012a: 29) diyerek 
insanın kendisiyle olan varoluşsal çıkmazını dile 
getirir. İnsanın, ayna sembolüyle ilişkilendirilmesi, 
yazarın insanı Tanrı’nın bir yansıması olarak 
görmesindendir  (Şahin, 2014: 31-42).

Kendilik Sürecinde Dine Dönüş 

Din, insanlara mutlak anlamda iyi ve kötüyü 
gösteren ilahî değerler bütünüdür. İnsan, bu 
değerler bütünü içerisinde kendi tarihsel ve 
toplumsal kimliğini kazanır. Her insan, mutlak 
anlamda inandığı ve yaşadığı değerlere dönüşür. 
Özdenören de eserlerinde dinî değerleri yüceltir 
ve insanın inandığı kutsala dönüşmesi gerektiğini 
bildirir. Nitekim yazar için İslamî edebiyat ve kutsal 
öğretiler, öykü kahramanlarının kendilik süreçlerini 
tamamlamada yol gösterici değerler bütünüdür. 
Özdenören bu durumu; “İslâmî Edebiyat 
tartışması da kendi meselemizdi. Hatta belki de 
tazelenmesi gereken konulardır onlar. Çünkü 
yeteri kadar anlaşıldığı kanaatinde değilim” (Karal-
Erdem, 2001: 173) diyerek ifade eder. Bu bağlamda 
İslâmî ve kendilik değerlerle oluşturulmuş 
edebiyat, yazar için kendi olmanın en önemli 
unsurudur. Özdenören öykülerinde dinî değerleri, 
İslâmî ve tasavvufî estetikle bütünleştirerek ele 
alır. Böylece öykülerdeki kişiler, iç aydınlanmasını 
ve ruhsal doğumunu gerçekleştirir. “Müslümanın, 
insana bakış açısı bütünüyle, İslâm uygarlığının 
kendine özgü değer yargılarıyla özdeşleşir.” 
(Özdenören, 1997b: 49) diyen yazar, insan ve İslâm 
diyalektiğini hayatın bütün alanlarında ontolojik 
bir kurulma olarak kabul eder. Yazara göre 
kendi iç dinamikleriyle kul olan insan, ontolojik 
sınırlarını, İslam medeniyetiyle bütünleştirdikçe 
aydınlanma sürecini tamamlar. Özdenören, İslam 
ve insan estetiğini ilk olarak ‘Denize Açılan Kapı’ 
adlı eseriyle metnin dünyasına taşır. Öyküde 
“deniz” ibaresi evrensel bir semboldür. “Deniz 
bütün insanlar için en büyük, en değişmez anne 
simgelerinden biridir.” (Bachelard, 2006: 131). Bu 
yönüyle öykülerde deniz simgesi; anne, özgürlük, 

bolluk, derinlik ve yaşamı ifade eder. Öykünün 
ismi de bolluk, bereket ve derinliğe ulaşmanın 
önemini ve mükâfatını ortaya koyar. Yazar, öyküde 
tasavvufî anlamda yeniden dirilmeyi simgeleyen 
deniz ibaresiyle öykü kişilerinin manevî dünya ve 
kendi bilinçaltlarına dalmasını imler. Yazar, deniz 
simgesini, imgesel düzlemde tasavvuf denizi 
dünyasına eş değer tutar. Zira inanan insanlar için 
tasavvuf ve o yolda insan-ı kâmil olmak, denizin 
derinlerinde kendini ve ‘iç beni’ keşfetmekle eş 
değerdir. Tüm dönüşüm öykülerinde, sonsuz 
çeşitlenme ve doğumun kaynağı olan deniz, anlatı 
kişilerine olağanüstü yaratıklarla mücadele etme, 
pek çok tehlikeli engeli aşma ve nihayetinde 
yolculuğu başarıyla tamamlama imkânı sunar. 
Kendini bilme ve kendine dönmenin en temel 
özelliği kendi ‘ben’ini yok etmektir. Tasavvufta 
‘ben’ini yok eden kişinin kalp gözü açılır (Şahin, 
2014: 31-42). 

Yazarın ‘Kuyu’ adlı öyküsünde anlatı kişisi olan 
Yusuf da, tasavvufî bir kurum olan tekkeye girmek 
için yola çıkmış, tekkeye ve onun değerlerine 
dönüştükçe kendini bilip tam olma yolunda 
girişimlerde bulunmuştur. Öykü, Yusuf’un 
“bağlanmak” amacıyla hiç bilmediği yabancı 
bir şehre gelmesiyle başlar. Hz. Yusuf kıssasına 
telmihlerle derinleşen öyküde kahraman gece geç 
saatte istasyona iner. Bu saatte tekkeye gitmesinin 
doğru olmayacağı düşünerek bir otelde geceyi 
geçirmeye karar verir. Otelde tanımadığı bir 
kadınla düşle gerçek arasında yasak bir ilişki 
yaşar. Daha sonra yaşadığı bu günah nedeniyle 
sabaha kadar kendi kendisiyle hesaplaşır Bu 
hesaplaşma onun kendisinden kaçmasına ve 
kuyuya düşmesine sebep olur. Düşüş, onun 
kendini tanımasında ve erginleşmesinin de bir ön 
koşuldur. Bu açıdan kuyu, “kadın, eş anlamında 
dahi kullanılır.” (Eliade, 2000: 43) ve rahmin 
simgesi olarak kahraman için ideal erginlenme 
mekânıdır. Kuyu simgesi aynı zamanda cezanın 
çekileceği, yutucu, dar ve karanlık bir mekândır. 
Bu bağlamda öyküde dünya, insanın ceza 
çekmek üzere indirildiği bir kuyu olarak tasavvur 
edilir. Babil efsanesinde Allah’a verdikleri sözü 
tutamadıklarından ötürü “Hârut ve Mârut” adlı 
melekler kıyamete dek bir kuyuda baş aşağı 
sarkıtılmış olarak beklemeye mahkûm edilir. 
Suçlarının cezasını çekmek üzere bekletilen bu 
iki melek, kıyamet günü oradan çıktıklarında 
bağışlanarak arınmıştır (Şahin, 2014: 31-42). 

Kendi Olma Sürecinde Aşka Dalma 
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Özdenören’in öykülerinde kendilik bilincine 
ulaşmanın önemli aşmalarından biri de 
aşktır. Özdenören’in öykülerinde aşk, “her 
duyarlı varlığı kapsar, gözetir ve içinde 
yaşatır.” (Campbell, 2000: 186). Özdenören’in 
öykülerinde aşk, insanı değiştirip dönüştüren 
en önemli güçtür. Nitekim; “Aşk, hayat algımıza 
ait tüm renklerin, biçimlerin, tanımladığımız ya 
da tanımlayamadığımız tüm deneyimlerimizin, 
beğenilerimizin göz kamaştırıcı bir ışık 
halinde bir insanda / eşyada/ varlıkta/ nesnede 
tezahür etmesidir.” (Tosun, 2006: 80). Aşk, 
bu yönüyle insanoğlunun dünyayı, kendi 
kimliği ve benliğini tanıyarak tüm kimliksel 
değerlere kök salmasını sağlar. Özdenören, aşk 
kavramını, aşk öykülerinin peşine düşerek yeni 
anlatım ve imgelerle dile getirir. Sanatçıya göre 
aşk, kalp, kur(t)uluş, evlilik, kavuşma, birlik, 
imkânsızlık, ben ve öteki, yalnızlık ve ölüm 
temaları eşliğinde ele alınır. Özdenören’in 
öykülerinde insanı soylu şekilde değiştirip 
dönüştüren aşk, doğma, dirilme, varlaşma 
ve bir katılma alanıdır. Yazara göre; “Âşık 
olmak bir dikkat olgusu” (Gasset, 2005: 35) 
olup bütün soylu başlangıç ve bitişlerin varlık 
bulduğu kutsal bir olma ve dönüşme alanıdır. 
Özdenören öyküleme ve öykünme tarzını 
oluştururken Batı dünyasının aşk felsefesinden 
de etkilenir. Bu etkiyi yer yer öykülerinde 
dolaylı yoldan okuyucuya aktarır. Özdenören, 
Eflatun, Aristo, Kafka, Dostoyevski, Nietzsche 
ve René Guénon gibi yazarlar ve düşünürlerin 
görüşlerinden etkilenir. Ayrıca İslamî açıdan 
aşkı yorumlarken ayet ve hadislerden örnekler 
veren Özdenören, öykülerinde Yunus Emre, 
Mevlâna, Fuzûlî, Şeyh Galip ve İbn Arabî 
gibi düşünür ve sanatçıların aşk felsefinden 
derinden etkilenir. İslam ve kendilik eksenli 
aşk estiğini, Batı’nın insan odaklı aşkıyla 
bütünleştiren yazar, modern insanın aşk 
duygusunu ortaya koyar. Geleneksel aşk 
estetiğinde hiç şüphesiz aşk, Allah’ın insana 
yaratılışında bahşettiği en büyük lütuf ve insan 
olmanın fark edişsel bütünüdür. Özdenören 
öykülerinde âşık, sürekli sevgiliye yani maşuka 
yönelme ve ulaşma arzusundadır. Çünkü 
âşık diğer parçasıyla buluştuğunda bir 
bütünlük arz eder veya kendini tamamlamış 
olur. Yazarın öykülerinde aşk, yeniden olma 
ve tekilleşmedir. İki ayrı bedenin bütün 
farklılarından arınmış olarak tek olma isteği, 
aşkın tinsel anlamda yegâne açılımıdır. Yazar, 
aşkın insanları tek bir benlik haline getirdiğini 

şöyle ifade eder. “Bazen karıştırıyorum: sen mi 
bensin, ben mi senim, ne bileyim?” (Özdenören, 
2012a: 37). Varlığın yaratıldığı andan itibaren aşka 
meyilli olması ve ona o doğru devamlı çekilmesi, 
sen’in ‘ben’, ‘ben’in ise ‘sen’ olmasını gerektirir. Zira 
insanda her şeyin temeli, âlemin ruhu muharrik-i 
evvel alan aşk sayesinde olur. Yazar da ilk kaynağa 
yani ‘Mutlak Ben’e dönüşme iştiyakını, içsel bir 
arzu olarak öykülerinde canlı tutar. Bunun için ise 
binlerce menzili aşıp, geniş ve ferah nurlu yollardan 
geçerek hakikatin kendisine dönüşmek gerektiğini 
vurgulayan Özdenören, öykülerinde ‘sen’in, 
‘ben’de erimesini, aşkın ateş dolu bir yolculukla 
keşfedilmesi gerektiğini belirtir (Şahin, 2014: 31-42).

Özdenören öykülerinde beşerî aşk, ilahî aşkın 
temelini teşkil eder. Öykülerdeki anlatı kişileri, 
beşerî aşktan hareketle ilahî aşka yönelir. Yazar 
birçok öyküsünde, aşkın çift yönlü olarak insanları 
kendilik düzeyinde kucaklayıp dönüştürdüğünü 
belirtir. Özdenören’e göre beşerî aşk, tinsel ve aşkın 
olanın kapsını aralar ve insanı yaratılışın temel 
gayesine yönlendirir. ‘Ben gizli bir hazine idim, 
bilinmeyi sevdim (istedim) ve âlemleri yarattım’ 
hadisi, her şeyin sevmek eylemi üzerine başladığını 
açımlar. Bilinmeyi seven Allâh, yaratılışın temel 
döngüsünü sevmek ve aşk üzerine kurar. Yazar, 
‘Toz’ adlı eserinde; “Başlangıçta yalnızca sevilen 
vardı, sevilen kendini seviyordu, kendi sevgisinden 
evreni yarattı. Sonra evrene kendini, yani onu 
sevmeyi esinlendi. Başlangıcı düşünürsen, yerli 
yerine oturur her şey…” (Özdenören, 2009a: 10) 
diyerek kâinatın sevgi üzerine yaratıldığını dile 
getirir. Yazar öyküde ilahî aşk ve sevgiyi, varoluşun 
temeli ve özü olduğunu, dolaysıyla bütün 
varlıkların özünde sevgi olduğunu belirtir. Öyküde; 
“Ah, sen, elbette sevilen konumunda duruyorsan 
şimdi” dedi ses. “Benim sevgim de senden, senin 
sevginden fışkırdı…” (Özdenören, 2009b: 11) diyen 
anlatı kişisi, ilahî sevgide, Allah’ın bizi hem bizim 
için hem de kendisi için sevdiği ifade eder. İlahî 
aşk, yaradılışın dolayısıyla kâinatın kemalini insanla 
bütünleştirerek aşkın olanı bilmeyi gerektirir. Yazar 
öykülerinde tensel aşk ile ilahî aşk arasında ilişkiyi 
derinlemesine ele alır.  

 
SONUÇ 

Rasim Özdenören’in öyküleri, çağımızın gerçeğiyle 
örtüşen, modern hayat ve düşüncenin kimlik ve 
benliklerde açtığı yaraları, toplumsal ve bireysel 
boyutlarıyla ele alır. Yazar, “kimi zaman kavramları 
yargılamaksızın inceden inceye tahlil eden; kimi 
zaman da sorduğu ironik sorularla bizleri, gerçek 
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cevapları bulmaya zorlayan bir bilge konumunda 
durmaktadır.” (Arınç, 1999: 94). Özdenören, 
öykülerinde kendilik bilincinden yoksun kişileri, 
kendilerini bilme ve tanımaları için kendi ve 
kendilik değerlerine dön(me)üşmesi gerektiğini 
ısrarla vurgular. Rasim Özdenören’in öykülerinin 
merkezinde öznel anlamda kendi insanı ve onun 
oluşturduğu medeniyet algısı, genel anlamda 
ise bütün insanlığın oluşturduğu değerler 
düzlemi yer alır. Yazar evrensel anlamda insanın, 
insanlığın ya da kendi medeniyetinin yaşamış 
olduğu değişim ve dönüşümleri, simgesel 
düzlemde kendi olma kodlarıyla okuyucuya 
aktarır. Bu bakımdan; “Rasim Özdenören’in odak 
noktası insan olan hikâyelerinde; kültürümüzün, 
değerlerimizin, geleneklerimizin yozlaşması 
sonucu yaşanan çözülme, önemli bir temadır. 
Ancak ondan daha önemli olan; hikâye 
kahramanları tarafından sembolize edilen 
günümüz insanının, yaşadığı bunalım sonucu öz 
benliği ile girdiği savaştır.” (Özgül, 2010: 172) 

Sonuç olarak Rasim Özdenören öykülerinde kendi 
ve kendilik değerlerini; “aşk, ‘ben’ ve ‘öteki’ yol ve 
yolculuk ve din” izlekleri etrafında işler. Yerelden 
evrensele göndergelerde bulunan yazar, bireyin 
ontolojik sorunları, ruhsal sıkıntıları ve huzur 
arayışını, kendi olma sorunsalı eksininde ele alır. 
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RÖPORTAJ: 
KEREM 
GÜMÜŞ

Her ne kadar, 
“o bizden 
etkilenmez, 
hocam ona belli 
etmiyoruz” gibi 
düşüncelerde 
de olsanız, 
çocuklar 
duygularınızı 
çok net 
anlayabiliyor. 
Kendi 
endişelerinizi, 
kaygılarınızı 
kontrol ediniz.
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Malum Eylül ayı ile birlikte 2022-2023 eğitim 
öğretim yılı başlıyor. Milyonlarca öğrenci okula 
giderken yine yüzbinlerce öğrenci ilk defa okula 
başlayacak ve 1. sınıf olacak. Bu süreçte çocukları 
yeni okula başlayan ailelere neler tavsiye 
edersiniz?

Öncelikle yeni eğitim öğretim yılının hepimize 
hayırlı olmasını temenni ederim. Her yıl 
olduğu gibi bu yıl da okula yeni başlayan 
ebeveynler için endişe uyandırabilecek süreç 
olabiliyor. Bu endişeler, çocuğa da yansıyor. 
Öncelikle ailelerin bireysel endişelerini normal 
düzeyde yaşamalarını tavsiye ediyorum. Her 
ne kadar, “o bizden etkilenmez, hocam ona 
belli etmiyoruz” gibi düşüncelerde de olsanız, 
çocuklar duygularınızı çok net anlayabiliyor. 
Kendi endişelerinizi, kaygılarını kontrol ediniz. 
Birlikte okul için evden çıktığınızda, çocuğunuza 
sakin, gerginlikten uzak ve mutlu görünmeye 
çalışın. Okul başlangıcı, hem çocuk için hem 
aile için yaşamda yeni bir başlangıç olduğu için 
yaşanabilecek streslere karşın, herhangi bir kaygı 
belirtisi göstermemeye özen göstermemek çok 
önemlidir.

Eğer çocuğunuzda okula karşı korkular varsa 
çocuğunuzun içindeki korkuları yenmesi için 
sabırlı, soğukkanlı ve kararlı olmanız önemlidir. 
Konuyla ilgili agresif tutumlar sergilemek, 
çözümün bir parçası olmadığı gibi alışma 
sürecini de uzatacak etkenlerdendir.

Çocuğa okulu anlatırken gözünde büyütecek 
cümleler kullanmamak lazım. O yüzden daha 
okul başlamadan gideceği okula birkaç kez 
ziyarette bulunmak, önceden öğretmeniyle 
tanıştırabilmek, okulda kullanacağı malzemeleri 
birlikte almak ve ona seçtirmek, onu okula 
hazırlayacak önemli etkenlerdir. “Artık sen 
büyüdün, okula gitmezsen polisler alır, oyun 
yok artık sadece ders var” gibi cümleler, çocuğu 

yıpratır ve soğutur.

Çocuğun yanında öğretmenle ya da okulla 
ilgili ne olumlu ve güzel şeyleri ne de olumsuz 
ve kötü şeyleri kesinlikle konuşmayın. Bu, ya 
çocuğun öğretmeninden soğumasına ya da 
öğrenme sürecini gölgede bırakacak gereksiz 
öğretmen sempatisine neden olacaktır. Evde 
konuştuklarınız evde kalmıyor.

Çocukların okula başlama süreçlerinde ne gibi 
durumlar gözlenebilir?

Okul sürecine başlarken görülecek en yaygın 
durum; okul fobisidir. Okul fobisi çocuğun 
yoğun endişe ve kaygı nedeniyle okula gitmek 
istememe durumudur. Okul saati geldiğinde 
ağlama, küsme, inatlaşma, saldırganlık, 
öfke davranışlarının yanı sıra mide bulantısı, 
kusma, karın ve baş ağrısı gibi davranışlarda 
bulunabilirler. Fakat her çocuğun yaşadığı okul 
fobisi olarak atfedilmez. Biz yetişkinler bile yeni 
bir ortama girdiğimizde gerginlik ve korku 
hissedebiliriz. Okul korkusunun çok sık ve çok 
şiddetli olması durumu bu konuda belirleyici 
etkendir.

Aileler tarafından en çok merak edilen 
1. sınıfa başlarken uyum süreci ve okula 
gitme isteksizliği… Bu konuda neler tavsiye 
edersiniz?

Okul korkusunun kaynağı genellikle anneden 
ya da bakım veren kişiden ayrılma korkusudur. 
Ayrı kalma kaygısı anne ve babada varsa çocuk 
bu kaygıyı öğrenmiştir. Çocuk, kendi yokluğunda 
anne ya da babasına bir şey olmasından veya 
kendisini terk edip gideceklerinden korkar.

Bu konuda en etkili çözüm, okul başlamadan 
önce müdahale etmektir. Çocuğu okula 

Psikolog Kerem Gümüş ile yeni eğitim-öğretim yılı başlarken yeni okula 
başlayan çocukların nasıl bir duygu yaşadıkları ve ailelerin bu duygu ve durum 
değişikliklerine tepkilerinin nasıl olması gerektiğine, okul ortamında çocukların 
birbirleriyle olan ilişkilerinde nasıl etkilendiklerine, akran zorbalığına dair 
kıymetli bir röportaj gerçekleştirdik. 
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hazırlayıcı oyunlar oynamak ve bu temada 
masallar okumak, birinci adımdır. Daha sonra okul 
başlamadan birkaç kez ziyaret etmek, öğretmenle 
ve idarecilerle tanıştırmak önemlidir. Çünkü 
durumu çözmede öğretmen – veli birlikteliği 
etkendir. Çocuğun özgüvenini besleyecek 
aktiviteler yapılmalı, duygularını ifade etmesine 
izin verilmelidir. En önemlisi okulların Psikolojik 
Danışmanlık ve Rehberlik servisinden destek 
almaktır. Kronik bir durum olduğunda da 
(özellikle 2 haftadan fazla sürüyorsa) muhakkak 
psikolog desteği alınmalıdır.

Her ders arası çocuklarını gören bazı aileler 
var, bunların olumlu ya da olumsuz tarafları 
nasıldır? 

Ebeveynler bazen çocuğu okula bıraktıklarında, 
çocuklarını “terk ettiklerini” düşünüyorlar. Aslında 
çocuklarla sürekli olarak yan yana olmak ve 
okulda onları yalnız bırakmamak çocukların 
okula alışma sürecini zorlar ve uzatır. Bazı 
ebeveynler çocuklarını tek bırakmaktan 
korkuyorlar çünkü “çocuğuma başkası 
zarar verebilir” kaygısına sahipler. Aslında 

bu durum çocukta özgüven eksikliğine de neden 
olmaktadır.

Tatil sonrası gündelik yaşama uyumda zorluk gibi 
çocukların da okula uyumda güçlük çekmesinin 
son derece normal olduğunu unutmamak 
gerekiyor. İlk gün onun yanında olarak sınıf 
arkadaşları ve öğretmenleriyle tanışmasını, eski 
arkadaşlarıyla tekrar bir arada olmasını sağlayarak 
uyum sürecine yardımcı olabilirsiniz. Bu sayede 
çocuk, kendini çok daha rahat hissedecektir.
Ancak, okulda birkaç günden fazla zaman 
geçirmek, çocuğun okula uyum sürecine zarar 
verecektir. Bu nedenle çocuğunuza, öğretmeni 
ile sürekli iletişimde olduğunuzu ve herhangi bir 
sorunda hemen okula gelebileceğinizi söyleyerek 
güven oluşturabilirsiniz.

Akran zorbalığı tam olarak nedir?

Akran zorbalığı, okul yaşantısı 
içinde bir öğrencinin bir başka 

öğrenciyi sürekli olarak olumsuz 
etkilere maruz bırakmasıdır. 

Akran zorbalığının içerdiği 

Akran 
zorbalığının 
içerdiği birkaç 
tür vardır. Sık sık 
karşılaştığımız 
fiziksel 
zorbalıkta 
çocuklar itmek, 
dürtmek, 
tekme atmak 
ya da sivri ve 
kesici aletler 
kullanarak 
arkadaşlarına 
zarar vermeye 
çalışırlar. 24



birkaç tür vardır. Sık sık karşılaştığımız fiziksel 
zorbalıkta çocuklar itmek, dürtmek, tekme 
atmak ya da sivri ve kesici aletler kullanarak 
arkadaşlarına zarar vermeye çalışırlar. Sözel 
zorbalıkta ise boy, kilo gibi bedensel özelliklerle, 
kıyafetlerle ve konuşma şivesiyle, aksanla dalga 
geçerek küçümseyici ifadeler kullanırlar. En sık 
karşılaştığımız sosyal zorbalık ise öğrencileri 
oyunlara dahil etmemek, grup dışında bırakmak, 
dedikodusunu yapmak gibi kırıcı davranışlarda 
bulunmaktır. Akran zorbalığı en çok okullarda 
rastladığımız bir zorbalıktır.

Akran zorbalığının temel sebebi nedir?

Genel olarak aile içerisinde olumsuzluklar 
yaşayan çocuklarda zorbalığa daha sık rastlanır. 
Çocukların sevgisiz ve ilgisiz büyütülmesi, sürekli 
olarak her hatada cezalandırılmaları, şiddet 
görmesi ya da fazla şımartılarak büyüklerine 
ya da küçüklerine karşı kurallar olmadan 
özgür büyütülmesi, çocuğu zorba yapan temel 
nedenler arasındadır. Çocuklar başka insanları 
incitmenin doğru olduğunu düşündükleri 
için gösteri yapma ya da sert bir görünüm 
oluşturmayı istedikleri için zorbalığı seçerler. 
Fiziksel olarak üstün ve arkadaş grupları içinde 
daha popüler olan çocukların zorbalık yapması 
daha olasıdır. Özellikle şiddet gören çocuklar 
(ya da şiddete tanık olan çocuklar; evde veya 
oyun, film gibi yerlerde olabilir) stresle baş başa 
kaldıklarında çözümün bağırmak, dışlamak ve 
şiddet göstermek olduğunu öğrenmişlerdir. 
Fakat şiddet hiçbir zaman çözüm değildir.

Bu durum pandemi sonrasında artış gösterdi 
mi? Çocukların evde olması ekrana normalden 
fazla mağdur kalması bunu tetikledi mi?

Pandemi sürecinde evlerine kapanan ve 
psikolojik açıdan sorunlar yaşayan çocuklar 
arasında akran zorbalığı genel olarak artmıştır. 
Çocuklar uzun bir süre evde kaldıkları için 
ebeveynler çocukların isteklerini daha sık yerine 
getirdiler. “Çocuğum sürekli olarak evde ve 
sıkılmasın diye her isteğini yerine getirmeliyim, 
her hareketine göz yummalıyım çünkü bu 
olumsuz davranışları yapmasının nedeni evde 
olması okula gidince zaten düzelir.” Düşüncesiyle 
hareket eden ebeveynlerin sayısı oldukça fazla. 
Bu nedenle çocuklar okula başladığı zaman 

sadece kendilerini ön plana tutmak isterler ve 
diğer çocuklara zorbalık yaparlar. 

Pandemi sonrası zorbalıkla birlikte çocukların 
etkilendiği bir diğer konu var. Bunu okula 
yeni başlayan çocukların aileleri için özellikle 
dillendirmek istiyorum. Pandemi sürecinde 
çocuklar yalnız kalmaya ve teknolojik cihazlarla 
büyümeye adapte oldular. Bu süreçten sonra 
çocukların sosyal ortama uyum sağlaması zor 
oldu. Çocuklar kalabalık ortamlardan ürkmeye, 
farklı insanlarla temas halinde bulunmaktan 
çekinmeye başladılar ve içlerine kapanık hâle 
dönüştüler. Ebeveynler bu durumda psikolojik 
destek almaya başvururlar. Fakat pandemi 
süreci ve bu süreçte yaşanılan zorbalıklar göz 
ardı ediliyor ve çocuklara “otizm” tanısı veriliyor. 
Bu durum hem çocuklar hem ebeveynler 
için zorlayıcı bir süreç oluyor çünkü çocuklar 
otizm tanısına sahip olmamalarına rağmen 
böyle nitelendiriliyorlar. Pandemi, çocukların 
sosyal öğrenme yetilerine ket vurdu. Bu da 
otizmle benzer belirtiler gösteren “göz teması 
kuramama, agresifleşme, muhakemede 
bozukluk, dürtüsellik” gibi etkenler ortaya 
çıkardı. Özellikle bu tarz sorunlar yaşayan 
ebeveynler varsa, muhakkak konuyla ilgili uzman 
kişilerden yardım alsınlar; sürecin başındayken 
tedavileri hızlıca halletsinler.

Öğretmenin ve ailenin akran zorbalığı yapan 
ya da maruz kalan çocuğa karşı tutumu nasıl 
olmalıdır?

Öncellikle zorbalığı yapmasının altındaki temel 
nedenleri araştırmaları gerekir. Öğretmen, 
çocuğun ailesine bu durumu bildirmeli ve 
çocuğa daha hassas davranmalıdır. Ebeveynler 
ise çocuklarının bu zorbalıkla baş etmesi için 
çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmeli, daha 
kibar davranmalı ve çocukların bulunduğu 
ortamda herhangi bir tartışma olmamasına 
dikkat etmelidirler. Bir çocuğa zorbalık yaptı 
diye zorbalıkla cevap vermek çocuğun yaptığı 
zorbalığı azaltmaz aksine o çocuğu daha zorba 
bir hale getirir. 

Akran zorbalığına maruz kalan çocuklarda ne 
gibi davranışlar olur çocuk söylemese bile aile 
bunu fark edebilir mi?
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Akran zorbalığına maruz kalan çocuklar, 
daha çekingen ve ürkek olurlar. Vücutlarında 
çeşitli fiziksel yaralanmalar olur. Okula gitmek 
istemezler ve okula gitmemek için “karnım 
ağrıyor, yorgunum, yarın giderim” gibi çeşitli 
bahaneler üretirler. Beslenmede problemler 
yaşarlar, sürekli mide bulantıları olur. Okula 
istekle başlayan çocukların akran zorbalığından 
ötürü okula gitme hevesleri kırılır, derslerine 
odaklanmada zorluk çekerler ve başarısız olurlar. 
“Ben beceriksizim, başarısızım” gibi kendini 
suçlama cümleleri kurarlar. Zaman ilerledikçe 
özgüvenleri giderek azalır. Sürekli mutsuz olurlar 
ve zamanla daha öfkeli bir hâl alırlar. Ailelerin de 
bu durumu fark etmesi olasıdır. 

Ne gibi etkiler bırakır, bu etkiler  
kalıcı olur mu?

