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Sevgili Çekmeköy 2023 Okurları
Hepimizin malumu olduğu üzere Çin’in Wuhan 
şehrinde ortaya çıkan korona virüsü bütün 
ülkeleri etkisi altına almış durumda. Önce Asya 
Kıtasındaki ülkelere yayılan virüs daha sonra 
Arap Yarımadasına, Avrupa Kıtasına, Amerika ve 
Afrika Kıtalarındaki ülkelere yayıldı. Gelişmeleri 
yakından takip eden herkes biliyor ki virüsün 
yayılmamasında en etkili yöntem tedbirlerin iyi 
bir şekilde alınması ve kişisel temizliğin önemiydi. 
Sağlık bakanımız Fahrettin Koca virüs için alınması 
gereken tedbirleri çok iyi bir şekilde alarak süreci 
çok iyi bir şekilde yürütmesi neticesinde virüsün 
ülkemize girişi gecikti. Ümit ediyoruz ki kişisel 
hijyen ve alınan önlemlerle de virüs yayılma alanı 
bulamayacaktır. 
Unutmamak gerekir ki beden sağlığının temel 
şartı temizliktir. İnsan yiyip içtiği gıdaları, giydiği 
elbiseleri, kullandığı eşyaları, içinde oturduğu evi 
ve çevresini temizlemesi, sağlıklı bir hayat için 
önemlidir. Temiz insanın tabiatı zinde, vücudu 
sağlamdır.

Sevgili Okurlar
Hayatın içerisinde sonsuz bir döngü olduğunu 
tabiattaki mevsimsel değişikliklerden daha iyi ne 
anlatabilir. Baharın habercisi olan cemreler düştü. 
Bahar mevsiminin gelişiyle tabiatın ruhundaki 
yeni filizlerin benzerleri insanın ruhunda da 
yeşermeye başlar. İnsanların yüzüne gülümsemeyi 
getiren bahar, doğa ile insanın bütünleştiği bir 
mevsimdir. Bu mevsim ruhumuzu ve bedenimizi 
yenileyecektir. 

Sevgili Dostlarım,
Nisan ayında Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kuruluşunun yüzüncü yılını idrak edeceğiz. Bu 
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DÜNYANIN SALGIN İLE SINAVI,
Nisan, baharın tadını en fazla hissetmeye başladığımız ay. Badem 
ağaçları beyaz gelinliklerini giymiş, kırlangıçlar ülkemize göç 
etmeye başlamış, çağlaların ekşi ve kekremsi tadıyla geçmiş 
yılları hatırlamışızdır. Çilek mevsimi başlamış, kiraz mevsimine 
hazırlanıyoruzdur. Erguvanların ve ıhlamurların yolunu 
gözlüyoruzdur bu ayda. 
Dergimizin bu sayısını baharın şen şakrak renkleriyle süslemeyi 
planlamıştık. Her sayfasında güller, laleler açsın istemiştik. Ancak 
mevsim bahar olsa da dünya yüzlerce yılda bir yaşanabilecek bir 
salgın ile karşı karşıya kalarak bir kara kışa esir oldu. Çin’in Wuhan 
kentinden yayılan bir virüs bütün hızıyla tüm dünyayı kasıp 
kavurmaya başladı. Virüs hayvanlardan insana, ardından insandan 
insana geçmeye başladı. Bilim adamları hayvan bedenine alışkın 
bir virüsün insan bedeninde yaratacağı tahribat konusunda 
ilk önce fikir beyan edemedi. Ancak zamanla yaşlı ve kronik 
hastalıkları olan insanlar için durumun hiç de iç açıcı olmadığı 
anlaşıldı.
Her ülke bu salgında sağlık alanında yaptığı yatırımların güçlülüğü 
ile bir sınav vermeye başladı. Bilinçli bireylere ve güçlü bir 
sağlık sistemine sahip olan ülkeler bu süreci başarılı bir şekilde 
atlatacaktır.
Biz de bu nedenle bu ayki temamızı Covid-19 olarak isimlendirilen 
yeni tür korona virüsüne ayırdık. Virüsün gelişimi, ondan korunma 
yolları, toplumsal psikolojisi, dünden bugüne yaşanan büyük 
salgınlar gibi konuları ele aldık. Bununla birlikte hayat devam 
ettikçe hayatımızda önemli bir yere sahip olan kültür ve sanata 
ilişkin yazılar ve röportajlar hazırladık.
İyi bir Nisan ayı geçirmenizi diliyoruz. Virüsten korunmanın en iyi 
yolunun evde kalmak olduğunu söylüyor ve “Evde kal, evde hayat 
var sevgili okur!” diyoruz.

