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Değerli Çekmeköy2023 okurları,
İnsan değerleri için mücadele ettikçe var olur. Bu mücadeleyi 
daha güçlü kılmanın yolu geçmiş tecrübe ve birikimleri 
doğru bir şekilde gelecek nesillere aktarmaktır. Ekonomik, 
sosyal ve kültürel değerlerin en iyi şekilde gelecek nesillere 
aktarılması devletin varlığını güçlü bir şekilde sürdürebilmesi 
için önemlidir. Bu konuya verilebilecek en güzel örnek şanlı 
tarihimizin satırlarında gizlidir. Vecihi Hürkuş’tan alınan bilgi 
ve birikim bugün dünyada adından söz ettiren Bayraktar’ı 
üretmemizi sağlamıştır. 1961 yılında Türkiye'de tasarlanan ve 
üretilen ilk otomobil olan Devrim otomobili TOGG üretimine 
ışık tutmuştur. Kaliteli bir şekilde verilen eğitim, geçmişimizi 
iyi tanımamızı ve geleceğe daha umutla bakabilmemizi 
sağlamaktadır. Özünde herkesi ortak değerlerde birleştiren, 
pozitif bakış açıları kazandıran ve teorinin pratiğe 
dönüştürülebilmesini sağlayan eğitim, insanlık için daha 
yaşanılır bir dünya oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla 
merhamet, adalet, sevgi, hoşgörü ve bunlara benzer birçok 
evrensel değerlerin öğretilmesi ve yeni nesillerin genlerine 
kodlanabilmesi için belirleyici rol eğitime düşmektedir.

Değerli Dostlar,
Yaşamın ağır yükü, kaygılar, endişeler, beklentiler hayatın her 
alanında insanı karamsarlığa itebilir. Bu sorunları ortadan 
kaldırmanın iki yolu vardır; ya bastırıp unutmaya çalışacağız 
ya da meselenin temeline inerek elimizden gelen mücadeleyi 
vereceğiz. Bu konuya verilebilecek en güzel örnek yine 
tarihimizde gizlidir. Avrupa’nın bütün güçleri 1915 yılında 
Çanakkale önlerine geldiklerinde çok kısa süre içerisinde Türk 
ordusunu yenerek İstanbul’a ulaşabileceklerini düşünüyorlardı. 
Oysa bütün Avrupa’yı karşısına alan şanlı Türk ordusu bütün 
gayret ve çabasını göstermiş elindeki bütün imkanla düşmana 
geçit vermemiştir. Vatanı sadece bir toprak parçasından ibaret 
olmadığını bilen, her karışında şehit kanı ile sulandığını bilen 
bir nesil yetiştirmenin tek yolu doğru eğitim vermekten geçer. 
Bizim için en iyi ibret yine geçmişimizde yatmaktadır. Biz 
biz oldukça sadece bu coğrafyanın değil bütün mazlum 
coğrafyaların sesi olmaya devam ederiz.  

www.cekmekoybelediyesi.tv
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edilmez. Gönderilen yazılarda gerekli editoryal 
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ve görseller izin almak ve kaynak göstermek 
şartıyla kullanılabilir, alıntı yapılabilir.

Değerli Çekmeköy 2023 okurları,

Zaman kavramı her canlı için farklı bir anlam ifade 
eder. Bir kedinin on yılı, kelebeğin bir yılına, belki de 
biz insanların seksen yılına karşılık gelmektedir. Zor 
günlerimizde zamanın akma hızıyla mutlu günlerimizde 
saatlerin akması hiç de birbirine benzemez. Bizim için 
elli yıl, büyük bir zamanken ülkelerin tarihi için yüz yıl 
bile küçücük bir döneme denk gelmektedir. Zamanın 
bu kadar izafi olduğu bir kavram dünyasında insanın 
hayatı algılaması ve yorumlaması da zorlaşmaktadır. 
İnsan, doğası gereği kendisini, doğayı ve düşünceleri 
anlamak için gayret sarf etmektedir. Farklı zaman 
algılarının içerisinde zaman kavramı ile birlikte insanı 
anlamak da ayrı ve zor bir süreçtir. Yaşamın alabildiğine 
hızlı aktığı bir çağda bu kavramları düşünürken 
hayat pratiğini de elbette es geçmek istemeyiz. Bu 
karmaşanın içerisinde hata yapmamak için önemli 
adımlar atabilmelidir insan. İlk olarak ilkeli, adaletli, 
etik değerlere bağlı kalabilmeyi öğrenmelidir. Bu 
prensipler ise yaşam tecrübesinden, insanlığın ortak 
değerlerinden ve elbette inançlarımızdan gelmektedir. 
Bu ilkelere bağlılık inancımızın bir gereğidir.

Değerli okurlar bu sayımızda birbirinden değerli kişilerle 
yaptığımız röportajlar ve değerli yazılar bulunuyor.

Sizleri bu özel yazı ve röportajların dünyasına davet 
ediyoruz.

Editör

Şubat
2023
Yıl:9
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Devletlerarası ilişkilerin birkaç yüzyılına bakıldığında liberalizm ile realist 
bakış açısı, daha dar anlamda ise milliyetçilik arasında gelgitlerin yaşandığı 
görülür. Uluslararası ilişkiler tarihi de esasında bu gelgitlerin tarihidir. Bugün 
de dünyadaki toplumlara ve devletlerin siyasetine bakıldığında bir dönüşümün 
ortasında olduğumuzu söylememiz gerekir. 

19.yy’ın başlarında dünyada geniş bir liberalleşme süreci yaşanıyordu. Ki o 
dönem insanlar bu dönemden daha özgürdü denilebilir. Sonradan uydurulmuş 
ülkeler arası giriş çıkış engelleri yani pasaport ve vize gibi kavramlar söz konusu 
değildi. İnsanların coğrafyası bulunduğu ülke değil, tüm yerküre idi. Doğal 
olarak da bir insan bir ülkeden diğerine geçmek istediğinde engellenmeden 
geçebilirdi. Oysa bu süreç de çok uzun sürmedi. Liberalleşmenin sonrasında 
milliyetçilikler ve realist düşünceler sahneye çıktı ve Dünya savaşları bu 
değişimin somut ve acı göstergeleri oldu.

Peki, bugün dönüşümün neresindeyiz. 90’lı yıllardan itibaren ABD’nin 
liderliğinde dünyaya liberalizm propagandası yapıldı. Fukuyuma’nın Tarihin 
Sonu’nu ilan ettiği bu anlayışta dünyadaki her devlet ABD gibi liberal bir ülke 
olmalıydı. Her devletin ulaşacağı nihai seviye ABD gibi olmak olacaktı. Bu bakış 
açısına göre liberalizm kaçınılmaz sondu. 2000’li yıllar bu dalganın da etkisiyle 
liberal düşüncelerin, küreselleşmenin hızla arttığı yıllar oldu. Oysa az evvel 
değindiğimiz 1900’lerin başlarındaki sürece ne kadar da benziyor yaşadıklarımız. 

L İ B E R A L 
D Ü N Y A N I N 
SONU MU?
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Dr. Uğur Çelik

Burada sorulması gereken soru sonumuz aynı olur mu?

Özellikle 2010’lu yıllardan itibaren ki, burada milat Arap 
Baharı sürecidir, dünya liberalleşme eğilimi yerine realist 
paradigmalara eğilmeye başladı. Artık liberalizmin iş 
birliği, yumuşak güç ekseninde ikna ile yürütülmesi 
beklenen devletlerarası ilişkilerin yerini silahlar almaya 
başladı. Çatışmanın bu denli öne çıkması artık liberal, 
özgürlükçü ve uzlaşmacı sürecin de sona ermesi manası 
taşıyordu. Bugün ise pek çok ülkede milliyetçi ve sağcı 
liderlerin yükselişine tanık oluyoruz. Doğal olarak da 
milliyetçi söylem ve eylemler hem ülkelerin iç politikasına 
hem de dış politikasına tesir ediyor. Ukrayna-Rusya savaşı 
bu açıdan önemlidir. Yine Trump’ın radikal söylemlerine 
itibar edilmesi ve önümüzdeki dönemde de muhtemel 
adaylığı çok çok önemlidir. Kazanmasına ise Biden 
gibi felaket bir figürün ardından kesin demek şaşırtıcı 
olmayacaktır. ABD’deki sağın etkisinin artırmasına benzer 
durum Avrupa’da da görülmeye başlandı. Fransa’daki 
yakın zamanda yaşanan milliyetçi saldırı da bu eksende 
değerlendirilebilir.

Kısacası pandemi sonrası dünya artık eskinin liberal eğilimi 
yerine realist ve çatışmacı bir süreci bizlere yaşatıyor. 
Böyle bir dünyada da doğal olarak ABD’nin bir ülkenin 
nihai gelişme seviyesi olarak gördüğü liberalizmin bitip 
bitmediği sorusu akıllara geliyor. Bu soru aynı zamanda 
geçmiş acıların da tekrar yaşanma ihtimalinden doğan 
korkularımızı da gün yüzüne çıkarıyor: Ya dünya yeniden bir 
çılgınlık yapar ve dünya savaşları benzeri felaketlere adım 
atarsa…

O yüzden bu soru çok önemli: Gerçekten 
“Liberal Dünyanın Sonu Mu” geldi?

2000’li yıllar bu 
dalganın da etkisiyle 
liberal düşüncelerin, 

küreselleşmenin 
hızla arttığı yıllar 

oldu. Oysa az 
evvel değindiğimiz 

1900’lerin 
başlarındaki sürece 

ne kadar da benziyor 
yaşadıklarımız. 

Burada sorulması 
gereken soru 

sonumuz aynı olur 
mu?
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Doğurganlık çağındaki kadınların yaklaşık %5 ila 
%10’unu etkileyen jinekolojik hastalıklardan biri 
de çikolata kisti, bir diğer adıyla endometriozistir. 
Kadınlar için önemli kısırlık sebeplerinden biri olması 
dolayısıyla, özellikle gebelik planlaması yapan kişiler 
için kafa karıştırıcı ve korkutucu bir durumdur.

Rahimin özelliklerinden biri de, rahim iç zarı olarak 
adlandırılan endometrium tarafından kaplanmış 
olmasıdır. Bu doku, adet kanamalarıyla birlikte 
düzenli olarak dışarı atılır ve yeniden oluşur. 
Endometrium, birtakım sebeplerden ötürü rahim 
dışındaki bölgelerde gereksiz yere büyüyebilir. Eğer 
bu endometrial sorun yumurtalık içine girerse 
içeride bir kist oluşturabilir. Kist eski, durgun kanla 
dolu olduğu için kahverengi görünümde olur ve bu 
nedenden ötürü çikolataya benzetilebilir. Yapılan 
araştırmalara göre, endometriozis problemi görülen 
kadınların yaklaşık olarak %45’inde çikolata kistinin 
bulunduğunu göstermiştir.

Çikolata kistleri ile ilgili bilinmesi gereken önemli 
bilgiler şöyledir:

• Çikolata kisti, östrojen hormonuna bağlı olarak 
gelişir.

• Çikolata kisti, koyu ve dejenerasyona uğramış kan 
ürünleri içerir.

• Çikolata kistinin boyutları genellikle 20 cm’ye kadar 
ulaşabilir. Ancak çoğunlukla daha küçük, yaklaşık 2-5 
cm’dir.

• Çikolata kistleri, üreme çağındaki kadınları etkiler.

ÇİKOLATA 
KİSTİ 
NEDİR?

6



• Çikolata kistinin en yaygın yeri yumurtalık olmasına 
rağmen rahim, kolon, posterior geniş ligament, ultrosakral 
ligamanlar gibi bölgelerde de ortaya çıkabilir.

Çikolata kistinin belirtileri nelerdir?

Normal bir çikolata kisti durumunda;

• Karın bölgesinde kramp,

• Pelvis ve karın ağrısı,

• Bağırsak hareketi veya idrar yaparken görülen pelvis 
ağrısı,

• Germe veya egzersiz hareketleri yaparken veya kıvrılırken 
oluşan pelvis ağrısı,

• Adet kanamaları haricinde kanama ve lekelenme 
görülebilir.

Çikolata kistinin bulunduğu yerden kopması durumunda 
ise; şiddetli ağrı, ateş ve kusma görülebilir. Ayrıca çikolata 
kisttinden etkilenen yumurtalık, kan dolaşımını kaybederse 
çok şiddetli ağrı belirtileri oluşabilmektedir. Pelviste şiddetli 
ve ani ağrı olması durumunda, yumurtalık kistleri veya 
yumurtalık burkulması gibi tıbbi durumlarda acil yardım 
alınmalı ve derhal tedavi yapılmalıdır.

Çikolata kisti nasıl teşhis edilir?

Ultrason:

Yumurtalıklarda görülen çikolata kistlerini teşhis etmek 
için kullanılan en sık yöntemdir.

Doppler Sonografi:

Çikolata kistini teşhis etmek için yapılan bir diğer tanı 
prosedürü de transvajinal renkli doppler sonografidir. Bu 
yöntem çoğunlukla daha küçük ebattaki çikolata kistlerini 
görüntülemek için kullanılır. Bu teknikle yumurtalıktaki 
kan akış evreleri görülebilir ve herhangi bir hasarın 
önlenmesinde yardımcı olunur. Erken teşhis daha iyi tedavi 
için yardımcı olacaktır.

Pelvik Endoskopi (laparoskopi):

Pelvik endoskopi, cinsel yönden aktif kişilerdeki çikolata 
kistlerini teşhis etmek için kullanılır. Bu yöntemle 
yumurtalıklara doğrudan erişim sağlanabilir ve gerekli tanı 
konulabilir.

Doğurganlık 
çağındaki kadınların 

yaklaşık %5 ila 
%10’unu etkileyen 

jinekolojik 
hastalıklardan biri 

de çikolata kisti, 
bir diğer adıyla 

endometriozistir. 
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Çikolata kisti neden kısırlık yapar?

Çikolata kistinin, kadınlardaki doğurganlık 
oranını düşürdüğü bilinen bir gerçektir. Peki, bu 
nasıl gerçekleşir?

• Çikolata kistleri, yumurtalıkta büyümesi 
gereken döllenmeye hazır olan yumurta 
hücrelerini önler. Yumurtalıklarında çikolata 
kisti bulunan bir kadının, yumurta hücresinin 
salınmasına rağmen; sperm bu salınan 
yumurtaların duvarlarına nüfuz edemez.

• Çikolata kistinin varlığı nedeniyle fallop 
tüplerinde yapışıklıklar gelişebilir ve bu da 
yumurta ile spermin buluşmasına müdahale 
edebilir.

• Çikolata kisti, gebe kalabilen kadınlarda ektopik 
veya tubal gebelik riskini de arttırabilir.

• Ayrıca çikolata kistlerinde yumurtanın 
döllenmesini engelleyebilecek başka maddeler 
de olabilir.

Çikolata kistleri üreme hormonlarından etkilenir 
ve bu nedenle bu üreme hormonlarının 
dengesinde bozulma olabilir. Bu da döllenmiş 
bir yumurtanın rahim duvarına yerleşmesini 
önleyebilir ya da düşük meydana getirebilir. 
Çikolata kisti olan kadınlarda kısırlığa neden olan 
faktörlerin en sık görüldüğü yaş aralığı genellikle 
25 – 40 yaşları arasıdır. Ne kadar erken tedavi 
edilirse, doğurganlığın artma şansı da o kadar 
yükselecektir.

Dr. Havva  
Pars Ağargün
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Bir konu var ki; “Yaratılanı” sevdiriyor Yaradandan ötürü... 
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Gönül Demet 

Sevgi ne muazzam bir 
kelime... Evrensel ve 
kapsayıcı... Doğayı sevmek, 
renkleri sevmek, yolculuk 
yapmayı sevmek, bir insanı 
sevmek, insanlığı sevmek... 
Bir konu var ki; “Yaratılanı” 
sevdiriyor Yaradandan ötürü... 
İnsanın insanlığını yücelten, 
“hayvanları sevmek” diye bir 
konu var. Üzerinde sıkı sıkıya 
durulması gereken vicdanı 
sarsıp dile getiren bir konu bu. 

Hayvanlar için sessiz, dilsiz 
topluluk desek yeridir. 
Tarihte birçok filozof insanı 
tanımlarken hayvandan yola 
çıkar. Aristo’ya göre insan 
düşünen bir hayvanken, 
Sokrates’e göre de sorgulayan 
bir hayvandır, insan. Düşünen 
ve sorgulayan insana 
Dercartes da; konuşan bir 
hayvandır der. 

Konu kendini bilmeye 
de varıyor derinlemesine 
düşününce. Mamafih kendini 
bilmeyenlerimiz de var elbet. 
İşte bu kendini bilmemek 
özellikleri nedeniyle de 
insanlıktan eksik kalanlarımız 
da var. Vicdanları eksik olanlar, 
sevgisiz, mutsuz ve kalpsiz. 
Gün geçmiyor ki bir kendini 
bilmezin hayvanlara yaptığı 
eziyeti sosyal medyadan 
veya televizyonlardan bir 
korku filmi gibi izlemeyelim. 
İnsanın insanlıktan çıkışını 
izliyoruz maalesef. Öldürülen 
köpeklerin, kedilerin tek 
günahları hayvan olmaları... 
Nasıl yapabildi bu insanlar 
o hareketleri, vicdanları o 
hayvanların ölümünden kaç 
zaman önce can vermişti kim 
bilir?

Empati yoksunu iseniz 
bırakın hayvanları, insanları 
bile anlayamaz iletişim 
kuramazsınız, ecdadımızın 
hayvanlara verdiği 
ehemmiyetten bihaber 

yaşarsanız. Ve tabii ki en 
iyi insani duygulardan biri 
olan merhamet duygusuna 
mazhar olamazsınız. Öyle 
ki Leylek Hastanesi kuran 
da bizim ecdadımızdır, 
ölmeden önce kasaplara 
sadaka bırakıp öldükten 
sonra sokak hayvanlarını 
doyurmasını öğütleyenler 
de bizim ecdadımızdır. 
Hayvan sevgisi ve bakımı, 
ihtiyaçlarının karşılanması ve 
zorlu yaşam mücadelelerinde 
hayvanlara yardımcı olma 
konularında bu denli hassas 
olan insanlığın, o güzel bakış 
açısının kaybolmasına nasıl 
göz yumulabilir ki! 

Hayvanları sevmeyen, 
merhamet duymayan 
insanların başkalarına iyilik 
etmesi uzak bir ihtimaldir. 
Tüm kötülüklerin başında 
sevgisizlik geliyorsa; fiili 
kötülüklerin derinliklerinde 
bu sevgisizlik kaynaklı olarak 
görülen; hayvanlara verilen 
zararlarla ve işkencelerle 
başladığıdır.  

Öte yandan; hayvan 
beslemenin insana verdiği 
huzuru düşünün, hayvanların 
bir bakışı bile bu dünyanın 
sadece bize ait olmadığını 
kanıtlıyor. Doğadaki herşeyin 
bir yaratılma sebebinin bir 
görevin olduğunu vurguluyor. 
Doğadaki bir tek hayvan 
cinsinin bile eksik olması 
kelebek etkisi misali dengeyi 
bozuyor. Kuşların olmadığı 
bir orman düşünülebilir 
mi? Onların cıvıltılarının 
şakımalarının olmadığı bir 
orman... Arıların olmadığı bir 
dünya ve sonuçlarınının neler 
olacağı... Düşünmesi bile 
karamsarlığa itiyor sizi değil 
mi? 

Akademik kariyer için soluksuz 
çalıştırdığımız çocuklarımıza 
sevgi ve merhamet aşılarını 

da zamanı geçmeden yapmalı 
ve onların hedefleri arasında 
dünyamızda var olan her şeye, 
doğaya, hayvana karşısındaki 
tüm mahlukata saygı duymayı 
da öğretmeliyiz. Hayvanlara 
yapılan işkencelerin, 
zulümlerin ve caniliğin ne 
denli yanlış olduğu gerçekçi ve 
uygun bir dille anlatılmalıdır. 
Konunun farkındalığı 
sağlanmalı ve empati 
duygusuyla; her ne olursa 
olsun kendisine yapılmasını 
istemediği şeyi karşısındaki 
canlıya da yapmaması 
şartının anlatılması oldukça 
mühimdir. Kapının önüne 
bir kap su koymanın 
mutluluğunu, bir canlının 
ihtiyacını karşılamanın 
güzelliğini yaşamasına imkan 
sağlanmalıdır. 

Hayvan sevgisini bilmek 
güzeldir ancak uygulayarak, 
yaşayarak gerçekten 
severek hayvanlara ulaşmak, 
yardım elimizle ihtiyaçlarını 
karşılamak, aç karınlarını 
doyurmak, susuzluklarına çare 
olmak daha güzeldir.
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MİRAÇ
 Kandili

Üç Aylar’ın ilki olan Recep ayının 27’nci 
gecesine denk geliyor. Peygamber Efendimiz 
Hz. Muhammed’in Allah’ın huzuruna 
yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç 
Kandili anlamı, önemi ve fazileti saymakla 
bitmez. Miraç Kandili anlamı, önemi ve 
faziletleri anlamak için bu gece ibadet etmeli, 
dualar okumalı ve zikirler çekilmelidir. 

Miraç Kandili, “üç aylar”ın ilki olan Recep 
ayının 27’nci gecesine denk geliyor. İslam 
inancına göre, Peygamber Efendimiz Hz. 
Muhammed, Miraç gecesi, Allah’ın daveti 
üzerine Cebrail Aleyhisselam’ın rehberliğinde 
Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, 
oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura 
yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda 
“Burak” adlı binekle seyahat etti.

Miraç Kandili anlamı, önemi ve fazileti 
saymakla bitmezken bu gecenin önemini 
daha iyi kavramak için ibadetler yapılmalı, 
dualar okunmalı ve zikirler çekilmelidir. İşte, 
Miraç Kandili nedir sorusunun yanıtı ve Miraç 
gecesi anlamı, önemi, dinimizdeki yeri ve 
fazileti.

12



Miraç Kandili Nedir? 
İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah’ın 
daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam’ın rehberliğinde Mescid-i 
Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi 
huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda “Burak” adlı 
binekle seyahat etti.

Beş vakit namaz, Miraç gecesinde farz kılındı, Allah’a şirk 
koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde 
“Amenerrasulü” diye başlayan Bakara Suresi’nin son iki ayeti indirildi.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed’e insanın yaşama hakkını, 
şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı 
amaçlayan on iki emir vahyetti. 

Miraç Kandili Anlamı, Önemi ve Fazileti 
Miraç Kandili’ni ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Çünkü 
bu gece Peygamber Efendimize ve ümmetine “namaz” hediye 
edilmiştir. Beş vakit namaz farz kılınmıştır. Peygamberimize (s.a.v) 
“Peygamberlerden hiçbiri Sen’den evvel, ümmetlerden hiçbiri 
de Sen’in ümmetinden evvel cennete girmeyecektir!” müjdesi 
verilmiştir. (Râzî, XXVIII, 248)

Yine Müslim’de rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur:
“Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e (Miraç’ta) üç şey verildi: Beş 
vakit namaz, Bakara Sûresi’nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere 
büyük günahlarının affedildiği haberi…” (Müslim, Îman, 279) müjdesi 
verilmiştir.

Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat gündüzünde oruçlu 
olmanın, geceyi nafile ve kaza namazları ile eda etmenin ecri büyüktür. 
Bu geceye özel toplanıp, cemâatle namaz kılınması bid’at sayılmaktadır. 
Zaten, Terâvihten başka hiçbir nâfile namazın, çağrışarak cemâatle 
kılınması sünnet değildir, mekrûh sayılır. Ancak bir yerde bulunan, iki üç 
kimsenin bu gibi namazları cemâatle kılmaları câiz görülmüştür.” (İslâm 
İlmihali, Ö. Nasuhi Bilmen sh: 207)

Miraç ya da Mirac İslamiyet’te peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) 
göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma 
anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir.

Mirac olayı hicretten bir yıl ya da on yedi ay önce Receb ayının yirmi 
yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada 
Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram’dan Beytü’l-Makdis’e (Kudüs) 
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götürülür. Kur’an’ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında 
“İsra” adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)’in Beytü’l-
Makdis’ten Allah’a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu 
yükselme olayı Kur’an’da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı 
biçimde anlatılır.

Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i 
Aksâ’dan göklere yükselip Yüce Allah’tan vahiy almasıdır.

Miracın hediyesi, Allah’a ortak koşmayan kimselerin günahlarının 
bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.

Miracın bir diğer hediyesi ise “Âmenerrasulü” diye başlayan Bakara 
suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler 
okunur, iman dile getirilir. Mirâç, Cenab-ı Hak’tan gelen davete 
icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O’na 
yaklaşmaktır. Mirâç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fânî 
olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir. 

Miraç Mucizesi Nasıl Gerçekleşti? 
Yaygın kabule göre mi‘rac, peygamberliğin 12 veya 13. yılında 
vuku bulmuştur. Konuyla ilgili çok sayıda hadis bulunmakta olup 
özellikle Buhârî’nin el-Câmiu’s-sahîh’inde (“Salât”, 1; “Bed’ü’l-halk”, 6; 
“Tevhîd”, 37) yer alan hadislere göre bir gece Hz. Peygamber Kâbe’nin 
avlusunda (diğer bazı rivayetlerde amcasının kızı Ümmühânî’nin 
evinde) “uyku ile uyanıklık arasında bir durumdayken” Cebrâil 
yanına geldi, göğsünü açarak kalbini zemzemle yıkadı, sonra Burak 
denilen bir binek üzerinde onu Kudüs’e götürdü. Resûlullah’ı burada 
önceki bazı peygamberler karşıladılar ve onu kendilerine imam 
yaparak arkasında topluca namaz kıldılar (Başka bazı rivayetlere 
göre Hz. Peygamber önce Mekke’den göklere yükseltildi, dönüşte 
de Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya götürüldü. Bu bilgiye göre âyette 
Resûlullah’ın bu mânevî yolculuğa Mekke’den başlayıp semalara 
yükseldikten sonra Mescid-i Aksa’ya geldiği, oradan da Mekke’ye 
döndüğü özetlenmiştir). 