Akran zorbalığına maruz kalan çocuklarda 
psikosomatik belirtiler, ağlama krizleri, öfke 
nöbetleri ve fark edilmedikçe depresyon gibi 
sorunlar ortaya çıkar. Zorbalık yaşayan çocuklar 
sürekli olarak yoğun bir kaygı bozukluğu 
yaşarlar. Uyku sorunları, tırnak yeme, iştahsızlık 
gibi çeşitli sorunlar yaşarlar. Akran zorbalığına 
maruz kaldıkları mekân okul olan çocuklarda 
okula gitme isteği azalır ve buna bağlı olaraktan 
akademik başarıları düşer. Bu nedenlerden 
dolayı, akran zorbalığına maruz kalan çocukların 
yaşadığı travma sadece okul dönemiyle sınırlı 
kalmayıp, yaşamları boyunca devam edebilir.

Bu konuda ailelere neler tavsiye edersiniz? 

Eğitim her zaman en etkili çözümdür. Çocuklara 
konuyla ilgili sağlıklı eğitim verilmelidir. 
İkinci çözümü de iletişim. Akran zorbalığına 
maruz kalan çocuklar bu durumu aileleriyle 
paylaşmaktan çekinirler. Yaşadıkları zorbalığı 
paylaşmaktan utanırlar ve kendilerini 
suçlarlar. Bu yüzden ebeveynler çocuklarıyla 
sürekli iletişim halinde olmalılar ve onları 
gözlemlemeliler. Çocuklar, ebeveynlerinden 
yeterli ilgiyi ve desteği alırsa yaşadıkları 
durumu anlatabilirler. Çocuklar yaşadıklarını 
anlatınca onları çok iyi bir şekilde dinlemeli ve 
asla sözünü kesmemeliler çünkü çocukların 
güvende hissetmeleri çok önemlidir. Aileler 
çocuklarının anlattıklarına güvenmeliler, onlara 
“Sen bir şey yaptığın için mi sana zarar verdi?” 

gibi cümlelerden uzak durmalılar. “Sana bunu 
yapmalarına neden izin veriyorsun?” gibi 
sorgulayıcı cümleleri asla kurmamalılar. Kendi 
geçmişlerinde yaşadıkları olayları örneklendirip 
çocukların yaşadıklarını normal bir hâle 
getirmemeliler. “Ben onun annesini arayıp 
konuşurum” tarzında cümlelerden kaçınmalılar 
çünkü çocuklar “ispiyoncu “olarak anıldıklarında 
daha çok depresifleşiyorlar. Konuyu tek başına 
çözmek zorunda olmadığını ve muhakkak 
öğretmenlerden de destek alması gerektiği 
çocuğa anlatılmalıdır.

Çocuklar zorbalığa uğradıklarında nasıl 
tepki vereceklerini bilemeyebilirler. Onlara 
karşısındakinin zorbalığı sona erdirmesi 
için kullanabileceği ifadeleri öğretebilirsiniz. 
Öğretirken şuna dikkat edilmeli; bu ifadelerin 
basit ve direkt olması gerekiyor, düşmanca değil. 
Örneğin, “Beni yalnız bırak”, “Geri çekil”, “Bu iyi 
değil”, “Annene söyleyeceğim”, “Bunu yapma” 
gibi. “Sen de vur, ezdirme kendini, elin armut 
mu topluyor” gibi yaklaşımlar, çocuğu daha çok 
suçlu hissettirecek sözlerdir.

Çocuğunuzla iletişim kanallarını açık tutmak 
önemlidir. Çocuğunuz okuldan döndüğünde, 
“gününün nasıl geçtiğini” sormak yerine 
“bugün seni mutlu eden, sevindiren, üzen veya 
kaygılandıran bir şey oldu mu” gibi duygu 
odaklı sorular sorun. Bunu yaparken ona sakin, 
arkadaşça ve onu destekleyici bir atmosferle 
yaklaşın. Bu sayede yanlış giden şeyleri sizinle 
paylaşma konusunda korku duymayacaktır. 
Onunla diyalog kurarken, güvenliğinin ve 
mutluluğunun ne kadar önemli olduğunu 
vurgulayın.

Ve en önemlisi model olun. Çocuklar, biz anne 
babaların hareketlerini örnek alarak yetişiyor. Siz 
kendinizle ne kadar barışık ve mutlu bir biçimde 
yaşayabilirseniz çocuk da öyle olur. Çocuğu, 
annesi, babası ve anne – baba ilişkisi yetiştirir. Bu 
üç ilişkinin sağlıklı olmasına gayret etmek lazım.

Büşra Tosun Yörük
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Bilgi üretmek ve faydasını sağlayıcı çalışmak 
için bütün engellerin yok edilmesi lâzımdır. 
Tabiidir ki bu işte de usul ve erkâna uyulması 
meselesi önemlidir.

Toplumsal zedelenmelere ve aşınmalara 
meydan verici hâl ve hareketlere zemin 
hazırlamak yanlışlığından kaçınılmalıdır. 
Bilgi üretmesine medar olmak için önü 
açılmış üniversitelerin, bu açıklığı fırsat sayıp 
maksatlarının hilâfına hareket etmelerinin 
önüne adliyeden önce bağlı olduğu üst 
kurumun mani olması gerekir ki maksada 
aykırı işler yapılmamış olsun. Bu cümleden 
olarak tarihî bir şahsiyet, zamanının bir 
numarası, Birunî (973-1051)’nin asırlar 
öncesinden dile getirdiği görüşlerini belirtmek 
isterim.10 asır önce, böyle düşünülmüş olması 
karşısında şapka çıkarıp düşünmemek elde 
değil.   

“Çünkü ilim güzeldir, lezzeti de kalıcıdır. 
Araştırma boyunca, bu lezzet sürer gider. 
Çalışma bitince lezzet de son bulur. İlim 

adamı, kendinden önce gelen âlimleri hor 
görmemeli, tevazu ile eserlerine yaklaşıp 
istifade etmelidir. Böylece en doğru ve en 
sağlam bilgilere ulaşacak, kusurlu, hatalı 
bilgilerden uzak durmuş olacaktır.

Birunî, ilmin ilerlemesi ve gelişmesi için 
şunlar lüzumludur, diyor:

1. İlmî düşünceye serbestlik tanınmalı, yani 
ilimde söz sahibi olanlar, fikir hürriyetine sahip 
olmalı.

2. İlmî çalışmalar, açık ve sağlam metotlara 
dayanmalı.

3. İlim; bâtıl düşüncelerden, sihir ve 
hurafelerden arınmış olmalı.

4. Gerçek ilim adamlarına, çalışma zevki, şevki 
ve gayretleri arttıran teşvik tedbirleri alınmalı.

5. İlmin ilerlemesi için lüzumlu her türlü 
maddî, sosyal, teknik şartlar ve imkânlar 
hazırlanmalı.

BİLİMSELLİK  
ÜZERİNE...
İnsanlığın yaşayışı elbette bilgi yoluyla kolaylaşmıştır. Bunda 
şüphe yok. Günümüzde, bilginin kolaylaştırıcı vasfının olması ve 
işlerlik kazanması, kazandırılması işi de hiç şüphesiz, YÖK’e bağlı 
üniversitelerde gerçekleşecek, gerçekleştirilecektir. Bu da bilgi 
üretmek ve üretilen bilgiyi kültüre tahvil etmekle mümkündür. 
Bunun için de üniversitelerin özgün bir karaktere büründürülmesi 
gerekir.  
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6. İlme, ilmî eserlere ve ilim adamlarına 
hürmet edilmeli, itibarları sağlanmalı.

7. İnsanların dikkat ve alâkalarını ilmî 
konulara çekme çalışmaları yapılmalı.

8. Devletin ileri gelen adamları, ilmin 
gelişmesi için gereken tedbirleri tespit 
edip, hemen bunları tatbik etmeli. 

Birunî, bazı önemli bilimsel çalışmaları, 
astronomi ve matematik, ilk astronomi 
gözlemlerini 990’da yapmıştır. Bu, daha 
17 yaşındayken astronomide verimli bir 
düzeye ulaştığını göstermektedir.

Bu tespitlerin takriben 940 yıl önce 
belirlenmesi karşısında, “özerk üniversite” 
terkibinin anlamı çok daha açık 
anlaşılacaktır. 

Tarihimizi, “Orta Çağı” kapayan bir milletin 
torunları olmamıza rağmen, karanlık 
göstermeye, beceriksiz göstermeye hiç 
kimsenin hakkı yoktur. Aksi halde büyük 
Türk milletinin hakkını yemiş oluruz. 
Sultan 2. Abdülhamit Han’a işbirliği 
halinde “kızıl sultan” diyenlerin başını 
çeken Fransa’nın Louis Pasteur’üne (27 
Aralık 1822, Dole, Fransa - 28 Eylül 1895 
) Bilimsel çalışmalarının gelişmesini 
sağlaması için 800 altın destek verdiği 
bilinmez. Aksine, mikrobu keşfeden ilk 
bilgin İbn-i Sina (980-1037) olmasına 
rağmen keşif payının Pastör’e verilmesini, 
İbn-i Sina’nın torunlarının bilmeyişi 
yüzlerini yere katarak yürümelerine sebep 
olmaktadır. Bundan kimsenin haberi yok 
mu? Tarihî Harran Üniversitesine intisap 
ettikten sonra, Harun Reşit tarafından Ser 
müderris (Rektör) tayin edilen, Cabir Bin 
Hayyan’ın “Eski Yunan Bilginlerinin iddia 
ettikleri gibi -el cüz-i lâ yetecezza-atom, 
parçalanamaz değildir. Parçalandığında, 
Bağdat’ı altüst edecek bir enerji doğar, 
diyen; genetik bilimini kâşifi, yanmayan 
kâğıdı üreten, kimyayı, simyadan ayırarak 
bilim haline koyan modern manada ilk 

Bilgi üretmek ve faydasını 
sağlayıcı çalışmak için bütün 

engellerin yok edilmesi lâzımdır. 
Tabiidir ki bu işte de usul ve 

erkâna uyulması meselesi 
önemlidir.
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kimya laboratuvarını kuran, su geçirmez 
kumaşları vernikleyen, cam üretiminde 
(Mn3O4) kullanan, paslanmayı önleyen, 
altın yaldızla süsleme, elementleri tespit 
eden Cabir Bin Hayyan’ı (721-815) bırakalım 
vatandaşlarımızın okur-yazar kısmını, 
kimya öğretmenlerinin kaçta kaçı yeterince 
tanımaktadır.

Nota tespitinin mucidi sayılan, icadıyla 
beraber yaptığı müzik enstrümanlarını en iyi 
derecede kullandığı gibi aynı sazla dinleyiciyi 
hem ağlatacak hem güldürecek kadar usta, 
Farabi’den (870-951) yine kaç musikişinasın 
haberi var?  

Bilmeyenler mi, öğretmeyen, öğrenmeye 
fırsat vermeyenler mi sorumlu? Geçmişimizi 
öğretmezsek geleceği nasıl kurarız?

Bilimsel çalışmaları yapacak nesle önce 
bilimsellik sevdirilmeli. Bilim insanlarının 
muteber işlerin erbabı oldukları bildirilmeli 
ki ilim aşkı meydana gelsin. Prensiplerini, 
Birunî, açıklamış; fazla söze ne hacet.

Bilmeyenler mi, 
öğretmeyen, 
öğrenmeye fırsat 
vermeyenler mi 
sorumlu? Geçmişimizi 
öğretmezsek geleceği 
nasıl kurarız?

Şakir Albayrak
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Sivas Kongresi 

Sivas Kongresi, Mustafa Kemal'in Amasya 
Genelgesi'ni açıkladıktan sonra bir çağrı üzerine 
I. Dünya Savaşı'ndan sonra işgale uğrayan 
Türk topraklarını kurtarmak ve Türk milletinin 
bağımsızlığını sağlamak için çareler aramak 
amacıyla seçilmiş ulus temsilcilerinin Sivas'ta 
bir araya gelmesiyle, 4 Eylül 1919 - 11 Eylül 1919 
tarihleri arasında gerçekleşen ulusal nitelikte bir 
kongredir.

Sivas Kongresi'nde alınan kararlar, daha önce 
gerçekleştirilen Erzurum Kongresi kararlarını 
genişleterek tüm ulusu kapsar bir nitelik 
kazandırmış ve yeni bir Türk Devleti'nin 
kuruluşuna temel olmuştur; bu nedenle Sivas 
Kongresi'nin Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki 
önemi büyüktür.

Sivas Kongresi'nde, Erzurum Kongresi'nde 
alınan vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığıyla ilgili 
kararlar aynen kabul edilmiştir.

Sivas Kongresi önemi nedir?

1. Kongreler dönemi kapandı

2. Misak-ı Milli esasları belirlendi

3. Heyet-i Temsiliye bütün vatanı temsil eder hale 
geldi

4. Milli birlik ve beraberlik büyük oranda sağlandı

5. Ulusal örgütlenme tüm vatanı kapsadı

6. Gücünü halktan alan yeni bir otorite ortaya 
çıktı

7. Mustafa Kemal lider olarak benimsendi

8. Erzurum Kongresi kararları ulusallaştı

9. Mondros Mütarekesi reddedildi

10. Sivas Kongresi milleti temsil eden tek kurul 
oldu

4 Eylül 1919 günü Sivas şehrinde 
toplanan kongre, Kurtuluş 
Savaşı’nın dönüm noktalarından 
birisidir. Sivas Kongresi’nde 
düşmana karşı sonuna kadar 
direnilmesi kararı alınmış ve sonuç 
olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulmasına giden yolların en 
önemli basamaklarından biri 
olmuştur.

SİVAS  
KONGRESİ
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11. Tam bağımsızlık ve milli egemenlik ilkeleri 
temel prensip olarak kabul edildi

12. Mandacılık kesin olarak reddedildi

13. Kuva-yı Milliye cepheleri arasında kumanda bir-
liği sağlandı  

Kurtuluş Savaşı öncesi son kongre olması 
bakımından önemlidir. Misak-ı Milli’nin kabulü, 
milli birlik ve beraberliğin sağlandığı ve gücün 
milli iradeden gelmesi gibi konular ortaya 
çıkmıştır.

Sivas Kongresi’nde alınan kararlar nelerdir?

• Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında 
yapılan Ateşkes Anlaşması’nın imzalandığı 

30 Ekim 1918 tarihindeki sınırlarımız içinde 
kalan ve her noktasında çok büyük bir İslâm 
çoğunluğunun bulunduğu Osmanlı ülkesinin 
parçaları birbirinden ve Osmanlı topluluğundan 
parçalanamaz ve hiçbir sebeple ayrılmaz bir 
bütündür. Bu ülkede yaşayan bütün Müslüman 
halklar, birbirine karşılıklı hürmet ve fedakârlık 
duygularıyla dolu, birbirlerinin ırkî ve sosyal 
haklarına saygılı, yaşadıkları muhitin şartlarına 
tam olarak riayetkâr öz kardeştirler.

• Osmanlı toplumunun bütünlüğü, milli 
istiklalimizin sağlanması, Hilâfet ve Saltanat yüce 
makamının dokunulmazlığı için Kuva-yı Milliye’yi 
etkili ve milli iradeyi hâkim kılmak esastır.

• Osmanlı topraklarının herhangi bir parçasına 
karşı yapılacak müdahale ve işgale ve özellikle 

Türk topraklarını 
kurtarmak ve 
Türk milletinin 
bağımsızlığını 
sağlamak için 
çareler aramak 
amacıyla seçilmiş 
ulus temsilcilerinin 
Sivas'ta bir araya 
gelmesiyle, 4 Eylül 
1919 - 11 Eylül 1919 
tarihleri arasında 
gerçekleşen 
ulusal nitelikte bir 
kongredir.
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Vatan ve milletimizin maruz 
kaldığı zulüm ve elemler 
ile ve hepsi aynı amaç ve 
maksatla milli vicdandan 
doğan vatansever ve milli 

cemiyetlerin birleşmesinden 
oluşan genel topluluk, bu 
kez “Anadolu ve Rumeli 

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” 
adını almıştır.

vatanımız içinde müstakil birer Rumluk ve 
Ermenilik kurulmasına yönelik hareketlere karşı, 
Aydın, Manisa ve Balıkesir Cephelerindeki milli 
cihatlarda olduğu gibi, elbirliğiyle savunma ve 
direnme esası meşru kabul edilmiştir.

• Öteden beri aynı vatan içinde birlikte 
yaşadığımız, bütün gayr-i Müslim azınlıkların 
her türlü hakları bütünüyle mahfuz 
bulunduğundan, bu azınlıklara siyasî egemenlik 
ve toplumsal dengemizi bozacak imtiyazlar 
verilmesi kabul edilmeyecektir.

• Osmanlı Hükümeti bir dış baskı karşısında 
memleketimizin herhangi bir parçasını terk ve 
ihmal etmek zorunda kalırsa, Hilafet ve Saltanat 
makamı ile vatan ve milletin dokunulmazlığını 
ve bütünlüğünü sağlayacak her türlü tedbir ve 
kararlar alınmıştır.

• İtilaf Devletleri’nce Ateşkes Anlaşması’nın 
imzalandığı 30 Ekim 1918 tarihindeki sınırlarımız 
içinde kalıp İslâm çoğunluğunun oturmakta 
olduğu, kültür ve medeniyet üstünlüğünün 
Müslümanlarda bulunduğu ve bir bütün teşkil 
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eden vatan topraklarının taksimi görüşünden 
büsbütün vazgeçip, bu topraklar üzerindeki 
tarihi, ırki, dini ve coğrafi haklarımıza riayet 
edilmesine ve buna aykırı teşebbüslere son 
verilmesine ve böylece hakka ve adalete dayalı 
bir karar alınmasını bekleriz.

• Milletimiz insani, muasır (çağdaş) gayeleri 
yüceltir, teknik, sınaî ve ekonomik durumu 
ve ihtiyacımızı takdir eder. Böylece devlet ve 
milletimizin iç ve dış bağımsızlığı ve vatanımızın 
bütünlüğü saklı kalmak şartıyla, altıncı maddede 
yazılı sınırlar içinde, milliyet esaslarına saygılı 
olan ve memleketimize karşı istila emeli 
gütmeyen herhangi bir devletin teknik, sınaî, 
ekonomik yardımını memnuniyetle karşılarız. 
Bu adaletli ve insani şartları (ın gerçekleşmesi), 
bir barışın acilen kararlaştırılması, insanlığın 
selameti ve dünyanın esenliği adına, en has milli 
emelimizdir.

• Milletlerin kendi geleceğini bizzat kendilerinin 
tayin ettiği bu tarihi dönemde İstanbul 
Hükümeti’nin de milli iradeye bağlı olması 
zaruridir. Çünkü milli iradeye dayanmayan 

herhangi bir hükümetin keyfi kararlarına 
milletçe baş eğilmediği gibi, böyle kararların 
dışta da muteber olmadığı ve olamayacağı, 
şimdiye kadar geçen olaylarla ve sonuçlarla 
ortaya çıkmıştır. Böylece, milletin içinde 
bulunduğu sıkıntı ve endişeden kurtulmak 
çarelerine bizzat başvurmasına gerek kalmadan, 
İstanbul Hükümeti’nin milli meclisi hemen ve 
hiç zaman yitirmeden toplaması ve böylece 
milletin, memleketin geleceği üzerinde alacağı 
bütün kararları milli meclisin denetimine 
sunması mecburidir.

• Vatan ve milletimizin maruz kaldığı zulüm 
ve elemler ile ve hepsi aynı amaç ve maksatla 
milli vicdandan doğan vatansever ve milli 
cemiyetlerin birleşmesinden oluşan genel 
topluluk, bu kez “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti” adını almıştır. Bu cemiyet 
her türlü particilik akımlarından ve şahsi 
ihtiraslardan uzaktır ve arınmıştır. Bütün 
Müslüman vatandaşlarımız bu Cemiyet’in tabii 
üyeleridir.
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• Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti’nin 4 Eylül 1919 tarihinde Sivas’ta 
toplanan Genel Kongresi tarafından, mukaddes 
maksadı takip ve genel teşkilatı idare etmek 
için bir Heyet-i Temsiliye seçilmiş ve köylerden il 
merkezlerine kadar bütün milli teşkilatlar takviye 
edilmiş ve birleştirilmiştir.

Sivas Kongresinde Karşılaşılan Sorunlar

1. İstanbul hükümeti ve işgal güçlerinin 
engellemesi sonucunda kongreye beklenildiği 
kadar üye katılamadı (38 kişi katıldı.)

2. Elazığ Valisi Ali Galip’in kongreyi basacağı 
şayiası yayıldı (Ali Galip Sivas’taki askeri birlikten 
çekindiği için kongreyi basamadı)

3. Fransızların Sivas’ı işgal edeceği haberleri 
yayıldı. (Mustafa Kemal böyle bir şeyin mümkün 
olmayacağını belirtti)

4. İlk anda Mustafa Kemal kongreye başkan 
seçilmek istenmediyse de; uzun tartışmalar 
sonucunda Mustafa Kemal kongreye başkan 
seçildi.

5. Delegelerin büyük bir çoğunluğu ABD 
mandasını savundu. Fakat Mustafa Kemal, ABD 
mandasının Türk milleti için uygun olmadığını 
delegelere anlatıp kabul ettirince; ABD 
mandası da kesin ola rak reddedildi. (ABD Doğu 
Anadolu’da bir Ermeni devletinin kurulmasını 
istiyor; Osmanlı ülkesinin parçalanmasını 
öngörüyor; Türkiye’nin mandaterliğini ise 
istemiyordu)

6. İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal ve 
kongreye katılanlar için tutuklama kararı çıkardı.

Sivas Kongresinin Özellikleri

1. Toplanması ve aldığı kararlar yönüyle millidir.

2. Mustafa Kemal’in güç ve otoritesi artmış milli 
bir lider olarak ortaya çıkmıştır.

3. Kurtuluş Savaşı bütün vatana yayılmış, millete 
mal edilmiştir.

4.Sivas Kongresi’nde Ali Fuat Paşa Batı Cephesi 
Komutanlığı’na getirilmiş, böylece Temsil Heyeti 
yürütme gücünü ilk kez kullanmıştır.  

Sivas Kongresinin Sonuçları 

1. Mustafa Kemal İstanbul ile haberleşmeme 
emrini vermiştir.

2. Padişahtan Mebusan Meclisi’nin bir an önce 
toplanmasını ve Damat Ferit’in istifa etmesini 
istemiştir.

3. Anadolu’daki gelişmeleri önleyemeyen Damat 
Ferit Paşa istifa etmiş ve yerine Ali Rıza Paşa 
kabinesi kurulmuştur.

4. Vatansever bir kişi olan Ali Rıza Paşa milli 
mücadelecilerle iyi geçinmeye çalışmış, 
gönderdiği temsilcilerle Amasya Görüşmeleri’ni 
yapmıştır.

Büşra Tosun Yörük34
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Zeynep  
ERONAT

Röportaj:

Parmaklıklar Ardında'nın Ziynet Kara'sı, Sıla'nın Bedar'ı, 
Hayattan Korkma'nın Zehra'sı ve oynadığı pek çok role hayat 
veren Zeynep Eronat ile özel yaşamı, mesleğe başlaması, rol 
aldığı projeler, yeni projeleri ve daha pek konu üzerine keyifli 
bir röportaj gerçekleştirdik

 " Yeniden dünyaya gelsem gene 
aynı mesleği seçerdim.  "  
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Kimdir Zeynep ERONAT? Kendini nasıl tanımlar, 
nasıl bir çocuktu, biraz bahseder misiniz? 
 
Zeynep Eronat bir zamanlar annesinin koca 
bebeğiyken annesini kaybedince ışık hızıyla 
yaş almış bir kadın aslında. Ruhum hep 17-
20 arasında gider gelirdi, şimdi belki de 100 
yaşındayım… Annesizliğe hala alışamadım ve 
hala kabullenemiyorum maalesef. Hayatımın en 
büyük, en acılı travması bu. Annem benim hem 
en samimi kız arkadaşım, çocukluk arkadaşım, 
hem annem hem her şeyimdi. Herhâlde işin 
bu kısmında hiç sönmeyecek bir ateşin içinde 
yavaş yavaş yanacak kalbim… Bunun dışında bir 
oyuncuyum. 38 yıldır sahnedeyim. Yani sahnede 
derken, mesleğimle ilgili hem sahnede hem 
kamera önündeyim. Yeniden dünyaya gelsem 
gene aynı mesleği seçerdim. Gayet asosyal, gayet 
utangaç, gayet evde kalma aşığı biriyim. Vallahi 
utangacım. Mesleğime çok aykırı aslında bu 
utangaçlık biliyorum ama mesleğimi yaparken 
de ben ben değilim nasıl olsa… Aşırı hassas, 
kafası karışık, çok düşünen bazen düşüncelerin 
içinde düğüm olan bir kadınım… Hayatımda 
en kıskandığım kişiler vurdumduymazlar ve 
yemek yiyip yiyip kilo almayanlar. Telefonla uzun 
uzun havadan sudan konuşmak beni hastanelik 
edebilir. Buna tahammül edemediğimden ve 
buna insanları bir türlü inandıramadığımdan çok 
arkadaşımı küstürdüm. Klostrofobik, mesleğim 
dışında asla talimat alamayan, görgüsüzlüğe 
ve kabalığa tahammül edemeyen, insanları 
sıkmaktan, üzmekten, onlara yük olacağım diye 
aklı çıkan biridir bizim Zeynep. Daha bir sürü şey 
işte.

 
Oyuncu olmaya ne zaman karar verdiniz?

Oyuncu olmama ben değil annem karar verdi 
aslında. Üniversite sınavlarında yüksek puan alıp 
yanlış tercihlerden dolayı okulsuz kalmış evde 
aylak aylak dolanırken annem birden elindeki 
işleri bırakıp beni apar topar Ankara Devlet 
Konservatuarı’na götürdü. Gazetede okumuş ki 
tiyatro bölümü öğrenci alacak bu yüzden sınav 
açmış. Annem de benim çocukken oynadığım 
Türk filmi konulu evciliklerimden dolayı “bu kız 
tam oyuncu olacak kız” dermiş ta o günlerde. İşte 
bu yüzden de ilanı görür görmez hemen harekete 
geçmiş. Kayıtların son günü ve son 4-5 saatinde 
yetiştik sekretaryaya. Şartları yerine getirdik ve 
bir hafta sonra sınava bir dram, bir komedi tirat 
bir de şiir hazırlayıp gelecek dediler. Ben olayın 
ne farkındayım, ne de ciddiye alıyorum. Durumla 

müthiş dalga geçip anneme söyleniyorum. 
Haberim dahi yoktu böyle bir okuldan inanın. 
Çünkü bütün çocukluğum babamın memuriyeti 
dolayısıyla Anadolu’nun çeşitli illerinde geçtiği 
için ilgi alanımda da değildi. Neyse ben anneme 
diyorum ki “Bak tirat mirat diyorlar o ne 
bilmiyorum, nerde satılır nerde bulunur anne 
saçmalama gel gidelim eve kahve yapayım sana.” 
Annem yüzüme bile bakmadan hızla yürüyor 
yürürken de bana laf yetiştiriyor. “Başlatma 
kahvenden yürü bakayım istikbalin söz konusu 
çocuğum” dedi ve biz İzgi Teyze’nin evininin yolunu 
tuttuk. İzgi Teyze annemin kankisi. İzgi Teyze’nin 
de diğer kankisi Güven Hokna. Beni aldılar karga 
tulumba Güven ablanın evine götürdüler. Sonrası 
ışık hızıyla oldu bitti. Biz bir hafta Güven ablayla 
çalıştık. Ben tiyatro mesleğiyle ilgili bir sürü şey 
öğrendim, öğrendikçe yüreğim çarpmaya, Güven 
abladan gözümü alamadıkça hayaller kurmaya 
başladım. Sonuçta sınavları kazandım ve 22 
yaşımda mezun olup Devlet Tiyatroları’na kabul 
edildim. Ve ikinci hayatım başlamış oldu böylece. 
Gene annem var yani işin içinde…

İlk sahneye çıktığınız rolü hatırlıyor musunuz? 
İlk sahneye çıktığınızda neler hissettiniz?