@cekmekoy2023

@cekmekoy2023dergisi

facebook.com/Cekmekoy2023

cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr
cekmekoy2023.com
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 
Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan 

koronavirüs (corona virüsü), Antarktika hariç 
tüm kıtalara ve 120'den fazla ülkeye yayıldı.

İlk kez Aralık ayında görülen 
ve "2019-nCoV" olarak 
adlandırılan virüs, Koronavirüs ya 
da Corona Virüsü adıyla biliniyor. 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 11 
Şubat'ta koronavirüs kaynaklı 
hastalığa Covid-19 adını verdi. 

WHO Başkanı Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, Covid-19'un "korona"nın 
co'su, "virüs"ün vi'si ve hastalık kelimesinin 
İngilizcesi "disease" sözcüğünün d'sinden 
ve ortaya çıktığı 2019 yılının 19’undan 
türetildiğini söyledi.

Koronavirüs orta derece soğuk 
algınlığından, ölüme varacak semptomlara 
yol açabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
"Uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan 
etti.

NERDEN ÇIKTI BU COVİD-19?
Koronavirüsler, önce hayvandan insana 
bulaşıyor. Ancak virüsleri kitlesel bir salgın 
tehdidi haline getiren, mutasyona uğrayıp 
insandan insana bulaşmaya başlamaları. 
2019-nCoV virüsünün ilk olarak 
Wuhan'daki Huanan balık pazarında ortaya 
çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.
Bazı deniz canlıları Koronavirüs taşıyor 
olabilseler de pazarda tavuk, yarasa, 
tavşan, yılan gibi başka hayvanlar da 
bulunuyor ve bunlardan birinin virüsün 
kaynağı olması çok daha mümkün 
görünüyor.

Virüsün özellikleri neler?
Hastalardan alınan örneklerin 
laboratuvarlarda test edilmesi sonucu Çinli 
yetkililer ve WHO Dünya Sağlık Örgütü, 
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enfeksiyonun Koronavirüs (Corona Virus) 
olduğu sonucuna vardı. Koronavirüs, 
büyük bir virüs ailesinin bir alt türü. 
Ancak yeni virüs dâhil sadece yedi tanesi 
insanlara bulaşabiliyor.

WHO'ya göre yeni virüsün "kuluçka 
dönemi", yani enfeksiyonun kapıldığı 
andan belirtilerin görüldüğü zamana kadar 
olan dönem yaklaşık 14 gün. Ama bazı 
araştırmacılar bu sürenin 24 güne kadar 
çıkabileceğini söylüyor. Çinli bilim insanları, 
bazı kişilerin belirtiler görülmeden 
de enfeksiyonu yaydıkları uyarısında 
bulunuyor.

İNSANLAR ARASINDA NASIL 
BU KADAR HIZLA YAYILDI?
Başta virüsün sadece hayvandan insana 
bulaşabildiği açıklanmıştı. Ancak daha 
sonra virüsün, insandan insana da bulaştığı 
anlaşıldı.
SARS, insandan insana çok kolay 
bulaşabiliyordu. Virüse yakalanmış bir 
kişinin kalabalık bir ortamda öksürmesi 
dahi SARS'ın yayılması için yeterli 
olabiliyordu. MERS ise insandan insana 
daha zor bulaşan bir koronavirüstü. 
Yeni virüs ise solunum yollarını etkiliyor. 
O nedenle öksürük ve temas yoluyla 
bulaşıyor olması yüksek bir ihtimal olarak 
görülüyor. Çin, virüse yakalananların 
belirti göstermeye başlamadan hastalığı 
bulaştırabildiğini açıklamıştı.