Peygamberlerle Görüştü 
Daha sonra semaya yükseltilen Resûlullah, semanın birinci 
katında Hz. Âdem, ikinci katında Hz. Îsâ ve Hz. Yahyâ, üçüncü 
katında Hz. Yûsuf, dördüncü katında Hz. İdrîs, beşinci katında Hz. 
Hârûn, altıncı katında Hz. Mûsâ, yedinci katında ise Hz. İbrâhim ile 
görüştü.
 
 
Sidretü’l Münteha’yı Geçti 
Kur’an’da “sidretü’l-müntehâ” (hudut ağacı) denilen ve bir 
görüşe göre (bk. Şevkânî, V, 124) yaratılmışlarca bilinebilen alanın 
son sınırını işaretlediği kabul edilen hudut noktasının ötesine, 
Cebrâil’in geçme imkânı olmadığı için Hz. Peygamber refref 14



denilen bir araçla tek başına yükselmesini sürdürdü. Bu sırada 
kendisine evrenin sırları, varlığın kaderiyle hükümlerin tespiti için 
görevlendirilmiş olan meleklerin çalışmaları gösterildi. Nihayet bir 
yoruma göre (bk. Şevkânî, V, 123) bir beşerin insan olma özelliğini 
koruyarak Allah’a yaklaşabileceği son noktaya kadar yaklaştı (Necm 
sûresinde “yay” örneği ile anlatılan yaklaşma, ağırlıklı yoruma göre 
Cebrâil ile Hz. Peygamber arasında olmuştur; bk. en-Necm 53/8-9). 

Cennet ve Cehennem Gösterildi 
Bazı rivayetlere göre mi‘racdan dönüş sırasında kendisine 
cennet ve cehennem ile buralarda bulunacak insanların durumları 
gösterildi. Nihayet Hz. Peygamber Mekke’den ayrıldığı noktaya 
getirildi. Söz konusu hadislerin baş kısmında yer alan ve mi‘racın 
Hz. Peygamber “uyku ile uyanıklık arasında” bir durumdayken 
başladığını, uyandığında kendisini Mescid-i Harâm’da bulduğunu 
belirten ifadeler dolayısıyla (Buhârî’deki rivayetlerin birinin 
sonunda [“Tevhîd”, 37; Taberî, XV, 5] “Peygamber uyandı ki Mescid-i 
Harâm’dadır” denilmektedir) bu olayın bedenle gerçekleşen bir 
yolculuk mu olduğu, yoksa bunun bir tür rüyada vuku bulan ruhanî 
bir durum mu olduğu hususunda erken dönemden itibaren 
tartışmalar yapılmıştır (meselâ bk. Taberî, XV, 5; İbn Kesîr, V, 40-41).

İsrâ sûresinin 1. âyeti ile Necm sûresinin ilk âyetleri mi‘rac olayına 
işaret etmektedir. Aynı konuda hadis mecmualarında da kırk 
beş kadar sahâbî vasıtasıyla bizzat Hz. Peygamber’den bilgiler 
nakledilmiştir. İşte Miraç Kandili ile ilgili hadisler ve ayetler...

İsra Suresi  
Bir gece, kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu 
Mescid-i Harâm’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya 
götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi 
işitmekte ve görmektedir. (el-İsrâ, 1)
 

Beş vakit namaz, Miraç 
gecesinde farz kılındı, Allah’a şirk 
koşmayanların cennete gireceği 
müjdesi verildi ve Miraç gecesinde 
“Amenerrasulü” diye başlayan 
Bakara Suresi’nin son iki ayeti 
indirildi.

'
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Necm Suresi  
Battığı zaman yıldıza ant olsun ki, arkadaşınız (Muhammed 
haktan) sapmadı ve azmadı. (1-2) O, nefis arzusu ile konuşmaz. (3) 
(Size okuduğu) Kur’an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. (4) 
(Kur’an’ı) ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrail) 
öğretti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî sûretine girip) 
doğruldu. (5-7) Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın 
oldu. (8) (Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut 
daha az oldu. (9) Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. (10) 
Kalp, (gözün) gördüğünü yalanlamadı. (11) (Şimdi siz) gördüğü şey 
hakkında onunla tartışıyor musunuz? (12) Ant olsun ki, o, Cebrail’i bir 
başka inişte daha (aslî suretiyle) görmüştü. 
(13) Sidretü’l Müntehâ’nın yanında. (14) Me’va cenneti onun 
(Sidre’nin) yanındadır. (15) O zaman Sidre’yi kaplayan kaplamıştı. 
(16) Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı. (17) Ant olsun, o, 
Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. 

Miraç Kandili İle İlgili Hadisler 
Şerh-i Sadr (Kalbinin Temizlenmesi)
Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- mirâca çıkmadan sadrının 
temizlenmesini şöyle anlatır:

“Ben Kâbe’nin Hatîm kısmında yatıyordum. Uyku ile uyanıklık 
arasında bana biri geldi, şuradan şuraya kadar (göğsümü) yardı. (Bu 
sözünü söylerken boğaz çukurundan kıl biten yere kadar olan kısmı 
gösteriyordu.) Kalbimi çıkardı. Sonra bana, içerisi iman ve hikmetle 
dolu, altından bir kab getirildi. Kalbim (çıkarılıp su ve Zemzem ile) 
yıkandı. Sonra içerisi iman ve hikmetle doldurulup tekrar yerine 
kondu…” (Buhârî, Bed’ü’l-Halk 6, Enbiyâ 22, 43; Müslim, Îman 264) 

Peygamber Efendimizin Sütü Tercihi 
Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-’tan rivâyet edildiğine göre, 
İsrâ gecesi Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e, birinde 
şarap diğerinde süt bulunan iki kâse getirildi. Hazret-i Peygamber 
-sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle bir baktıktan sonra süt kâsesini 
tercih etti. Bunun üzerine Cebrâîl:

“Seni, insanın yaratılış gayesine uygun olana yönlendiren Allâh’a 
hamd olsun. Şayet içki dolu bardağı alsaydın, ümmetin sapıklığa 
düşerdi.” dedi. (Müslim, Îman, 272; Eşribe, 92)

Editör
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röportaj

Trafikte kadın olmak hakkındaki görüşleriniz 
nelerdir?

Kadınlarımızın bir kısmı, trafikte araç kullanan 
kadınlara yönelik oluşan önyargı, hoşgörüsüzlük 
ve psikolojik baskılar nedeniyle trafiğe çıkmaktan 
çekiniyorlar. Trafikte kadın olmanın bu 
sebeplerden dolayı zor olduğunu söyleyebilirim.

Peki, kadınların araç kullanmaya cesaret 
edememesinin başlıca sebepleri nelerdir?

İlk önce evli olanlar için eş baskısı, bekâr olanlar 
için de baba, abi ya da aile baskısı diyebiliriz. 
Baskıdan kastettiğim “Hadi hemen sür!”, “2. 
vitese tak, düzgün sürsene, dikkat et, beceriksizlik 
yapma” gibi birçok söylemler ya da geçmişte 
yaşadıkları travmalar ne yazık ki kadınları daha 
araba sürmeden pes etmelerine neden oluyor.

O zaman şöyle diyebilir miyiz eşine veya 
bir yakınına araç kullanmayı veya teşvik 
etmeyi düşünen kişiler sizlerden gelecek 
olan tavsiyeleri kulak ardı etmemeli. Peki, bu 
tavsiyeleriniz nelerdir?

En başta kadınlara karşı nazik olmalılar ve en 
önemlisi onlara güvendiklerini kanıtlamalılar. 
Sonrasında başarabileceklerine karşı onlara 
güzel öğütler vermeliler. Biraz sabrederek bu 
işi yapabileceğini onlara söylemeliler. Sonuç 
olarak kimse doğuştan sürücü olarak dünyaya 
gelmiyor. Bu yüzden acele etmemesini anlatmalı. 
İlk kullandığında arabayı stop edebilir. Yokuşta 
kaldıramayabilir. Bu durumlarda sakin kalıp kadın 
sürücüyü daha da heyecan yaptırmamalı. Her 
zaman pes etmemeyi öğretmeli. Sürücü heyecan 
yapınca bugünlük yeterli gayet iyiydin demeli ve 

ELİF 
ÇANDIR
İLERİ SÜRÜŞ 
TEKNİKLERİ 
UZMANI 

DİREKSİYON 
EĞİTMENİ
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iyi telkinlerde bulunmalıdır. Böyle oldukça kadın 
sürücü rahatlayacaktır ve kendine olan güveni 
de artacaktır. Bunların yanında sürüş anında 
yaptıkları hakkında onları tebrik etmeliler. Ne gibi 
tebrik derseniz “Bravo, çok iyiydin, şeritten hiç 
çıkmadın, sana güveniyorum.” gibi sözler kişinin 
kendisini daha iyi hissetmesini sağlayacaktır.

Trafikte bir kadına sataşmaya çalışan öfkeli 
sürü cülere kadınlar nasıl karşılık vermelidir?

İlk önce diğer sürücülerin sabırsızca ve yersizce 
bastığı kornaları duymamaları gerekir. Çünkü bu 
tarz durumlarda panik olacaklardır ve dikkatleri 
dağılabilir. Bu olan olaylar kaza yapmalarına 
sebebiyet verme derecesine bile gelebilir. Onlara 
yapılan hakaretleri vb. şeyleri duymazdan gelip 
sakince, kurallara uyarak ve trafiğin akışını 
bozmadan yollarına devam etmelidirler.

Erkeklerin daha cesaretli ve daha rahat araba 
kullanmalarındaki en büyük etken sizce 
nedir?

Çünkü erkeklere o fırsat daha ufak bir çocukken 
tanınır. Oyuncak arabalar, direksiyonlar, 
uzaktan kumanda yarış arabaları ve bilgisayar 
oyunları, olayın mantığını az çok anlamalarını 
sağlıyor.  Bu yüzden erkekler çocukluktan gelen 
alışkanlıklardan dolayı arabalara daha aşina 
oluyorlar.

Araç kullanmaya yeni başlayan kadınlara 
stresi azaltabilecek önerileriniz var mıdır? 
Varsa nelerdir? 

Tabii ki var. Bu duyguya sahip olan tek kişi 
siz olmadığınızdan emin olun. Bu stresi 
yönetebilmeniz hem sizin için hem de trafikteki 
diğer sürücülerin güvenliği için oldukça 
önemlidir. Stresi nasıl yöneteceğimizi sizlere 
madde madde anlatmak isterim. 

•En başta aracınızı tanımak, iç dış aksamına 
hâkim olmak en büyük avantajınızdır. Bu size 
ekstra güven sağlar. Bu konu hakkında bir örnek 
vermek isterim. Bir keresinde arkadaşımdan 
birinin 3 gün boyunca arka sileceği açık kaldığını 
ve kapatmayı bilmediğini öğrendim. Bunu 
bilmemesinin bile onu strese soktuğunu gördüm. 
Bu yüzden sürücülerin trafiğe çıkmadan önce 

mutlaka aracını tanıması ve hâkim olması gerekir. 

•Trafikten korkan yeni kadın sürücüler için bir 
diğer önemli husus trafiğin az olduğu saatlerde 
seyir yapmaktır. Bu kendisine olan özgüvenin 
artmasına olanak sağlayacaktır. 

•Seyir esnasında nefes kontrolü, stresi minimum 
düzeye düşürecektir. Adaylarımın hepsine her 
ders bunu hatırlatırım. Derin derin nefes almaları 
onların rahatlamasını sağlayacaktır. 

•İyi bir uzmandan destek alınması ilk başlarda çok 
etkili olacaktır. Eğer ki destek alamıyorlarsa sabırlı 
bir yakınından yardım alması kendisini güvende 
hissetmesine yardımcı olacaktır. 

•Diğer sürücülerin sizi demoralize etmesine izin 
vermeyin, onlara asla kulak asmayın. 

•Yanınızdan geçen büyük araçlara mümkün 
oldukça bakmayın. Bu sizi ilk zamanlarda tedirgin 
edecektir. Üzerinize doğru geldiğini sanıp şeritten 
çıkmanıza neden olacaktır. Bu yüzden buradan 
tekrar hatırlatmak isterim. Asla büyük araçlardan 

Araç kullanmak el, 
ayak, göz, kulak gibi 

organlarımızın koordineli 
bir şekilde çalışmasıyla 

gerçekleşir. Oldukça 
dikkat isteyen bir 

kavramdır. Her zaman 
dikkatli olun ve kimsenin 

hayatını tehlikeye 
atmayın. 
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röportaj

korkmayın onlara bakmayın.

•Daima ilginiz yolda kalsın ve ileri 
bakın. 

Stresten uzak kalmak için 
verdiğiniz tavsiyeler haricinde 
biraz da araç kullanmadan önce 
ve kullanırken dikkat edilmesi 
gereken hususlardan bahseder 
misiniz? 

Kısaca bahsetmek isterim.

•Araca ilk bindiğinizde mutlaka ilk 
olarak emniyet kemerinizi takın. 

•Aracı kullanmadan önce oturma 
pozisyonunuzu iyi ayarlayın. Seyir 
esnasında asla düzenleme yapmayın 
bu sizin dikkatinizi dağıtacaktır. 

•Ayna kontrollerini oturma 
pozisyonunu ayarladıktan hemen 
sonra yapın. 

•Rahat ayakkabı tercih edin. 

•Direksiyonu mutlaka 2 el ile tutun ve 
kol ayarınız 9:15 pozisyonunda olsun. 
Koltuğunuzun direksiyona olan açısı 
45 derecelik açı şeklinde ayarlayın. 

•Hız sınırına uyun. 

•Önünüzdeki araç ile takip mesafesini 
koruyun. 

•Sinyal vermekten asla vazgeçmeyin. 

•Doğru adımlarla seri olun. Hızlı karar 
verin. Kararsızlık trafikte oluşacak 
felaketlerin en büyük sebeplerinden 
biridir. 

•Sürüş esnasında dikkati dağıtacak 
şeylerle ilgilenmeyin. Bunlara örnek 
olarak telefon, tablet, saat vb. şeyler 
verilebilir. 

•Araç kullanmak el, ayak, göz, kulak 
gibi organlarımızın koordineli bir 
şekilde çalışmasıyla gerçekleşir. 
Oldukça dikkat isteyen bir kavramdır. 
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Her zaman dikkatli olun ve kimsenin hayatını 
tehlikeye atmayın. 

Sizce araç kullanmak neye benzer? Bir 
şoförün adaptasyon süreci nasıldır?

Araç kullanmak çocuğun yürümeyi öğrenmesine 
benzer. İlk başta emeklemeyi öğrenmesi gerekir. 
Sonra tutunarak ayağa kalkar. Yavaş yavaş adım 
atar. Daha sona yürümeyi öğrenir ve bütün 
bunlar tamamlandıktan sonra koşmaya başlar. 
Lütfen emeklemeyi yeni öğrenen bir çocuktan 
koşmasını beklemeyin ona zaman tanıyın. 

Trafikte kadın erkek fark etmeksizin hangi 
tavsiyelerde bulunursunuz? 

Tabi ki ilk önce söylenebileceklerin başında saygı 
gelir. Birbirimize duyduğumuz anlık öfkelerin 
bunun önüne geçmesine asla izin vermeyin. 

•Empati yapın. Önünüzdeki aracın sürücü 
koltuğunda kızınızın, eşinizin, annenizin, erkek 
kardeşinizin veya bir yakınınızın olabileceğini 
düşünün. Tepkinizi ona göre verin. 

•Işıklarda acele etmeyin. Yeşil ışık yanar yanmaz 
kornaya basmayın. Böyle aceleci davranmak 
size gideceğiniz yere erken götürmez. Sakin 

kalıp öndekine vakit tanımak sizi maksimum 
1-2 dakika geciktirir. Bu yüzden kornaya basarak 
önünüzdeki sürücüyü tedirgin etmeyin. 

•Park yapmaya çalışırken dakikalarca uğraşan 
birine şaşkın şaşkın bakmayın. Sabırlı olun. 

•Kadın, erkek sürücü değil, iyi ve kötü, dikkatli ve 
dikkatsiz sürücü kavramını kullanın.

•Son olarak trafik adabı diye bir şeyi akıldan 
çıkarmamak gerekir. Trafikte saygılı, anlayışlı, 
hoşgörülü davranmak gerekir. Böyle davranmak 
anlaşmazlıkların birçoğunu çözmektedir. 
Başkasına saygı duymayan kişi kendisine de 
saygı duymayan kişidir. Sabretmek ve anlayış 
göstermek hem trafiği katlanabilir hale getirir 
hem de yıpranmamızı önler. 

Buradan eşine, kardeşine trafikteki herhangi bir 
kadına cesaret veren onu başarabileceğine dair 
ümitlendiren tüm sürücülere teşekkürlerimi borç 
bilirim. Yollar sizin gibi iyi sürücülerle renklensin. 

Havva Kotan 
Sosyolog
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Konu güneş kreminden açıldığında akıllarda en fazla 
dolaşan sorulardan biri de kışın güneş kremi kullanılmalı 
mı sorusu. Yaz aylarının başlamasıyla beraber herkesin 
vazgeçilmez cilt bakım ürünlerinden biri de güneş 
kremleridir. Güneş kremleri, cilt dokusu üzerinde direkt 
olarak koruyucu bir katman oluşmasını sağlayan ürünlerdir. 
Güneşe çıkmadan yaklaşık yarım saat öncesinde esen 
miktarda sürülmesiyle koruyucu etkisini göstermeye 
başlar. Genellikle plajlarda kullanıldığı görülen bu koruyucu 
ürünlerin, yılın diğer mevsimlerinde kullanılması akıllarda 
yer edinmiş bir sorudur. Bu bağlamda kışın güneş kremi 
sürülür mü sorusuna verilecek yanıt "evet sürülür” olacaktır. 
Güneş ışınları her mevsimde var olduğundan güneş 
ışınlarının altına çıktığınız her durumda ve her mevsimde 
kullanmalısınız. Kışın neden güneş kremi sürülmeli ve 
hangi havalarda güneş kremi kullanılmalı gibi soruların 
ayrıntılı yanıtları için yazının devamını okuyarak bilgilerden 
faydalanabilirsiniz. 

Hangi Havalarda Güneş Kremi Kullanılır?  
Yaz dönemlerinde güneş daha güçlü ve sıcak bir etki 
gösterir. Bu durum, güneş ışınlarının cilt için yıpratıcı bir etki 
taşıdığı anlamına gelir. Bu nedenle uzmanlar tarafından 
yaz aylarında mutlaka güneş kremi kullanılması önerilir. 
Diğer mevsimlerde güneş ışınları yaza göre daha düşük 
etki gösterse de cilt için yıpratıcı özellik taşımaya devam 
eder. Özellikle kış dönemlerinde gelen güneş ışınları 

KIŞ 
AYLARINDA 
GÜNEŞ KREMİ 
SÜRMENİN 
ÖNEMİ

Güneş 
ışınları her 
mevsimde var 
olduğundan 
güneş 
ışınlarının altına 
çıktığınız her 
durumda ve 
her mevsimde 
kullanmalısınız. 
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içerisinde de UVB ve UVA ışınları olur. Kış 
dönemlerindeki güneş, cildiniz üzerinde 
hızla yanıklara neden olmasa da bu 
söz konusu ışınların istenmeyen etkisi 
sürmeye devam eder ve her mevsim aynı 
kalır. Bu sebeple zararlı güneş ışınlarına 
karşı kışın güneş koruyucu kullanmak 
bir gerekliliktir. Peki ya bulutlu günler? 
Kış ve bahar aylarının büyük bir kısmının 
bulutlu günlerden oluştuğunu biliyoruz. 
Bu dönemlerde güneş ışınlarının direkt 
olarak cilde temas etmemesi, size bu 
günlerde güneş kremi sürülmesine 
gerek olmadığını düşündürebilir. 
Ancak bu doğru bilinen yanlışlardan 
biridir. Çünkü güneş ışınlarının zararlı 
kısımlarının %85’lik bir bölümü bulutlar 
arasından da rahatça geçebilir. Bu 
dönemde güneş ışınlarını doğrudan 
görmezsiniz ancak cildiniz üzerindeki 
zararlı etkisi aynı kalır. Bu nedenle kış 
ve bahar aylarındaki bulutlu günlere ek 
yağmurlu günlerde de mutlaka güneş 

kremi kullanımı sağlanmalıdır. Bunun 
yanı sıra bulutlu günlerde, normalde 
kullandığınız kremden daha düşük SPF 
değerine sahip bir güneş koruyucu 
kullanmalısınız. Yaz dönemlerinde 
direkt güneş ışığı altında uzun saatlerce 
kalabilirsiniz. Bu dönemlerde ise 50 SPF 
değerine sahip güneş kremlerinin tercih 
edilmesi doğru olacaktır. Kış aylarındaki 
bulutlu günlerde ise 30 SPF değerine 
sahip kremleri tercih edebilirsiniz. Kışın 
güneş kremi kullanılır mı sorusunu 
soran kişilerin aklına takılanlardan biri 
de karlı havalarda sürülmesi gerekip 
gerekmediğidir. Buna verilecek kısa yanıt 
da "evet sürülmesi gerekir” olacaktır. 
Çünkü güneş ışınları karlı havalarda, 
kar üzerinden yansıma yaparak cilt 
üzerinde yanık izlerine sebep olur. Bu 
durum "kar yanığı” olarak da adlandırılır. 
Kar yanığında, zararlı UV ışınlarının 
yansımasıyla cilt hasar görebilir. 
Kar yanığından korunmak adına bu 
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havalarda yüksek SPF değerine sahip güneş 
kremi önerileri dikkate alınmalıdır. 

Kışın Güneş Kremi Kullanmak Neden 
Önemlidir?
Güneş kremi faydaları ve etkilerinin bilinen 
süresi 2 ile 2,5 saat arasıdır. Yani güneş kreminizi 
sabah sürüp çıkmak tüm gün içinde yeterli 
olmayacaktır. Koruyucu kreminizi akşam 
saatlerine kadar tekrarlayacak kullanmanız şarttır. 
En iyi etki için güneş kremleri, evden çıkmadan 
yarım saat önceden kullanılmalıdır. Özellikle 
güneş alerjisi olan kullanıcıların 50 faktöre sahip 
güneş kremlerini sürekli olarak kullanması 
gerekir. Peki, kışın güneş kremi kullanmak neden 
bu kadar önemlidir? Güneşin zararlı etkilerini yaz 
dönemlerinde daha çok görürüz. Bu dönemde 
güneş ışınları en dik konumda gelir. Dolayısıyla 
cilt sağlığının korunabilmesi için bu dönemde 
50 faktörlü güneş koruyucu ürünler kullanmak 
şarttır. Kış aylarında güneş ışınları yazdaki 

kadar dik konumda gelmese de kullanılmaya 
devam edilmelidir. Kışın kullanılan güneş 
kremleri, yazları tercih edilenler gibi çok faktörü 
olmasa da 30 faktörlü halinde kullanılması çok 
önemlidir. Pek çok kullanıcı, yaz döneminde 
güneş kremi kullanıp kış mevsimi geldiğinde 
bunları rafa kaldırır. Ancak güneş koruyucu 
kremler, en az yaz kadar kullanması gerekli olan 
ürünlerdir. Pek çok kişi bu durumdan habersiz 
olsa da sizler artık bunun gerekli olduğunu 
öğrendiniz. O halde güneş koruyucuların 
kış döneminde kullandığınızda gelecek 
faydalardan bahsetmekte yarar var. Uzmanlar yaz 
dönemlerinde kullanılan güneş koruyucuların kış 
dönemlerinde cildin nem dengesini sağladığını, 
bunun yanında parlaklık ve canlılık kazandırdığını 
söylemekte. Kış aylarında güneş kremi kullanımı 
ise cilde ekstra katkı sağlar. Bunun yanı sıra yaz 
dönemlerinde en sık görülen cilt sorunu cilt 
kuruluğudur. Bu da zaman içinde kırışıklıkların 
artmasına sebep olur. Gerekli önlem alınmazsa 

Güneş 
kremi 
faydaları 
ve 
etkilerinin 
bilinen 
süresi 2 ile 
2,5 saat 
arasıdır. 
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kış ayları süresince bu kuruluk sürmeye devam eder ve 
sorun giderek derinleşerek kökleşir. Bu konuda alınabilecek 
en etkili yöntem kesinlikle kış dönemlerinde de güneş 
koruyucu krem kullanmaya devam etmektir. Kışın güneş 
kremi kullanmak cildin her daim genç kalmasına yardımcı 
olur ve zamanından önce oluşabilecek semptomlara 
karşı kalkan görevi görür. Koruyucular, aynı zamanda yaz 
aylarının cilde getirdiği ağır yükleri kolayca kaldırır ve tamir 
eder. Bunun için en kısa zamanda sana özel kış için güneş 
kremi seçkinizi seçmeli ve cildinizdeki lekeleri yok etmek 
üzere savaşmalısınız. 

Kış Mevsiminde Güneş Kremi Kullanımı 
Faydaları Nelerdir?
Kışın güneş kremi kullanımı konusunda endişeleri olanların 
en büyük savı, kış dönemlerinde güneş ışınlarının yazda 
olduğu kadar yakıcı olmamasıdır. Oysa son araştırmalar 
gösteriyor ki kış dönemlerinde güneş ışınlarının zararlı 
etkisi yalnızca %20 ile %30 arasında azalmakta. Dolayısıyla 
kış dönemlerinde dahi yoğun olarak UVA ve UVB ışınlarına 
maruz kalma durumu devam etmekte. Yani havanın 
bulutlu, kapalı, yağışlı hatta karlı olması güneş kremi 
kullanmamak için asla bir sebep olmamalı. Hemen güneş 
kremi tavsiye incelemesi yapmalı ve kendinize özel güneş 
koruyucunuzu edinmelisiniz. Güneş kremi kullanımı ile 
hayatınıza katacağınız avantajlar şunlardır;

UVA ve UVB Işınlarına Karşı Koruma: Yazın daha fazla 
maruz kalınan bu zararlı ışınlar, kış dönemlerinde de 
yansımaya devam eder. Uzun süre bu zararlı ışınlara maruz 
kalmak çeşitli cilt sorunlarına yol açabilir. Kışın dahi güneş 
kremi kullanarak bu cilt sorunlarının önüne geçebilirsiniz. 