Aslında biz okula başlar başlamaz daha ikinci 
üçüncü derste hocalarımız tarafından sahneye 
çıkartıldık. Meslek uygulamalı ve bol bol pratik 
yapmak gereken bir meslek olduğu için sahnede 
olmaya mecburduk. Duyguları ve olayları hiç ses 
çıkartmadan bedenle ve yüzümüzle ifade etme 
dersleri bir yıl sürdü. Bedenimizi kullanmayı, 
duyguları doğru ifade etmeyi, konsantrasyon 
tekniklerini, sahne disiplinini, hep bu derslerde 
öğrendik. Bu sırada büyük sınıfların derslerine 
de izleyici olarak girerdik bir kısım meraklılar 
olarak. Üçüncü sınıftayken son sınıfın mezuniyet 
oyununda bir role seçti beni Cüneyt Gökçer. 
Andorra diye bir oyun. Ama ne oyun. Zor, trajedinin 
dibi… Benim rol daha da zor. Ama ne çalıştırdı beni 
Cüneyt Hoca var ya suyumu sıktı, posamı çıkarttı. 
Hiç kırmadan, öz güvenimi kaybettirmeden, öve 
öve, seve seve, büyük bir şefkatle ve sabırla. Zaten 
o çalışmalarda çok büyük yol kat ettim. Canım 
hocamın ve diğer meslek hocalarımızın emekleri 
çoktur üstümüzde de. Hakları ödenmez. Şimdi 
hepsi gittiler, ruhları şad olsun… Neyse biz oyunu 
çıkarttık. Oyunun ilk gecesi hepimizin aileleri, 
eşi dostu, okulun tüm hocaları davetli. Mahşer 
kalabalığı bizim gözümüzde. Salon doldu taştı. 
Ha bu arada oyunu da baya profesyonel tiyatro 
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salonunda oynuyoruz biz tıfıl civcivler olarak. 
Sanırım Ankara’daki Yeni Sahne veya Küçük 
Tiyatroydu. İşte o gün o saatte sahneyle değil 
de seyirciyle ilk buluşmamdı. Son 10 dakika, son 
beş dakika. Diyorum ki içimden “Keşke dursa şu 
kalbim, ölsem şuracıkta, ya da bir yerim kırılsa 
da çıkmasam oraya.” Fırtınaya tutulmuş savrula 
savrula sallanan tabelalar gibiydik hepimiz. 
Aman Allah’ım o ne heyecan. Karnı ağrıyan, 
nefesi tutulan, sesini yutan. Küçücük çocuklarız 
20’li yaşların en başında. Kakara kikiri yapan, 
uçarı, yaramazlık peşinde, bazen şımaran, küçük 
oyuncu adaycıklarıyız… İş ciddiye binince biz o 
kaygısız tıfıllar dut yemiş bülbüle döndük. Bunca 
heyecana dayanmak en zoru gibi geldi bize… 
Bilebilseydik en tatlısı buymuş bu mesleğin. En 
olmazsa olmazıymış… E sonuçta bir türlü ölemedik 
o kuliste. Son 5, son 3, son 1... Hazır ve perde. Hiç 
şaşırmadan, hiç saçmalamadan, heyecanlarımızı 
çabucak yenerek bitirdik 2 perdeyi… Başardık. 

Selama çıkmanın verdiği o şapşal şaşkınlığımız, 
aval aval gülümsememiz, alkış kıyametin önünde 
titremekten perişan olduğumuz şahane bir ilk 
deneyimdi. Cüneyt Hocamız demişti ki son genel 
provada “Eş dost cömert olur. Bol bol alkışlar 
övgüler yaparlar. Siz sakın olduk sanmayın 
çocuklar.” Valla olduk sanmadık hocam. Hala da 
sanmıyoruz yeminle. Siz bize ne öğrettiyseniz o. 
Tevazu, saygı, vefa, ömür boyu öğrenci kalmak, 
önce insan sonra oyuncu olmak gibi bir çok 
olmazsa olmazı öğrettiler bize... Bizim dönem 
eşsiz bir eğitim aldık hiç alçak gönüllü olamam 
bu konuda. O yüzdendir şimdiki bazı oyuncu (!) 
gençlerin bize uzaylıymışız gibi bakışı. “Bu ne 
ciddiyet yahu, bu ne sıkıcı bir disiplin aşkı öf!” der 
gibiler hep. Olsun iyi ki böyleyiz biz. Biz de onlara 
Mars'ta yaşıyorlarmış gibi biraz uzaktan, biraz da 
mesleğin derin tadına varamadıklarına acıyarak 
bakıyoruz.. 
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Tiyatro sahnesi mi yoksa kamera karşısı mı? 
Hangisi sizi daha çok mutlu ediyor?

İkisinin de yeri ayrı, ikisine de bayılıyorum. 
İkisinin de lezzeti farklı çıktığı yol aynı. Yolun 
sonunda seyirci var. Bu durumda seyirci için 
yapılıyorsa bu meslek ha sahne ha kamera 
karşısı ne fark eder ki. Ancak kamera önünün 
çok daha zor ve meşakkatli olduğu da bir 
gerçek. Sadece oyununu oyna git diye bir 
lüksünüz yok kamera önünde. Yönetmen 
veya kameraman ‘’3-2-1 oyun!’’ diyene kadar 
öyle çok meşakat var ki o yolda anlatmakla 
bitmez. Zamanla yarışmak, sayısız tekrarlar, 
beklemeler vs. Ama mecburuz, işin fıtratı 
böyle, çok fazla kalabalık bir ekip ve çok fazla 
ekipman var. Aksilik çıkmaması imkansız. 
Pişmesi çok zor yemesi çok lezzetli bir yemek 
gibi. Tiyatro daha temiz iş. Yaratıcı ve uygulama 
kısmının sancısı kısa sürer. Provalar bitince 
sancı da biter. Provanı yap 1-2 ay. Sonra çık 2 
saat civarı oyna, bitir, alkışını al git evine. Saati 
belli, ne yapacağın belli, başı sonu belli. Ama 
ne yaparsan yap aşk ile yap işte. Aşk olmadan 
meşk olmuyor bizim mesleğimizde. Sevmezsen 
yapamazsın…

Bugüne kadar birçok role büründünüz, sizi en 
etkileyen hangisiydi? 

Tiyatro da “Goya” oyunundaki Leocadia, “Kadın 
İle Memur” daki kadın, “Peynirli Yumurta’”daki 
barmaid kadın. Ekranda ise “Parmaklıklar 
Ardında” dizisindeki Ziynet Kara rolü. Oynamaya 
doyamadığım dört rol. 38 yıllık meslek hayatımda 
unutamadığım dört rol. Az gibi göründüğüne 
bakmayın. O dört kadın bana 4 hayat daha kattı. 
Fazlası bana ne yapardı bilmiyorum.

Oynamak istediğiniz özel bir rol var mı?

Olmaz mı hiç? Yıllar önce “Pasaklı Sally” diye şahane 
bir yabancı dizi vardı TV’de. Keşke diyorum onun 
uyarlaması yapılsa da oynasam… Ama kadın biraz 
argo ve içkici bir kadın. Ancak dijitale olabilir. O 
kadar tatlı bir diziydi ki. Pasaklı Sally o kadar nefis 
bir Sally’di ki. Çocuktum daha ve derhal diziden 
sonra Sally evciliği oynardım. 70’li yıllarda TRT’de 
sadece 13 bölüm çekilmiş her bölümü 30’ar 
dakikalık minicik bir diziydi. Bizim çok yetenekli 
senaristlerimiz var ama o diziyi bilemeyecek 
kadar genç hepsi. Sonra şöyle sağlam bir polisiye 
dizisinde oynamak isterdim. Nefes nefese izlenecek, 
oynanacak bir sonraki bölümün senaryosunu dört 
gözle beklediğim bir polisiye. Ben orda ya seri katili 
ya da peşindeki sivil polisi oynamak isterdim. Böyle 
alengirli, ne idüğü belirsiz rollere bayılıyorum…

En beğendiğiniz yahut örnek aldığınız 
meslektaşınız var mı?

Örnek aldığım bir meslektaşım yok. Beğendiklerim 
var elbette. Çok iyi oyuncular var biz de. Ancak 
hayranı olduğum tek bir aktrist var o da sadece 
ve daima ve sonuna kadar Meryl Streep. İşte onun 
setinde olabilmeyi ve o ne yapıyor da bu kadar 
şahane olabiliyor diye öğrenebilmeyi çok isterdim. 

Birlikte oynamak istediğiniz bir usta var mıdır? 

İyi oyuncu olsun da paslaşalım, uçalım, birbirimizi 
birbirimize katalım… Zeki olsun, mütevazı olsun, 
çalışkan olsun, disiplinli olsun, işini ciddiye alıp 
saygılı olsun, supleksi olsun, vizyonu olsun, derin 
olsun, açık fikirli olsun, gelsin başımın tacı olsun...

Bizim çok yetenekli 
senaristlerimiz 

var ama o diziyi 
bilemeyecek kadar 
genç hepsi. Sonra 
şöyle sağlam bir 
polisiye dizisinde 

oynamak isterdim.
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Yeni filminiz Sil Baştan Kaynanam yakında 
vizyona girecek. Film hakkında neler 
söyleyeceksiniz?

Filmin senaryosunu okurken çok güldüm. Zor 
gülerim ben aslında. Sevmem öyle zorlama 
komiklikleri. Senaristimiz Barış Başar a hep bunu 
söyledim. Senaryo o kadar durum komedisi ile 
örülmüştü ki. Asla zorlama bir espri, komik olsun 
zorla ittirilip kaktırılan hiç bir sahne ve diyalog 
yoktu. Benim de çok somurttuğum bir dönemdi. 
Biraz neşe ne iyi olurdu diye hayıflanırken geldi 
senaryo. Tam aradığım şeydi hemen kabul ettim.

Bütün karakterler başlı başına birer kahkaha 
unsuru zaten. Oyuncular şahaneydi. Genç kadro, 
cin gibiler, zehir gibi hepsi. En kıdemli bendim 
içlerinde. Sayelerinde ben de adeta yeniden 
gençleştim. Çok iyi geldiler bana. Yönetmenimiz 
Raşit Çelikezer zaten çok uzun yıllardır tanıdığım 
ve daha önce de çalıştığım bir yönetmen. Dosttur, 
şefkatlidir, pamuk gibi, vizyonu geniş, birikimi 
müthiş, çok zeki, işini çok iyi yapan, oyuncusunu 
hiç üzmeyen, yormayan, kilitlemeyen çok sağlam 
bir yönetmendir. Yapımcılarımız derseniz her 
daim işin başında, her daim yanımızda, her daim 
destektiler bize. Hiç bir yapımcıda görmediğim 
bir tevazu ve dostlukla yaklaştılar hepimize. 
Kendimizi güvende ve mutlu hissetmemiz için 
ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Krizler 

bize hissettirilmeden çözüldü, her derdimize 
katlandılar. Sonuç olarak bence, bizce çok tatlı, 
çok komik, çok kaliteli düzgün bir iş çıktı ortaya. 
Büyük bir neşe ve sevgiyle çalıştık. Muhakkak 
seyirciye geçecek bir samimiyet var bu filmde. 
Bir projenin iyi olması için gereken her unsur 
tamdı bizim filmimizde. Umarım bu hissettiklerim 
beni yanıltmaz seyircimiz de bu eğlenceli 
yolculuğumuzda bizimle aynı duyguları paylaşır…

Sivas’ta gerçekleşen çekimler nasıl geçti biraz 
bahsedebilir misiniz?

Biz Sivas’ı çok sevdik. Sivas da bizi çok sevdi. 
Yardımsever, samimi, sıcacık insanlar Sivaslılar. 
Bize çok yardım ettiler. Set ziyaretlerini hiç ihmal 
etmediler. Bizi kırk yıllık dostlarını ağırlar gibi 
büyük bir samimiyet ve sevgiyle ağırladılar. Hiç 
yabancılık çekmedik. Hiç oflamadan, puflamadan, 
’hadi bitse de gitsek, çekelim de gidelim’’ 
demedik. Hiç sıkılmadık. Öyle ya ev-barktan uzak, 
çoğumuzun ilk defa gittiği bir şehrimiz. Yabancılık 
çekebilirdik, halkı bize uzak ve soğuk durabilirdi, 
çalışmak meşakkatli olabilirdi Kalacağımız otel 
de asgari konforumuz bile olmayabilirdi. Bunları 
yaşamaktan korkarak gittik açıkçası. Ancak hiç 
korktuğumuz başımıza gelmediği gibi kendimizi 
evimizdeymiş gibi hissettirdiler bize. Sağ olsunlar.

Büyük bir neşe ve 
sevgiyle çalıştık. 

Muhakkak seyirciye 
geçecek bir 

samimiyet var bu 
filmde.
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Filmde nasıl bir rol ile izleyicinin karşısına 
çıkıyorsunuz?

Bayıldım ben bu Nezahat kaynanaya. Nezahat 
çoğu Türk annesi gibi oğul aşığı bir koca çınar. 3 
kızdan sonra gelmiş bir oğlu var, 3 kızı ve 3 damadı 
oğlu ve geliniyle ve sayısız kız bir tanecik de ergen 
erkek torunuyla, Heybetli isimli Sivas Kangal 
köpeğiyle büyük bir konakta yaşıyor. Ev halkını 
sustalı maymuna çevirmiş. Damatların söz hakkı 
yok. Otorite tamamen kendinde. Sıkı mı sözünün 
üstüne söz söylensin? Çok zenginler. Kocadan 
kalan pek çok mal-mülk var. Oğlunun evin direği, 
sırtını yaslayacağı bir dağ filan olacağını sanarken 
oğlan şapşal bir hanım köylü oluveriyor. Nezahat’in 
kırılma noktası da burada başlıyor. Nezahat 
dediğim dedik, gayet geleneksel normlarda, fikri 
sabit, ne görmüşse o yoldan giden, yaşlandıkça 
dişiliği çok uzaklarda kalmış ağzına geleni 
aklında süzmeden söyleyiveren gayet filtresiz bir 
kaynana. Bazen ağzını bozabilecek kadar pervasız, 
kendine has bir düşünce sistemi olan, oğluna da 
karısını hoş tuttuğu için çok kızan bir kadın. Tam 
bir ataerkil mirasyedisi… Tek derdi erkek torun. 
Kızından olan erkek torunla yetinmemiş çünkü 
soyadı damadının soyadı. Oysaki oğlundan olacak 
bir erkek torun soylarını devam ettirecek. Bunu 
tutturmuş Nezahat. Ee, gelin de daha çocuk 
doğurmak istemiyor. Gençler, yeni evli sayılırlar, 
biraz hayatın tadını çıkartmak istiyor. Ama ne 

mümkün Nezahat kaynana tepelerinde. Gelini 
yok sayıyor zaten. Gelini evin hizmetçisi yapmış, işi 
gücü yüklemiş sırtına doymamış bir de torun diye 
tutturmuş hayatı zindan ediyor ikisine de. Gelin 
de efendi kız. Kaynanaya karşı gelemiyor, kocayı 
didikliyor. Oğlan arada kalmış, ezim ezim eziliyor… 
Sonra akla hayale gelmeyecek öyle bir şey oluyor 
ki. Olaylar olaylar. Gerisi filmde. Çok gülecekleri 
garanti ama. Anlattığım hikâye dramatik gibi 
gelebilir kulağa ama trajikomik demek daha 
doğru. Konu aslında çok acıklı ama durumlar o 
kadar komik ki, insan olayların muhataplarına 
acımaya bile vakit bulamıyor gülmekten…

Son olarak Çekmeköy 2023 dergisi okurlarına 
bir mesajınız var mıdır? 

Sevgili Çekmeköy 2023 Dergisi okurlarına sonsuz 
sağlık, iyi şans, mutluluk ve güzellikler diliyor 
hepsini sevgiyle kucaklıyorum.

TEŞEKKÜRLER…

Büşra Tosun Yörük
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Türkiye’nin kuzeybatısında Marmara Denizi’nin 
güneydoğusunda yer alan Bursa ili, doğuda 
Bilecik (96,3 km), Adapazarı (186 km), kuzeyde 
Kocaeli (138,5 km), Yalova (76,4 km), İstanbul (156 
km) ve Marmara Denizi, güneyde Kütahya (182,4 
km), batıda Balıkesir (147 km) illeriyle çevrilidir. 
Denizden yüksekliği 155 metredir. Bursa'nın 
Marmara Denizi'ndeki kıyılarının uzunluğu 135 
kilometredir.
Bursa tarihi ve doğal mekanları ile birlikte 
kaplıcaları ile de meşhur bir ilimizdir. İlde çok 
sayıda irili ufaklı termal tesis mevcuttur. Uludağ 
Kayak turizmi açısından önemli bir merkezdir. Göl 
kenarındaki İznik, Bursa’nın en çok ziyaret edilen 
ilçelerinden biridir. Bursa ayrıca çinileri ile de 
meşhurdur.  

Nüfus: 3147818 Kişi
Yüzölçümü: 11043,00 km 2 
İlçeleri: Bursa ilinin, Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, 
Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, 
Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, 
Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım ilçesi 
olmak üzere 17 ilçesi vardır. 

Dağlar, Nehirler, Yaylalar
Dağlar: Bursa ili topraklarının yaklaşık % 35’ini 
dağlar kaplamaktadır. Dağlar genellikle doğu-batı 
yönünde uzanan sıradağlar şeklindedir. Bunlar;  
Orhangazi’nin batısından Gemlik Körfezi’nin 
batı ucunda bulunan Bozburun’a doğru uzanan 
Samanlı Dağları, Gemlik Körfezi’nin güney yüzünü 
kaplayan ve Bursa ovasını denizden ayıran 
Mudanya Dağları, İznik Gölü’nün güneyi ile Bursa 
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ovasının kuzey kesimleri arasında yer 
alan Gemiç dağı da denen Katırlı Dağları 
(1283 m), Mudanya Dağları’nın uzantısı 
olan Karadağ ve Marmara Bölgesi’nin en 
yüksek dağı olan Uludağ’dır (2.543 m).
Göller, Akarsular, Kaplıcalar:       
İlin önemli akarsuları; Mustafakemalpaşa 
Çayı, Uludağ’ın güney yamaçlarından 
doğan ve gene Uludağ’dan kaynaklanan 
birçok küçük dere ile beslenen Nilüfer 
Çayı, Göksu Çayı, Koca Dere, Kara 
Dere, Aksu Deresi’dir. İlin başlıca 
akarsuyu Emet ve Orhaneli çaylarının 
birleşmesiyle oluşarak Ulubat 
Gölü'ne dökülen Kirmastı Suyu'dur. 
Mustafakemalpaşa Ovası'na can veren 
bu akarsuya Mustafakemalpaşa Çayı da 
denir. Bursa Ovasını sulayan Nilüfer Çayı 
ise Susurluk Çayı'na katılır. Uludağ’dan 
kaynaklanan Göksu doğuda Yenişehir 
Ovası'nı sulayarak Sakarya Irmağı'na 
katılır. Bursa göl açısından da zengindir. 
Başlıca doğal göller Ulubat Gölü (134 
km2) ile kuzeydoğu bölgesinde yer alan 
ve Marmara Bölgesinin en büyük gölü 
olan İznik Gölü’dür(298 km2). Ayrıca 
Susurluk Çayı deltasında Arapçiftliği ve 
Dalyan gölleri vardır. Yapay göller ise 
Demirtaş, Doğancı, Gölbaşı, Kayapa ve 
Hasanağa baraj gölleridir. 

Ovalar, Vadiler, Yaylalar:  
Bursa ili topraklarının %17’sini ovalar 
oluşturmaktadır. Bunların en önemlisi 
Uludağ’ın kuzeybatı eteklerinde uzanan 
Bursa ovasıdır. Mustafakemalpaşa, 
Karacabey, Orhangazi, Yenişehir, İnegöl, 
İznik ovaları da ilin önemli ovalarıdır.       
 
Tarihi Yerler:
Yeşil türbe-cami külliyesi, Muradiye 
Külliyesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi 
Türbeleri, Bursa Kalesi, İznik Kalesi, Kite 
Kalesi, İznik Roma Tiyatrosu, Ulu Camii, 
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Kestel Kalesi, Irgandı Köprüsü, Hüdavendigar Camii, Gazi Orhan Bey Camii, Baş 
Melekler Kilisesi, Yıldırım Külliyesi (1. Bayezid), Süleyman Paşa Medresesi, Balibey 
Han, İznik Hypoje Yeraltı Mezarları... 
 
Gezmeyi Unutmayın:
Bursa Tophane Parkı, Gölyazı adası (yarımadası), Uzunçarşı, Cumalıkızık köyü, 
Muradiye Külliyesi, Yeşil Türbe, Trilye, Mudanya, Karagöz- Hacivat Müzesi, 
Arkeoloji Müzesi, Atatürk Evi Müzesi (Bursa- Çekirge), Bursa Anadolu Arabaları 
Müzesi, Emir Sultan Cami (Külliye), Saat Kulesi, Saitabat Şelalesi, Sudüşen 
şelalesi, Ayvaini Mağarası (Profesyoneller için)… 
 
Yöresel Lezzetler:  İskender Kebabı, İnegöl Köftesi, Kestane Şekeri
Bursa'ya gelindiği zaman mutlaka İskender Kebabı, İnegöl Köftesi ve Kemalpaşa 
Tatlısı yenmeli. Bunlar dışında Bursa'yla özdeşleşmiş olan kestane şekeri 
unutulmamalıdır. Bursa’nın birçok coğrafi işaretli gıda ürünü vardır. Bursa döner 
kebabı, Bursa kestane şekeri, Bursa üzüm şırası, süt helvası, Gemlik zeytini, 
cevizli lokum ve tahinli pide bunlardan bazılarıdır. 
Diğer yöresel lezzetlerinden örnek verirsek, muradiye çorbası, cantık, pideli 
köfte, etli kereviz, Kemalpaşa tatlısı, düğün helvası, Bursa kebabı, Bursa şeftalisi, 
cendere baklavası, Uludağ pilavı, kestaneli lahana sarma, keles dağ çileği ve 
mihaliç peynirini sayabiliriz. 
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İlginç bilgiler:
*1867 yılı Temmuzundan 
itibaren Bursa valiler tarafından 
yönetilmeye başlanmıştır. 
Bursa’nın ilk vali unvanlı 
yöneticisi Hamdi Paşa’dır.
*1326 yılında Orhan Gazi 
tarafından alınarak Osmanlı 
hakimiyetine giren şehir, 
Osmanlının Söğüt’ten sonraki 
ikinci başkenti olmuştur.
*Orhan Gazi Bursa’yı aldığında 
Türklerin Keşiş Dağı dedikleri 
dağ, 1925 yılında Osman Şevki 
Bey’in önerisi ile "Uludağ" adını 
almıştır.
* 1925 yılında cumhuriyet 
tarihinin ilk tırmanışını 
gerçekleştirerek zirvesine 
çıktığı Uludağ'ın isim babası 
Milletvekili Dr. Osman Şevki 
Uludağ’dır. 
* Dünyadaki ilk çarşılı köprü 
1442'de Bursa'da yaptırılan 
Irgandı Köprüsü'dür.
*Osmanlı’da ilk hayvan 
hastanesi Gurabahane-i 
Laklakan, 19. yüzyılda Bursa'da 
kurulmuştur. O dönemde 
dünyada benzeri olmadığı 
söylenir.
*Bursa’da volfram, 
bormineralleri, çinko, krom, 
mermer, linyit gibi madenler 
çıkarılmaktadır.

Ünlü Bursalılar:
Celal Bayar, Sabiha Gökçen, 
Nezihe Meriç, Zeki Müren, 
Müzeyyen Senar, Cemal Nadir 
Güler, Ata Demirer, Erdal 
Özyağcılar, Erkan Can, Burcu 
Kara, Olgun Şimşek, Hande 

Ataizi, Demet Şener, Vildan 
Atasever, Gonca Vuslateri, Ceyda 
Düvenci, Halil Ergün, İlhan İrem, 
Nur Sürer, Sercan Yıldırım, Altay 
Bayımdır,  Erdoğan Demirören, 
Emre Aşık, Serkan Kuru, Eser 
Yenenler
 
Yapmadan Dönme:
Tophane Parkı içerisinde 
bulunan Osmanlı’nın 
kurucusu Osman Gazi ve 
Bursa’yı fetheden oğlu Orhan 
Gazi’nin türbelerini de ziyaret 
etmeden, Kozahan’da alışveriş 
yapıp bahçesinde bir çay 
içmeden, Panorama 1326 
Fetih Müzesi, kent müzesini, 
Mudanya Mütareke evini 
gezmeden, Ulucami’de 
namaz kılıp ruhunuzu 
doyurmadan, Uludağ’da 
kayak yapmayı denemeden, 
Bursa İskender kebabı ile 
midenizi şenlendirmeden, 
kalelerinden hiç olmazsa bir 
tanesini görmeden, Gölyazı’da 
konaklamadan dönmemeye 
çalışın derim…

Kaynak: 
Bursa Valiliği, Bursa Belediyesi, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 
kulturportalı.gov.tr web sitesi, Bursa il Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bursa 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Ümit Şener
Gazeteci-Yazar
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Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz 
Sultançiftliği İlkokulu ve Fatma Talip Kahraman 
Kız İmam Hatip Lisesi bahçelerinde kurulan 
eğitim havuzlarında suyun tadını çıkaran çocukları 
ziyaret etti. Çocukların neşesi ve heyecanına ortak 
olan Başkan Poyraz velilerle de sohbet etti.

Çekmeköy Belediyesi yaz yüzme havuzlarında her 
yıl olduğu gibi bu yılda binlerce çocuk doyasıya 
eğleniyor. 7-14 yaş aralığındaki çocukların katıldığı 
kurslarda çocuklar hem öğreniyor hem de 
eğleniyorlar.

Başkan Poyraz yaz yüzme havuzlarında eğitim alan çocukları ziyaret etti.

ÇEKMEKÖYLÜ ÇOCUKLARIN  
YÜZME HAVUZU KEYFİ

Bizden Haberler
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ÇEKMEKÖYLÜ ÇOCUKLARIN  
YÜZME HAVUZU KEYFİ

Her yaz birbirinden farklı etkinliklerde vatandaşları 
ağırlayan Çekmeköy Belediyesi, Ağustos Ayı’nda 
renkli bir organizasyona daha imzasını attı. 
Mahallemde Şenlik Var adıyla düzenlenen 
organizasyonda sinema,  tiyatro ve çocuklar için 
animasyon gösterileri gibi etkinliklerle vatandaşlar 
keyifli vakit geçirdi. Her gün bir mahallede 
yapılan organizasyonda etkinlikler sırasında çeşitli 
ikramlar da yapıldı. 
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz 

“Hem 25-31 Temmuz tarihleri arasında yazlık 
sinema günlerinde hem de “Mahallemde 
Şenlik Var” etkinliklerinde binlerce hemşerimizi 
ağırladık. Gelenekselleşen bu hizmetlerimizde 
vatandaşlarımız doyasıya eğleniyor. 7’den 70’e 
tüm yaş gruplarına hitap eden etkinliklerimizden 
vatandaşlarımızın istifade etmesini temenni 
ediyoruz, “dedi.

Çekmeköy Belediyesi her gün bir mahallede “ Mahallemde Şenlik Var“ 
etkinliği gerçekleştirdi.

Bizden Haberler
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Çekmeköy Belediyesi ilçeye yeni bir eser 
kazandırmak için kolları sıvadı. Belediye önünde 
bulunan Kent Park’ta yapılacak proje ile ilçe yeni 
bir sosyal donatı alanı kazanmış olacak. İçerisinde; 
giriş arkatı, arkatlı yol, yansıma havuzu, 328 araçlık 
zemin altı otopark, meydan, gezinti yolu, bisiklet 
ve koşu yolu, çim amfi, biyolojik kaskatlı havuz, 
çocuk oyun alanı, piknik alanı, sosyal tesis, bisiklet 
performans, farkındalık parkı, kaykay parkı, çocuk 
macera alanı, etkinlik çayırı, dinlenme alanı ve 
biyolojik gölet bulunacak millet bahçesinde 

Çekmeköylüler keyifli vakit geçirecekler.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Bu 
yıl içinde faaliyet raporumuzu açıkladığımız 
meclis toplantımızda projemizi ilçe sakinlerimize 
duyurmuştuk. Ekiplerimizin proje üzerinde 
çalışmaları tamamlandı. İnşallah en kısa sürede 
millet bahçemiz için çalışmalara başlayacağız. 
Birçok özelliği ile Çekmeköylülerin en uğrak 
mekânlarından biri olacak bu alan tüm ihtiyaçlara 
cevap verecek,” dedi.

Projesi tamamlanan Millet Bahçesi ve Zemin Altı Otopark Yapım İşi için 
çalışmalar başlıyor.

MİLLET BAHÇESİ GÖZ KAMAŞTIRACAK

Bizden Haberler
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MİLLET BAHÇESİ GÖZ KAMAŞTIRACAK

Bizden Haberler

Çekmeköy Belediyesi’nin Muharrem ayı 
münasebetiyle geleneksel hale getirdiği aşure 
dağıtımı bu yıl da ilçede farklı noktalarda 
gerçekleştirildi. Cami ve cemevlerine teslim edilen 
aşureler, Cuma Namazı sonrasında cemaate ikram 
edildi.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz 
Taşdelen Hacı Yusuf Cebir Camii’nde vatandaşlara 
aşure ikramında bulunurken, Muharrem Ayı’nın 
ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış ve 

huzur getirmesi temennisinde bulundu.
Başkan Poyraz “Birçok malzemenin buluşmasıyla 
ortaya çıkan aşurenin, bizim farklılıklarımızı 
temsil ettiğine inanıyorum. Allah birlik ve 
beraberliğimizi bozmasın. Bütün şehitlerimizi ve 
ehlibeytimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Rabbim 
hepsinden razı olsun.  Aşurelerin yapımında ve 
size ulaştırılmasında emeği geçen kıymetli mesai 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum,” dedi.