VİRÜS MUTASYON GEÇİRDİ 
Mİ? 
Mutasyon; en basit tabirle virüslerin bazen 
olağan bazen de dış etken kaynaklı genetik 
yapısının değişmesi demektir. Peki, corona 
virüsü mutasyon geçirdi mi? 
Evet, virüsün mutasyon geçirmesi olasılıklar 
dâhilinde. Ancak bunun salgın açısından ne 

anlama geleceğini söylemek zor. 
Mutasyon sonucu insandan insana 
bulaşma ihtimali artabilir ya da virüse 
yakalananların yaşadığı semptomlar 
ağırlaşabilir. 
Dünya Sağlık Örgütü ve diğer sağlık 
uzmanlarının yakından takip edeceği bir 
konu da ilerleyen günlerde ve haftalarda 
virüsün mutasyon geçirip geçirmediği 
olacak. Son 10 gün içerisinde virüsün 
insandan insana bulaşma hızının arttığı 
belirtildi. Bu durumun bir mutasyon 
sonucu olup olmadığı ise bilinmiyor

TEDAVİSİ VAR MI?  
Aşının geliştirilmesi en az bir yılı bulabilir. 
Eldeki tek seçenek, virüse yakalanmış 
kişileri tespit edip karantinaya almak.
San Diego'daki Inovio adlı laboratuvarda 
çalışan bilim insanları yeni virüse karşı 
aşı geliştirebilmek için yeni tür bir DNA 
teknolojisi kullanıyor. Şimdilik adı "INO-
4800". İnsanlar üzerinde deneme planlarına 
yaz başında başlayacaklar.

Türkiye'de ilk vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart 
Çarşamba gününün ilk saatlerinde yaptığı 
açıklamayla, Türkiye'deki ilk koronavirüs 
vakasını doğruladı. Koca, koronavirüs 
şüphesi olan bir kişinin test sonucunun 
pozitif çıktığını açıkladı. Hastanın 
Avrupa temasının olduğunu söyleyen 
Koca, vatandaşlara "Yurt dışına zorunlu 
olmadıkça çıkmayın" çağrısında bulundu.
13 Mart günü, hastayla temas etmiş dört 
kişide daha koronavirüse rastlandığı ve 
böylece hasta sayısının beşe yükseldiği 
açıklandı. Bakan Koca 23 Mart günü yaptığı 
açıklamada ise pozitif vaka sayısının 1529, 
koronavirüsten vefat eden kişi sayısının ise 
37 olduğunu belirtti.
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CORONADA SON DURUM?
Dünya’da Durum?
Dünya genelinde covid-19 pozitif vaka 
sayısı Mart 2020 sonlarında 500 binlere 
ölüm sayısı ise 25 binlere ulaştı.
Çin’de başlayan ama Başkenti Avrupa 
olarak nitelendirilen virüste, vaka sayısı 
en fazla olan ülke İtalya. İtalya’da hayatını 
kaybedenlerin sayısı  6 bini geçti.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre;
t�)BTUBM�ǘ�O�HÚSàMEàǘà�àMLF�TBZ�T������
t�7BLBMBS�O�FO�ZPǘVO�HÚSàMEàǘà�àMLF�TBZ�T���
5 (Çin, İran, İtalya, G.Kore, İspanya),
Salgın, şu anda Çin’de kontrol altına 
alınmaya başlandı. Ancak başta Avrupa ve 
Doğu Akdeniz olmak üzere diğer ülkelerde 
artmaya devam etmektedir.

Türkiye'de Virüse Karşı Hangi 
Önlemler Alınıyor?
t�5àSLJZFhEF�JML�WF�PSUBPLVMMBS�JMF�MJTFMFS�
16 Mart-23 Mart tarihleri arasında tatil 
edildi. Böylece ara tatil öne çekilmiş oldu. 
Öğrenciler ara tatil sonrası uzaktan eğitim 
almaya başladı.
t�"ZS�DB�ƞÎJǵMFSJ�#BLBOM�ǘ�hO�O�UBMJNBU�ZMB�
16 Mart Pazartesi saat 10.00 itibariyle 81 
ilde pavyon, diskotek, bar, gece kulüpleri, 
tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser 
salonu, nişan/düğün salonu, lokanta, cafe, 
kır bahçesi, internet cafe, çocuk oyun 
alanları vb. eğlence merkezleri geçici 
süreyle faaliyetlerini durdurdu. 
t�6NSF�EFO�EÚOFOMFS�"OLBSB�WF�,POZBhEBLJ�
öğrenci yurtlarında karantina altına alınıp 