Foto Yaşlanmayı Durdurma: İnsan derisi üç katmandan 
oluşur; epidermis, dermis ve hipodermis. Cildin pürüzsüz ve 
esnek olmasından sorumlu olan dermis, elastik, kolajen ve 
proteinleri içerir. Ancak kış boyunca gelmeye devam eden 
UVA ve UVB ışınları bu yapısal proteinlere hasar verebilir. Bu 
durum sonucunda foto yaşlanma denilen sorun meydana 
gelebilir. Güneş kremi ile bu durumun önüne rahatça 
geçebilirsiniz. 

Yanıklara İyi Gelme: Güneş lekeleri, estetik açıdan 
rahatsızlık vereceği gibi sağlık açısından ciddi tehditleri 
ortaya çıkarabilir. Güneş lekelerinden kurtulmak için uzun 
süren tedaviler ve hatta estetik operasyonlar bile gerekebilir. 
Güneş kremi çeşitleri ise güneş lekelerinin oluşumunu 
büyük ölçüde önler. Bu nedenle yaz kış demeden koruyucu 
krem kullanımını ihmal etmemelisiniz.

Aslı Yılmaz
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Türkiye'nin en büyük kütüphane kompleksi olarak ifade 
edilen Rami Kütüphanesi, çok sayıda "ihtisas kütüphanesi" ile 
sergi ve konferans alanlarına ev sahipliği yapıyor.

İstanbul’da bulunan ve günümüzden yaklaşık 250 yıl önce, 
askeri kışla olarak inşa edilen Rami Kışlası, Türkiye’nin en 
önemli tarihi yapılarından. Yapı, inşa edildiği dönemden 1980’li 
yıllara kadar askeri kışla olarak kullanılmıştı. İlerleyen dönemde 
kullanım dışı bırakılan yapının 2000’lerden sonra restore 
edilmesi kararlaştırılmış, restorasyon çalışmaları ise 2014 yılında 
başlamıştı. Uzun süredir devam eden restorasyon çalışmaları 
nihayet tamamlandı. Günümüzden 250 yıl önce askeri kışla 
olarak inşa edilen yapı, kütüphaneye dönüştürüldü. Türkiye’nin 
en büyük kütüphanesi olma özelliği taşıyan yapı, 13 Ocak’ta 
hizmete açıldı. Peki, Rami Kütüphanesi nerede, özellikleri neler, 
Rami Kütüphanesi tarihi hakkında neler biliniyor?

Rami Kışlası, günümüzden yaklaşık 250 yıl önce Osmanlı 
padişahı III. Mustafa döneminde inşa edildi

Askeri kışla olarak inşa edilen yapı, Rami Kışlası ismini aldı. Kışla, 
ilk kez 1828-1829 tarihleri arasında restore edildi ve kışlanın 
genişletilmesi için çalışma yapıldı. İlerleyen yıllarda, II. Mahmut 

Türkiye’nin 
En Büyük 
Kütüphane 
Kompleksi:
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döneminde Yeniçeri Ocağı’nın lağvedilmesiyle 
kurulan “Asakir-i Mansure-i Muhammediye” isimli 
yapıya bağlı askerler, Rami Kışlasına yerleştirildi.

Kışla, 1980’li yıllara kadar askeri amaçla kullanıldı

2000’li yıllarda kışlanın restore edilmesi 
kararlaştırıldı. Restorasyon çalışmaları ancak 2014 
yılında başladı. Uzun yıllardır atıl halde bulunan 
yapıdaki ilk çalışmalar tamamlandıktan sonra 
tarihi kışlanın kütüphane haline getirilmesine 
karar verildi. 2014 yılında başlayan geniş çaplı 
restorasyon çalışmaları ise kısa süre önce 
tamamlandı. Tarihi kışla, Rami Kütüphanesi 
haline getirildi. Kütüphane, 13 Ocak’ta düzenlenen 
töreninin ardından hizmete açıldı. 
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Rami Kütüphanesi, Türkiye’deki en büyük 
kütüphane olma özelliği taşıyor!

Ayrıca kütüphane kompleksi, Avrupa’daki en 
büyük kütüphanelerden biri. Rami Kütüphanesi, 
toplamda 220 dönümlük alan üzerine inşa edildi. 
Ayrıca içerisinde yapay bir göleti de barından 36 
bin metrekarelik kapalı alan ile 51 bin metrekarelik 
peyzaj alanına sahip. Rami Kütüphanesi kapalı 
peyzaj alanı olarak Türkiye’nin ve dünyanın en 
büyük kütüphane kompleksi olma özelliği taşıyor.

4 bin 200 kişilik oturma ve çalışma kapasitesine 
sahip

Bununla birlikte kütüphanenin 7 gün 24 saat aktif 
olacağı ifade ediliyor. Yani Rami Kütüphanesi, 
“yaşayan” bir kütüphane olarak tasarlandı. 
Kütüphanenin Türkiye’nin “sürdürülebilirlik” 
sertifikasına sahip ilk kütüphanesi olduğu 
belirtiliyor.

Kütüphane kompleksi, çalışma ve okuma 
alanlarının yanı sıra çok sayıda sergi ve konferans 
salonuna da ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle Rami 
Kütüphanesinde önemli kültür-sanat faaliyetlerinin 
de gerçekleştirilebileceği ifade ediliyor. Ayrıca 
kompleks içerisinde yürüyüş ve bisiklet yolları, yeşil 
alanlar, çocuklar için oyun parkları ve daha pek çok 
sosyal aktivitenin gerçekleştirilebileceği alanlar 
mevcut.

İnternet erişimi, kafeleri ve sanat etkinliklerinin 
yapılacağı galerileriyle kütüphanenin 7 gün 24 saat 
kullanabileceği belirtildi.

Ayrıca Rami Kütüphanesi bir yaşam döngüsü 
şeklinde inşa edilmiştir. 0-3 yaş çocuk bebek 
grubundan başlamaktadır. Ortaokul, lise ve 
üniversitelerin ihtisas kütüphaneleri, yazma 
eserler şifahanesi ve Atatürk İhtisas Kütüphanesi 
de yine bünyesindedir. Misafirlere günde 2 defa 
çorba ikramı ve çay, kek ikramları gün içerisinde 
sürekli olacak şekilde planlanmıştır. Bunun dışında 
üniversiteye hazırlanan öğrencilere kütüphane 
ücretsiz test kitapları temin etmektedir. 

Çok sayıda “ihtisas kütüphanesine” ev sahipliği 
yapıyor

Rami Kütüphanesinin, Genel Eserler, Felsefe-
Psikoloji, İlahiyat, Sosyal Bilimler, Dil Bilimleri, Bilim 
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ve Teknoloji, Güzel Sanatlar-Eğlence ve Spor, 
Edebiyat, Tarih ve Coğrafya kütüphanelerinden 
oluşan 10 adet ihtisas kütüphanesine ev sahipliği 
yaptığı ifade ediliyor. Ayrıca açılış töreninin 
ardından “Atatürk İhtisas Kütüphanesi” ile 
“Yazma Eserler Kütüphanesi” de kompleks 
içerisinde yer alan yaklaşık 2 milyon kitapla 
birlikte kitapseverlerin hizmetine sunulacak.

Yazma Esereler Şifahanesi Nedir? 

Kitapların bozulma durumları uzmanlarca 
incelenerek tespit edilmekte ve eserin özgün 
yapısı korunarak en az müdahale ile her birinin 
ihtiyacına yönelik, geri dönüşümlü malzeme 
kullanılarak restorasyonları yapılmakta ve işlem 
aşamaları detaylı bir şekilde belgelendikten 
sonra önleyici koruma ilkeleri kapsamına 
uygun depolama alanlarında muhafaza 

edilmekte, periyodik bakımları ve kontrolleri 
sağlanmaktadır. 

Kitap Şifahanesinde Kütüphane koleksiyonunda 
bulunan yazma eser ve nadir matbu kitapların 
evrensel etik ve prensipler çerçevesinde 
belgelemeleri, restorasyonu ve konservasyonu 
yapılmaktadır.

Rami Kütüphanesi nerede?

Tarihi kışlanın hem bir kütüphane hem de 
bir yaşam alanı olarak hizmet vereceğinin 
açıklanmasının ardından pek çok vatandaş, 
özellikle de İstanbullular, Rami Kütüphanesi 
nerede, sorusunu sormaya başladı. Kütüphane 
kompleksi, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde 
bulunuyor.

Büşra Tosun 
Yörük
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Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 
orta kısmında, El Cezire'nin (Mezopotamya)  
kuzeyinde yer almaktadır. Doğuda Batman 
ve Muş, batıda Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, 
kuzeyde Elazığ ve Bingöl, güneyde ise Mardin 
illeri bulunmaktadır. Karacadağ’ın bazalt 
platosunun doğu kenarında, Dicle Vadisi’nden 
100 m kadar yükseklikte, bir düzlük üzerinde 
yer almaktadır. İlin güneybatısında yer alan, 
bölgenin en yüksek dağı olan Karacadağ, kentle 
adeta bütünleşmiştir. Diyarbakır denizden 650 
metre yüksekliktedir. Çevresi yüksekliklerle 
çevrilen şehrin ortası çukur bir havza 
durumundadır. 

Doğu ve batıyı birleştiren bir noktada Dicle 
Vadisine hâkim bir tepe üzerinde konumlanan 
Diyarbakır, Karacadağ'dan Dicle'ye kadar uzanan 
geniş bazalt platosunun doğu kenarında; 
Karacadağ lavlarının bittiği Dicle Vadisinin 

batısında yer almaktadır. Uzak bölgeleri 
denizlere ve liman şehirlerine bağlayan ana 
yollar üzerinde kurulmuş olması ile Akdeniz 
sahillerini Basra Körfezine, Mezopotamya'yı 
Karadeniz sahillerine bağlamaktadır. Coğrafi 
konumundan ötürü oldukça verimli topraklara 
sahip olması ve ana ulaşım yollarının kavşak 
noktasında bulunması ile Diyarbakır; pek çok 
medeniyetin izlerinin yer aldığı bir merkez haline 
gelmiştir. % 37 oranında dağlar, %31 oranında 
ovalarla, %30’u platolar % 2’si yaylalarla kaplıdır.

Nüfus:           1791373 kişi
Yüzölçümü: 15355,00 km2 

İlçeleri: Merkez ilçe dışında Bismil, Çermik, 
Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, 
Kocaköy, Kulp, Lice, Silvan, Bağlar, Kayapınar, 
Yenişehir ve Sur adında on yedi ilçesi 
bulunmaktadır. 30



Dağlar, Nehirler, Yaylalar
Dağlar: En yüksek dağı Muş sınırı yakınındaki 
Anduk Dağıdır (2830m), Diyarbakır, Güneydoğu 
Torosların kollarıyla çevrilidir. Batısında Mâden 
Dağları yer alır. Mâden Dağlarının en yüksek 
noktası 2230 metredir. En yüksek yerleri: Tosun 
Tepe (2813 m), Hasar Tepe (2761 m), Ömer Tepe 
(2075 m), Karacadağ (Kollubaba Tepe 1957 m), 
Kuştaşı Tepe (1727 m), Yuva Tepe (1547 m), Tumtaş 
Tepe (1576 m) dir. Diğer dağları ise Uzuncaseki 
Dağı, Yumru Dağı ve İnceburun Dağlarıdır.

Göller, Akarsular, Kaplıcalar: 
Diyarbakır şehrinin en önemli akarsuyu Elazığ ili 
sınırları içinden çıkan Dicle nehridir.  Devegeçidi 
Suyu, Havar, Yenice, Karasu dereleri, Anbar, Kuru, 
Pamuk, Sinan,  Batman çayları, Göksu,  Aşağı Hanik 
çayları, Şakiram Çayı Dicle ile birleşirler.  Diğer 
küçük akarsular ise Sinan Suyu, Çangüş Suyu, Göz 
Suyu, Medrap Suyu ve Kalhane Suyu ile Meda Çayı 
ve Sinek Çayıdır. 

Diyarbakır’da tabiî göl yoktur. Baraj gölleri 
ile göletler vardır. Çermik ilçesindeki Çermik 
Kaplıcaları en tanınan kaplıcadır.  

Ovalar, Vadiler, Yaylalar: 
Diyarbakır Ovası, Gevran (Ergani) Ovası , Karahan 
Ovası, Kiki Ovası, Behremki Ovası, Lice, Hazro, 
Çermik, Çüngüş, Piran, Hani, Kulp Şerit ve Dicle 
ovaları vardır. Dicle Vadisi ilin tek büyük vadisidir. 

Tarihi Yerler:
Diyarbakır Surları ve Sur Giriş Kapıları (82 burçtan 
ve 4 ana kapıdan oluşmaktadır.), Saint George 
Kilisesi, Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, 
Behram Paşa Camisi, Hasan Paşa Hanı, Malabadi 
Köprüsü, Hazreti Süleyman Camii, Dicle Köprüsü 
(On gözlü Köprü), Meryem Ana Kilisesi, Şeyh 
Mutahhar Camii (Dört Ayaklı Minare), Surp Giragos 
Ermeni Kilisesi, Nebi Camii, Mesudiye Medresesi, 
Ziya Gökalp Müzesi, Elyesa Peygamber Camii, 
Zaviye ve Türbesi tarihi yerler arasında sayılabilir.
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Gezmeyi Unutmayın:
Diyarbakır kalesi ve surlarını, Birkleyn Mağaraları, Hilar Mağaraları, Diyarbakır 
Arkeoloji Müzesini, Eğil ilçesin de Neb-i Harun tepesindeki Hz. Zülkifl ve Hz. 
Elyesa Peygamberlerin kabirlerini ziyaret etmeyi unutmayın

Yöresel Lezzetler:  
Ciğer Kebabı, Diyarbakır Karpuzu

Bulunduğu coğrafi şartlar itibariyle zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. 
Diyarbakır mutfağının geneline baktığımızda et ağırlıklı bir yemek kültürü ile 
karşılaşılır. Dana etinden ziyade kuzu ve koyun eti tercih edilerek acılı, yağlı, 
baharatlı ve ekşili olarak yapılmaktadır. Et genellikle patlıcan ve domates 
kullanılarak yapılır. Et ağırlıklı bir mutfak olmasına rağmen sebze ve tahıl da 
ön plandadır. Aynı zamanda kebap ve çeşitleri de oldukça fazladır. Diyarbakır 
mutfağında baharat olarak ise sumak, kişniş, karabiber, pul biber oldukça sık 
kullanılır. Yemekler de zeytinyağı tercih edilmez genellikle katı yağ veya kuyruk 
yağı kullanılarak pişirilir. 

Ciğer Kebabı, Meftune, Pıçık (hıllorik), Nardanaş, Duvaklı pilav, Mahlepli 
Diyarbakır çöreği, Kaburga dolması, Serbizer, Elma düzmesi, Sumak suyu, Paluze 
tatlısı, Kibe mumbar, Habenisk, üzüm pestili , Kadayıf ve meşhur Diyarbakır 
karpuzu en çok tanınan yöresel lezzetler olarak dikkat çeker…
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Kaynak: 
Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Belediyesi, 

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 
kulturportalı.gov.tr web sitesi, Diyarbakır il 

Tarım ve Orman Müdürlüğü, Diyarbakır Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğü

İlginç Bilgiler:
Tarih boyunca Amida, Amidi, Amid, Kara-Amid 
Diyar-Bekr, Diyarbekir ve Diyarbakır adlarını almış…

M.Ö. 3000’li yıllarda şehrin merkezinde izlerine 
rastlanan Hurrilerin, bölgeye hâkim olmasıyla 
Diyarbakır’ı yurt edinme çabaları başlamış, 
ardından Mitanniler, Hititler, Asurlar, Persler, 
Abbasiler, Mervaniler, Romalılar,  Büyük Selçuklular, 
İnaloğulları, Nisanoğulları, Artuklular, Eyyubiler, 
Anadolu Selçukluları, Akkoyunlular ve Osmanlı gibi 
birçok medeniyete yurt olmuştur.

Diyarbakır Surları, eskilik ve yükseklik bakımından 
dünyadaki kaleler arasında birinci sırada yer alır. 
5500 mt uzunlukta ve UNESCO Dünya Kültür Mirası 
listesindedir.

İlin Diyarbekir adı 10 Aralık 1937 yılında Mustafa 
Kemal’in emriyle Belediye meclis kararıyla 
Diyarbakır’a dönüşmüştür.

Hz. Zülkifl ve Hz. Elyesa Peygamberlerin kabirleri Eğil 
ilçesindedir.

Silvan ilçesindeki Malabadi Köprüsü dünya taş 
köprüleri içinde kemeri en geniş olandır.

Diyarbakır peygamberler ve sahabeler şehri olarak 
ünlenmiş bir ilimizdir. İlde çok sayıda peygamber ve 
sahabe mezarları bulunuyor. 

Ünlü Diyarbakırlılar:
Ahmet Arif, Ahmed Mürşidi, Ebülhasan Seyf-üd-din 
el Amid Amidi, Ziya Gökalp, Cahit Sıtkı Tarancı, Sezai 
Karakoç, Mahmut Tekdemir, Ömer Vehbi Hatipoğlu, 
Mehmet Polat, Salim Ensarioğlu, Yaşar İpek, Galip 
Ensarioğlu, Bedri Ayseli, Emrah, Mehdi Eker, Sarp 
Apak, İzzet Yıldızhan, Hozan Beşir, İzzet Altınmeşe, 
Nihat Hatipoğlu, Abdülkadir Aksu, Murat Aygen, 
Coşkun Sabah, Aziz Yıldırım, Halis Toprak, Mahsun 
Kırmızıgül.

Ümit Şener
Gazeteci-Yazar
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Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz, 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü vesilesi ile yerel 
basın mensuplarını Taşdelen Cemal 
Güngör Parkı içerisinde yer alan 
Çamlık Kafe Sosyal Tesisleri’nde 
ağırladı.  Organizasyona AK Parti 
Çekmeköy İlçe Başkanı Akın İlhan 
ve bölgede görev yapan basın 
mensupları katıldı.

AK Parti İlçe Başkanı Akın İlhan’ın 
basın mensuplarının Çalışan 
Gazeteciler Günü’nü kutlaması 
ve yeni basın kanunu ile edinilen 
haklara değindiği konuşmasının 
ardından selamlama gerçekleştiren 
Başkan Poyraz; “Bölgemizde 
gecesini gündüzüne katarak çalışan 
tüm basın emekçisi kardeşlerimizin, 
bugün aramızda olmayan görevi 
başında olan, emekliliğe ayrılmış 
tüm basın mensuplarının bu önemli 
gününü kutluyorum,” dedi.

Daha sonra basın mensuplarından 
gelen soruları alan Başkan Poyraz; 
Yenidoğan Kavşağı, Kentsel 
dönüşüm, sokak hayvanları, Çamlık 
Mahallesi yeni projeler, eğitim 
projeleri, kütüphaneler,  İBB’nin 

Çekmeköy’de yarım bıraktığı ve iptal 
ettiği projelerle ilgili gelen sorulara 
cevap verdi.

“Yenidoğan kavşağındaki trafiğe 
çözüm için Çekmeköy Taşdelen-
Alemdağ-Ekşioğlu yol kavşak projesi 
çalışmalarına başladık. Ulaştırma 
Bakanlığımız ve Karayolları 
Genel Müdürlüğü ile birlikte 
projeyi inşallah çok kısa sürede 
tamamlayacağız. Bölgedeki trafiğe 
en az yüzde 80 etki edecek bir proje. 
Gönül isterdi ki geçmiş dönemde 
hazırlanan bu proje bugüne 
kalmadan çözülseydi. Ama maalesef 
Ekrem Beyle muhtarlarımızla 
bölgeyi dolaştık. Ekrem Bey derhal 
bitirilecek dedi ama üzerinden 4 
yıla yakın süre geçti hala bir çalışma 
yapılmadı. Biz de bakanlığımızla 
görüşüp büyüyen bu sorun için 
bir aksiyon aldık ve uygulamaya 
koyduk. Bölgemize hayırlı olsun.”

Kendi Kendine Dönüşen Bir 
Çekmeköy

“İstanbul’da yapılan birçok zemin 
değerlendirmesinde Çekmeköy 
sağlamlık konusunda her zaman 

Bizden Haberler

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü vesilesi ile bölgede görev 
yapan yerel basın mensuplarını ağırladı.

Başkan Poyraz 
Basın Mensuplarını 
Ağırladı
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Bizden Haberler

ilk sıralarda yer alıyor. Göreve geldiğimiz günden itibaren dönüşümde kendi kendine dönüşen 
bir Çekmeköy modeli oluşturduk. Yüzde 90 oranında da dönüştük.  İmar ve plan sorunlarını 
çözdük. Bugün dönüşmeyen eski belde döneminden kalan sitelerimiz var. Bunların kendi 
aralarında, ailelerin çözmesi gereken özel konular var. Bunlarda çözüldükten sonra inşallah 
onlarda bu dönüşümün bir parçası olacaklar. Böylelikle ilçemizde dönüşümü büyük oranda 
tamamlamış olacağız.”

Sokak Hayvanları Bize Allah’ın Emaneti

“Sokak hayvanları hassas olduğumuz bir konu. Ama bu işin cilvesi ne yaparsak yapalım 
herkesi yüzde yüz mutlu etmemizin imkânı yok. Biz kanunların belirlediği ölçüde elimizden 
geleni yapıyoruz. Yaz-kış besleme çalışmalarımız devam ediyor. Ömerli bakım evinde 
yüzlerce hayvanımız tedavi ediliyor. Bunların yanı sıra yeni hayvan bakım evi için gerekli 
tüm girişimlerimizi yaptık. Yer tahsisi yapıldı, projemiz hazır. İnşallah onun da çalışmalarına 
başlıyoruz.”

Çamlık Mahallesi Projesi Göz Kamaştıracak

“Çamlık Mahallesi’nde geçtiğimiz yıllarda açtığımız Çamlık Sokak Prestij caddemizin hemen 
yanında kalan bölgede kütüphane, okul, aile sağlığı merkezi, sosyal tesis, emniyet binası ve 
inşallah gençlerimizin istediği kaykay pistini inşa edeceğiz. Küçük bir sosyal yaşam alanı olacak 
bu bölgede hemşerilerimiz inşallah en iyi şekilde istifade edecekler.”

Eğitim Bizim Olmazsa Olmazımız

“Çekmeköy’de şuan farklı noktalarda okul çalışmalarımız devam ediyor. Eğitim bizim olmazsa 
olmazımız. Birçok konuda milli eğitim müdürlüğümüzle koordineli çalışıyoruz. 2023-2024 
hedeflerimizde onun üzerinde okul yapmak var. İhale süreçleri ve proje aşamasında olan 
bölgelerimiz var. Bunlar tamamlandığında inşallah açıklamaları yapacağız. Hedefimiz 
doğrultusunda ilçemizde tekli eğitim sistemine geçilmesi için fiziki çalışmalarımıza devam 
edeceğiz.”
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11 Yeni Kütüphane Açacağız

“Geçtiğimiz yıl dört kütüphane açmıştık. Bu yıl 
da 10 tane yine butik, bir tane de Taşdelen Kültür 
Merkezi altında büyük bir kütüphanemizde 
çalışmalarımız sürüyor. Bu kütüphanelerin 
açılış ve kapanış saatleri ile ilgili gençlerimizden 
gelen talepler var. Onun içinde çalışmalar 
yapıyoruz, yeni yılda yapacağımız düzenleme ile 
gençlerimizi mutlu edeceğiz.”

İBB’nin Çekmeköy’de Yarım Bıraktığı 
Projelerin Akıbetini Biz de Merak 
Ediyoruz!

“Geçtiğimiz seçim sonrası Ekrem Beyin ilçemize 
yaptığı ziyaretlerden bahsetmiştim. Yarım 
bırakılan bir proje Yenidoğan kavşağıydı onu 
çözdük bi iznillah. Metro projesi bizim için, 
hemşerilerimiz için çok önemliydi. Tüneller 
kazılmış çalışmaları başlamış projeye Ekrem 
Beyin tabiriyle “kılçık”  denildi, farklı gerekçeler 
gösterilerek iptal edildi. Herkesin malumu 
tüneller toprakla dolduruldu. Geçtiğimiz Aralık 
Meclisinde İBB’de yaptığım konuşmada da 
halkımız adına bu projeleri sordum. İtfaiye 
binamız var biliyorsunuz nerdeyse yüzde 80’i 

tamamlanmış şekilde teslim aldı mevcut İBB 
yönetimi. Bugün geldiğimiz noktada bu binaya 
çivi çakılmadı. Kültür Merkezimiz var hemen 
Doğa Park girişinde orası da aynı şekilde 
kaderine terk edildi. Yazık günah bunlar hep 
milli sermaye çürümeye terk edilmemeli. Bir de 
üst geçitlere asansör konusu var ki gerçekten 
içler acısı trajikomik bir durum. Çekmeköy’e İBB 
tarafından yapılan tek hizmet belki ama bir yıla 
yakındır iskeleti diktiler içine asansör kabinlerini 
koymadılar öyle bekliyor. Bir de kreşler var. Bizden 
yer istendi kreş yapımı için derhal talimat verdik, 
arkadaşlarımız yer tahsisini yaptı. Neden mi? 
Çekmeköy’e hizmet gelecek bundan önemli bir 
durum var mı? Olamaz bizim için. Hemen verdik 
arsaları. Ama maalesef oralarda da bir çalışma 
yapılmadı. Ortada projede yok kimse paylaşmadı 
bizimle. İBB Aralık meclisinde belirttiğim gibi 
bugün burada da söylüyorum. Keşke Ekrem Bey 
Çekmeköy’de bir hizmet yapsa da bir açılış yapsa 
da biz de kendisine Allah razı olsun diyebilseydik. 
Ama yok.”

Soruları bu şekilde cevaplayan Başkan Poyraz; 
Basın mensuplarına günün anısına hediye 
takdim edip katılımları için teşekkür etti.
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Bizden Haberler

Çekmeköy-Taşdelen-
Alemdağ Yol Kavşak 
Projesi Çalışmaları Başladı
Çekmeköy Belediyesi vatandaşlar için çile yoluna dönüşen Yenidoğan 
kavşağı trafiğini bitirmek için büyük bir adım attı.
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Bizden Haberler

Yaklaşık dört yıldır İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından bölgede çalışma 
yapılması beklenen ama bir 
türlü çalışma yapılmayan 
Taşdelen-Yenidoğan Kavşağı 
Projesi için, Çekmeköy 
Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz’ın Ulaştırma Altyapı 
Bakanlığı ile yaptığı 
görüşmeler neticesinde çile 
yoluna dönen kavşakta trafik 
sorununun çözülmesi için 
çalışmalara başlandı. Yeni 
proje ile;  642 Metre Üst Geçit, 
1 Adet Dere Köprüsü, 1 Adet 
Otoyol Üst Geçit Köprüsü, 
Ayrıca 277 Metre Yan Yol 
İmalatı yapılacak.