Çekmeköy Belediyesi ilçedeki cami ve cemevlerinde vatandaşlara aşure ikram etti

CAMİ VE CEMEVLERİNDE AŞURE İKRAMI
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Bizden Haberler

Çekmeköy Belediyesi akıllı kentler anlayışı ile 
yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi.
Çekmeköy Belediyesi vatandaşların çağın 
gerekliliklerine uygun şekilde hayatını 
kolaylaştırmak için akıllı kentler anlayışı ile 
yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda 
hayata geçirilen “360 derece Çekmeköy”  projesi, 
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın 
katıldığı bir programla hayata geçirildi.
360 derece çekimlerinin yapıldığı otomobili 
kullanan Başkan Poyraz teknik personelden 
çekimler konusunda bilgiler aldı.

360 Çekmeköy projesinde neler var?
Çekmeköyü’müzün yollarını yüksek çözünürlüklü 
olarak 360 derece panaromik görüntülerle dijital 
olarak kayıt altına alınacak. Bu görüntüler kent 
bilgi sistemi ile entegre edilerek vatandaşlarla 
paylaşılacak.
Yol ve kaldırım genişlikleri, asfalt durumu, kent 
mobilyaları, engelli ve bisiklet yolları gibi tüm şehir 
envanteri bu hizmet üzerinden elde edilebilecek. 
Trafik tabelaları ve yollardaki parklanma alanları 
sayısallaştırılarak ulaşım ile ilgili alınacak kararlara 
veri hazırlanabilecek.
Reklam tabelaları sayısallaştırılarak, kurumların 
gelir kaynağı olan ilan-reklam vergilerinin daha 

360 DERECE  
ÇEKMEKÖY
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Bizden Haberler

doğru hesaplanmasına olanak sağlanacak. Belirli 
periyotlarda yinelenen çekimler ile şehrin yıllar 
içerisindeki değişimini izlemek mümkün olacak.  
Kaçak yapılaşma, işgaliye ve kent estetiğine aykırı 
durumlar tespit edilerek gerekli müdahaleler 
yapılabilecek. Ayrıca mesafe ve koordinat bulma, 
taşınmaz malların güncel verilerini de görmek 
mümkün olacak.
https://webgis.cekmekoy.bel.tr/keos/ adresinde 
bulunan kent bilgi sistemi haritasında; 
Resmi Kurumları
Devlet/Özel Eğitim Kurumları, Diğer Eğitim 
Kurumları 
Aile Sağlığı Merkezleri ve kurumları
Nöbetçi Eczaneleri

Açık ve Kapalı Otoparkları 
Afet Toplanma Alanları
Akaryakıt İstasyonları
Güvenlik Kurumları (Emniyet, Jandarma, Karakol, 
Zabıta)
Bütün Kültür Merkezleri, Kurs Merkezleri ve 
Kütüphaneleri
Geri Dönüşüm Üniteleri (Cam Kumbara, Atık Evi, 
Atık Pil, Atık Yağ)
Spor Alanları
Taksi Durakları
ve Çekmeköy’e dair birçok noktayı cep 
telefonunuzdan ve bilgisayarınızdan görebilirsiniz
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Üniversiteye hazırlık kursları,  dijital kütüphane, 
dijital soru bankası Pakodemy, Açık Fikir 
Platformu,  kütüphaneler ve mezuniyet törenleri 
gibi hizmetlerle yıl içinde gençlerin yanında 
olan Çekmeköy Belediyesi, YKS sonuçlarının 
açıklanmasın ardından ilçede dört ayrı noktada 
tercih merkezleri kurmuş ve gençlerin yanında 
olmuştu.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz 
bu hizmetlerin yanı sıra yeni bir hizmetin 
müjdesini gençlerle paylaştı. Bu yıl Çekmeköy’de 
üniversiteye kaydını yaptıran öğrencilere devlet, 
özel, vakıf fark etmeksizin 1000 Türk Lirası eğitim 
desteği sağlanacak.
Başkan Poyraz müjdesini şöyle açıkladı, “Yıl içinde 
çeşitli vesilelerle sizleri ziyaret edip sohbetler ettik. 
Pakodemi, DENES, Dijital Kütüphane gibi eğitim 
projeleri ve yeni açtığımız 5 kütüphanemizle hep 
yanınızda olduk. Lise eğitiminizi tamamladığınız 
mezuniyet törenlerinizi ise bizzat düzenleyip 
coşkunuza ortak olduk. YKS sonuçlarının 
açıklanmasının hemen ardından ilçemizde dört 
noktada açtığımız tercih merkezlerimizde uzman 
eğitmenlerimizle doğru tercihler yapabilmenize 
yardımcı olduk.  Üniversite yerleştirme sonuçları 

açıklandı, hepinize hayırlı olmasını diliyorum. 
Şimdi ise üniversiteye kayıt yaptıran genç 
kardeşlerime müjdemiz var. Özel, devlet, vakıf fark 
etmeksizin üniversiteye kayıt olan gençlerimize 
bu yıl 1000 TL eğitim desteği sağlıyoruz. Bu 
imkândan faydalanabilmek için web sitemizden 
başvuru formunu doldurmanız yeterli. Son olarak 
üniversiteye yerleşemeyen genç kardeşlerime de 
seslenmek istiyorum. Çok çalışarak hedeflerinize 
önümüzdeki yıl ulaşacağınızdan şüphemiz yok. 
Bu süreçte kütüphanelerimiz başta olmak üzere 
birçok imkânla yanınızda olacağız. Bir abiniz 
olarak eğitim hayatınızda başarılar diliyor, hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum.” dedi.
Bu hizmetten, 1 Ocak 2022 tarihinden önce 
Çekmeköy’de ikamet eden 2020-21 ve 2021-22 
yılı mezunları faydalanabilecektir. Açık öğretim 
ve uzaktan eğitim öğrencileri başvuruda 
bulunamazlar. Başvurunuzun kabulü için 
üniversiteye kayıt belgenizi mutlaka sisteme 
yüklemelisiniz. (Üniversite tercih belgesi ya da 
kazandı belgesi kabul edilmemektedir)
Başvuru linki: https://bit.ly/3dzkvCY

Çekmeköy Belediyesi, üniversite sınavını kazanarak kaydını yaptıran 
öğrencilere 1000 TL eğitim desteği verecek.

GENÇLERE EĞİTİM DESTEĞİ

Bizden Haberler
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GENÇLERE EĞİTİM DESTEĞİ

Çekmeköy Belediyesi Kadın Aile ve Psikolojik 
Danışmanlık Merkezi psikologları Çekmeköy 
halkının hayatına dokunmaya devam ediyor. 
Bireysel, grup, ergen, çocuk ve çift terapilerinin 
ardından Kadın ve Aile Psikolojik Danışmanlık 
Merkezi psikologları yeşilliklerin ortasında yer alan 
Engelsiz Yaşam Merkezi’nin bahçesinde açık hava 
grup terapi çalışmalarına başladı.  Her Çarşamba 
bir psikolog tarafından gerçekleştirilecek terapi 

çalışmalarının ilk gününe vatandaşların ilgisi 
yoğundu.
Çekmeköy Belediyesi Kadın Aile ve Psikolojik 
Danışmanlık Merkezi çalışmaları hakkında 
bilgi almak isteyen vatandaşlar 0216 600 0 600 
numaralı telefondan psikologlarımıza ulaşabilirler.

Çekmeköy Belediyesi Kadın Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi 7’den 70’e 
hayatın her alanına dokunan çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Bizden Haberler
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Yaz aylarında sıcak havanın tadını park ve 
bahçelerde geçiren vatandaşlar, Çekmeköy 
Belediyesi’nin yazlık sinema etkinliğinde buluştu. 
25-31 Temmuz tarihleri arasında her akşam Cemal 
Güngör Parkı ve Şehit Üsteğmen Arif Kalafat 
Doğa Parkı’nda çocuk ve yetişkin filmlerinin 
gösteriminin yapıldığı etkinlikte genç yaşlı 
binlerce vatandaş gönüllerinde eğlendiler.
Sinemaseverlere su ve mısır da ikram edilen 

programlarda çocuk filmleri; Yeti Efsanesi, Coco, 
Can Dostlar, Zootropolis Hayvanlar Şehri ve Küçük 
Ayak Yetişkinlere yönelik ise Pi’nin Yaşamı ve 
Neşeli Günler filmleri gösterildi.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Her 
yıl düzenlediğimiz bu etkinliklerde hemşerilerimiz 
doyasıya eğleniyorlar. Çocuklarımızın mutlu, 
ailelerimizin ise eğlendiğini görmek bizleri de son 
derece memnun ediyor.” dedi.

Çekmeköy Belediyesi Yazlık Sinema Günleri etkinliklerinde 7’den 70’e binlerce 
vatandaş doyasıya eğlendi.

YAZLIK SİNEMA GÜNLERİNDE  
DOYASIYA EĞLENDİLER

Bizden Haberler
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YAZLIK SİNEMA GÜNLERİNDE  
DOYASIYA EĞLENDİLER

Yolculuk tek adımla başlar. 
Kararlı adımlar hep ileriye götürür. 
Bu yolu koşarak geçenlerden biridir Müjgan Özkaya 
Yılmaz. Hâlâ da koşar.

Koşarken etrafına sanat âşıklarını da toplar. Beraber 
olduğu, dokunduğu kişiler ve öğrencileriyle kocaman bir 
sanatçı ordusu oluşturmuştur.

Bugün de sanatı ruhunun derinliklerinde duyan, sanat 
aşkıyla yanıp tutuşan arkadaşım Müjgan Özkaya Yılmaz 
ile çocukluğuna kadar giden bir konuşma yaptık.

Sanata ilk adımlarını, evlerinin etrafındaki yağlı 
kilden tencere, tavalar yaparak atmış. Henüz üç, dört 
yaşlarındaymış, belki daha küçük.

Müjgan Özkaya Yılmaz şöyle diyor: “Küçücük yaşlarımda 
dost olduğum çamura dokunmak, özgürce hayata 
dokunmaktı. Kendime özel bir dünya yaratmaktı.”

İlkokul üçüncü sınıf yılsonu sergisinde,  sergilenen 
eserlerin çoğu onundur.  O gün sergilerini izlemeye gelen 
babasından övgüler alır. Babası “Aferin kızım, resimlerin 
çok güzel; serginiz senin resimlerinle dolmuş,” der. O 
aferinler güven duygusunu artırır, resmi sevmesine 
neden olur. Artık her gün resim yapmaktadır.

Başarılı geçen ortaokul yaşamı ardından 1965 yılında 
öğretmen okulu sınavlarını kazanır. Artık Süleyman Çakır 
Kız İlk Öğretmen Okulu’ndadır.  Yolu öğretmen olmaktır.

MÜJGAN 
ÖZKAYA YILMAZ

Duyabilen için, sessizlik en güzel sestir.
Onun için; yaşamak soluk alıp vermek değil, 
çalışmaktır. Kendini bilmek, tüm bilgeliğin 
başlangıcıdır.

''Sanat, insana doğarken 
biçilmiş yoldur.''
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1960’lı yıllarda öğretmen 
okullarında resim, müzik, 
beden eğitimi derslerine 
büyük ağırlık verildiği için, bu 
derslerden donanımlı olarak 
yetişir.

Öğretmen okulunda resim 
öğretmeninin en büyük 
yardımcısıdır. Özel günlerde 
öğretmeniyle birlikte okul 
panolarında arkadaşlarının 
resimlerini sergiler.  Yazı 
dersindeki başarısı nedeniyle 
öğretmeniyle birlikte okul 
karnelerini doldurur. Öğretmen 
okulunda çok çalışması, her 
türlü etkinlikte yer alması 
özgüvenini, başarabilirim 
duygusunu geliştirir. 
Matematikte de başarılıdır.

1968 yılında ilk kez karşılaştığı 
seçmeli yazılı sınavla 9 Eylül 
Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Resim-İş Bölümünü 
kazanır.

O yıllarda Resim-İş 
Bölümü’nün öğrencileri, resim, 

grafik, heykel, madencilik, 
modelaj, mukavva, eğitim 
psikolojisi, fotoğrafçılık, çocuk 
resmi gibi pek çok konuda 
ders almaktadır. Günümüzde 
olduğu gibi branşlaşma yoktur. 
Mezun olan her öğrenci 
ressamdır, heykeltıraştır, 
grafikerdir, fotoğrafçıdır.

Fakültede Turgut Pura, Şeref 
Bigalı, Nejat Akkan onu 
etkileyen öğretmenlerindendir. 
Turgut Pura sert bir 
öğretmendir. Yetenekli, 
çalışkan öğrencileri hep 
destekler. Öğrencilerin 
çekindiği ama aynı zamanda 
da saygı duyduğu bu hoca, 
Müjgan Özkaya Yılmaz’ın 
heykeltıraş olmasında 
büyük katkı sahibi olur. 
Bir gün Müjgan işledikleri 
konuyu soyutlar. Bu çalışma 
günlerce beze sarılı olarak 
kalır. O modelin büstünü 
yapmamış, soyutlamıştır. 
Heykelin kurumuş bezini 
açan Turgut Pura “Bu güzel 
heykeli nasıl yarım bırakırsın!” 

der. Sonraki günlerde beyaz 
alçıdan, bir büyük yatan 
kadın heykeli yapar. 120x60 
cm büyüklüğündedir. Heykel 
okulun girişine yerleştirilir.  
Bundan büyük gurur duyar.

Öğrencilerin tatile gittiği 
günlerde Müjgan okulda 
kalarak grafik dersinde çizdiği 
tasarımları linol, gravür, şablon 
baskı olarak basar. Çünkü 
baskı aletlerini başka bir 
yerde bulamaz. Çalışkandır. 
Yolu uzundur. Doğduğunda 
ona biçilmiş sanat yolunun 
yolcusudur. İçindeki enerji 
onu hep ileriye iter. Onun 
için durmak yorulmaktır. 
Yaşamak soluk alıp vermek 
değil, çalışmaktır. Ne istediğini 
bilir. Kendini bilmenin, tüm 
bilgeliğin başlangıcı olduğunu 
da.

Sanat hayatını 
şekillendirenlerden biri de 
öğretmeni Şeref Bigalı’dır. Şeref 
Bigalı’nın dersinde genellikle 
doğadan resimler yaparlar. 
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Öğrenciler çizim yaparken, 
boyarken Bigalı onlara şöyle 
demektedir: “Siz sanatçısınız; 
çizdiğiniz, boyadığınız resmin 
kokusunu duyacak,  ruhunu 
hissedeceksiniz.” Deseni, 
rengi, biçimi, dokuyu, valörü, 
rakkusiyi, perspektifi Şeref 
Bigalı’dan öğrenir.

Nejat Akkan da öğrencilere 
öğretmenlik vasfını 
kazandırmak için çok 
çalışır. Şöyle demektedir: 
“Siz sanatkâr öğretmen 
yolcularsınız. Yolculuk tek 
adımla başlar. Kararlı adımlar 
hep ileriye götürür. Kendinizi 
de öğrencilerinizi de ileri 
götürmek görevinizdir.”

Mezun olduktan sonra 
Erzincan İlk Öğretmen 
Okulu’na tayini çıkar 
Öğretmenken DYO 
yarışmasında ödül kazanır. 
Ödül onun için kamçılayıcı olur. 
Artık tek düşüncesi sanatçı 
olmaktır. Öğretmenliği çok 
sever ama sanatçı olmak için 
de zamana ihtiyacı vardır. Bu 
konuda iyi yetişmelidir. İçindeki 
enerji “Yürü, koş… Haydi, koş!” 
demektedir.

Tatillerde ailesini görmek için 
Erzincan’dan Ankara’ya gelir. 
Akşam otobüsü kalkıncaya 
kadar zamanını Kızılay Zafer 
Çarşısının alt katındaki Devlet 
Güzel Sanatlar Galerisinde 
geçirir. Galeri sanatçıların 
ve Ankaralıların birbirlerini 
tanıdığı, sanatla yoğunlaştığı 
bir mekândır. Binlerce insanın 
yetiştiği bu sanat ortamından 
Müjgan Özkaya Yılmaz da feyiz 
alır. Galeri yöneticisi Osman 
Oral’la, Nüsret İslimyeli’yle, 
Eşref Üren’le burada tanışır. 
Birçok sanatçının toplanıp 
sanatı yorumladığı bu yer, 
onun ikinci okulu olur. Galeride 
sürekli sergilerin açılması 

onun Türkiye ve dünya resmini 
tanımasını da sağlar. Her 
gelişinde Nüsret İslimyeli’nin 
yazıhanesine uğramadan 
geçmez. O yazıhane de yine 
sanatın harmanlandığı güzel 
bir ortamdır. Müjgan için her 
an sanatla dolmaktadır.

Erzincan-Ankara arası gidip 
gelmeler beş yıl devam eder. 
Hep yolcudur. Hep yolcu… 
Bu yolculuklardan da çok 
mutludur.

Erzincan Öğretmen Okulunda 
da sanat etkinlikleri hep 
sürmektedir. Öğrenci sergileri 
açtığı gibi, Erzincan’daki resim 
öğretmeni arkadaşlarının 
eserlerini toplayarak Ankara 
Devlet Güzel Sanatlar 
Galerisinde sergiler açar. Artık 
sanat elçisidir de…

Erzincanlı öğretmenler Atatürk 
büstleri yaparlar. Yaptıkları 
büstler köylere gönderilir. 
Erzincan’da onların yaptığı 
resimler komutanlık tarafından 
satılarak Mehmetçik Vakfına 
ve Köy Koruma Vakıflarına 
bağış olarak verilir. Çok 
çalışmakta, birçok etkinlikte yer 

almaktadırlar.

Daha sonraki yıllarda 
sanatçımız İstanbul’un 
birçok okulunda öğretmenlik 
yapar. Müjgan Öğretmen, 
öğretmenliği çok sevmesine 
rağmen emekli olup tüm 
zamanını sanat hayatına 
vermek ister. Yirmi yılını 
doldurduğunda emeklilik 
dilekçesini verir. Artık hayatının 
en önemli koşusu başlamıştır.

Sanatçı 1973 yılında Annem adlı 
eseriyle suluboya, 1974 yılında 
da Kedi adlı eseriyle özgün 
baskı dalında ödül kazanır. 
1990, 1996, 2000 yıllarında Tekel 
yarışmalı sergilerinde eserleri 
sergilenir.

1998–2006 yıları arasında 
her yıl Ankara Gözde Sanat 
Galerisi’nde, 2004, 2005, 2008 
yıllarında Ankara Devlet Güzel 
Sanatlar Galerisinde, İstanbul-
Erenköy İş Bankası Sanat 
Galerisinde, İMKB-Ortaköy 
Sanat Galerisinde, İzmir İş 
Bankası Sanat Galerisinde, 
Esbank Sanat Galerisinde 
sergiler açar.
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2003, 2005 yıllarında da 
Amsterdam, Gronin ve Grees 
şehirlerinde seminerlere 
katılır.  Yurt içi ve yurt dışı 
çalıştaylarında yer alır.

Mehmet Aksoy’un 
Kars’ta yaptığı 24,5 metre 
yüksekliğindeki İnsanlık Anıtı 
heykelinin 2011’de yıkılmasını 
yaşarlar; Mehmet Aksoy’a 
destek heykeller yaparlar. 80 
sanatçının eserleri İstanbul 
Beşiktaş Çağdaş Sanat 
Galerisinde sergilenir.

Sanatçının eserleri Bahreyn 
National Museum, Hollanda, 
Almanya, ABD, Fransa, 
İtalya, İspanya, Romanya, 
Kosova ve Makedonya özel 
koleksiyonlarında, Ankara Gazi 
Eğitim Üniversitesi, Konya 
Selçuk Üniversitesi Giresun 
Üniversitesi Müzelerinde yer 
almaktadır.  

Resimlerinde daima tanrının 
ışığını arar. O ışık olmadan 
resim bitmez. Dışavurumcu 
sanatın en güzel örneklerini 
taşıyan resimleri, izleyeni 
yürekten etkiler. İzleyici resmin 
başından ayrılmak istemez. 
Çünkü sanatçının içindeki 
atom enerjisi ortaya çıkmış, 
etrafı aydınlatmış, o ışıklar 
çok renkli, bir sanat şöleni 
sunmuştur. Bu enerji ruhunun 
enerjisi ışığıdır. Tertemizdir. 
Çıkan resim çok renklidir. 
Renkler hiç kirlenmemiş 
pırıl pırıldır. Meydana gelen 
resim soyuttur. Işıklar içinde 
süzülerek ortaya çıkan bir 
figür veya obje insana buluş 
yapıyormuş duygusu verir. O 
nedenle de izleyici o resmi 
çözmeden resmin başından 
uzaklaşmak istemez. Onun 
sergileri doyumsuz güzellikleri 
sergiler. Dikkatli bakan 
gözden resmin matematiği, 
perspektifi, hacmi hiç kaçmaz. 

Resimler uzayda yer alırken 
bile güçlü perspektifi, hacmi 
göze çarpar. O derinlikler resmi 
resim yapan, foto grafik diğer 
resimlerden farklı kılan uzayda 
kütle oluşturandır. O bütünlük 
resmi oluşturur. Çünkü 
renk katmanları arasında 
hacmin yanı sıra derinliklerde 
oluşmuştur. Müjgan’ın 
resimleri insanı ta ruhtan 
yakalar. Çünkü her resim ruhun 
eseridir. Tanrının ışığı vardır.

İnsanın ruhu kandil, bilim onun 
aydınlığı ve tanrısal bilgelik 
de kandilin yağı gibidir. Bu 
yanar ve ışık saçarsa o zaman 
sana diri denilir. Müjgan’ın 
eserleri diridir. Canlıdır. O 
canlılık girdiği evlere de can 
katar. Müjgan’ın resimlerine 
duvarlarında yer veren ev 
zenginleşir.

Sanatçının eserleri özgürlüğün 
sesi, görselidir. O, anlatmak 
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istediklerini görsele söyletir. 
Figürler, objeler kendilerini 
renk ve ışık cümbüşü içinden 
çıkarıp bir parçalarını gösterirler. 
İzleyici resme bakarken içindeki 
objeyi veya güzel bir kadını 
bulduğu anda mutlu olur. 
Her resmin gizemi vardır. O 
gizem izleyicinin soyut resmi 
sevmesine neden olur.

Müjgan’ın birçok resminde 
dışavurumculuğun yanı sıra 
sürrealizmi görürüz. Sürrealist 
resimlerinde de cana can 
katılmıştır. O tüm bilgilerini iç 
benliğiyle birleştirmiş, ruhunu 
da katarak resimler yapmıştır. 
Öğretmeni Şeref Bigalı’dan 
düstur almıştır: “Siz sanatçısınız 
çizdiğiniz, boyadığınız resmin 
kokusunu duyacak,  ruhunu 
hissedeceksiniz.” Onun düsturu 
her zaman onun için yoldur. 
Açılımdır. Yaptığı resmin ruhunu 
duymak cana can katmaktır.

Çok düşünen bir ruhtur. Derin 
düşüncelerin, duyguların 
insanıdır. Onda duygular 
ve düşünceler gelişerek 
şekle dönüşürken, o şekilleri 
renklendiren boyalar, (renkler) 
derin sevdalar gibi sonsuz 
güzellikteki eserleri oluştururlar. 
Heykelleri için de aynı sözleri 
kullanabiliriz.

Müjgan sanat yaşamını bana 
şöyle anlattı: “Sessizliğin 
ortasında, orman içinde tek 
başıma bir evde yaşıyorum. 
Yalnızım; ama yalnız değilim. 
Sanatım var ruhumu, etrafımı, 
dünyada ve Türkiye’de evleri 
dolduran ısıtan ve ışıtan 
eserlerim var, yalnız değilim.  
Ayrıca içimde dışarı çıkmayı 
bekleyenlerim var. Hepsi sıra 
bekliyorlar. Önce beni üret, 
beni üret diye sesleniyorlar 
bana.  Kimisi resim olacak kimisi 
heykel, rölyef, kimisi baskı…  
Sırada bekleyenlerim içimi de 
ruhumu da dolduruyor. Onlar 

ruhumun eserleri olarak dışarı 
çıkmayı bekliyorlar. Hiç yalnız 
değilim ben.”

O resimlerini rahat yapabilmek 
için sevgiliyle iç içe yaşamak, 
kucaklaşmak için İstanbul’un 
uzağında bir çiftlikte 
yaşamaktadır. Sanatçı sakin 
ortam ister. Duyabilen için, 
sessizlik en güzel sestir. Onun 
içinde ruhunun içindeki 
resminin dili, ‘sesi’ vardır. Yalnız 
sanatçısıyla eseri arasında 
oluşan, gönlü coşturan 
dil... Müjgan Özkaya Yılmaz 
birlikteliği yakalamak için 
sessiz çalışma ortamı seçmiştir. 
Mutludur. Çok mutludur. Her 
zaman içinden şarkı söyler. 
İçinden şarkı söylemeden, 
resim, heykel, rölyef, çizim 
yapan var mıdır?

Şöyle devam ediyor sözlerine 
Müjgan: “Nerede kimlerle 
olursam olayım, mutlaka 
kendimle geçirebileceğim, 
sanata ayırabileceğim bir 
zaman dilimi bulabilirim. Bir 
zaman yarattığım gibi mekân 
da bulurum. Bu durum sanata 
olan aşkımdan, sevgimden, 
saygımdandır.”

Müjgan ancak sergi açmak, yurt 
dışına gitmek için eserinden 
uzaklaşır. Bu uzaklaşma çok 
kısa sürer. Dinlenme anlarında 
özlem ve birikimle dolmuştur. 
Sanatçının tekrar resme 
başlaması, sevgiliyi kucaklar 
gibidir. Aşkla sarılır... Çalışır da 
çalışır... Başladığı çalışmaya 
en sonunda noktayı koyar. 
Bir doğum bitmiştir. Yeni 
doğumlara hazırdır. Sanatçının 
doğumları hep sürer. Sanatçı 
üretkendir. Bu üretkenlikten 
resimler heykeller ortaya çıkar.

Yaşamak soluk almak değil, 
çalışmaktır. (Jean Jacques 
Rousseau)

Jean Jacques Rousseau’nun 
dediği gibi sanatçımızın 
prensibi de çalışmaktır. Çalışır 
çalışır. Umulur ki bu çalışma 
ömrünün sonuna kadar devam 
etsin.

Hayatta yapılacak o kadar 
çok hata var ki, aynı hatayı 
yapmakta ısrar etmenin anlamı 
yok diyor Sartre. Müjgan Özkaya 
Yılmaz yapıtlarını hep sorgular, 
hoşuna gitmeyen resimlerini 
ortadan kaldırmakta hiç 
tereddüt etmez. Aynı hataları 
tekrar etmekten hoşlanmaz.

Kendini donatmak için 
bol bol okur. Anlattıklarını 
anlamayanlara bildiklerini 
uzun uzun anlatma yoluna 
gitmez. Gençliğinde bilgi 
ağacı dikmeyen, yaşlılığında 
rahatlayacağı bir gölge 
bulamaz (Seneca). Bilir ki Ne 
kadar bilirsen bil, söylediklerin 
karşındakinin anlayabileceği 
kadardır. (Mevlana)

Müjgan Özkaya Yılmaz 
öğrencilerine saygı duyduğu 
gibi, tüm insanlara da saygı 
duyar. Bu durum sanatına 
duyduğu saygıdandır. Güçlü 
kişilik Müjgan Özkaya Yılmaz’ın 
yolu ve şansı hep açık olsun.  

Sevgilerimle...

Gülseren Sönmez
Ressam
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Beslenme, kişinin büyüme ve gelişmesinin 
sağlıklı ve uzun süre yaşaması için gerekli 
olan besin öğelerinin yeterli miktarlarda 
vücuda alıp kullanmasıdır.  

Okul çağı dönemindeki çocukların, 
enerjilerini daha çok derslere ve okuldaki 
aktivitelere ayırdığı görülür. Okul çağı 
dönemindeki çocuklarda f iziksel büyüme 
süreklidir ancak yavaş bir şekilde 
gerçekleşir. Yeterli ve dengeli beslenme ile 
beraber bu dönem çocuklarından beklenen 
büyüme ve gelişme sağlanıp aynı zamanda 
hastalıklara karşı dirençleri de artmaktadır. 

Ebeveynlerin yemek yeme alışkanlıkları, 
sevdikleri ve sevmedikleri besinler 
hayatlarının ilk zamanlarından ergenlik 
dönemine kadar çocuklar üzerinde etkili 
olmaktadır. Okul çağı dönemine gelene 
kadar çocuklar, ebeveynlerinin yemek yeme 
alışkanlıklarını da taklit etmektedirler. Ama 
günümüzde, kadının çalışma hayatına 
katılması ile dışarıdan beslenme ya da yarı 

hazır 
yemek 
yeme 
artmış ve 
hızlı bir şekilde 
hazırlanan öğünlerle 
yemek yeme işi gerçekleşmektedir. Aynı 
zamanda çocukların okulda geçirdikleri 
sürenin uzun olması ve ebeveynlerin 
çocuklarını kontrol edememeleri durumu 
ile beraber beslenme alışkanlıklarını 
düzenleyememelerine sebep olduğu 
görülmüştür. Okul çağı döneminde olan 
çocuklarda dengeli beslenme alışkanlığını 
kazandırma noktasında okul ve eğitim 
süresi önem kazanmıştır.  Okullarda 
uygulanan beslenme programları ve okul 
kantinlerinde satılan yiyecekler, okulların 
menülerinde öğrencilere sunulacak 
olan yiyeceklerin niteliği bu dönem 

OKUL ÇAĞINDA  
BESLENME 
Beslenme, kişinin 
büyüme ve gelişmesinin 
sağlıklı ve uzun süre 
yaşaması için gerekli olan 
besin öğelerinin yeterli 
miktarlarda vücuda alıp 
kullanmasıdır.  
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çocuklarında oluşabilecek beslenme 
alışkanlıklarının temelini atmaktadır. 
Yapılan birçok araştırmada kötü beslenme 
alışkanlıklarının da okul çağında 
kazanıldığı görülmüştür. Okul çağındaki 
çocuklarda büyüme ve gelişme devam 
ederken çevre etkisinin artması ve arkadaş 
çevrelerinin daha da genişlemesiyle 
birlikte dışarıda olan hazır yiyeceklerle 
beslenme ve kendi başlarına yiyecek 
seçtikleri için kötü beslenme alışkanlıkları 
da kazanılıyor. 