ayrı odalara yerleştirildi. Şüphelilerin 
hastaneye kaldırılıp testlerinin yapıldığı 
bildirildi. 
t�)BMLB�àMLF�E�ǵ�OB�TFZBIBU�FUNFNFMFSJ�
uyarısı yapıldı. 
t�%JZBOFU�ƞǵMFSJ�#BǵLBO��"MJ�&SCBǵ�ZFOJ�
koronavirüs tehlikesi ortadan kalkıncaya 
kadar cami ve mescitlerde cemaatle 
namazlara ara verildiğini açıkladı. Münferit 
namaz kılmak isteyenler için camiler açık 
olacak.
t�#FSCFS�LVBGÚS�WF�Hà[FMMJL�NFSLF[MFSJOJO�
faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu.
t�.JMMJ�QBSLMBSEB�PSNBOMBSEB�WF�CBLBOM�ǘB�
bağlı park ve bahçelerde piknik ve mangal 
yapılması yasaklandı.
t�)BTUBM�LUBO�FO�GB[MB�FULJMFOFO�ZBǵM�MBS�JÎJO�
sokağa çıkma yasağı getirildi. 
t�.BSLFU�WF�CBLLBMMBSB�ÎBM�ǵNB�TBBUMFSJOF�
kısıtlamalar getirildi.
t�,BNVEB�V[BLUBO�ÎBM�ǵNB�WF�LBEFNFMJ�
çalışma seçenekleri ile tedbirler 
genişletildi.

Koronavirüs Bilim Kurulu
t�7JSàTMF�NàDBEFMF�LBQTBN�OEB�JML�
olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde Yeni 
Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu. Bu 
kurulda konunun tüm taraflarının katıldığı 
toplantılar yapılıyor. 
t�)BML�4BǘM�ǘ��(FOFM�.àEàSMàǘà�
bünyesindeki Halk Sağlığı Acilleri 
Operasyon Merkezi'nde 7/24 esasına göre 
çalışan ekipler oluşturuldu.
t�4BǘM�L�#BLBOM�ǘ��ƞMFUJǵJN�.FSLF[J�EF�
"Korona Danışma Hattı" kurdu ve "Alo 184" 
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üzerinden hizmet vermeye başladı.
t�½OMFNMFS�LBQTBN�OEB��IBTUBM�ǘB�ZÚOFMJL�
tanı, olası vakada uygulanacak prosedürler, 
korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili 
bir rehber de hazırlandı. Bu rehbere ve 
rehberle ilgili sunumlara, sık sorulan 
soruların cevaplarına, afiş ve broşürlere 
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün web 
sitesinden ulaşılabiliyor. 
t�4BǘM�L�#BLBOM�ǘ�����.BSU�HFDFTJ�ZBQU�ǘ��
yazılı açıklamayla, tüm personelin 
izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal 
edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Covid-19 
salgını sebebiyle Genel Müdürlüğümüz, 
merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm 
personelin ikinci bir emre kadar yıllık 
izinleri iptal edilmiştir" denildi.

Bu virüsten korunmanın 
yolu var mı?
t�&MMFSJOJ[J�Z�LBZ�O�TBCVO�WFZB�FM�UFNJ[MJL�
jelleri virüsü öldürebilir.
t�½LTàSàSLFO�WFZB�IBQǵ�S�SLFO�Bǘ[�O�[��WF�
burnunuzu mendille kapatın ve sonrasında 
virüsün yayılmasına engel olmak için 
ellerinizi yıkayın
t�(Ú[MFSJOJ[F�CVSOVOV[B�WF�Bǘ[�O�[B�
dokunmaktan kaçının elleriniz virüsün 
değdiği bir yere dokunursa virüs 
vücudunuza bulaşabilir.
t�½LTàSFO�IBQǵ�SBO�WFZB�BUFǵJ�ZàLTFL�
kişilerden uzak durun 1 metre uzak durmak 
havaya bulaşabilecek virüsten korunmanızı 
sağlar.