Bölgede incelemeler yapan 
Başkan Ahmet Poyraz 
“Ak Parti döneminde İBB 
tarafından projelendirilen 
ve ihalesi yapılan Taşdelen-
Yenidoğan Kavşağı projesi 
bildiğiniz üzere yeni İBB 
yönetimi tarafından iptal 
edilmişti. İBB başkanı Ekrem 
İmamoğlu ilçemizi ziyaret 
ettiğinde bu kavşağa kendisini 
getirdim ve yerinde tespit 
yaptık. Orada kurmaylarına 
hemen yapalım diye talimatlar 
verdi ancak yaklaşık 4 senedir 
hiçbir çalışma yapılmadı. 
Şimdi Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığımız tarafından 
şantiye kuruldu çalışmalar 

başladı. Özellikle Ekşioğlu, 
Alemdağ, Çatalmeşe ve 
Nişantepe’ye ayrıca Taşdelen, 
Sultançiftliği ve Güngören 
mahallelerimize geçişleri 
kolaylaştıracak, trafik çilesini 
bitirecek bu projemizin hayırlı 
olmasını diliyorum.  Bu hizmeti 
ilçemize kazandıran başta 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız 
Adil Karaismailoğlu’na tüm 
Çekmeköylüler adına teşekkür 
ediyorum,” dedi.
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Bizden Haberler

Çekmeköy Belediyesi’nin ilçenin farklı noktalarına inşa ettiği taksi 
duraklarına yenileri eklendi.

İKİ YENİ TAKSİ 
DURAĞI TÖRENLE 
HİZMETE AÇILDI

40



Çekmeköy Belediyesi’nin yıl içinde çalışmalarına 
başladığı 10 taksi durağından iki tanesi geçtiğimiz 
ay törenle hizmete açılmıştı. 2023 yılının ilk 
ayında ise Mimar Sinan Mahallesi ve Aydınlar 
Mahallesi’nde inşa edilen taksi durakları da törenle 
hizmete açıldı. Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış 
programlarına; AK Parti İlçe Başkanı Akın ilhan, 
Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Tahsin İnce, 
Ümraniye Şoförler Odası Başkanı Nezih Mert, 
meclis üyeleri, muhtarlar ve taksici esnafı katıldı.

Programda selamlama konuşması yapan Başkan 
Poyraz; “Geçtiğimiz ay iki taksi durağımızı 
hizmete açmıştık. Bu ay da iki taksi durağımızı 
açıyoruz. Bunlar gerçekten güzel şeyler, baktığınız 
zaman çok büyük yapılar değil ama neticede 
buradaki taksici kardeşlerimizin ihtiyacına cevap 
verecek şekilde tasarlanmış, yapılmış ve inşallah 
hem çalışanıyla gem müşterisiyle memnun 
edeceğimiz güzel mekânlar. Biz bu konuda 
bütün taksi duraklarımızı değiştiriyoruz. Modern 
yaşam mimarisine uygun bu yeni duraklarımızın 
şehrimize, esnafımıza ve halkımıza hayırlı olmasını 
diliyorum,” dedi.

Ümraniye Şoförler Odası Başkanı Nezih Mert, 
“Belediye Başkanımıza bu durakları kazandırdığı 
için teşekkür ediyorum. Taksici esnafı bu hizmetleri 
hiçbir zaman unutmayacaktır,” dedi.

Bizden Haberler
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Çekmeköy Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi’nde yeni bir yaşam alanı için 
çalışmalara başladı.

Çekmeköy Belediyesi ilçeye yeni eserler kazandırmaya devam ediyor. Vatandaşlardan gelen istek ve talepler 
doğrultusunda inşa edilecek yeni sosyal ve spor tesislerinde çalışmalar başladı.  Yeni tesis içinde 2 adet açık 

YENİ SPOR VE 
SOSYAL TESİSLERDE 
ÇALIŞMALAR 
BAŞLADI

Bizden Haberler
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halı sahası, kapalı halı sahası, basketbol sahası, tenis kort sahası, okçuluk sahası, 600 metre koşu parkuru ve 
yürüyüş parkurları, piknik alanı, çocuk oyun parkı ve sosyal tesis bulunacak.

Yeni spor ve sosyal tesisleri çalışma alanında incelemeler yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz 
“Aynı anda birçok projeyle ilgili çalışmalarımızın devam ettiğini biliyorsunuz. Bunların yanına yenisini 
eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizin en büyük parklarından biri olan ve geçtiğimiz yıl Çamlık 
Mahallesi Çamlık sokak projesi ile birleştirdiğimiz Doğa parka yürüyüş yolları ile entegre edeceğimiz bu 
tesisimiz yaklaşık 18 bin 500 metrekare olacak.  Burası;  hemşerilerimizin keyifli vakit geçirebilmesi hem 
spor yapıp hem de sosyalleşebileceği bir alan. Doğayla iç içe bölgeden ağaç kesmeden muazzam bir 
tesis inşa edeceğiz. Özellikle gençlerimizi yakından ilgilendiren bu projemizin ilçemize hayırlı olmasını 
diliyorum.” dedi.

Bizden Haberler
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Bizden Haberler

BİR YAŞAM 
ALANI DA 
ÇAMLIK 
MAHALLESİ’NE
Çekmeköy Belediyesi vatandaşların keyifli vakit geçireceği bir sosyal 
alanı daha ilçeye kazandırıyor.
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Çekmeköy Belediyesi ilçeye yeni bir yaşam alanı 
daha kazandırıyor. Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz’ın sosyal medya üzerinden 
verdiği müjdeyle açıklanan yeni tesiste;  yürüyüş 
yolları, sosyal tesis, millet kütüphanesi, seyir 
terası ve ahşap bağlantı yolları, dinlenme ve 
piknik alanları, yağmur için korunaklı oturma 
alanları, terapi bahçeleri,  meyve ağaçları ve 
kokulu bitkiler, çocuk oyun alanları, hayvanlar 
için özel alan, fitness alanları ve gençlerin 
merakla beklediği kaykay pisti yer alacak. İhale 
süreci tamamlanan  sosyal alanda çok yakında 
çalışmalar başlıyor.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “ 13 
yılda ilçemizin tüm ihtiyaçlarına cevap veren 

projeler ürettik. Alt yapıdan üst yapıya ilçemize 
birçok eser kazandırdık. Kendini yenileyen, 
geleceğe ayak uyduran her gün daha yaşanılır ve 
geleceğe hazır bir Çekmeköy için var gücümüzle 
çalıştık. Geçtiğimiz hafta Mimar Sinan Sosyal 
ve Spor tesislerinde başlayan çalışmaları 
halkımıza müjde olarak iletmiştik. Bugün de 
Çamlık Mahallemizde benzeri bir projemizi 
duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu alan 
tamamlandığında Çamlık Tel Boyu, Doğa Park ve 
Mimar Sinan Spor ve Sosyal tesisleri ile devasa bir 
alan birbirine bağlanmış olacak. 7’den 70’e tüm 
hemşehrilerimize hitap edecek yeni alanımızın 
yanında emniyet binası, ve aile sağlığı merkezi 
de ekledik. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum,” 
dedi. 

Bizden Haberler
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Binlerce öğrencinin yarıyıl tatili başladı. 
Çekmeköy’de; 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 
1. dönem sonu kapanış programı Alemdağ 
İlkokulu’nda gerçekleşti. Çekmeköy Kaymakamı 
Resul Çelik, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz,  İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan 
Bayrak törene katılarak gençlerin ve çocukların 
heyecanına ortak oldu.

Alemdağ İlkokulu öğrencilerinin folklor gösterisi 
ile başlayan kapanış programında selamlama 
konuşması yapan Başkan Poyraz “Yarı tatil 
hem öğrencilerimize, hem velilerimize hem 
de öğretmenlerimize iyi gelecektir. Hepinize 
güzel bir tatil diliyorum. Önceliğimiz dinlenmek, 
yorgunluğumuzu atmak olacak ama kitap 

okumak, varsa eksiklerimizi gidermek içinde 
güzel bir fırsat olarak görüyorum bu tatili,” dedi.

Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Çekmeköy 
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Burhan Bayrak sınıflarda 
öğrencilere karnelerini ve Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından okullara gönderilen hediye kitapları 
teslim etti.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
düzenlediği 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. dönem sonu kapanış programına 
katıldı.

BAŞKAN AHMET POYRAZ 
ÖĞRENCİLERİN KARNE 
HEYECANINA ORTAK OLDU
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Çekmeköy Belediyesi 1. Sınıf Atık Merkezi yurt içi 
ve yurt dışından gelen misafirlerini ağırlamaya 
devam ediyor. 14 farklı atık türünün kabul 
edildiği geri dönüşüm merkezi son olarak 
erasmus programı ile ülkemize gelen İtalya, İsveç 
ve Romanya’dan 36 öğrenciye geri dönüşüm 
konusunda ev sahipliği yaptı. Çekmeköy 

Belediyesi çevre mühendislerinin eşlik ettiği 
öğrenci grubu, sıfır atık projesi kapsamında 
yapılan faaliyetleri ve dönüşüm atölyesinde 
yapılan çalışmaları yerinde görme deneyimi 
yaşadılar.  Çevre mühendisleri eğitim salonunda 
ise atık getirme merkezinin amacını ve ilçeye 
sağladığı faydaları öğrencilerle paylaştılar.

GERİ DÖNÜŞÜM MERKEZİ YURT 
DIŞINDAN GELEN MİSAFİRLERİNİ 
AĞIRLADI
Çekmeköy Belediyesi’nin Ömerli Mahallesi’ne inşa ettiği 1. Sınıf Atık Getirme 
Merkezi 3 ülkeden gelen 36 öğrenci ve öğretmenlerini ağırladı.
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Karadeniz’de her yıl çeşitli organizasyonlarda 
sahne alan ve nefesleri kesen Formulaz Yarışları 
ilk defa Karadeniz illeri dışında İstanbul-
Çekmeköy’de yapıldı. Çekmeköy Alemdağ 
Mahallesi’nde gerçekleşen Formulaz’da, yaklaşık 
30 tahta araba yarıştı ve kıyasıya mücadele 
ettiler. Araba yarışlarının yanı sıra hamsi festivali 

de Çekmeköylülere unutulmaz bir hafta sonu 
yaşattı. 10 ton hamsinin ekmek arası şeklinde 
vatandaşlara ikram edildiği Festivalde; Koliva, 
Murat Köse ve Gökhan Can Boşnakoğlu konseriyle 
coşku doruğa çıktı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın 

Bizden Haberler

FORMULAZ, 10 TON HAMSı, HORON 
VE DOYASIYA EGLENCE
Çekmeköy Belediyesi’nin düzenlediği “Formulaz Yarışları” ve Hamsi 
Festivali'ne binlerce vatandaş katıldı.
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ev sahipliğinde gerçekleşen festivalde Formulaz 
yarışlarının startını Başkan Poyraz verdi. 
Vatandaşlara elleriyle balık ekmek ikram eden 
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 
Formulaz’da dereceye giren yarışmacılara ise kupa, 
madalya ve hediyelerini takdim etti. Yarışlarda 
Tasarım Ödülü’nü İsmail Bayrak alırken birinci 
Ahmet Gül, ikinci Levent Gül ve üçüncü Gani Sarı 
oldu.

Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Rize Tunca 
Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz, AK Parti 
Çekmeköy İlçe Başkanı Akın İlhan, MHP Çekmeköy 
İlçe Başkanı Tahsin İnce, İstanbul İl Sağlık 
Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve meclis 
üyeleri kazananları tebrik ederek alanda bulunan 
Çekmeköylülerle sohbet ettiler.

'Emniyet kemeri ve yangın söndürme tüpü var'

FORMULAZ, 10 TON HAMSı, HORON 
VE DOYASIYA EGLENCE
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Yarışmaya katılan Turan Selimoğlu, 'Karadeniz'den geldik burada yarışıyoruz. 
Tüm gençlere tavsiyem, doğayla yaşamlarını sürdürsünler. Ahşapla konuşsunlar. 
Ömürlerine ömür katarlar. Bu yarışları Avrupa’ya yaymayı düşünüyoruz. Aracımız 
donanımlı, emniyet kemeri ve yangın söndürme tüpü var' dedi.
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'İstanbul'da bu yarışın ilk startını vermiş olduk'

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Formulaz ismi biliyorsunuz. 14 
kez Rize'de yapıldı. Çocukken bizler de gayret edip yapmaya çalıştığımız bir 
araba sporuydu. İstanbul'da bu yarışın ilk startını vermiş olduk. Yarışın sonunda 
İstanbullu hemşerilerimize 10 tona yakın ekmek arası hamsi dağıtacağız. 
Akşam da güzel bir müzik şöleni ile günümüzü değerlendirmiş olacağız” dedi.
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Beslenme ve 
Bağışıklık 
Sistemi
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Son zamanlarda hastalıkların görülme sıklığı maalesef ki oldukça arttı. 
Sağlıklı bir yaşam için bağışıklık sisteminin güçlü olması şarttır. Sağlıklı 
bir bağışıklık sistemi vücudumuzu hastalıklardan korumaya yardımcı 
olur ve iyileşmeyi olumlu yönde etkiler. Bağışıklık sistemimizi sağlıklı hale 
getirmek ve korumak için de yeterli ve dengeli beslenmek çok önemlidir. 
Sağlıksız bir beslenme düzeni bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkiler ve 
bu da daha çabuk hastalanmamıza, hastalıklarımızın ağır seyretmesine 
neden olur. Bağışıklık sistemimizi sağlıklı hale getirmek ve korumak için 
vitamin ve mineral deposu sebze ve meyveler bol bol tüketilmelidir fakat 
sebze ve meyveler tüketilirken vitamin çeşitliliği olması açısında tek bir 
meyve ya da sebze değil çeşit çeşit tüketilmelidir.

C Vitamini
Bağışıklık denildiğinde akla ilk gelen vitamin C vitaminidir. C 
vitamini bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve aynı zamanda gribe 
karşı da koruyucu etki sağlar. Bu sebeple mutlaka tüketilmelidir. C 
vitamini çok uçucu bir vitamin olduğunda tüketim sırasında çok 
fazla vitamin kaybı yaşanabilir. Eğer c vitamini içeren bir meyvenin 
suyu sıkılarak içilecekse sıkıldığı gibi hemen bekletilmeden içilmeli, 
sebze ve meyveler yeneceği zaman kesilmeli ve pişirirken çok az suda 
pişirilmeli ve suyu atılmamalıdır. C vitamini; portakal, mandalina, 
greyfurt, limon, kivi gibi meyvelerde, biber, roka, brokoli, maydanoz 
gibi sebzelerde bolca bulunur.

D Vitamini
Vücutta D vitamini eksik olduğu zaman bağışıklık sistemi zayıflar ve 
bu da hastalıklara sebebiyet verir. D vitamini eksikliğinde grip, üst 
solunum yolu enfeksiyonu ve soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonlara 
karşı hassasiyet oluşur. En iyi D vitamini kaynağımız güneştir. Kış 
aylarında güneşli günler daha az olduğundan genellikle D vitamini 
seviyemiz düşüktür. Bu sebeple özellikle kış aylarında D vitamini 
takviyesi alınmalı ve besinlerle de desteklenmelidir. Besinlerden ise 
somon, yumurta ve süt başlıca D vitamini kaynaklarıdır.

A vitamini
A vitamini antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemimizin 
güçlenmesini sağlar ve vücutta iltihap oluşumunu önler. Özellikle 
solunum yolu enfeksiyonları ile savaşabilir. A vitamini vücutta kendisi 
üretilemez. Bu sebeple dışarıdan, besinlerden alınması gerekir. 
A vitamini brokoli, biber, ıspanak, havuç, süt, yumurta, kayısı gibi 
besinlerde bulunur.
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B vitamini
B vitamininin bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dair yapılan 
birçok çalışma vardır. Özellikle B9 (folik asit), B12 ve B6 vitaminlerinin 
eksikliğinde bağışıklık sistemi kötü etkilenir. Bağışıklık sistemi 
dendiğinde de bu vitaminler arasından en önemlisi B6 vitaminidir. 
Çünkü B6 vitamini bağışıklık sistemini güçlendiren hücrelerin 
üretimine yardımcı olur. Tam tahıllar, kırmızı et, baklagiller, yumurta, 
meyveler ve yeşil yapraklı sebzeler gibi besinlerin çoğundan B 
vitamini almak mümkündür.

Omega-3
Omega-3 yağ asidinin bağışıklık sistemini düzenleyici ve koruyucu 
etkisi çok fazladır. Özellikle enfeksiyondan sonra bağışıklık sisteminin 
toparlanmasına yardımcıdırlar. Ayrıca omega-3 var olan bağışıklık 
hücrelerinin gelişmesine de yardımcı olur. En zengin omega-3 
kaynakları yağlı balıklardır. Semizotu, avokado ve keten tohumu da 
omega-3 kaynaklarındandır.

Mineraller-Çinko
Minerallerin vücuda birçok faydası vardır fakat bağışıklık sisteminin 
düzenlenmesi ve korunmasında en etkili mineral çinkodur. Çinko 
bağışıklık sisteminin temelidir. En çok kabak çekirdeği, fındık, 
fıstık, badem, ceviz, kurubaklagiller, susam, et, balık gibi besinlerde 
bulunur.

Probiyotikler
Bağırsak florasında bulunan bakteriler bağışıklığın düşmesine sebep 
olabilir.
Probiyotikler bağırsak florasının düzenler ve bağışıklığın 
kuvvetlenmesine yardımcı olur. Yoğurt, kefir, ayran, turşu, sirke 
başlıca probiyotik kaynaklarıdır.

Su
Besinlerden almamız gereken vitamin ve mineralleri hücrelere 
taşıyan ana madde sudur. Bu sebeple su tüketimi bağışıklık 
sistemimizin sağlığı için çok önemlidir. Eğer yetersiz su tüketirseniz 
besinlerden almış olduğunuz vitamin ve mineraller hücrelere 
taşınamaz. Bu da bağışıklığınızın düşmesine ve hastalıklara çabuk 
yakalanmanıza sebep olabilir.
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Betül Ceylan
Diyetisyen

Sağlıklı Beslenme ve 
Diyet Merkezi

www.betulceylan.com
instagram: dytbetulceylan

Bağışıklığınızı 
desteklemek için nefis bir 
smoothie tarifimiz var.

YENİLEN
-1 avuç kabukları soyulmuş 
kırmızı pancar
-1 adet kırmızı elma
-1/2 limon
-1 çay kaşığı toz zencefil
-1 çay kaşığı toz zerdeçal
-1 litre su

Tüm malzemeleri blenderdan 
geçirelim. 1 Su bardağı Yenilen 
sadece 15 kalori.
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Heyecanla sanat konuşmaya bayılan Mustafa 
Özkan’la saatlerce sohbet ettim. Ben dinledim, 
o konuştu. Onu tanıyabilmem, hakkında makale 
yazabilmem için çok çok konuşması gerekiyordu. 
Sanatın heyecanına kapılmış bir insanın seli 
andıran konuşmasıydı tanık olduğum. 

Mustafa Özkan’ı hiç görmemiştim, ses tonundan 
sel olup akan konuşmayı yanımdaymış gibi 
duyuyor hissediyordum. Sanatına verdiği emeği 
tüm samimiyetiyle dile getiren naif, bir o kadar 
da mert, sevgi dolu bir insan vardı karşımda. 
Konuşmasında dur durak yoktu, çok heyecanlıydı 
çok.  Sanata aşkla bağlıydı. Sanat var edendi, sanat 
aşktı.

Sanat hem dünyamızı hem de ruhumuzu 
süslüyor, sonsuz heyecan veriyor, insanı dimdik, 
canlı tutuyor. Sanat güzellik algımızı, zihnimizi, 
duygularımızı şekillendiren, değiştiren, ruhumuza 
tesir eden, şifa veren, kimi zaman da kışkırtandı.

Mustafa Özkan’a göre sanat; soyutun 
somuta dönüştürülmesi haliydi;  duyguların 
dışa vurumuydu. Kısaca, elle tutulması 

mümkün olmayan düşüncelerin görsel hale 
dönüştürüldüğü haldi.  Bana göre de somutun, 
dışavurum halinde soyutlanarak anlatımıdır.
Hayat bazı şeyleri bizden gizler, her zaman 
görünenin dışında başka şeyler vardır.  
Yaşadıklarımız ve ruhumuzla algılayıp ortaya 
koyduklarımız bizi anlatır.  
 
Mustafa Özkan ilk, orta, lise eğitimini Ankara’da 
alır. Lisede sevdiği resim öğretmeniyle birlikte, 
gerçek resim malzemeleri ile resim atölyesinde 
resim yapmaktan çok mutludur. Sonraki 
yıllarda sosyal bilgiler, edebiyat gibi farklı branş 
öğretmenlerinin resim dersine girmesi ve 
her yıl tekrarlanan yeknesak konularda resim 
istenmesinden çok sıkılır. Dersler çok sıkıcı 
geldiğinden resim derslerinden kaçar.

Bir gün sınıfta örgü ören öğretmeninin resmini 
çizer. Öğretmen sıralar arasında dolaşırken 
Mustafa’nın yanına gelince onun çizdiği resmi 
görür. Masasına çağırır, not defterine iki tane sıfır 
yazmasını ister. Bu kadar başarılı bir öğrencinin 
sınıftan kaçmasına iyice sinirlenen öğretmen, onu 
ikmale bırakır.
Mustafa Özkan önce Tatbiki Güzel Sanatlar 
Akademisi’nin iç mimarlık bölümüne kaydını 
yaptırır. Bir arkadaşının ikna etmesiyle grafik 
bölümüne geçer. Grafik bölümünde yazı, resim, 
fotoğrafçılık, illüstrasyon gibi dersler alır. Bu 
okulda kıymetli öğretmenlerin elinden donanımlı 

Mustafa 
Ozkan

Yalın Renklerin Ressamı
Aşkın aldı benden beni
Bana seni gerek seni
Ben yanarım dünü günü
Bana seni gerek seni

Yunus Emre
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olarak 
yetişir.

Konuşurken 
Tatbiki Güzel Sanatlar 
Akademisi Yüksek Bölümüne 
ilk girdiği günlere gidiyor, okuldaki 
arkadaşlığı, dostluğu, birlikteliğin güzelliğini 
anlatıyordu.
Grafik bölümünü seçmesi onun için iyi olmuştur.  
Üniversiteye girdiği ilk yıldan başlayarak piyasaya 
pek çok iş yapar, her ay ailesinin gönderdiği 
paradan daha çok kazanır. Bir öğrenci için çok 
lüks sayılacak şekilde yaşamaya başlar. Sade kendi 
değil, bu bölümün öğrencileri rahat yaşayacak 
kadar piyasaya iş yaparlar.

“Okulda sıralarımızın üzerine malzememizi 
koyduğumuz an, bir hafta sınıfa uğramasak 
bile, yoklamada ‘var’ olarak görülüyorduk. Biz 
sanatçı adaylarıydık. Konularımız için, sınıf 
dışında aradığımızı buluncaya kadar dolaşırdık. 
Bu serbesti özgür düşünmemizi, çok detaylı 
araştırma yapmamızı sağlıyordu.

Geçen yüzyılın 30’lu ve 40’lı yıllarında nasyonal 
sosyalizm döneminde Nazi rejiminin zulmüne 
uğrayan 80’den fazla ünlü Alman bilim adamı ve 

sanatçı Türkiye’ye 
sığınmıştı. Ünlü 

profesörler ve ailelerinin 
yanı sıra üniversitelerden 

genç araştırma görevlileri 
ve okutmanlar da geçici olarak 

Türkiye’de çalışma imkânı buldu.

O dönemin sığınmacılarının genç Türk bilim 
adamlarının ve sanatçılarının yetişmesinde 
payları büyük oldu. Bizler de onların öğrencileri 
olan öğretmenlerin ellerinde yetiştik. 1979 
yılında okulumuzda bizlere yön veren Alman 
hocalarımız vardı. Biz onlardan sanatı öğrenirken 
mutlu olmayı da öğrendik.  Bu bölümde Alman 
Bauhaus yöntemiyle yetiştik. Diğer fakültelerdeki 
arkadaşlarımızı kıskandıracak bu serbesti de 
hocalarımızdan geliyordu. Bu öğrenme hayatımız 
boyunca bize yön verdi.

O yıllarda internet yoktu. Konularımızın 
görsellerinin fotoğraflarını çekmek için dışarıda 
olmalıydık. Tasarımlarımızı yaparken, günlerce 
neredeyse hiç yerimizden kalkmadan çalıştığımız 
oluyordu. Bazen basit bir hikâye için, bazen büyük 
bir olay için deliler gibi çalışıyorduk. Sanat biraz da 
delilik değil midir?
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O yıllarda büyük firmaların veya sanatçıların 
tasarımlarına yardım ediyorduk. Onlar 
tasarımları oluştururken biz işin hamallık 
tarafını yapıyorduk. O hamallık sayesinde, sanatı 
öğreniyor, kendimizi geliştiriyorduk.

Yine o yıllarda elle çizimlerimizin yanı sıra, 
çektiğimiz fotoğrafları tabetmek ve bazı 
desenleri büyütmek veya küçülmek için 
agrandizör, resimlerimizi boyamak için airbrush 
tabancalar kullanıyorduk. Amacına göre çok 
ince boya püskürtme yeteneğine sahip airbrush 
tabanca illüstrasyon resim yapımında en büyük 
yardımcımızdı. Çok keyif aldığımız bir yöntemdi. 
Ürün, ucunda bulunan nozul iğne ne kadar ince 
olursa o kadar hassas püskürtme yapmaktaydı. 
Pek çok çalışmamızda kullandık.

Para kazandığımız konular; pankartlar, tabelalar, 
yazlıklar için kullanılan büyük şemsiyeler ve 
çadırlar, kartpostallar için resimler oluyordu. 