Okul çağındaki çocuklarda yanlış 
beslenme alışkanlıkları oluştuğu için 
bu sayede birçok sağlık sorununu da 

beraberinde gelmektedir. Düzensiz 
beslenme, yemek aralarında atıştırma, 
ev dışında (hazır beslenme) yemek yeme 
alışkanlığı ve ayaküstü beslenme biçimleri 
bu dönemde kazanılmış kötü beslenme 
alışkanlıklarının tipik özelliklerindendir. 
Aynı şekilde bu yaş grubu, zamanlarının 
büyük kısmını okulda geçirdiklerinden 
dolayı bir öğünlerini de olsa okulda 
tüketirler ve bu sayede okulda pratik 
beslenme alışkanlıkları kazanabilirler. 
Ebeveynlerinin çalışması ile birlikte 
çocuklarına zaman ayıramamaları ve 
bundan dolayı ebeveynlerin çocuklarının 
beslenme alışkanlıklarını izlemeleri 
imkansızlaşmaktadır.  

Okul çağı çocukları yaklaşık 20-30 kg 
arasında olmaları gerekmektedir. Yedinci 
yaştan itibaren yılda ortalama 5-6 cm 
uzarlar. Yeterli ve dengeli beslenmedikleri 
zamanlarda zayıflık ve büyüme geriliği 
görülebilmektedir. Bundan dolayı 
bu çocuklarda f iziksel ve psikolojik 
problemler ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. 
Yine aynı şekilde olması gerekenden fazla 
beslenme ile ilk önce kilo fazlalığına daha 
sonra ise şişmanlığa ve obeziteye yol 
açmaktadır. 

Yanlış beslenme ile fazla kilo alındığı 
zaman bunun sonucu obeziteye sebep 
olur. Obeziteyi kısaca tanımlayacak 
olursak; vücutta depolanan yağ miktarının 
fazla olması diyebiliriz. Bu hastalık birçok 
sebebe bağlıdır ve tıbbi tedavi gerektirir. 
Obezitenin en önemli risk faktörleri 
arasında f iziksel aktivitede azalma, 
beslenme alışkanlıkları, yaş, cinsiyet, 
eğitim düzeyi ve genetik bulunmaktadır. 

Günlerinin çok büyük bir kısmını okulda 
geçiren bu çocuklar sağlıklı ve dengeli 
beslenmeye gereksinim duymaktadır. 
Okullarımızın çoğunda, son dönemlerde 
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sınıf sayıları arttığından dolayı okul 
yemekhaneleri kaldırılmış olup okullarda 
beslenme sadece kantinlere bırakılmıştır. 

Okul çağı dönemindeki çocukların çoğu, 
sabah kahvaltısında olduğu gibi öğle 
yemeklerinde de kantinlerde olan patates 
kızartması, hamburger, tost, şekerleme 
türü yiyecek ve her türlü gazlı içeceklerle 
beraber öğünlerini geçiştirmektedirler. 
Bundan dolayı çocukların kötü beslenme 
alışkanlıklarının önüne geçmek için 
yanlarına beslenme çantaları hazırlanabilir. 

Aynı zamanda okulda oturarak geçirdikleri 
süre ile beraber evde televizyon ve 
bilgisayar başında oyun oynarken 
geçirdikleri sürenin fazla olmasından dolayı 
çocuklarda f iziksel aktivite yetersizliği 
meydana gelmekte ve bu da yine fazla 
kiloya yol açmaktadır. 

Televizyon, sinema vb. araçlar okul çağı 
dönemindeki çocukları etkilediği gibi her 
yaş grubunu etkiler. Çocukların reklamlarda 
gördüğü yiyeceklerin birçoğu yağlı, 
şekerli ve tuzlu besinler ile fast-food tarzı 
yiyeceklerden oluşmaktadır. 

 
 
Okul çağı dönemindeki 
çocuklarda yeterli ve dengeli 
beslenme; 

• 2-4 porsiyon süt ve ürünlerinden, 

• 2.5-3 porsiyon et ve ürünleri, yumurta 
ve kuru baklagiller ile birlikte yağlı 
tohumlardan, 

• 2,5-5 porsiyon tahıl tüketiminin ve bu 
tahılların en az yarısının tam tahıl içerikli 
olması, 

• 1,5-3 porsiyon sebze ve meyvelerin 1,5-3 
porsiyon tüketilmesi önerilir. 

Aynı zamanda tüketilecek sebze ve 
meyvelerin çiğ olması önerilir hatta 
bunların kabuklu yenilebilenlerinin iyice 
yıkandıktan sonra kabuklarının soyulmadan 
tüketilmesi eğer soyulması gerekiyorsa 
mümkün olduğunca ince soyulması önerilir. 

Okul çağındaki çocuklara hazırlanan 
beslenme çantası sayesinde onların 
kahvaltı ve öğle yemeği arasında ya da 
öğle ve akşam yemeği arasında uzun süreli 
aç kalmamaları ve bu durumun önüne 
geçilmesiyle birlikte sağlıklı beslenme 
sağlanarak birçok hastalığın önüne 
geçilebilir. 

Özellikle yemek seçen çocuklar, sebze ve 
baklagil yemeyen çocuklar için farklı tarifler 
denemeniz gerekebilir. Mercimekli krep 
tarif ini mutlaka deneyin deriz. Küçükten 
büyüğe herkesin gönlünü fethetmiş 
durumda.

Televizyon, sinema vb. araçlar  
okul çağı dönemindeki çocukları 

etkilediği gibi her yaş grubunu etkiler.
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MERCİMEKLİ 
KREP
Malzemeler

• 1/2 sb kırmızı mercimek

• 1/2 sb su

• tuz

• 1 tk zeytinyağ

Öncelikle kırmızı mercimeği iyice 
yıkıyoruz ve bulanık suyundan 
arındıktan sonra da 1/2 sb temiz suyla 
birlikte bir kapta bekletelim. Biraz tuz 
kattıktan sonra blenderdan geçirelim. 1 
tk zeytinyağ ile tavada pişirelim. Ve içini 
istediğiniz gibi zenginleştirebilirsiniz. 
Biz besleyici değerini arttırmak için 
labne + ton balığı kullandık ve kesinlikle 
tavsiyemizdir.
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'Dört Büyükler' 
sosyal medyada da 
yarışıyor 
Türkiye'nin en çok taraftara sahip "Dört 
Büyükler" olarak adlandırılan kulüpleri 
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve 
Trabzonspor, spor alanındakine benzer şekilde 
sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı ve 
etkileşimleriyle de rekabet halinde.

Dünyada gün geçtikçe yaygınlaşan ve 
artık insanların vazgeçilmezi haline gelen 
internet, spor sektöründe de insanların en 
çok etkileşim kurduğu alan haline geldi. 
Günümüz spor dünyasında, neredeyse sosyal 
medya hesabı olmayan ve açıklamalarını, 
transferlerini, etkinliklerini bu mecradan 
açıklamayan kulüp kalmadı. Türkiye'de hem 
taraftar sayısı hem de tarihleriyle ülkenin en 
köklü kulüpleri olan Galatasaray, Fenerbahçe, 
Beşiktaş ve Trabzonspor, sahadaki rekabetleri 
kadar, internetin yaygınlaşmasının avantajıyla 
sosyal medya alanlarında açtıkları hesaplarla 
da yarışıyor. Bu kulüplerin 2022-2023 sezonu 
öncesi sosyal medya hesapları, takipçi sayıları 
ve etkileşimleri AA muhabiri tarafından 
istatistiki olarak derlendi.

Twitter, Facebook 
ve Instagram'da 
Galatasaray zirvede
En önemli sosyal medya mecralarından biri 
olan ve kulüplerin açıklamalarını, yeniliklerini, 
transferlerini, etkinliklerini açıklamak için 
öncelikle seçtikleri Twitter'da, takipçi sayısı 
bakımından Galatarasay'ın liderliği dikkat 
çekiyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Twitter'da 11.5 
milyon takipçiye sahipken, Fenerbahçe 9.4 
milyon, Beşiktaş 5 milyon ve Trabzonspor da 
1.9 milyon takipçi sayısına erişti. Facebook'ta 
ise yine Galatarasay, 12 milyon takipçi 
sayısıyla diğer kulüplerin önünde gözüküyor. 
Galatasaray'ı 8.6 milyon takipçiyle Fenerbahçe, 
5.5 milyon takipçiyle Beşiktaş ve 997 bin 
takipçiyle de Trabzonspor izliyor. Büyük 
takımların, artık video paylaşımı yapılabildiği 
için son zamanlarda daha da popüler hale 
gelen sosyal medya ağlarından Instagram'da 
da rekabetleri sürüyor. Bu alanda Galatasaray 
11.4 milyon takipçiyle ilk sırayı alırken, ikinci 
sırada 8 milyon takipçiyle Fenerbahçe, 
üçüncü sırada 4.9 milyon takipçiyle Beşiktaş 
ve dördüncü sırada da 1.1 milyon takipçiyle 
Trabzonspor bulunuyor.
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Youtube ve Tiktok'ta Fenerbahçe 
önde Video paylaşım alanı Youtube'da 
Fenerbahçe, 2 milyon 290 bin aboneyle 
en fazla abonesi olan kulüp durumunda. 
Bu alanda Galatasaray 2 milyon 60 bin 
aboneyle Fenerbahçe'yi takip ederken, 
Beşiktaş 1 milyon 10 bin ve Trabzonspor 
da 292 bin abone sayısına ulaştı. En yeni 
video paylaşım alanlarından biri olan ve 
kısa video paylaşımı özelliğiyle dünya 
çapında yaygınlaşan Tiktok'ta da takımlar 
arasındaki rekabet devam ediyor. Bu alanda 
Fenerbahçe, Galatarasay ve Beşiktaş resmi 
hesaplar açarken, Trabzonspor'un henüz 
resmi bir hesabı bulunmuyor. Tiktok'ta 
Fenerbahçe 956 bin 300 takipçiye sahipken, 
Galatarasay 638 bin 200 ve Beşiktaş da 359 
bin 800 takipçiyle Fenerbahçe'yi izliyor.

Mesut Özil ve 
İrfan Can Kahveci 
transferleri 
etkileşim rekoru 
kırdı
Sosyal medya sayesinde, kulüplerin 
takipçi sayısı ve abone sayıları kadar, 
taraftar ile kamuoyu etkileşimleri de 
ölçülebilir hale geldi. Sosyal medya 
platformlarından paylaşılan videolar, 
izlenme rekorları kırıyor. Bu konuda en 
büyük etkileşime ise Fenerbahçe sahip. 
Sosyal medya araştırmalarıyla bilinen 
"Deportes&Finanzas"ın Twitter hesabından 
yapılan açıklamada, Fenerbahçe resmi 
Twitter hesabının Ocak 2021'de 25,3 milyon 
etkileşim alarak spor takımları bazında 
bir dünya rekoru kırdığı açıklanmıştı. 
Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşımlarda en 
çok etkileşim alanlar, Mesut Özil ve İrfan 
Can Kahveci transferlerini duyurduğu 
videolar olmuştu. Mesut Özil transferinin 
duyurulduğu 24 Ocak 2021 tarihli videolu 
paylaşımı, o dönem 295 binden fazla beğeni, 

95 binden fazla retweet alırken, 11 binden 
fazla alıntılandı. İrfan Can Kahveci'nin 
transferinin duyurulduğu video ise 225 
binden fazla beğeni, 43 binden fazla retweet 
almış ve yaklaşık 8 bin kere alıntılandı. 
Aynı dönemde Fenerbahçeli taraftarların, 
Mesut Özil'i taşıyan uçağın, Londra'dan 
kalktıktan sonra nerede olduğunu dakika 
dakika takip etmesi de bir dünya rekoru 
sayılmıştı. Uçuşlarla ilgili detaylı bilgiler 
veren "flightradar24" sitesinde en çok takip 
edilen uçuş, 300 binden fazla kişiyle Mesut 
Özil'i taşıyan "KOC10" uçağının yolculuğu 
olduğu belirtildi. 

Trabzonspor'un 
kutlama videosu 
12.2 milyon 
izlenmeye erişti
 Geride kalan sezon Süper Lig'i zirvede 
tamamlayan Trabzonspor'un bu başarısı, 
taraftarlarının gerçekleştirdiği şampiyonluk 
kutlamasıyla dünya çapında konuşuldu. 
İlk olarak Anadolu Ajansının paylaştığı ve 
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığının 
da alıntıladığı şampiyonluk kutlaması 
videosu, FIFA tarafından alıntılanmasının 
ardından viral oldu. FIFA resmi hesabının 
2 Mayıs 2022'de, "When you win your 
first title in 38 years...( 38 yıl sonra ilk 
şampiyonluğunuzu kazandığınızda...)" 
notu ve "MondayMotivation 
(PazartesiMotivasyonu)" etiketiyle paylaştığı 
video, şu ana kadar dünya çapında 12.2 
milyon izlenme sayısına erişti. Spor 
kulüplerinin, artık para kazandırma özelliği 
de eklenen sosyal medya alanlarında 
etkileşim almaya yönelik atılımları ve 
çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: A.A 
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Mehmet  

Dergimizin bu sayısında 25 yıllık gazeteci, 
haber spikeri, akademisyen bir konuğumuz var. 
TGRT’de Gündeme Özel adlı programda, güncel 
haberleri sunan Mehmet Aydın ile mesleği ile 
ilgili merak edilen birçok konuyu da konuşma 
fırsatı bulduk, röportajı keyifle okumanız 
dileğiyle…

 " Bir haber spikeri sadece ekranda 
yazılanları okuyan kişi değildir."
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Mehmet Bey Merhaba, 
Çekmeköy 2023 Dergisi 
okuyucularımız için 
kendinizi tanıtır mısınız? 

Ben Mehmet Aydın 05.08.1978 
tarihinde İstanbul/Üsküdar’da 
doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi 
İstanbul’da tamamladım.  Rizeli 
bir ailenin çocuğuyum, babam 
müteahhit ve mali müşavirdi, 
rahmetli oldu. Annem ev hanımı. Altı 
kardeşten en küçüğü olarak dünyaya 
geldim. Beş tane ablam var.  Evliyim, 
Ela ve Duru isminde ikiz kızlarım 
var.  Yaklaşık 25 yılı aşkın süredir de 
televizyon haberciliği hususunda 
bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Aynı 
zamanda da Maltepe Üniversitesi’nde 
eğitim vermeye devam ediyorum. 
Gerek İletişim Fakültelerinde, 
gerek güzel sanatlar fakültelerinde 
ders vermeye devam ediyorum. 
Dersimizin adı ise Haber Sunuculuğu 
Uygulamaları ve Diksiyon. 

   "Bir haber spikeri 
sadece ekranda 
yazılanları okuyan 
kişi değildir. Onu 
herkes yapabilir. 
Gündeme hakim 
olabilmeli ve son 
dakika gelişmelerinin 
detaylarını iyi bir 
şekilde vermesi 
gerekiyor."  
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Eğitiminizi nerede tamamladınız 
ve mesleğe başlamanız eğitim 
yıllarınızdan sonra mı oldu?

Üniversite eğitimini İstanbul’da Yeditepe 
Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde aldım. 
Radyo, Televizyon, Sinema bölümünü 
bitirdim. 2001 yılında mezun oldum. 
Mesleğe 1996- 97 yılında hafifçe başladım 
aslında. Ufak bir radyo istasyonunda 
çalışıyordum. Okurken de zaman, zaman 
hem staj olarak hem de çalışma olarak 
bazı televizyon kuruluşlarında da görev 
aldım. Elbette ki 2001 yılından sonra daha 
profesyonel bir şekilde meslek hayatımıza, 
televizyonculuk hayatımıza, gazetecilik 
hayatımıza adım atmış olduk ama eğitim 
ile beraber ufak tefek çalışmalar medya 
alanında vardı o dönemler. 

Akademisyen olduğunuzu 
biliyoruz. Aynı zamanda 
Türkiye’nin birçok yerinde 
seminerler verdiğinizi de 
biliyoruz. Hangi eğitimleri ve 
seminerleri veriyorsunuz? 

Evet, yaklaşık 12 yıldır Maltepe 
Üniversitesi’nde, aralıklarla birlikte Haber 
Sunuculuğu Uygulamaları ve Diksiyon 
dersleri veriyorum. Hem Görsel İletişim 
Tasarım bölümüne, hem Halkla İlişkiler 
Tanıtım bölümüne, hem de Radyo, 
Televizyon ve Sinema bölümünde,  3. ve 4. 
sınıf öğrenci arkadaşlarımızla buluşuyoruz 
her gün, Tabii ki eğitimler benim için 
çok başka bir yerde. Aynı zamanda 
akademisyenlik tarafının dışında da 
yine, Hopdedik Ayhan, Umut Öztürk ve 
benim içerisinde yer aldığım “Hayatımız 
İletişim” adlı gösterilerimizi valiliklerde, 
belediyelerde sürdürüyoruz. Eylül ayında 
başlayıp, bitirdiğimiz seminerlerimiz 
oluyor. Özellikle kamu personeli ve 
vatandaşlarımızla buluşup iletişimin 
neden önemli olduğunu anlatıyoruz. 
Seminerlerimizde hem eğlenceli taraflarıyla, 
hem de eğitici ve öğretici yanlarıyla 
buluşturuyoruz vatandaşlarımızı. Tabii işin 
eğitim ve özellikle akademik yanı benim 
için bambaşka, elbette ki televizyonculuk 
bizim için ciddi manada önemli ama 

birilerine bir şeyler öğretiyor olabilmek, 
‘a ben bu şeyleri ilk defa duydum’ diyen 
sesleri, gözleri görmek gerçekten bizi ayrıca 
mutlu ediyor…  

Radyoculuk ile Televizyon 
spikerliği arasındaki olumlu, 
olumsuz farklar ve güzellikler 
sizce nedir?

Tabii radyoculukla, televizyon spikerliği 
arasında ciddi farklar var. Herkesin bildiği 
gibi biri görsel iş, biri işitsel iş, ben her 
iki tarafında da bulunan bir kişi olarak 
şunu ifade edeyim, bir defa ikisi de çok 
zor. Ama radyoda mikrofonun başında 
bir şeyler anlatıyor olabilmek belki de çok 
daha zor gibi geliyor. Çünkü sadece bir 
mikrofon var ve o mikrofona konuşan bir 
insan var, dolayısıyla burada konuşma 
kabiliyetinizin de bambaşka olması 
lazım. Konuşmalarınızın da çok özellikli 
ve kesintisiz olması lazım ama televizyon 
haberciliğinde öyle değil etrafınızda birçok 
arkadaşınız var. Kameramanlar var, reji 
ekibi var, kulağınıza fısıldayan insanlar 
var. Dolayısıyla takım elbise giyerek en 
azından kendinizi çok daha iyi derleyip 
toparlayabiliyorsunuz. İkisi arasındaki 
farklar inanılmaz ama hani duygu 
yoğunluğu açısından hangisinin daha iyi 
olduğunu söylerseniz elbette ki benim 
şuan yapmış olduğum iş olan televizyon 
haberciliği derim.  Çünkü hem gönüllere 
dokunuyorsunuz hem de bir şeyleri çözme 
ihtimaliniz var. Vatandaşın mutlu olabilmesi 
için bir kamuoyu görevi yapıyorsunuz...   Bu 
arada radyo haberciliği, radyo programcılığı 
çok önemli kesinlikle onların çok özel 
ve kutsal işler yaptığını biliyoruz ama 
televizyon haberciliği bambaşka benim 
için…     

Mesleğinizi çok başarılı bir 
şekilde yapıyorsunuz. Bunun 
sonucunda da ödüller geliyor. 
Sizce mesleğinizde başarının 
sırrı nedir? Bu mesleği yapmak 
isteyen yeni arkadaşlara neler 
önerirsiniz?

İlk önce çok teşekkür ederim, beni başarılı 
bulduğunuz için. Evet gerçekten birçok 
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ödül geliyor. Örneğin en son Şubat ayında 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’dan en iyi haber spikeri ödülünü 
aldım. Tabii ki başarılı olmanın bazı sırları 
var. Özellikle televizyon haberciliğinde 
gündemi takip ediyor olabilmek ve bu 
anlamda ülkede, Avrupa’da, dünyada ne 
gelişmeler yaşanıyorsa her birine hakim 
olmanız gerekiyor. Ben sadece ekranda 
haber okurum onun dışında hiçbir şeyle 
ilgilenmem diyorsanız başarılı olamazsınız. 
Mesleğe yeni başlayacak arkadaşlara da 
elbette ilerleyen dakikalarda, satırlarda 
mutlaka önerilerimiz olacak ama başarılı 
olmanın sırlarından bir tanesi elbette 
disiplin. Gündeme hakim olabilme, o 
konuyla ilgili bilgilere sahip olabilmek çok 
önemli. Türkiye’nin önemli konuları var, 
önemli haberleri var, o haberlerle ilgili ben 
sadece haberi okurum geçerim diyorsanız 
burada başarılı olma şansınız yok. Türkiye 
biliyorsunuz bir son dakika ülkesi, sıcak 
gelişmelerin ülkesi. Bulunduğu konum 
itibarı ile coğrafi açıdan sıcak olaylar 
yaşanabiliyor. O nedenle spikerin bu 
olayları anında ekranda anlatabiliyor 
olması gerekiyor. İyi bir aile yaşantınızın 
olması gerekiyor. Yatış ve kalkış saatlerinizi 
iyi ayarlamanız gerekiyor. Bu konuda 
özel hayatınıza da ciddi manada dikkat 

etmeniz gerekiyor. Çünkü başarı bununla 
da çok doğru orantıda gidiyor. Ben tüm 
bu söylediklerimi uyguluyorum bundan 
sonrada başarı kendiliğinden geliyor 
diyebiliriz. 

Ekranlara çıkmadan önce 
yaptığınız bir ön hazırlık oluyor 
mu? Canlı yayın spikerliğinin 
zorlukları neler? Haber 
spikerleri sadece haberleri 
ekrandan mı okurlar?

Ekranlara çıkmadan önce tabii ki 
yaptığımız belirli çalışmalar var. Bu gün 
boyu devam ediyor. Bir önceki cevapta 
verdiğim gibi yani habercilik 24 saat 
esasına dayalı bir iş. 24 saat esasına dayalı 
bir işte de mutlaka tüm gelişmelere hakim 
olmanız lazım. Zaten cebimizdeki cep 
telefonları hemen hemen tüm portallarda 
neler yaşandığını bizlere anlatıyor. Gerek 
sosyal medya, gerek yazılı ve görsel medya 
cep telefonumuzun içinde olduğu için 
haber stüdyosuna gelmeden gündemi 
takip ediyoruz. Haber merkezine 
geldiğimiz zaman haber akışına şöyle bir 
göz gezdirip hangi haberlerin olduğunu 
inceliyoruz. O yazılanları önceden 
okuyoruz. Ama ezberlemiyoruz. Sadece 
hafızamıza atıyoruz. İki saat öncesinden 
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haber merkezinde olmamız bize yeterli 
oluyor. Yangınlar, kazalar, patlamalar, 
sel felaketleri, savaş durumları gibi son 
dakika gelişmeleri haber spikerleri için 
çok önemli onlara iyi hakim olabilmesi, 
ekranda yazılanları okuması değil, sadece 
orada yaşananları anlatması da çok önemli 
oluyor. Bir haber spikeri sadece ekranda 
yazılanları okuyan kişi değildir. Onu herkes 
yapabilir. Gündeme hakim olabilmeli ve 
son dakika gelişmelerinin detaylarını iyi bir 
şekilde vermesi gerekiyor.  

Ekran karşısında çok çeşitli 
haberler okuyorsunuz. Bunların 
arasında çok acı haberlerde 
oluyor. Duygularınıza ya 
da sinirlerinize nasıl hakim 
oluyorsunuz? Duygular belli bir 
zamandan sonra köreliyor mu?

Habercilikte duygular elbette zaman 
zaman köreliyor. Ama insan olduğumuz 
için okuduğumuz her haberin bir özelliği 
var, duygusu var, heyecanı var, dolayısıyla 
beni en çok etkileyen haberler arasında 
şehit haberleri geliyor. Nerede bir şehit 
haberi olsa onu sunarken biz zaten TGRT 
Haber olarak birinci sıraya koyarız. İnanın 
her şehit haberini okuduğumda kendimi 
duygusal açıdan zorlarım ağlamamak için. 
Zira onlar bizim için duygu yoğunluğunu 
fazlaca yaşadığımız haberlerdir. Yine küçük 
çocukların can kayıplarında bir baba olarak 
gerçekten ama gerçekten çok üzülüyorum. 
Genç yaştaki kardeşlerimizin bu hayattan 
kopup gitmesini, kazalarda ölmesini 
okurken zorlanıyorum. Elbette ki hepimizin 
duyguları var. Duygusalız ama mesleki 
deformasyon dediğimiz bazı durumlar 
da var. Artık bazı haberleri okurken en 
azından o duygu yoğunluğunu yaşıyoruz 
ama yapmak zorunda olduğumuzu da bir 
yandan biliyoruz. 

 Spikerlik televizyonda bir gün 
içerisinde kısa bir süre çalışılan 
ve çok yüksek maaş alınan, 
sadece görsel güzellikleri olan 
ve güzel konuşmasını bilen 
kişilerin yaptığı bir meslek 
olarak görülüyor. Bu konuda 
sizin görüşleriniz nedir?

Eskiden tabii meslekte çok daha fazla 
paralar vardı. Çok daha fazla maaşlar 
vardı. Ama şunu ifade etmek lazım, 
İletişim Fakültelerinin sıklıkla açılmasıyla 
birlikte her yıl 4 yıllık fakültelerden 
mezun olan kardeşlerimizin sayısı gittikçe 
artınca televizyonların yerel, bölgesel, 
ulusal ve tematik diye adlandırdığımız, 
televizyonların da arzıyla birlikte, bu maaş 
skalası biraz daha gerilere doğru geldi. 
Birilerinin ifade ettiği gibi, haber spikerliği 
ultra inanılmaz rakamların alındığı bir 
sektör değil. Ama tabii her meslekte 
olduğu gibi hak edenin hak ettiğini aldığı 
ve bazen de zorlandığı bir meslek olarak 
karşımızda. Herkesin gıpta ile baktığı 
bir meslek onunda farkındayım. Mesela 
ben derslerime girdiğimde ilk sorum ‘ne 
olmak istiyorsunuz?’ sorusudur. Çünkü 
haber merkezlerinde çalışan editörler var, 
yönetmenler var, kurgucular var, çok fazla 
kamera arkasında çalışanlar ve yapılacak 
işler var. Genellikle ya muhabir, ya da haber 
spikeri olunmak isteniyor.  Şunu ifade 
etmek lazım ki öyle insanların abarttığı gibi 
yüksek meblağların kazanıldığı bir sektör 
değil… 

Mehmet Aydın’ın dinlenmek için 
yaptığı, yapmaktan hoşlandığı 
şeyler neler? Hobileriniz var mı?

Çeşitli hobilerimiz var elbette, masa tenisi 
oynamayı çok seviyorum. Amcamlardan 
dolayı da masa tenisine büyük bir ilgim 
var. Onlar veteranlar da çok iyi yerlerdeler. 
Aynı zamanda bir de takımları var 
amcamların, dolayısıyla masa tenisini 
gerçekten çok seviyorum. Zaman 
zaman arkadaşlarla yürüyüşler yapmayı 
seviyorum. Bulduğumuz her vakitte bir 
şeyler yapmaya çalışıyoruz. Aile ile birlikte 
iç içe olmayı seviyoruz. Gezilere gidiyoruz.  
Zaman zaman Çekmeköy’de annemin 
yanına gidiyorum. Annem benim için özel 
biri. Çekmeköy’de benim için özel.Ë  

Haber spikerliği, seminerler 
ve akademik çalışmalarınız 
devam ediyor. Bunun dışında 
yapmayı çok istediğiniz ya da 
hedeflediğiniz herhangi bir 
projeniz, hayaliniz var mı?
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Ümit Şener
Gazeteci-Yazar

Hedeflediğim birçok proje var. Projelerden 
bir tanesi bizim medya alanında neler 
yaşandığını anlatan bir kitap yazabilmek. 
Ayrıca o kitabın bir de tiyatrosunu 
oluşturmak. Önümüzdeki yıllarda kitabımı 
yazmaya başlayacağım. Daha sonra da 
radyo ve televizyon tarafında da tiyatrosunu 
yapmayı düşündüğüm, hakikaten bu 
meslekte var olmuş ve inanılmaz işlerin 
yaşandığı o olayları, aslında bir tiyatro 
oyunuyla izleyenlerle buluşturmak gibi bir 
hedefim var. 