Koronavirüs Kesin Ölümcül 
Mü?
WHO'nun 44 bin hastaya dayandırdığı 
araştırma verilere göre virüsün bulaştığı 
LJǵJMFSJO�
t����hJ�IBöG�BUMBU�ZPS

t����hà�DJEEJ�HFÎJSJZPS
t���hJ�Bǘ�S�IBTUBMBO�ZPS
$PWJE���hEBO�ÚMFOMFSJO�PSBO��JTF����JMB�
���BSBT�OEB��)BTUBM�ǘ�O���ZBǵ�O�BMU�OEBLJ�
çocuklarda pek görülmediği 80 yaş 
üzerinde ve solunum yolları hastalıkları 
olanlarda ise ölümcül oranının çok 
yükseldiği anlaşılıyor. Ama bildirilen 
rakamların hepsi güvenilir değil. 

Her yıl yaklaşık bir milyar kişi sıradan 
soğuk algınlığı yaşıyor ve bu hastalıktan 
ölenlerin sayısı 290 bin ila 650 bin arasında 
değişiyor. Grip vakalarının ciddiyeti her 
yıl değişiyor. SARS salgınında ölüm oranı 
Koronavirüse göre çok daha yüksekti 
ve hastalığa yakalananların yüzde 9'u 
hayatlarını kaybetmişti. 

Corona Şüphesi Olanlar Ne 
Yapmalı?
Özel yahut kamu hastanelerine başvurmalı
2. ve 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında vaka 
yönetimi ise şöyle yönetiliyor; hastada 
ateş ve/veya solunum yolu enfeksiyonu 
bulguları (öksürük, nefes darlığı) varsa 
hastaya tıbbi maske takılarak diğer 
hastalardan ayrı bir muayene birimine 
alınıyor. Hasta, koronavirüs tanımına 
uyuyorsa başvurduğu hastanede bu 
hastalar için daha önce belirlenmiş olan 
birimde izole ediliyor ve damlacık ve temas 
izolasyon kuralları uygulanarak izleniyor. 
Hastadan COVID-19 Rehberi'ne göre 
solunum yolu örneği alınıyor. Örnek pozitif 
çıkarsa hasta koronavirüs tanısı ile güncel 
literatürdeki bilgiler ışığında tedavi ediliyor.

1 m
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KORONA
VİRÜSTEN
SAĞLIKLI 

BESLENEREK 
KORUNUN

T
üm dünyada etkisini gösteren Yeni 
Korona Virüs olarak tanımlanan Covid-19 
virüsü hepimizi endişeye düşürmüş 
durumda. Hızlı bir şekilde tüm dünyaya 
yayılan virüsün ilk belirtileri öksürük, 

ateş, akciğerlerde sorunlar ve nefes darlığı. Peki, 
virüsten korunmak mümkün mü?
Virüsün bulaşmasını engellemenin en önemli 
yolu kalabalıktan uzaklaşmak ve kişisel hijyene 
dikkat etmek. Bu maksatla sık sık eller yıkanmalı, 

mutlaka dezenfektan ya da kolonya kullanılmalı, 
ev temizliğinde de mutlaka dezenfektanlar 
devreye girmelidir.
Bu tedbirleri aldıktan sonra yapabileceğimiz 
en önemli şey herhangi bir virüse karşı 
vücudumuzun savunma sistemini ‘bağışıklık 
sistemimizi’ güçlü tutmak. Bağışıklık sistemini de 
ancak sağlıklı beslenerek güçlü tutabiliriz.
Peki, bağışıklığımızı güçlendirip virüslerden 
korunmak için nasıl beslenmeliyiz? 
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 Yeterlİ ve dengelİ beslenİn
Evde kaldığınız süre boyunca öğün saatlerinizde değişiklik 
olabilir. Kahvaltınızı çok geçe kalmadan mutlaka yapın. Yumurta 
bu süreçte olmazsa olmazınız olsun. Yeterli besin aldığınızdan 
emin olun. Sağlıklı tercihler yapın. Abur-cubur, fast food, hamur 
işleri, kızartmalar vücudu metabolik strese sokarak bağışıklığınızı 
düşürebilir. Bu besinlerden uzak durun.

 Taze sebze ve meyveler
en büyük dostumuz 
En çok vitamine ihtiyacımız olan bu dönemde taze sebze ve 
meyveler sofranızdan eksik olmamalı. Sebze yemekleri, sebze 
çorbaları, mevsim yeşillikli salatalar, mevsim meyveleri size 
ihtiyacınız olan vitamini sağlamaya yardımcı olacaktır. Özellikle 
kivi, portakal, mandalina, ananas gibi yüksek C vitamini içeren 
meyveleri mutlaka günde 2 porsiyon tüketin.  Taze sebzeler ve 
meyvelerle hazırlayacağınız smoothieler ve detoks suları da iyi 
bir vitamin kaynağı olabilir. 