Bir gazetenin, derginin, kitabın içinde yer alan 
bir metinle ilgili, onu açıklayan, somutlaştıran, 
süsleyen resimler, desenler hep bizim çalışma 
alanlarımızdı. Binlerce çizim, illüstrasyon 
yaptım. Yaptık. Bazen bir işin orijinalini kimin 
yaptığı belli olmuyordu. Kolektif çalışmalarımız 
da çok oldu. 

Okulumuzda sen-benden önce arkadaşlık 
dostluk vardı. Arkadaştık. Bugün kavramını 
biraz yitiren dost arkadaşlardık.
Artistik eylem, sanat estetik bir deneyim olarak, 
farklı bir düşünce işleyişine yöneldiği için yok 
saymayı ya da kesip atmayı öğrendiğimiz 
zihnimizin ifadesiz kalmış bir parçasını 
keşfetmemizi sağlar. Biz sanat sayesinde 
kendimizi keşfediyorduk.  

1983 yılında mezun olduktan sonra, uzun süre 
şampuan, meyve suyu sektöründeki ajanslarda 
art direktör olarak çalıştım. 2000’li yılların 
başında Kadıköy Koşuyolu’nda atölyemi kurarak 
resim yapmaya başladım. Çeşitli konularda bir 
iki yıl çalıştıktan sonra, 2003 yılında arabamla 
Ankara’ya gelişlerimin birinde kış gününde 
Kızılay’da arabamın kırık farı nedeniyle trafik 
polisi çevirdi. Kale civarını çok iyi bildiğimi bir 
tamircide tamir ettireceğimi söyledim. 

Tamirci arabamın bakıma ihtiyacı olduğunu, 
işimin uzun süreceğini söyleyince, kafede bir 
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taraftan çayımı yudumlarken, bir taraftan da 
karşıdaki evlerin desenlerini çiziyordum. O anda 
bin bir renkteki ışık seliyle karşılaştım. Ruhumdan 
çıkan ışıkla karşı karşıya gelip öpüştüler. 
Şimşekler çaktırdılar sanki... Beynim yandı. 
Ruhum bu ışıkları içine çekti. O ışıklar çizdiğim 
Ankara Kalesi civarındaki gecekondulardandı.  
Bu gecekondu evler çocukluğumdan bu yana 
tanıdığım, arabamla yanından geçip gittiğim 
evlerdi. Ankara Kalesi civarındaki gecekondular 
ben kendimi bildim bileli oradaydılar…” 

Mustafa Özkan beyninde şimşekler çaktıran 
büyülü ‘an’ı yaşamış. Yaşadığı o büyülü an, 
yaşayacağı birçok büyülü anın da başlangıcı 
olmuş, kendisi için tarihsel bir an olarak kayda 
geçmişti. İçine binlerce resim sığdırdığı tarihsel 
an...  Anlar vardır içine bin yılları sığdırırsın, anlar 
vardır acının en büyünü yaşarsın, anlar vardır bir 
daha, bir daha yaşamak istersin. Bu anların en 
güzeli de Nesimi gibi En-el Hak diyebilmektir. 
Bana göre sanatla halvete girip En-el Hak 
diyenlerden biri de Mustafa Özkan’dır.  

O büyülü anda, bine yakın fotoğraf çekmiş. 
Sonraki yıllarda Ankara Kalesi’nin çevresindeki 
kentsel dönüşümlerin onun gördüğü güzellikleri 
yok edeceğini düşünerek, Ankara Kalesi’nin 
yazının, kışının, ilkbaharının, sonbaharının 
binlerce fotoğrafını çekmiş. Böylece 16-17 bin 
fotoğraflık bir arşiv oluşturmuş.

“Hoca Hanım; Ankara’ya aralıklı olarak her 
gidişimde evlerin renklerinin değiştiğini gördüm.  
Bir yıl önce mavi boyalı olan ev, ikici yıl turuncu 
veya kırmızı olabiliyordu. Ben fotoğraflarımla 

zamanı belgelerken ruhumda da çiçekler 
açtırıyordum. Her değişen renk beni farklı bir 
dünyaya götürüyordu. O fotoğraflarda yaşam 
vardı. Çocuklar, kediler, köpekler, evlerin önünde 
asılmış bin bir renkteki çamaşırlar, televizyon 
antenleri, merdivenle çıkılan sokaklar yine 
birbirine merdivenlerle bağlanan mahalleler, 
uçan veya telefon tellerine takılmış uçurtmalar 
vardı. Ayrıca evler kale yamacında birbirinin 
sırtına binmiş gibi sıralanıyordu. Bu durum 
benim coşmama neden oldu. İlk fotoğraf 
çektiğim andan itibaren yerimde duramaz 
oldum. O günden sonra da binlerce resim yaptım. 
İlk zamanlarda yaptığım resimler foto grafik 
oluyordu. Zamanla resimlerimde dokular oluştu. 
Böylece en küçüğü 10 cm, en büyüğü 7 metrelik 
resimler yaptım.

Resimlerimde renkleri kirletmeden, yalın 
halleriyle kullanıyorum. Kısacası grileştirmiyorum.  
Arkaik dönemden bu yana insanlar, özellikle 
kadınlar yalın, çok renkli kumaşlarla 
donanmışlardır. Bu sade renkleri Anadolu 
kadınının elbisesinde de, dokuduğu kilimlerde 
de, Hintli kadınların giydiği sarilerde de görürüz. 
Jazz, blues sanatçılarının giydikleri rengârenk 
takım elbiselere de bayılırım. Yalın ve temiz pırıl 
pırıl renkler benim de ruhumu okşayandır.

İnsanların eğitimleri arttıkça, giysilerinde de 
ev dekorasyonlarında da kullandıkları renkler 
parlaklıklarını kaybederek grileşiyor.

2004 yılında Atatürk Kültür Merkezi’nde ilk 
sergimi açtım.  Bu sergiye öğretmenlerimi davet 
ettim. Sergim büyük beğeni aldı. Sonra da art 

59



arda sergiler geldi.”

Sanatçının hedeflediği konular var,  kargalar, gemiler, 
mandalar gibi...  Hedeflediği konular için sanatçı pek 
çok fotoğraf çekmiş...

Mustafa Özkan resimlerini incelediğimde içim titredi. 
Rüya gibi bir güzellikle karşılaştım. “Sanat eserinde 
sanatçının ışığı vardır. Her sanatçı eserinde kendini 
anlatır. Her eserine de kendi DNA’sını koyar”, sözü ne 
kadar da doğruydu.

Her resmi bana kendi şarkısını söyledi. Şarkıları da 
billur gibi sese sahipti. Renkleri gibi.

Yıllarca grafik tasarım, illüstrasyon çalışan sanatçı, 
yağlı boyalı resimlerinde de bildiği tekniği 
uyguluyordu. Renkleri yorulmamış, hiç kirlenmemiş, 
tertemiz pırıl pırıldı.

Minyatür etkisi vardı. Resimleri, izleyeni düşünmeye 
davet ederken, bir taraftan da gecekondudaki 
hayatı öğretmekteydi.  İnsana yaşam sevinci 
veriyordu. Sokakları dolaşıp, merdivenleri çıkıp, 
nefes nefese kaldığınızda kenarda duran bir sekide 
dinleniyorsunuz. Resimdeki pırıl pırıl renkler iç 
rahatlığı verirken insanı mutlu ediyordu. Sokaktaki 
çocukla sohbet edip annesini tanımak istiyorsunuz. 
Tertemiz süpürülmüş sokak için teşekkür etmek 
istiyorsunuz. Hiç yaşamadığınız bir yaşamdaki 
sadeliği, güzelliği, dayanışmayı, sevgiyi görüp hayata 
teşekkür ediyorsunuz. 

Mustafa Özkan resimleri sadece kendi tarihini 
resimlemiyor, yaşadığı yüzyılı da resimleyerek 
yazdırıyordu.

O, sadece resmi sevmiyor, kuşları, kedileri, köpekleri 
de seviyor, onları beslemekten büyük zevk alıyordu. 
En çok hoşlandığı da; hangi canlıda olursa olsun 
başarıydı. Başarana saygı duyuyordu. DERSİMİZ NEŞE

»3 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN GETİRİLMEMESİ RİCA OLUNUR.«

20 ŞUBAT PAZARTESİ | 16:00
ADNAN MENDERES KÜLTÜR MERKEZİ

Çekmeköy’de

Etkinlikleri

cekmekoybelediyesicekmekoybeltr

www.cekmekoy.bel.trDiğer etkinliklerimize sitesinden ulaşabilirsiniz.
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O, sanatı için;
Aşkın aldı benden beni

Bana seni gerek seni, diyor.
Hayata, sanata sevgiyle bakan insandan 

da sevgi dolu resimler çıkıyordu.
Sevgiyle yaşa, sevgiyle üret güzel insan 

Mustafa Özkan...   
Her zaman yolun açık olsun...      

Gülseren Sönmez
Ressam

Mustafa Özkan resimlerini 
incelediğimde içim titredi. Rüya gibi 

bir güzellikle karşılaştım. “Sanat 
eserinde sanatçının ışığı vardır. Her 
sanatçı eserinde kendini anlatır. Her 

eserine de kendi DNA’sını koyar”, 
sözü ne kadar da doğruydu.

Her resmi bana kendi şarkısını 
söyledi. Şarkıları da billur gibi sese 

sahipti. Renkleri gibi.
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»3 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN GETİRİLMEMESİ RİCA OLUNUR.«
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TAVSİYELER

CHATGPT’DEN 
GENÇLERE
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Son zamanların ünlü yapay zekası ChatGPT, 
gençlere daha iyi bir hayat yaşamaları için 
birkaç öneride bulundu. Gelin bunlara 
beraber göz atalım.

Gençlere önerilerim şunlar olabilir:

•Kendinizi her zaman öğrenmeye açık tutun, 
yeni şeyler öğrenmek kariyerinizi ve hayatınızı 
geliştirebilir.

•Kendinizi fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı 
tutun, sağlıklı beslenin ve yeterli egzersiz 
yapın.

•İnsanlarla iletişim kurmayı ve sosyal 
ilişkiler kurmayı öğrenin, bu insanlarla 
işbirliği yapmanıza ve iş fırsatlarını 
değerlendirmenize yardımcı olabilir.

•Hedeflerinizi belirleyin ve bunlar için çalışın, 
ama aynı zamanda esnek olun ve değişen 
koşullara adapte olun.

•Çevrenizdeki fırsatları değerlendirin ve 
yolunuzda ilerlerken aldığınız dersleri 
kullanın.

•Kendinizi ifade etmeyi öğrenin, yazı yazmayı, 
konuşmayı ve diğer yolları kullanarak.

•Finansal olarak bilinçli olun ve geleceğiniz 
için yatırım yapmaya başlayın.

•Empati kurmayı öğrenin ve diğer insanları 
anlamaya çalışın.

•Kendinizi sürekli olarak geliştirin ve kendinizi 
zorlayın, bu sizi daha iyi bir insan yapacaktır.

•Unutmayın ki, hata yapmak normal ve 
bunlardan ders almak önemlidir.

Gençlerin büyük bir kısmı gelecek 
kaygısı, hayatı kaçırma hissiyatı 
ile yüzleşmektedir. Bu konuda ise 
ChatGPT şunları öneriyor:

•Gelecek kaygısını azaltmak için, gerçekçi 
hedefler belirlemek, olumlu düşünmek, 
zamanınızı iyi değerlendirmek, finansal 
olarak bilinçli olmak ve sosyal destek almak 
yararlı olabilir.

•Hedeflerinizi belirleyin ve bunlar için bir plan 
yapın. Hedeflerinizi gerçekleştirmek için ne 
yapmanız gerektiğini düşünün ve bunları 
gerçekleştirmek için adımlar atın.

•Zamanınızı daha etkili kullanın. Zamanınızı 
daha iyi yönetmek için günlük, haftalık ve 
aylık planlar yapın ve bunlara uymaya çalışın.

•Kendinizi meşgul edin. Boş zamanlarınızı 
kendinizi meşgul edecek aktivitelerle 
doldurun, bu size hayatın tadını çıkarmanıza 
ve zamanın nasıl geçtiğini anlamamanıza 
yardımcı olacaktır.

•Yeni şeyler denemeyi unutmayın. 
Hayatınızda yeni şeyler denemek size farklı 
perspektifler sunabilir ve hayatınızı daha 
anlamlı hale getirebilir.

•Olumlu düşünmeye çalışın. Olumlu 
düşünceler hayatınızda pozitif bir etki 
yaratabilir ve hayatınızı kaçırmamak için sizi 
motive edebilir.

Başarılı olmak için ise şu önerilerde 
bulunuyor:

Gençler başarılı olmak için öğrenmeye açık 
olmalılar, hedeflerini belirlemeliler, iletişim 
ve sosyal ilişkiler kurmalılar, çalışkan ve 
azimli olmalılar, kendilerini ifade etmeliler, 
finansal olarak bilinçli olmalılar, empati 
kurmalılar, risk almalılar, kendilerini sürekli 
olarak geliştirmeliler ve hata yapmalarına izin 
vermeliler ve bunlardan ders almalılar.

•Kendinizi tanıyın: Kendinizi tanıyarak hangi 
şeylerin size mutluluk verdiğini ve neye 
değer verdiğinizi anlamak daha iyi bir hayat 
yaşamanıza yardımcı olacaktır.
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•Hedeflerinizi belirleyin: Hedeflerinizi 
belirleyin ve bunlar için çalışın. Hedeflerinizi 
gerçekleştirmek için ne yapmanız gerektiğini 
düşünün ve bunları gerçekleştirmek için 
adımlar atın.

•Sağlıklı yaşayın: Fiziksel ve zihinsel 
sağlığınızı koruyan sağlıklı beslenin, yeterli 
egzersiz yapın ve yeterli uyku alın.

•İletişim kurun: İnsanlarla iletişim kurun 
ve sosyal ilişkiler kurun, bu insanlarla 
işbirliği yapmanıza ve iş fırsatlarını 
değerlendirmenize yardımcı olabilir.

•Olumlu düşünün: Olumlu düşünmeye 
çalışın ve pozitif düşüncelerin hayatınızda 
olumlu bir etki yaratacağını unutmayın.

•Kendinizi sürekli olarak geliştirin: Kendinizi 
sürekli olarak geliştirin ve kendinizi zorlayın, 
bu sizi daha iyi bir insan yapacaktır.

•Yeni şeyler denemek: hayatınızda yeni 
şeyler denemek size farklı perspektifler 
sunabilir ve hayatınızı daha anlamlı hale 
getirebilir.

•Finansal olarak bilinçli olun: Finansal 
olarak bilinçli olun ve geleceğiniz için yatırım 
yapmaya başlayın.

•Empati kurun: Empati kurmayı öğrenin ve 
diğer insanları anlamaya çalışın.

•Zamanınızı değerlendirin: Zamanınızı 
değerlendirin ve hayatınızda yapmak 
istediğiniz şeyleri yapmaya çalışın.

Son olarak ise sevdikleri işi 
bulmaları için ve yaşadıkları 
hayattan tatmin olmaları için şu 
önerilerde bulunuyor:

Sevdikleri işi bulmak için gençler kendilerini 
tanımalı, araştırmalı, staj ve iş tecrübesi 
kazanmalı, mentorluk ve danışmanlık 

hizmetlerinden yararlanmalı, networking 
yapmalı, kendilerini geliştirmeli ve fikirlerini 
paylaşmalıdır. Bu adımlar gençlerin sevdikleri 
iş alanlarını ve pozisyonlarını bulmalarına ve 
işte başarılı olmalarına yardımcı olacaktır.

Sevdikleri işi bulmak için gençler 
şunları yapabilirler:

•Kendinizi tanıyın: Hangi işlerin size ilgi 
duyduğunuzu ve yeteneklerinizi belirleyin.

•Araştırma yapın: Sevdiğiniz iş alanlarını ve iş 
pozisyonlarını araştırın ve hangi pozisyonların 
size uygun olduğunu öğrenin.

•Staj ve/veya iş tecrübesi kazanın: 
Sevdiğiniz iş alanında staj yaparak veya iş 
tecrübesi kazanarak işin nasıl yürüdüğünü 
görmeniz ve hangi iş pozisyonlarının size 
uygun olduğunu anlamanıza yardımcı 
olacaktır.

•Mentorluk ve danışmanlık hizmetlerinden 
yararlanın: Sevdiğiniz iş alanında uzman olan 
ve deneyimli kişilerle çalışarak, iş alanının 
gerçeklerini öğrenebilirsiniz.

•Networking: Sevdiğiniz iş alanındaki 
insanlarla iletişim kurun ve onlarla iletişim 
kurun, bu sizin iş fırsatlarını ve bilgi 
kaynaklarını genişletmenizi sağlayacaktır.

•Kendinizi geliştirin: Sevdiğiniz iş alanına 
ilişkin eğitimler ve kurslar alın, bu sizin işteki 
başarınızı arttırmak için gerekli bilgi ve 
yetenekleri kazanmanıza yardımcı olacaktır.

•Fikirlerinizi paylaşın: Sevdiğiniz iş alanına 
ilişkin fikirlerinizi paylaşın ve önerilerde 
bulunun, bu sizin işteki katkınızı arttırmak 
için fırsatlar yaratacaktır.

ChatGPT-Bir Yapay Zeka

ÖĞRENCİYE KİRALIK

»12 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN GETİRİLMEMESİ RİCA OLUNUR.«

23 ŞUBAT PERŞEMBE | 20:00
TURGUT ÖZAL KÜLTÜR MERKEZİ

Çekmeköy’de

Etkinlikleri

cekmekoybelediyesicekmekoybeltr

www.cekmekoy.bel.trDiğer etkinliklerimize sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Ersin Çelik kimdir, kendinizden bahsedebilir misiniz?

Erzurumlu bir ailenin dördüncü çocuğuyum. 41 yaşındayım, 17 yıldır 
gazeteciyim. Kocaeli’nde doğdum, büyüdüm. Ben on dört yaşlarındayken 
İstanbul’a yerleştik. Lise eğitimimi İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde 
tamamladım. Uzun yıllar alt yapılarda ve amatör kümede futbol oynadım. 
Lise yıllarında tiyatro yaptım. Yazı, çiziye meraklıydım. Futbolcu olamadım, 
tiyatrocu olmak istemedim, ancak bu ilgiden oluşan çevremin de desteği 
ile gazeteciliğe başladım. 

Gazetecilik hayatınıza ne zaman başladınız?

2005 yılında. 23 yaşındaydım. Askerden yeni gelmiştim. Üniversite 
okuyamamıştım. Fakat gazeteci olmayı çok istiyordum. Lise yıllarından 
ilgim vardı. Ofisboy olarak başladım. Allah nasip etti diyelim.

Gazetecilik kariyerinizde dönüm noktası sizin için 
neresidir?

Ben sebep sonuç ilişkilerine çok önem veriyorum. Hayatımda hep 
sebepler oldu, gazetecilik de buna dahil. Dönüm noktam ilk haberimin 
yayınlanmasıydı. Gerçek Hayat dergisinde kendime yer edinmeye 
çalışıyordum. Derginin sahibi Türker Saltabaş abinin paltosunu tamire 
götürmüştüm. Kapalı Çarşı’da örücü Seyfi Usta vardı. İki yıl önce 
pandemide rahmetli oldu. O paltoyu tamir ederken sohbet ettik. İlginç 
bir hikayesi vardı. Hem mesleğine hem de memlekete dair tanıklıklar... 
Ben sordum o anlattı. Bu arada paltoyu tamir etti. Dergiye döndüm. 
Ramazan Bayramı arifesiydi, çift sayı çıkacak ve röportaj eksiği vardı. Seyfi 
Usta’dan bahsettim. “Hemen git röportaj yap” dediler. Elimde kayıt cihazı 
ve fotoğraf makinesi ile koştur koştur Seyfi Usta’ya yetiştim. Yeniden 
sordum, yeniden uzun uzun anlattı. Röportaj yayınlandı, ilk imzalı işim 
oldu ve yazı işlerine alındım. Dönüm noktam Seyfi Ustadır.

Gerçek Hayat Dergisi’nden bahsedebilir misiniz? Yıllar 
sonra aynı medya grubu çatısı altında birliktesiniz 
tekrardan.

Gazetecilik okumadım ama okulum Gerçek Hayat dergisidir. Sadece 
benim değil, onlarca ismin ilk ya da orta mektebidir. Yayınlandığında 
lisedeydim. Haftalık çıkıyordu ve zaman zaman okurdum. Sonra 
kadrosuna girdim. Dergi çok cesurdu. Bu tabii kadroyla ve anlayışla 
alakalı. İsmet Özel, Hakan Albayrak, Hayrettin Karaman, Murat Menteş, 
Gökhan Özcan gibi isimler yazıyordu. Kritik ve zor dönemlerdi. AK Parti 
tek başına iktidar olmuştu ancak 28 Şubat’ın baskısı devam ediyordu. 
Başörtüsü yasağı ve eylemler sürüyordu. Gerçek Hayat, baskılara 
direnenlerin hem sesi hem soluğu oluyordu. Amerika’nın Irak’ı işgaline 
karşı çıktı. Öncüydü. Yeni muhabir olarak tanıklık ettim, Türkiye’nin son 
çeyrek asırdaki en kritik yılına. Birçok olay bu yıl içinde yaşandı. Dergi 
de tavrını her daim ortaya koydu. Yıllar içinde matbu yayıncılık zorlaştı. 
Sermaye gücü gerekti. Gerçek Hayat 2015’te Albayrak Medya tarafından 
satın alındı. Benim için ayrı bir heyecan oldu tabi. Okulumla bu sefer yazar 
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olarak buluştum. Gerçek Hayat şimdi aylık olarak 
ve önemli araştırma dosyaları yayınlayan ve yine 
tavrını ortaya koyan bir dergi olarak çıkmaya 
devam ediyor.

Eşinize Nuriye hanımefendi de 
gazeteci. Gazeteci bir çift olmanın 
kolaylıkları var mı? Ne gibi artıları var 
bahsedebilir misiniz?

Benim açımdan kolaylıkları çok fazla. Bu soruyu 
Nuriye Hanıma sorsanız o da kolaylıklarından 
bahsedecektir. Çünkü biz hayatı ve hayatlarımızı 
zorlaştırmamak üzerine bir yuva kurduk. 
Gazeteciliği çok seviyoruz. İnsanın sevdiği bir işi 
yapması büyük nimet. Eşimi, işimi ve doğal olarak 
eşimin yaptığı işi de seviyorum. Kolaylıklar da 
burada başlıyor. En başta şunu ifade edebilirim; 
birbirimizi anlıyoruz. Yoğunluklularımız sorun 
olmuyor. Bir örnek vereyim. 2021’in Ağustos 
ayında Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 
büyük bir sel felaketi oldu. Sabah ofise gittim. 
Baktım durum feci. Gitmem lazım dedim. 
Aradım, “Hayatım ben Kastamonu’ya gideceğim. 
Birkaç gün kalmam gerekebilir” dedim. Eve 
gittiğimde valizim ve afet bölgesinde ihtiyacım 
olacak atıştırmalıklara kadar her şey hazırdı. Sel 
bölgesinde giyecek çizmem yoktu. “Yol üstünde 
şu alışveriş merkezindeki yapı markette varmış” 
diye de ekledi. Nuriye Hanım aramış giydiğim 
numaraya kadar teyit almış. Birbirimiz için 
böyle onlarca örnek verebiliriz. Mesela TOGG’un 
banttan inme törenine birlikte gittik. Ben 
fabrikadan program yaptım. Nuriye Hanım sosyal 
medya paylaşımları çalıştı. Bunlar birilerine göre 
artı olabilir ama bizim evlilik birliğimizin doğal 
süreçleri. Eşler birbirleri arasında Allah rızasını 
gözetince evlilikte de hayatta da huzur mümkün 
oluyor.
 
TOGG fabrikasının açılışında vardınız, 
birkaç defa da hem fabrikayı hem 
projeyi yerinde gezdiğinizi biliyoruz. 
Gelişmelere hakimsiniz. Süreçle ilgili 
ve çalışmalar ile ilgili edindiğiniz 
bilgileri bizimle paylaşabilir misiniz?

Yakın tarih okumaya ilgim var. Mesleki olarak da 
beni çok besliyor. Devrim arabalarını yapmışız 
ama birileri üretilmesine mani olmuş. Neden? 
Birçok yanıtı var. Mesele sadece ekonomi değil. 
Maddi katma değer değil. Toplumsal olarak 
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özgüvenimizin, cesaretimizin ve Türkiye’nin büyük 
potansiyelinin sindirildiği bir kumpas Devrim 
otomobilinin başına gelen. TOGG da sadece 
yerli araba değil, aynı zamanda 60 yıllık ezikliğin 
sona ermesi, hasretin patlaması. 2019 yılının 
son günlerinde yapılan ilk tanıtımına gitmiştim. 
Gözlerde, zihinlerde bir “acaba” vardı. Açıkçası 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın inancı henüz herkese 
sirayet etmemişti. Ancak üç yıl içinde araba seri 
üretime geçti. Mesele de zaten araba üretmenin 
ötesine geçti. Dünya yeni bir döneme girdi. Yeni 
bir çağ başladı. Devrim otomobillerinin devri 
geçti. Otonom araçlar var artık. Türkiye de kendi 
yeni yüzyılına tüketici ve montajcı olarak değil 
üretici olarak giriyor. Oyun kurucu bir rolden 
bahsediyoruz. Türkiye şimdilik bir fabrika kurdu. 
Gemlik’teki bu tesis sadece araba üretmeyecektir. 
Yeni fabrikalar, yeni araçlar, cihazlar gelecektir. 

Youtube’da aktif olarak içerik 
üretmeye ne zaman başladınız?

Aslında 2010 yılında denemelerim olmuştu. 
Haber7’de editördüm. Vlog tarzı haber videoları 
çekmiştim. Fakat YouTube bu kadar etkin 
değildi. Zamanla görsel yayıncılığın merkezi oldu. 
Türkiye’de bugün 60 milyondan fazla YouTube 
abonesi var. Televizyonculuk ve yayıncılık YouTube 

merkezli olmaya başladı. Uzun zamandır içerik 
üretim tarafındayım. Son bir yıldır Yeni Şafak’ın 
kanalında haftalık canlı program yapıyorum. 
Televizyon disiplininde. Elli bölümü geride 
bıraktık. İnanılmaz bir izleyici kitlesi oluştu. 
Yayınlayamadığımız haftalar oldu. Gazetenin 
telefonları susmadı.

