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Kıymetli Çekmeköylüler, 
Eğitim, bu dünyaya gözlerimizi açıp nefes almaya 
başladığımız ilk günden itibaren başlamaktadır. İlk eğitimi 
anne ve babamızdan aldıktan sonra ilköğretim ile başlayan 
eğitim hayatımıza farklı öğretmenler dokunmaktadır. Bu 
kadar önemli bir görevi üstlenen eğitmenlerimizin zihnin 
bir köşesinde şu soru sürekli dönmelidir: İyi bir eğitim 
nasıl olur? Bu sorunun zihinlerde sürekli olarak dolaşması 
eğitimin gün geçtikçe kendini yenilemesine, özgün eğitim 
modellerinin benimsenmesine imkân sağlayacaktır. Ezbere 
dayalı bir eğitim anlayışı yerine, araştırmaya ve sorgulamaya 
yönlendiren bir eğitim sistemi; daha donanımlı, duyarlı ve 
üretken nesillerin yetişmesine imkân sağlayacaktır. Bunun 
yanında bizi biz yapan değerlerin nesiller boyu aktarılmasının 
sağlanması vatan ve millet sevgisi ile dolu gençlerin 
yetişmesini beraberinde getirecektir. Şunu unutmamak 
gerekir ki Türkiye sadece kendine yeten bir ülke değil, 
her alanda dünyaya söz sahibi olmayı hedefleyen bir ülke 
konumundadır.  

Sevgili Okurlar, 
Bu topraklarda varlığımızı devam ettirebilmek, bu toprakların 
Türk yurdu olduğunu bütün cihana gösterebilmek için 
şüphesiz birçok mücadele verdik. Bu mücadelelerden bir 
tanesi de 30 Ağustos Zafer Bayramı’dır. İstiklal Harbi’nin 
dönüm noktası olan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık 
Muharebesi, yok edilmek ve vatanından kovulmak istenen 
bir halkın millet olmasında, ülkesini işgalcilerden elbirliği 
ile kurtarması ve özgür ve bağımsız yaşama isteğinin 
yansımasıdır. Bu tarihte, Mustafa Kemal Atatürk'ün düşman 
birlikleri Anadolu'dan göndermek amacıyla başlattığı 
harekât başarıyla sonuçlanmıştır. Bu başarı, Dünya’da 
Anadolu topraklarının Türk yurdu olduğunun ve Türk yurdu 
olarak kalacağının göstergesi olmuştur. 

Hicri Takvime göre bu ay Muharrem ayı içindeyiz. Bereket, 
paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin günün de 
içinde bulunduğu Muharrem ayının ülkemize, hanelerinize 
bolluk, bereket getirmesini dilerim. 

www.cekmekoybelediyesi.tv
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Değerli Okurlar,

Ülkemizin yetiştirdiği büyük bir değer de Temmuz ayı 

içerisinde aramızdan göçtü.

Rasim Özdenören edebiyatımızın gelişiminde büyük 

emekleri olan bir isim. 1940 yılında dünyaya gelen 

Özdenören, yaşadığı çağı özümsemiş, çağın sorunlarına 

karşı çözümün değerleriyle barışık, İslami bir duruşta 

olduğuna inanmıştı. Duygu ve düşüncelerini dile getirmek 

için sanatın ve edebiyatın dilini yani kalemini kullanmayı 

tercih etmişti. Rasim Özdenören yarım asrı aşkın bir süredir 

kalemiyle gazetelerde, dergilerde ve kitaplarda büyük bir 

mücadele içerisindeydi. Kendisinin de aralarında bulunduğu 

güçlü bir edebiyat çevresi oluşturulmuştu. Sezai Karakoç, 

Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu, Akif İnan, Erdem Beyazıt gibi 

güçlü isimlerle yol yürümüştü. Deneme ve öykü alanında 

birbirinden kıymetli eserler kaleme aldı. Yaşamın, sosyal 

hayatın ve insan psikolojisinin ancak pek az insanın 

görebildiği derinliklerini yakalamış ve bunu anlaşılır bir dille 

okuyucuya aktarmıştı.

Kendisi Rahmet-i Rahman’a yürüdü. Kendisine Allah’tan 

rahmet, geride kalanlara başsağlığı diliyoruz. 

Her yaştan okurun ilgiyle okuyacağı dev bir edebi külliyat 

bıraktı. Dergimizin yanı sıra bu ay bir de Rasim Özdenören 

öyküsü okumanızı da tavsiye ediyoruz.

Yeni bir sayıda yeni yazılar ve yeni konularla görüşmek 

üzere…
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ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNDE  
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Üniversite sınavlarına hazırlanmak, sonucu beklemek ve doğru 
bir tercih yapmak oldukça stresli bir süreç. Ancak kendinizi 
geliştirmek ve gelecek planlarınızı üzerine inşa etmek 
istediğiniz alanı belirlediğinizde, bu stresli süreç, sonunda sizi 
hayallerinize ulaştıran bir yolculuğa dönüşüyor. 
Üniversite tercihleri ise en kritik noktalardan biri çünkü 
yanlış bir tercih emeklerinizin boşa çıkmasına ya da 

hayallerinizden uzaklaşmanıza sebep olabilir. Bu yüzden 
de YKS sonuçlarınızı iyi değerlendirmeli, ÖSYM 

yönlendirmelerini takip etmelisiniz. 
Bu konuda tercih dönemi boyunca 
öğretmenleriniz, aileniz ve hatta 
arkadaşlarınız, size pek çok 
noktada fikir verecek, belki de ufak 
kafa karışıklıkları yaşayacaksınız. 
Peki bu çok sesli ortamda 

üniversite tercihlerinizi yapmaya 
çalışırken nelere dikkat 

etmelisiniz? 

 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca düzenlenen 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları açıklandı. 20 Temmuz günü 
ÖSYM tarafından açıklanması beklenen 2022 YKS sonuçları, 18 Temmuz tarihinde 
açıklandı. 18-19 Haziran günleri arasında TYT-AYT ve YDT olmak üzere 3 farklı 
oturumda gerçekleştirilen YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tüm gözler 
tercih dönemine çevrildi. Milyonlarca gencin kaderini belirleyecek olan üniversite 
tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenleri okuyucularımız için araştırdık.
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1. Tercih sürecine ve tarih aralıklarına 
hakim olduğunuzdan emin olun.
ÖSYM, adayların süreç hakkındaki tüm 
bilgilere ulaşabilmesi için internet sitesi 
üzerinden düzenli bilgi paylaşımında 
bulunuyor. Bu sene TYT'de 150 ve üzeri 
puan alan adaylar, lisans programlarını ise 
AYT/YDT'de ilgili puan türünde 170 ve üzeri 
puan alan adaylar tercih yapabilecek. 
  
2. Okumak istediğiniz bölümlerin bir 
listesini hazırlayın ve bu bölümler hakkında 
bilgi edinin.
Üniversitenin en önemli farkı, her bireyin 
kendi idealleri ve istekleri doğrultusunda 
eğitim almasına olanak tanımasıdır. 
Geleceğinizi hangi meslek grubu üzerine 
inşa edeceğinize karar verip, gerçekten 
öğrenmek ve icra etmek istediğiniz 
mesleklere sizi ulaştıracak bölümleri 
seçmek sizin için en iyisi olacaktır. Tercih 
sürecinde istediğiniz bölümlerin bir listesini 
oluşturup o bölümler hakkında yeterli 
bilgi edinmeniz gerekir. Bölümlerin size 
sunacağı derslere göz atmak, o bölümlerde 
eğitim görmüş kişilere danışmak ve 
hem zorluklarını hem de avantajlarını 
araştırmak, seçim yapmanızı kolaylaştırır.

3. Seçtiğiniz bölümlerin iş olanakları 
hakkında bilgi edinmeyi ihmal etmeyin.
İstediğiniz bölümleri araştırdınız, 
detaylar hakkında fikir sahibi oldunuz ve 
kararınızı verdiniz. Sıra geldi mezuniyet 
sonrasında karşınıza çıkacak iş olanaklarını 
araştırmaya. Burada amaç yalnızca ‘Acaba 
kolay iş bulur muyum?’ sorusuna yanıt 
aramak değil. İş bulabilme durumunun da 
dışında, o işi yapmak isteyip istemediğiniz 
daha önemli bir soru. Bu sebeple de 
mutlaka icra edeceğiniz mesleğin 
koşullarını, gerekliliklerini araştırın, 
hayatınıza entegre etmek istemediğiniz 
bir mesleği yapmanın sizi uzun vadede 
mutsuz edeceğini unutmayın. 

4. Bölümlerin, istediğiniz üniversitelerdeki 
puan ve sıralama aralıklarını belirleyin.

İnternette bölümlerin puan ve sıralamaları 
hakkında araştırma yaparken, sizi yanlış 
yönlendirecek kaynaklar olabileceğini 
unutmayın. Bölümlerin puan ve sıralama 
bilgilerine ve merak ettiğiniz diğer tüm 
detaylara güvenilir bir kaynaktan göz 
atmak için  (Yök Atlas) Yükseköğretim 
Program Atlası’nı ziyaret edebilirsiniz.

5. Puanınıza ve ideallerinize uygun 
üniversitelerin ilgili bölümlerinden oluşan 
bir tercih havuzu oluşturun.
Bölümünüze karar verdiniz, üniversiteler 
hakkındaki araştırmalarınızı tamamladınız 
ve sıra tercih havuzunuzu oluşturmaya 
geldi. Tercih listenize mutlaka koymak 
istediğiniz bütün bölümleri bir araya getirin 
ve son kez gözden geçirin. Bu noktada 
oluşan havuzun yeterlilik durumuna göre 
yeni seçenekler oluşturmak ya da elemeler 
yapmak isteyebilirsiniz. 

6. Vakıf üniversitesi tercih edecekseniz, 
burs ve indirim koşullarını araştırın.
Vakıf üniversiteleri, resmi internet 
sitelerinde tüm bölümlerinin burslu 
ve burssuz ücretlendirmelerine detaylı 
bir şekilde yer veriyor. Ödemeniz 
gereken ücretin yanında bursluluğun 
devam etmesi için gereken koşulları 
da mutlaka araştırmayı atlamayın. Aynı 
zamanda pek çok vakıf üniversitesinin ilk 
tercihlere verdiği ekstra indirimlerden de 
faydalanabilirsiniz. Tercihinizi yapmadan 
önce tüm bu detayları bildiğinizden emin 
olun.

7. Şehir değiştirmenizi gerektiren bir tercih 
yaptıysanız, gitme ihtimaliniz olan şehirleri 
ve yurt/öğrenci evi koşullarını araştırın.

Şehir dışında üniversite eğitimi almak 
tabii ki oldukça keyifli. Ancak hangi şehre 
gideceğinize karar vermeden önce iyi bir 
araştırma yapmanız gerektiğini unutmayın. 
Gideceğiniz üniversitenin yurt koşullarını 
araştırın. Şehirde var olan özel yurtlara göz 
atın, eğer bir evde kalmayı planlıyorsanız, 
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kampüs çevresindeki bölgelerde kira koşullarına göz atın. Aynı zamanda şehrin öğrenciler için sunduğu 
diğer koşullara, sosyal hayatın nasıl olduğuna da göz atmak isteyebilirsiniz. En önemlisi de, bu kararı 
almadan önce buna hazır olup olmadığınızı kendinize sormak olsun. Ailenizden, arkadaşlarınızdan ve 
yaşamaya alıştığınız şehirden uzakta yaşamayı istemeyebilirsiniz, bunun size kötü hissettirmesine izin 
vermeyin. 

8. Listenizde bulunan üniversitelerin kampüs yaşantısı ve sosyal faaliyetleri hakkında bilgi alın.
Kimileri için keyifli bir kampüs hayatı ve sosyal faaliyetler çok önemliyken kimileri bu konuyu pek de 
önemsemez. Hangi tarafta olduğunuza karar verip üniversite tercihi yapmadan önce bu konular hakkında 
fikir sahibi olmak, beklentilerinizi şekillendirmenize yardımcı olacaktır.

9. Üniversite eğitiminin kendi çabalarınız ile zenginleşecek bir süreç olduğunu unutmayın. Şimdiye kadar 
aldığınız eğitimden çok farklı bir sürece başlayacağınızı bilmelisiniz. Artık ne kadar öğrenmek isterseniz 
o kadar öğreneceğiniz, kendinizi geliştirirken sınırları kendi başınıza çizeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. 
Kişisel gelişimin yalnızca mesleki olarak yeterlilikten ibaret olmadığını bilmeli, ufkunuzu genişletmek 
için çalışmalı ve üniversiteyi yalnızca derslere girip çıkacağınız, sınavlardan geçer not alıp yola devam 
edeceğiniz bir yer olarak görmemelisiniz. Eğer böyle yaparsanız, hayatınızın en keyifli yıllarının kapısını da 
aralayabilirsiniz.

10. Aksaklıkları göz önünde bulundurarak tercih işlemlerinizi 
mümkünse son ana bırakmadan tamamlayın. 

Kararınızı verdiniz, artık hazırsınız. Tercih işlemlerini 
son ana bırakmadan yapmak ise atacağınız en son ve 
en doğru adım diyebiliriz. Son günün son saatlerine 
bırakılmış bir tercih işlemi, yaşanması olası aksaklıklar 
sebebiyle size stres yaratacaktır. Bu sebeple de 
mümkünse biraz daha erken davranın, üniversite 
tercihleri devam ederken siz işinizi son ana bırakmayın.  

Fatma Dursun 

Çekmeköy Belediyesi üniversite 
tercihinde bulunacak öğrencilere 
yardımcı olmak, öğrencilerin isteklerine 
göre bölüm ve üniversite tercihlerinde 
bulunabilmeleri amacıyla ilçenin 
dört bölgesine Üniversite Tercih 
Danışmanlığı ve Rehberlik Hizmeti 
kurdu. Bu stantlarda öğrencilere  
rehberlik hizmeti sunulmaktadır.
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Peki Renksiz Bir Dünya Hiç 
Düşündünüz mü?
Hayır, siyah - beyaz değil çünkü onlar da 

birer renk. Tamamen, sonsuz bir renksizlik. 

Düşünmesi bile imkansız olan bu durum ile 

umarız asla karşılaşmayız çünkü yaşadığımız 

hayata anlam katan şey renklerdir. Karşımıza 

çıkan her renkten bir isim ile bahsediyoruz ve 

isim koyamadığımız renklere açık renk, koyu 

renk ya da şu renge benziyor diyoruz. 

Çevrenizdeki insanların, dağların, çiçeklerin 

renksiz olduğu bir dünya. Renksiz denilince 

akla hemen her yerin beyaz olduğu gelir. 

Gerçekten büyük bir yanlış. Beyaz’da diğer 

renkler gibi bir renktir. Yeryüzünde renklere 

alışan beynimiz, renksiz Dünya’ya pek 

alışamazdı herhalde. Aslında çevremizde 

baktığımızda bir çok renk görürüz ve bunun 

yanında renklerin eşsiz birleşimini de. Aslında 

bizim cisimleri renkli görmemiz onlardan 

gelen ışıklara bağlıdır. Her renkli cisimde renk 

tanecikleri bulunur ve bunlara “Pigment” 

denir. Pigmentler bize neler yansıtırsa biz 

onları görürüz. Kahverengi pigmentler 

kahverengini, yeşil yeşil pigmentler sayesinde 

oluşur. 

Renklerin İsimleri Nereden Geliyor 
Hiç Düşündünüz mü?
Aslında renklerin tanımı biraz da beynimizin 

algılama biçimi ile de alakalı. İşin bilimsel 

tarafına bakarsak renkler beynimizin bizim 

için yorumudur. Bize gelen pigmentler 

değerlendirlir ve algılama sistemimizde 

süzülüp beynimize iletilir. Ve bizim 

gördüğümüz renklere bir isim verilir. 

Şimdi acaba bu isimler nereden geldi? Aslına 

bakarsak hepsi benzer oldukları bir söze 

veya bir imgeye benzetilerek verilmiş isimler. 

Bütün renklerin bir tarihi ve bu tarihin eşsiz bir 

gizemliliği mevcut.

Pek çok rengin ismi dilimize Arapça ve 

Fransızca gibi yabancı dillerden girmiş ve 

bugün kullandığımız hale gelmiştir. Bazılarının 

ise eski Türklere kadar uzanan, enteresan 

hikayeleri var. Renklerin isimleri nereden 

geliyor sorusuna ışık tutalım ve bazıları 

şaşırtan, bazıları gülümseten isim alma 

hikayelerine yakından bakalım.

 

Renkler bir çok şeye etki edebilir. İnsanın başta psikolojik ve fiziksel 
yönlerine derinden bir etki edebilir. Tabi biz insanoğlu bunu genellikle 
fark etmeyiz. Bir kıyafeti sadece rengi yüzünden alan insanlar bu konuya 
örnektirler. Gün boyu koyu renklere maruz kalan kişilerde iştahsızlık, 
bitkinlik ve beyninde gerileme görülmüştür. Renkler sayesinde ruhsal 
ve psikolojik bir çok deneyime imza atıldı. Bizim her zaman dikkate 
almadığımız ya da fark etmediğimiz bu renkler içeriden bizi yönetiyorlar!

RENKLER
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Mavi
Mavi renginin ismi, Arapçada su anlamına 

gelen “Ma” sözcüğünden geliyor. Ma kelimesi 

su anlamına gelirken “Ma’i” kelimesi suya ait 

olan, sudan gelen şey anlamına gelmektedir. 

Kâşgarlı Mahmud tarafından kaleme 

alınan Divân-ı Lügati't-Türk kitabında, mavi 

rengi anlatmak için çakır ve gök kelimeleri 

kullanılmıştır. 

 
Sarı
Sarı kelimesi, Türklerin kadim anıtı Orhun 

Yazıtları’nda karşımıza çıkıyor. Burada altın 

madenini anlatırken nitelemek için önüne 

bir sıfat olarak “sarığ” kelimesi kullanılmıştır. 

“Sarığ” kelimesinin bildiğimiz sarı rengi 

anlattığı ve aynı zamanda “sapsarı” gibi bir 

pekiştirme olduğu görülüyor.

 

Siyah
Siyah kelimesinin orijin hikayesi hakkında iki 

farklı teori var. İlk teoriye göre Farsça siyah 

rengi anlatan “siyâ” kelimesinden dilimize 

geçmiştir. İkinci teoriye göre ise Sanskritçe 

siyah rengi anlatan “syama” kelimesinden 

dilimize geçmiştir. Her iki teori de oldukça 

güçlü ve mantıklı görünüyor.

 

Yeşil
Yeşil rengin isminin kökeni de öz Türkçedir. 

Öz Türkçe taze anlamına gelen “yaş” 

kelimesinden bitkilerin canlılığını anlatan 

“yaşıl” kelimesi türemiştir. “Yaşıl” kelimesi 

evrilerek günümüzdeki yeşil sözcüğüne 

dönüşmüştür. 

 

Bej
Bej rengi sanki son yıllarda daha çok anılıyor 

gibi görünse de aslında kökeni oldukça 

eski. Fransızca olan “beige” kelimesi, koyun 

yünlerinin rengini anlatmak için kullanılıyor. 

Beyazdan biraz daha koyu rengi ifade eden 

bej renginin ismi, dilimize Fransızcadan 

geçmiştir.
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Gri
Gri renginin ismi de tıpkı bej gibi 

Fransızcadan dilimize geçmiştir. Fransızcaya 

da Germenceden geçmiştir. Germence açık 

kül rengini anlatmak için kullanılan “grîs” 

kelimesi Fransızcaya “gris” olarak geçmiş, 

oradan da dilimize aynı anlamını koruyarak 

gri olarak geçmiştir.

 
Turkuaz
Turkuaz renginin ismi Fransızcadan dilimize 

geçmiş olsa da aslında kökeni yine Türklere 

dayanır. Ülkemiz topraklarından Fransa’ya 

ithal edilen maviye benzer renge sahip 

bir süs taşının rengi, Fransızlar tarafından 

Türk taşı anlamına gelen “turquoise” olarak 

isimlendirilmiştir. “Turquoise” ismi de dilimize 

turkuaz olarak geçmiştir.

 
Bordo
Bordo isminin rengi de Fransızcadan hatta 

Fransa’da bir şehir olan Bordeaux’den geliyor. 

Bordeaux, şaraplarıyla ünlü bir şehir ve her ne 

kadar kırmızı şarap desek de şarapların rengi 

tam olarak kırmızı değil. Bu nedenle şarap ve 

benzeri renkler bordo olarak isimlendirilmiştir.

 
Kırmızı
Kırmızı renginin ismi de dilimize Arapçadan 

geçen sözcükler arasında. Bu sözcük, 

günümüzde koşnil denilen ancak zamanında 

“kırmız” olarak isimlendirilen bir böcekten 

elde edilen kırmızı renkten gelmektedir. Yine 

kırmızı rengi anlatmak için kullanılan kızıl ve 

al kelimeleri de öz Türkçedir. Kızıl kelimesi 

kızmaktan, al sözcüğü ise kutsal bir tanımdan 

türemiştir.

 
 

Lacivert
Lacivert renginin ismi dilimize Farsçadan, 

oraya ise Sanskritçeden gelmektedir. 

Sanskritçe lacivert rengini anlatmak için 

kullanılan "rācāvarta" kelimesi Farsçaya 

"lâciverd" olarak geçmiş, oradan da dilimize 

lacivert olarak gelmiştir.

 
Beyaz
Beyaz renginin ismi de dilimize Arapçadan 

geçmiştir. Arapça “byd” kökünden türeyen ve 

beyaz olma anlamına gelen “bayad” kelimesi 

dilimize beyaz olarak geçmiştir. Aynı kökten 

türeyen “bayda” kelimesi yumurta anlamına 

geliyor. Beyaz rengi anlatmak için kullanılan 

diğer bir sözcük olan ak kelimesi ise öz 

Türkçedir ve doğruluk, adalet, cennet gibi 

anlamlara gelmektedir.

 
Mor
Mor kelimesinin orijin hikayesi hakkında iki 

farklı teori var. İlk teoriye göre Farsça demir 

pası anlamına gelen “mur” kelimesinden 

dilimize geçmiştir. İkinci teoriye göre 

ise Ermenice böğürtlen ve karadut gibi 

meyveleri anlatmak için kullanılan “morm” 

kelimesinden dilimize geçmiştir. Her iki teori 

de oldukça mantıklı.

 
Pembe
Pamuk bitkisi bildiğimiz pamuğa 

dönüşmeden önce açık kırmızı renge sahip 

bir çiçek açar ve bu çiçeğe pamuk çiçeği 

denir. Farsçada ise pamuk çiçeğine “penbe” 

denmektedir ve pembe sözcüğünün dilimize 

bu şekilde geçtiği düşünülmektedir. Yanlış 

olsa bile hala penbe sözcüğünün kullanıldığı 

biliniyor.
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Haki
Haki renginin ismi de dilimize Farsçadan 

geçen sözcükler arasında. Farsça "χāk" 

kelimesi toprağı, buradan türeyen "χākī" 

kelimesi de toprak rengini anlatmak için 

kullanılır. Kelimenin okunuşu nedeniyle 

dilimize haki olarak geçmiştir.

 
Kahverengi 
Tam da tahmin ettiğiniz gibi kahverengi 

gerçekten kahve rengi. Dilimize Farsçadan 

geçen bu kelime öbeği "gahvai reng" 

olarak biliniyor. Daha önce kahverengi 

rengi için fındık kabuğu rengi anlamına 

gelen, yine Farsça olan "fındıki" kelimesi 

kullanılmıştır. Öz Türkçe kongur yani konur, 

ala, ela gibi sözcükler de kahverengi rengi 

için kullanılmıştır. Açık kahverengi rengi 

için kullanılan kumral sözcüğü de “konur 

al” kelimelerinden türemiş, öz Türkçe bir 

sözcüktür. 

 
Dip Not
Renklerin isimleri nereden geliyor 

sorusunun yanıtı olarak yalnızca bazı belli 

başlı renklerden bahsedebiliyoruz. Elbette, 

konu ile ilgili yapılan daha pek çok detaylı 

çalışma vardır ancak günümüzde herkes 

tarafından bilinen ve kullanılan renklerin 

hepsinin kaynağı tam olarak bilinmiyor. 

Büşra Tosun Yörük
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Hamilelikte Gaz Sancısı 
Ne Zaman Başlar? 
Gaz sancıları, kişinin 
biyolojik etkenlerine 
ve yaşam biçimine 
göre hamileliğin ilk 
günlerinden itibaren 
başlayabilir. İkinci 
trimester olarak 
adlandırılan dönemde 
hamileliğe dair 
semptomlar daha 
az görüldüğü için, 
genellikle ilk ve son 

3 aylarda daha sık 
karşılaşılmaktadır.

Hamilelikte Gaz Sancısı 
Neden Olur?

Hormon seviyelerin 
değişmesi: 
Hamileliğin erken 
aşamalarında hormon 
seviyeleri değişmektedir. 
Progesteron seviyesi 
arttıkça sindirim yavaşlar 
ve dolayısıyla daha fazla 
gaz üretilir. Gazın yeteri 

kadar atılamaması 
halinde problemler 
oluşur.

Rahimin büyümtesi: 
Hamilelik ilerledikçe 
rahim genişler ve 
ağırlaşır. Bu durum, 
bağırsakların ve midenin 
sıkışmasına neden olur. 
Baskılanmış haldeki 
sindirim organları 
yeteri kadar işlevsel 
olamayacağı için 

Hamilelikte 
Gaz Sancısı

Hamilelikte gaz ve şişkinlik problemlerinin artması, normal 
sürecin bir parçası olarak kabul edilir. Hamilelik döneminden 
önce bu tür sorunları hiç yaşamayan kadınlar dahi, vücutta gaz 
oluşumunu tetikleyen etkenlerle karşı karşıya kalabileceği için 
hamilelikte gaz sancısı durumundan mustarip olabilmektedir.
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sindirim yavaşlar ve daha 
fazla gaz üretilir.