 Yeterlİ lİf alın  
Bağırsaklarımız ikinci beynimiz. Bağırsak sağlığı da bağışıklığı 
güçlü tutmanın çok önemli bir yoludur. Bağırsakların iyi 
çalışması ve yararlı bakteri sayısının optimumda tutulması için 
yeterli lif alımı gereklidir. Bol sebze-meyve tüketip yulaf, tam 
buğday ekmek gibi sağlıklı karbonhidratlar tercih ederek lif 
alımınızı arttırabilirsiniz

 Su yİne çok önemlİ
Su tüketimi her konuda olduğu gibi bağışıklığı güçlü tutma 
konusunda da çok önemli. Vücudun, metabolizmanın, 
organların, hücrelerin görevlerini yerine getirip iyi bir şekilde 
çalışabilmesi için su hayati önem taşır. Ayrıca virüsle mücadele 
konusunda da olası bir bulaşma durumunu su içerek boğazdan 
temizleyebilir, midede yok olmasını sağlayabilirsiniz. O yüzden 
bu dönemde su tüketimini 2 litrenin altında tutmamaya 
çalışalım. 

 Hem evde kalın hem formda
Evden çıkmamaya özen gösterdiğimiz bu 
dönemde hareketiniz ister istemez azalacaktır. 
Bu yüzden bu dönemi fırsata çevirmek için 
evinizi spor salonunuz yapın. İnternetten, 
sosyal medyadan spor konusunda size yardımcı 
olabilecek videolar bularak her gün mutlaka en 
az 30-45 dakika hareket edin, egzersiz yapın. 
Hareketsizlik de bağışıklığınızın 
düşmesine neden olabilir. 
Bu yüzden sporu kesinlikle 
ihmal etmeyin. 

Diyetisyen Betül Ceylan
BETÜL CEYLAN

Sağlıklı Beslenme ve
Diyet Merkezi 

www.betulceylan.com
instagram: dytbetulceylan
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ÇEVRE
AHLÂK
İLİŞKİSİ 

Worldwatch Enstitüsü'nün araştırmalarını içeren ve TEMA 
Vakfı tarafından yayınlanan “Dünya'nın Durumu 2004” 
başlıklı bir rapor, aşırı tüketimin “dünyayı tükettiğini”; 
insanoğlunun ruhundaki din, aile, toplum ve sosyalleşme 
duygularının yerini yeni dünya insanında “sahip olma 
ve tüketme” dürtülerinin aldığını vurguluyor. Raporda 
tüketimin milyarlarca insanda yeni bir bağımsızlık duygusu 
yarattığı, gereğinden fazla ya da hatalı tüketimin hem 
sağlığımızı hem de doğal çevreyi 'ateşe' attığı gözler önüne 
seriliyor. 