Sizin için en geniş kitleye hitap eden 
platform hangisidir?

Rakamlara bakılırsa Facebook. Etki olarak da 
Facebook önde görünüyor. Bir de Facebook’un 
kurduğu Meta ekosistemi var. Instagram ve 
WhatsApp da buraya dahil. 

Yeni sosyal medya yasası hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Gerekliydi. Geç bile kalındı. Çünkü düzensizlik ve 
kontrolsüzlük kendi içinde doğru olmayan bir 
düzen inşa etti. Buna alışkanlıklar da diyebiliriz. 
Şimdi bazı kullanıcılar düzeni sansür olarak 
algılıyor. Hayır. Gerçek hayattaki kurallar sosyal 
medyada da geçerli. Anonim hesap açmak bir 
insana gerçek hayatta meşru olmayan haklar 
doğurmuyor. Sosyal medyayı sınırsız özgürlük 
alanı gibi görmek büyük bir yanlış. Böyle bir 

Biz yeni mezunların 
hatta öğrenciyken 

mesleğe başlayanların 
medya merkeziyiz. 

Bu sayede kendi 
kültürümüzü inşa 

ediyoruz. 
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özgürlük dünyada yok. Kimse bu hakkı vermez. 
Sınırsız özgürlük iddiasında olanlar sosyal medya 
şirketlerinin içerik politikalarına ve bu mecraların 
kullanıcılar üzerindeki yaptırım gücüne baksınlar. 
Öyle bir güç ki hiçbir devletin anayasası ve 
hukuk sistemi bugün sosyal medya şirketlerinin 
politikalarının üzerinde değil.

Youtube’da planladığınız yeni içerikler 
ve projeler var mı?

Var. Çünkü medyanın merkezi artık YouTube. 
Bizler de yeni içerik formatları üzerine çalışıyoruz.

Sosyal medyanın geleneksel medyanın 
yerini alacağını düşünüyor musunuz?

Aslında aldı. Bu bir süreçti ve artık tamamlanma 
evresine girdi. Hatta sosyal medya bile kendi 
içerisinde geleneksel ve yeni medya olarak 
ayrışmaya başladı. Mesela Facebook, 15 yaşındaki 
kullanıcılar için geleneksel bir medya. Zaten 
kullanıcı profili bu sonucu veriyor. Facebook daha 
çok anne, baba, nine, dede ve yakın akrabaların 

mecrası haline geldi. 

Gazetecilik farklı bir boyut kazandı 
sosyal medyanın etkisiyle bu durumla 
ilgili değerlendirmeniz nedir? 

Matbu gazetecilik dönüşüyor. Bu bir yok oluş 
değil. Yenilik. Ayak uyduranlar dijitalde de ayakta 
kalacaklar. Sosyal medya süreci hızlandırdı. 
Yeni okur profilleri oluştu. Adına da takipçi ya 
da kullanıcı deniliyor. Bu dönüşümün olumlu 
yönlerinin başına; bilgi ve habere her an ulaşmayı 
yazabiliriz. Çünkü herkes böyle düşünüyor. 
Bunun yanında çeşitlilik arttı. Maliyetler düştü. 
Olumsuz yönleri de var. Kalite düştü. Bu zamanla 
yükselecektir ancak şu anda bir arayış var. Fakat 
asıl sorun; bilgi ve habere olan güven azaldı. 
Çünkü teyit edilmeyen, tamamen sahte içerikler 
gündemi esir alıyor. Gazetecilik bu anlamda 
can çekişiyor. Bir de sosyal medya kutuplaşmayı 
artırdı. Bunda takipçi yani okurun da payı var. 
Etkileşim denilen canavar maalesef böyle bir 
dayatma yapıyor.

70



Peki, Yeni Şafak çalışmaları nasıl 
gidiyor. Özellikle dijital anlamda 
güzel çalışmalara imza atan bir yayın 
grubusunuz bu başarının arkasında 
neler var?

Yeni Şafak medyada büyük bir marka. 28 yıl 
önce yayınlanmaya başladı. Zor zamanlarda dik 
duruşuyla biliniyor. Yeni Şafak geleneksel medya 
birikimini dijitale taşıdı ve büyük bir platforma 
dönüştü. Sosyal medyada çok güçlüyüz. Sadece 
Yeni Şafak olarak değil bu kültür bir TVNET 
kanalını inşa etmişti zaten. Son beş yıldır ise 
dijitalde yeni markalar oluşturdu. Bu başarının 
arkasında birçok etken var. Ancak temelinde 
insana yapılan yatırım var. Yeni Şafak okul olmaya 
devam ediyor. İçinden çıkan markaları yöneten 
ve buralarda çalışan yeni iletişimciler sıfırdan 
yetişiyorlar. Biz yeni mezunların hatta öğrenciyken 

mesleğe başlayanların medya merkeziyiz. Bu 
sayede kendi kültürümüzü inşa ediyoruz. 

Son olarak Çekmeköy 2023 dergisi 
okurlarına mesajınız nelerdir?

Çekmeköy 2023 dergisinden haberim vardı. 
Zaman zaman okuyordum. Çünkü önemli 
isimlerle söyleşiler yapıyorsunuz. Dergicilik hala 
önemli. Çünkü özgün içerik üretimi demek. Bu 
yüzden kıymetli okurlarınızdan ricam, lütfen 
elinizde tuttuğunuz dergiye sahip çıkın. Bunu bir 
gazeteci olarak, mesleğe dergiden başlamış biri 
olarak söylüyorum. Umarım daha uzun süreler 
yayınlanmaya devam edersiniz.

Büşra Tosun 
Yörük
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Türkiye’nin dev eserleri

İSTANBUL
HAVALİMANI
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İstanbul Havalimanı, Türkiye’nin 
İstanbul şehrinde hizmet veren 
uluslararası havalimanıdır. Şehrin 
Avrupa Yakası’nda, Karadeniz kıyısındaki 
Tayakadın ile Akpınar köyleri arasında 
yer alan havalimanı 29 Ekim 2018’de 
açılmıştır. İlk uçuş TK2124 koduyla 
29 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’dan 
Ankara’ya yapılmıştır. Tüm etapları 
tamamlandığında 76,5 kilometrekare 
alana, yıllık 200 milyon yolcu kapasiteye 
çıkarılabilen 2 terminali ile birbirinden 
bağımsız altı pisti olacak şekilde hizmet 
verebilecektir. İnşa aşamasında iken 
havalimanının proje ismi İstanbul Yeni 
Havalimanı olarak belirlenmesine 
karşın, tamamlandığında adı İstanbul 
Havalimanı olarak açıklanmıştır.

Resmi açılışı 29 Ekim 2018’de 
gerçekleştirilen havalimanının adı 
aynı gün İstanbul Havalimanı olarak 
açıklandı. Havalimanının üçüncü pisti, 
devlet konuk evi ve camisi 14 Haziran 
2020’de açıldı. 17 Temmuz 2020’de 
havalimanında bir müze ziyarete açıldı.

•4 Ekim 2019’da havalimanı içerisinde 
bir kütüphane hizmete açıldı.

•25 Haziran 2021’de Türkiye’nin ilk 
spotter alanı açıldı.

Yapı

Terminaller
Ana terminal binasının büyüklüğü 1,3 milyon 
metrekaredir. 2020’de LEED sertifikası alan 
terminal binası, dünyada bu sertifikaya sahip en 
büyük binadır.

Pistler
Havalimanına ait büyük uçuşların iniş ve 
kalkışlarına uygun 3,5-4 km uzunluğunda 
Karadeniz’e dik olan 5 pist ve Karadeniz’e uzanan 
1 pist olmak üzere toplam 6 pist bulunuyor.
Bu pistler sayesinde F kodlu en büyük yolcu 
uçakları Airbus A380 ve Boeing 747-8 alana iniş 
yapabiliyor.
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Bulunan iki taksi yolu 3.500 metre uzunluğunda 
ve 45 metre genişliğinde. Bu taksi yollarının acil 
pist niteliği bulunuyor. Bunlara bağlı küçük taksi 
yolları da inşa edildi.

Hava Trafik Kontrol Kulesi

Temeli 2016 Ekim ayında atılan, 90 metre 
yüksekliğinde ve 17 katlı olarak projelendirilen 
hava trafik kontrol kulesi, lale figürlü tasarımı ile 
2016 Uluslararası Mimarlık Ödülünü kazandı.

Havalimanında 40.000 araç kapasiteli park yeri 
bulunmaktadır. Ayrıca havalimanı içerisinde Yotel 
adlı ve 451 kabinli bir otel hizmet vermektedir. 
Şubat 2020'de havalimanında bir adliye açıldı. 

İstanbul Havalimanı, faaliyete geçmesinin 
ardından geçen 4 yılda küresel salgına rağmen 
164,1 milyon yolcuyu ağırladı. 262 noktaya 
uçulan havalimanında 1 milyon 117 binden fazla 
sefer gerçekleştirildi.

Cumhuriyet döneminin en büyük projeleri 
arasında gösterilen ve Türk havacılığı için kritik 
aşamalardan biri olarak kabul edilen İstanbul 
Havalimanı'nın hizmete açılmasının ardından 4 
yıl geçti.

Toplam 76,5 milyon metrekare alan üzerine 
inşa edilen ve birçok yönden dünyada ilkleri 
barındıran İstanbul Havalimanı'nın ilk fazının 
açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
dönemin TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın yanı 
sıra dünyanın dört bir yanından 50'nin üzerinde 
üst düzey konuğun katılımıyla 29 Ekim 2018'de 
gerçekleştirilmişti.

Açılışa Arnavutluk, Sırbistan, Katar, KKTC, 
Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Moldova, 
Pakistan, Sudan, Bosna Hersek ve Bulgaristan 

gibi ülkelerden cumhurbaşkanı ve başbakan 
düzeyinde katılım olmuştu.

İstanbul'u hem yolcu hem de kargo 
taşımacılığında dünya havacılık sektörünün 
HUB'ı haline getirecek yeni havalimanı, geniş 
terminalleri ve gümrüklü alanları, bağımsız 
pistleri, apronu, otopark, yeme-içme ve sosyal 
donatı alanlarıyla küresel havacılıkta dikkati 
çekiyor. Havalimanında hâlihazırda 288 mağaza 
bulunuyor.

1 Milyon 117 Binden Fazla Sefer 
Gerçekleştirildi

Dünyanın en büyük terminaline sahip olan ve 
1 milyon 400 bin metrekare tek çatı altındaki 
ana terminal binasında hizmet veren İstanbul 
Havalimanı, hâlihazırda yıllık 90 milyon yolcu 
ağırlama kapasitesiyle öne çıkıyor.

İstanbul Havalimanı, açılışının ardından geçen 4 
yıllık sürede, 24 Ekim 2022 itibarıyla 164 milyon 
83 bin 783 yerli ve yabancı yolcu ağırladı. 262 
noktaya uçulan havalimanında 1 milyon 117 
binden fazla sefer gerçekleştirildi.

Havalimanının açılışının üzerinden henüz 1,5 yıl 
geçmesinin ardından COVID-19 salgınının ortaya 
çıkması sonrası dünya havacılığı tamamen durma 
noktasına gelmiş, İstanbul Havalimanı da 59 gün 
kapalı kalmıştı.

Kovid-19 önlemleri nedeniyle uluslararası 
uçuşların uzun süre yapılamaması ve bazı 
ülkelerin aylarca yurt dışından uçuş kabul 
etmemesi gibi etkenler havalimanının çok daha 
yüksek rakamlara ulaşmasını engelledi.
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Son Bir Yılda 60,6 Milyon Yolcuya 
Hizmet Verdi

İstanbul Havalimanı 25 Ekim 2021-24 Ekim 2022 
tarihleri arasındaki 1 yıllık sürede 60,6 milyon yerli 
ve yabancı yolcuyu ağırladı.

Bu yıl en hızlı toparlanan havalimanları arasında 
yer alan İstanbul Havalimanı 2022'nin 9 ayında ise 
47,6 milyon yolcuya hizmet verdi. Yolcu sayısı iç 
hatlarda yüzde 62, dış hatlarda ise yüzde 102 artış 
gösterdi.

Küresel ticarette hızla artan kargo taşımacılığı için 
de önemli bir merkez olma özelliği taşıyan İstanbul 
Havalimanı'nda bu alanda çok sayıda şirket faaliyet 
gösterirken, buradan kargo için uçulan nokta sayısı 
97'ye yükseldi.

Avrupa'nın En Kalabalık Havalimanı

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları 
Konseyi (ACI) Europe tarafından hazırlanan yıllık 
rapora göre, 2021'de 36 milyon 989 bin yolcu 
sayısıyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olmuştu.

Dev proje, aynı başarıyı bu yıl da sürdürdü. Avrupa 
havalimanlarında personel eksikliği nedeniyle 
zaman zaman kaos yaşanırken, Avrupa'daki 
havaalanları arasında en hızlı toparlanmayı 
(2022'nin ilk yarısında) İstanbul Havalimanı 
yakaladı.

Haziranda Avrupa'da en çok yolcunun kullandığı 
havaalanı olan İstanbul Havalimanı, yılın 3. 
çeyreğini de yolcu sayısında birinci kapattı. 3. 
çeyrekte 19 milyon 957 bin 147 yolcuyla Avrupa'nın 
en yoğun havalimanı oldu.

Çok Sayıda Ödül ve Birincilik

Henüz açılmadan çeşitli mimarlık ödüllerine layık 
görülen İstanbul Havalimanı, hizmete girmesinden 
bu yana onlarca ödül ve sertifikanın sahibi oldu.

Saygın kurumlar tarafından üst üste ödüllere layık 
görülen İstanbul Havalimanı, ne kadar önemli bir 
eser olduğunu da ortaya koydu.

Dünyanın En İyi Havalimanı Seçildi

İstanbul Havalimanı, son olarak 4 Ekim'de lüks 
seyahat konusunda kılavuz ve gezginlerin ilham 
kaynağı olan ve dünyanın her bölgesinden 
okuyucusu bulunan seyahat ve yaşam dergisi 
Conde Nast Traveler tarafından Dünyanın En 
iyi Havalimanı seçildi. Her yıl düzenli olarak 
gerçekleştirilen "Okuyucuların Seçimi" anketinin 
sonucunda "Dünyanın En İyi Havalimanları" 
listesinde İGA İstanbul Havalimanı liderliği 

devraldı.
Regional Air Transport Awards tarafından daha 
önce iki defa "Yılın Havalimanı" seçilen İGA 
İstanbul Havalimanı, bu kez de "Kurumsal Ödül"e 
layık görüldü. Ödül, 9 Eylül'de sahibini buldu.

New York merkezli, dünyaca ünlü Travel and 
Leisure Dergisi'nin "The 10 Best International 
Airports" anketinde "Dünyanın En İyi 10 
Uluslararası Havalimanı" arasında İstanbul 
Havalimanı 94,06 puanla ikinci sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nın bu yıl Havayolu Yolcu 
Deneyimi Derneği (APEX) tarafından "Olağanüstü 
Başarı" ödülüne layık görülürken, 2021'de 5,8 
milyar avro bedelle gerçekleştirdiği başarılı 
refinansmanla da EMEA Finance'ın "EMEA 
Bölgesi'ndeki En İyi Sendikasyon Kredisi" ödülüne 
ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Aylık yaklaşık 500 bin okuyucuya ulaşan ABD 
merkezli seyahat dergisi Global Traveler; bu 
yıl 10'uncusunu gerçekleştirdiği "2022 Leisure 
Lifestyle Awards" ödüllerinde İGA İstanbul 
Havalimanı'nı "En İyi Aktarma Havalimanı", 5'inci 
kez düzenlenen "2022 Wherever Awards'ta" ise "En 
İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı" ödülüne 
layık görüldü.

Skytrax'ten İGA İstanbul Havalimanı'na 
5 Yıldızlı Tescil

İstanbul Havalimanı, en önemli havacılık 
kuruluşları arasında gösterilen Skytrax'in 
değerlendirmesine göre 2020'de aldığı "5 Yıldızlı 
Havalimanı" ödülünü bu yıl (haziran) da kazanarak 
başarısını tescilledi.

Havalimanı, "2022 World Airport Awards" 
kapsamında da "Dünyanın En Aile Dostu 
Havalimanı", "Dünyanın En İyi Alışveriş Deneyimi 
Sunan Havalimanı" ve "Güney Avrupa'nın En İyi 
Havalimanı" uluslararası ödüllerini kazanarak Türk 
havacılığını zirveye taşıdı.

İGA İstanbul Havalimanı "Dünyanın En İyi 
Havalimanları" listesinde de büyük bir ilerleme 
kaydederek 8. sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı, dünyanın en büyük hava 
kargo ağı olan The International Air Cargo 
Association'daki (TIACA) üyeliğini mayısta bir üst 
seviyeye taşıdı.

Havalimanı, bugüne kadar onlarca ödül ve sertifika 
alırken, çok sayıda uluslararası başarıya da imza 
attı.

Editör
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Yorgun argın uyanıp işe gidip, işten dönmekten 
sıkıldınız mı? Erken uyuduğunuz halde yorgun 
uyanıyorsanız bedenen değil zihnen kronik bir 
yorgunluğunuz bulunmaktadır. Kaplıcalar kışın 
stresini, gün içerisinde yaşadığınız zorlu anları 
unutup sakinleşmeniz için yardımcı olabiliyor. 
Peki, strese, zihne, bedene şifa dağıtan bu ferah 
mekânları nerede bulabilirsiniz?  

1.Tuzla Kaplıcaları
Tesis, İstanbul Tuzla içmelerinde bulunan çam 

ağaçlarıyla kaplı 70 dönümlük bir alan üzerinde 
kurulmuş, modern ve tarihi bir tesistir. Tesis 
bünyesinde Konaklama, Bilgisayarla Check-Up, 
Kür Merkezi, Akupunktur, İçme Kürü İnhalasyon 
Kürü, Tıbbi Masaj, Bitki Çayları, Restoran ve Perhiz 
Lokantası hizmetleri verilmektedir. 

Tuzla İçmeler kaplıcalarına ister Tem otoyolundan 
isterseniz de E-5 otoyolundan ulaşabilirsiniz. 
Konum itibariyle çok güzel bir konumda yer 
almaktadır. Aracınız yok ise Kartal’a kadar 

İSTANBUL’A YAKIN 
KAPLICALAR
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metro ile gelip daha sonra İçmeler otobüsüne 
binebilirsiniz. Peki, İçmelere giden otobüsler 
hangisi diye merak ediyorsanız. Topkapı-
Cevizlibağ (500 T) , Kadıköy-Tuzla (130-130A) 
otobüs hatları tesisin önünden geçmektedir. 
Kocaeli tarafından geliyorsanız Pendik-Tuzla 
minibüsleri de tesisin önünden geçiyor.

Dilerseniz Haydarpaşa-Gebze banliyö trenini 
kullanarak içmeler durağına gelebilirsiniz. 
İçmeler durağı ile kaplıcalar arası sadece 5 dakika 
sürmektedir. 

2.Yalova Kaplıcaları
Yalova Termal Kaplıcaları, 4000 sene önce bir 
takım doğa olayları sonucu oluşmuştur. 2000 
seneden fazla süredir insanların şifa aradıkları yer 
haline gelmiştir.

Tarihte Pitiya olarak bilinen bölgede kurulu 
Yalova Termal Kaplıcaları, Yalova il merkezinden 
12 km. uzaklıkta, Yalova Termal ilçesi içerisinde 
iki dağ arasında, bir arada ender görülen 
harika bir bitki örtüsü ile kaplı bir vadidir. 3600 
dönüm orman arazisine sahiptir. Yalova Termal 
Kaplıcalarının ilk hamamları yaklaşık 1600 sene 
önce Bizans İmparatoru Constantinus (312-337) 

tarafından yaptırılmıştır. Daha sonra çeşitli Bizans 
İmparatorları tarafından birçok tesis yaptırılmıştır. 
Osmanlı Yalova’yı fethettiğinde, başkent Bursa 
olması ve orada da kaplıca olması nedeniyle 
termale gereken önem verilmemiştir.

Yalova Kaplıcalarına gitmek belki Tuzlaya 
gitmekten daha rahat ve konforludur. Tek 
yapmanız gereken Pendik’ten kalkan arabalı 
vapur ile Yalova’ya geçmektir. Yaklaşık yarım saat 
içinde Yalova merkezde oluyorsunuz. Bundan 
sonrası da şehir merkezinden kaplıcalara giden 
minibüslere binmektir.

Kaplıcalara giderken çok güzel manzaralara 
şahit olacaksınız. Aracınızla gitmek isterseniz de 
Orhangazi Köprüsü’nü kullanarak  1,5 saat gibi 
kısa bir sürede varabilirsiniz.

3.Gönen Kaplıcaları
Kaplıcalar çevresinde yapılan hafriyatlar sırasında 
ortaya çıkan mozaikler, yazılı taşlar sütun 
başlıkları, madeni paralar gibi tarihi eserler 
Gönenin, yerleşim yeri olarak kullanılmasının 
Milattan Önceye dayandığını göstermektedir 
.MS.II.yy. ait bulunan kitabelerde şehrin adı ‘Sıcak 
Su Şehri, Thermi’, hamamlarda ‘Granikaion 
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Hamamları’ olarak geçmektedir. Bu kitabelerde, 
sıcak suyun şehir için önemli olduğu ve şifa 
dağıtan suyun insanlara sunulması için yardım 
yapan yönetici ve kişilerin isimleri belirtilmektedir.

Uzun süre Bizans yönetiminde kalan bölge, 
13.yy’da Anadolu Selçuklularının eline geçmiş, 
bu Devletin dağılmasından sonra Karesi Beyliği 
yönetiminde kalmış ve nihayet 1334 yılında 
Osmanlı idaresine katılmıştır.

93 harbi denilen 1877-1878 Türk-Rus savaşının 
ardından Balkanlar’dan ve Kafkasya’dan çok 
sayıda Türk boyu göçmen olarak gelip Gönen’e 
yerleşmiştir.

Konum olarak düzlük üzerine kurulu olduğundan 
ulaşımı çok rahattır. Eskiden 4,5 -5 saatte 
İstanbul’dan ulaşılabiliyordu. Şimdi ise bu süre 
3,5-4 saate indi. Kendi aracıyla gitmek isteyenler 
Bursa yolunu takiben Bandırma yoluna girmesi 
ardından ise yol ayrımında Gönen tabelasını 

takip etmeleri yeterlidir. Bir diğer alternatifiniz 
ise otobüsle gitmektir. İstanbul’dan ve büyük 
şehirlerden direkt seferler vardır. Kamil Koç ve 
Metro Turizm firmaları düzenli olarak seferler 
düzenlemektedir.

Başka bir alternatif ise İDO seferleri Bandırmaya 
gelip, oradan da kara yoluyla yapacağınız 30 
dakikalık bir yolculukla ulaşmaktır. Kısacası 
ulaşım konusunda çok büyük sıkıntılar 
yaşamazsınız. 

4.Sakarya Kaplıcaları
Sonraki durağımız ise yakın zamana kadar pek 
bilinmeyen Sakarya Kaplıcaları. Son dönemlerde 
diğer kaplıca bölgelerini tahtından indireceğe 
benziyor. Gerek doğasıyla gerek sularının kalitesi 
gerekse İstanbul’a yakınlığıyla son dönemler 
İstanbulluların gözdesi haline geldi. Bunların 
yanı sıra konaklayabileceğiniz birçok kaliteli oteli 
de bünyesinde bulunduruyor. İster günü birlik 
isterseniz de konaklamalı gidip faydalanabilirsiniz.
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5.İznik Keramet Ilıcası
İstanbul’a uzaklığı İzmit Körfezi üzerinden 
yaklaşık 190 km, Osmangazi Köprüsü üzerinden 
yaklaşık 110 km. yaklaşık 1 saat 30 dakikada 
gidebileceğiniz bir kaplıca.

Doğal ve büyük bir kaplıca havuzunda doğa 
içesinde sıcak ve şifalı suyun  çıkarılacağı 
Bursa’nın tarihi ilçesi İznik’te bulunan Keramet 
Kaplıcaları hafta sonları  tercih edilebilir. Bu 
arada tatil günlerinde kalabalık olduğunu da 
hatırlatalım.

6.Oylat Kaplıcaları
İstanbul’a 300 km mesafede olan Oylat 
Kaplıcaları.

Eski dönemlerden bu yana kullanılan Oylat 
Kaplıcaları Bursa’nın İnegöl ilçesindedir. Oylat 
Kaplıcaları suyu birçok tedaviyi destekleyici 
özellikler taşıdığı  bilinmektedir.

7.Kükürtlü Kaplıcaları
Uludağ Üniversitesi bünyesinde işletilen Kükürtlü 
Kaplıcası Bursa’nın Osmangazi ilçesi Çekirge 
Semtinde bulunmaktadır. Kaplıcanın diğer adı 
Atatürk Rehabilitasyon Merkezidir.

Değişik büyüklükte havuzları bulunan kaplıca  
Romatizmal hastalıklar, ortopedik hastalıklar, 
cilt hastalıkları, yumuşak doku rahatsızlıkları 
destekleyici faydası bulunmakta.

Büşra Tosun 
Yörük

79



röportaj Gökçe 
Demirelli 

Buran

İstanbul Üniversitesi İletişim 
Fakültesinden mezun 
oldum. Çeşitli kurumsal 
firmalarda uzun yıllar çalışsam 
da üniversitede okurken 
bile yayıncılık hayatının 
mutfağındaydım, kurumsal 
hayatta da bir an olsun 
bırakmadım. Öyle bir tutkuydu 
ki benim için, okulumun 
Beyazıt’ta olması, sahaflar, 
kitap kokusu, Türkçeye 
olan aşkım, üniversitenin 
kütüphanesi zannediyorum 
beni öğrenciyken Cağaloğlu’na 
sürükledi. Pek çok yayınevini 
dolaştım, öğrenci olarak ne 
iş olsa yaparım, dedim. Dizgi, 
deşifre, son okuma, redaksiyon 

derken editör oldum, hayalimi 
gerçekleştirdim ve kurumsal 
hayata veda ettim. Kendime 
henüz yazar demesem de 
çocuk kitaplarım da var. 
Editörlüğün her alanını 
seviyorum; kurgu, kurgu 
dışı ayırt etmem ama 
çocuklara dair her şey beni 
ayrı heyecanlandırıyor. Ayrıca 
“Doğru Yazalım, Doğru 
Konuşalım” eğitimleri de 
veriyorum. Türkçe bir yana 
dünya bir yana. 