Kas rahatlatıcı etki: 
Hamilelik hormonları 
kasları ve bağ 
dokularını gevşetici 
bir etkiye sahiptir. 
Bunun sonucunda gaz 
geçişini kolayca kontrol 
edemeyen gebeler, 
istem dışı bir şekilde 
gaz çıkarma eğiliminde 
bulunabilmektedir.

Hamilelikte Gaz Sancısı 
Belirtileri Nelerdir?

Mide ve bağırsaklarda 
biriken yoğun gaz; karın 
ağrısı, kramp, şişkinlik, 
sık sık geğirme ve gaz 
çıkarma gibi etkilerde 
bulunur. Birçok gebe, 
gazın yeteri kadar 
vücuttan çıkarıldığını 
düşünse de yeterli 
gelmediği durumlarda 
sancı hissine neden 
olabilmektedir.

Hamilelikte Gaz Sancısı 
Yaşayanlar Neler 
Yapmalıdır?

Beslenme alışkanlıkları 
değiştirilmelidir.

Fasulye, lahana gibi gazı 
arttıran besinler sınırlı 
olarak tüketilmelidir.

Lif içeriği yüksek 
olan besinlerden 
yararlanılmalıdır. Lif, 
bağırsak hareketlerinin 
düzenli kalmasına 
yardımcı olarak 
gaz ağrılarını ve 
rahatsızlıklarını 
azaltacaktır.

Öğünlerde 
yiyecek miktarının 
sınırlandırılması oldukça 
önemlidir. Sık aralıklarla 
fakat küçük porsiyonlarla, 
vücudun yiyecekleri daha 
hızlı parçalamasını sağlar 
ve daha rahat sindirime 
yardımcı olur.

Hızlı yemek yerken daha 
fazla yutkunma ihtiyacı 
hissedilir. Böylece daha 
fazla hava yutulduğu için 
midede gaz kabarcıkları 
gelişir. Besinleri iyice 
çiğnemeli, yemek yerken 
acele edilmemelidir.  

Her insanın farklı bir 
metabolik sistemi 
mevcuttur. Bu nedenle 
gaz oluşumunu 
tetikleyen besinler, 
kişiden kişiye göre 
değişkenlik gösterebilir. 
Gaz yoğunluğu yaşayan 
gebeler, gün içerisinde 
tüketmiş olduğu besinleri 
ve o gün hissettiği gaz 
miktarını not alarak; 
hangi yiyeceklerden 
kaçınması gerektiğini 
kolayca tespit edebilir.

Yaşam tarzı alışkanlıkları 
değiştirilmelidir:

Uzun süre sabit kalma 
zorunluluğu bulunanlar 
ve yeteri kadar hareket 
edemeyen gebelerde 
gaz problemleri daha 
sık görülür. Ana öğün 
yemeklerden bir süre 
sonra yürüyüş veya hafif 
egzersizler yapmak 
oldukça faydalıdır. Ayrıca 
egzersiz, stres faktörünü 
de en aza indirgeyerek 
mide ve bağırsak 
sorunları için yararlı 
olabilir.

Yemeklerden hemen 
sonra yatay pozisyona 
geçmek sindirim 
için zararlıdır ve gaz 
oluşumunu arttırır. 
Bunun yerine ayakları 
karın hizasına doğru 
kaldırarak oturmak, gazı 
hafifletecektir.

Sıkı giysiler giymek, gaz 
sancılarına ve şişkinliğe 
katkıda bulunabilir. 
Kıyafetler çok sıkı 
olduğunda, vücudun 
yiyecekleri düzgün bir 

şekilde sindirmesi daha 
zor olacaktır. Bunun 
yerine, özellikle yemek 
yerken her zaman gevşek 
kıyafetler giyildiğinden 
emin olunmalıdır.

Mide ve bağırsak 
bölgesini sıcak tutmak, 
gaz akışını daha kolay 
bir hale getirecektir. 
Gaz sancısı esnasında 
ılık bir duş almak faydalı 
olabilmektedir.

Hamilelikte Gaz Sancısı 
Bebeğe Zarar Verir Mi?

Gaz miktarının artması 
ve bundan dolayı 
hissedilen sancılar 
yalnızca gebeyi etkiler. 
Anne karnındaki fetüs, 
gaz problemlerinden 
olumsuz olarak 
etkilenmemektedir. 
Fakat gaz sancılarına 
eşlik eden mide bulantısı, 
aşırı kusma, kanlı dışkı 
veya rahim kasılmaları 
gibi başka belirtiler de 
mevcutsa mutlaka hekim 
desteği alınmalıdır.

Hamilelikte gaz sancısını 
azaltmak için bazı ilaçlar 
da mevcuttur. Ancak, 
hamilelik döneminde 
doktor tarafından reçete 
edilmeyen hiçbir ilaç 
kullanılmamalıdır.

Dr. Havva  
Pars Ağargün
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M.Ö 3000 yıllarında Hz. Nuh’un 

oğullarından bazıları onun peygamberliğini 

kabul edip iman etmişler ama içlerinden 

birisi ve onu takip eden bir kavim Hz. 

Nuh’un peygamberliğini kabul etmemiştir. 

Bunun üzerine Hz. Nuh, Allah’a yalvarmış 

ve ondan bir yol göstermesini istemiştir. 

Allah, Hz. Nuh’a çok büyük bir gemi 

yapmasını, kendisine inananları bu gemiye 

almasını ve dünyadaki tüm bitkilerden, 

onların tohumlarından almasını ayrıca 

dünyadaki tüm hayvanlardan bir erkek 

bir dişi olacak şekilde, çift olarak almasını 

emretmiştir. Hz. Nuh’a yardım etmesi için 

Cebrail gelir ve beraber devasa bir gemi 

inşa ederler. Allah’ın emri üzerine de 

gemiye inananlarla birlikte, hayvanlar ve 

bulunabilen tüm yiyecekler alınır. Gemiye 

herkes bindikten sonra büyük bir tufan 

kopar. Gökten durmadan yağmur yağar, 

tüm dünyayı sular kaplar. Daha sonra 

gemiye binenler kurtulur. Suların çekilmesi 

ise aylar sürer. Bu süre zarf ında gemiye 

aldıkları erzakları bitirirler ve son olarak 

Hz. Nuh’un gemisi bugün kabul edildiği 

yer olan, Cudi Dağı’nın zirvesine oturur. 

O gün takvimler Muharrem Ayı’nın 10. 

gününü göstermektedir. Gemide bulunan 

her malzeme kocaman bir kazana atılıp 

kaynatılır ve bugün yediğimiz aşure 

böylece yapılmış olur. 

AŞURENİN  
HİKÂYESİ
Aşure, Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. gününden itibaren 
yapılarak bir ay boyunca devam eder. Bu yıl ise 8 Ağustos 
Pazartesi günü Aşure Günüdür. Aşure bu ayda pişirildiği için de bu 
aya Aşure ayı denir.
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AŞURENİN  
HİKÂYESİ Muharrem ayının 

İslam tarihinde 
belli başlı üç 
önemli özelliği 
vardır. Birincisi 
oruç, ikincisi 
Hicrî takvimin 
başlangıcı 
olması, diğeri 
de Hz. Hüseyin 
ve evlatlarının 
Kerbela'da şehit 
edilmesidir.
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Malzemeler:
1 su bardağı aşurelik buğday

1 su bardağı haşlanmış nohut 

1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

225 gram kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı karışımı

1 su bardağından az sıcak süt

1 su bardağından 2 parmak az esmer şeker 

1 çay kaşığı tarçın 

 
Yapılışı: 
Buğdaylarımızı yıkayıp tencereye aldıktan sonra üzerine kaynar su koyarak 10 dakika 
kaynatalım ve suyunu süzelim. Bu işlemi iki kez tekrar edelim. Üzerine 1 litre kaynar 
su ekleyip 50 dakika kaynatalım. Su azaldıkça üzerine sıcak sudan yavaş yavaş 
ilave edebiliriz. Haşlanmış nohut ve kuru fasulyelerimizi tencereye atıp 15 dakika 
kaynatıyoruz. Kuru meyvelerimizi küçük küçük doğradıktan sonra tenceremize 
ilave edip bir 15 dakika daha kaynatalım. Son olarak kaynar süt, esmer şeker ve 
tarçınımızı da ekleyip 15 dakika daha kaynatıyoruz. 

15 kâseye bölüştürdüğümüzde tanesi 150 kaloriye denk geldi…

Aşure yapımı için bazı önemli ipuçları bulunuyor, bunlar:
• Aşurelik buğday, nohut, kuru fasulye gibi pişmesi uzun süre alan malzemelerin 
yumuşaması için bir gece önceden gece boyunca suda bekletebilirsiniz. 
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• Aşurenin renginin koyulaşmaması için, kuru incirleri kullanmadan hemen önce 10 
dakika kadar sıcak suda bekletmemiz gerekiyor. Rengini verdikten sonra tencerenize 
alabilirsiniz. 

• Aşurenizin daha lezzetli olabilmesi için yaparken içerisine içme suyu kullanmanız çok 
daha iyi olacaktır. 

• En son olarak aşure piştikten sonra sulanmaması için ilave nişasta kullanımından 
kaçınmamız gerekmektedir.

Son olarak aşuremizi pişirdikten sonra buzdolabınızda saklayabilmeniz için öncesinde 
onun soğumasını beklemelisiniz. Aksi takdirde içerisinde bulunan malzemelerinden 
dolayı ekşimeler veya tatlarında bozulmalar meydana gelebilir. 

Eğer aşurenizi birkaç gün sonrasında da tüketmek istiyorsanız, hava almayan saklama 
kaplarında buzdolabınızda saklayabilirsiniz ya da çok daha uzun bir süre saklamak 
istiyorsanız aşurenizi buzdolabı poşetine veya dondurucuya özel bir kaba koyarak 
bekletebilirsiniz. Saklamak için buzdolabı poşeti kullanacaksanız poşetin ağzının hava 
almadığından emin olmayı unutmayın. Dondurucuda saklamış olduğunuz aşurenizi 6 
saat öncesinde buzdolabınızın alt raf ına koyup bir süre de oda sıcaklığında bekletip 
tüketebilirsiniz.

Besin İçeriği 
Aşurenin 100 gramında 313 kalori bulunmaktadır. 

Aşurenin 100 gramı 55.64 gram karbonhidrat, 7.13 gram protein, 5.05 gram yağ, 6.2 gram 
lif içermektedir.

• Aşure, bitkisel kaynaklı besinlerle hazırlandığı için içerisinde kolesterol bulunmuyor.

• Doymuş yağ içeriği ve çözünür posaya sahip olan kuru baklagiller, kuru yemişler 
sayesinde ise kalp-damar sağlığımızı korumaktadır. 

• Omega-3 yağ asidi bakımından ise kan kolesterolümüzü düşürücü etkiye sahiptir. 

• İçerisine koymuş olduğumuz meyveler ile A, E ve C vitaminlerinin; tahıllar ile B 
vitaminleri ve demir, çinko gibi minerallerin; yağlı tohumlar ile Omega-3 yağ asitlerinin 
alınmasını sağlamaktadır. 

• Vitamin ve mineral dengemizi koruyarak depresyon riskinin azalmasını sağlamaktadır.

• Büyüme ve gelişme çağında olan çocuklarımızın zekâ gelişimleri, doku yapımı ve 
enerji ihtiyaçları için yardımcı olarak büyümeyi destekliyor. 

• Enerji ihtiyaçları artan emzirme döneminde bulunan annelerin beslenmesine ise 
katkıda bulunarak süt yapımını ve kalitesini arttırmaktadır. 

• Kuru incir ise lif bakımından zengin bir besin olduğu için bağırsak hareketlerimizi 
düzenleyerek konstipasyonu önler ve bazı bağırsak, rektum kanserlerine yakalanma 
riskimizi düşürür.

• Aşure, aynı zamanda bitkisel malzemelerle 
hazırlandığı için vejetaryen bireylerin protein 
gereksinimlerini rahat bir şekilde karşılar.

17



BOLU

ÇIKIŞ

YİNE BEKLERİZ

Bingöl

Burdur
İ L L

E R İ
M İ Z

15

Burdur, Isparta, Denizli, 
Afyonkarahisar ve Konya, il sınırlarına 
yayılan, birbirine yakın çok sayıda 
gölün yer aldığı bölgeye coğrafi 
özelliğini yansıtan “Göller Yöresi” 
ismi verilmiştir. Burdur ili de bu 
göller yöresinin merkezinde yer alır. 
İlin yüzölçümünün 296 Km2’sini su 
satıhları oluşturur. Ülkemizde en fazla 
göl olan illerinden biridir. Burdur 
ili, Akdeniz Bölgesinin iç kısmında, 
Akdeniz Bölgesi'nden Ege ve Orta 
Anadolu Bölgeleri'ne geçiş alanında, 
29º-24' ve 30º-53' Doğu Boylamları 
ve 36º-53' ve 37º-50' Kuzey Enlemleri 
arasında yer almaktadır. 

Burdur, Güney'de Antalya (126 Km), Batı'da Denizli 
(150 Km), Güneybatı'da Muğla (238 Km), Doğu 
ve Kuzey'de Isparta (31 Km) ve Afyonkarahisar 
(165 Km) illeri ile çevrilidir. Rakımı 950 metredir. İl 
arazisinin %60.6’sı dağlık, %2.7’si yayla, %19’u ova 
%17.6’sı engebelidir. Topraklar genel olarak killi 
ve kireçli bir yapıya sahiptir. Burdur’da karasal 
iklim hüküm sürmekte olup, kış mevsimi sert, yaz 
mevsimi ise kurak ve sıcak geçmektedir.
İl topraklarının büyük bir kısmı antik 
PİSİDİA bölgesinin sınırları içindedir. Roma 
İmparatorluğunun idaresinde olan yere, 1071 
Malazgirt Savaşından sonra Türkmenlerden Kınalı 
Aşireti yerleşmiştir. Daha sonra Hamitoğulları 
beyliğinin idaresine giren Burdur, 1391’de 
Anadolu Beylerbeyliği merkezi olan Kütahya’ya 
bağlanmıştır. I. Dünya Savaşı sonrasında 
Burdur Kuvay-i Milliye Teşkilatı çalışmalarını 

18



uzun süre bağımsız yürüttüyse de 
Sivas Kongresinden sonra Anadolu ve 
Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyetine 
bağlanmıştır. 1920'de bağımsız sancak 
olan Burdur, Cumhuriyetten sonra 
1923'te il durumuna geçmiştir.

Nüfus: 273,716 
Yüzölçümü:  7175,00 km2 
İlçeleri: Burdur ilinin merkez ilçe 
dışında 10 ilçesi vardır. Bunlar;  Ağlasun, 
Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, 
Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni 
ve Yeşilova’dır. İlin 4 beldesi, 193 köyü 
mevcuttur. 

Dağlar, Nehirler, Yaylalar
Dağlar:   
En yüksek yeri Koçaş Dağlarından 2598 
metrelik rakımı olan Kızılcadağ’dır. 
Burdur da Söğüt Dağları, Akdağ,  Kestel 
ve Katrancık Dağları, Rahat Dağları ve 
Eşeler Dağları bulunur. 
Göller, Akarsular, Kaplıcalar:       
İlde çok sayıda çay ve göl 
bulunmaktadır.  Başlıca çayları; Alakır, 
Burdur, Arvallı, Kıravgaz, Çeltikçi, 
Askeriye, Çerçin, Başköy, Karamusa, 
Hasan Paşa Çayı, Tefenni Karamanlı, 
Horzum, Açey, Dalaman, Salda, Ulupınar, 
Armut, Niyazlar, Doğan Baba, Köfek, 
Düğer, Yarışlı, Kestel ve Aksu çay’larıdır.
Çukurlarda oluşan Karataş, Salda, Yarışlı, 
Gölhisar ve Burdur Gölleri bu yöreye 
Göller Bölgesi denilmesine sebep 
olmuştur. Diğer gölleri;  Yazır (Gölcük), 
Pınarbaşı (Egnes), Karaevli, Bereket, 
Mamak, Gençali, Söğüt, Kestel ve 
Ambahan gölleridir. 

Ovalar, Vadiler, Yaylalar:  
İlin ovalarını yazarsak,  Burdur, Yazı, 
Engeş, Elmacık, Kılavuzlar, Çine, Kuzköy, 
Ağlasun, Başköy, Öteyüz, Bucak, Kestel, 
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Ambahan, Ürkütlü, Yuva,  Karapınar, Gölhisar,  Yamadı,  Haravza, Söğüt, Kağılcık, 
Karamanlı, Tefenni, Hasanpaşa, Başpınar, Beyköy, Çeltikçi, Akçaköy ve Erle 
Ovalarıdır. 
Burdur ilinde yükseklikleri 1200 ile 2200 metre arasında değişen birçok yayla 
vardır. Bunların en tanınmışları, Merkez Aziziye Yaylası, Ağlasun Akdağ Yaylası, 
Altınyayla Kırkpınar Yaylası, Bucak Kestel ve Kumar Yaylaları, Kemer Akpınar 
Yaylası, Gölhisar Koca Yayla ve Böğrüdelik Yaylası, Yusufça Yaylası ve Yeşilova 
Eşeler Yaylası’dır.       
        
Tarihi Yerler:
Hacılar ve Kuruçay Höyük yerleşimleri, Sagalassos Antik kenti, Kibyra, Kremna, 
Bubon ve Baibura, Milyos gibi antik kent kalıntıları, Susuz Han ve İncir Han 
Kervansarayları ile Taşoda, Baki Bey Konağı (Kocaoda),Çelikbaşlar,  Piribaşlar 
ve Mısırlılar evi gibi tarihi Türk evleri, Antoninler Çeşmesi, Ulu Camii, Hıdırlık 
Kümbeti/Dörtayak Türbesi, Hacılar Höyüğü, Burdur Saat Kulesi, Pirkulzade 
Kütüphanesi, Derviş Mehmet Paşa Kütüphanesi,

Gezmeyi Unutmayın:
Türkiye’de turizme açılan ilk mağara olan İnsuyu Mağarası, Burdur ve Salda 
Gölü, Antik Kentleri, Saat Kulesini, lavanta tarlalarını, özel bir işletme olan ve 
içinde ağaç kalıntılarından yapılma heykeller bulunan Lisinia Doğal Yaşam 
Alanını gezmeyi, müzelerini, Oğuzhan Kent Ormanı (Baraj gölü manzaralı), kışın 
gidiyorsanız Salda Kayak Merkezi’ni (Salda Gölü Manzaralı Kayak Pisti), trekking 
yapmayı seviyorsanız, Karanlıkdere Kanyonu’nu gezmeyi unutmayın.
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Yöresel Lezzetler:  
Burdur mutfağı, Akdeniz 
mutfağından olduğu kadar 
Ege mutfağından da esintiler 
barındırmaktadır. Başlıca 
yöresel yemeklerini sayarsak; 
Dirmil Kebabı (Şiş Sırık Kebabı), 
Tavuk Teneke Kebabı, Leğen 
Böreği, Kabak Helvası, Demir 
Tatlısı, Erikli Et, Mısır Tepsisi, 
Havuç tatlısı, Ceviz Ezmesi, 
Burdur Şiş, Gazel böreği, Çekme, 
Kömbe, Burdur Muhallebisi, 
Gölhisar Kavurması, Patlıcan 
Reçeli, Haşhaşlı Sarma Aşı, 
Haşhaşlı Bulgur Pilavı 
 
İlginç bilgiler:
*Burdur antik dönemde Pisidia, 
günümüzde ise Teke Yöresi 
olarak adlandırılmıştır. 

*Doğum, düğün ve ölüm 
törenlerinde “etli aş, duz aşı, diş 
aşı veya diş dirgiti, ölü aşı, kabir 
kazan yemeği veya davrantı” 
Teke Yöresi’ne has Burdur ilinde 
sürdürülen geleneklerdendir.
 
*Burdur’un meşhur ezgileri ve 
halk oyunları, Boğaz Havası, 
Teke Zortlaması, Serenler, 
Kabardıç, Dımıdan,  Avşar 
Zeybeği’dir.
 
*Burdur'da yöreye özgü en 
önemli halk çalgıları sipsi, cura 
ve kabak kemanedir.
 
* Türkiye’nin en çok Anason 
yetiştirilen yeri olduğu söylenir.
 
* Burdur Gölü ülkemizin en 
derin göllerinden birisidir. 

Derinlik bazı bölgelerde 100 
metreyi bulur. Aynı zamanda 
Dikkuyruk Ördeklerinin kışladığı 
bir göl olarak dünya çapında 
öneme sahiptir.
 
* Ağlasun-Çamova Yaban Hayatı 
Koruma Sahası, Burdur Gölü 
Yaban Hayatı Koruma Sahası 
Karakaş Gölü Yaban Hayatı 
Koruma Sahası, İl sınırları 
içindeki koruma alanlarıdır.

Ünlü Burdurlular:
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, 
Fakir Baykurt, Mustafa Balbay, 
Osman Sınav, Feridun Şavlı, 
Sümer Ezgü, Nail Olpak

Yapmadan Dönme:
Türkiye’nin Maldivleri olarak 
anılan, eşsiz turkuazın tonları, 
beyaz kumsallarıyla dünyanın 
en berrak göllerinden biri olan 
Salda Gölü’nü görmeden, 
Antik kentlerini gezmeden, 
Doğa Tarihi Müzesi, Arkeoloji 
Müzesi gezilmeden, Burdur 
il merkezinde şehre hâkim 
Susamlık ve Serenler 
Tepeleri’nden manzara eşliğinde 
bir şeyler yiyip içerek yorgunluk 
atmadan, İnsuyu Mağarasını 
gezmeden, dönmemenizi 
tavsiye ederim…

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

Gazeteci-Yazar
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Çekmeköy Belediyesi; üniversite tercihi yapacak 
öğrencilere rehberlik etmek, doğru tercihler 
yapmalarına katkıda bulunmak amacıyla 
Üniversite Tercih Danışmanlığı ve Rehberlik 
Hizmeti noktaları açtı. Çekmeköy’ün dört ayrı 
noktasına kurulan stantlarda üniversite tercihi 
yapmak isteyen öğrencilere rehberlik hizmeti 
veriliyor.

20 Temmuz 2022 ile 5 Ağustos 2022 tarihlerinde 
10.00 – 19.00 saatleri arasında üniversite tercihi 
yapacak öğrenciler ve aileleri tercih noktalarında 
uzman eğitmenlerden destek alıyorlar.

Üniversite Tercih Danışmanlığı ve 
Rehberlik Hizmeti Noktaları

Çekmeköy Madenler Meydanı

Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı  
(Şahinbey girişi)

Turgut Özal Kültür Merkezi Önü

Alemdağ Mehmet Yaşa Kent Meydanı

Çekmeköy Belediyesi ilçenin dört ayrı noktasına konumlandırdığı 
Üniversite Tercih Danışmanlığı ve Rehberlik Hizmeti noktaları hizmet 
vermeye başladı.

ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAK GENÇLERE 
DANIŞMANLIK HİZMETİ

Bizden Haberler
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Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve 
belediye başkan yardımcıları belediye merkez bina 
bahçesinde geleneksel hale gelen bayramlaşma 
töreninde mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi.  
Personelin bayramını kutlayan Başkan Poyraz, 
“Geçtiğimiz yıllarda pandemi sebebiyle 
toplanamamıştık. Bu yıl daha samimi bir ortamda 
bir aradayız. Ben hepinizin bayramını tebrik 

ediyorum. Ailenize büyüklerimize selamlarımızı 
iletin. Her zaman söylediğim gibi bizler büyük 
bir aileyiz. İzne çıkacak arkadaşlar gidiş ve dönüş 
yollarında dikkatli olsunlar. Hepinizi Allah’a 
emanet ediyor, mutlu ve huzurlu bir bayram 
diliyorum,” dedi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, bayram tatili öncesinde 
belediye personelinin Kurban Bayramı’nı kutladı.

BAŞKAN POYRAZ  
PERSONELLE BAYRAMLAŞTI

Bizden Haberler
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Çekmeköy Belediyesi ilçeye bir kalıcı eser daha 
kazandırdı. Merkez Mahallesi’ne inşa edilen ve 15 
Temmuz Şehitleri’nin adlarının yaşatılacağı anıt 
park törenle açıldı. Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen 
törene AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri 
Kabaktepe, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, 
şehit yakınları, gaziler,  siyasi parti temsilcileri, 
sivil toplum kuruluşları, belediye meclis üyeleri ve 
yüzlerce Çekmeköylü katıldı.
Kur’an tilaveti ve Çekmeköy İlçe Müftüsü Vehbi 
Akşit’in dualarıyla açılan anıt park, konumu itibari 
ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü, Şile, Sancaktepe, Ümraniye, 
Üsküdar, Kadıköy ve Avrupa Yakasına ulaşmak 
isteyen binlerce vatandaşın kullandığı güzergahta 

bulunuyor. 1600 metrekare alan içerisinde 
çimlerle ve güllerle süslenmiş peyzaj alanları 
bulunan parkta,  oturma alanlarının yanı sıra 251 
şehidimizin isimlerinin yazdığı 15 Temmuz şehitlik 
anıtı bulunuyor.
Programda selamlama konuşması yapan AK Parti 
İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “15 
Temmuz Şehitlerimize, 15 Temmuz’da milletimizin 
kahramanlığına, gazilerimizin emanetine sahip 
çıktığımızı gösteren bu anıtın yapılmasında 
emeği geçen tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum, 
teşekkür ediyorum.  Bazıları bu kahramanlık 
hikâyesini anlatırken, bir terör örgütü çıkmış 30’a 
yakın uçağı gasp etmiş, belki 50 ila 100 tane tankı 
gasp etmiş, ordumuzun mühimmatlarını gasp 
etmiş FETÖ’cü teröristler 251 insanımızı şehit 

5 Temmuz Şehitlerinin adlarının yaşatılacağı 15 Temmuz Şehitler Anıt Parkı 
dualarla açıldı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANIT PARKI AÇILDI

Bizden Haberler
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etmiş, bugün kahramanlık anlatanlar FETÖ’ye 
FETÖ, teröre terör, darbeciye darbeci diyemez hale 
gelmişler. Şu soruyu sormadan da edemiyorum; 
geçmişte ödemeniz gereken hesaplarınız mı var, 
bu memleketin geleceğini karartacak planlarınız 
mı var? 15 Temmuz partilerden bağımsız bir şeydir, 
siyasetten bağımsızdır. 15 Temmuz Çanakkale’dir.” 
dedi.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “15 
Temmuz'da sokaklarda bizimle birlikte nöbet 
tutan, Çekmeköyümüzün her kesiminden 
insanımız,  her partiden kardeşimle bir ay boyunca 

sokaklarda mücadele ettik. Dün meydanlarda 
bugün bu alanda bizlerle olan Çekmeköyümüzün 
güzel insanları her birinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Her birimiz o gün sokaklardaydık. O 
gün canıyla kanıyla mücadele edeninden,  tankın 
önüne geçen vatandaşımıza kadar hain darbe 
girişimine geçit vermeyen Çekmeköylüler burada. 
Her gün binlerce aracın ve insanımızın geçtiği bu 
yola güzel bir anıt yapalım ve geçenler görsün, 
dua etsin diye şehitlerimizi unutmadığımızı bütün 
İstanbul’a göstermek için bu çalışmayı yaptık.” 
dedi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANIT PARKI AÇILDI

Bizden Haberler
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Çekmeköy Belediyesi yaz yüzme havuzlarında her yıl 
olduğu gibi bu yılda binlerce çocuk doyasıya eğleniyor.  
7-14 yaş aralığındaki çocukların katıldığı kurslarda 
yüzme eğitimlerini Akademik eğitmenler tarafından 
veriliyor. 