Dünya Doğal Hayat Fonu’nun doğal kaynaklar üzerine 
yaptığı başka bir araştırma raporu, günümüzdeki tüketim 
çılgınlığının dünyanın sonunu hazırladığını, son otuz yılda 
dünya üzerindeki doğal kaynakların üçte birinin insanlar 
tarafından tüketildiğini gösteriyor. Oysa tabiatı yaratan 
hikmetli güç, ondaki bütün imkânları her varlığın normal 
düzeydeki ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde karşılamasına 
yetecek düzeyde yaratmıştır. “O size istediğiniz her 
şeyi verdi. Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız başa 
çıkamazsınız. Doğrusu insanoğlu çok zalim, çok nankördür!” 
Bütün canlılar içinde normal ihtiyaçlarının ötesinde, israfta 
sınır tanımayacak kadar aşırı derecede tüketebilen tek 
varlık insandır. Yüce yaratıcı -insanoğlunu sınamak üzere- 
bir yandan ona böyle bir aşırı tüketim tutkusu verirken, 
diğer yandan yine ona bahşettiği aklın ve gönderdiği 
dinin aydınlatmasıyla arzularını normal ihtiyaçlarına göre 
sınırlaması ödevini de yüklemiştir. Nitekim bu iki imkânı 
doğru kullandığı sürece insanoğlu kendi ihtiyaçlarıyla 
birlikte, etrafını kuşatan canlı ve cansız tabiatın dengesini 
bozmamaya, hatta onu himaye etmeye de özen göstermiş, 
böylece çevresi için bir rahmet olmuştur. Ancak bilhassa 
bilim ve teknolojinin şimdiye kadar görülmemiş bir 
biçimde geliştiği toplumlarda bir yandan dinî hayat ve 
dinin kazandırdığı derin sorumluluk duygusu zayıflamış, 
diğer yandan -akıl çağı denilen bu dönemde- gerçekte 
akıl da yalnızca insanoğlunun hâkim olma ve haz alma 
tutkularına hizmet etmek üzere bilgi ve teknik üreten basit 
bir araç olarak anlaşılıp, insanlık hayatının varlık şartlarının 
yok edilmeye doğru gittiğini göremeyecek derecede 
körleştirilmiştir. Bu sebepledir ki, insan tabiatla olan hayat 
damarlarını kesmekte olduğunun farkına varamamaktadır. 
Sonuçta insanoğlu dinî ve ahlâkî bağlardan kurtulmuş 
bulunan aşırı zevklerini, tüketim ve hâkimiyet tutkularını 
doyurma uğruna dünyayı küresel ısınmadan çevre 
kirliliğine, canlı türlerinin yok edilmesine kadar varan 
felaketlerin içine sürüklemiştir. 
Aşırı tüketim tutkusu yüzünden 30-40 yıl gibi kısa zamanda 
ekolojik dengenin bozulması ve çevrenin tahrip edilmesi, 
canlı türlerinin yok olması gibi felaketler göz önüne 

Tutkusunu 
Tanrılaştırdığı 
için, tabiatla 

arası bozulan tek 
yeryüzü varlığı 

insan oldu. Elde 
ettiği bilimsel ve 

teknolojik başarıları 
kullanarak, tabiata 

karşı savaşa 
girişti; halen 

devam eden bu 
savaşta insanoğlu, 
hakimiyet kurma ve 
zevk alma tutkusu 
için gücü oranında 
çevresini yakıyor, 
yıkıyor, kirletiyor, 

tüketiyor, öldürüyor, 
yok ediyor.
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alındığında, tutkuların frenlenmesine dinlerin 
verdiği önemin, -başka bakımlardan olduğu 
gibi- çevre ahlâkı bakımından da ne kadar 
değerli olduğu; hem tabiat hem de insanlık 
için ne kadar büyük bir hayatî önem taşıdığı 
çok net olarak anlaşılmaktadır. Bu ana sorun 
orta yerde durduğu sürece, yani insanların 
ihtiraslarını tatmin etmeleri hayatın birinci 
hedefi olarak algılandığı, insanla ilgili sistemler, 
düzenlemeler, kurallar doğrudan veya 
dolaylı olarak onu bu yıkıcı hedefe ulaşmaya 
özendirecek şekilde kurgulandığı müddetçe, 
çevreyle ilgili olarak alınan diğer tedbirlerin 
olumlu etkileri geçici ve aldatıcı olacak; bu 
tür kısır tedbirler, belki de gerçek tedbirlerin 
görülmesini de perdeleyecektir. 
Özellikle modernizmin ürettiği dünya 
görüşü ve ahlâk anlayışının dünyayı 
kuşatmasıyla özgürlük adına ama gerçekte 
kazanma uğruna- insanların bireycilikleri 
yani bencillikleri, ben-merkezlilikleri, 
zevk eğilimleri, tüketim tutkuları sürekli 
kışkırtılmaktadır. Günümüzde devlet, siyaset, 
eğitim, ekonomi gibi toplumsal kurumlar, 
anılan eğilimlerin doyurulması için fırsatlar 
ve imkânlar oluşturma yönünde kullanılıyor. 
Olağan üretim imkânları yetmeyince dengeler 
zorlanıyor. Böylece küresel çevre sorunlarının 
sebepleri hazırlanıyor. İş buraya gelince artık 
çevreyi korumak veya var olan sorunları 
ortadan kaldırmak için alınan önlemler son 
derece yetersiz, kısa soluklu kalıyor, hatta 
aldatıcı ve dolayısıyla yeni tehlikelere davetçi 
olabiliyor. 
İslâmî öğreti ve onun İslâm medeniyetindeki 
tezahürleri derinlemesine incelendiğinde bu 
öğretinin, insanla tabiat ve çevre arasında üç 
yönlü bir ilişki kurduğu, bundan dolayı da 
tabiat karşısında insana üç yönden sorumluluk 
yüklediği söylenebilir.