Editörlük ve yazar 
arasındaki çetrefilli 
ilişkiyi bütün yazarlar ve 
editörler bilir. Çetrefilli 
olmasının nedeni, kişisel 
beğenilerin farklılığından 
mı kaynaklanır yoksa 
edebiyatın kabul görmüş 
kriterlerini koşulsuz 
uygulama isteğinden mi? 
Ayrıca uyumlu çalışan yok 
mudur?

Editör bir denge unsurudur, 
köprü görevi görür yazar, 

İki edebiyatçı yan 
yana gelince ne 
soru biter ne de 

yanıtlara nokta konur! 
Yıllar yılı doğru ve 

layıkıyla kullanmak 
için çabaladığım, 

her platformda 
savunduğum dilimiz, 

Türkçemiz konusunda 
en az benim kadar 
titizlik gösteren bir 

editör, bir yazar Gökçe 
Demirelli Buran. 

Sevgili Gökçe Demirelli 
Buran, sizi ilk kez bu 

söyleşide adınızı duyacak, 
tanıyacak olan okurlar 
için nasıl tanımlarsınız 

kendinizi? 

Öncelikle çok teşekkür 
ederim nazik davetiniz için 

Sevgili Meliha Akay. Kıymetli 
okurlarımızı can-ı gönülden 

selamlıyorum. İnsanın kendini 
anlatması zordur. Ben “Kelime 

Tamircisi”yim, işine âşık bir 
editör olduğumu söyleyebilirim. 

2004 yılında
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tasarımcı, çizer, yayınevi hatta okuyucu arasında. 
Aslında bu çetrefilli durumu günümüzde 
bunlarla sınırlayamam, ne yazık ki artık satış 
kaygıları, yayıncılık maliyetleri, kâğıt fiyatları… Her 
sektörde olduğu gibi yayıncılık sektöründe de 
ne yazık ki zor zamanlardan geçiyoruz. Eserleri 
değerlendirme kriterlerine de yansıyor bu durum. 
Eskiden sadece eserin niteliği baz alınırken 
şimdi satış kaygılarıyla beraber değerlendirmeler 
yapılıyor. Çok değil geçen mayıs ayında kâğıdın 
tonu bir yılda 5 bin liradan 25 bin liraya çıktı. 
Ekim ayında 400 sayfalık bir kitaptan 2 bin adet 
basmanın maliyeti 2022’nin başından bu yana 
%175 arttı. Oranlara bakar mısınız? Şaşırmıyoruz 
da artık çünkü her şey böyle. Yazar tarafı da var. 
Dört yüz elli sayfalık kitap geliyor elime, yazarım 
hacimli bir eser olmasını istiyor, başladığımda 
birbirini tekrar eden sayfalarla, akıcılığı bozuk, 
kopuk metinlerle karşılaşıyorum ki bunu yazara 
anlatmak bazen yorucu olabiliyor, dört yüz 
sayfanın yayınevine maliyetini anlatmak daha 
da zor olabiliyor. Bunları bir kenara bırakırsam 
bazı yazarlar metinleriyle öyle bir bağ kuruyorlar 
ki noktalama işaretleri, yazım yanlışları hariç 
lütfen bir kelime bile değiştirmeyelim diyebiliyor. 
Dayanamıyorsunuz mantık, bağlam hatalarını 
açıklıyorsunuz kabul etmiyor. Siz de eserden 
isminizi çektiriyorsunuz. Her eser imzanız çünkü… 
Noktalama işaretlerime dokunma, diyen de 
olabiliyor. Bazen de tam tersi, “Eti senin kemiği 
benim” diyorlar. Yaptığınız her düzenlemeyi 
yazarınızın onayına sunuyorsunuz, keyifle fikir 
alışverişi yapıyorsunuz, ortaya harika bir çalışma 
çıkıyor. Ben şöyle düşünüyorum: Yazar bir eseri 
yaratıyor ve bu, gerçekten sancılı bir süreç. Tabii 
ki pek çoğu değerlendirilsin, bu aşamadan sonra 
da eserine pek dokunulmasın istiyor ama diğer 
tarafta ne yazık ki işler böyle yürümüyor.

Editör eseri eline aldığında ona bir tamirci 
gibi yaklaşır. Eserin eksik ve güçlü yönlerini, 
geliştirilmesi gereken yerlerini, mantık ve kurgu 
hatalarını, akıcılığı bozan etmenleri ve daha 
pek çok şeyi tespit ederek yazarıyla paylaşır. 
Her zaman söylerim, Ayfer Tunç’un sözü, belki 
siz de duymuşsunuzdur: “En iyi yazarların bile 
editöre ihtiyacı vardır” der Sayın Tunç ve ne 
kadar doğrudur. Zannediyorum burada editörün 

amacının kitabı daha iyi hale getirmek olduğu 
bazen unutulabiliyor, yapmak istediğiniz 
müdahaleler bir süre sonra çatışmaya dönebiliyor. 

Uyumlu çalışan da çok var aslında hem 
kendimden hem etrafımdan biliyorum. Biraz 
kimya işi değil midir ikili ilişkiler? Editör ve 
yazar arasındaki ilişki oldukça yoğun; sürekli iç 
içeler, paylaşım, fikir alışverişi halindeler. Uyum 
yakalandı mı her şey çok daha keyifli hale geliyor. 
Yeri gelmişken “Pelitya” ve “Doğu İstanbul’un 
Batısı” kitaplarınızda beraber çalışmıştık, tesadüf 
eseri bir araya geldiğimiz 2020 yılından beri bu 
güzel eserler vesilesiyle sizin gibi ömürlük bir dost 
kazanmış oldum. Mesleğim sayesinde nice dostlar 
kazandım, sanırım işimin en çok bu yönünü 
seviyorum.

Bir dönem eli kalem tutan yazarlığa 
soyunmuştu. Son dönemde ise bu, 
editörlük mesleğine kaydı. Sizce nereden 
kaynaklandı bu? Gerçekten bir editör açığı 
mı vardı, başka nedenlerden ötürü mü?

Haklı nedenleri var, en başta kitap okumaya 
olan sevgilerini mesleğe dönüştürme düşüncesi. 
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röportaj

Kitaplarla haşır neşir olup da bu mesleği yapmayı 
kim istemez ki diye düşünmekten kendimi 
alamıyorum. Editörlük ve yazarlık eğitimleri çok 
fazla var, neden, çünkü talep var. Mesleğimin 
artıları çok, kitap okumayı ve dile ilgi duymayı 
bir kenara bırakıyorum, bunlar benim için en 
önemli sebepler, bunun dışında evden çalışabilme 
seçeneğinin olması, yarı zamanlı yapılabilmesi, 
yayıncılık hayatının cazibesi, yazar olup kendi 
kitaplarının editörlüğünü yapmak istemeleri 
gibi pek çok sebep sayabilirim. Aslında editör 
değil de nitelikli editör açığı var diyebilirim. 

Editörlüğü artık sadece kitap, dergi, gazete 
editörlüğü olarak da göremeyiz. Sosyal medyayla 
birlikte içerik editörlüğü de hayatımıza girdi. 
Hem yaratıcı olup hem doğru Türkçeyle yazmak 
oldukça önemli. Sosyal medya iş ilanlarında sıkça 
görüyoruz “Türkçeyi doğru kullanan, dile hâkim…” 
gibi ifadeleri. E-kitaplar, sesli kitaplar… Teknoloji 
hayatımızı kolaylaştırdı ama yazın hayatında 
birilerinin metinleri derleyip toplamasına, 
okuyucuya en kaliteli halde sunmasına ihtiyaç 
var ve bu ihtiyaç hiçbir zaman bitmeyecek. Şimdi 
biliyorsunuz yapay zekâya öykü, roman bile 
yazdırabiliyorsunuz. Etik bulmamakla birlikte 
gelecek bize ne getirecek inanın bilemiyorum. 
Yapay zekâya yazdırdığınız romanı da bir editöre 
okutmalısınız. 

Yazan ile yazarlık arasındaki farkı bile 
bilmeden yazar olunabilir mi?

Günümüzde bu fark artık yok olmak üzere. 
Zor zanaat yazmak, üretmek, ben oldum olası 
yazarların çok özel olduklarını düşünürüm. Henüz 
söylenmemişi söylemek, özgün olmak ya da 
çok klişe bir konuyu bile başyapıta çevirebilmek, 
bunlar çok zor. Son zamanlarda en şaşırdığım, 
okur olmayanların da yazar olmaya çabalaması. 
Şimdi biliyorsunuz, yazarlık eğitimlerinden de 
geçilmiyor, elbette faydalı olup bir yön çizecekler 
de vardır içlerinde ama sayısı nitelik açısından 
beni gerçekten endişelendiriyor. Eğitim alınca 
da biliyorsunuz hemen “ben oldum” deniyor. 
Teknikler dışında yazar olmanın gerektirdiği 
genel kültür, bilgi, birikim ve daha nicesi, bunların 
eğitimle verilemeyeceğini düşünüyorum. Bu 
durumda eğitimler olmasın, yazarlık eğitimle 
olamaz demiyorum elbette ama eğitim alınca 
“Ben yazar oldum” kısmına karşıyım daha çok. 
Eğitim bir kapı aralar ama o kapıyı ardına kadar 
açabilmek, hele o kapıdan içeri adım atabilmek 
beceri ve çok çalışma isteyecektir.

Peki; editör ile yayıncı, editör ile grafiker 
hatta yayın yönetmeni arasındaki ilişkileri 
konu alırsak, bunun bir yöntemi var mıdır? 
Çünkü zamanla yarışıldığını biliyorum. 

Ben bağımsız editörüm, pek çok farklı yayıneviyle 
çalışıyorum ve böylece çok fazla tecrübem 
var. Her yayınevinin dinamikleri, işleyişi farklı 
ama hepsinin ortak bir yönü var: Her şeyin acil 
olması. En çok etkilenenlerden biri editör. Kitabın 
mizanpajı yarım günde, kapak tasarımı belki bir 
iki günde biter ama bir kitabın okunması elbette 
haftalar sürecektir hem de bu okumanın metni 
düzeltmek üzerine olduğunu düşünürseniz 
daha uzun bile olacaktır. Editör köprüdür; yazarla 
görüşür, onun isteklerini yerine getirmeye, 
eseri de en iyi halde okuyucuyla buluşturmaya 
çalışır. Kitabı okuduğu için tasarımcıya nasıl bir 
kapak hazırlaması gerektiğini anlatabilecek kişi 
editördür, tabii yazarın da yayıncının da kendi 
kriterleri çerçevesinde kapakla ilgili istekleri 
farklı görüşleri de olacaktır. Onları orta noktada 
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buluşturacak, eserin mizanpajı yapılırken 
kitabın düzeniyle ilgili her türlü soruya cevap 
verecek yine editördür, yazarın kitap tam baskıya 
giderken aklına bir fikir gelir, örneğin iki sayfa 
daha eklemek isterse o sayfaları okuyacak, kitaba 
ekletecek olan yine editördür, kitabın arka kapak 
yazısını yazacak da editördür. Kitap basıldı, 
gözden kaçan kelime yanlışı da editöründür; maç 
boyunca tüm topları kurtarıp son dakika golü 
yiyerek takımını yenik duruma düşüren kaleci 
gibi. Çocuk kitabı hazırlanıyorsa görseller için 
yazarla çizer arasındaki iletişimi sağlayacak kişi 
de editördür. Kitabın tanıtımına destek olmak, 
tanıtım kanalları bulmak, sosyal medyada destek 
vermek gibi konularla ilgilenecek tabii ki yine 
editördür. Bununla da bitmedi, yayınevine gelen 
yazar adaylarının eserlerini okumak ve bütün 
bu işlerinin arasında onları değerlendirmek de 
editörün görevidir. Yayınevine eser gönderen 
yazar adayı, sık sık kendini hatırlatma ihtiyacı da 
duyar. Biraz önce bahsettiğim gibi kendilerine 
göre haklı sebeplerle sabırsız ve heyecanlıdırlar. 
Editörün bir işi de budur. Yöntem olarak, her 
işte zorluklar var elbette ama işinizi seviyorsanız 
hepsinin üstesinden geliyorsunuz. Ben başka işe 
yarar bir yöntem inanın bilmiyorum.

Günümüz dünyasına bakarsak; para yani 
sermaye oligarşilerle sıkça el değiştiriyor. 
Bu da yayın sektörünü elbette etkiliyor. Bu 
el değiştirmeler bir kaosu da beraberinde 
getiriyor. Yayıncılıkta bir çöküş mü var; yok 
ise ilerleme hangi yönde sizce?

Özgürlük ve demokrasi ortamı sağlandıkça 
onunla paralel yayın sayısı da çeşitliliği de artar. Bu 
hep böyle olmuştur. Yayıncılık sektörü bir ülkenin 
kültürel sermayesidir. Onun çok sesli olması, her 
alanda olduğu gibi, önemlidir. Sorunuza gelirsem 
üretim gücünü, yönlendirmesini kimin elinde 
tuttuğu, ne derece müdahale ettiği, sektör ve 
iktidar ilişkileri, yasaklar, cezalar, engellemeler… 
Bunlar, üzerinde düşünülmesi gereken konulardır. 
Yayıncılık sektörü de elbette siyasetle sıkı fıkıdır. 
Siyasal hayatla ilişkisini satış zincirlerinden kitap 
fuarlarına ve sektörün önemli aktörlerine kadar 
incelemek gerekir. Atılan doğru/yanlış adımların 

nasıl sonuçlar doğurduğunu hep birlikte yaşıyoruz. 
Örneğin kitap zincirlerinin kemikleşmesiyle yerel 
kitabevleri yok olmaya yüz tutmuş, bu zincirlerin 
öne çıkardığı (!) kitaplar, çeşitlilik açısından 
sorunlar teşkil ederek tek tipleşmeye yol açmıştır. 
Tüm giderleri dolar üzerinden hesaplanan 
sektörün ekonomik sıkıntıları bir yana, çok farklı 
sıkıntılar içinde olduğu da ne yazık ki su götürmez 
bir gerçektir.

Yine aynı konudan yol alırsak; köklü 
yayınevlerini bir yana koyarak sormak 
isterim. Yüzlerce yayınevi var. Telif sorunu, 
ücretli kitap basımı, korsan kitap basımı 
ortada. Bu minvalde yeni bir ahlak 
anlayışına ihtiyaç var, geliştirilmesi gerek 
diyebilir miyiz? 

Kesinlikle diyebiliriz. Okuyucu seçme hakkını 
kullansa, seçici olsa, korsan kitap almasa güzel 
bir adım atmış oluruz. Tabii tek dinamik bu değil 
denetlemeler, düzenlemeler de gerekli. Okur 
kitabı beğenirse alıyor, okuyor ama kitap rafa 
gelene kadar arka planda neler oluyor, nasıl bir 
emek harcanıyor elbette bilmiyor. Şu anda ne 
yazık ki çok büyük bir telif sıkıntısı var. Yayınevleri 
maliyetlerini minimuma indirmeye çalışıyor. 
Eskiden sözleşme yapılır yapılmaz daha eser 
satışa çıkmadan ilk baskının telifini ödemek 
oldukça yaygındı, şimdi bırakın ödemeyi, telifsiz 
basmak için pek çok yol deneniyor. Ücretli kitap 
basımı da bu anlamda son zamanlarda çok tercih 
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röportaj

ediliyor ve oldukça yaygınlaştı. Aslında ben ücretli 
kitap basımına farklı bir gözle bakıyorum. Kendi 
yazarlarıma, eserleri çerçevesinde uygun olacak 
yayınevlerinin listesini iletiyorum. En son ücretli 
basımla ilgili bilgi veriyorum, önermiyorum. Bir de 
yazarlar, hele ilk eserleriyse heyecanlı ve sabırsız 
oluyorlar, bir an önce fiziki olarak eserlerini ellerine 
almak, kitapçılarda görmek istiyorlar. İşte ücretli 
basımda her kitapçıda göremiyorsunuz. Bazen 
de ben uygun yayınevlerine eserimi gönderip 
sabırla bekleyeceğim, diyenler de oluyor ama 
bu süreç öyle yorucu ki yolun yarısına gelmeden 
-kendine göre haklı sebeplerle- ücretli bastırmaya 
karar veriyor. Çünkü eserinizi gönderdiğiniz 
yayınevinden olumlu, olumsuz cevap alana kadar 
başka bir yayınevine gönderemiyorsunuz. Cevap 
verme süreci üç ila altı ay arasında değişebiliyor. 
Yayınevleri olumsuz değerlendirdikleri eserlerde 
eser sahibine herhangi bir bilgi vermeyeceklerini 
de belirtiyorlar. Yazar ücretli bastırmaya karar 
veriyor ve kitap basıldıktan sonra verdiği karardan 
fazlasıyla pişman oluyor. Neden derseniz, telifli 
bastırdığınızda yayınevi kitabınıza sahip çıkıyor, 
her aşamada yanınızda oluyor. Bunlardan en 
önemlisi kitap basıldıktan sonra desteğe devam 
etmesi. Ücretli basımda böyle değil. Sizin, yakın 
çevreniz ve kendi imkânlarınızla tanıtabildiğiniz 
kişiler hariç kitabınızdan kimsenin haberi olmuyor. 
Kitabınız basılıyor, yayınevinin işi bitiyor. Son 
zamanlarda farklı imkânlar sunan yayınevleri varsa 
onları tenzih ederim ama durum maalesef böyle. 
Bu bilincin zamanla yerleşeceğini düşünüyorum. 
Dediğim gibi öyle tatlı bir heyecan ve sabırsızlıkla 
çıkıyorlar ki yola, basım sonrasını düşünmek bile 
istemiyorlar. Yeter ki o kitap ellerinde olsun.

Tabii bu durumun yarattığı tek sıkıntı bu değil. 
Günümüzde nitelikli olsun olmasın, editör 
elinden geçsin geçmesin, her eser basılabiliyor. 
Okuyucunun yazım, mantık hatalarıyla dolu bir 
eserin yayınevine dikkat etmesi lazım. Korsan 
kitap almaması lazım. Kısacası okurlar, yayıncılar 
ve sektördeki herkesin birlikte savaş vermesi 
gerektiğini düşünüyorum.

En özel, en değerli soruya geldik. Dilimiz, 
Türkçemiz! Sizin bu konuda çok çaba 

harcadığınızı biliyorum. Dilimizi hoyratça 
kullananlara karşı ne yapılmalı? Nasıl bir 
önlem alınmalı? Bireysel olarak kendimi 
de katarak çabalıyoruz diyebilirim ama bu 
yeterli mi? 

Ben bu konuda gerçekten çok hassasım. Lise 
yıllarımda Türkiye’nin Einstein’ı rahmetli Prof. Dr. 
Oktay Sinanoğlu’nu tanıdım, kitaplarını okudum. 
O satırlar bana öyle tohumlar ekti, öyle içime yer 
etti ki “Dilimiz kimliğimizdir”i özümsedim. Herkes 
üzerine düşeni yapmalı. Hiçbir şey yapamıyorsa 
önce kendi öğrenip yakın çevresini düzeltmekle 
işe başlamalı. Bana göre bir editörün diksiyonu 
da çok önemli, Türkçeye sadece yazarken dikkat 
etmemeli, diksiyonu da çok iyi olmalı. Yıllar önce 
diksiyon eğitimi aldım ve böylece bizim ailede 
dört kişi birden bu eğitimi almış oldu, neden mi, 
onları da düzeltiyorum.

Bu sıkıntının çözümü için elbette eğitim 
diyeceğim. Neden güzel konuşma dersleri yok 
diye düşünüyorum. Yetmişli, seksenli yıllardaki 
sokak röportajlarını dinleyince içim acıyor, 
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nasıl duru bir Türkçeyle, muhteşem vurgu ve 
tonlamalarla konuşuyorlar. Neden bu kadar 
geriye gitmişiz? “Uydurukça” diye bir şey var, 
yarı Türkçe yarı İngilizce; check edelim, cash 
mi ödeyeceksin, off gün, share etmek… Bunlar 
çok komik geliyor. Başka ülkenin vatandaşları 
yapıyor mu? Sanmıyorum! O kadar az kelimeyle 
konuşuyoruz ki “aynen” diyerek tüm konuşmayı 
tamamlayabilir, atıyorum diye diye örnek 
verebilirsiniz. Bir de beni en çok üzen “konuşuyor 
olmayalım, arama sağlıyorum” gibi kelimeler. 
Çağrı merkezinden ne zaman arasalar “Şu 
firmadan arama sağladım” diyorlar. Hemen 
düzeltiyorum: “Arama sağlamadınız, aradınız” 
diye. Bu da yanlış da neyse! O an arıyorsan aradım 
diyemezsin, arıyorum dersin. “Kiminle görüştüm?” 
sorusu var bir de. Bilmem, kiminle görüştün? Şu 
an değil geçmiş zamandan bahsediyor çünkü 
başka cevabı olmamalı. “Akşam bize geliyor 
olursan seviniyor olurum, film izler, konuşma 
sağlarız.” Bakın bu cümle aslında, “Akşam bize 
gelirsen sevinirim, film izler, konuşuruz.” Bu 
kadar sade ve güzel. Neden bunu yapıyoruz 
sosyologlar daha iyi bilecektir, üzülme kısmından 
haddinden fazla payını alanlardanım. “Patika 
Bülten”imiz var, haber sayfalarında yapılan dil 
bilgisi ve mantık hatalarından yılmış dört editörün 
güzel bir Türkçeyle hazırladığı, her pazartesi 
üyelerimizin maillerine giden bir bülten, sosyal 
medya hesabımızdaki tüm paylaşımlarımız da 
doğru Türkçe için defalarca kontrol ediliyor. 
Duru ve doğru bir Türkçeyle keyifle okusunlar 
diye elimizden geleni yapıyoruz. Bunun dışında 

eğitimler veriyorum firmalara ve çevremdekileri 
itinayla uyarıyorum, yılmadan. Umarım bilinç 
artar, artmalı.

İçinden geçtiğimiz şu dönemde en çok 
ihtiyacımız olan ‘umut’ dersek; nedir sizce 
umut? Nasıl bir beklentisi var yaşadığımız 
toplumun?

Bir öfke nöbeti, tahammülsüzlük hali var son 
yıllarda, girdap gibi bizi içine çekmiş, bizler 
de debelenip duruyoruz. Zannediyorum 
gülümsemeyi, hoşgörüyü, umut etmeyi özledik. 
Beni tanıyanlar, bilir, pozitif bir yanım var, bol 
bol gülümserim. Böyle bakıyorum hayata, 
bakmaya mecburum da. Kendi içimde, kendime 
enerji vererek, etrafımdaki güzellikleri görmeye 
çalışıyorum. Sevdiğim işi yapıyorum, ailem, 
dostlarım, kitaplarım… diye hayatımdaki pozitif 
şeylerin etrafında ateş böceğiyim. Kötü şeyler 
yok mu, var elbette; gelecek kaygısı, çocuklarımın 
geleceği, ekonomik sıkıntılar, ülkem, dünya… Artık 
bireysel de bakamıyorum hiçbir şeye, dünyanın 
öteki ucunda bir şey olsa bizi de etkiliyor. Artık 
biraz “ben” değil “biz” olarak bakmak, ülkelerin 
vatandaşları değil de dünya vatandaşı olmak 
gerektiğini düşünüyorum. 

Etrafımdaki insanların mutluluğundan beslenen 
bir insanım. Basit bir örnek vereyim, trafikte başka 
bir araca ya da yayaya yol verdiğimde, onların 
yüzüne bakar, gülümsemeleriyle mutlu olurum. 
Bu zamanda ne yazık ki bu bile incelik haline 
geldi. Küçük şeylerdeki mutluluğu, incelikleri 
kaybediyoruz. Oysa birini gülümsetince siz de 
payınızı alıyorsunuz, çift kişilik bir mutluluğa 
dönüşüyor. Umut en çok buralarda yani 
birbirimizde gizli, her birimizin avucunun içinde 
aslında… Paylaşsak… Paylaşılsa… Ben böyle 
düşünüyorum.

Meliha Akay
85



Veronika 24 yaşında genç, güzel, çoğu şeye 
sahip ama hayatından memnun olmayan 
mutsuz bir kadındır. Pek çok kişinin dikkatini 
çeken, insanların gıpta ettiği biri. Ancak 
çevresine sergilediği tavırlar ile iç dünyası çok 
farklı. “Başına buyruk bir kişi olduğu havasını 
yaratmayı başarmıştı, ama aslında çok derin 
bir arkadaş özlemi vardı. Kalabalık bir yere 
girdiğinde herkes dönüp ona bakardı, ama 
hemen her geceyi bir manastır odasında, 
antenini doğru dürüst ayarlamaya üşendiği 

televizyonun karşısında yapayalnız geçirirdi. 
Tüm tanıdıkları onu gıpta edilecek bir 
kadın gibi görürlerdi, ama bu görüntüyü 
sağlamak, kendisi için yarattığı bu imaja 
uygun davranmaya çalışmak hemen hemen 
tüm enerjisini tüketmişti.” Yaşadığı bu çelişki, 
hayattan zevk alamaması, bir amaç uğruna 
yaşayamamak onu intihara sürüklemişti. Bir 
Kasım sabahı “Kiraladığı odasını dikkatlice 
temizledi, kaloriferi kapattı, dişlerini fırçaladı 
ve yatağına uzandı.” Belki de yaşamına 

kitap tanıtım
ı

Veronika 
Ölmek İstiyor
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Havva Kotan 
Sosyolog

göstermediği özeni ölmek için göstermişti. 
Dört kutu uyku hapını içip bilincini yavaş 
yavaş kaybetmeye başlarken ölümün nasıl 
bir şey olduğunu anladı. Gözünü bir daha 
açmamak üzere yumduğunu düşünürken 
tekrar uyandığında kendisini elleri bağlanmış 
bir şekilde hastane odasında buldu. Çok 
geçmeden hiç kimsenin dışarı çıkamadığı 
Vilette Akıl Hastalıkları Hastanesinde olduğunu 
anladı. Dr. İgor yüksek dozda ilaç aldığı için 
komaya girdiğini ancak bu ilaçların kalbine 
çok büyük zarar verdiğini ve en fazla bir hafta 
içinde öleceğini söyledi. Veronika bu bir haftayı 
hastanede, delilerin (!) arasında geçirmek 
zorundaydı.