Mehmet Bey bize ayırdığınız 
zaman için çok teşekkür ederim, 
Çekmeköy 2023 okuyucularımız 
için, sizi takip eden sevenleriniz 
için, söylemek istediğiniz son bir 
mesajınız var mı?

Ümit Bey gerçekten size de çok teşekkür 
ediyorum. Çekmeköy 2023 dergimize de 
çok teşekkür ediyorum. Çok saygın kişilerle, 
saygın röportajlar gerçekleştiriyorsunuz. 
Derginiz mizanpaj açısından, hem de 
okuyucularıyla buluşma noktasında seçtiği 
özel konularıyla, özel haberleriyle birlikte 
gerçekten güzel işler ortaya çıkarıyorsunuz. 
Bunun altını çizerek sizlerle paylaşmak 
istiyorum. Bizi takip eden izleyicilerimize 
de gerçekten çok büyük şükranlarımızı 
arz ediyorum, onlar her zaman bizimleler, 
onlar her zaman bizlere destek oluyorlar. Biz 
de onlar için elimizden gelen tüm çabayı 
ekranda gösteriyoruz. 

Aynı zamanda gerçekten Çekmeköyü çok 
seviyorum. Çok güzel bir lokasyon oldu, 
huzur alacak, nefes alacak, ormanların 
içerisinde, eğitim vadileri ile birlikte 
muhteşem bir yer oldu. Bu vesile ile sizin 
aracılığınızla Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz ve tüm çalışanlara, Çekmeköy 2023 
okuyucularına, çok değerli izleyicilerime ayrı 
ayrı şükranlarımı sunuyorum.  Size de bu 
fırsatı bana verdiğiniz için tekrar çok teşekkür 
ediyorum…     

  "Okuduğumuz her haberin 
bir özelliği var, duygusu var, 
heyecanı var, dolayısıyla beni 
en çok etkileyen haberler 
arasında şehit haberleri ve 
küçük çocukların can kayıpları 
geliyor."
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Proje için özel olarak üretilen ve İstanbul Boğazı 
altında 3,344 kilometrelik alanı kazarak ilerleyen 
tünel açma makinesiyle iki kıta deniz tabanı 
altında birleştirilmiş oldu. Böylece Türkiye, 
tünelcilik teknolojisinde çığır açan Avrasya Tüneli 
ile dünyanın en başarılı mühendislik eserlerinden 
birisine sahip oldu.
İstanbul'un trafik sorununun çözümüne ve 
İstanbul Boğazı karayolu geçişine katkı sağlamak 
amacıyla yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen 
projede İstanbul Boğazı altındaki tünel açma 
çalışmaları, 19 Nisan 2014'te Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın katılımıyla Haydarpaşa şantiyesinde 
düzenlenen törenin ardından başladı.
 
Kazlıçeşme-Göztepe 15 Dakika
Kazlıçeşme-Göztepe hattında hizmet veren 

Avrasya Tüneli ile İstanbul'da trafiğin çok yoğun 
olduğu güzergahta yolculuk süresi 15 dakikaya 
kadar indi, güvenli ve konforlu yolculuk imkanı 
sağlandı.
 
Dev Projenin Özellikleri
Avrasya Tüneli Projesi, toplam 14,6 kilometrelik 
üç ana bölümden oluşan projenin en önemli 
aşamasını 3,4 kilometre uzunluğundaki Boğaz 
Geçişi oluşturuyor. Boğaz Geçişi için dünyanın en 
gelişmiş TBM teknolojisinden yararlanıldı.

Tünel açma makinesi, bentonit bulamacı 
kullanan tünel açma makineleri içinde 11 bar 
değerindeki işletme basıncıyla dünyada 2. sırada 
olup 13,7 metre kazı çapı ile de dünyada 6. sırada 
yer alıyor. TBM'nin güzergahı üzerinde hem deniz 

AVRASYA TÜNELİ

Dünyanın en iyi 
mühendislik projelerinden 

biri olan Avrasya Tüneli 
Projesi'nde (İstanbul Boğazı 

Karayolu Tüp Geçişi), TBM 
(tünel açma makinesi) diye 

adlandırılan makineyle 
deniz altındaki tüneller 

oluşturulmuştur.

Türkiye’nin dev eserleri
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AVRASYA TÜNELİ
çökelleri hem de değişik basınç dayanımlarına 
sahip kaya birimleri (Trakya Formasyonu) 
yer alıyor. Bu sebeple Avrasya Tüneli Projesi, 
teknik özellikleri bakımından dünyanın sayılı 
ve ender mühendislik projelerinden biri olarak 
nitelendiriliyor.

Proje toplam bin 672 bilezikten oluşuyor. 
Muhtemel büyük bir depremde tünelin 
dayanıklılığını artırmak amacıyla iki ayrı noktada 
özel sismik contanın monte edildi. İş güvenliği 
kurallarının eksiksiz uygulandığı projede, 2 
bin 124 çalışan görev alırken, 250 iş makinesi 
kullanıldı.

Projenin sahip olduğu yüksek standartlar 
nedeniyle Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın 
(EBRD) sürdürülebilirlik açısından en başarılı 
projelere verdiği "En İyi Çevresel ve Sosyal 
Uygulama Ödülü"ne layık görüldü.
 
Projenin Faydaları

• Trafiğin çok yoğun olduğu Koşuyolu – 
Kumkapı hattında kıtalararası yolculuk süresi 5 
dakikaya kadar iniyor.
• Avrasya Tüneli, sahip olduğu ileri teknoloji ile 
bu güzergahta güvenli ve konforlu yolculuk 
imkânı sağlıyor. Modern aydınlatma, yüksek 
kapasiteli havalandırma ve yolun düşük eğime 
sahip olması gibi özellikler, yolculuk konforunu 
artırıyor.
• Avrasya Tüneli'nin iki katlı olarak inşa 
edilmesi, yol güvenliğine sağladığı katkı 
sayesinde sürüş konforunu da olumlu yönde 
etkiliyor. Her katta 2 şeritten tek yönlü geçiş 
sağlanıyor.
• Sis, buzlanma gibi olumsuz hava koşullarında 
da kesintisiz yolculuk yapılabiliyor.
• Avrasya Tüneli, İstanbul’daki mevcut 
havaalanları arasında en hızlı ulaşım olanağı 
sunuyor.
• Trafik yoğunluğunun azalmasıyla egzoz 
emisyon oranı azalıyor.
• Tarihi yarımadanın doğusunda kayda değer 
oranda trafik azalması sağlanıyor.
• Boğaziçi, Galata ve Unkapanı köprülerindeki 

araç trafiğinde hissedilir rahatlama sağlanıyor.
• Avrasya Tüneli tüm aşamalarında İstanbul’un 
siluetine zarar verilmeyecek şekilde geliştirildi. 
İç mimarisinde uygulanan aydınlatma 
teknikleri ve tünel girişlerinde geleneksel Türk 
mimarisinden gelen motiflerle İstanbul’un 
kimliğini yansıtıyor.
İnşaat Sürecindeki Ekonomik Katkılar

 
İstihdam
%95’ini Türk çalışanların oluşturduğu projede 
günde 1800 kişiye istihdam sağlandı. Bugüne 
kadar alanında lider yaklaşık 500 yerli ve 
uluslararası firma projede görev aldı ve 
danışmanlık sağladı.
 
Maddi Kazanç
Proje yapım aşamasında, inşaat çalışmalarında 
yapılan harcamalar sayesinde Türkiye 
ekonomisine günde 1,5 milyon TL’lik bir iş hacmi 
yaratıldı.
İşletme Sürecindeki Ekonomik Katkılar
 
Devlet Geliri
Avrasya Tüneli’nin araç geçiş ücretlerinden elde 
edilecek gelirin kamu ile paylaşımı ve ödenen 
vergiler sayesinde yılda yaklaşık 180 milyon TL 
devlet geliri hedefleniyor.
 
Yakıt Tasarrufu
Proje’nin açılmasıyla birlikte yılda toplam 160 
milyon TL’lik (38 milyon litre) yakıt tasarrufu 
hedefleniyor.
 
Zaman Kazanımı
Boğaz geçişlerinde sağladığı ek kapasite 
sayesinde, yolculuk sürelerindeki kısalma ile 
yılda yaklaşık 52 milyon saat zaman tasarrufu 
hedefleniyor.
 
Çevresel Katkı
Proje sayesinde araçların yaydığı emisyon miktarı 
(karbon monoksit, karbon dioksit, azot oksitler, 
partikül madde vb.) yılda yaklaşık 82 bin ton 
azaltılarak çevresel katkı sağlanacak.

Fatma Dursun
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1. Mezopotamya
Yunanca “iki nehir arasında” anlamına gelen Mezopotamya, insanlık tarihindeki en önemli 
medeniyetlerden pek çoğuna ev sahipliği yaptı. Dicle ve Fırat nehirleri arasında ortaya çıkan bu 
medeniyet, hiç bitmeyen savaşlara rağmen sürekli gelişmeye devam etti. Yazı, astronomi, hukuk, 
mimarlık ve tarım gibi hayati öneme sahip pek çok gelişme ilk defa bu bölgede ortaya çıktı. Babil, 
Asur ve Akad gibi insanlık tarihinin ilk modern şehirleri de yine Mezopotamya’da kuruldu. 
Mezopotamya’daki en önemli uygarlıklardan biri olan Sümerlerin yazıyı bulması, insanlığın attığı 
en büyük adımdı. Bir başka Mezopotamya uygarlığı olan Babillerin “Hammurabi Kanunları” insan 
medeniyeti için oldukça önemli bir dönüm notası oldu. Ancak Mezopotamya’daki medeniyetlerin 
insanlığa katkıları hukuk veya yazı ile sınırlı değildi. Astronomi ve matematik alanlarındaki 
önemli gelişmeler de ilk defa burada ortaya çıktı. Bugün, 1 dakikanın 60 saniye, 1 saatin 60 dakika 
olmasından, 360 derecelik çemberden ve bir yılın 12 ay olmasından da Mezopotamya bölgesindeki 
medeniyetler sorumlu. Kısacası, “Medeniyetlerin Beşiği” olarak isimlendirilen Mezopotamya’nın 
izlerine modern yaşamın hemen her alanında rastlamak mümkün…
 

İnsanlık Tarihinde Ortaya Çıkan  
En Eski 6 Medeniyet
Tarih boyunca Antarktika hariç bütün kıtalarda farklı medeniyetler kuruldu. Kurulan her bir 
medeniyet, genel olarak insanlığın gelişmesinde önemli roller üstlendi. İnsanlık, binlerce 
yıl önce ortaya çıkan antik medeniyetler sayesinde bugünkü bilgi ve kültür düzeyine 
ulaştı! Pek çok bilim insanı, tarih sahnesine çıkan ve gerçek anlamda medeniyet olarak 
isimlendirilebilecek yapıların milattan önce 3000 ila 4000 yılları arasında kurulduğuna inanıyor. 
Bu medeniyetler bugünkü Irak, Mısır, Hindistan, Meksika, Çin ve Peru’da ortaya çıkmıştı. Ancak 
insanlık tarihinin en eski medeniyetleri arasında Mezopotamya’nın farklı bir önemi vardı. Çünkü 
bugünkü Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bölgeyi ifade Mezopotamya, binlerce yıl boyunca 
çok sayıda uygarlığın ortaya çıktığı, insanlığın geliştiği bir bölge oldu. İşte, insanlık tarihi için 
oldukça büyük önem sahip en eski 6 medeniyet…
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2. Antik Mısır
Antik Mısır, milattan önce 322 yılında 
Büyük İskender tarafından yıkıldı ve 
tarihin tozlu raflarındaki yerini aldı. Ancak 
bu yok oluş, Antik Mısır’ın öneminden 
hiçbir şey götürmedi. Bereketli Nil Nehri 
sayesinde bir dönemin en görkemli ve 
zengin medeniyeti haline gelen Antik Mısır 
bugünkü Suriye’den Sudan’a kadar geniş 
bir coğrafyaya yayılmıştı. Bugün, bu kadim 
medeniyet çoğunluklu eşsiz piramitleri 
ile anılıyor. Ancak, böylesine muhteşem 
yapıların inşa edilebilmesi için bile pek 
çok açıdan oldukça yetkin bir medeniyet geliştirdiklerini düşünmek zor değil. Bu denli büyük yapıların 
inşasında, aynı anda binlerce insanın çalıştığı biliniyor. Bu, Antik Mısır’ın gerçek medeniyetlere özgü 
bir şey olan gelişmiş organizasyon becerisine sahip olduğu anlamına geliyor… Antik Mısır Medeniyeti, 
yüksek organizasyon yetisinin yanında oldukça gelişmiş bir tarım ve tıp sistemine de sahipti. Tarımsal 
faaliyet için 24 saatlik gün ve 365 günlük takvim sistemi, bu medeniyet tarafından geliştirildi. Tarım 
alanında ortaya çıkan gelişmelerden bir diğeri de uzunluk ve ölçü birimlerinin icadıydı. Ayrıca meşhur 
mumyalar sayesinde oldukça yüksek bir tıp ve anatomi bilgisine eriştiler. Hiyeroglif isimli, resimli yazı 
sistemini kurdular. Papirüslere, mürekkeple yazı yazan da onlardı.

 
3. Antik Hindistan
Antik Hint Medeniyeti, milattan önce 
3300 yılına kadar uzanıyor. Bu köklü 
medeniyetin de insanlığa oldukça 
önemli katkıları var. Antik Hint 
Medeniyeti, gelişmiş şehir düzenleri 
ve inanılmaz altyapı projeleri ile ön 
plana çıkıyor. Ayrıca, binlerce yıl 
önce yazılan Hindu metinlerinden 
anlaşıldığı gibi, bu inanç sisteminin 
Antik Hint medeniyeti üzerinde 
oldukça büyük bir etkisi var. Bu 
nedenle özellikle dini yapıların 
inşasında büyük bir ilerleme 
kaydeden Antik Hint toplulukları 
insanlığa mimari açıdan son derece 
önemli katkı sağladılar…
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4. Antik Çin
Milattan önce 2000’li yıllara kadar uzanan tarihi ile Antik Çin medeniyeti, insanlık 
tarihindeki en eski medeniyetlerden birisi. Himalayalar, Gobi Çölü ve Pasifik 
Okyanusu ile çevrili Antik Çin Medeniyeti, yüzlerce yıl boyunca korunaklı ve 
izole haldeydi. Böylece, bu kadim medeniyet, işgallerden veya savaşlardan uzak 
bir şekilde yalnızca kendi medeniyetini geliştirmeye odaklanabildi. Pusuladan, 
baruta, haritadan sulama kanallarına kadar pek çok şey, Antik Çin’de ortaya 
çıktı. Bununla beraber, bu kadim medeniyet bugün halen kullanılan askeri ve 
ekonomik pek çok gelişmeye öncülük etti.

 
5. Antik Peru
Bugünkü Peru’nun bulunduğu bölge, binlerce yıl önce sayısız medeniyete 
ev sahipliği yaptı. Peru, Chavin, Paracas, Nazca, Huari ve Moche uygarlıkları 
bunlardan bazılarıydı. Bu uygarlıklar özellikle mimarı, seramik, tarım ve tıp 
alanlarında oldukça önemli uygulamalara imza attılar. Ancak bu uygarlık 
arasında önce çıkan bir topluluk vardı: İnkalar! İnkalar tarafından kurulan 
medeniyet bugünkü Kolombiya’dan Şili’ye kadar geniş bir alanı kaplıyordu. 
İnkalar, herhangi bir yazı sistemi kullanmadı. Bunun yerine resimler ve semboller 
içeren bir iletişim biçimi geliştirdiler. Şehirleri ve kasabaları birbirine bağlayan son 
derece gelişmiş yollar inşa ettiler. Karmaşık bir muhasebe sistemi geliştirdiler. 
Kendilerine özgü bir tarım sistemi kurdular ve en önemlisi, inanılmaz mimari 
eserler ürettiler. İnkalar, Peru’daki medeniyetler arasında son derece önemli bir 
konumdaydı. Ne yazık ki bu kadim medeniyet, bölgeye Avrupalılar tarafından 
getirilen salgın hastalıklar nedeniyle yok oldu…

 
6. Antik Mezoamerika
Mezoamerika, milattan önce 1200 yılında itibaren Olmec, Zapotec, Maya, 
Toltek ve nihayetinde Aztek gibi medeniyetlerin ortaya çıktığı bir bölgeydi. 
Mezoamerika, günümüzdeki Meksika’yı ve Orta Amerika’nın bir bölümünü 
içeren bir bölge. Buradaki verimli tarım arazileri, bölgede pek çok tarım ürünün 
yetişmesine olanak tanıyordu. Dolayısıyla bölgedeki medeniyetlerin hemen 
hepsi, tarım alanında oldukça yetkindi. Bölgedeki medeniyetlerin ortak bir başka 
özelliği ise, piramit şeklindeki tapınaklar inşa etmeleriydi. Ayrıca bu coğrafyadaki 
uygarlıklar, heykel, çanak çömlek ve takı gibi ürünler ortaya koyan pek çok 
sanatçıya sahipti. Bilim insanları Zapotec isimli uygarlığın Mezoamerika’nın 
ilk takvimini ve yazı sistemini geliştirdiğini düşünüyor. Mayalar ise bölgedeki 
matematiğin, astronominin ve mimarinin öncüleriydi. Göçebe bir yaşam 
tarzına sahip olan Aztekler, daha sonra bugünkü Mexico City isimli yerleşim 
yerini kurdular. Ve şehrin önemli bir ticaret merkezi haline gelmesini sağladılar. 
Ayrıca Aztekler 365 günlük güneş takviminin yanı sıra 260 günlük dini bir 
takvim kullanıyorlardı. Bu ilginç medeniyetin, “insan kurban etmek” gibi sıra dışı 
gelenekleri de vardı. Mezoamerika’nın İspanyollar tarafından işgal edilmesiyle 
Aztekler tarih sahnesinden silindiler.
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Şimdi; tam da artık bu yüzyılda başka bir 
dünya savaşı görmeyeceğiz umudunu 
büyütürken yine tökezledik. Bir yanda 
Ukrayna – Rusya, öbür yanda paylaşılamayan 
Pasifik Okyanusu’nun kıyılarında ayak 
seslerini duyuran Çin ve ABD savaşı… Sonrası 
elbette yeni bir dünya savaşı! Tanrım sen 
koru desem de insanın çılgınlıklarına, savaş 
cinnetine Tanrı neylesin? Artık ana haber 
bültenlerine bakarken nutkum tutuluyor.  Bir 
tren istasyonu, kadın, erkek, çocuk, yetişkin, 
yüzlerce insan, panik ve telaş, askerler… İkinci 
Dünya Savaşı’nı anlatan pek çok kitapta, 
filmde rastladığımız kareler. Zweig ustanın 
kitaplarına yeniden göz atarken istem dışı 
bir cümle dökülüverdi ağzımdan: Daha dün 
gibi. O hesaplaşmayı bitiremeden insanlık 
yeni bir savaşın, belki de Üçüncü Dünya 
Savaşı’nın kapısını aralayacak Ukrayna – 
Rusya savaşının tanıkları olduk! 

Rusya’nın attığı füzelerle sığınaklara da 
sığamayan, Avrupa’nın çeşitli ülkelerine 
doğru dağılan mültecilerin yürek burkan 
durumu ve elimdeki kitap! Bir aşk öyküsü, 
yaşanamayan bir aşk öyküsü ile başlayan, 
kendilerini İkinci Dünya Savaşı’nın tam 
göbeğinde bulan bu aşkın kahramanları 
ve aradan geçen zamanın acımasızlığı… Bir 
kitaba, bir ekranlara baktım. Kim bilir kaç 
Anne Frank çıkacak, kim bilir kaç kez savaş 
mağduru çocukların hikâyelerini kaleme 
alacağız savaş susunca… Ve de yine bu 
noktada, Stefan Zweıg’ın başka bir kitabı 
beliriverdi gözümün önünde. Amok! İçinden 

HÜMANİZMİN ÖLÜMÜ!
Bir okur yazar olarak Stefan Zweig’a olan ilgim (ki Rus Edebiyatını ayrı bir yere koymak 
durumundayım!) çağdaşlarına göre sanırım iki kat daha fazla. En büyük etken de 1933 
yılında Nazilerin ateşe attığı kitaplar arasında yazarın kitaplarının da bulunması. İçimi burkar 
hatırladıkça. İki Dünya Savaşına tanıklık etmiş, savaşların getirdiği cehennemlerin içinden 
geçip yine yazarlığını sürdürebilmesi yaşama inadının, hümanistliğinin göstergesi olarak kabul 
görse bile ne yazık ki Avrupa’nın kendini imha ettiği İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşama veda 
eder kendi iradesiyle. 
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geçtiğimiz bu süreçle ilintili olduğu için konu etmem 
gerekiyor: Amok, Malezya yerlilerinde görülen bir 
delilik hali. Buna yakalananlar ileriye atılır ve nereye 
gittiğini bile bilmeden durmaksızın koşar, önüne çıkanı 
öldürür!

Peki; şimdi sormanın tam sırası: her yanı sarmış keskin 
nişancıların, insan öldürme makinesine dönüşen paralı 
askerlerin, robotlaşmış lejyonerlerin birbiriyle yarıştığı 
bu savaşta, tankla önüne geleni ezerek yol alanlara 
ne ad vereceğiz? Sarınım bunu burada bırakıp bir 
sığınak olarak bildiğimiz edebiyatın ustasına dönmek 
gerekiyor. 

Stefan Zweıg gibi yazarların usta kaleminden 
çıkan öyküler bellekte tat bırakacak niteliktedir. 
Altmış bir yıllık yaşamına sığdırdığı öykü, roman ve 
denemeleriyle Avrupa sınırlarını aşmış, Asya’da da 
okunur olmuştur. Bütün insanlığın olduğu gibi onun 
de tek düşü daha iyi bir dünya var edebilmektir. 
Buna dair taşıdığı umut, 1933’te Almanya’da 
Nazilerin iş başına gelmesiyle gölgelenir, örselenir. 
Kitapları yakılmış, fişlenmiş, adı toplanacak kişiler 
listesine yazılmıştır. Otuz yıl evli kaldığı, benzerine az 
rastlanacak bir sevgiyle bağlı olduğu eşi Friderike ile 

yolları ayrılma noktasına gelmiştir. Çünkü Friderike 
safkandır, Almanya’dan ayrılması için bir neden 
yoktur. Oysa en verimli dönem, Friderike ile 
evli kaldığı dönemdir. Onun insancıllığı ile 
savaşın kan gölüne çevirdiği dünya sürekli 
çatışmaktadır. Kaba kuvvet insanların 
dünyasına hiçbir zaman huzur getirmez dese 
de, sesini duyan olmaz. 

Yazarın biricik eşi Friderike’ye yazdığı 
mektupları okuduğumda, yürek 

burkulmasıyla birlikte şiirin 
yaratabileceği imge dünyasına 

dalmış, ışığın çevresinde dönüp 
duran kelebekler gibi kitabın 

sayfalarında dolaşmıştım.  
Stefan Zweig’ı ilk kez 

okuyan biri bile 
onun edebiyata 

şiirle başladığını 
kavrayabilir. Buna 

karşın aynı yazar; 
Satranç adını 

taşıyan 
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uzun öyküsünde, yaşadığı çağın getirdiği 
savrulmaları, savaşlar yüzyılının ilk 
çeyreğinden itibaren cinnetle tanışan insanı, 
sınıfların artık iyiden iyiye belirginleştiği 
toplumsal değişimi büyüteçle incelemiş 
ve umutların yittiği yerde, günümüzde de 
artık sadece içi boş bir kavram olarak kalan 
hümanizmin musalla taşına yatırıldığı yerde 
Hitler’i simgeleyen satranç şampiyonu ile 
Naziler tarafından kapatıldığı hücresinde 
ekmeklerden yaptığı taşlarla kendine karşı 
oyun oynayarak beceri geliştiren kahramanı 
ayın masaya oturtmuştur. Satranç, yazarın 
ölümünden sonra yayınlanmış olsa da, ikinci 
eşi Lotte ile birlikte ülkeden ülkeye, şehirden 
şehre sürüklendiği yıllardaki ümitsizliğinin, 
savruluşların ve tutunma çabasının dışa 
vurumudur.  Yine uzun bir öykü olan 
Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu da, 
saplantılı bir aşkın girdabında dönüp duran, 
gururu ile tutkularının esiri olan bir kadının 
tükenen yaşamını konu almaktadır.  

Yirminci yüzyılın şiddeti ve acımasızlığı 
ile henüz hesaplaşmasını bitiremeyen 
insanlığın resmi tarihlerin unutturmaya ve 
bastırmaya yönelik eğiliminden korunmak 
için sığınaklarından biri de edebiyattır. 
Stefan Zweig ve çağdaşları yaşananları 
ve tanıklıklarını öyküler ve romana 
dönüştürerek, bireysel tarihlerini geleceğe 
miras bırakarak toplumu toplum yapmaya, 
insan topluluğundan farklı olarak empati 
duygusunu benimsetmeye çabalamıştır. 
Edebiyatın da asıl amaçlarından biri bu 
değil midir zira? Bu yazıyı kaleme aldığım 
günlerde, pimi çekilmeye hazır bomba 
görünümündeki Ortadoğu, Uzakdoğu’nun 
güneyi ve adını henüz TV kanallarından 
duymadığımız öteki coğrafyalarda 
yaşananlar mirası iyi koruyamadığımızın, 
ders alamadığımızın bir göstergesi. 
Dünya savaşları ve iç savaştan sonra 
tasarrufla tanışan Balkanların durumuna 
bu pencereden baktığımızda görünen ise 
küreselleşme kültürünün insanı getirdiği 
nokta! Soğuk savaşların ardından yer 
bulan neo liberalizmin itkisiyle çok uluslu 
şirketler devlet gücünü gölgeliyor, iktidar el 
değiştirmek zorunda kalıyor! Patlak veren 
ekonomik krizin faturası da ne yazık ki çok 
uluslu şirketler yerine halka kesiliyor. Bu 

kertede, yazarın Merhamet adlı romanında 
yer bulan, altını çizerek okuduğum cümleler 
dönüp duruyor belleğimde. 

“Merhametinden başka verecek bir 
şeyi olmayan bir insanın başkalarını 
nasıl bu derece etkileyebileceğine akıl 
erdiremiyordum../.. Minik bir damlacık 
merhamet gözüme akıtıldığından bu yana, o 
güne kadar gözümden kaçan sayısız küçük 
ayrıntıyı görür olmuştum. Sade, basit şeylerdi 
bunlar belki ama her biri ayrı bir heyecan, ayrı 
bir sarsıntı yaratıyordu benim için.”

Merhamet’i konu aldığı yıllar yazarın 
sürgün yıllarıdır. Bir trajedidir. Merhamet 
duygusunun yaratıcı olduğu kadar da yok 
edici olduğunu vurgularken aslında attığı 
çığlıkta şu gizlidir: Vicdan hatırladıkça, hiçbir 
suç unutulmaz. Zweig’ın yaşadığı yüzyıldan 
bu güne değin, dünya savaşlarından arta 
kalan acılar, bölgesel yeni savaşlar, kayıplar, 
trajediler, travmalar birbirine öylesine hızlı 
eklemlenir ki; unutmak bir çare ya da bir 
tepki gibi görülür. Öyle görülmesi için 
çabalanır.  Bu noktada, pek çok ülke amneziyi 
benimsemiş ve neredeyse resmi bir ilke 
haline dönüştürmüştür. İşte bu yüzden, 
Zweig’in bıraktığı yerden çağdaşım yazarların 
elini taşın altına koyması ve kalemini 
kullanarak itiraz etmesi gerekmektedir. 
İktidarların dikte ettikleri kültür politikalarına, 
kültür endüstrisine karşılık edebiyat ve 
sanatların öteki disiplinleri savaşa, savaşın 
vahşetine karşı yitik geleceğin çocuklarına 
aydınlığı gösterebilmek, korkunun 
öteki adının boşluk duygusu olduğunu 
söyleyebilmek için kolları sıvamalı. Resmi 
tarihin soyutluğundan arınmış olarak bireysel 
tarihin somut göstergelerini benimsemeli. 

Yaşasaydı, görseydi, nasıl bir roman yazardı 
bilemiyorum. Faşizmin ve hoşgörüsüzlüğün 
alabildiğine sürdüğünü görecekti mutlaka. 
Daha da kötüsü;  temsil ettiği, savunduğu 
hümanist değerler ölürken dünya yeni bir 
savaş cinneti yaşıyordu…

Meliha Akay
akaymeliha@gmail.com
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Nesrin Yıldız yazmaya okumaya başladığı günden beri merak salan, 
yazdığı öyküleri beğenildikçe bu işe daha tutkuyla bağlanan, yazar olma 
isteğinden hiç vazgeçmeyen, yazarlık atölyesine katılıp burada kendini 
geliştiren bir yazar. İlk kitabı Mary King Çıkmazı Ekşi Karga yayınevinden 
Haziran ayında çıktı. Bu kitap Kültür Bakanlığı’nın İlk Eser desteğini de 
kazanmıştır.