Eğitim havuzlarında ders alan çocuklar suyun tadını 
çıkarıp doyasıya eğleniyor.
Sultançiftliği İlkokulu ve Fatma Talip Kahraman Kız 
İmam Hatip Lisesi bahçelerinde kurulan havuzlarda 
gerçekleştirilen yüzme kurslarında çocuklara mayo ve 
boneleri Çekmeköy Belediyesi tarafından dağıtıldı.

Çekmeköy Belediyesi’nin kurduğu yüzme 
havuzlarında çocuklar doyasıya eğleniyor.

Bizden Haberler

YAZ YÜZME HAVUZLARINDA 
 EĞİTİMLER BAŞLADI
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Çekmeköy Belediyesi Kadın, Aile ve Psikolojik 
Danışmanlık birimi tarafından 8 kişilik gruplar 
halinde yetişkin danışanlara yönelik “Kişilerarası 
İletişim” becerilerini geliştirmek üzere çalışmalar 
başlatıldı. Her Pazartesi 10.00-12.00 saatleri 
arasında Çekmeköy Belediyesi Hamidiye Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimlerde; 
kişinin hem kendi duygu ve ihtiyaçlarını hem 
de iletişim halinde olduğu diğer kişilerin duygu 

ve ihtiyaçlarını fark edip anlaması,  sağlıklı ve 
etkili iletişim becerileriyle kendini ifade etmesi 
amaçlanıyor.
Hamidiye Kültür Merkezi’nde hizmet veren 
danışmanlık merkezine 0216 600 0 600 numaralı 
telefondan ulaşabilir,  merak ettiğiniz konular 
hakkında detaylı bilgi de alabilirsiniz.

Hamidiye Kültür Merkezi’nde vatandaşlara hizmet veren Kadın, Aile ve 
Psikolojik Danışmanlık Merkezi yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Bizden Haberler

KADIN, AİLE VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ’NDE 
İLETİŞİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ BAŞLADI
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Bizden Haberler

Çekmeköy Müftülüğünün organize ettiği Yaz 
Kur’an Kurslarında eğitim gören binlerce çocuğa 
dondurma ikram edildi. Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz’ın da katıldığı dağıtımlarda 
çocukların heyecan ve mutluluğu görülmeye 
değerdi. 

Kur’an kurslarının açılış programında 
çocuklarımıza söz vermiştik diyen Başkan 

Poyraz “Haziran ayının son haftasında yaptığımız 
Kur’an Kursları açılışında çocuklarımıza 
dondurma ikramı sözü vermiştim. Bugün ilk 
dağıtımı gerçekleştirdik. Ekip arkadaşlarım 
belirli periyotlarla camilerimizi ziyaret edip 
çocuklarımıza dondurma ikramında bulunacak. 
Yine kurslarını dereceyle bitirenlere de bisiklet 
hediye edeceğiz,” dedi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Kur’an kurslarında eğitim gören 
öğrencilere dondurma ikram etti.

KUR’AN KURSU ÖĞRENCİLERİNE 
DONDURMA İKRAMI
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İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile Çekmeköy 
Belediyesi tarafından hazırlanan ve Özyeğin 
Üniversitesi, Oyunder, Helyum, ortaklığı ile 
yürütülen İstanbul Oyun Girişimciliği Akademisi: 
9999in1 Space İstanbul Oyun Girişimciliği 
Akademisi Projesi teknik inceleme toplantısı 
Çekmeköy Belediyesi’nde gerçekleşti.  Toplantıda 
projenin yol haritası ve proje sürecinde izlenecek 
adımlar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
 Eğitimler, ekipman desteği ve girişimcilere yeni 
fırsatlar… 

Proje; 3 farklı seviyedeki oyun girişimcisine hitap 
eden, yüzlerce oyun girişimcisinin yetişeceği 
eğitim programı, hali hazırda oyununu üreten 
ekiplerin büyüyüp devleşeceği kuluçka ve 

hızlandırma programları, sektör uzmanlarından 
mentorluk fırsatları, hackathonlar ve çok daha 
fazlası gerçekleştirilerek Türk Oyun Girişimciliği 
Ekosistemine katkı sağlayacak.
Dijital oyun sektöründe bulunan yatırımcı, 
müşteri, girişimci, oyun geliştirici, akademisyen ve 
öğrencileri birleştirerek bir topluluk oluşturması 
amaçlanan projede; oluşturulan toplulukla birlikte 
fikir aşamasından ticarileşme aşamasına kadar 
girişimcilere destek veren bir merkezin kurulması 
hedefleniyor.  Ayrıca merkeze gelen girişimcilere 
ilgili eğitim, koçluk ve ekipman desteği 
verilerek, girişimlerinin ticarileşmesine katkı 
sağlayarak, genç istihdamına destek verilmesi de 
amaçlanıyor.

9999 in 1 Space İstanbul Oyun Girişimciliği Akademisi Projesi teknik 
inceleme toplantısı gerçekleşti.

Bizden Haberler

OYUN GİRİŞİMCİLİĞİ  
AKADEMİSİ İÇİN YENİ ADIMLAR
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Bizden Haberler

Crea Centers/BSB 757 Karadeniz Bölgesinde 
Kültürel ve Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi 
Projesinde 6 aylık periyodlarla izleme ve 
değerlendirme komiteleri ile gerçekleştirilen 
yönetim toplantılarının 3.’sü Ukrayna Mıkolayiv’in 
ev sahipliğinde Çekmeköy Belediyesi’nin 
liderliğinde gerçekleştirildi. Savaş koşulları 
nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleşen toplantıya 
proje yürütücüsü olarak Çekmeköy Belediyesi ve 
diğer ortaklar video konferans yöntemiyle online 
olarak katılım sağladılar. Toplantı sırasında savaş 
koşullarına rağmen Ukrayna proje ekibinin üstün 
performansı ile Ukrayna takımının toplantıya 
Türkiye ve Ukrayna bayraklı tişörtlerle katılmaları 
tüm proje ekiplerinin büyük takdirini topladı.
Toplantının açılış konuşması ev sahibi Ukrayna’nın 
savaş koşulları ile ilgili bilgilendirmesi ile 

başladı. Her ülkenin proje ekipleri birer teknik 
değerlendirme sunumu ile 6 aylık faaliyetlerini 
paylaşmasının ardından, gelecek dönem 
faaliyetlerinin görüşülmesi, Crea Centers iletişim 
çalışmaları, idari ve finansal durumlar üzerine tüm 
ortaklar sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumların 
ardından istişare toplantısına geçildi. Projenin 
aktivite döneminde yapılacak etkinlikler ve bu 
etkinliklerin nasıl yapılması gerektiği hakkında 
bilgiler istişare edildikten sonra toplantı sona erdi.
Toplantı sırasında savaş koşullarına rağmen 
Ukrayna proje ekibinin üstün performansı 
ile Ukrayna takımının toplantıya Türkiye ve 
Ukrayna bayraklı tişörtlerle katılmaları tüm proje 
ekiplerinin büyük takdirini topladı.

Crea Centers Projesi yönetim toplantısı Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle 
video konferans yöntemi ile gerçekleşti. Ukrayna heyeti toplantıya sürpriz 
tişörtle katıldı.

TÜRKİYE-UKRAYNA İLİŞKİLERİ CREA 
CENTERS TOPLANTISINA DA YANSIDI
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Bizden Haberler

Çekmeköy Belediyesi 
Kültür Yayınlarına
4 eşsiz kitap daha eklendi

Tarih-i 
Ayasofya-i Kebir
Çekmeköy Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü tarafından İstanbul'un 
fethinden önceki kaynaklar ışığında 
Ayasofya'nın tarihini ele alan eser 
ve araştırmacılar Dr. Şakir Turan ve 
yazar Hüseyin Sarı tarafından "Tarih-i 
Ayasofya-i Kebir" isimli bir eser 
hazırlandı 

Ayasofya İstanbul’un tarihinde önemli 
bir yer tutmaktadır. İstanbul’un 
fethinin ardından Fatih Sultan Mehmet 
tarafından Camii’ye çevrilen Ayasofya 
hakkında o dönemden günümüze 
birçok araştırmacı tarafından önemli 
eserler kaleme alındı.  

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 24 
Temmuz 2020 tarihinde yeniden 
ibadete açılması üzerine hazırlanan 
bu eser, Doç. Dr. Şefik Memiş'in 
editörlüğünde araştırmacılar Dr. Şakir 
Turan ve yazar Hüseyin Sarı tarafından 
kaleme alındı.

"Tarih-i Ayasofya-i Kebir" kitabıyla 
Şemseddin Karamani'nin "Tarih-i 
Beyan-ı Bina-yı Ayasofya-i Kebir", Yusuf 
bin Musa bin Musa el-Balıkesri ile Yusuf 
bin İlyas Balıkesri'nin "Tarih-i Ayasofya" 
adlı eserleri, günümüz okuyucusuna 
sunuldu. Eserlerin tıpkıbasım, 
çevrimyazı (Osmanlıca transkripsiyon), 
günümüz Türkçesi ve İngilizcesinin 
bulunduğu çalışmada sadeleştirilmiş 
metinlere de yer verildi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz, insanlık tarihi boyunca 
her dinin kendine özgü mabetleri 
olduğuna işaret ederek, "Bu mabetler, 

bir ibadethane olmanın ötesinde 
o toplumların tarihsel birikim ve 
deneyimlerini yansıtan toplumsal 
hafızaları oldular. Geçmişin ruhunun 
bugünle ve gelecekle buluşmasını 
sağladılar. Ayasofya Camii de böylesi bir 
özelliğe sahiptir." ifadelerini kullandı.

Poyraz, İstanbul'un fethinden sonra 
Ayasofya'nın tarihini anlatan Rumca 
eserlerin Müslüman alimlerce Arapça, 
Farsça ve Türkçeye çevrilerek sonraki 
nesillere aktarıldığını ifade ederek, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu eserlerden üç tanesi ilk döneme ait 
olduğu için hassaten öneme sahiptir. 
Birincisi, Şemseddin Karamani'nin 
Farsça, Arapça ve Türkçeye çevrilen 
"Tarih-i Beyan-ı Bina-yı Ayasofya-i 
Kebir" eseridir. İkincisi, Yusuf bin Musa 
bin Musa el-Balıkesri'nin Hicri 884'te 
Rumcadan tercüme ettiği "Tarih-i 
Ayasofya" ve üçüncüsü ise Yusuf bin 
İlyas Balıkesri'nin "Tarih-i Ayasofya" 
eseridir."

Dr. Şakir Turan da Ayasofya'nın tarihini 
ele alan eserlerin Fatih Sultan Mehmet 
döneminden başlayarak 1900'lü 
yıllara kadar yazılan yazma ve matbu 
eserlerden oluştuğunu dile getirdi.

Yazar Hüseyin Sarı ise "Tarih-i Ayasofya-i 
Kebir" kitabıyla Türkiye Yazma Eserler 
Kurumu Başkanlığı bünyesindeki 
yazma eser kütüphanelerinde bulunan 
Ayasofya tarihiyle ilgili 3 farklı yazma 
eserin Osmanlıca nüshalarının, 
latinize edilip sadeleştirildiğini 
ve değerlendirilmeleriyle birlikte 
okuyuculara sunulduğunu ifade etti.

Açık Fikir Harmanı-II
G e n ç  Y e t e n e k l e r d e n  Ö y k ü  v e  Ş i i r l e r

ÇEKMEKÖY

İSTANBUL’UN 
YAŞAM PINARI

Doç. Dr. Arif KOLAY

Tarih-i 
Ayasofya-i KebirT

arih-i A
yasofya-i K

ebir

HÜSEYİN SARI
DR. ŞAKİR TURAN

The hisTory of hagia sophia

PROF. DR. HAŞİM ŞAHİN

AHİ EVRAN - HACI BEKTAŞ-I VELİ - YUNUS EMRE

BİR DEVİR ÜÇ VELİ
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Cüneyt Arkın veya doğum adıyla Fahrettin Cüreklibatır (8 Eylül 1937, Eskişehir - 28 
Haziran 2022, İstanbul), Türk doktor, oyuncu, senarist, yapımcı ve yönetmendir. 
Arkın, 1963-2021 yılları arasında 330 sinema filmi, dizi ve tiyatro oyununda rol 
aldı. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit 
ve Filiz Akın ile çevirdiği birçok aşk filminde başrolü paylaştı ve yakışıklı esas jön 
rollerine hayat verdi. Arkın; Malkoçoğlu, Kara Murat ve Battal Gazi gibi birçok tarihî 
filmde "yenilmez kahramanı" ve toplumsal filmlerin "iyi kalpli", "yiğit direnişçisi", 
"yardımsever" ve "adaletli" karakterlerini canlandırdı. Aralarında Deli Şahin, Dünyayı 
Kurtaran Adam, Gırgır Ali ve Son Kahramanlar gibi birçok filmin senaristliğini ve 
yönetmenliğini üstlenen Arkın; Küskün Çiçek, Vatandaş Rıza ve Kartal Murat gibi 
filmlerin yapımcısı olarak yer aldı.

Cüneyt Arkın
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Medrano Sirki dahil birçok 
sirkte çalışan Arkın, binicilik ve 
karatede uzmanlaştı ve burada 
öğrendiği teknikleri sinemada 
kullandı. Dublör kullanmadığı 
için tehlikeli sahnelerde 
pek çok kez kemikleri 
kırıldı, omuriliği zedelendi 
ve sakatlandı. Şair ve yazar 
Cemal Süreya'ya göre Arkın, 
"İpekyolu'nun Superman'i" ve 
Fransız oyuncu Jean Marais'in 
Fantoma dizisindeki yansıması 
idi. Halit Refiğ için ise, "İlk 
filmlerinde Alain Delon, aksiyon 
filmlerde ise Avrupalılar ve 
kendisi için Burt Lancaster'a 
benziyordu". İlk kez 1969 yılında 
İnsanlar Yaşadıkça filmi ile 6. 
Altın Portakal Film Festivali'nde 
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne 
layık görüldü. 1972'de Yaralı 
Kurt filmi ile Adana Altın Koza 
Film Festivali'nde En İyi Erkek 
Oyuncu Ödülünü kazandı. 2021 
yılında sinema kategorisinde 
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve 
Sanat Büyük Ödülü'ne değer 
görülen Arkın, 28 Haziran 
2022'de İstanbul'da 84 yaşında 
hayatını kaybetti ve Zincirlikuyu 
Mezarlığı'na defnedildi.

İlk Yılları ve Eğitimi 
Fahrettin Cüreklibatır, 8 Eylül 
1937 tarihinde Eskişehir'in 
Odunpazarı ilçesine bağlı 
Karaçay köyünde doğdu. 
Babası Türk Kurtuluş 
Savaşı'na katılmış Hacı Yakup 
Cüreklibatır olan Fahrettin, 
yoksul bir ailede büyüdü. Lise 
öğrenimini Eskişehir Atatürk 
Lisesinde tamamladı. Buradaki 
sınıf arkadaşlarından birisi 
Yılmaz Büyükerşen'di. 1961 
yılında İstanbul Üniversitesi 

İstanbul Tıp Fakültesinden 
mezun oldu.

Cüreklibatır soyadı birleşik 
bir kelime olarak C/Y 
dönüşümüyle, Cürekli  > Yürekli 
ve ikinci olarak Batur/Batır 
(bahadır, yiğit) sözcüklerinin 
birleşmesinden oluşmaktadır. 
İlk kelime mecazi anlamıyla 
dikkate alındığında "korkusuz 
yiğit" manasına sahiptir. Ses 
dönüşümleri, memleketi 
olan Eskişehir'deki Kırım-
Tatar kökenli toplulukların 
dillerinden kaynaklanmaktadır. 
Gazeteci Vecdi Benderli, 
Cüneyt Gökçer'den Cüneyt; 
Ramazan Arkın'dan Arkın 
isimlerini alıp "Cüneyt Arkın" 
ismini yarattı ve Fahrettin 
Cüreklibatır artık Türk 
sinemasında bu isimle anıldı.

Sinema Kariyeri  
Memleketi Eskişehir'de, 
yedek subay olarak askerliğini 
yaparken, Göksel Arsoy'un 
başrol oynadığı 1963 yapım 
Şafak Bekçileri filminin 
çekimleri sırasında yönetmen 

Şair ve yazar Cemal 
Süreya'ya göre 
Arkın, "İpekyolu'nun 
Superman'i" ve 
Fransız oyuncu Jean 
Marais'in Fantoma 
dizisindeki yansıması 
idi. Halit Refiğ için 
ise, "İlk filmlerinde 
Alain Delon, 
aksiyon filmlerde ise 
Avrupalılar ve kendisi 
için Burt Lancaster'a 
benziyordu"
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Halit Refiğ'in dikkatini çekti. 
Askerliğini bitirdikten sonra 
Adana ve civarında doktorluk 
yaptı. 1963 yılında Artist 
dergisinin yarışmasında birinci 
oldu. Bir süre iş arayan Cüneyt 
Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in 
teklifiyle sinema oyunculuğuna 
başladı ve 2 yıl içinde en az 30 
filmde yer aldı. 

1964 yılında oynadığı Gurbet 
Kuşları filminin finalindeki 
kavga sahnesi, Arkın'ın 
kariyerinde bir kırılma noktası 
oldu. Bir süre daha duygusal-
romantik jön karakterlerini 
canlandırdıktan sonra yine 
Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon 
filmlerine yöneldi. Bu dönemde 
İstanbul'a gelen Medrano 
Sirki'nde altı ay süreyle 
akrobasi eğitimi aldı. Burada 
öğrendiklerini Malkoçoğlu 
ve Battalgazi serilerinde 

beyaz perdeye aktararak Türk 
sinemasına daha önce hiç 
örneği olmayan bir tarz getirdi. 
Kısa sürede avantür filmlerin 
en aranan oyuncusu hâline 
geldi. Romantik filmlerle 
başladığı sinema yaşantısını 
hareketli filmlerle sürdürse de 
birçok farklı türde karaktere 
can verdi. Kariyeri boyunca 
westernden komediye, macera 
filmlerinden toplumsal filmlere 
kadar değişik türde filmler 
çekti. Özellikle Maden (1978) ve 
Vatandaş Rıza (1979) filmleri, 
Cüneyt Arkın'ın kariyerinde özel 
bir yer kaplar. 

12 Mart dönemi sırasında, 4. 
Altın Koza Film Festivali'nde 
(1972) jürinin ilk oylamasında 
Yılmaz Güney'i Baba filmindeki 
rolüyle en iyi erkek oyuncu 
seçilmesine rağmen daha 
sonra siyasi baskılarla Yılmaz 

Yılmaz Güney'in 
yerine, ilk oylamada 
Yaralı Kurt filmindeki 
performansıyla ikinci 
olan Cüneyt Arkın'ı 
en iyi erkek oyuncu 
seçti. Bu karara tepki 
gösteren Arkın ödülü 
reddetti.
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Güney'in yerine, ilk oylamada Yaralı 
Kurt filmindeki performansıyla 
ikinci olan Cüneyt Arkın'ı en iyi 
erkek oyuncu seçti. Bu karara tepki 
gösteren Arkın ödülü reddetti. 
Cüneyt Arkın sinemasına ayrı bir 
renk getiren, yönetmenliğini Çetin 
İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı 
Kurtaran Adam zamanla bir kült 
film hâline geldi. 1980'li yıllarda 
Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki 
Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon 
filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda 
da polisiye dizilere yöneldi.

Cüneyt Arkın, binicilik ve karatede 
uzman sporcu unvanına sahiptir. 
Oyunculuğun yanı sıra televizyon 
izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre 
gazetelerde sağlıkla ilgili köşe 
yazarlığı da yapmıştır. 2009 yılında 
omurgasındaki sinir sıkışmasından 
dolayı yaklaşık üç ay hastanede 
tedavi gördü.

Kazandığı Ödüller 
1963 "1.'lik Ödülü " 1963 Artist 
Mecmuası, Artist Yarışması Kazandı

1969 "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü", 
(İnsanlar Yaşadıkça) ile 1969 Antalya 
Altın Portakal Film Festivali Kazandı

1972 "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü", 
(Yaralı Kurt) ile 1972 Adana Altın 
Koza Film Festivali Kazandı

1976 "En iyi Erkek Oyuncu Ödülü", 
(Mağlup Edilemeyenler) ile 1976 
Antalya Altın Portakal Film Festivali 
Kazandı

1999 "Yaşam Boyu Onur Ödülü" 
1999 Antalya Altın Portakal Film 
Festivali Kazandı

2013 "Yaşam Boyu Meslek ve Onur 
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Ödülü" Engelsiz Yaşam Vakfı 
Kazandı

2013 "Yaşam Boyu Onur 
Ödülü" 18. Sadri Alışık Tiyatro 
ve Sinema Oyuncu Ödülleri 
Kazandı

2013 "Kültür ve Sanat Büyük 
Ödülü" 2013 Yılı Kültür ve Sanat 
Büyük Ödülü Kazandı

Ölümü 
Cüneyt Arkın, 28 Haziran 
2022 tarihinde geçirdiği kalp 
durması rahatsızlığı sonucu 
İstanbul, Beşiktaş ilçesi 
Ulus'ta bulunan Liv Hospital 
Hastanesi'nde 84 yaşında 
hayatını kaybetti. Vefatı üzerine 

30 Haziran 2022 tarihinde 
Atatürk Kültür Merkezi'nde 
tören düzenlendi. Tören 
sonrası Arkın'ın cenazesi 
Teşvikiye Camii'nde kılınan 
cenaze namazının ardından 
Zincirlikuyu Mezarlığı'na 
defnedildi. 

Filmografi (En yüksek 
IMDB puanına göre) 
1- Yıkılmayan Adam  
(1977) – IMDb: 5.6

2- Önce Hayaller Ölür  
(1987) – IMDb: 5.7

3- Yalnız Adam (1976) –  
IMDb: 5.7

4- Önce Vatan (1975) –  
IMDb: 5.8

5- Çöl Kartalı (1972) –  
IMDb: 5.8

6- Kavga (1986) –  
IMDb: 5.8

7- Hakanlar Çarpışıyor  
(1977) – IMDb: 5.9   

8- Alev Alev (1984) – IMDb: 5.9

9- Osmanlı Kartalı  
(1969) – IMDb: 6.1

10- Kara Murat Serisi 
 (1976) – IMDb: 6.2

11- İnsan Avcısı (1975) –  
IMDb: 6.3

12- Babaların Babası  
(1975) – IMDb: 6.4

Aslı yılmaz
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ASELSAN böcek 
boyutunda mikro 
İHA üzerinde 
çalışıyor
Çığır açan teknolojiler konusunda Türkiye'ye yeni 
kazanımlar sağlamak için çalışmalar yürüten 
ASELSAN, böceklerden ilham alınarak tasarlanan 
mikro hava araçlarını gündemine aldı.

Yetenekli "böcek İHA"lar 

Söz konusu mikro hava araçları havada süzülme, 
kapalı alanlarda manevra yapma, düşük radar yüzey 
kesiti, taşınabilirlik ve düşük ağırlıkta yüksek kaldırma 
kuvveti üretebilme kolaylığı gibi birçok avantaj sunuyor. 
Bu araçlar, arama ve kurtarma görevleri ve toksik 
ortamlarda operasyonlar dahil olmak üzere birçok 
önemli uygulamaya sahip bulunuyor.

Twitter anlaşmadan çekilen Elon 
Musk’a dava açtı
Sosyal medya şirketi Twitter, yaklaşık 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshettiğini için Tesla 
ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ı dava etti.