Veronika’nın hastanede ilk iletişim kurduğu 
kişi Zedka idi. Veronika onun ve bu hastanede 
kalan kişilerin deli olduğunu düşünmüştü. 
Zaman geçirip onları tanımaya başlayınca 
aslında onlara deli yaftasını yapıştıran kişilerden 
çok daha akıllı olduklarını anlamıştı. Hepsinin 
kendisine ait hikâyeleri vardı. Son günlerini akıl 
hastanesinde geçirmek zorunda kalan Veronika 
buradaki kişilerle iletişim kurmaya, Dr. İgor’un 
verdiği ilaçları kullanmaya başladı. Hemen her 
gün küçük krizler geçiriyor ve ‘evet bu sefer 
ölüyorum galiba’ hissine kapılıyordu. Ama hiçbir 
kriz ‘beklenen an’ değildi. Veronika hastanede 
Zedka’nın da yönlendirmesiyle Kardeşlik 
Çemberine dahil oldu. Çünkü son günlerini 
burada akıl hastanesinde değil dışarıda 
geçirmek istemekteydi. Bunun için de Kardeşlik 
Çemberine katılması gerekiyordu. Burada 
düşüncelerini söylerken onlardan ne kadar farklı 
olduğunu gördü. Sonuçta deli (!) olduğu için bu 
durumu umursamadı. Yaptığı her şeyi günler 
içinde ölecek olmanın verdiği rahatlığıyla 
içinden geldiği gibi yaptı, yaşadı. Hastanede 
öleceği günü bekledi, Eduard ile tanışana kadar. 
Şizofreni tanısı alan, önemli bir bürokratın 
oğlu olan ve çok güzel resimler yapan ancak 
çizimi bırakan Eduard, Veronika’nın piyano 
çalışını saatlerce dinlemişti. Veronika, Eduard’a 
yapabileceği tek iyiliğin onun için piyano 
çalmak olabileceğini düşündüğü için ona sık 
sık çalmaya başladı. Eduard ona her seferinde 
büyük bir ilgi ve sevgiyle bakıyordu. Veronika da 
ona karşı aynı hisleri hissetmeye başladı. Günler 
içinde öleceğini bilmesine ve bu duygulara karşı 

koymaya çalışmasına rağmen kendine engel 
olamadı. 

Veronika kendisi için biçilen yaşamın son 
günü gelip çattığında Dr. İgor’dan son 
gününü istediği şeyleri yapabilmek adına 
dışarı çıkmak için izin istedi. Dr. İgor buna 
izin vermeyince Veronika ve Eduard birlikte 
akıl hastanesinden kaçtılar. Dışarıda bir sürü 
delilikler yaptılar, yemek yediler, eğlendiler, hiç 
kimsenin bakışlarına, sözlerine aldırış etmeden 
diledikleri gibi bir gün geçirdiler. Günün son 
saatlerinde tepede terk edilmiş bir şatoda 
kaldılar. Birbirleriyle vedalaştılar. Veronika ölmek 
için gözlerini kapadı. O an kendini çok huzurlu 
hissetti. Ertesi sabah Eduard polisler tarafından 
uyandırıldığında Veronika’nın öldüğünü 
düşünmüştü. Ancak o yavaşça hareket etti. 
Ölmemişti. Ölmesi gerekirdi, dün son gününü 
yaşamış olması gerekirdi ama o yaşamaya 
hala devam ediyordu. Dr. İgor aynı saatlerde 
Vilette Akıl Hastalıkları Hastanesinde hastasının 
üzerinde yaptığı çalışmasını kitaplaştırmaya 
başlamıştı. Kitabın son bölümü ‘Ölüm Bilinci 
Bizi Daha Yoğun Yaşamaya Yöneltir’ başlığını 
taşıyacaktı. Aslında herkesten çok daha sağlıklı 
olan Veronika, Dr. İgor’un deneyi olduğunu ise 
hiçbir zaman öğrenmeyecekti.

Paulo Coelho’nun bir solukta okunan, 
kendisinden de izler taşıyan eseri Veronika 
Ölmek İstiyor, bir genç kız üzerinden yaşama 
tutunmayı, yaşamayı sevmeyi ve gayret etmeyi 
öğretiyor bizlere. Bunu tam da hayatın anlamsız 
geldiği noktada aslında neler yapabileceğimize 
odaklanarak gösteriyor. Her vazgeçişin yeniden 
başlamak için ilk adım olduğunu öğretiyor.

KİTABIN KÜNYESİ
ADI: Veronika Ölmek İstiyor

YAZARI: Paulo Coelho

SAYFA SAYISI: 213

YAYINEVİ: Can Yayınları
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Van'ın Erciş ilçesinde üzerinde tanrılara hediyelerin 
sunulması için kayaya oyulmuş libasyonun (sıvı sunu 
alanı) bulunduğu 3 odalı Urartu mezarı tespit edildi.

Van Müze Müdürü Fatih Arap ile Van Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, bölgedeki 
tarihi yapıların tespit edilmesine yönelik çalışmalar 
kapsamında Çelebibağı Mahallesi'nde Taşınmaz 
Kültür Varlığı olarak tescillenen Madavank bölgesinde 
araştırma yaptı.

Bu çalışma sırasında, daha önce Van Gölü'nün 
çekilmesi sonucu Urartulara ait tapınma alanının 
ortaya çıktığı bölgeye yakın alanda 3 odalı Urartu 
mezarı olduğu belirlendi.

Çevresinde kemik ve seramik parçaları bulunan 
alanda Çavuşoğlu ve Arap inceleme yaptı, jandarma 
ekipleri de mezarın tahrip edilmemesi için güvenlik 
önlemi aldı.

Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, bölgede Urartular 
dönemine ait önemli yapıların tespit edildiğini söyledi.

Bulundukları alanın yeni tespit edilmiş bir mezar odası 
olduğunu belirten Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde 
bulundu:

"Urartu dönemine ait klasik dromosla (mezar 
girişlerine verilen ad) girilen, ana odanın sağında 
ve solunda iki küçük odası bulunan mezarda, ölü 
hediyelerinin bırakıldığı 3 niş yer alıyor. Kalkerli bir 
kayalık içine açılmış olan oda mezarı, Urartuların 
klasik özelliklerini yansıtıyor. Uzun süre kullanılmış 
olduğunu söylemek mümkün. Defineciler tarafından 
girişin bir kısmı tahrip edilmiş durumda fakat çok eski 
dönemden açılmış olduğu üzerindeki izlerden de 
anlaşılıyor."

İlk Defa Gördüğümüz Bir Oda Mezarı
Mezarın Urartu mimarisi açısından önemli bir 
kalıntı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "3 odalı 
oda mezarına oval bir kemerli kapıyla giriliyor. Sonra 
sağında ve solunda da birer küçük odası yer alıyor. 
Girişin hemen üzerinde de çok bilinen bir uygulama 
değildir ama sıvı libasyonuyla ilgili kanal açılmış. İlk 
defa gördüğümüz bir oda mezarı. Bizim için önemli 
olan mezarın 3 odadan oluşması, girişinin üzerinde 
dikdörtgen şeklinde iki açıklığın ve burada da sıvı 
libasyonun yapılmış olması."

Çavuşoğlu, Madavank bölgesindeki Urartu dönemine 
ait "T" şeklindeki nişlerin önündeki sıvı libasyonun 
kaya mezarlarının etrafında da yapıldığının 
anlaşıldığını sözlerine ekledi.

VAN'DA ÜZERİNDE "SUNU ALANI" 
BULUNAN 3 ODALI URARTU MEZARI 
TESPİT EDİLDİ

KAYNAK 
https://www.ntv.com.tr/n-life/kultur-ve-sanat/vanda-uzerinde-sunu-alani-bulunan-3-odali-urartu-mezari-tespit-edildi,ASo9RoXTBE-QzR2QC8a6qA
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KAYNAK 
https://www.trthaber.com/haber/kultur-sanat/cumhurbaskanligi-millet-kutuphanesinden-gorme-engelliler-icin-teknoloji-sinifi-738099.html

CUMHURBAŞKANLIĞI 
MİLLET 
KÜTÜPHANESİNDEN 
GÖRME ENGELLİLER 
İÇİN "TEKNOLOJİ 
SINIFI"
Görme engellilere yönelik ekran okuyucu 
programlı bilgisayar, Braille baskı 
makinesi, elektronik büyütecin bulunduğu 
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesindeki 
Teknoloji Sınıfı, engelsiz çalışma ortamı sunuyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük kütüphanesi 
olan ve 4 milyonun üzerinde basılı kaynağa ev 
sahipliği yapan Millet Kütüphanesi, görme engelli 
okuyucular için de birçok fırsatı bünyesinde 
bulunduruyor.

Görme engellilere yönelik hayata geçirilen 
Teknoloji Sınıfı ile kullanıcılar, engelsiz ortamda 
rahatlıkla çalışabiliyor.

"Görme Engelliler İçin Gerekli Donanıma Sahip"
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Görme 
Engelliler Teknoloji Sınıfı Koordinatörü Sevgi 
Yavuz Özgülben, yaptığı açıklamada, sınıfın tüm 
donanım hizmetlerinin tamamlanarak geçen yıl 
kullanıma sunulduğunu belirtti.

Kütüphanede erişilebilirlik çalışmaları kapsamında, 
görme engellilerin daha rahat hareket etmeleri 
için hissedilebilir yüzey uygulamalarının 
bulunduğunu söyleyen Özgülben, "Görme engelli 
okuyucularımızın hizmetine sunulmak üzere 
navigasyon hizmetleri bulunuyor. Görme engelli 
bir birey kütüphaneye girdiği andan itibaren sesli 
komutlarla sadece Teknoloji Sınıfı'nı değil istediği 
her yeri rahatlıkla bulabiliyor." diye konuştu.

Özgülben, Teknoloji Sınıfı'nın görme engelli 
okuyucuların rahatlıkla çalışabilmeleri ve araştırma 
yapabilmeleri için ihtiyaç duyulan her türlü 
yazılım ve donanıma sahip olduğunu belirterek, 
okuyucuların yararlanabileceği araçlarla ilgili şu 
bilgileri verdi:

"Bu sınıfta az gören okuyucular için 12 tablet ve 
elektronik büyüteç yer alıyor. Tabletler, görme 
ve işitme engelliler için özel tasarlanmış işletim 
sistemine sahip. Tabletlere entegre büyüteçler 
aracılığıyla kameranın yakaladığı görüntü tablet 
ekranına dökülüyor ve okuyucu bu sayede 
yazıları yakınlaştırarak daha kolay okuyabiliyor. 
Okuyucular, aynı zamanda yazıların seslendirilmiş 
haline de kolaylıkla ulaşabiliyor."

Sınıfta, ekran okuma programlı bilgisayarlar, optik 
karakter tanıma özellikli tarayıcılar ve 3D yazıcıların 
da görme engellilerin hizmetine sunulduğunu 
belirten Özgülben, "Braille baskı makinesi ve 
kabartma şekil makinesi de bulunuyor. Ayrıca 
görme engelli okuyuculara yönelik Braille baskılı 
yayınlarımız da kütüphanemizde mevcut." dedi.

"Kütüphaneye gelemeyen görme engelli 
okuyucular da imkanlardan yararlanabiliyor"
Özgülben, kütüphaneye gelemeyen görme 
engellilerin de imkanlardan uzaktan 
yararlanabileceğini dile getirerek, "e-Devlet 
üzerinden üyeliği olan tüm görme engelliler, 
Millet Kütüphanesinin dışarıya açılan elektronik 
kaynaklarını kullanabilir. Millet Kütüphanesinin 
uzaktan erişim sağlanan yayınlarına ulaşabilir." 
dedi.
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80. ALTIN KÜRE 
ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU

Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association) tarafından bu yıl 80'incisi düzenlenen 
Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globe Awards) kazananlar açıklandı. En iyi senaryo ve müzikal/komedi filmi 
ödüllerini kazanan "The Banshees of Inisherin" filmiyle müzikal/komedi dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü 
de Colin Farrell aldı. En iyi yönetmen ödülünü kazanan Steven Spielberg'in otobiyografik filmi "The Fabelmans" 
drama dalında en iyi film ödülü alarak kazananlar arasında yer aldı. Televizyon kategorisinde ise komedi 
dalında "Abbott Elementary", drama dalında "House of the Dragon" ve mini dizi dalında "The White Lotus" ödül 
kazananlardan oldu. Televizyon ve sinema olmak üzere iki kategoride verilen ödüllerin sahipleri şöyle listelendi:

Sinema
Drama Dalında En İyi Film: The Fabelmans
En İyi Yönetmen: Steven Spielberg (The Fabelmans)
Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film: Banshees of Inisherin
En İyi Yabancı Film: Argentina, 1985 (Arjantin yapımı)
En İyi Animasyon: Guillermo del Toro’s Pinocchio
En İyi Senaryo: Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin)
En İyi Orijinal Şarkı: Naatu Naatu (Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj)
En İyi Orijinal Film Müziği: Babylon (Justin Hurwitz)
Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)
Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Colin Farrell (The Banshees of Inisherin)
Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Cate Blanchett (Tár)
Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Austin Butler (Elvis)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)

Televizyon
En İyi Televizyon Draması: House of the Dragon
En İyi Mini Dizi/Televizyon Filmi: The White Lotus
Müzikal/Komedi Dalında En İyi Televizyon Dizisi: Abbott Elementary
Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Quinta Brunson (Abbott Elementary)
Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Jeremy Allen White (The Bear)
Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Zendaya (Euphoria)
Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Kevin Costner (Yellowstone)
Mini Dizi/Televizyon Filminde En İyi Kadın Oyuncu: Amanda Seyfried (The Dropout)
Mini Dizi/Televizyon Filminde En İyi Erkek Oyuncu: Evan Peters (Monster: The Jeffrey Dahmer Story)
Müzikal-Komedi/Drama Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Julia Garner (Ozark)
Müzikal-Komedi/Drama Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Tyler James Williams (Abbott Elementary)
Mini Dizi/Televizyon Filminde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jennifer Coolidge (The White Lotus)
Mini Dizi/Televizyon Filminde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Paul Walter Hauser (Black Bird)

KAYNAK 
https://www.aa.com.tr/tr/kultur/80-altin-kure-odulleri-sahiplerini-buldu/2784711
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Usta yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun sekizinci 
filmi "Bağlılık Hasan", Fransız SIGNIS-Cinema 
Derneğince verilen "Croire au Cinema" ödülüne 
aday gösterildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre ödül, geçen 
yıl Fransa'da vizyona giren uzun metrajlı yapımlar 
arasından bir filme verilecek.

Ödülün seçkisi, Prix Croire au Cinema komitesi 
tarafından oluşturuldu. Seçkide yer alan filmler 
arasında, Bağlılık Hasan'ın yanı sıra "Başka Bir 
Dünya", "Kadife Kraliçe", "Favori Savaşım", "12'nin 
Gecesi", "Plan 75", "Maixabel" ve "Bizimle Kal" yer 
alıyor.

Ödül, sinematografik yaratıcılığı keşfetmek, 
desteklemek, filmlerin dünyaya açılmasını 
sağlamak ve hayatın manevi boyutlarına duyarlılık 
geliştirmek amacıyla veriliyor.

Film hakkında
"Bağlılık Hasan" dünya prömiyerini 74. Cannes 
Film Festivali'nin resmi seçkisi Belirli Bir Bakış'ta 
yaptıktan sonra, Fransa, İspanya ve Portekiz’de 
vizyona girdi.

Halen HBO ve Fransa’da 4 ayrı dijital platformda 
gösterimde olan film, Karlovy Vary, Chicago, 
İtalya Medfilm, Denver, Tayvan, Hindistan, 
Tromso, Barselona, Sidney ve Hong Kong Film 
festivallerinde izleyiciyle buluştu.

Sao Paulo Film Festivali'nde "En İyi Yabancı Film" 
ödülü, 34. Golden Rooster Ödüllerinde "En İyi Film" 
ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini alan yapım, 
9. Boğaziçi Film Festivali'nde "En İyi Film", "En İyi 
Senaryo" ve "En İyi Görüntü Yönetmeni", 58. Antalya 
Altın Portakal Film Festivali'nde ise "En İyi Görüntü 
Yönetmeni" ödüllerine layık görüldü.

KAYNAK 
https://www.dunyabizim.com/havadis/baglilik-hasan-filmi-croire-au-cinema-odulune-aday-gosterildi-h47817.html

"BAĞLILIK HASAN" FİLMİ "CROİRE 
AU CİNEMA" ÖDÜLÜNE ADAY 
GÖSTERİLDİ
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Topkapı Sarayı'nda yapılmış son köşk olma 
özelliğini taşıyan 165 yıllık Mecidiye Köşkü'nde, 2 
yıldır süren restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Sultan Abdülmecit döneminde 1858 yılında yapımı 
tamamlanan Topkapı Sarayı'nın 4. avlusunda yer 
alan Mecidiye Köşkü'ndeki hem dış yapı hem de iç 
mekan restore edildi.

Topkapı Sarayı'nda inşa edilmiş son yapı olan 
köşkün içerisindeki eşyalar ve ahşap yapılar da bu 
kapsamda elden geçirildi.

Mecidiye Köşkü hakkında AA muhabirine bilgi 
veren Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, 
köşke önümüzdeki aylarda ziyaretçi kabul edilmeye 
başlanacağını söyledi.

Topkapı Sarayındaki devlet yönetiminin 1856 yılında 
Dolmabahçe Sarayı'na taşındığını ifade eden 
Kocaman, Avrupai tarzda bir yapı talep edilmesiyle 
birlikte Mecidiye Köşkü'nün Topkapı Sarayı'nda inşa 
edildiğini belirtti.

İki önemli törene ev sahipliği yapıyordu
Osmanlı döneminde köşkün iki önemli tören 
için kullanıldığını ifade eden Kocaman, "Topkapı 
Sarayı'nda Osmanlı döneminde önemli iki tören 
yapılmaktaydı. Bunlardan bir tanesi cülus töreni. 
Padişahlar tahta çıkacağı zaman yine Topkapı 
Sarayı'nda bu tören gerçekleşiyordu.

Bir diğeri de ramazan ayının 15'inde Peygamber 
Efendimizin hırkasının ziyarete açıldığı Destimal 
töreni gerçekleşiyordu. Bu törenlere devlet erkanı 

KAYNAK 
https://www.aa.com.tr/tr/kultur/topkapi-sarayindaki-165-yillik-mecidiye-kosku-ilk-kez-ziyarete-acilacak/2783900

TOPKAPI SARAYI'NDAKİ 165 
YILLIK MECİDİYE KÖŞKÜ İLK KEZ 
ZİYARETE AÇILACAK
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geldiği zaman yine bu yapıyı kullandıklarına 
dair elimizde bilgiler mevcuttur. Cumhuriyet 
döneminde de yine Atatürk'ün ve daha sonraki 
cumhurbaşkanlarının da burayı kullandığına dair 
bilgiler elimizde mevcut." diye konuştu.

Köşk ilk kez ziyarete açılacak
Mecidiye Köşkü'ne daha önce ziyaretçi kabul 
edilmediğini vurgulayan İlhan Kocaman, "Yapının 
restorasyonunu 2 yıldır sürdürüyorduk, sona 
gelindi ve tamamladık. İç mekanlar ziyaretçiye 
hiç açılmamıştı, ilk kez ziyarete açıyoruz. Tefrişini 
tarihi belgelere, fotoğraflara bakarak hatıratlardaki 
okuduğumuz bilgiler doğrultusunda yaptık. 
Eserleri Yıldız Sarayı'nda bulunan Milli Saraylar 
atölyelerinde gerçekleştirdik. Yapıyı da yine kendi 
restoratörlerimiz marifetiyle tamamladık." dedi.

Sıva katmanı temizlenince orijinal yapı ortaya 
çıktı
Daha önce yapının dış yüzeyinde bulunan sıva 
katmanını restorasyon kapsamında kaldırdıklarını 
kaydeden Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan 
Kocaman, bu sayede yapının orijinal halinin 
ortaya çıktığını dile getirdi. Kocaman, zamanla 
yapı içinde yıpranmaya uğrayan birçok eserin de 
restore edildiği bilgisini verdi.
Köşkte iç mekanın harem ve selamlık olmak 

üzere iki bölümden oluştuğunu anlatan İlhan 
Kocaman, yapının yaşam mekanından ziyade, 
tören ve dinlenme mekanı olduğu için daha 
gösterişli olduğunu ifede etti.

"Topkapı Sarayı'nda 7-8 mekanın 
restorasyonunu tamamladık"
Mecidiye Köşkü'nün, restorasyonu gerçekleştirilen 
farklı yapılarla birlikte toplu açılışının 
gerçekleştirileceğini belirten Kocaman, sözlerini 
şöyle tamamladı:
"Topkapı Sarayı'nda son dönemde Milli Saraylar 
olarak yaklaşık 7-8 mekanın restorasyonunu 
tamamladık. Toplu bir açılış yapacağız. Adalet 
Kulesi, Harem'deki Kara Ağalar Dairesi, 
Darüssaade Ağası Dairesi, Cariyeler Hastanesi, 
Cariyeler Koğuşu ile üçüncü avluda bulunan ve 
2014 yılından beri hazinenin sergilendiği Fatih 
Köşkü'nün restorasyonu bitti.
Seferli koğuşunda Elbise-i Hümayun, hazine 
koğuşunda levhaları, en önemlisi Peygamber 
Efendimizin ve başka peygamberlere ait 
emanetlerinin bulunduğu Hırka-i Saadet 
dairesinin de restorasyonlarını tamamladık. 
Birkaç ay içerisinde bu yapıyı da ziyaretçiyle 
buluşturacağız."
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VİZYONDAKİ 
FİLMLER

EVLAT
Yönetmen: Florian Zeller

Oyuncular: Hugh Jackman, Vanessa 
Kirby, Laura Dern

Tür: Dram

Vizyon Tarihi: 17.02.2023

PRESTİJ 
MESELESİ

Yönetmen: Mahsun 
Kırmızıgül

Oyuncular: Melisa 
Döngel, Şebnem 

Bozoklu, Aslıhan Güner

Tür: Dram

Vizyon Tarihi: 03.02.2023

HAYATA 
RÖVEŞATA 

ÇEKEN ADAM
Yönetmen: Marc 

Forster

Oyuncular: Tom 
Hanks, Mariana 

Treviño, Rachel Keller

Tür: Dramatik 
Komedi 

Vizyon Tarihi: 
10.02.2023

KUTSAL 
DAMACANA 4
Yönetmen: Kamil 
Çetin

Oyuncular: Müjde 
Uzman, Şafak Sezer, 
Onur Büyüktopçu

Tür: Komedi

Vizyon Tarihi: 
20.01.2023
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DEMİR 
KADIN: 

NESLİCAN
Yönetmen: Özgür 

Bakar

Oyuncular: Zeynep 
Elçin Özdemir, 

Yurdaer Okur, İlker 
Aksum

Tür: Biyografi

Vizyon Tarihi: 
27.01.2023

AİNBO: 
AMAZON'DA 

BÜYÜK 
MACERA

Yönetmen: Richard 
Claus, Jose Zelada

Oyuncular: Lola Raie, 
Bernardo De Paula, 

Thom Hoffman

Tür: Animasyon

Vizyon Tarihi: 
27.01.2023

49
Yönetmen: Hakan 
İnan

Oyuncular: Hande 
Doğandemir, İsmail 
Hacıoğlu, Doğukan 
Polat, Sinan Tuzcu, 
Kerem Alışık, Hasan 
Küçükçetin

Tür: Aksiyon

Vizyon Tarihi: 
20.01.2023

HER ŞEYE 
RAĞMEN
Yönetmen: Erdal 
Murat Aktaş

Oyuncular: Erkan 
Petekkaya, Christoph 
Jacobi, Meral Perin

Tür: Biyografi

Vizyon Tarihi: 
10.02.2023
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Tarihte Bu Ay
Şubat

5 Şubat 2020: Van Bahçesaray çığ faciası, 41 kişi yaşamını yitirdi.      

7 Şubat 1952: ABD Senatosu, Türkiye ve Yunanistan’ın NATO’ya alınmasını 
kabul etti.

10 Şubat 1969: İstanbul ve Ankara’da gençler Amerikan 6. Filosunun gelişini 
protesto etti. ABD denizcileri Dolmabahçe'de denize döküldü.

11 Şubat 1920: Kahramanmaraş Fransızlardan kurtuldu.

13 Şubat 1918: Erzincan’ın kurtuluşu.

13 Şubat 1975: Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin kuruluşu

14 Şubat 1876: Telefon’un icadı

15 Şubat 1918: Gümüşhane’nin kurtuluşu.

15 Şubat 1989: Sovyetler Birliği, Afganistan'dan son işgal birliğini de çekti.

16 Şubat 1925: Türk Hava Kurumu kuruldu.

17 Şubat 1925: Aşar Vergisinin kaldırılması.  Türk Medeni Kanun’u kabul edildi.
(1926)

18 Şubat 1952: Türkiye NATO’ya alındı.

20 Şubat 1914: İstanbul’da İlk Elektrikli Tramvay Seferi

21 Şubat 1921: Milli Mücadele sırasında İnebolu- Kastamonu arasında sırtında 
top mermisi taşıyan Şerife Bacı donarak hayatını kaybetti.

23 Şubat 1917: Rusya’da demokratik devrim.

26 Şubat 1992: Azerbaycan Hocalı'da Ermeni birlikleri katliam yaptı.

27 Şubat 2011: Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan 84 yaşında hayatını 
kaybetti.
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ÇEKMEKÖY-TAŞDELEN-ALEMDAĞ 

YOL KAVŞAK PROJESİ
ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Çekmeköy Belediyesi vatandaşlar için çile yoluna dönüşen Yenidoğan kavşağı 
trafiğini bitirmek için büyük bir adım attı.

642 Metre
Üst Geçit

1 Adet
Dere

Köprüsü

1 Adet 
Otoyol Üst 

Geçit Köprüsü

277 Metre
Yan Yol
İmalatı 