Mary King Çıkmazı 20 tane öyküden oluşuyor. Öyküler kısa olmasına 
rağmen vurucu ve etkileyici. Bunda yazarın sade ve akıcı dilinin etkisi 
oldukça fazla. Kitaptaki öykülerin her biri ayrı bir dünyadan bahsediyor 
sanki. Ve biz bu dünyalara gerek kendi hayatımızdan gerek çevremizden 
gördüklerimiz, duyduklarımızla tanıklık ediyoruz. Hemen her cümlenin 
içinde dolu dolu olaylar, maceralar, kişiler ve hikayeler ile karşılaşıyoruz. 
Aşk, hüzün, korku, gerilim, dram gibi duyguları her hikayeden 
alıyoruz. Kitap, genellikle kadınların toplumdaki sorunlarının ağırlıklı 
olarak işlendiği öykülerden meydana geliyor. Yazar Nesrin Yıldız “En 
büyük temennim, kitaptaki kadınların seslerini bir gün tüm dünyaya 
duyurabilmeleri” diyor. 
Yeşil Hırka, Mary King Çıkmazı, Gülnur Pastanesi, Aliya’nın Düğünü, 
Saçsız Bebek, Eskimeyen Çocukluğum, Andita’nın Günlüğü, Akareter 
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Yokuşu, Huzur Evi, Ben Hala Yirmi Yaşındayım, 
Marazlı, Evlatlık, Farahnaz, Siyah Şemsiye, 
Neretva’nın Çocukları, Babamın Öldüğü Gün, 
Jameila’nın Çığlığı, Madalyon, Kırmızı Leğen 
ve O Gece hikayelerinden oluşan eserde yazar 
yolunun kesiştiği karakterleri hayal dünyasının 
labirentlerinde dolaştırıyor. Onlarla birlikte 
okuyucu da kendini bu labirentin içinde 
buluyor.  

Yeşil Hırka hikayesinde bir yılbaşı günü 
sabahında ablasının başına gelen felaketi ve 
buna rağmen hiçbir şey olmamış gibi yüzünden 
gülümsemesini eksik etmeyen annenin 
umursamaz tavrını, babanın alkolden başını 
kaldırmadan televizyon izleyişini ve çocuğun 
anne ile babasına kestiği cezayı okurken bir aile 
dramına tanıklık ediyoruz.

Gülnur Pastanesi’nde kasabanın güzel kızı 
Gülnur ile evlenme hayali kuran Salih’in 
yaşadığı kasabada kendimizi buluyoruz. 
O sıcacık mahalle kültürünün yaşandığı 
zamanlara gidiyoruz. Komşuların birlikte 
olduğu, çocukların her gün bir komşuda 
karnını doyurduğu, oyundan yorulup sıcaktan 
bunaldıkları zaman denizin serin sularına 
kendilerini bıraktıkları bir kasabaydı onlarınkisi. 
Dükkanda babasına yardım ederken aklı 
Gülnur’da kalan Salih tıpkı Gülnur’un babası 
gibi pastane açmak istiyordu. Hatta pastanenin 
ismi bile hazırdı: “Gülnur Pastanesi” Gülnur’u 
görmek umuduyla pastaneci olmaya karar 
veren Salih için işler pek istediği gibi gitmez. 
Arkadaşlarıyla kurduğu tüm düşler, zamana 
yenik düşer. Yıllar hiçbirimizin fark etmediği, 
sanki sahilde maç yaparken ayağımızdan 
çalınan toplar gibi bizden çocukluğumuzu 
çalarak, hızla geçip gitti. Bu yıllar ardında 
babasının tamirci dükkanında saatleri tamir 
eden Salih’i bırakmıştı.

Aliya’nın Düğünü hikayesini; Tebriz sokaklarında 
bir gece 13 yaşındaki Aliya’nın hiç tanımadığı 
adamların at arabasına babası tarafından 
bindirilişini öfkeyle okuyacak, Aliya’nın çığlıkları 
karşısında içiniz titreyecek, hayatının 24 yılını 
geçireceği ve 7 çocuk doğuracağı adamla 
karşılaşmasında yüreğiniz sızlayacak.

Huzur Evi’nde hiç kimsenin bakmaya 
dayanamadığı Bayan Swenson ve ona 
büyük bir özveriyle bakan Ruth’un hikayesi 
anlatılıyor. Bayan Swenson her sabah Ruth’a 
çocuklarından, onların doğumundan, geçirdiği 
hamilelik sürecinden bahsediyordu. Bunları 
her sabah aynı sıralama ile anlattığından 
Ruth artık bütün hikayeyi ezberlemişti. Bir 
süreliğine işler hem Bayan Swenson hem de 
Ruth için yolundaydı. Ancak Bayan Swenson’un 
hastalanmasıyla her şey değişmeye başladı. 
Vefat eden Swenson’un ardından anlatılan 
bütün hikayelerin gerçek dışı olduğunu 
öğrenen Ruth kendisine bırakılan miras ile de 
büyük bir şaşkınlık yaşıyor. 

Evlatlık öyküsünde ise annesinin kendisi gibi 
olmasını ve zorluk çekmesini istemediği kızını 
yedi yaşındayken evlatlık olarak vermesine ve 
bu kızın yıllar sonra tekrar ailesine dönüşüne 
şahitlik ediyoruz.

Kırmızı Leğen öyküsünü okul kaydında ilk 
aşkıyla karşılaşan, o aşkla hayalden hayale 
koşan küçük bir kızın çocukluk aşkının, soğuk 
bir kış günü kırmızı bir leğen yüzünden sona 
erişini tebessümle okuyoruz.

Kimi öyküde tebessüm ettiren, kiminde 
duygulandıran Mary King Çıkmazı keyifle 
okuyabileceğiniz bir ilk eser.

KİTABIN KÜNYESİ
ADI: Mary King Çıkmazı
YAZARI: Nesrin Yıldız
SAYFA SAYISI: 96
YAYINEVİ: Ekşi Karga Yayınevi
BASIM YILI: Haziran 2022

Havva Kotan 
Sosyolog
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Özellikle 2001’den itibaren Çin’in Dünya Ticaret 
Örgütü’ne girmesi ile birlikte dünyaya açılması 
onun pek çok şeyi başarmasının önünü açmıştır. 
Bu dönemden itibaren Çin komünist ya da 
sosyalist fikirlerin etkisinden çıkıp, kapitalizmin 
ekonomik anlayışını hızla uygulamaya başladı. Bu 
noktada kalabalık nüfusu ona büyük bir avantaj 
sağlıyordu. Özellikle ilk yıllar ucuz işgücü mantığı 
ile yatırımları Çin’e çekmek ilk stratejilerden bir 
tanesiydi. Başarılı da olundu. Hatırlanacağı üzere 
Türkiye’de 2000’li yıllarda tam bir tekstil ülkesi 
idi. Her caddede birkaç tane konfeksiyonun 
bulunduğu bu dönemlerde Çin de bu alana 
girmeye başladı. Sadece bu alan değil, Çin 
Adidas, Nike ve pek çok giyim markasının üretim 
merkezi olurken, özellikle teknoloji alanında da 
kendisini öne çıkarmayı başarmıştır. Üstüne 
dünyaya kendi ürettiği ve Çin malı olan ucuz 
ürünleri de yaymayı başardı.  Bu noktada Çin 
malı ve her ülkeye yayılan “Ne alırsan 1 Milyon” 
mağazaları başlı başına incelenmesi gereken bir 
konu. 

İşte Çin’in ucuz işgücü üzerinden geliştirdiği 
bu yapı bir süre sonra Ar-Ge çalışmaları ile 
kendi markalarını ve yüksek teknoloji ürünlerini 
üretme noktasına taşıdı. Bu da doğal olarak 
ekonomisinin gelişmesine imkân tanıdı. Gelişen 
ekonomi aynı zamanda yeni yatırım, yeni enerji 
tesislerinin kurulmasını, dış politikada Orta Asya-
Afrika gibi bölgelerde daha aktif olabilmesini ve 
en önemlisi askerî açıdan kendisini geliştirmesini 
sağladı. Yani lokomotif unsur ekonomi üzerinden 
pek çok alanda gelişme sağlanmış oldu. 

Bugün Çin’in kendi markaları ve yüksek teknoloji 
ürünleri ön plana çıkıyor. Çin malı denildiğinde 
artık ucuz ve dandik mallar gelmiyor akla sadece. 
İyi ama bu gelişim Çin’i küresel güç yapmış 
oldu mu? Esasında Çin de pek çok küresel güç 
gibi dünyanın pek çok bölgesinde aktif siyaset 
izleme çabasında. Ancak onun öncelikle bölgesel 
sorunları çözmesi gerekir. Bölgedeki Japonya-
ABD birlikteliği, Güney-Kuzey Kore gerginliği, 
Hindistan’ın küresel hedefleri ve Pakistan ile 

ÇİN MALINDAN KÜRESEL GÜÇ ÇİN’E

Çin Halk Cumhuriyeti ne halkın idarede olması ne de gerçek bir cumhuriyet 
idaresi söz konusu olmasa da günümüzün küresel güçlerinden bir tanesi. Peki, 
nasıl oldu bu iş? Yani Çin’i bu noktalara getiren neydi? Aslında lokomotif güç 
ekonomi… 
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Dr. Uğur ÇELİK
Uluslararası İlişkiler - Yazar

olan sorunları daha önemlisi Çin Denizi’nde ABD 
ile olan soğuk savaş Çin’in dünyaya açılmasının 
önünde büyük engel. Daha önemlisi ise Tayvan 
sorunu. Bu ülkeyi ilhak etme niyetlerini açıkça 
dile getiren Çin, bu konuda ABD’nin küresel 
gücünün biraz daha azalmasını bekliyor gibi. 
Özellikle Rusya’nın Ukrayna müdahalesinde 
sessiz kalışı Çin’i de cesaretlendirmişe benziyor. 
Bölgesel açıdan bu sorunları aşabilen Çin 
İpek yolu gibi projeleri de daha rahat hayata 
geçirebilir. Günümüz devletler dengesinde 
bugün beraber oldukları Rusya ile de bir gün 
çıkarlarının çatışacağı bir gerçek. Bu noktada 
da Çin’in askere başvurmadan yumuşak ve 
ekonomiyi önceleyen dış politika tavrını ne kadar 
sürdürebileceği şimdilik bir muamma. 

Ancak altını çizmek gerekiyor, Çin önceki 
küresel güçlerin aksine bir tutum ile dünyadaki 
varlığını ortaya koyuyor. Eski güçler askeri 

güçleri ile küresel siyasette ben varım diyordu. 
Hatta Rusya bugün hala aynı stratejide. Oysa 
Çin mümkün olduğunca ekonomik bağlarla 
tahtını kuvvetlendirme yoluna gidiyor fakat 
bunu yaparken de alttan alta silahlanmayı ihmal 
etmiyor. 

Çin elbette farkında şunun:

Size silah uzatan birine ne ekonomi ne de söylem 
ile karşılık veremezsiniz. Sizin de silahınıza 
başvurmanız gerekir. 

Bu da uluslararası ilişkilerin acımasız ve gerçekçi 
teorisi realizmin bir sonucu…
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İLHAN İREM
Çağdaş bir ozan olarak kabul edilen İlhan İrem; 
eserlerine yansıttığı mistik, metafizik, doğaüstü ve 
tasavvufî çağrışımların bir sonucu olarak, kendine has 
bir izleyici kitlesine sahiptir. 

Soyut resim çalışmaları 
yapan İlhan İrem zaman 
zaman kişisel resim sergileri 
açmaktadır
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İlhan İrem, 1955 yılında Bursa’da dünyaya 
geldi. Ortaokulda solfej ve şan dersleri 
almaya başladı ancak müzik hayatına 
girmesi, 1969 yılında (14 yaşındayken) üst 
dönemler tarafından okul orkestrasına 
solist olarak seçilmesi ile oldu.

1970 yılında mensubu olduğu Meltemler 
Orkestrası, Liselerarası Müzik Yarışması'nda 
Marmara bölgesi birinciliği kazandı. 
Bu dönemde İstanbul'daki pek çok 
profesyonel müzik grubundan teklif aldı 
ancak 1972 yılına kadar Bursa'da kalmayı 
tercih etti. Aynı kadro ile 1972'ye kadar 
Bursa Çelik Palas Oteli'nde ve Uludağ 
diskolarında dans müziği şarkıcılığını 
sürdürdü.

1973 yılında kendi imkânları ile Diskotür 
firmasına yaptığı ilk 45'liği "Birleşsin 
Bütün Eller- Bazen Neşe Bazen Keder" ile 
beklediği başarıyı yakalayamadı.

Plak firmasının bestelerini başka 
sanatçılara söyletme isteğini geri 
çevirdikten sonra yapmış olduğu ikinci 
45'liği "Yazık Oldu Yarınlara- Haydi Sil 
Gözlerini" genç sanatçıyı bir anda en 
popüler şarkıcı konumuna getirdi.

1975 yılında yayınlanan üçüncü 45'liği 
"Anlasana" ile de başarısını devam ettirdi. 
1976 yılında yayınladığı dördüncü 45'liğinde 
Tanrı'yı sorguladığı "Kuklacı Amca" 45'liği 
gelen baskılar sonucunda plak şirketi 
tarafından piyasadan toplatıldı.

1976 yılında ilk LP çalışması olan "İlhan İrem 
1973-1976" yayınlandı. "Üzülme Dostum", 
"Havalar Nasıl", "Ayrılık Akşamı", "Sensiz de 
Yaşanıyor", "Bal Ağızlım" gibi her yaptığı 
45'lik liste başı oldu ve 1973-1981 yılları 
arasında toplam 10 adet 45'liği yayınlandı.

"Sevgiliye" albümünde ilk defa kendi 
yazdığı sözler dışında bir Nazım Hikmet şiiri 
olan "Hoşgeldin"i besteledi ve seslendirdi.

Yarım Kalan Eurovision

"Bir Yıldız" adlı bestesi 1979 Eurovision 
Türkiye finaline kalır ama yarışmadan 
askere alınır. Bunun sebebi de şarkının 
'Sevgiliye' albümünde yayınlanmış 
olmasıydı.

1981 yılında askerliğinde yaptığı 
bestelerden oluşan "Bezgin" yayınlanır.

1983 yılında yedi yıllık bir çalışmanın ürünü 
olan ve sanatçının kendisi tarafından "Rock 
senfonisi" olarak adlandırılmış üçlemesi 
"Pencere... Köprü... Ve Ötesi..." sırayla 
yayınlanmaya başlanır.

İlklerin Sanatçısı: İlhan İrem

1984 yılında Türkiye'yi Bulgaristan'da 
düzenlenen Altın Orfe Yarışması'nda temsil 
eder. Dereceye giremez ama "Gazeteciler 
Özel Ödülü"nü kazanır.

1985 yılında üçlemenin ikinci ürünü olan 
"Köprü" ile "Pencere. Köprü... Ve Ötesi..." 
adında ilk defa bir plağın öyküsü çizgilerle 
anlatılmış olarak piyasaya çıkar.

En İyi Derece

1986 yılında sözlerini yazdığı "Halley" Melih 
Kibar tarafından bestelendi ve Türkiye'ye 
Eurovision Şarkı Yarışması'nda o yıla kadar 
alınan en iyi dereceyi getirdi.

Dopdolu Bir Yaşam

Soyut resim çalışmaları yapan İlhan İrem 
zaman zaman kişisel resim sergileri 
açmaktadır. Cumhuriyet Gazetesi'nde 
yazarlık da yapmıştır. İlhan İrem dünya 
görüşünü laik, demokratik, Kemalist ve 
anti-emparyalist olarak tanımlar. Aynı 
zamanda Yeşiller Partisi kurucu üyesidir.

İLHAN İREM’İN IŞIK VE SEVGİYLE 
FELSEFESİ

İlhan İrem 40 yıla yayılan sanat hayatıyla 
Türk müzik dünyasında önemli bir yere 
sahiptir. Müzik dünyasında ayrık, kendine 
has dokunuşlarıyla "özel" bir dünya 
yaratan İlhan İrem, bu 40 yıllık süreçte de 
birçok albüm üretti ve sayısız ödülle bu 
yolculuğunu taçlandırdı.

Yalnızca kendi yapıtlarını seslendirerek 
kendine özgü bir ekol oluşturan ve bunu 
gerçekleştirirken de üretimleri sadece 
müzik ile sınırlı kalmayan sanatçı, bu uzun 
yolculukta kitaplar yazdı, resim sergileri açtı 
ve gazetelere makaleler yazdı.
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İlhan İrem bu üretimleriyle bu dünyaya 
bir düşünce bıraktı. Bu düşünce "Işık ve 
Sevgiyle". İlhan İrem "Işık ve Sevgiyle" 
felsefesinin, birçok düşünceye, inanca el 
veren Anadolu’da filizlenmesine yol oldu! 
Bu felsefe içerisinde konuşulması gereken 
konuların başında da yıllardır İlhan İrem'i 
takip eden ve hayatlarını "Işık ve Sevgiyle” 
felsefenin ışığında sürdüren "yolcular" 
geliyor.

"Sevecenlik" kelimesini sadece bir söz veya 
İlhan İrem dinleyicilerinin kullandığı alelade 
bir sıfat gibi görülmemeli.  "Sevecenlik" İlhan 
İrem üretimleriyle beraber yeni bir boyutta, 
yeni bir kavramın kendisi oldu. Bu kavramı 
İlhan İrem üretimlerinden ayrı düşünmek ve 
"Işık ve Sevgiyle" felsefesinden ayrı tutmak, 
bu konudaki en büyük hata olacaktır. 
Peki, "Sevecen" kavramı ilk olarak nerede 
ortaya çıktı. Öncelikle bu konunun kısa bir 
hatırlatmasını yapayım. "Sevecen" sözcüğü 
İlhan İrem'in 1983 yılında yayınladığı 
"Pencere" LP'sine dayanıyor. Bu plak 
içerisindeki onuncu şarkının ismi "Sevecen". 

Yalnızca kendi yapıtlarını 
seslendirerek kendine 
özgü bir ekol oluşturan ve 
bunu gerçekleştirirken de 
üretimleri sadece müzik ile 
sınırlı kalmayan sanatçı, bu 
uzun yolculukta kitaplar 
yazdı.
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Bu parça ile İlhan İrem dinleyicileri 
ve "takipçileri" kendilerini "Sevecen" 
olarak anmaya başladı. Bu kelime de 
İlhan İrem'in felsefesi gibi günden güne 
büyüdü ve sadece bir sözcük olmaktan 
çok öteye gitti.

Bu parçada İlhan İrem mi dinleyicilerini 
çağırıyordu yoksa sevecenleri mi onu 
arıyordu bilinmez ama bir gerçek var ki 
bembeyaz bir dünyaya, bambaşka bir 
dünyaya doğru bir yolculuk, bir beklenti, 
bir hasret vardı! Bu hasret ve sıla yolcuları 
da kendilerine "Sevecen" dedi. 

İlhan İrem'in anlatımları her albümde 
biraz daha derinleşirken, "Sevecenlik" 
algısı da bu doğrultuda derinleşti. 
Bunu İlhan İrem'in şu sözlerinden de 
anlayabiliyoruz: 

"Çağın öldürücü ikliminde yetişmeyecek 
denli narin güzellikler yaratmak için 
başka bir atmosfer altında başka bir alem 
yarattım. Ve bu dünyaya ait olmayan 
şarkıların bu dünyaya ait olmayan 
yolcuları oluştu." 

"Işık ve Sevgiyle" felsefesine gönül veren 
bu yolcuların, bu felsefeyi ve "Sevecenlik" 
olgusunu sadece kendi dünyalarında 
yaşamadıklarını da görüyoruz. Hayata 
bir bakış olarak sergilenen bu olgu 
dalga dalga yayılmaya devam ediyor. 
"Sevecenler" sessiz sedasız ama çok 
etkili bir haberleşme ağı ile bu yolculuğu 
geniş kitlelere ulaştırıyorlar. Bunu da yine 
2000'li yılların başında başlayan "İlhan 
İrem Buluşmaları" ve günümüzde de 
"Bulutsu" isimli "Sevecenler"den oluşan 
bir grubun "İlhan İrem Etkinlikleri" 
çerçevesinde devam ettirdiğini 
görmemiz mümkün.  Yine internet 
araştırmalarında da geniş bir kitlenin 
varlığı ile karşılaşmaktayız.

“Aşık Ruhlar” onlar. Aşkın anlamını, 
ruhlarını yitirmemiş güzel yürekli 
insanların fısıltı haberleşmeleriyle 
doğurup büyüttüğü bu gönül bağının 
dünyada başka bir örneği yoktur."

Yine aynı şekilde bir başka açıklamasında 
da şu bilgileri veriyor İlhan İrem:

"Şarkılarım, güncel vitrin kaygısı 
taşımayan, zamansız, mekânsız, 
ruhsal dokunuşlar. Baştankara gidişe 
kapılmamış, başka türlü bir çıkış özleyen, 
ışığın ve sevginin değerini bilen insanlar, 
anlatımlarımı hissediyor ve yayıyorlar..."

Bu güzel insanlar, güzel insanlar 
diyorum çünkü bu yolcular hayatın 
her zerresinde kötülüğü yani onların 
deyimiyle karanlıkları reddediyorlar ve 
hayatlarında "Işıklı Bir Koridor" açmaya 
çalışıyorlar. "Sevecenlik" kavramı da zaten 
bu noktada ortaya çıkıyor. İlhan İrem 
dinlemek, "Işık ve Sevgiyle" felsefesine 
gönül vermek, bu felsefeyi daha da 
yaymak için kapalı kapıları aralayan 
ve çıkmaz sokak duvarlarını yıkan bir 
oluşumdan bahsediyorum.

İlhan İrem'de her anlatımında bu özel 
yolcularla ilgili bilgileri okuyucularına, 
dinleyicilerine, takipçilerine anlatıyor. 
Hayatın aydınlık yüzünden, geleceğe 
umutla bakmak ve güzellikleri anlatmak!

Emirhan Yılmaz
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Oruç Baba

İstanbul ve Ramazan denince akla ilk gelenlerdendir. 
Özellikle Ramazan’ın ilk günü mahşeri bir kalabalık 
kaplar Topkapı Şehremini’nde bulunan türbenin 
sokağını. Oruç Baba’nın yüzü suyu hürmetine 
Allah’tan ne dilerlerse bir yıl içinde gerçekleşeceğine 
inanan ve dileği olanlar, yedi ya da on bir kişiden 
zeytin, sirke veya şeker alarak burada açarlar ilk 
oruçlarını.

Tezveren Dede

Cağaloğlu’nda Basın Müzesi olan binanın altında 
bir köşeye sıkışmış minicik bir türbe, hiç kimsenin 
farkında bile olmadığı ya da bilmediği son derece 
mütevazı bir mezar sadece… Kendisinin Fatih 
Sultan’ın ordusunda görevli bir eren olduğu yazar 
kitabesinde… Öyle önünde çılgın kalabalıklar 
göremezsiniz, yoldan geçenler bir Fatiha okuyup 
geçerler çoğu zaman ama orada edilen duaların 
kabul edildiğine inanılır hep.

Kadim şehir İstanbul, attığınız 
her adımda yedi tepesinde 
sizleri maneviyatı yüksek 
makamlarla karşılıyor. Yüzyıllar 
boyu pek çok hükümdarın 
gözdesi olmuş bu şehir, tarih 
içerisinde çok defa fetihler, 
yeni imparatorlar görmüş 
ve nice evliyanın da kalıcı 
istirahat mekanı olmuştur.

İstanbul’da yüzün üzerinde türbe yer alırken 
bunlardan bazılarının geçmişine dair pek 
bilgi bulunmuyor. İnsanoğlu her zaman bir 
şeylere inanmak, bir şeylere bağlanmak 
ister. Özellikle kutsal sayılan zamanlarda ve 
yerlerde edilen duaların daha çabuk kabul 
göreceğine inanır. Dualarınızı ihya etmek 
ve huzurlu bir gün geçirmeniz için işte 
İstanbul’da ziyaret edebileceğiniz türbeler 
listesi. 

İSTANBUL’UN 
MANEVİ  

İSİMLERİ
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Telli Baba

Üsküdar’da Aziz Mahmud Hüdâyi, Beykoz’da Yuşa 
Peygamber, Beşiktaş’ta Yahya Efendi ile birlikte boğazın 
dört bekçisinden biri olduğuna inanılır. Telli Baba, 
İstanbul’un bir ucunda Rumelikavağı’nda bulunan 
bir küçük türbedir. Tam olarak kime ait olduğu belli 
olmayıp, hakkında çeşitli rivayetler olan bu türbeyi daha 
çok evlenmek isteyen kişiler, duası kabul olup evlenen 
gelinler bir de dilekleri olanlar sıklıkla ziyaret eder…

Bir rivayete göre asıl adı İmam Abdullah Efendi olan Telli 
Baba, Fatih devrinde orduda tabur imamı iken şehit olur. 
Uzun yıllar önce hastalıklı bir genç kızın onu rüyasında 
görmesiyle birlikte mezarı keşfedilir. O günden sonra 
iyileşen genç kızın peşinden birçok insan da bu türbeyi 
ziyaret etmeye başlar.

Aziz Mahmut Hüdâyi

Üsküdar’ın tepelerinden birinde olan türbesinde yazılı 
bir duası vardır Aziz Mahmut Hüdâyi hazretlerinin:

Sağlığımızda bizi, vefatımızdan sonra kabrimizi ziyaret 
edenler ve türbemizin önünden geçtiğinde Fatiha 
okuyanlar bizimdir. Bizi sevenler denizde boğulmasın, 
ahir ömürlerinde fakirlik çekmesin, imanlarını 
kurtarmadıkça göçmesin.

Özellikle eskiden Boğaz’dan geçen gemilerin kaptanları 
bu dört türbenin önünden geçerken düdük çalar ve 
mürettebatını bu evliyaların ruhuna Fatiha okumaya 
davet ederlermiş.

Koçhisarlı olan Aziz Mahmud Hüdai Hazretleri, 1541 
yılında doğmuş ve 8 padişah devri görmüş İstanbul’un 
türbeleri arasında en çok ziyaret edilen dört önemli 
alimden biridir. Hocası Nazırzade Ramazan Efendi, 
ondaki gayreti görerek hususi olarak ilgilenmiştir. 
Mahmud Hüdai Efendi, Nazırzade Ramazan Efendi ile 
beraber sonraki yıllarda kadılık vazifelerinde bulunmuş 
hatta Şam ve Mısır’a da beraber gitmişlerdir. 

Gördüğü rüya üzerine malını mülkünü satarak Bursa’da 
fakirlere dağıtan Aziz Mahmud Hüdai Efendi, Üftade 
Hazretlerinin tarikatına girmiştir. Mahmud Hüdai Efendi, 
bir süre sonra İstanbul’a gelerek Üsküdar’da kendi 
dergahını kurup öğrenci yetiştirmeye başlamıştır. Otuza 
yakın Arapça ve Türkçe kitabı bulunan Mahmud Hüdai 
Hazretleri, 1628 yılında vefat etmiştir.

Sağlığımızda bizi, 
vefatımızdan 
sonra kabrimizi 
ziyaret edenler ve 
türbemizin önünden 
geçtiğinde Fatiha 
okuyanlar bizimdir.
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Yuşa Peygamber

İstanbul Boğazı’na bakan tepelerin en yüksek 
noktasında bulunan Hz. Yuşa Türbesi, İstanbul’un ilk 
yerleşim zamanlarından bu yana her din için kutsal 
kabul edilen bir bölgesindedir. Farklı dinlere mensup 
yöneticiler tarafından tapınaklar kurulan tepede 
Bizans Dönemi’nde Zeus tapınağı ve Hagios Michael 
Kilisesi de bir zamanlar burada yer almıştır.

Hz. Yuşa, Yusuf Aleyhisselam’ın neslinden olan Nun’un 
oğlu ve Hz. Musa’nın yeğenidir. Yahudi kutsal kitabında 
hem askerî bir lider hem de peygamber olarak takdim 
edilen Hz. Yuşa ve mezarı hakkında pek çok rivayet 
dilden dile aktarılmaktadır. Hıristiyan ve Yahudi 
kaynaklarında kendisinden “Yeşu” olarak bahsedilirken 
Tevrat’ta “Musa’nın hizmetçisi, genç adam” diye söz 
edilmektedir.

Beykoz’un tepelerinde Boğaz’ın en görkemli yerinde 
bulunan türbede gömülü olan zâtın Yuşâ Peygamber 
olduğuna inanılmaktadır. Yuşâ Peygamber bir rivayete 
göre Musa Peygamber ile birlikte Mecme-ul Bahreyn’e 
(Boğaziçi) gelmiş ve burada vefat ederek bu tepeye 
gömülmüştür. Çeşitli tefsirlerde Yuşâ’nın Musa’nın 
vefatından sonra peygamber olarak görevlendirildiği, 
Hıristiyanların ve Yahudilerin ona Yeşu dedikleri 
nakledilir. Burayı ziyarete giderseniz hem dualarınızı 
eder hem de yeşilliklerin arasından o eşsiz boğaz 
manzarasını seyredersiniz.