Sosyal medya şirketi Twitter, yaklaşık 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshettiğini için Tesla 
ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ı dava etti. Twitter tarafından Delaware Chancery Mahkemesine 
yapılan şikayette, Musk'ın, imzaladığı anlaşma "artık kişisel çıkarlarına hizmet etmediği" için Twitter ve 
hissedarlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddettiği aktarıldı. Şikayet dilekçesinde, Musk'ın 
anlaşmayı feshetmeye yönelik iddialarının "bahane" olduğu ve "hiçbir dayanağı" olmadığı kaydedildi.
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Doğu Anadolu Gözlemevi 'ilk ışık' 
için gün sayıyor
Erzurum'daki 3 bin rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri'ne Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesinin desteğiyle kurulan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) ilk 
ışığı almak için gün sayıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA muhabirine, teleskobun Avrupa'nın tek parça 
ayna ile inşa edilmiş en büyük teleskobu olduğunu belirtti. Teleskobun aynasının iki ay içinde 
yerleştirileceğini ve ilk ışığın alınacağını ifade eden Varank, şöyle konuştu: "Avrupa'nın tek parça 
en büyük aynasına sahip teleskop ve çok ciddi kabiliyetler kazandıracak. Kızılötesi dediğimiz 
gözle görülmeyen alanlarda Türkiye'den gözlem yapılabilmesinin önünü açacak. Bu ne demek; 
James Webb Uzay Teleskobu şu anda çok gündemde, tıpkı onun baktığı yerlere bakabilecek 
bir teleskop. Burada çok ciddi bir altyapıdan bahsediyoruz. Türkiye'ye çok ciddi bir kabiliyet 
kazandıracak ve Erzurum, bu manada gökyüzü gözlemi için ideal yerlerden bir tanesi. Bu tesis 
3 bin 100 metrede inşa edilmiş bir tesis. Dünyada bu kadar yüksekte inşa edilmiş üçüncü bir 
gözlemevinden bahsediyoruz."
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Alternatif 
enerjili 
araçlar 
Kocaeli'deki 
TEKNOFEST 
yarışlarında 
piste çıktı  
 
 

Kocaeli'de düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda dinamik sürüş testi ve teknik 
kontrolleri başarıyla tamamlayan araçlar piste çıktı.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından Körfez Yarış Pisti'nde 
düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda 34, Liseler Arası Efficiency 
Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda 37 araç start aldı. Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç 
Yarışları "elektromobil" ve "hidromobil" olmak üzere iki kategoride yapılıyor. Bu yıl ilk defa takımlardan 2 
koltuklu ve 4 tekerli konseptte araçlar istenirken, yerli parça üreterek yarışa katılma zorunluluğu da bu yıl 
birden 2'ye çıkarıldı. Yarışlarda her aracın en fazla 65 dakika içinde yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki pistte 
30 turu tamamlaması bekleniyor.

Mini İHA 
tehditlerine 
karşı geliştirilen 
ŞAHİN 
envantere girdi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı 
İsmail Demir, "Kolay intikal ve kurulum 
özelliklerine sahip ŞAHİN, kritik tesislerin 
korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi 
alanlarda kullanılabilecek." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı 
İsmail Demir, mini-mikro insansız hava araçlarının (İHA) imhası için geliştirilen ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha 
Sistemi'nin ilk kez envantere girdiğini bildirdi. Demir, Twitter'dan sisteme ilişkin paylaşım yaptı.    Mini-mikro 
İHA'ların imhası için geliştirilen ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi'nin ilk kez envantere girdiğini bildiren 
Demir, "Kolay intikal ve kurulum özelliklerine sahip ŞAHİN, kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava 
savunma gibi alanlarda kullanılabilecek. Hayırlı olsun." bilgisini verdi.
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Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan 
meclis başkanları, Baykar'ı ziyaret 
etti
Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın meclis başkanları, "Üçlü Meclis Başkanları İkinci Toplantısı" için 
İstanbul'da bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Millî Meclis Başkanı Sahibe Gafarova 
ve Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Raza Pervez Eşref ile beraberlerindeki heyet, Özdemir Bayraktar 
Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Meclis başkanları, ziyaret 
kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen S/İHA’lar hakkında bilgi alarak 
incelemelerde bulundu. Ziyaretin anısına başkanlara Bayraktar AKINCI TİHA maketi takdim edildi.

TE
KN

OL
OJ

İ H
AB
ER
LE
Rİ

41



Türk milleti imzalanan bu anlaşmalarla kendi 
öz yurdunda özgür ve bağımsız yaşama hakkını 
tamamen kaybediyordu. Vatan toprakları ve 
özgürlüğü elinden alınmış, bağımsızlığına son 
verilmiş olan Türk milletinin içine düşürüldüğü 
böylesi ağır bir durumu kabul etmesi mümkün 
değildi. Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919’da 
Samsun’a çıktı ve Anadolu’da Kurtuluş Savaşı’nı 
başlattı. Amasya Genelgesi’nin yayınlanmasının 
ardından yapılan Erzurum ve Sivas Kongreleri 
ile Kurtuluş süreci hızlandı. Mustafa Kemal 
27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya geçti ve 
hazırlık çalışmalarından sonra 23 Nisan 1920 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurdu. 
Büyük Millet Meclisi’nin kurulmasıyla bir 

yandan memleketin yönetimi halkın iradesine 
verilirken Kurtuluş Savaşı’nın merkezi de 
Ankara olarak belirlendi. TBMM’de yapılan 
görüşmelerde vatanın mevcut durumu her 
yönüyle değerlendirilmek suretiyle kurtuluşun 
yolu belirlendi. “Misak-ı Millî sınırları içinde 
vatanın bir bütün olduğu ve parçalanamayacağı 
görüşünden hareketle, emperyalist işgale karşı 
ve emperyalistlerle, sömürgeci devletlerle 
mücadele kararı alındı.

Bu durum karşısında Türk milleti, tarih boyunca 
gösterdiği ''millet olma bilinci'' içerisinde 
işgallere karşı Kuvayı millîye hareketini başlattı. 
İki seçenek vardı; ya işgal güçlerine teslim 

Büyük  
Taarruz

30 Ağustos

Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş 
sürecini yaşadığı koşullarda Almanya’nın 
yanında Birinci Dünya Savaşı’na 
girmesi, İmparatorluğun yıkılmasına ve 
parçalanmasına neden olmuştu. Galip 
devletlerle Birinci Dünya Savaşı sonunda 
imzalanan Mondros Mütarekesi ve Sevr 
Antlaşması ile emperyalist devlet Türk 
yurdunu tamamen ele geçirmişler ve 
kâğıt üzerinde paylaşmışlardı.
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olunacak ya da yıkılan yakılan bir ülke, yılmaz 
evlatlarının azmiyle yeniden ayağa kalkacak ve 
küllerinden doğacaktı.

1920'de TBMM'nin açılması üzerine işgal güçleri 
tüm baskıcı politikalarını Atatürk ve silah 
arkadaşları üzerine yoğunlaştırdı, özellikle Batı 
Cephesi'nde hareketlilik başladı. 1921'de Polatlı'ya 
kadar gelen Yunan ordusunu püskürtmek, daha 
birkaç yıl önce tarih literatürüne ''Çanakkale 
geçilmez'' sözünü altın harflerle yazdıran vatan 
evlatlarına düştü.

Sakarya'da 22 gün 22 gece süren kanlı 
çarpışmaların ardından durdurulan düşman 
ordusunu tamamen yurttan atmak amacıyla 

bir yıl kadar süren hazırlık döneminden sonra 
26 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal 
Paşa, Büyük Taarruz'u başlattı.

Taarruz Öncesi 
Türk Ordusu Sakarya Meydan Muharebesi'ni 
kazanmış olsa da Yunan ordularını savaşa 
zorlayarak yok edecek bir durumda değildi. 
Türk ordusunun bir taarruza girişmesi için 
büyük eksikleri vardı. Bunların giderilmesi 
için halktan son bir kez özveride bulunması 
istendi. Bütün mali kaynaklar son sınıra kadar 
zorlandı ve hemen hazırlıklara başlandı; 
subaylar ve askerler taarruz için eğitilmeye 
başlandı. Ülkenin tüm kaynakları ordunun 

Vatan toprakları ve 
özgürlüğü elinden alınmış, 
bağımsızlığına son verilmiş 

olan Türk milletinin içine 
düşürüldüğü böylesi ağır 
bir durumu kabul etmesi 

mümkün değildi.
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Muharebelerin fiilen sona 
erdiği Doğu ve Güney 

cephesindeki birlikler de 
Batı cephesine kaydırıldı. 

Öte yandan İstanbul'da da 
Türk kurtuluş mücadelesine 

destek veren dernekler 
İtilaf Devletleri'nin silah 

depolarından kaçırdıkları 
silahları Ankara'ya 

gönderdiler.

emrine verildi. Muharebelerin fiilen sona erdiği 
Doğu ve Güney cephesindeki birlikler de Batı 
cephesine kaydırıldı. Öte yandan İstanbul'da 
da Türk kurtuluş mücadelesine destek veren 
dernekler İtilaf Devletleri'nin silah depolarından 
kaçırdıkları silahları Ankara'ya gönderdiler. 
Türk ordusu ilk kez taarruza geçecekti ve bu 
yüzden sayıca Yunan birliklerinden üstün 
olmak zorundaydı. Anadolu'da bu dönemde 
200.000 Yunan askeri vardı. Türk ordusu da bir 
yıllık hazırlık sonucunda ordudaki asker sayısını 
186.000'e yükselterek Yunan birliklerine yaklaştı. 
Ancak Türk ordusu tüm bu çabalara rağmen 
süvari birlikleri dışında Yunan birliklerine bir 
üstünlük sağlayamamış, ancak bir denge 
kurulabilmişti.

Taarruz zamanı yaklaştıkça Sakarya Meydan 
Muharebesi'nden önce çıkartılan ve üç defa 
süresi uzatılan ve süresi 4 Ağustos'ta sona 
erecek olan Başkomutanlık yasasının süresinin 
yeniden uzatılması gündeme geldi. Bunun için 
Mustafa Kemal Paşa 20 Temmuz'da Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'nde Ordunun maddi ve 
manevi gücü millî gayeyi tam bir güvenle 
gerçekleştirecek düzeye ulaşmıştır. Bu sebeple 
yüce meclisimizin yetkilerine lüzum kalmamıştır 
diyerek yasadaki olağanüstü maddelere gerek 
olmadığını bildirdi. Başkomutanlık yasası 
meclisin verdiği kararla oy birliğiyle süresiz 
uzatıldı. Sakarya Meydan Muharebesi'nden 
sonra kamuoyunda ve TBMM’de taarruz için 
sabırsızlıklar baş gösterdi. Bu gelişmeler üzerine 
Mustafa Kemal Paşa, 6 Mart 1922 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli bir 
toplantısında endişe ve huzursuzluk duyanlara 
"Ordumuzun kararı, taarruzdur. Fakat bu 
taarruzu tehir ediyoruz. Sebebi, hazırlığımızı 
tamamen bitirmeye biraz daha zaman lazımdır. 
Yarım hazırlıkla, yarım tedbirlerle yapılacak 
taarruz, hiç taarruz etmemekten çok daha 
kötüdür." diyerek bir taraftan zihinlerdeki 
şüpheyi bertaraf etmeye çalışırken diğer 
taraftan da orduyu son zaferi sağlayacak bir 
taarruz için hazırladı.
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1922 yılının Haziran ayı ortalarında, Başkomutan 
Müşir Gazi Mustafa Kemal Paşa, taarruza 
geçme kararını aldı. Bu karar sadece üç kişi ile 
paylaşıldı: Cephe Komutan Mirliva İsmet Paşa, 
Genelkurmay Başkanı Birinci Ferik Fevzi Paşa 
ve Millî Savunma Bakanı Mirliva Kâzım Paşa. 
Asıl amaç; kesin sonuçlu bir muharebenin 
ardından, düşmanın savaşma azim ve iradesini 
tamamen ortadan kaldırmaktı. Büyük Taarruz 
ve bu taarruzu taçlandıran Başkomutanlık 
Meydan Muharebesi, Türk Kurtuluş Savaşı'nın 
son safhasını ve zirvesini teşkil etti. Mustafa 
Kemal Paşa, 3 yıl 4 aylık süreçte Türk milletini 
ve ordusunu adım adım hedefe taşıdı. Batı 
Anadolu'yu Türk Ordusu'na karşı savunmayı 
planlayan Yunan Ordusu: 

Gemlik Körfezi'nden Bilecik, Eskişehir ve 
Afyonkarahisar ilinin doğusu ile Büyük 
Menderes Nehri'ni takiben Ege Denizi'ne 
dayanan savunma hattını bir yıla yakın bir süre 
ile tahkim etti. Özellikle Eskişehir ve Afyon 
bölgeleri gerek tahkimat gerekse birlik miktarı 
bakımından daha kuvvetli tutulmuş, hatta 
Afyonkarahisar ilinin güneybatısındaki bölge 
birbiri gerisinde beş savunma hattı şeklinde 
tertiplenmiştir.

Hazırlanan Türk taarruz planına göre 1. 
Ordu kuvvetleri, Afyonkarahisar ilinin 
güneybatısından kuzeye doğru taarruza 
geçtiğinde Afyonkarahisar ilinin doğusu ve 
kuzeyinde bulunan 2. Ordu kuvvetleri de 
taarruzla kesin sonuç alınmak istenen 1. Ordu 
bölgesine düşmanın kuvvet kaydırmasına engel 
olacak ve Döğer bölgesinde bulunan düşman 
ihtiyatlarını kendi üzerine çekmeye çalışacaktır. 
5. Süvari Kolordusu da Ahır Dağları'ndan aşarak 
düşmanın yan ve gerilerine taarruz ederek 
düşmanın İzmir ile telgraf ve demir yolu irtibatını 
kesecektir. Baskın prensibi ile Yunan ordusunun 
imhasının gerçekleşmesi düşünüldü ve 
Mustafa Kemal Paşa, 19 Ağustos 1922 tarihinde 

Ankara'dan Akşehir'e giderek 26 Ağustos 1922 
Cumartesi sabahı Türk ordusuna taarruz emrini 
verdi.

Taarruz 
26 Ağustos gecesi 5. Süvari Kolordusu, Ahır 
Dağları üzerindeki Yunanların gece savunmadığı 
Ballıkaya mevkiinden sızma yaparak Yunan 
hatlarının gerisine intikale başladı. İntikal bütün 
gece sabaha kadar sürdü. Yine 26 Ağustos 
sabahı Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 
yanında Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve 
Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile birlikte 
muharebeyi idare etmek üzere Kocatepe'deki 
yerini aldı. Büyük Taarruz burada başlayarak, 
topçuların sabah saat 04.30'da tanzim ateşi ile 
başlayan harekât, saat 05.00'te önemli noktalara 
yoğun topçu ateşi ile devam etti. Türk piyadeleri, 
sabah 06.00'da Tınaztepe'ye hücum mesafesine 
yaklaşarak tel örgüleri aşıp Yunan askerini süngü 
hücumu ile temizledikten sonra Tınaztepe'yi ele 
geçirdi. Bundan sonra saat 09.00’da Belentepe, 
daha sonra Kalecik - Sivrisi ele geçirildi. 
Taarruzun birinci günü, sıklet merkezindeki 
1. Ordu Birlikleri, Büyük Kaleciktepe'den 
Çiğiltepe'ye kadar 15 kilometrelik bir bölgede 
düşmanın birinci hat mevzilerini ele geçirdi. 
5. Süvari Kolordusu düşman gerilerindeki 
ulaştırma kollarına başarılı taarruzlarda 
bulunarak, 2. Ordu da cephede tespit görevini 
aksatmadan sürdürdü.

27 Ağustos Pazar sabahı gün ağarırken 
Türk ordusu bütün cephelerde yeniden 
taarruza geçti. Bu taarruzlar çoğunlukla 
süngü hücumlarıyla ve insanüstü çabalarla 
gerçekleştirildi. Aynı gün Türk birlikleri 
Afyonkarahisar'ı geri aldı. Başkomutanlık 
Karargâhı ile Batı Cephesi Komutanlığı 
Karargâhı Afyonkarahisar'a taşındı.

28 Ağustos Pazartesi ve 29 Ağustos Salı 
günleri başarılı geçen taarruz harekâtı, 5. 
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Yunan Tümeni'nin çevrilmesi ile sonuçlandı. 
29 Ağustos gecesi durum değerlendirmesi 
yapan komutanlar, hemen harekete geçerek 
muharebenin süratle sonuçlandırılmasını 
gerekli buldular. Düşmanın çekilme yollarının 
kesilmesi ve düşmanı çarpışmaya zorlayarak 
tamamen teslim olmalarını sağlama yolunda 
karar aldılar ve karar süratli ve düzenli bir şekilde 
uygulandı. 30 Ağustos 1922 Çarşamba günü 
taarruz harekâtı, Türk ordusunun kesin zaferi 
ile sonuçlandı. Büyük Taarruz'un son safhası 
Türk askerî tarihine Başkomutanlık Meydan 
Muharebesi olarak geçti.

30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan 
Muharebesi sonunda, düşman ordusunun 
büyük kısmı dört taraftan sarılarak Mustafa 
Kemal Paşa'nın ateş hatları arasında, bizzat 
Zafertepe'den idare ettiği savaşta, tamamen yok 
edildi veya esir edildi. Aynı günün akşamında 

Türk birlikleri Kütahya'yı geri aldı.

Savaş havada da sürdü. 26 Ağustos günü, 
hava bulutlu olmasına rağmen, Türk uçakları 
keşif, bombalama ve kara birliklerini korumak 
için havalandı. Av uçakları gün boyunca 
sürdürdükleri devriye uçuşları sırasında, dört 
defa düşman uçakları ile karşı karşıya geldiler. 
Girişilen hava çarpışmalarında üç Yunan uçağı 
kendi hava hatlarının gerisine indirildi ve bir 
Yunan uçağı da bölük komutanı Yüzbaşı Fazıl 
tarafından Afyonkarahisar'ın Hasanbeli kasabası 
civarında düşürüldü. İleriki günlerde de keşif ve 
bombalama uçuşları gerçekleştirildi.

Anadolu'daki Yunan kuvvetlerinin yarısı imha 
veya esir edildi. Kalan bölümü ise üç grup 
halinde çekildi. Bu durum karşısında Çalköy'de 
yıkık bir evin avlusu içinde Mustafa Kemal Paşa, 
Fevzi Paşa ve İsmet Paşa ile buluşarak Yunan 
ordusunun kalıntılarını takip etmesi için Türk 
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ordusunun büyük kısmının İzmir istikametinde 
ilerlemesini kararlaştırdılar ve müteakiben 
de Mustafa Kemal Paşa o tarihî "Ordular, ilk 
hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!" emrini verdi.

1 Eylül 1922 tarihinde Türk ordusunun takip 
harekâtı başladı. Muharebelerden kurtulan 
Yunan birlikleri İzmir'e, Dikili'ye ve Mudanya'ya 
düzensiz olarak geri çekilmeye başladı. Yunan 
ordusu Başkomutanı General Nikolaos Trikupis 
ve kurmayları ile 6.000 asker, Afyonlu Ahmet 
Çavuş önderliğinde 2 Eylül de Uşak'ta Türk 
birliklerine esir düştüler. Trikupis, Yunan 
ordusunun başkomutanlığına atandığını Uşak'ta 
Mustafa Kemal Paşa'dan öğrendi.

Türk ordusu bu muharebede, 15 günde 450 
kilometre mesafe katederek 9 Eylül 1922 sabahı 
İzmir'e girdi. Sabuncubeli'nden geçen 2. Süvari 
Tümeni, Mersinli yolu ile İzmir'e doğru ilerlerken 
bunun solunda 1. Süvari Tümeni de Kadifekale'ye 
doğru yürüdü. Bu Tümenin 2. Alayı, Tuzluoğlu 
Fabrikası'ndan geçerek Kordonboyu'na 
ulaştı. Yüzbaşı Şerafettin Bey İzmir Hükûmet 
Konağı'na, 5. Süvari Tümenin öncüsü Yüzbaşı 
Zeki Bey Kumandanlık Dairesine, 4. Alay 
Komutanı Reşat Bey de Kadifekale'ye Türk 
bayrağını çektiler.

Taarruz Sonrası

Büyük Önder Atatürk, Büyük Zafer'den tam iki 
yıl sonra, 30 Ağustos 1924'te, Şehit Sancaktar 
Mehmetçik Anıtı'nın temel atma törenine 
katılmak üzere Zafertepe Çalköy'e geldi.

Törene katılanlara iki yıl öncesini hatırlatan 
Atatürk, Büyük Zafer'i şu cümlelerle anlattı:

''Afyonkarahisar-Dumlupınar Meydan Savaşı 
ve onun son parçası olan 30 Ağustos Zaferi, 
Türk tarihinin en önemli dönüm noktasıdır. 
Ulusal tarihimiz çok büyük, çok parlak zaferlerle 
doludur ama Türk ulusunun burada kazandığı 
zafer kadar kesin sonuçlu, yalnız bizim tarihimize 

değil dünya tarihine yeni bir adım vermekte 
kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum. 
Besbellidir ki yeni Türk devletinin, genç Türk 
Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırıldı, 
ölümsüz yaşayışı burada taçlandırıldı. Bu alanda 
akan Türk kanları, bu göklerde uçuşan şehit 
ruhları, devletimizin, cumhuriyetimizin ölümsüz 
koruyucularıdır. Türk ulusu burada kazandığı 
zaferle, açığa vurduğu gücü ve istemiyle, bu 
belli gerçeği bir kere daha tarihin bağrına çelik 
kalemle koymuş bulunuyor.''  

9 Eylül 1922’de İzmir, 11 Eylül'de Bursa ve 18 
Eylül'de de Batı Anadolu düşman işgalinden 
kurtarılmıştır. 11 Ekim 1922’de imzalanan 
Mudanya Ateşkes Anlaşması ile Doğu Trakya, 
silahlı çatışma olmadan Yunan askerinden 
arındırılmıştır. 24 Temmuz 1923’te imzalanan 
Lozan Barış Antlaşması ile Türkiye bağımsızlığını 
tüm dünyaya kabul ettirmiştir.

Türk milletinin vatan sevgisinin, yıkılmaz azim 
ve iradesinin bir eseri olarak ortaya çıkan bu 
zaferle sadece vatan toprakları düşmandan 
kurtarılmamış, Büyük Önder ATATÜRK’ün 
liderliğinde, ulus iradesine ve egemenliğine 
dayanan bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin 
sağlam temeller üzerinde kuruluş süreci 
başlatılmış ve 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan 
edilmiştir.

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün engin ileri 
görüşlülüğüyle kurulan Cumhuriyet, ulusal 
egemenliğe dayanan yönetim biçimi 
olmasının yanı sıra kapsamlı bir aydınlanma ve 
çağdaşlaşma atılımıdır. Cumhuriyet’le birlikte 
hayata geçirilen devrimler, ulusumuza çağdaş 
bir yaşamın kapılarını açmış; laik ve demokratik 
Cumhuriyet’e sahip olmanın onurunu 
yaşatmıştır.

Emirhan Dursun
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BAHA
Dilerden düşmeyen romantik şarkıları 
ile milyonların gönlünde taht kurmuş, 
yılın sanatçısı ödülü olmak üzere 
birçok ödül sahibi, kadife sesli sanatçı 
ve romantik prens olarak anılan aynı 
zamanda, mütevazı kişiliği ile takdir 
toplayan sevilen ünlü sanatçı Baha ile 
bu sayımızda huzurlarınıza çıkıyoruz. 
Röportajımızda Baha ile ilgili birçok 
konuda sohbet etme imkânı bulduk 
keyifle okumanız dileğiyle…

Röportaj:

"Mesleğini iyi yapmaya çalışan 
doğallıktan, dürüstlük ve 
samimiyetten yana olan bir insanım."
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Baha bey merhaba, müzik 
ile röportajımıza başlamak 
istiyorum. Müziğin hayatınıza 
ilk girişinden ve eğitim 
yıllarınızdan biraz bahseder 
misiniz?

Öncelikle müzikle iç içe bir ailede 
büyüdüm. Babam bağlama çalardı ve 
sesi çok güzeldi, annem de ona hep eşlik 
ederdi. Biz 4 kardeşiz. Ben en küçüğüm, 
tabi onların bu tatlı diyaloğu iki ablam ve 
ağabeyimin de müziğe olan ilgisini artırdı. 
Bu süreçte ağabeyim sayesinde evimize 
gitar girmesi, benim yeni bir enstrümanla 
tanışmamı sağladı. Büyük ablamın da 
Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümüne 
başlaması sonrası müzik, artık benim için 
farklı bir boyuttaydı. Aslında ablam bir 
nevi bana da örnek oldu diyebilirim. Yıllar 
sonra bu süreç benim de Gazi Üniversitesi 
Müzik Eğitimi Bölümünü kazanmama 
kadar devam etti. Anadal viyola ve yardımcı 
dal piyano olmak üzere 4 yıl akademik 
eğitimimi tamamladım. Gazi Üniversitesi 
Müzik Bölümü çok disiplinlidir. Eğitim 
süreci zor olsa da bir o kadar keyifli geçti 
okul yıllarım. Saatlerce sürerdi enstrüman 
egzersizlerimiz, günde ortalama 5 saat 
çalışırdık. Ne güzel, ne keyifli yıllardı. 
Birbirinden değerli eğitmenlerimiz, bölüm 
arkadaşlarım… Şimdi her hatırladığımda 
iyi ki Gazi Üniversitesi Müzik Bölümünü 
kazanmışım ve akademik eğitimimi bu 
okulda almışım derim.       

Gerçek isminiz Bahattin 
ve isminizi çok sevdiğinizi 
biliyoruz. Yakın çevrenizde 
sahne isminiz olan “Baha”yı mı 
yoksa Bahattin ismini mi daha 
çok kullanıyorlar? 

Zaman zaman Baha, zaman zaman 
Bahattin. Ailem ve eski dostlarım genelde 
Bahattin diye hitap ederler diyebilirim :)

Magazinden biraz uzak bir 
yaşantınız var. Siz uzak olmanıza 
rağmen halk tarafından oldukça 
sevilen ve unutulmayan ender 
sanatçılardan birisiniz. Sizce 
müzik piyasasında daha iyi 
bir konuma gelebilmek için 
magazin şart mı? Siz magazin 
olmadan bu başarınızı neye 
bağlıyorsunuz?

Öncelikle mesleğinizi iyi yapmak 
zorundasınız. Tabii ki magazin hayatın 
her diliminde var. Fakat bulunduğumuz 
sektörde ben doğru kullanıldığını 
düşünmüyorum. İnsanların doğallıktan 
uzak bir görüntü verdiklerini ve çok samimi 
olmadıklarını düşünüyorum. Bunun 
için magazinin çok içerisinde olmadım. 
Çünkü ben mesleğini iyi yapmaya çalışan 
doğallıktan, dürüstlük ve samimiyetten 
yana olan bir insanım. Benim dinleyicilerim 
ile aramdaki bağ bunun üzerine kurulu. 
Sanırım yeterince ifade edebilmişimdir ;)

    

En son albümünüz “Aşk’a 
Devam”’ı 2017’de çıkardınız. 
Hayranlarınızı yeni bir albümden 
bir süredir mahrum bıraktınız. 
Yeni bir albüm ya da başka bir 
proje sevinci olacak mı yakın 
zamanlarda?

Yakın zamanda 3 yeni şarkımız birer ay 
arayla single olarak yayına girdi.
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Tabii ki magazin 
hayatın her 

diliminde var. Fakat 
bulunduğumuz 

sektörde ben 
doğru kullanıldığını 

düşünmüyorum. 
İnsanların doğallıktan 

uzak bir görüntü 
verdiklerini ve çok 

samimi olmadıklarını 
düşünüyorum.
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Aileme hayırlı 
evlat, topluma 

iyi bir birey, 
dinleyenlerime 

iyi bir sanatçı 
olmaya çalıştım…  

Ne mutlu bana 
ki, bunların 

gerçekleştiğini 
görmek kısmet 

oldu…
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Okul yıllarınızda profesyonel 
futbol oynadınız. Futbola nasıl 
başladınız ve Galatasaray’a 
transfer olmak üzereyken neden 
bıraktınız?

Profesyonel müzik hayatımdan önce 
çocukluktan gençliğe geçiş döneminde 
futbola olan yeteneğim büyüklerim 
tarafından keşfedildi ve Ankara Petrol Ofisi 
Kulübünde profesyonelliğe giden futbol 
hayatım başladı. Benim için çok önemli 
ve başarılı bir süreçti. O dönem müzik 
ve futbolu bir arada yürütebileceğimi 
düşünürken çok büyük efor sarf ettim ama 
bu beni biraz zayıf düşürdü. Galatasaray’a 
transfer olma aşamasında bir rahatsızlık 
geçirdim ve ailemin de etkisiyle futbolu 
bırakıp müziğe devam etme kararı aldım.

Müzik, futbol derken, bilardo 
sporunda da çok başarılı 
olduğunuzu görüyoruz. Son 
olarak 31 Mayıs’ta başlayıp 2 
Haziran’da sona eren, Bilardo 
Akademisinin düzenlediği 
“Verhoeven Cup İstanbul 
Şöhretler Karması 3 Bant 
Bilardo Turnuvası”’n da 
Şampiyon oldunuz. Bilardoya 
ne zaman başladınız? Nasıl bu 
kadar ilerlediniz?

Ağabeyim iyi bir bilardo oyuncusuydu. 
Zaman zaman onun maçlarını 
izlemeye giderdim. Yavaş, yavaş ıstaka 
tutmaya başlayıp çok çabuk gelişme 
kaydedince bu beni çok mutlu etti. 
Dünya şampiyonlarımızla antrenman 
şansı bulduğumda ise çok hızlı ilerleme 

kaydederek kendimi bu sporun içinde 
buldum. Yani yaklaşık 25 yıldır 3 bant 
bilardo oynuyorum. Ve 2006 yılından 
itibaren birçok kez ülkemizi Dünya 
Şampiyonalarında temsil etme gururunu 
yaşadım.

Bilardo dışında da 
ilgilendiğiniz spor olsun, hobi 
olsun bilmediğimiz başka 
yetenekleriniz ya da yapmayı 
sevdiğiniz şeyler var mı?

Bunların dışında klasik arabalara merakım 
var. Halende 56 model bir Chevrolet marka 
bir aile ferdimiz var :) 

Gerçekleştirmeyi çok istediğiniz 
bir hedef, bir hayal, yapmayı 
istediğiniz herhangi bir şey var 
mı? 

Şu ana kadar hedeflediğim şeyleri şükürler 
olsun gerçekleştirdim. Tabii ki hedefler 
bitmez. Allah onları da gerçekleştirmeyi 
nasip etsin diyeyim. 

Dostluk, arkadaşlık, komşuluk, 
aile üzerine özlem duyduğunuz 
ya da keşke dediğiniz 
dilekleriniz, pişmanlıklarınız var 
mı?

Doğru ya da yanlış verdiğim kararlardan 
hiçbir zaman pişmanlık duymadım. 
Aileme hayırlı evlat, topluma iyi bir birey, 
dinleyenlerime iyi bir sanatçı olmaya 
çalıştım…  Ne mutlu bana ki, bunların 
gerçekleştiğini görmek kısmet oldu…
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Baha Bey bize ayırdığınız 
zaman için çok teşekkür ederiz. 
Çekmeköy 2023 okuyucularımız 
için, hayranlarınız için son olarak 
söylemek istediğiniz bir şey var 
mı?

Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Yayın 
hayatınızda başarılarınızın devamını 
diliyorum. Umarım her şey herkesin dilediği 
gibi olur. Okuyucularınıza en derin sevgi ve 
saygılarımı gönderiyorum.       

 
Biyografi:   Asıl Adı Bahattin Gündoğdu'dur. 
17 Eylül 1969'da Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 
dünyaya gelmiştir. Tüm çocukluğu ve okul 
hayatı Ankara'da geçmiştir. Başkent Lisesi 
mezunudur. Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi 
Fakültesi'nden anadal viyola ve piyano eğitimi 
alarak, 1991 yılında mezun olmuştur. Gazi 
Üniversitesi tarihinde bir ilki gerçekleştirerek 
kurmuş olduğu Grup KDV ile ilk pop konserini 
gerçekleştirmiştir. Daha sonra müzik 
öğretmenliği yapmış ve özel dersler vermiştir. 

 
Albümleri:  

 * Aşkın Tebessümü (Haziran 1999)

* Aşk Olmazsa (Aralık 2000)

* Aşk Acısı (23 Ocak 2003)

* Aşk Rüzgarı (13 Nisan 2005)

* Aşk Yemini (14 Mart 2007)

* Firari Aşk (16 Mayıs 2008)

* Aşkı Duymak İstediğin Her Zaman (2010)

* Aşk Baha'ne (2013)

* Aşk'a Devam (2017)

Ümit Şener
Gazeteci-Yazar
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Türkay da onların arasına 
karıştı ama çocuklardan hiç 
birini tanımamıştı. Bu çocuklar, 
ilçeye bağlı köy okullarından 
geliyor olmalıydılar. Görevli 
öğretmen çocukları sırayla 
içeri aldı. Her çocuk bir sırada 
oturmak üzere öğrencileri 
yerleştirdikten sonra onların 
sınav belgelerini ve kimliklerini 
sıranın üstüne bırakmalarını 
istedi. Bu belgeleri kontrol 
ettikten sonra; tahtaya sınav 
süresini "Başlama:10.00 Bitiş: 
12.00” olarak yazdı. İki saat 
içinde soruları yanıtlamaları 
gerektiğini onlara hatırlattı. 
Sınav, Türkçe ve Matematik 
olmak üzere iki bölüm olarak 
verilmişti. Türkay, önüne 
konulan sorulardan önce 
Türkçe bölümünü yanıtladı. 
Sonra da matematik sorularını 
yanıtlamaya başladı. Fakat hiç 
öğrenmediği bir, iki soruyu 

çözememişti. Diğerlerinin ise 
doğru olduğundan emindi. 
Daha doğrusu sınavı genel 
olarak iyi geçmişti. Öğretmen, 
sınavın bitmesine 5 dakika 
kaldığını, bitirenlerin arkalarına 
yaslanıp beklemelerini 
söylemişti. Saat tam 12.00 
olduğunda da görevli 
öğretmen, cevap kâğıtlarını 
toplayıp, çocuklara sınav 
sonuçlarının adreslerine posta 
yoluyla geleceğini söylemiş ve 
hepsine başarılar dilemişti... 
Küçük kız, üstündeki bu büyük 
yükü bırakmanın rahatlığı 
içinde eve doğru yürüyordu. 
Eve geldiğinde, annesinin 
sabırsızlıkla onu beklediğini 
fark etti. Annesine sarılıp: 
“Anneciğim, merak etme 
sınavım çok iyi geçti. İnşallah 
kazanırım, sonuçlarımız 
postayla eve gelecekmiş. 
Annesi ve ablaları da bu 

habere sevinmişlerdi. Küçük 
kardeşlerinin göstermiş 
olduğu büyük çabanın boşa 
gitmeyeceğine onlar da canı 
gönülden inanıyorlardı. Günler 
sessiz sedasız geçiyordu. Ama 
gelin görün ki Türkay'ın gözüne 
uyku girmiyordu. Aklında 
yalnızca sınav sonuçları vardı. 
Kapıda pencerede postacının 
yolunu gözler olmuştu... 
Beklenen gün gelmişti galiba. 
Kapı uzun uzun çalıyordu. 
Küçük kız, elindeki her şeyi yere 
fırlatıp kapıya koştu ve kapıyı 
açtığında da postacı ile burun 
buruna gelmişti: “Anneciğim..! 
Anneciğim..! Postacı..!” diye 
avazı çıktığı kadar bağırıyordu. 
Annesi de kapıya koşmuş, 
postacının uzattığı kahverengi 
resmi zarfı alması ile açması 
bir olmuştu. Mektubu okuması 
için kızına uzattı. Türkay, 
Maarif Müdürlüğü'nden 

Sınav günü gelip çatmıştı. Annesi küçük 
kızına; beyaz bluz ve kırmızı, fırfırlı bir etek 

giydirmiş, o lüle lüle sarı saçlarını özenle 
taramış karşısında biblo gibi duran güzel 

kızını dualarla okula uğurlamıştı. Okul 
bahçesinde 10-15 kişi sınavı bekliyordu. 

Küçük 
omuzlardaki  

istikbal
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gelen bu mektubu yüksek 
sesle okumaya başladı: "Yatılı 
Bölge Kız İlköğretmen Okulu 
sınavını kazandınız, velinizle 
Eylül ayının ilk hafta başında, 
okulda hazır bulununuz." 
Allahım..! Yaşasın..! Yaşasın..! 
Kazandım..!" diye bağırıyordu 
küçük kız. Evde bir bayram 
havası esmişti, sevinçten 
herkes birbirine sarılıyor, küçük 
kızı kutluyor, şapur şupur 
öpüyordu. Bu arada postacı 
da böyle güzel bir haber 
vermekten çok memnun 
olduğunu söylemiş, hepsini 
tebrik etmişti. Şükriye Hanım, 
postacıya teşekkür edip bahşiş 
de vererek uğurlamıştı. Türkay 
sonsuz derecede sevinmiş, 
sevincinden hoplayıp zıplıyor, 
mutluluğunu uçan kuşlarla, 
çiçeklerle ve önüne gelen 
herkesle paylaşıyordu... Mutlu 
haber ailenin tüm fertleriyle 
paylaşıldı. Sıra, 2. bir sınav için 
Trabzon'a gitmeye gelmişti. 
Eylül ayının başında okulda 
olmalıydılar. Fakat küçük 
kızı okula kim götürecekti? 
Babası ve öğretmen ablası 
çalışıyordu. Öteki kardeşleri 
okul çağındaydılar. Geriye 
annesi kalıyordu. Yani onu 
annesi götürecekti. Esasında 
okulla ilgili hiçbir bilgiye sahip 
değildiler. Bildikleri; okulun 
adı, Trabzon iline bağlı bölge 
yatılı okulu olmasıydı. Şükriye 
Hanım, yapılacak çok şey 
olduğunu biliyordu. Büyük 
kızını da Trabzon'a götürmüştü 
ama, onun ki hem yatılı okul 
değildi hem de daha büyük ve 
gösterişli bir kızdı Leyla. Onu 
iyi bir ailenin yanına yerleştirip, 

dönmüştü... Şimdi de küçük 
kızını okuluna yerleştirecekti. 
İlk yapılması gereken; bir bavul 
ve kullanacağı çamaşırların 
alınmasıydı. Bir akşam, babası 
elinde cevizden yaptırdığı 
bavulla gelmişti. Küçük kızın 
ilk defa kendine ait bir bavulu 
olmuştu. 

Babasına çok teşekkür 
etti, boynuna sarılıp öptü. 
Babası da buruk bir şekilde 
kızını kucaklayıp, onu öptü. 
Annesi ise kızının ihtiyacı 
olan çamaşırları, (pijama, 
gecelik, çorap, terlik ve üst 
baş) alıp, güçlerinin yettiğince 
kızını donatmıştı... Hazırlıklar 
tamamlanmış, yolculuk 
zamanı gelip çatmıştı. Artık 
kuş yuvadan uçuyordu. Aslında 
çok hüzünlüydü bu durum. 
Türkay, 5 kardeşin kızlardan en 
küçüğü idi. 11 yaşındaydı. Diğer 
kardeşlerinin en nariniydi. Evde 
ondan, pek iş falan istenmezdi. 
Çünkü önünde ablaları vardı. 
Bu nedenle hep arka planda 
kalmıştı. En önemlisi, oradaki 
sınavları kazabilecek miydi? 
Ya da daha önemlisi, yatılı 
okulu başarabilecek miydi? 
Bunların şimdilik cevabı yoktu. 
Ancak yaşanarak öğrenilecekti. 
Türkay, aile fertleri ile vedalaştı. 
Hiçbir şey hissetmiyordu. 
Esasında gurbet nedir bunu 
bilmiyordu ki yavrucak... 

Babası Mahmut Bey, annesi ile 
küçük kızını arabaya bindirdi. 
Bu arada yolcular arasında 
aynı okula giden, bir baba 
kız da vardı. Demek ki sınava 
girenlerin içinde sadece iki 
kişi kazanmıştı. Aynı arabada 

yolculuk etmeleri güzel bir 
tesadüf olmuştu doğrusu. 
Herkes yerine yerleşmişti. 
Araba hareket ettiğinde 
küçük kız annesiyle, babası ve 
ablasına el sallamış, gözden 
kaybolana kadar onlara 
bakıp kalmıştı. Ana kız, kendi 
içlerindeki düşüncelere dalarak 
sessiz sedasız yolculuklarını 
tamamlamaya çalışıyorlardı. 
Araba mola verdiğinde ise, 
Ahmet Bey ve kızı ile aynı 
masada çay içmişler, büyükler 
sohbet etmişler, çocuklar ise 
suskundu. Ne konuşacaklardı 
ki, bilinmezlik içindeydiler, bu 
nedenleydi suskunlukları... 
Yolculuk bitmişti bile. Okul, 
transit yol üzerindeydi ve 
arabanın muavini onlara okula 
yaklaştıklarını, hazırlanmaları 
gerektiğini söylemişti. Zaten 
hazırdılar, o an sanki bir 
rüzgara kapılmış gibi bir duygu 
içindeydi küçük kız. Hareketleri 
kendi iradesi dışındaydı 
adeta... Araba durmuş, muavin 
bavullarını bagajdan çıkarıp 
onlara teslim etmiş, işi bitince 
de arabaya atladığı gibi, onları 
öylece yolun üstünde bırakıp 
yollarına devam etmişlerdi. 
Yolun sağında inmişlerdi. 
Okulun girişi ise yani nizamiye 
kapısı sol taraftaydı. Hepsi 
birden karşıya bakıyorlardı. 
Türkay, annesinin elini sıkarak: 
“Anneciğim, bak giriş kapısının 
üstünde Beşikdüzü Kız İlk 
Öğretmen Okulu yazıyor. 
O kapıdan gireceğiz,” dedi, 
ama hem korkmuş hem de 
heyecanlanmıştı. Annesi: 
"Tamam canım,” demişti. 
Ahmet beylerle beraber, 
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bavullarıyla karşıya geçmişlerdi. 
Kapıdaki görevli bey, dışarı 
çıkmış onları bekliyordu. 
Okula geldiklerini anlamıştı. 
Çünkü orada, sadece okula 
gelenler inerdi arabadan. 
Yetkili, önce velilerin sonra da 
çocukların kimliklerini almış, 
onlara okul alanında serbestçe 
dolaşabilecek, üstünde 
adları yazılı kartlar vermişti. 
Yurdun her köşesinden gelen 
sınav kazanmış çocuklar, 
yalnız değildiler. Yanlarında 
anneleri, babaları ya da 
ablaları vardı. Her taraf tıklım 
tıklım doluydu... Okul idaresi 
tarafından yapılan bir anonsla 
velilerin, oturacakları alanlar, 
yemek saatleri ve yatacakları 
yerlerle ilgili bilgiler verildi. 
Herkes yapılan anonsu 
dikkatlice dinleyerek kendini 
yönlendiriyordu. Herkes, 
yemekhane, yatakhane ve 
park arasında gezip duruyordu. 
Ta ki, yapılan anonsta: "3 gün 
içinde yemekhane binasında, 
tüm öğrenciler yazılı sınava 
alınacaklar. Sınav günü ve 
saati ayrıca bildirilecektir, 
denilmişti. Ayrıca bu zaman 
içinde öğrenciler ve veliler 
misafirimizdir." Anonstan sonra 
bahçede bir alkıştır kopmuştu. 
Türkay da annesine sokularak: 
“Anneciğim, sınav yapılacakmış. 
İnşallah kolay sorarlar, demişti. 
Küçük kız esasında sınavdan 
falan korkmuyordu. Onu 
korkutan çevredeki kalabalıktı. 
Annesi: "Hiç korkma canım, 
her şey bir hafta içinde bitecek. 
Burada sadece senin gibi kızlar 
kalacak. Sen de onlarla güzel 
güzel konuşacak ve onlarla 

arkadaşlık yapacaksın." Küçük 
kız, annesinin bu sözleriyle 
birden canlanmış, gözlerinin 
içi parlamıştı. "Sahiden mi 
anneciğim?" demişti. Sonra 
da tüm neşesi yerine gelmişti. 
Annesi ile geziyor, parkta 
oturup sohbet ediyorlar, 
yemekhanede yemeklerini 
yiyip, akşam olunca da yatmak 
için yatakhaneye gidiyorlardı... 

Sabah olduğunda kahvaltı 
için yemekhaneye gelmişlerdi. 
Salon tıklım tıklım doluydu. 
Onlar da kendilerine bir yer 
bulup oturdular. Tam o sırada 
mikrofondan: “Dikkat..! Dikkat..! 
Yarın öğrenciler saat 10.30'da 
bu salonda sınava alınacaktır. 
Afiyet olsun.” diye bilgi 
verilmesin mi?  Kahvaltı sanki 
herkesin boğazında kalmıştı. 
Ama başka çare yoktu. Anne kız 
kahvaltılarını yaptıktan sonra, 
parka gidip oturdular. Annesi 
küçük kızını koltuğunun altına 
alarak, ona öğütler veriyordu. 
Fakat sınavdan sonra eve 
döneceğini ona söylememişti. 
Küçük kızının sınavda, endişeye 
kapılıp, aklı karışabilirdi. Doğru 
da yapmıştı. Ama kendisi, 
düşünüp duruyordu. Bu kadar 
insanın içinde küçük kızı 
yalnız başına ne yapacaktı? 
Endişeleri vardı ama hem okula 
hem de kızına güveniyordu. 
Şükriye Hanım, öğleden sonra 
Ahmet Beyle notere gidip 
kendisine vekalet vermişti. 
Başka zaman yoktu. Türkay 
sınavları kazanırsa, okulla 
yapılacak sözleşmeyi onun 
yapmasını Ahmet Beyden 
rica etmişti. İşte bu nedenle, 
çarşıya gidip, bu vekaletnameyi 

Gözünüz hiç arkada 
kalmasın, elimden 

gelen her şeyi 
yapacağım, bundan 

emin olabilirsiniz 
hanımefendi," demişti.
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çıkartmışlardı. Eğer kızı sınavı 
kazanamayıp eve dönmesi 
gerekirse, yine Ahmet Bey 
kızını eve kadar getirecek 
onlara teslim edecekti. Ahmet 
Beyin göstermiş olduğu bu 
iyi niyet, Şükriye Hanımı çok 
rahatlatmıştı. Kendisine sonsuz 
teşekkürler, etmiş, bu iyiliğini 
hiç unutmayacağını söylemişti. 
Küçük kızını ona emanet 
etmişti. Ahmet Bey: "Gözünüz 
hiç arkada kalmasın, elimden 
gelen her şeyi yapacağım, 
bundan emin olabilirsiniz 
hanımefendi," demişti. Şükriye 
Hanım, biletini almıştı. Kızı 
sınavdan çıktığında o da 
gidecekti. Sabah, kahvaltılarını 
yaptıktan sonra birlikte parka 
gidip sarmaş dolaş oturdular. 
Sınav saatini bekliyorlardı. 
Tekrar anons yapıldı, çocuklar 
salona çağrılıyordu. Annesi 
küçük kızını sımsıkı kucakladı, 
öptü ve ona başarılar dileyip 
kapıda onu bekleyeceğini 
söyledi. Küçük kız, annesinden 
büyük bir güç almıştı. Diğer 
çocuklarla birlikte sınav 
salonundan içeri girdi. Burası, 
çok amaçlı kullanılan yemek 
yedikleri salondu. Öğretmenler, 
öğrencileri uzun masalara 
mesafeli olarak yerleştirmiş, 
önlerine konulan soruları 
yanıtlamaları için 2 saatleri 
olduğunu söylemişti. Bu arada, 
Ahmet Beyin kızı Emine de 
Türkay'ın yanındaki masadaydı. 
Salonda çıt çıkmadan 
herkes soruları yanıtlamaya 
başlamıştı. Veliler, çocukları 
içerde ter dökerken onlar 
da dışarıda onların başarıları 
için dua ediyorlardı. Nihayet 

sınav bitmiş, yanıt kağıtları 
toplanmıştı. Öğrenciler 
çıkmadan öğretmen: “Çocuklar, 
biliyorum sınav sonuçlarını 
merak ediyorsunuz. Sonuçlar 2 
gün sonra bildirilecek, Bu sınavı 
başaranlar okulda kalacak, 
diğer öğrenciler, velileriyle 
evlerine geri dönecekler ve 
sınavı kazanan çocuklar tekrar 
öğretmenlerden oluşan bir 
kurul tarafından sözlü sınava 
alınacak. İşte bu sınavı da 
başaran çocuklar bu okulda 
okumaya hak kazanmış 
olacaklardır,” dedikten sonra 
öğrencileri dışarı çıkardılar. 
Dışarı çıkan çocukların velileri, 
yavrularını görünce onları 
kapar gibi kucaklayıp bir 
kenara çekiyorlardı. Bu arada 
Şükriye Hanım ve Ahmet Bey 
de kızlarını görünce, onlara 
sarılıp: "Ne yaptınız bakalım, 
sınavınız nasıl geçti?” diye 
sordular. Emine pek sessizdi. 
“Yavaşça iyi geçti,” dedi. 
Türkay, benimki de iyi geçti 
ama öğretmenin söyledikleri 
karşısında biraz sıkılmıştı. 
Bu sıkıntısını annesine 
anlattı: “Anneciğim, sınavı 
kazananlar burada kalacak, 
kazanamayanlar evlerine 
döneceklermiş. Ayrıca, 
kazananlar öğretmenler 
kurulu karşısında sözlü sınava 
alınacaklar ve bu sınavı 
kazanan çocuklar bu okulda 
okumaya hak kazanacakmış. 
Bu iş ne zor işmiş böyle...” 
Şükriye Hanım, kendinden 
çok emin bir şekilde: “Canım 
kızım, kolay mı öğretmen 
olmak, tabi ki sizi iyice 
inceleyecekler, sonunda bir 

karar verecekler. Buraya kadar 
kendi başarınla geldin, sınavım 
iyi geçti diyorsun, hiç merak 
etme. Kazanırsan, sevineceğiz. 
Fakat kazanamasan da 
üzülmeyeceksin. Önünde 
başka okullar da var. Her şey 
bitmiş değil yavrum. Bak 
güzelim, ben bugün eve 
dönüyorum, sen sınavları 
kazanırsan, Ahmet amcan, 
sözleşmeni yapacak. 
Kazanamazsan seni bize 
getirecek. Sen, onlardan 
ayrılma, olur mu güzel kızım?” 