Yahya Efendi

Osmanlı’nın önemli alimlerinden ve Kanuni Sultan 
Süleyman’ın süt kardeşi olan Yahya Efendi’nin türbesi, 
İstanbul Boğazı’nın en güzel manzarasına sahip 
Yıldız Parkı yanında bulunmaktadır. Yahya Efendi, 
1495 yılında Trabzon’da doğmuştur. Kanuni Sultan 
Süleyman’ın sütkardeşi olan Yahya Efendi’ye “ağabey” 
diye hitap ettiği bilinmektedir.

Sultan Süleyman’ın saltanatı boyunca danıştığı 
kişi olan Yahya Efendi, Üsküdar Mihrimah Sultan 
Medresesi ve Fatih Camii Külliyesi’ndeki Sahn-ı Seman 
Medresesi’nde dersler almıştır. Yaşadığı dönemde 
Osmanlı donanması, Yahya Efendi’nin duasını alarak 
sefere çıkarmış. Yahya Efendi’nin vefatının ardından 
ise denizciler seferden sonra Yahya Efendi’nin kabrini 
ziyaret ederlermiş.
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Yahya Efendi, Beşiktaş ile Ortaköy arasında, günümüzde 
Yahya Efendi Tekkesi adıyla anılan türbede yatan 
şeyhülislamdır. Boğaz’ı koruyan dördüncü kutsal kişi 
olduğuna inanılır.

Cambaziye Medresesi’nde müderrislik yaptıktan sonra 
emekli olan Yahya Efendi, Beşiktaş’ta bugün türbesinin 
bulunduğu yerde inzivaya çekilerek bir ev, mescit, 
hamam çeşme ve bir medrese yaptırmıştır. Ahşap bir 
yapı olan türbe, ince kalem işleri ile bezelidir. Türbenin 
içerisinde 11 sanduka daha bulunmaktadır.

Eyüp Sultan

Türbe, Eyüp Sultan Camii’nin yanındadır. Hz. 
Muhammed’in ordusunda sancaktar olup, İstanbul’un 
Araplar tarafından kuşatılması sırasında şehit olan Hz. 
Eyyub El-Ensari’nin mezarıdır. Türbe özellikle Cuma, 
kandil ve bayram günleri ziyaretçilerle dolup taşar. 
İşleri ters gidenler, kısmetini açtırmak isteyenler, yeni 
evlenenler, sünnet olanlar ve çeşitli dilekleri olanlar 
türbenin önünde dua ederler. Duaları kabul olanlar 
türbeyi tekrar ziyaret ettiklerinde şeker ve benzeri şeyler 
dağıtırlar ziyaretçilere. Belki de İstanbul’un en kalabalık 
türbesidir Eyüp Sultan Türbesi.

Merkez Efendi

Topkapı’dan sahil yoluna doğru giderken yolun sağ 
tarafında, Mevlanakapı’nın arka sokaklarından birindedir 
Merkez Efendi’nin türbesi. Türbe, çilehanesi ve yanındaki 
dilek kuyusu ile eskiden olduğu gibi günümüzde de 
dilekte bulunmak için halkın en çok ziyaret ettiği kutsal 
yerlerden birdir. Merkez Efendi’nin çocukları ve hayvanları 
çok sevdiği, ünlü mesir macununun da mucidi olduğu 
söylenir.

Sümbül Efendi Türbesi

Sümbülleri çok sevdiği ve sarığının kenarına hep bir 
sümbül taktığı için Sümbül Efendi diye anılan, Merkez 
Efendi’nin de kayınpederi ve hocası olan bu ulu kişinin 
türbesi Koca Mustafa Paşa Camii’nin avlusundadır. Halkın 
çok rağbet ettiği türbelerden biridir. 

Sümbül Efendi, Halvetiye Tarikatının Cemaliyye koluna 
bağlı Sümbüliye şubesinin kurucusudur. Asıl adı Yusuf 
Sinan olan Sümbül Efendi, Zeynüddin unvanıyla da 
bilinmektedir. Küçük yaşlarından itibaren ilim sahibi 
biri olacağı belli olan Sümbül Efendi, yaşıtları oyunlar 
oynarken dergahlara giderek alimlerden dersler almıştır.
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Sümbül Efendi, ilköğrenimini memleketinde 
tamamladıktan sonra İstanbul’a gelerek medrese 
tahsiline başlamış ve 3 yıl sonra hilafet alarak Mısır’a 
gönderilmiştir. Vefatına kadar Koca Mustafa Paşa 
Dergâhında faaliyetlerine devam eden Sümbül 
Efendi, Ayasofya ve Fatih Camilerinde cuma vaazları 
vermiştir.

2. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan 
Süleyman dönemlerinde saygı duyulan bir âlim 
olan Sümbül Efendi, Yavuz Sultan Selim’in daveti 
üzerine Yavuz Sultan Selim Camisi’nde ilk vaazı 
vermiştir. Sümbül Efendi, 1529 yılında vefat etmiş 
ve dergahının bulunduğu yere defnedilerek türbesi 
yapılmıştır.

Helvacı Baba Türbesi

Halk arasında helvacılık da yaptığı için “Helvalı 
Baba” ya da “Helvacı Baba” gibi isimlerle bilinen 
bir tasavvuf ehline ait olan bu türbe Vefa’dan 
Veznecilere giden yol üzerindedir. Ziyaretçisi hiç 
eksik olmayan bu türbede özellikle Cuma günleri 
dilek sahipleri helva dağıtarak dileklerinin kabulü 
için dua ederler.

Selami Dede

Kısıklı’dan Çamlıca Tepesi’ne doğru çıkılırken 
yolun solunda bulunan küçücük bir türbedir 
Selami Dede’nin türbesi. Bu türbe Selami Dede’ye 
gönülden bağlanmış pek çok kişi tarafından 
ziyaret edilir, dilekleri kabul olanlar buraya tekrar 
geldiklerinde mutlaka bir kutu kesme şekerle 
gelir ve kutuyu oraya bırakırlar ki dileğinin kabul 
olmasını isteyenler alsın.

Gözcü Baba

Osmanlılar adına Bizans’ı gözetleyen Ahi 
dervişlerden biri olduğu söylenir. Şehit olunca 
Çemenzar’da, Servili Mezarlık’a gömülmüş ve o 
semte adını vermiştir. Bugün çok işlek bir caddenin 
orta yerinde olduğu için zaten her an ziyaretçilerin 
uğrak yeridir.
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Çifte Gelinler

Eyüp Sultan Türbesi’nin yanında bulunan Çifte Gelinler Türbesi eskiden gelinlerin ilk uğrak yeriydi. Türbede 
yatan üç kişi ile ilgili söylentiden öteye herhangi bir bilgi yok ancak Fatih Sultan Mehmet’in ordusu ile 
fethe katılıp şehit olan, iki adet yeni evli gelinin burada yattığı söylenir. Bugün türbenin başında bembeyaz 
gelinlikleriyle kınalı avuçlarını açıp dua eden gelinlere rastlamamız mümkündür.

Tuzcu Baba

Beşiktaş’ta bulunan türbede yatan Tuzcu Baba’nın Fatih’in tuzcu başısı olduğu ve Fetih sırasında askerin tuz 
ihtiyacını karşılamak için keramet gösterip toprağı döverek tuza çevirdiği rivayet edilir. Bu nedenle türbeyi 
ziyarete gelenler dualarının kabulü için buraya tuz getirirler ve dağıtırlar.

Zuhurat Baba

Bakırköy’de yaşayanların çok iyi bildikleri aynı zamanda bu güzel semtte bir mahalleye de adını vermiş 
Zuhurat Baba Türbesi, İstanbul’un meşhur türbelerindendir. Türbeyi, İncirli Caddesi’nden Bakırköy 
Meydanı’na inerken, Bakırköy Kaymakamlığı’na gelmeden sağdaki ilk caddeye girdiğinizde yolun sonuna 
doğru görürsünüz ki girdiğiniz bu caddenin adı da Zuhurat Baba Caddesi’dir zaten. Fetih sırasında Bizans’ın 
zehirlediği su kuyularının susuzluğa sebep olduğu bir anda sırtında su kırbası, elinde su tasları ile ak sakallı, 
nur yüzlü bir kişi olarak ortaya çıktığı ve bitmeyen bir suyu dağıttığı rivayet edilir.

Babaların babası bonusu: Laleli Baba

Laleli semtine ismini veren Laleli Baba, 18. yüzyılda, III. Mustafa döneminde yaşamış ve kerametleriyle 
ünlenmiş bir derviştir. Rivayete göre, Sultan III. Mustafa, bugün Laleli adı verilen bölgede bir cami yaptırmak 
ister ve inşaata başlanır. Cami inşaatını denetlemeye geldiği bir gün padişah bölgede Laleli Baba adlı bir 
evliyanın yaşadığını öğrenir. Laleli Baba ile görüşmek, söz ve sohbetinden yararlanmak ister. Laleli Baba 
bulunur ve padişah Laleli Baba ile uzun bir sohbete başlar.

Sohbetin bitiminde III. Mustafa; “Efendi hazretleri, bu dünyada en güzel şey nedir acaba?” diye sorar, 
Laleli Baba; “Bu dünyada en değerli şey yiyip içtikten sonra sıkıntısız bir şekilde def-i hacet (büyük hacet) 
yapabilmektir” der. Hükümdar bu cevaba kızar ve yanındakilerle sarayına döner.

Ertesi gün hükümdar şiddetli bir kabızlığa yakalanır. Sarayın hekimbaşıları seferber olur, bilinen bütün ilaç 
ve yöntemler denenir ama fayda etmez bir türlü. Günler geçer, acı ile kıvranan padişahın derdine derman 
bulunamaz. Sonunda birinin aklına gelir. Laleli Baba’ya haber verilirse belki onun yardımı ile hükümdar bu 
dertten kurtulabilir, diye. Padişaha danışılır ve Laleli Baba hemen saraya çağrılır. Doğum sancısı çeken bir 
kadın gibi sancıyla kıvranan hükümdar Laleli Baba’ya “Aman beni kurtar” diye yalvarır.

Laleli Baba: “O kadar kolay değil, karşılık olarak ne vereceksin” diye sorar.

Hükümdar: “Yaptırdığım camiye senin adını veririm” der.

Laleli Baba, padişahın hiçbir teklifini kabul etmez ve en sonunda ağzından baklayı çıkarır. “Sana himmet 
edeceğim, ama karşılığında padişahlığı isterim” der…

Çaresizlik içinde kıvranan padişah, “Tamam, o da senin olsun” deyiverir sonunda.

Bunun üzerine Laleli Baba duasını yaparak hükümdarın sırtını sıvazlar ve “Hadi git kurtulacaksın” der. 
Padişah derdinden kurtulduğu için mutludur ama saltanatı elden gittiği için de üzgündür. Laleli Baba, 
Sultan’ın haline bakar uzun uzun ve “Bir saltanat ki bir def-i hacete değişiliyor, öylesine ucuz bir saltanat bize 
gerek değildir, al yine senin olsun” diyerek evine geri döner.
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Ümit Köreken’in ikinci uzun metrajlı filmi 'Bir 
Umut', dünya prömiyerini 44. Moskova Film 
Festivali Ana Yarışma’da yapacak.

Yönetmen Ümit Köreken’in ikinci filmi "Bir 
Umut", 44. Moskova Film Festivali’nin Ana 
Yarışma bölümüne seçildi. Film, dünya 
prömiyerini festivalde yapacak.

"Bir Umut", bir anne-oğul sevgisizliğini 
ve bağlanma bozukluğunu anlatıyor. 
Yapımcılığını Drama Yapım’ın üstlendiği filmin 
başrollerinde Baran Şükrü Babacan, Eylem 
Yıldız ve Funda Eskioğlu yer alıyor. Filmin 

senaryosu Ümit Köreken ve Nursen Çetin 
Köreken tarafından Anton Çehov'un 'Martı' 
adlı oyunundan esinlenerek yazıldı.

Dante'nin 'İlahi Komedya' adlı eserinin 'Inferno' 
(Cehennem) bölümünden bir kısım, orjinal 
Latince metni ile Ozan Türkyılmaz tarafından 
film için özel olarak bestelendi. Ayrıca 
filmin içerisindeki diegetik ve non-diegetik 
tüm müzikler de karakterlere özel olarak 
bestelendi.

ÜMİT KÖREKEN İMZALI 'BİR UMUT' 
FİLMİ, MOSKOVA FİLM FESTİVALİ'NDE 
GÖSTERİLECEK

KAYNAK 
https://www.gazeteduvar.com.tr/umit-koreken-imzali-bir-umut-�lmi-moskova-�lm-
festivalinde-gosterilecek-haber-1577465
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Katıldığı uluslararası festivallerde adından 
söz ettiren “Leyla Hanım” belgeseli bu 
kez Berlin’de ödüle layık görüldü. Leyla 
Atakan’ın hayatını konu alan yapımın 
yönetmeni İlke İşisağ, Berlin Indie Film 
Awards’ta uzun metraj belgesel dalında 
‘En İyi Yönetmen’ seçildi.

Leyla Atakan’ın hayatını konu alan 
“Leyla Hanım” belgesel filmi festival 
yolculuğuna devam ederken, bir ödül 
de Berlin’den geldi. Türkiye’nin tek 
dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın 
belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını 
beyazperdeye taşıyan yapım ilk olarak 23. 
Uluslararası Altın Safran Belgesel Film 
Festivali Organizasyon Komitesi Özel 
Ödülü’nün sahibi oldu. Ardından IFA 
İstanbul Film Ödülleri’nde boy gösteren 
“Leyla Hanım”, ‘En İyi Türk Belgesel 
Sinema Filmi’ ödülünü kucakladı.

Çalışan Tüm Kadınlara İthaf Etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan 
Hürriyet’in öncülüğüyle hayata geçirilen, 
yönetmenliğini ve senaristliğini İlke 
İşisağ’ın üstlendiği belgesel filme son 
ödül Berlin’den geldi. Filmin yönetmeni 
İlke İşisağ Berlin Indie Film Awards’ta 
uzun metraj belgesel dalında ‘En İyi 
Yönetmen’ ödülünün sahibi oldu.

İlke İşisağ, aldığı ödülü çalışan ve üreten 
tüm kadınlara ithaf ederken, “Yaklaşık 
8 aylık bir çalışma dönemi geçirdik. 
Şimdilerde katıldığımız festivallerden 
birtakım ödüller alıyor ve sesimizi 
uluslararası arenada duyurabiliyor olmak 
sanıyorum yalnız olmadığımızın da bir 
kanıtı niteliğinde” dedi.

leyla-hanima-bir-odul-de-
berlinden-42115815

KAYNAK 
https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/hayat/

'LEYLA HANIM'A BİR ÖDÜL DE BERLİN’DEN
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Akbank Caz Festivali bu yıl 24 Eylül - 9 Ekim'de 
İstanbul'da 32. kez düzenlenecek.

Akbank Caz Festivali bu yıl 24 Eylül - 9 Ekim'de 
İstanbul'u cazın farklı renkleriyle buluşturacak.

Organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif 
iş birliğiyle gerçekleştirilen festivalin ilk beş 
konser bileti satışa çıktı.

32. Akbank Caz Festivali kapsamında satışa 
açılan ilk konser, Oslo caz sahnesinde uzun 
yıllardır çeşitli orkestralarla üretimini sürdüren 
üç müzisyenin ortaklığıyla hayat bulan "HÜM" 
olarak açıklandı.

Norveçli grubun ilk İstanbul konseri, 4 Ekim'de 
Akbank Sanat'ta izlenebilecek.

Festivalin 6 Ekim takviminde, İngiliz grup 
Portico Quartet Babylon'da, Güney Afrikalı 

caz piyanisti Abdullah Ibrahim ise Atatürk 
Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda izleyicilerle 
buluşacak.

Sanatçı Ravi Coltrane, ebeveynleri Alice ve John 
Coltrane'in şarkılarından oluşan bir seçkiyle 8 
Ekim'de, Oded Tzur Quartet ise 9 Ekim'de Zorlu 
Performans Sanatları Merkezi Turkcell Platinum 
Sahnesi'nde cazseverlerle bir araya gelecek.

32. AKBANK CAZ FESTİVALİ 24 
EYLÜL'DE BAŞLIYOR

KAYNAK 
 https://www.ntv.com.tr/n-life/kultur-ve-sanat/32-akbank-caz-
festivali-24-eylulde-basliyor,JlmsR1Nk90KMxpf_MLgjqA
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Antalya'da ormanlarda yaşayan canlıları 
insanlara göstermek ve bilimsel çalışmalara 
destek olmak amacıyla oluşturulan "Böcek 
Müzesi"nde 530 tür sergileniyor.

Orman varlığını artırmak amacıyla yoğun 
ağaçlandırma çalışmaları yürüten ve çıkan 
yangınlarda daha fazla alanın yanmaması 
için cansiparane görev yapan orman işçileri, 
doğadaki canlıların bilinmesi için de çalışmalar 
yürütüyor.

Ormanda bitki örtüsüne zarar veren böceklere 
karşı doğal yöntemlerle yararlı böcekler 
üretip, doğaya salan Antalya Orman Bölge 
Müdürlüğü Orman Zararlıları ile Mücadele 
Şube Müdürlüğü görevlileri, ormanda 
gördükleri böcek türlerini de özel yöntemlerle 
kurutup, Döşemealtı ilçesi Nebiler semtindeki 
şube müdürlüğü binasında bir süre önce 
küçük bir müze oluşturdu.

Yangında Ağaç Değil, Böcekler De Yanıyor

530 değişik türün sergilendiği müze, gergedan 
böceği ve geyik böceğinin de aralarında 
olduğu ilginç böceklerle ziyaretçilerinin 
dikkatini çekiyor.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, 
orman teşkilatının ilgi alanına sadece ağaçların 
değil, doğadaki tüm canlıların girdiğini söyledi.

Bir yandan orman zararlıları ile doğal 
yöntemlerle mücadele ederken, diğer yandan 
da ağaçta, toprakta yaşayan diğer canlılara 
yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan 
Dikici, bir yandan da doğal zenginlikleri 
belgelediklerini kaydetti.

"İsteyen Herkes Müzeyi Gezebilir"

Müzede Türkiye'deki ormanlarda bulunan 
kelebekler, örtük kanatlılar, pul kanatlılar, düz 
kanatlılar, zar kanatlılar, benzer kanatlılar, 
yusufçuk türlerinden böceklerin yer aldığını 
belirten Dikici, koleksiyonun büyük bir 
bölümünü örtük, pul kanatlılar ile kelebekler 
oluşturduğunu ifade etti.

Dikici, doğal zenginliklerin, biyolojik çeşitliliğin 
korunması ve yabancı toplayıcılar tarafından 
gerçekleşen talanın önlenmesinde bilgilerin 
toplum ile paylaşımının büyük rol oynadığını 
vurguladı. Bu açıdan oluşturdukları müzeyi 
herkese açtıklarını anlatan Dikici, bugüne 
kadar çok sayıda kişinin müzeyi ziyaret edip, 
böcekler hakkında bilgi aldığını söyledi. 
Okullardan öğrencilerin gruplar halinde 
müzeyi gezdiğini dile getiren Dikici, müzenin 
isteyen herkese açık olduğunu da vurguladı.

ANTALYA'DAKİ 'BÖCEK MÜZESİ'NDE 
530 TÜR SERGİLENİYOR

KAYNAK 
https://www.ntv.com.tr/galeri/n-life/kultur-ve-sanat/antalyadaki-bocek-
muzesinde-530-tur-sergileniyor,q19g0j2Yjk2H6WBA2N0dPA
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Türkiye’de halihazırda 7 şehir UNESCO 
Yaratıcı Şehirler Ağı’na girdi. İşte bu şehirler 
ve katılmaya hak kazandıkları alanlar.

Yaratıcı Şehirler Ağı’nın öncüsü: Gaziantep

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Türkiye’den 
katılan ilk şehir olan Gaziantep, bu 
listeye gastronomi alanında 2015’te girdi. 
Geçmişten bu yana pek çok kültüre 
ev sahipliği yapan Gaziantep, zengin 
mutfağıyla da dünya çapında üne kavuştu.

Zengin mutfağıyla Hatay

Hatay mutfağının eşsiz lezzetleri, 2017’de 
dünya çapında tescillenerek UNESCO 
Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil edildi. 
Gastronomi alanında Gaziantep’in ardından 
bu listeye girmeye hak kazanan ikinci şehir 
olan Hatay, farklı medeniyetlerin izini taşıyan 
yemeklerini tüm dünyaya tanıtıyor.

Kütahya’nın zanaat ve halk 
sanatları UNESCO’da

Kütahya UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler 
Ağı’na zanaat ve halk sanatları alanında 
girdi. 2017’den bu yana listede yer alan 
Kütahya, bu alanda Türkiye’den girmeye 
hak kazanan ilk şehir. Çini sanatıyla 2016’da 
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras 
Listesine girmeye hak kazanan Kütahya, 
Yaratıcı Şehirler Ağı’na eklenerek bir sanat 
ve zanaat şehri olduğunu tescilledi.

 

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda 
Türkiye’den 7 şehir bulunuyor. Bu 
şehirlerden üçü gastronomi, ikisi zanaat 
ve halk sanatları, biri tasarım, biri de müzik 
alanında listeye girdi.

“Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı”, 
“Dünya Belleği Kütüğü”, “Dünya Mirası 
Geçici Listesi”… Köklü tarihi, kültürel 
zenginliği ve doğal güzellikleriyle Türkiye 
birçok alanda UNESCO’nun (Birleşmiş 
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) 
listelerinde yer alıyor. Türkiye’nin UNESCO’da 
yer aldığı listelerden biri ise “Yaratıcı Şehirler 
Ağı”.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, 2004 yılında 
dünyanın farklı ülkelerinden 116 şehrin 
katılımıyla oluşturuldu. Amacı ise çeşitli 
bölgelerden farklı gelir seviyeleri, kapasite 
ve nüfusa sahip şehirleri yaratıcı endüstriler 
alanında çalışmak üzere bir araya getirmek.

Yaratıcı Şehirler Ağı şehirlerinin sosyal, 
ekonomik ve kültürel kalkınmalarına 
katkı sağlamayı hedefliyor. Bu ağa üye 
olan şehirler yerel yaratıcılık, tanıtım ve 
görünürlüklerini artırarak UNESCO’nun 
kültürel çeşitliliğinin desteklenmesi 
doğrultusunda hareket ediyor.

Yaratıcı Şehirler Ağı’na el sanatları ve halk 
sanatı, dizayn, sinema, gastronomi, edebiyat, 
müzik ve görsel sanatlar alanlarında katılım 
yapılıyor.

UNESCO YARATICI ŞEHİRLER 
AĞI’NDAKİ TÜRKİYE
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Medeniyetler beşiği: İstanbul

İstanbul, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na 
tasarım alanında Türkiye’den giren ilk 
şehir. Binlerce yıllık tarihiyle gerek sanat 
gerek zanaat gerekse ustalık kültürüne 
ait bilgisiyle beraber köklü bir tasarım 
altyapısına sahip İstanbul 2017’de listeye 
alındı. Medeniyetler beşiği İstanbul her 
köşesinde usta ve zanaatkarların elinden 
çıkmış eserleriyle göz dolduruyor.

Bozlak ustalarının şehri: Kırşehir

Kırşehir ülkemizden müzik alanında 
UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’na giren ilk 
şehir. 2019’da listeye giren Kırşehir, Anadolu 
kültüründeki abdallık ve bozlak geleneğinin 
sürdüğü; Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş ve 
Çekiç Ali gibi ustalarıyla meşhur.

Geleneklerden süzülen tatların şehri: 
Afyonkarahisar

Anadolu’nun pek çok şehri gibi pek 
çok medeniyete ev sahipliği yapan 
Afyonkarahisar, Türkiye’nin UNESCO Yaratıcı 
Şehirler Ağı’na gastronomi alanında giren üç 
şehrinden biri. Afyonkarahisar, geleneklerini 
yaşatan birbirinden özel ve lezzetli yöresel 
tatlarıyla bezeli zengin mutfağı sayesinde 
2019’da listeye girdi.

Çini ve ipeğin şehri: Bursa

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na son giren 
şehir Bursa oldu. Hanlar Bölgesi, Sultan 
Külliyeleri ve Cumalıkızık’la 2014’te UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’ne giren kent bu kez 
zanaat ve halk sanatları birikimiyle Yaratıcı 
Şehirler Ağı’na dahil oldu. Bursa şimdi 
meşhur çinisi ve ipeğini dünyaya tanıtmaya 
hazırlanıyor.

KAYNAK 
https://www.trthaber.com/haber/kultur-sanat/unesco-yaratici-
sehirler-agindaki-turkiye-699321.html
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Vizyondaki 
Filmler

KONUŞ ONUNLA
Yönetmen:  
Pedro Almodóvar

Oyuncular:  
Javier Cámara, Rosario Flores, 
Darío Grandinet

Tür: Dram

Vizyon Tarihi: 19.08.2022

AİNBO
Yönetmen: 
 Jose Zelada, Richard Claus

Tür: Animasyon 

Vizyon Tarihi: 02.09.2022

İLLÜZYON
Yönetmen: 
Giga Agladze

Oyuncular: 
 Jim Sturgess,  
Andreja Pejic, Antonia 
Campbell-Hughes

Tür: Dram

Vizyon Tarihi: 26.08.2022
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CENNETE BİLET
Yönetmen: Ol Parker

Oyuncular:  
George Clooney, Julia 
Roberts, Kaitlyn Dever

Tür: Komedi

Vizyon Tarihi: 09.09.2022

ÜÇ BİN YILLIK 
BEKLEYİŞ
Yönetmen:  
George Miller

Oyuncular:  
Idris Elba, Tilda Swinton, 
Ece Yüksel

Tür: Fantastik 

Vizyon Tarihi: 16.09.2022

DRAGON BALL 
SUPER: SUPER 
HERO
Yönetmen:  
Tetsuro Kodama

Oyuncular:  
Masako Nozawa,  
Masako Nozawa,  
Toshio Furukawa

Tür: Animasyon

Vizyon Tarihi: 16.09.2022

AVATAR
Yönetmen: 
 James Cameron

Oyuncular: 
 Sam Worthington,  
Zoe Saldana, 
 Sigourney Weaver

Tür: Bilim Kurgu

Vizyon Tarihi: 18.12.2009

Yeniden Vizyona Giriş 
Tarihi: 23.09.2022
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Tarihte Bu Ay
Eylül

01 Eylül 1939: Almanya, Polonya’ya saldırdı ve II. Dünya Savaşı başladı.

02 Eylül 1994: Halterci Naim Süleymanoğlu'na, Uluslararası Olimpiyat 
Komitesince ''Yüzyılın En Güçlü Sporcusu Ödülü'' verildi.

06 Eylül 1566: Kanuni Sultan Süleyman (71), Zigetvar'da geçirdiği bir rahatsızlık 
neticesi hayatını kaybetti. Mezarı İstanbul Süleymaniye Cami'ndedir.

7 Eylül 2017:  Türkiye'nin ilk kadın bakanı Prof. Dr. Türkan Akyol (89) 
hayatını kaybetti. Türkan Akyol, 1971'de Türkiye'nin ilk kadın Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı olarak göreve getirildi.

11 Eylül 2001: ABD'de İkiz Kulelere ve Pentagon'a terör saldırısı: 3 bine yakın 
insanın öldüğü iddia edildi.

12 Eylül 1980: Genelkurmay Başkanı Kenan Evren liderliğinde askeri darbe 
yapıldı. Sıkıyönetim ilan edildi. Kenan Evren devlet başkanı oldu.

16 Eylül 1931: Libya direnişinin lideri Ömer Muhtar (69), İtalyan sömürgecileri 
tarafından idam edildi.

16 Eylül 1961: İdama mahkûm edilen Adnan Menderes, hükümetinin Dışişleri 
Bakanı Fatin Rüştü Zorlu (51) ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan (46)'ın idam 
cezaları İmralı adasında infaz edildi.

17 Eylül 1961: Demokrat Parti (DP) lideri ve Başbakan Adnan Menderes (62)'in 
idam cezası infaz edildi.

18 Eylül 1890: Japonya'yı ziyaret dönüşü Japonya kara sularında bulunan 
Kuşimoto açıklarında tayfuna yakalanan Amiral Osman Bey komutasındaki 
Ertuğrul Fırkateyni kayalıklara çarparak battı. 69 denizci kurtarılabildi. (Bazı 
çalışmalarda Ertuğrul’un mevcudu 61 subay ve memur, 548 er ve erbaş olmak 
üzere toplam 609 kişi olarak belirtiliyor.)

22 Eylül 1980: İran-Irak Savaşı başladı. 8 yıl sürdü. Bir milyona yakın insan 
hayatını kaybetti.

28 Eylül 1538: Preveze Deniz Zaferi, Barbaros Hayrettin Paşa 
komutasındaki Osmanlı Donanması, Amiral AndreaDoria 
komutasındaki Haçlı Donanması'nı imha etti.
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