Küçük kız, annesinden büyük 
bir görev almış gibi: "Peki 
anneciğim, başaracağım, sizi 
mahcup etmeyeceğim,” dedi. 
Annesinin kucağına atladı ve 
sarılıp öpüştüler. Ahmet Bey, 
Emine ve Türkay annesini 
yolcu ettiler... Artık bekleme 
zamanıydı. Küçük kızda uyku 
falan yoktu. Sınav sonuçlarına 
odaklanmıştı. İki gün geçmişti 
bile. Tüm öğrencilerin ve 
velilerinin yemekhanede 
toplanmaları isteniyordu. 
Türkay'ın içi cız etmişti. 
Şimdi her şey belli olacaktı. O 
küçücük yüreğine bir üzüntü, 
bir mahzunluk çökmüştü, 
küçük kızın. Bu çok önemli 
bir andı. Bu anın ağırlığını 
kaldırmakta zorlanıyordu. 
Herkes, annesi, babası ya 
da yakınlarıyla salondaydı. 
Ama o yalnız başınaydı. 
Hafif bir ürperti geçirmişti, 
sonra silkelenip kendine 
geldi. Hani annesi giderken 
hiç üzülmemiş, ona da söz 
vermişti. Çünkü onun bir amacı 
vardı. Bu okulda okuyabilmek 
için elinden gelen her şeyi 59



yapacaktı. Yaptı da. İnşallah 
sevinirdi... Görevli öğretmen, 
elinde bir tomar kağıtla 
sahneye çıktı ve mikrofonu 
eline alarak: “Sayın Veliler ve 
Sevgili Yavrularım, elimdeki 
kağıtlarda sınavı kazanmış olan 
öğrencilerin isimleri var. Onları 
sırayla okuyacağım. Adlarını 
okuduğum öğrenciler okulda 
kalacak, diğerleri evlerine geri 
dönecektir.” Koskoca salonda 
çıt çıkmıyor, herkesin kalbi 
küt küt atıyordu... İsimler 
okunmaya başladı. İsimlerini 
duyanlar, sevinç çığlıkları 
atıyordu. Ya, Türkay, yanında 
Emine salonun en arkasında 
ayakta kürsüdeki öğretmeninin 
ağzından çıkacak adını 
bekliyordu. Fakat ismi bir 
türlü okunmamıştı. Heyecanı 
daha da arttı, soğuk soğuk 
terlemeye başlamıştı. Ne 
yapacağını bilmez durumdaydı, 
neredeyse liste bitmek 
üzereydi. Tam o güzel başını 
önüne eğmişti ki..! Öğretmenin 
"Türkay Koç" demesiyle, 

havalara zıplaması bir oldu. 
"Yaşasın..! Yaşasın..! Kazandım..!” 
diye avaz avaz, bağırıyordu. 
Mutluydu çok mutluydu, 
küçük kız. Fakat o an yanında 
mutluluğunu paylaşacak hiç 
kimsenin olmaması yıkmıştı 
yavrucağı. O küçücük yaşta 
hayatının sorumluluğunu 
yüklenmişti. Kazananlar listesi 
bitmek üzereydi, Müdür 
bey son ismi de okuduktan 
sonra, kazananları tebrik 
etti. Kazanamayanlara da 
üzülmemelerini, tahsil 
hayatlarında başarıyı 
bulacaklarını belirtmişti. Müdür 
Beyin konuşması biter bitmez, 
salonda da kızılca kıyametin 
kopması bir olmuştu. Sınavı 
kazanamayan kızların feryatları 
yürekleri dağlıyordu. Türkay, 
bu manzara karşısında 
şaşkına dönmüştü. Doğrusu 
bu kadar büyük üzüntü ile 
karşılaşacağını beklemiyordu. 
Adeta sevinci kursağında 
kalmıştı. Kader birliği yaptığı 
bu kızların feryatları, hatta 

saçlarını başlarını yolmaları 
onu çok üzmüştü. Onlar şimdi 
buradan ayrılacaklar, kim 
bilir belki de başka bir okula 
gidemeyeceklerdi. Çünkü 
bu okul yatılı bir okuldu ve 
de devletin himayesinde 
burada 6 yıl okuyacaklardı. 
Türkay, bu manzarayı ömrü 
boyunca unutmayacağını 
çok iyi biliyordu. İşin garibi 
annesinin onu emanet ettiği 
Ahmet Beyin, kızı da sınavı 
kazanamamıştı. Ama Ahmet 
Bey onu kutlamıştı. Zaten 
Emine de pek üzülmemişti. 
Babasına daha da sokulmuş, 
sanki kazanamadığı için 
sevinmiş gibiydi... 

(Devamı gelecek sayıda)

Türkan Karakoç

Küçük kız, annesinden büyük bir görev almış 
gibi: "Peki anneciğim, başaracağım, sizi mahcup 
etmeyeceğim,” dedi. Annesinin kucağına atladı 

ve sarılıp öpüştüler. Ahmet Bey, Emine ve Türkay 
annesini yolcu ettiler..
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ÇEKİM
(Çekmeköy İş ve Sanat Merkezleri)’de

Dersler Devam Ediyor.

Çekmeköy Yunus Emre Bilgi Evi
Hamidiye Kültür Merkezi
Adnan Menderes Gençlik ve Kültür Merkezi
Turgut Özal Kültür Merkezi
Sultançiftliği Ek Hizmet Binası
Ömerli Bilgi Evi 

EĞİTİM MERKEZLERİ

EĞİTİM KONULARI

Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmetleri
İngilizce (A1)
Bağlama
Diksiyon
Dekoratif Ahşap Süsleme
Türk İşaret Dili
Bilgisayar İleri Modülleri
Çocuk Gelişimi (0-72 Ay)
Giyim (Kadın Giysileri Dikimi)

15 Kişilik Dersliklerdeki 
Eğitimlere Çekmeköy’de 
İkamet Eden Tüm 
Vatandaşlarımız Katılabilir.
www.cekimprojesi.com
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Nissibi Köprüsü  
"Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 

boğaz köprüsü" olarak nitelendirilen 
Türkiye'nin en uzun dördüncü asma 

köprüsü Nissibi, birçok il arasında 
ulaşımı kolaylaştırırken, yörenin 
turizm ve ekonomisine de katkı 

sağlıyor.

Türkiye’nin dev eserleri
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Adıyaman'ı, Şanlıurfa ve Diyarbakır'a bağlayan 
Siverek-Kahta karayolunun 1992'de sular altında 
kalmasının ardından bölge ekonomisi olumsuz 
etkilendi, kentler arasındaki mesafeler uzadı. Fırat 
Nehri'nin ayırdığı iki yaka arasında sadece feribot 
seferleri ile sınırlı şartlarda sağlanabilen ulaşım, 
21 Mayıs 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Nissibi 
Köprüsü sayesinde çok daha kısaldı ve konforlu 
hale geldi. 

Rahatlayan ulaşımın yanı sıra bölge ekonomisi ve 
turizmini de canlandıran köprü, doğudan batıya 
giden otobüs firmaları ile nakliye firmalarının 
maliyetlerinin düşmesini sağladı. Mardin'deki 
tarihi alanları ve Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nı 
ziyaret etmek isteyen turistlerin de yoğun 
kullandığı köprü, turizme de ciddi katkı sunuyor. 
 

Nissibi Köprüsü Özellikleri 

Adıyaman-Kahta-Siverek-Diyarbakır Karayolu, 
Atatürk Baraj Gölü üzerine inşa edilen Nissibi 
Köprüsü sayesinde önemli ölçüde kısalmıştır.
 Nissibi Köprüsü teknik özellikleri bakımından 
Türkiye inşaat sektörü için bir dizi ilk ve yenilik 
içeren, örnek bir projedir. Uluslararası literatürde 
“Cable-stayed” olarak adlandırılan ve Türkçeye 
“Gergin Eğik Askılı Köprü” olarak çevrilen bu 
köprü tipi, tıpkı İstanbul Boğazı’ndaki Asma 
Köprüler gibi büyük açıklıkların aşılmasında 
kullanılan, modern ve çağdaş köprü tipleridir. 
Her iki yönde ikişer şerit olmak üzere toplam 
dört karayolu şeridini taşıyacak olan Nissibi 
Köprüsü’nün baraj gölü üzerindeki orta 
açıklığı 400,00m uzunluğunda, köprünün her 
iki yakadaki pilonları 96,00m yükseklikte ve 
köprünün toplam boyu 610,00m uzunluğunda 
bulunmaktadır.  

Aslı yılmaz
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YÜZÜNCÜ YILA
SEN DE SÖYLE...

Bestelerinizi Bekliyoruz

cekmekoybelediyesi www.cekmekoy.bel.trcekmekoybeltr

''Resimlerindeki Kapılar
Umuda Yolculuktur''

64



Bizim çocukluğumuzda 
toplumda çok samimi bir 
ortam vardı. Herkesin avlu 
kapısı açıktı. Komşuluk çok 
kuvvetliydi. İnsanlar evlerinde 
o anda bulunmayan eksiklerini 
komşularından rahatlıkla 
isteyebilirdi: “Komşum, yoğurt 
mayalayacağım bir kaşık 
yoğurdun var mı?” “Salçam 
kalmamış, bir kaşık salça 
alabilir miyim?” “Komşum 
akşam sütlaç yapmıştım, börek 
yapmıştım size de getirdim.”
Mahallede her çocuk 
sahiplenilirdi. Herkes birbirinin 
çocuğunu kollardı. Yere düşen 
çocuğun kanayan yeri derhal 
komşu tarafından yıkanır, 
temizlenir, ilaçlanırdı. Annesine 
durumu haber verilen çocukla 
birlikte gerekirse hastaneye 

kadar gidilirdi. Hiçbir çocuk 
aç kalmazdı. Annesi herhangi 
bir nedenle geç gelen 
çocuğu komşusu doyururdu. 
Ayşe Teyze, Fatma Teyzenin 
çocuğuna, Fatma Teyze Ayşe 
Teyzenin çocuğuna sahip 
çıkardı.
Avlularda, sokaklarda çocuklar 
oynarken, kadınlar sohbet eder, 
sorunlar konuşulur, problemler 
çözülmeye çalışılırdı. İhtiyacı 
olana mahallece yardım 
edilirdi. Bazen de imece usulü 
yardımlaşma olur, baklavalar 
açılır, evler badanalanırdı. 
Muazzam bir dayanışma, 
müthiş bir komşuluk vardı. 
İnsanlar arasında saygı vardı, 
güven vardı.
Sokaklar hepimizin 
cennetiydi. Gece geç saatlere 

HATİCE  
NALBANT

Zihnimizde olgunlaşmış çiçektir sanat; 
hayatı büyülü kılar, ruhumuzu büyütür, 

bizi güvenilir kollarda yaşatır, hayatı 
katlanılır kılar.

Sokaklar hepimizin 
cennetiydi. Gece 
geç saatlere kadar 
oynadığımız olurdu. 
Saklambaç, yakan top, 
ip atlama, top oyunları

''Resimlerindeki Kapılar
Umuda Yolculuktur''
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kadar oynadığımız olurdu. 
Saklambaç, yakan top, ip 
atlama, top oyunları… Çok 
özgürdük çok.
Sokağımızdaki kedi, köpekleri 
elbirliği ile doyururduk. Sokak 
başlarında tüm hayvanlar için 
su ve yemek kapları vardı. 
Kediler köpeklerle dalaşsa da 
mahallemizin tadı tuzuydular.  
Mahallemizdeki hayvanların 
başlarını okşamak onları da 
bizleri de çok mutlu ederdi.
Sokaklar dardı.  Cumbalı evler 
aniden bastıran yağmurdan 
kaçanlara sığınak olurdu. 
Her sokak ayrı güzeldi. Bazı 
sokakları o sokakta yaşayan 
insanlar temizlerken, bazı 
sokaklar da sabahın erken 
saatlerinde işbaşı yapan 
temizlik işçileri tarafında 

süpürülürdü. O sokakların 
etraflarında da pırıl pırıl 
tertemiz evler yer alırdı.
Evlerin alışverişine genelde 
evin en küçükleri giderdi. 
Sokakları tanımak için her gün 
farklı sokaklardan dolaşarak 
eve gelir giderdik. Nerede 
bakkal, kasap, manifaturacı,  
hırdavatçı, manav, dondurmacı 
var, öğrenirdik.
Çocukluğumuzda taşıtlar 
neredeyse yok denecek 
kadar azdı. Sokaklardan at 
arabaları geçerdi; küfeleriyle 
sebze satanlar, omuzlarındaki 
askıların ucunda geniş 
tepsilerin içinde yoğurt satanlar 
olurdu.
Ayrıca mahallemizin 
sokaklarından hallaççılar 
geçerdi. Evlerdeki pamuk yatak 

Hatice Nalbant 
resimlerinde, 
çocukluğunun 
ruhunu ısıtan, güven 
veren sokaklarını, 
loş köşelerinden 
sızan ışıklarını ve 
akşamın kızıllığını 
gözler önüne sererek 
anlatmış.
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ve yorganları havalandırıp 
düzeltirlerdi. Mani okuyarak 
ellerindeki mani sayfalarını 
satmak isteyenler de sokakları 
çınlatarak geçerdi.
Her sokağa, içindeki evlere 
hayran kalırdık. O sokaklardaki 
sıcaklık bizleri sarardı, 
mutlu olurduk. Günümüzde 
çocukların yaşadığı 
güvensizlik bizlerde yoktu. Biz 
sahiplenildiğimizi hissederdik; 
koruyucu kocaman 
mahallemiz vardı.
Hatice Nalbant resimlerinde, 
çocukluğunun ruhunu ısıtan, 
güven veren sokaklarını, loş 
köşelerinden sızan ışıklarını ve 
akşamın kızıllığını gözler önüne 
sererek anlatmış.
“Zamanla mahalleler, sokaklar, 
evler çok değişti. Onun yerini 
AVM’ler aldı. Güven kayboldu. 
Çıkarlar ön plana çıktı. Ahlak 
değişti. Benim özlemim 
olan İstanbul’u, beni ben 
yapan İstanbul’u seviyor ve 
resmediyorum,” diyor Hatice 
Nalbant…
Sanata aşkla bağlı olan Hatice 
Nalbant’ın resimlerinde, 
kentsel dönüşümle yok 
olmadan önceki İstanbul’u,  
kısaca kendisini var eden 
mahallesini görebiliyoruz.
Onun için sanat ruhu titretendi. 
Sevgiydi… Aşktı.
Öğrencilik yıllarında beyninde 
çakan umut ışıkları onu 
toplumsal konularda resim 
yapmaya itti.  Resimleri 
gökkuşağının renklerine 
bürünsün, yaşadığı şehrin 
sıcaklığı yanı sıra kentsel 
dönüşümle ortaya çıkan 
çarpıklıkları da anlatmaktan 

geri durmasın istedi.
O çocukluğunun İstanbul’unu 
fotoğraf gerçekliğinden 
uzaklaşıp dışavurumcu, 
ekspresyonist, hatta sürrealist 
tarzda anlattı.
Resimlerinde insanların yaşam 
telaşını, içlerindeki hüznü 
anlatırken değişen insani 
değerleri de içi burkularak 
yansıttı. Aradan yıllar geçse 
de çocukluğunun geçtiği 
sokakların sıcaklığı onu her 
zaman bağrına bastı.
Hatice Nalbant’ın resimlerinin 
içine girip onun çocukluğunun 
sokaklarında gezinirken 
baktığımız avlu kapısından, 
açık olan ev kapısını, hatta 
evin içindeki iç kapıdan da oda 
içindeki objeleri görebiliyoruz. 
Çünkü o yıllarda herkesin kapısı 
herkese açıktı. Kötülük, hırsızlık 
yoktu güven vardı. O güveni, 
sanatçımız her resminde 
izleyicisine hissettirmekte.
Sanatçının resimlerini 
izlerken kıvrılarak birbirine 

bağlanan sokakları rahatlıkla 
takip edebiliyor, Yolların bir 
merkezde toplanıp panayır yeri 
oluşturduğunu görebiliyoruz.  
Hatice Nalbant duygularını 
yansıtabilmek için çeşitli yollar 
arar. İstediği yolu bulduğunda 
o yolda ısrarla devam eder.  Öte 
yandan yeni yollar aramayı 
da sürdürür. Her yol onun 
için yeni bir kapıdır. Onun 
resimlerindeki kapılar sanatta, 
umuda yolculuk olarak bir 
bir açılır. Sanatçının kapıları, 
nesnelliğin ötesinde bir değere 
açılan yolun başlangıcıdır. 
Kapıların ardında yaşananlar 
ise merak duygumuzu 
körükler. Sanatçı, eserlerinde 
kapının ardında olanı, figürler 
olarak ortaya koymuştur. Her 
figürü zengin renklerle ifade 
eder. Figürlerin biçimlerini ve 
mekânını soyutlar.
Resimlerinde genellikle 
lacivert-mor,  onun kontrast 
rengi olan sarı ve turuncu 
renkleri kullanır. Evler 
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arasındaki yollardan sızan 
sarı renkli loş ışıklar onun 
resimlerine derinlik katar, 
onları belirginleştirir. Gökyüzü 
de akşamın sarısından, 
kızıllığından payını alır.
Hatice Nalbant’ın her 
resminde duygusallığı, 
sıcaklığı hissederiz. O resimler 
baktıkça güzelleşir, çoğalır. 
Renkler katmanlar, derinlikler 
halindedir, Katmanların 
içindeki yaşanmışlığın 
sıcaklığını ta içimizde 
hissederiz. Bu resimler hemen 
bakılıp geçilecek resimler 
değillerdir. Uzun uzun 
izlenmeye değerdir.

Sadece sanatla ilgilenmek 
yeterli değildir. Sanatın ta 
kendisi olmak gerekir. O da 
toplumsal olaylara değinmek, 
kaybolan değerleri göz ardı 
etmemekle olur. Sanatçı 
sanatıyla tek vücut olursa o 
zaman hayatını değerli kılmış 
olur. Resimleri gibi hayatı da 
renklilik kazanır. Her resim 
topluma umut, sıcaklık, ışık 
olduğu zaman amacına 
ulaşmış olur.
Platon sanat faaliyetlerini 
mimetik yani taklit olarak 
görür; yansıtmacı sanat 
anlayışını benimser. Taklitçi 
teorinin rakibi ifadeci kuramdır. 
İfadeci kuram, sanat anlayışına 
ciddi bir alternatif getirmiştir. 
Sanatın insani duyguların 
ifadesi olduğunu söyleyen 
ifadeci sanat anlayışı sanatı, 
içsel dünyaya, sanatçının duygu 
yaşantılarına ve bu duyguların 
ifadesine bağlar. Bu anlayışta 
hissetmek üretmekten daha 

önemlidir. Özgün yaratıcı edim 
sanatçının ruhunda ve aklında 
olup bunu ifade edip etmemek 
sanatçının kendi seçimidir. 
Genelde de sanatçı aklında 
oluşturduğunu (edimi) sanat 
eseri olarak ortaya koymak 
ister.
Sanatsal yaratmanın sırrı sanat 
eserinin malzemesinde ya da 
kaynaklarında bulunmaz. Onun 
sırrı tam tersine, bu kaynakları 
sanat eserine dönüştüren 
esrarlı anlatımdadır. Sanatın 
neredeyse mevcut verileri 
mucizevî ifade ettiğini 
öne süren ifadeci teori 
açısından, sanatın mucizesi 
sanatın ve sanatçının 
mevcut verileri baştan aşağı 
dönüştürmesinden ileri gelir. 
Sanatın mucizesi bu verileri bir 
başka dünyanın içine sokmak 
üzere içinde yaşadığımız 
dünyadan kopmasıdır. İfadeci 
teorinin önde gelen temsilcisi 
Benidetto Curoce’dir. Curoce 
çağdaş sanat felsefesini önemli 
kavramsal araçlardan biri 
haline getirmiş kişidir. Curoce 
bakış açısından, “sanatçının 
doğada olmayan ideal 
mükemmel bir şeyi yaratma 
süreci, onun doğadan birtakım 
izlenimler almasıyla başlar. 
Doğadan aldığı izlenimleri bir 
senteze tabi tutan sanatçının, 
belli bir ifadeye ulaştığını öne 
süren Curoce’ye göre, ifade 
sanatçının hayal gücünde, 
ruhunda meydana gelen ama 
bir kez olup biten estetik bir 
yaşantıdır. Sanatta yaratma 
işte burada yatar. Sanat 
eserinin eşsiz olması, bir defada 
yaratılan bir değer olması 
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bundandır,” der.
Gerçekten de ifadeci sanat 
anlayışında sanatçının 
estetik duygu ve düşünceleri 
esas olup, tinsel ifade, 
düşünce ve duygulara biçim 
ve içerik kazandırma imkânı 
sağladığı için önem kazanır. 
Nitekim söz konusu sanat 
anlayışının savunucuları, 
ifadenin verdiği hazzın kendi 
içinde bir amaç taşıdığını 
belirtmeye özen gösterirler.
Hatice Nalbant’ın eserleri, 
içinde amacı olan 
ifadeci sanatın çok güzel 
örnekleridir. Çünkü doğadan 
aldığı izlenimleri bir senteze 
tabi tutmuş, duygularını da 
katarak eserler olarak ortaya 
koymuştur.
İdeolojilerin küreselleşmesi 
yüzünden, dünya 
algıladığımızdan ve 
sandığımızdan daha hızlı 
değişiyor. Ülkeler, kentler, 
mahalle kültürleri tek 
düze bir yapıya bürünüyor. 
Zamanla anılar birer birer 
kayboluyor. Köklerinden 
koparılmış ağaçlara 

benzemeye başladık. Ağır 
aksak ayaktayız. Köksüzlük 
kök salıyor her yerde.
Hatice Nalbant bir öğretmen 
sanatçı olarak, toplumun 
bu haline kaygı duyarak 
yaşadığı gerçeği resimleriyle 
anlatıyor. Onun resimlerinde 
içinde yaşamış olduğu 
sokaklar ve o sokakların 
sıcacık ışığı var. Gençlere 
gösterilen umut var. Umut 
kapılarından biri sanatın 
yarattığı farkındalıktır.
Sanatçının yapmak 
istedikleri her zaman 
yaptıklarından çoktur. 
O yaptıkları ve yapmak 
istedikleri ile her zaman 
topluma ışık tutar,  tutacaktır 
da. Hatice Nalbant’ın yaptığı 
gibi…
Sanatınla yaptıklarınla var ol, 
sanat aşığı Hatice Nalbant…

Sadece sanatla 
ilgilenmek yeterli 
değildir. Sanatın 
ta kendisi olmak 
gerekir. O da 
toplumsal olaylara 
değinmek, kaybolan 
değerleri göz ardı 
etmemekle olur.

Gülseren Sönmez
Ressam
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Otuz metre yükseklikteki höyük MÖ 5 bin yıllarından MS 11. yüzyıla kadar iskan edilmiştir. Bölge 
MS 5. ve 6. yüzyıllarda bir Roma köyü olarak, daha sonra da Bizans nekropolü olarak kullanılmıştır. 
Yerleşim alanı 200 x 120 metre boyutlarındadır. 26 Temmuz 2021 tarihinde UNESCO Dünya Mirası 
Listesi'ne dahil edilmiştir.

Arslantepe Höyüğü
Arslantepe Höyüğü veya Melid, Malatya'nın 7 km. kuzeydoğusunda yer 
alan bir arkeolojik yerleşimdir. Türkiye’deki en büyük höyüklerden biridir. 
Höyük, Fırat üzerindeki Karakaya Baraj Gölü’nün batısındadır. 
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Malatya’nın büyük mirası Arslantepe Höyüğü Unesco Dünya Mirası listesinde! 
Malatya, bugünlerde kıymetli tarihi olan Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya mirası kalıcı listesine 
girmesinin mutluluğunu yaşıyor. Binlerce yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Miras Geçici listesinde 
yer almaktaydı. Malatya’ya 7km mesafede bulunan tarihi alan insanoğluna kucak açmış mekanlar 
arasında bulunuyor ve birçok medeniyetin izlerini taşıyor. Şimdi tarih fışkıran bu höyüğü biraz 
inceleyelim. Anadolu’nun bilinen en eski şehir devletinin kurulduğu Malatya’daki Arslantepe höyüğü, 
tarihiyle büyülüyor.

Arslantepe Höyüğü nerede? 
Geç Kalkolitik dönemden demir çağına kadar geçen tarihsel sürecin izleri hala gözlemlenebiliyor. 
Konum olarak Malatya ilinin Battalgazi ilçesinde bulunuyor. Hititlerden Roma ve Bizans’a kadar pek 
çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir mekandır.

Arslantepe Höyüğü’nün tarihçesi 
Tarihi höyükte, Dünyanın ilk yağmur drenaj hattı gibi şehir alt yapıları bulunmaktadır. Bünyesinde 
Dünya’nın en eski Kerpiçten yapılmış sarayını bulunduruyor olması Arslantepe’nin en ayırt edici 
özelliklerinden biridir.
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Anadolu’daki ilk şehir devleti 
Kazı çalışmalarında Anadolu’daki “İlk Şehir Devletinin Yapıları” ortaya çıkarıldı. Ayrıca kazı 
çalışmaları sırasında ilk olarak 5500 yıllık bir tapınak bulunuyor, ardından saray ortaya çıkarılıyor. 
Duvarlarında siyasi gücün tasvir edildiği renkli figürler bulunmaktadır. Mezopotamya ile benzerlik 
gösteren birçok çanak ve çömlek de kazı çalışmalarında çıkan eserler arasında yer almaktadır.

Dünyada bulunmuş en eski kılıçlar 
Dünya’da bulunmuş en eski kılıçlar burada yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılmıştır. 
Mutlaka ziyaret edilmesi gereken bu kıymetli höyükte hala yaklaşık 5 bin yıllık izler 
gözlemlenebiliyor. Buraya Anadolu’nun ilk kent devleti denilmesinin asıl gerekçesi çalışmalarda 
bulunan mühürlerdir.

Komite online toplantı ile Arslantepe Höyüğü’nü listeye aldı 
Arslantepe Höyüğü, çevrimiçi düzenlenen 44’üncü Dünya Mirası Komitesi toplantısında alınan 
kararla Dünya Mirası olmuştur. Ülkemizin büyük bir değeri olan bu höyüğe ziyaretlerin artması 
beklenmektedir. Tarihi herkesi büyüleyecektir.

 Fatma Dursun
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Kurtuluş Savaşı’nda Türk halkı omuz omuza 
vererek vatan mücadelesine girişti. Mücadeleye 
katılanlardan biriydi Yörük Ali Efe… Kahramanlığı 
ile nam salmıştı. Öyle ki kahramanlığı dilden dile 
dolaştı, yılları aşıp bugünlere kadar geldi. Yörük Ali 
Efe her ne kadar savaştan sonra İstiklal Madalyası 
ile köşesine çekilip, köyüne dönse de hiç 
unutulmadı. Kahramanlığı türkülerle, zeybeklerle 
hatırlanmaya devam ediyor. 

17 yaşında Aydın dağlarına çıktı
 Yörük Ali Efe, 1895’te Aydın’da dünyaya geldi. 
Babası yörük Sarıtekeli Aşireti’nden Abdi Bey, 
annesi yine yörük olan Atmaca Aşireti’nden Fatma 
Hanım’dı. Yörük Ali Efe, henüz üç yaşındayken 

babasını kaybetti. Çocukluk yıllarını baba 
hasretiyle geçirdi. Yörük Ali Efe’nin gençlik günleri 
epey maceralı oldu. 17 yaşında bir delikanlıyken 
yolu Alanyalı Molla Ahmet’le kesişti. Molla Ahmet, 
o günlerde sıkça rastlanan çetelerden birinin 
lideriydi. Yörük Ali, kısa sürede çetedekilerin 
güvenini kazanarak ikinci adam konumuna 
yükseldi. Alanyalı Molla Ahmet’in ölümünün 
ardından ise, daha 19 yaşındayken grubun lideri 
oldu. Ülke zor günlerden geçiyordu… Yunanlılar, 
15 Mayıs 1919’da İzmir’i, ardından 27 Mayıs 1919’da 
Aydın’ı işgal etmişti. Takvimler 3 Haziran 1919’u 
gösterdiğinde düşman, Nazilli’ye kadar ilerlemişti. 
Yörük Ali Efe, pek çok insan gibi ailesini de alarak 
Sultanhisar’dan Çine’ye taşındı.

 Ege'de direnişin sembolü:  
Yörük Ali Efe
Yörük Ali Efe, Kurtuluş mücadelesine ilk katılanlardan biri oldu. Gösterdiği 
kahramanlıklar, peşinden başkalarını da Kuva-yi Milliye saflarına çekti. Büyük 
kahraman, savaştan sonra köşesine çekildi ve doğduğu köyde hayatını kaybetti.
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Yunan askerlerine ilk baskını yaptı
Yörük Ali Efe ve arkadaşları düşman 
işgalinden rahatsızdı. Bir şeyler yapmaları 
gerekiyordu. Tam da o sırada Çine’de bulunan 
57. Tümen’in önde gelen subayları yerel bir 
direniş örgütü oluşturmaya çalışıyordu. Bunun 
için ilk kapısını çaldıkları kişi, yörenin en etkili 
kişisi Yörük Ali Efe oldu. Zaten vatanı için bir 
şeyler yapmak arzusunda olan Yörük Ali Efe ve 
arkadaşları için bu, beklenen fırsattı. Böylece 
hep birlikte Milli Mücadeleye katıldılar. 
Yörük Ali Efe ve arkadaşları aynı hızla Yunan 
askerlerinin üzerine yürüdü. 16 Haziran 1919 
günü Sultanhisar’da, Malgaç Köprüsü’nü 
basarak bir Yunan müfrezesini imha etmeyi 
başardılar. Bu baskın Kurtuluş Savaşı tarihinde 
önemli bir yere sahip oldu. Çünkü, Yunan 
birliklerine karşı verilen ilk baskındı. Yörük Ali 
Efe, baskının ardından Yunanlıların boşalttığı 
Nazilli’ye girdi. Yine aynı gün Aydın, geçici de 
olsa Yunanlılardan geri alındı. O güne kadar 
kurtuluş konusunda umutsuz olan halk, bu 
baskın sayesinde moral kazandı. Yöredeki 
birçok efe, bu zaferin coşkusuyla Kuva-yi 
Milliye saflarına katıldı.

Zaten vatanı için bir 
şeyler yapmak arzusunda 
olan Yörük Ali Efe 
ve arkadaşları için 
bu, beklenen fırsattı. 
Böylece hep birlikte Milli 
Mücadeleye katıldılar.
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Üçyol Savaşı’nı yönetti
 Malgaç Baskını’ndan sonra Yörük Ali Efe 
kurtuluş için verilen mücadeleye daha güçlü 
sarıldı. Teğmen Kadri Bey’le birlikte yeni 
baskınlar gerçekleştirdi. Her baskın, halkın 
kurtuluş ümidini biraz daha arttırdı. Kuva-
yi Milliye, Yörük Ali’nin çabalarıyla Aydın’da 
her geçen gün güçleniyordu. Yörük Ali, 
mücadeleye katılan diğer efeleri, başarıyla 
yönlendirdiği için kendisine “Efelerin Efesi” 
unvanı verildi. Yunan kuvvetleri bir süre 
sonra Aydın’ı tekrar işgal etti. Bunun üzerine 
Anadolu’da ilk kez “Köşk Cephesi” kuruldu. 20 
Temmuz 1919’da bir beyanname yayınlanarak, 
yaşı uygun olanlar cepheye çağrıldı. Bu 
çağrının duyulmasının ardından Osmanlı 
subayları ve halk cepheye koştu. Böylece 
vatan sevdalılarından oluşan “Milli Aydın 
Alayı” kuruldu. Kurtuluş Savaşı’nda kurulan 
bu ilk milli alayın komutanlığına da Yörük 
Ali Efe getirildi. 16 Ağustos 1920 günü, çok 
önemli bir tarihi olayın içinde daha yer aldı 
Yörük Ali Efe. Hacı Şükrü Bey’le birlikte Üçyol 
Savaşı’nı yönetti. Bu, Kuva-yi Milliye’nin ilk toplu 
taarruzuydu.

İstiklal Madalyalı kahraman 
Yörük Ali Efe, düzenli orduya geçilmesi 
ile beraber “Milis Albayı” rütbesi ile Batı 
Cephesi’ne dahil oldu. Kurduğu Milli Aydın 
Alayı, Batı Cephesi içinde 37. Piyade Alayı 
adını alarak yoluna devam etti. Alay, Aydın’ın 
yeniden düşmandan temizlenmesinde büyük 
yararlılık gösterdi. Cumhuriyetin ilanından 
sonra Yörük Ali Efe, ailesiyle birlikte köşesine 
çekilse de ziyaretçileri hiç eksik olmadı. 
Kurtuluş Savaşı’nın önemli paşalarından Ali 
Fuat Cebesoy ziyaretçileri arasındaydı. Cebesoy, 
bir ziyaretinde Yörük Ali Efe’ye hayranlığını 
“Vallahi senin gibi dört tümen asker olsa dünya 
devletleri tarihten silinir” sözleriyle dile getirdi. 
İstiklal Madalyalı Milli Mücadele kahramanı 
Yörük Ali Efe’nin savaş sonrası günleri, geçirdiği 
kaza nedeniyle biraz zor oldu. Tramvay 
kazasında bacaklarını kaybederek tekerlekli 
sandalyeye mahkum kaldı. Soyadı Kanunu 
çıktıktan sonra ise “Yörük” soyadını kendisine 
seçti. Efelerin Efesi Yörük Ali, 23 Eylül 1951’de 
hayata veda etti.

Cebesoy, bir ziyaretinde 
Yörük Ali Efe’ye 
hayranlığını “Vallahi senin 
gibi dört tümen asker olsa 
dünya devletleri tarihten 
silinir” sözleriyle dile 
getirdi.

Büşra Tosun Yörük
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Alman Edebiyatının önemli isimlerinden olan Herman Hesse, Klein 

ve Wagner’de Analitik Psikoloji’nin kurucusu Carl Gustav Jung’ın 

‘Persona’ teorisi ışığında bir bilinçaltı portresi çiziyor. Friedrich Klein 

bir memur, sadık bir koca ve aile babası. Çalıştığı bankada evrakta 

sahtecilik yapan Klein bir miktar parayı zimmetine geçirdikten sonra 

sahte pasaport, bir silah ve bir çanta dolusu para ile yolculuğa çıkar. 

Bu yolculukta kafasını kurcalayan, bir türlü anlam veremediği pek çok 

düşünce vardır. Kısa uykularından kâbuslarla uyanır, son günlerde 

yaşadıklarına bir anlam vermeye çalışır. İçine düştüğü bu karmaşık 

durum sebebiyle sürekli olarak cinnet geçirmeye başlar. Yine böyle 

anlardan birinde cinnet geçirerek ailesini katleden ilkokul öğretmeni 

Wagner’ı düşünür. O andan itibaren kendisini Wagner ile bağdaştırır, 

bilinçaltına bu düşünceyi yerleştirir. Kendisini sürekli olarak korku ve 

kuşku içinde hisseder. Suçluluk duygusu zihnini devamlı olarak işgal 
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eder. Ölüm düşüncesi yavaş yavaş zihnine 

yerleşmeye başlar ve artık onun için bu 

dünyada anlam taşıyan tek şeyin ölüm 

olduğunu düşünmeye başlar. Yaşadığı acılar 

onun ölüm arzusunu içselleştirmesine 

sebep olur. Klein yolculuklara çıkar. İtalya’da 

bir kente gelen Klein burada adını çok sık 

duyduğu bir otele yerleşir. Burada genç 

ve güzel bir kadınlar karşılaşır. Bu kadın 

Klein’in bilinçaltındaki kavramların anlam 

değiştirmeye başlamasını sağlar. Klein 

bütün bu yaşadıklarının sonucunda bir içsel 

yolculuğa çıkar. Bu yolculuğun sonunda ise 

bilinçaltında yatan ölüm arzusunu intihar 

ederek gerçekleştirir.

Hesse’nin Klein ve Wagner eserinde Jung’ın 

“Persona” ya da Türkçe karşılığıyla “Maske” 

teorisinin izlerini görüyoruz. Herman Hesse 

bu kitabında dönemi için henüz yeni olan 

psikoloji bilgileriyle desteklediği bilimsel 

bir teknik kullanmayı denemiştir. Bunu 

yapmasında kendisinin de uzun yıllar 

devam ettiği psikoterapinin etkili olduğu 

düşünülmektedir. Zira Herman Hesse 

uzun yıllar devam ettiği terapiye 1916’nın ilk 

yıllarında Jung’ın asistanı J.B. Lang ile başlar. 

Jung ile ilk kez 1917’de tanışır. Hesse özel 

yaşamındaki krizler sebebiyle Jung’ın evinde 

haftalarca devan eden analiz seanslarına 

başlamıştır.

Kitapta, rüyalar ile gerçekleri karıştıran 

Klein’in algı karmaşası sık sık karşımıza 

çıkıyor. Kitabın merkezinde yer alan Friedrich 

Klein eşi ve çocuklarını öldürmüştür. 

Wagner karakteri ise anti kahraman bir 

figürdür. Klein bu olaydan Wagner ismini 

kullanarak kurtulmak ister. Ancak bilinçaltını 

alt üst eden, uykularını kaçıran, kâbuslar 

görmesine sebep olan, cinayeti aklından 

çıkaramamasının sebebi çocuklarıdır. Onarı 

da öldürmüş ve bir daha göremeyecek 

olmasıdır. Bu durum Klein’i depresif hale 

sokar. Bu yükten kurtulamayan Klein 

yaşamına son verir. 

Kitabı okurken Klein’in duygu durumuna 

göre okuyucu da şekilleniyor. Klein gibi 

okuyucu da hayatın anlamı, zamanın 

önemi, toplum ve birey gibi pek çok konuyu 

sorguluyor. 

KİTABIN KÜNYESİ

 

 

 

ADI: Klein ve Wagner

YAZARI: Herman Hesse

ÇEVİREN: Kamuran Şipal 

YAYINEVİ: YKY 

SAYFA SAYISI: 92

Havva Kotan 
Sosyolog
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Bir tür olarak marşlar tam olarak militarist 

duyguları canlandırıcı nitelikte ve her an 

savaşa çıkıyormuş edası taşımaktadır. O 

yüzdendir ki askere alınan erkeklere yürüyüş 

esnasında bu marşlar söyletilir. Bir yanda 

birlik olma duygusu diğer yanda harekete 

geçirici olma özelliği burada dikkat çeker. 

Müzik konusu elbette teferruatlı bir konu. 

Askeri müziklerin dışında Türkiye özelinde 

müzik tarihi de bize siyasal pek çok mesaj 

veriyor. 

Örneğin Babalar dönemi olarak adlandırılan 

Müslüm Baba, Orhan Baba ve Ferdi Baba 

ifadelerinin yaygınlaştığı yıllar siyasal açıdan 

da ciddi mesajlar içerir. Arabesk müziğin 

devri esasında köyden kente göçün de bir 

sonucudur. Köyünden çıkıp İstanbul’u yenme 

gayesiyle kente gelen ve burada daha çok 

şehrin dışında gecekondularda yaşayan 

insanların sığınağıdır arabesk müzik. Büyük 

oranda içinde isyan barındırır. Bu haliyle 

gecekondularda hayata tutunmaya çalışan 

TÜRKİYE’DEKİ MÜZİĞİN 
DÖNEMSEL ETKİLERİ
‘Müzik ruhun gıdasıdır’ ifadesi sıkça rastladığımız bir ifade olmakla birlikle 
haklılık payı da son derece yüksektir. Eski Yunan’da yazılan kitaplarda 
özellikle askerlerin dinlediği müziklerin harekete geçirici argo tabir ile gaz 
verici nitelikte olması gerektiği vurgulanmıştır. Bugün de askeriyelerde 
dinletilen müziklere bakıldığında bunu görmek son derece mümkündür. 

78



insanların haykırışıdır bu müzik türü. Kimi 

zaman zengin patronlara, kimi zaman âşık 

olunan ama kavuşulamayan sevgiliye, kimi 

zaman da doğrudan yaratana Batsın Bu 

Dünya diyerek haykırışlara tanık olunur bu 

müzikte. 

Anadolu Rock ekolü ise daha evrensel 

bir gayeye hizmet eder. Barış Manço 

bu türün tartışmasız en iyi temsilcisidir. 

Türkiye’nin Doğu – Batı arasındaki 

kalmışlığı müzik alanında da olsa bu 

müzik türü ile aşılmıştır. Cem Karaca, Erkin 

Koray, Barış Manço ve niceleri beslendiği 

kaynak itibari ile Doğulu iken, kullandığı 

enstrümanlar Batı’dandır. Sözler ile 

enstrümanların bütünlüğü adeta Doğu-

Batı sentezini temsil etmektedir. Barış 

Manço’dan örnekle Türk tarihinden Hakan 

hikâyeleri, Anadolu’nun yardımseverliği, 

merhameti, çocuk ve hayvan sevgisi 

gibi bugün unutulmaya yüz tutmuş 

değerler, Batı enstrümanları eşliğinde 

sunulmuştur. Bu sebeple Barış Manço 

yerelliği evrenselleştirme çabasında olan 

önemli bir sanatçı olmuş ve bugün de 

etkisi kaybolmamıştır. Çünkü biz Doğulu 

muyuz yoksa Batılı mıyız sorusunun 

bugün de cevabı net değildir. Esasında 

Anadolu rock müziğinden örnekle; 

manevi yönden doğulu, maddi unsurların 

kullanımı açısından Batılıyız. Müzikteki bu 

birleşim bugün siyasal ve sosyolojik olarak 

başarılmış değil.

Cem Karaca, Erkin 
Koray, Barış Manço 
ve niceleri beslendiği 
kaynak itibari ile 
Doğulu iken, kullandığı 
enstrümanlar 
Batı’dandır. Sözler 
ile enstrümanların 
bütünlüğü adeta 
Doğu-Batı sentezini 
temsil etmektedir.
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90’lardan itibaren ise müzik alanında 

küreselleşme etkileri görülmekte ve 

Türkiye’de nasibini almaktadır. Popüler 

müziğin kısaltması olan Pop müzik hızlı 

tüketim çağına giren nesillerin haz peşindeki 

duygularını temsil eder niteliktedir. ABD’nin 

tek başına dünyayı yönetmeye başlamasının 

da bir sonucu olarak liberal ve kapitalist 

düzen hızlı tüketilebilir, içerik yönünden çok 

dolu olmasının önemli olmadığı bir müzik 

türünün yayılmasına ön ayak olmuştur. 

Bu yeni türde sözlerin pek anlamı yoktu. 

Kulağa hoş gelmesi ve insanlara haz verici 

olması yeterliydi müziğin. Adeta hayaller 

âleminde dolaşmaktı hedef. Dünya yaklaşık 

elli yıl nükleer savaş tehdidi, Dünya Savaşı 

tehlikesi altında iki ülkenin ağzına bakmaktan 

sıkılmıştı. Artık rahatlama dönemiydi ve 

kazananın kuralları geçerliydi. Fast-food 

yemek kültürünün müzikteki karşılığı yine 

hızlı tüketilen pop müzikti. “Yakalarsam 

öperim”, “bandıra bandıra ye beni”, “ateşteyim 

ateşte”, “onun arabası var”, “benimle oynama” 

ve niceleri sıradan günlük ilişkilerin ve hazzın 

ön planda olduğu şarkılar olarak dikkat 

çeker bu dönemde. Eskinin derin aşkları 

yerini yaz aşklarına, günlük aşklara bırakır 

bu dönemlerden itibaren. Yukarıda sayılan 

şarkılar bugün de hala dinlense de 90’ların 

şarkılarının büyük kısmının dönemlik hatta 

anı yaşa felsefindeki gibi günlük olduğunun 

altı çizilmelidir. Ayrıca bu andan itibaren 

2000’lerde de devam edecek popüler 

olmanın önemli olduğu algısı da başlayacak, 

büyük evlerde, marka kıyafetlerle, günlük 

aşklarıyla ünlüler paparazzi kültürünün de 

aktörleri olacaktır. Özenilen hayatlar hazzın 

doruklarda yaşanıldığı hayatlar olacaktır.

Bugünlerde ise insanların kapılmış olduğu 

hız ve teknolojinin ürünü olan müziklerden 
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bahsetmek mümkündür. Rap müziğin 

tekrar canlanması aynı zamanda insanların 

da artık tahammülsüzlüğünün bir sonucu. 

Seçeneklerin fazlalaştığı bu çağda, sakin 

müziklerin yerini rap müzik alıyor. Rap 

müzik adeta hızla akan zamanın ruhuna 

ayak uyduruyor. Üstelik bunu yaparken çoğu 

zaman popüler müziğin çizdiği haz dünyası 

ve sahte mutlulukların da yıkılmasına sebep 

oluyor. Ekonomi, sosyal sorunlar, kadın erkek 

problemleri, nepotizm, çevresel sorunlar çoğu 

zaman rap müzikte yer alıyor ve insanlara 

yüzleşme fırsatı da sunuyor. Bu dönemin 

dikkat çekici bir diğer özelliği ise herkesin 

müzik yapabilir hale gelmesi. Artık sesin 

önemi kalmamış durumda adeta. Teknoloji 

çağının insanları teknoloji ile seslerinde 

oynama yapabilirken, çoğu zaman mekanik 

bir müzik duyma durumu da söz konusu 

olabiliyor. 

Kısacası müzik ruhun gıdasıdır ve 

çoğu zaman da öyle kalacaktır. Ancak 

unutulmaması gereken şey müziğin sadece 

dinlemek için dinlenmediğidir. Müzik içinde 

bulunduğumuz hayatın da tam kendisidir. 

Sosyolojik, ekonomi ve siyasi değişimleri 

takip etmek istiyorsanız en fazla dinlenen ve 

adından en fazla söz ettiren müzik türlerini 

takip etmek bu konuda ciddi derecede fikir 

verici olacaktır. 

Dr. Uğur ÇELİK
Uluslararası İlişkiler - Yazar
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NFT’ler son zamanların en popüler kripto para 
fenomeni haline geldi. ABD'de Christie’s müzayede 
evi tarafından 69,3 milyon dolara satılan Beeple 
takma adlı dijital sanatçının kolaj resimlerden oluşan 
eseri tüm dünyanın dikkatini NFT’lere çekti.

Bitcoin'in geleneksel para birimlerine dijital bir 
alternatif olarak ortaya çıktığı bu dönemde, NFT’ler 
de artık koleksiyon eserlerine dijital bir karşılık olarak 
kendini gösteriyor.

Gün geçtikçe daha yüksek fiyatlara alıcı bulmaya 
başlayan NFT’lerde gelecek görenlerin yanı sıra, kısa 
sürede patlayacak bir balon olduğunu düşünerek 
şüpheyle yaklaşanların sayısı da az değil.

NFT Nedir? 
En yalın anlatımla NFT’ler dijital sanat eserlerini ve 
koleksiyon ürünlerini tescil edilebilir ve satılabilir 
varlıklar haline getiren dijital sertifika anlamına 
geliyor. İngilizce adıyla (N)on-(F)ungible (T)okens veya 
kısa adıyla NFT’ler “Takas Edilemez Jetonlar”

NFT’ler, bitcoin ve ethereum gibi kripto paraları 
destekleyen veritabanı olan blok zinciri (blockchain) 
teknolojisini kullanıyor. Bitcoin veya ethereum gibi 
kripto paralar NFT’lerden farklı olarak tıpkı günlük 
hayatımızda kullandığımız banknotlar gibi birbirleri 
ile takas edilebiliyor.

Örneğin, 100TL değerinde bir banknotu iki adet 
50TL’lik bir banknotla değiştirsek bile değerinde 
herhangi bir değişiklik olmaz. Bu yönüyle kripto 
paralar da tıpkı banknotlar gibi ekonomide "takas 
edilebilir" varlıklar olarak öne çıkıyor. Ancak bazı 

Dijital bir sanat eseri, ünlü Christie’s müzayede evinde 69,3 milyon 
dolara satıldı. Ancak müzayedeyi kazanan kişi bir heykelin ya da bir 
tablonun değil, NFT olarak bilinen eşsiz bir ‘dijital jeton’un sahibi oldu.

NFT

82



varlıklar sahip oldukları kendilerine özgü 
nitelikleri nedeniyle eşsiz ve bu özellikleri 
onları "takas edilemez" bir başka deyişle 
değiştirilemez varlıklar yapıyor. 

Tek ve Eşsiz 
Mimar Sinan’ın ustalık eserlerinden 
Selimiye Camii gibi eşsiz bir mimari 
şaheser veya Leonardo da Vinci’nin ünlü 
Mona Lisa tablosu gibi türünün tek örneği 
bir tablo eşsizdir ve takas edilemeyen, 
değiştirilemeyen varlıklardır. Mona Lisa 
tablosunun fotoğrafını çekebilirsiniz veya 
basılı bir kopya posterini satın alabilirsiniz 
ama bu eserin her zaman için dünyada 
sadece tek bir adet orijinali bulunacaktır.

NFT’ler de benzer şekilde tek ve eşsizdir, 
karşılıklı olarak birebir takas edilemezler, 
yani dünyada hiç bir NFT bir diğeri ile 
birebir aynı olamaz. Bu dijital simgeler, 
sanal varlıklar için onları satın alan kişilerin 
sahipliğini tescil eden sertifikalar olarak da 
düşünülebilir.

NFT’leri değerli yapan şey nedir? 
Tablolar veya heykeller gibi geleneksel 
sanat eserleri değerlidir çünkü eşsizdirler 
ve türünün tek örneğidirler. Günümüzde 
geleneksel yağlı boya tablolar veya heykel 
sanatı gibi somut tasarımların yanı sıra 
bilgisayarlar ve tabletler ile hazırlanan 
dijital sanat eserleri de önem kazanmıştır.

Bilgisayarlarda veya bulut depolama 
alanlarında dijital dosyalarda saklanan 
bu eserler kolaylıkla ve sonsuz kereler 
çoğaltılabilmekte, basılabilmekte 
veya sosyal medya platformlarında 
paylaşılabilmekte..

Örneğin milyonlarca insan Beeple’ın 
dijital sanat eserinin 69,3 milyon dolara 
müzayedede satıldığını öğrendi ve bu 
görsel sayısız kereler kopyalanmış ve 
çoğaltıldı.

Peki NFT sahibi olmanın ayrıcalığı, bu 
denli yüksek fiyatlar ödemenin alıcısına 
sunduğu değer nedir?

Bu eseri NFT olarak satın alan kişi eserin 
“orijinaline” sahip olduğunu belgeleyen 
“dijital jetona” sahip olur. Bu sayede tek ve 
benzersiz olan orijinal eser artık sonsuza 
kadar sadece satın alan kişiye ait olacaktır.

Mona Lisa tablosunun internette veya 
basılı ortamlarda milyonlarca kopyası 
var, ancak orijinalinin her zaman tek bir 
sahibi olacaktır. NFT'ye dönüştürülmüş 
dijital sanat eserleri için de aynı durum 
geçerlidir. 

NFT’ler sayesinde artık dijital sanat 
eserleri, onların orijinaline olan sahipliği 
garanti altına almakta ve onları alınıp 
satılabilir dijital sertifikalar haline 
getirmekte.
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NFT’ler nasıl satın alınır? 
Temelde her hangi bir dijital resim NFT olarak satın alınabilir. Ancak özellikle bu işte yeniyseniz dikkat 
etmeniz gereken bazı püf noktaları var. Öncelikle NFT’leri hangi pazar yerinden alacağınıza karar vermeli, 
ne tip bir dijital cüzdanda saklayacağınızı ve hangi tip kripto para ile alışverişinizi tamamlayacağınızı 
biliyor olmalısınız.

En çok bilinen NFT pazar yerleri OpenSea, Mintable, Nifty Gateway ve Rarible platformları. Ancak 
alışverişinizde ödeyeceğiniz masraflar konusunda temkinli olmalısınız.

Bazı pazar yerleri blok zincirindeki ödeme işlemini tamamlamak için gereken enerjiyi sağlayacak “benzin” 
adı verilen bir masraf alıyor. Bunun yanı sıra paranızı Ethereum’a (NFT’ler için en çok kullanılan para 
birimi) çevirirken oluşacak masraflar ve işlem kapanış masrafları da maliyete eklenecektir.

Nasıl satılır? 
NFT’ler pazar yerlerinde satışa çıkarılmakta ve prosedürler platformdan platforma farklılık göstermekte. 
Temel olarak dijital içeriğinizi pazar yerine yüklersiniz ve daha sonra ekranda çıkan komutları izleyerek 
içeriğinizi NFT’ye dönüştürürsünüz. İçeriğinize ait bir tanıtıcı metin, ve önerilen bir fiyat da belirlemeniz 
istenecektir. NFT’lerin pek çoğu ethereum ile satın alınmakta olup, bir kısmı da WAX ve Flow gibi ERC-20 
sembolleri ile alınmaktadır.

Nasıl NFT oluşturulur? 
Herkes NFT oluşturabilir. Tüm ihtiyacınız olan dijital bir cüzdan, küçük bir miktar ethereum ve içeriğinizi 
yükleyerek NFT kripto sanatına dönüştürebileceğiniz bir NFT pazar yerine bağlantı imkanıdır.

Kutay Cerit
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KAYNAK 
https://www.ntv.com.tr/sporskor/turkiye-akdeniz-oyunlarini-108-madalya-
ile-tamamladi,0UY05CMgrU6DxqtEH2jBEw

DOWN SENDROMLULAR ATLETİZM MİLLİ 
TAKIMI DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Çorum’dan Çekya’ya uğurlanan Down 
Sendromlular Atletizm Milli Takımı tarihi 
bir başarıya imza attı. Çekya’nın Nymburk 
şehrinde gerçekleşen Özel Sporcular Atletizm 
Dünya Şampiyonasında 30 madalya kazanan 
milli takım Dünya Şampiyonu oldu.

Dünya şampiyonasına Çorum'da hazırlanan 
Down Sendromlular Atletizm Milli Takımı, 
dualarla Çorum'dan uğurlandı. Down 
Sendromlular Atletizm Milli Takımı 20- 
24 Haziran'da gerçekleştirilen Dünya 
Şampiyonası'nda 10 altın, 10 gümüş ve 10 
bronz olmak üzere 30 madalya kazanarak 
rekor kırdı. Milli takımda yer alan Çorumlu 

sporcu Kardelen Demir ise bin 500 metre 
koşuda ve bin 500 metre yürüyüşte bronz 
madalyanın sahibi oldu.

Çorumlu sporcu Merve Peker ve Benay 
Balcı'dan oluşan Özel Sporcular Down Masa 
Tenisi Milli Takımı ise Dünya ikincisi oldu. 
Şampiyonada milli takım sporcusu Emirhan 
Akçakoca, 100 metrede 14.35'lik derecesi ile 
Dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. 
Emirhan Akçakoca, toplamda 9 madalya 
kazanarak Cumhuriyet tarihinde bir Dünya 
Şampiyonası'nda en fazla madalya kazanan 
Türk sporcu oldu. 
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Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği'nce 
düzenlenen "9. Uluslararası Yed-i Velayet 
7 Vilayet Kısa Film Festivali" kapsamında, 
Süleyman Çelebi, Cengiz Aytmatov ve Ahmet 
Baytursun'un da aralarında olduğu Türk 
dünyasından 7 ünlü edebiyatçının yaşamlarını 
konu alan filmler hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel 
Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının 
destekleriyle düzenlenen festivalin teması, 

Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti 
olması dolayısıyla "Türk cumhuriyetlerinin edebi 
şahsiyetleri" olarak belirlendi. 

"Edebiyattan sinemaya" alt başlığı altında, 
başvurusu yapılan eserler arasından seçilen 
en iyi 7 senaryonun çekimleri Bursa, 
Konya ve Şanlıurfa'nın tarihi mekânlarında 
gerçekleştiriliyor.

TÜRK DÜNYASININ EDEBİ KİŞİLİKLERİNİN 
HAYATI FİLM OLUYOR: SÜLEYMAN 
ÇELEBİ, CENGİZ AYTMATOV VE AHMET 
BAYTURSUN
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Kırgız edebiyatının efsane ismi Cengiz 
Aytmatov'un yaşamını anlatan film 
Şanlıurfa'da, Kazak edebiyatçı Ahmet 
Baytursun temalı film de Konya'da çekildi.

Bursa'daki çekimler ise Türk Müziği 
Korosunun binası, Prof. Dr. Mustafa 
Kara Tasavvuf Kütüphanesi, Tophane 
surları, TOFAŞ Anadolu Arabaları Müzesi, 
Dağyenice Göleti, Demirci Mahallesi ve 
yaklaşık 200 yıllık konakta sürüyor. Bu 
filmler ise Azerbaycanlı tiyatro yazarı ve şair 
Hüseyin Cavit, Özbek yazar Abdulhamid 
Süleyman Çolpan, Kırgızistan halk 
yazarı, oyun yazarı ve senarist Toktobolot 
Abdumomunov, Türkmen mutasavvıf şair 
Mahtumkulu Firaki'nin yanı sıra vefatının 
600. yılı olan, Mevlid-i Şerif'in yazarı 
Süleyman Çelebi'nin hayatını konu alıyor.

 
Son Filmin Çekimleri Zindankapı'da

Derneğin ve festival komitesinin 
başkanlığını yürüten Eda Sürmeli, Mayıs’ta 
senaryo başvuruların bittiğini ve jüri 
değerlendirilmesiyle en iyilerin seçildiğini 
söyledi.

Çekimlerin tüm hızıyla devam ettiğini 
belirten Sürmeli, her yıl Bursa'nın 
çeşitli noktalarında senaryoların filme 
dönüştürüldüğünü dile getirdi.

Her dönemi yansıtan birçok dokunun 
Bursa'da bulunduğunu anlatan Sürmeli, 
şöyle konuştu:

"Bu durum işimizi çok kolaylaştırıyor. 
Bu yıl bizim için ayrı bir önemli. Bursa, 
Türk Dünyası Kültür Başkenti. 6 ülkenin 
edebiyat konusundaki temsilcilerini 
konu alıyoruz. Bursa'dan Süleyman 

Çelebi var. Onu da Zindankapı'da film 
haline getireceğiz. Bizi çekimler çok 
heyecanlandırıyor. En son setimiz o 
olacak. Bursa'nın tarihi mekânları ve doğal 
dokusunda film çekmek hem işimizi 
kolaylaştırıyor hem de bize başka bir 
maneviyat yüklüyor. Bu da harika bir iş 
çıkarmamızı sağlıyor."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer 
ise festivale 9. yılında da Bursa olarak ev 
sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını 
bildirdi.

Çekimleri yerinde takip ettiğini anlatan 
Özer, Bursa'nın tarihi mekânlarını 
dönemin şartlarını anlatmak için 
kullandıklarını ifade etti.

Özer, bu eserlerin kentin tanıtımına katkısı 
olacağına dikkati çekerek, "Bursa'nın her 
tarafı doğal plato. Bunu senaryoyla ve 
alanla da bütünleştirerek zaman, mekân 
ve insan kavramının, zamanın ruhuyla ona 
özel insanın katkı vermesiyle, bu üçlemeyi 
sinemayla Bursa'da hatırlatıyoruz" dedi. 

Festivalin film gösterimleri ve en iyi 
senaryo sahiplerine ödüllerinin verileceği 
törenin Eylül’de gerçekleştirilmesi 
planlanıyor.

KAYNAK 
https://www.ntv.com.tr/n-life/kultur-ve-sanat/turk-dunyasinin-edebi-
kisiliklerinin-hayatifilm-oluyorsuleyman-celebi-cengiz-aytmatov-ve-ahmet-
baytursun,f41jPWuf50Cvezj_TT5Xyg
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En İyi Mini Dizi adayları:
Dopesick (Hulu)
The Dropout (Hulu)
Inventing Anna (Netflix)
Pam & Tommy (Hulu)
The White Lotus (HBO)
En İyi Komedi adayları:
Abbott Elementary (ABC)
Barry (HBO)
Curb Your Enthusiasm (HBO)
Hacks (HBO Max)
The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)
“Only Murders in the Building (Hulu)
Ted Lasso (Apple TV+)
What We Do in the Shadows (FX)

Drama dalında En İyi Erkek Oyuncu 
adayları:
Jason Bateman, Ozark
Brian Cox, Succession
Lee Jung-jae, Squid Game
Bob Odenkirk, Better Call Saul
Adam Scott, Severance
Jeremy Strong, Succession

Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu 
adayları:
Jodie Comer, Killing Eve 
Laura Linney, Ozark
Melanie Lynskey, Yellowjackets
Sandra Oh,Killing Eve
Reese Witherspoon, The Morning Show
Zendaya, Euphoria

Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu 
adayları:
Donald Glover, Atlanta
Bill Hader, Barry
Nicholas Hoult, The Great
Steve Martin, Only Murders in the Building
Martin Short, Only Murders in the Building
Jason Sudeikis, Ted Lasso”

Komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu 
adayları:
Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel
Quinta Brunson, Abbott Elementary
Kaley Cuoco, The Flight Attendant
Elle Fanning, The Great
Issa Rae, Insecure
Jean Smart, Hacks

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul 
edilen 74. Emmy Ödülleri için adaylar belli 
oldu. Bu yıl en çok adaylık alan yapımlar 25 
kategoriyle Succession ile 20 adaylıkla Ted 
Lasso ve The White Lotus dizileri oldu.
Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi 
tarafından bu yıl 74'üncüsü düzenlenecek 
Emmy Ödülleri için adaylar açıklandı. 

En iyi drama dalında Netflix dizisi Squid Game, 
HBO'nun Succession'ı ile yarışacak. Emmy 
ödülleri, 12 Eylül akşamı düzenlenecek törende 
sahiplerini bulacak. 

HBO'da yayınlanan Succession‘ın 25 adaylıkla 
başı çektiği listede onu 20 adaylıkla Ted Lasso 
ve The White Lotus, 17 adaylıkla Hacks ve Only 
Murders In The Building, 16 adaylıkla Euphoria 
takip ediyor. 

Yoksulların acımasız oyunlara yem olduğu 
Güney Kore yapımı Netflix draması Squid 
Game 13 adaylıkla iddialı yapımlar arasında yer 
alıyor. 

En İyi Drama adayları:
Better Call Saul (AMC)
Euphoria (HBO Max)
Ozark (Netflix)
Severance (Apple TV+)
Squid Game (Netflix)
Stranger Things (Netflix) 
Succession (HBO) 
Yellowjackets (Showtime)

74. EMMY ÖDÜLLERİ 
ADAYLARI AÇIKLANDI
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Mini dizi dalında En İyi Kadın Oyuncu 
adayları
Toni Collette, The Staircase
Julia Garner, Inventing Anna
Lily James, Pam & Tommy
Sarah Paulson, Impeachment
Margaret Qualley, Maid
Amanda Seyfried, The Dropout

Mini dizi dalında En İyi Erkek Oyuncu 
adayları
Colin Firth, The Staircase
Andrew Garfield, Under the Banner of Heaven
Oscar Isaac, Scenes from a Marriage
Michael Keaton, Dopesick
Himesh Patel, Station Eleven
Sebastian Stan, Pam & Tommy

Komedi dalında En İyi Yardımcı Kadın 
oyuncu adayları:
Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel
Hannah Einbinder, Hacks
Janelle James, Abbott Elementary
Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary
Kate McKinnon, Saturday Night Live
Sarah Niles, Ted Lasso
Juno Temple, Ted Lasso

Komedi dalında En İyi Yardımcı Erkek 
oyuncu adayları
Anthony Carrigan, Barry
Brett Goldstein, Ted Lasso
Tyler James Williams, Abbott Elementary
Toheeb Jimoh, Ted Lasso
Nick Mohammed, Ted Lasso
Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel
Henry Winkler, Barry
Bowen Yang, Saturday Night Live

Drama dalında En İyi Yardımcı Kadın 
oyuncu adayları
Patricia Arquette, Severance
Julia Garner, Ozark
Jung Ho-yeon, Squid Game
Christina Ricci, Yellowjackets
Rhea Seehorn, Better Call Saul
J. Smith-Cameron, Succession
Sarah Snook, Succession
Sydney Sweeney, Euphoria

Drama dalında En İyi Yardımcı Erkek 
oyuncu adayları
Nicholas Braun, Succession
Billy Crudup, The Morning Show
Kieran Culkin, Succession
Park Hae-soo, Squid Game
Matthew Macfadyen, Succession
John Turturro, Severance
Christopher Walken, Severance
Oh Yeong-su, Squid Game

Mini Dizi dalında En İyi Yardımcı Kadın 
oyuncu adayları:
Connie Britton, The White Lotus
Jennifer Coolidge, The White Lotus
Alexandra Daddario, The White Lotus
Kaitlyn Dever, Dopesick
Natasha Rothwell, The White Lotus
Sydney Sweeney, The White Lotus
Mare Winningham, Dopesick

Mini Dizi dalında En İyi Yardımcı Erkek 
oyuncu adayları:
Murray Bartlett, The White Lotus
Jake Lacy, The White Lotus
Will Poulter, Dopesick
Seth Rogen, Pam & Tommy
Peter Sarsgaard, Dopesick
Michael Stuhlbarg, Dopesick
Steve Zahn, The White Lotus

En İyi Talk Şov adayları
Daily Show With Trevor Noah
Jimmy Kimmel Live
Last Week Tonight With John Oliver
Late Night With Seth Meyers
Late Show With Stephen Colbert

En İyi Realite Yarışma Programı
The Amazing Race
Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls
Nailed It
RuPaul’s Drag Race
Top Chef
The Voice

KAYNAK 
https://www.ntv.com.tr/n-life/kultur-ve-sanat/74-emmy-odul-
leri-adaylari-aciklandi,v770Sns3d0OZi14d4BuujA
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Tuvallerini arkalarını çevirerek yeniden 
kullanmasıyla bilinen Van Gogh'un 
otoportresi, 1885 tarihli eserde karton ve 
yapıştırıcı katmanlarının arkasına gizlenmiş 
olarak bulundu.

Kraliyet İskoç Akademisi'nde sergilenecek

İskoçya Ulusal Galerisi Kıdemli Resim 
Konservatörü Lesley Stevenson, "Görüntüyü 
ilk gördüğümüzde kesinlikle çok 
heyecanlandık. Böylesine büyük bir keşif, 
bir konservatörün hayatında bir ya da iki kez 
olur." dedi.

Galeri yetkilileri, otoportreyi kaplayan 
yapıştırıcı ve kartonu esere zarar vermeden 
çıkarmak için çalışmaların sürdüğünü 
belirtti.

Van Gogh'un keşfedilen bu görüntüsü, 
Edinburgh'ta bulunan Kraliyet İskoç 
Akademisi'nde sergilenecek.

İskoçya Ulusal Galerisi, Hollandalı ünlü 
ressam Vincent Van Gogh'a ait gizli bir 
otoportre keşfedildiğini duyurdu. Van 
Gogh'un daha önce bilinmeyen görüntüsü 
"Köylü Kadın Başı" adlı eserinin arkasında 
X-ray cihazı ile tesadüfen belirlendi.

İskoçya Ulusal Galerisi çalışanları, sergi 
öncesi yapılan rutin X-ray taraması sırasında 
önemli bir keşfe imza attı.

Hollandalı ünlü ressam Vincent Van 
Gogh'un "Köylü Kadın Başı" adlı eserinde 
gizli otoportresi ortaya çıktı.

VAN GOGH'UN GİZLİ 
OTOPORTRESİ ÇIKTI

KAYNAK 
https://www.trthaber.com/haber/dunya/van-goghun-gizli-otoportresi-cikti-694815.
html
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KAYNAK 
https://www.ntv.com.tr/sporskor/turkiye-akdeniz-oyunlarini-108-madalya-
ile-tamamladi,0UY05CMgrU6DxqtEH2jBEw

TÜRKİYE AKDENİZ OYUNLARI’NI 108 
MADALYA İLE TAMAMLADI
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 
milli yüzücüler Deniz Ertan, kadınlar 400 metre 
serbestte; Victoria Zeynep Güneş ise kadınlar 200 
metre kurbağalamada, altın madalya kazandı.

Cezayir’in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz 
Oyunları’nda mücadele eden Türk milli takımı en 
çok madalya kazanan ülkeler sıralamasında 108 
madalya ile İtalya’nın ardından (159) oyunları 2. 
sırada tamamladı.

Milliler Yüzmede Madalyaları Topladı

Akdeniz Oyunları’nın son gününde ay-yıldızlılar 
aynı yarışta altın ve gümüş madalyanın sahibi 
oldu. Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, erkekler 
100 metre kurbağalama finalinde 1:00.03'lik 
derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya 
kazanırken, Emre Sakcı ise 1: 00.19'luk derece ile 
gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 400 metre serbest stil finalinde 
mücadele eden Deniz Ertan, 4:08.04’lük 

derecesiyle altın madalya kazandı. Milli yüzücü 
Viktoria Zeynep Güneş ise, kadınlar 200 metre 
kurbağalama finalinde 2:26.48'lik derecesiyle altın 
madalya kazandı.

Eskrimde Bronz Madalya

19. Akdeniz Oyunları’nda kadınlar flörede mücadele 
eden milli eskrimci İrem Karamete, organizasyonu 
3. sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi 
oldu.

Portekizli rakibi Carolina Oliveira’yı 15-11, çeyrek 
finalde ise İtalyan sporcu Erica Cipressa’yı 15-11 
yenerek yarı finale yükselen İrem Karamete, İtalyan 
sporcu Olga Rachele Calissi karşısında 15-9 mağlup 
olarak final şansını kaçırdı ve bronz madalya elde 
etti.

Ay-yıldızlılar Akdeniz Oyunları’nda 45 altın, 26 
gümüş ve 37 bronz madalya toplayarak toplamda 
108 madalya ile 2. sırada yer aldı.
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birincisi oldu. Aynı orkestrayla 1970-1973 
arasında Bursa'da çeşitli otellerde dans 
müziği şarkıcılığı yaptı.

Sanatçı, 1973'te kendi imkanlarıyla ilk 45'lik 
plağını çıkardı. 1973-1981 arasında, 10 adet 
45'liği yayımlanan başarılı sanatçı, 1979'da 
yayımladığı senfonik yapıdaki "Sevgiliye" 
uzunçalar plağıyla akademik bir çalışma 
yaparak, müzik yaşamında yeni bir yola girdi.

Sevgiliye" albümünde kendi yazdığı 
sözler dışında, bir Nazım Hikmet şiiri olan 
"Hoşgeldin"i besteleyip seslendiren sanatçı, 
1984'te Bulgaristan'da düzenlenen Altın Orfe 
Şarkı Yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve 
Gazeteciler Özel Ödülü'nü kazandı.

Yalnızca kendi yapıtlarını seslendirmeyi 
sürdüren, kendine özgü bir ekol oluşturan 
İrem, 1980'li yıllarda öykülerini besteleyerek 
kurguladığı uzun soluklu müzik yapıtlarıyla, 
senfonik rock tarzında çalışmalara yöneldi.

Sanatçının, hikayeleri, denemeleri, şiirlerinin 
yer aldığı beş kitabı yayımlandı.

Soyut resim çalışmaları da yapan sanatçı, 
Bursa, Ankara, Antalya, Kuşadası, Dikili, 
İstanbul, Gölcük ve İzmir'de kişisel resim 
sergileri açtı. Birçok ödül alan ve 7 altın 
plak kazanan sanatçı, hayranları tarafından 
"çağdaş bir ozan" olarak görülüyordu.

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden 
İlhan İrem böbrek yetmezliği nedeniyle 67 
yaşında hayatını kaybetti.

İlhan İrem, bir süredir böbrek yetmezliği 
tedavisi görüyordu. Kaldırıldığı hastanede 
diyaliz makinasına bağlanan İrem, yaşamını 
yitirdi.

67 yaşında vefat eden sanatçı, ilk albümünü 
1973 yılında çıkardı. "İşte Hayat", "Son Selam", 
"Ayrılık Akşamı", "Sen Bilirsin", şarkılarıyla liste 
başı oldu. 6 kez Altın Plak olmak üzere pek 
çok ödül aldı.

İrem, çeşitli kurumlarca "yılın erkek sanatçısı" 
ve "yılın sanatçısı" ödüllerine layık görüldü.

İlhan İrem'in Hayatı

Bursa'da 1 Nisan 1955'de dünyaya gelen 
İrem, 1969'da ortaokul son sınıftayken, 
okul orkestrasının solisti olarak müziğe ilk 
adımını attı.

İrem, 1970'te Milliyet gazetesinin düzenlediği 
liselerarası müzik yarışmasında "Meltemler" 
adını verdikleri orkestra ile Marmara Bölgesi 

ÜNLÜ MÜZİSYEN 
İLHAN İREM 
VEFAT ETTİ

KAYNAK 
https://www.trthaber.com/haber/gundem/unlu-muzisyen-ilhan-
irem-vefat-etti-697932.html
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KAYNAK 
https://www.aa.com.tr/tr/kultur/usta-yazar-rasim-ozdenoren-vefat-
etti/2643977#

USTA YAZAR  
RASİM ÖZDENÖREN VEFAT ETTİ
Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi 
gören Rasim Özdenören, 82 yaşında, hayatını 
kaybetti.

Usta edebiyatçı, İstanbullu mühendis Hakkı 
Özdenören ile Kahramanmaraşlı Ayşe Hanım'ın 
oğlu olarak 1940'ta Maraş’ta dünyaya geldi.

Rasim Özdenören, Kahramanmaraş Lisesinde, 
edebiyatla yakından ilgili Erdem Bayazıt, Hasan 
Seyithanoğlu, Sait ve Cahit Zarifoğlu kardeşlerle 
arkadaş oldu.

7 Güzel Adam'dan Biriydi

Cahit Zarifoğlu, Mehmet Akif İnan, Erdem 
Bayazıt ve Alaeddin Özdenören ile 1976'nın 
sonunda "Mavera" dergisini kuran yazarın, hikaye 
ve yazıları Varlık, Türk Sanatı, Arayış, Hamle, 
Dost, Soyut, Yeni İstiklal, Diriliş, Edebiyat, Mavera, 
Yeni Devir, Yeni Zemin, Yedi İklim, Kaşgar, Hece, 
Zaman, Yeni Şafak, Yeni Dönem'de yayımlandı.

Rasim Özdenören'in, Türk edebiyatına damga 
vuran Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Nuri Pakdil, 
Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali 
Kutlay'dan oluşan 7 güzel adam arasında yer 
aldığı belirtiliyordu.

Özdenören'in Ödülleri

1978’de İki Dünya kitabıyla Türkiye Millî Kültür 
Vakfı’nın Fikir Dalında Jüri Özel Ödülü’ne layık 
bulundu.

1984’te Denize Açılan Kapı kitabı ile Yazarlar 
Birliği’nin ‘Yılın Hikâyecisi Ödülü’nü aldı.

1986'da Ruhun Malzemeleri kitabı ile Türkiye 
Yazarlar Birliği’nin ‘Deneme Ödülü’ne layık görüldü.

2008’de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Dil 
Kurumu, RTÜK’ün iştirakiyle düzenlenen Karaman 
Türk Dili Ödülü kapsamında “Türkçeyi Güzel ve 
Doğru Kullanan Edebiyatçı Ödülü” verildi.

2009'da TBMM Üstün Hizmet Ödülü’ne layık 
bulundu.

2011’de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
ve 2015’te Sakarya Üniversitesi tarafından fahri 
doktora unvanı verildi.

2015'te Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 
Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık bulundu.

2016'da Star gazetesinin düzenlediği Necip Fazıl 
Kısakürek Saygı Ödülü’nün sahibi oldu.

2018’de Bayburt Üniversitesi’nin düzenlediği 2. 
Dede Korkut Ödülleri kapsamında Özdenören'e 
“Bilge Adam Ödülü” verildi.
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Vizyondaki 
Filmler

BULUTTAKİ GÖLGE
Yönetmen: Roseanne Liang

Oyuncular: Beulah Koale, Nick 
Robinson, Chloë Grace Moretz

Tür: Aksiyon

Vizyon Tarihi: 22.07.2020

SİHİRBAZLAR 
AKADEMİSİ
Yönetmen: Jorgen Klubien, 
Cindy Robinson

Tür: Animasyon

Vizyon Tarihi: 22.07.2022

ÇIKIŞ YOK
Yönetmen: Sophia Banks

Oyuncular: Michelle 
Monaghan, Jason Clarke, 
Jai Courtney

Tür: Aksiyon

Vizyon Tarihi: 22.07.2022
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BİR TÜRK MASALI
Yönetmen: Toprak Sergen

Oyuncular: Burak Sergen, 
Doruk Sarıduman, İclal 
Aydın, Cemal Hünal, 
Amine Gülşe

Tür: Aile

Vizyon Tarihi: 29.07.2022

SUİKAST TRENİ
Yönetmen: David Leitch

Oyuncular: Zazie Beetz, 
Brad Pitt, Sandra Bullock

Tür: Aksiyon

Vizyon Tarihi: 05.08.2022

LAAL SİNGH 
CHADHA
Yönetmen: Advait 
Chandan

Oyuncular: Aamir Khan, 
Kareena Kapoor, Mona 
Singh

Tür: Dramatik Komedi

Vizyon Tarihi: 12.08.2022
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Tarihte Bu Ay
Ağustos

1 Ağustos 1326: Osmanlı Devleti’nin Kurucusu Osman Gazi’nin vefatı. 

1 Ağustos 1571: Kıbrıs’ın Fethi.

5 Ağustos 1921: Mustafa Kemal Atatürk, Başkomutan oldu.

6 Ağustos 1945: 2. Dünya Savaşı’nda Amerika’nın İlk Atom Bombasını 
Hiroşima’ya Atması 

8 Ağustos 1964: Kıbrıs’ta Uçuş Yapan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in Şehâdeti

9 Ağustos 1945: Amerika, Japonya Nagazaki’ye ikinci atom bombasını attı.

11 Ağustos 1473: Fatih Sultan Mehmet’in Otlukbeli Zaferi.

12 Ağustos 1950: Bulgaristan’ın 250 bin Türk’ü sınır dışı etmesi.

13 Ağustos 1961: Berlin’de Utanç Duvarı’nın Yapılışı.

15 Ağustos 1551: Trablusgarp, Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle Turgut Reis, 
Murad Ağa ve Sinan Paşa tarafından fethedildi.

17 Ağustos 1999: Büyük Marmara Depremi.

21 Ağustos 1969: Mescid-i Aksâ’nın Yahudilerce yakılması.

25 Ağustos 2000: Galatasaray futbol takımı, Real Madrid’i 2-1 yenerek Süper 
Kupayı kazandı.

26 Ağustos 1071: Sultan Alparslan’ın Malazgirt Zaferi. 

26 Ağustos 2016: Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün Açılması 

29 Ağustos 1521: Kanuni Sultan Süleyman’ın Belgrad’ı fethetti. 

29 Ağustos 1526: Kanuni Sultan Süleyman’ın Mohaç Meydan Muharebesi zaferi.

30 Ağustos 1922: Zafer Bayramı
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Giriş Arkatı
Arkatlı Yol
Yansıma Havuzu
328 Araçlık
Zemin Altı otopark
Meydan
Gezinti Yolu

Bisiklet Ve Koşu Yolu
Çim Amfi
Biyolojik Kaskatlı Havuz
Çocuk Oyun Alanı
Piknik Alanı
Sosyal Tesis
Bisiklet Yolları 

Farkındalık Parkı
Kaykay Parkı
Çocuk Macera Alanı
Etkinlik Çayırı
Dinlenme Alanı
Biyolojik Gölet
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