1-Ontolojik ilişki 
İslâm’ın çevreyle ilgili temel yaklaşımını ve 
ilkelerini, öncelikle onun Allah-insan-tabiat 
arasında kurulmasını öngördüğü ilişkide 
aramak gerekir. Çok bilinen ifadesiyle İslâm 
tevhid dinidir. Ontolojik olarak her şey 
özünde Bir’e (Allah’a) dayanır. Tasavvuftaki 
derin ifadesiyle her şey O’nun cemâl ve celâl 

sıfatlarının tecellisinden ibarettir. Bundan 
dolayı tabiat “Allah’ın âyetleri”, O’nun varlığının 
ve ulu kudretinin işaretleri, delilleridir. İnsanın, 
tabiatın, çevrenin, göklerin ve yerin, her 
şeyin varlık nedeni, mâliki ve sahibi O’dur. 
Dolayısıyla bu sayılanlara zarar veren, O’nun 
eserlerine zarar vermiş olur. Bütünüyle varlık 
O’nun “âyetleri” olduğuna göre, varlıktan 
kopan O’ndan kopar, O’ndan kopan varlıktan 
kopar. Gazâlî’nin, ölümsüz eseri İhyâu ulûmi’d-
d’in’in sevgi konusuna ayırdığı bölümde 
derinlemesine inceleyip açıkladığı gibi, “sevgi” 
kavramının gerçek anlamıyla, O’nu seven 
varlığı sever, varlığı seven O’nu sever. Çünkü 
bütün varlıklar O’na vardığı için bütün sevgiler 
de O’nu sevmeye varır. İnsan O’nunla ve 
varlıkla, yani canlı ve cansız tabiatla, çevresiyle 
ontolojik olarak var olan bağını ahlâkî olarak 
da kurduğu zaman vahdetin bir parçası olur. 
Bu husus bir hadiste “Siz yeryüzündekilere 
merhametli olunuz ki, göktekiler de size 
merhametli olsunlar” şeklinde dile getirilmiştir. 
İnsanın aslı topraktır, yaratanı da Allah’tır. 
O halde insan yaratanı da toprağı da, 
topraktakileri, dünyadakileri de sevmelidir. 
Bu sevgisini Allah’a karşı saygı, çevresine 
karşı merhamet ifadesi olan tutumlarıyla, 
eylemleriyle dışa vurmalıdır. İslâm bilgin ve 
düşünürleri Allah’ın bütün buyruklarını iki 
JMLFEF�UPQMBSMBS��i"MMBI��O�CVZSVLMBS�OB�TBZH��
Allah’ın yarattıklarına şefkat.” 
Bu kısa açıklama gösteriyor ki, insanla 
tabiat arasındaki ontolojik bağı koparan, 
bundan dolayı insanın tabiata karşı ahlâkî 
sorumluluğunu da yok eden modernist 
zihniyetin tabiata yaklaşımının aksine, 
Kur’an’ın terbiye ettiği ruh, kendisini tabiatın 
dışında, onu fethetmeye, istila etmeye ve 
keyfince kullanmaya giriştiği; keyfine uymadığı 
zaman da cezalandırdığı bir yabancı, savaş 
açtığı bir düşman gibi görmez. Aksine onun 
bakımından tabiat, kendisiyle kulluk kaderini 
paylaştığı bir dost, üzerinde düşündüğünde 
kendisini Allah’a ve varlığın sırrına götüren 
bir rehberdir. Bundan dolayı da onun tabiata 
karşı sorumlulukları vardır. Son birkaç yüzyılın 
en büyük talihsizliği, bilim ve teknolojinin 
böylesine asîl ve ahlâkî ruhtan uzak kalmış 
ortamlarda gelişmesidir.
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2-Yönetim ilişkisi 
Kur’ân-ı Kerîm insanın “yeryüzünde halife 
olsun diye” yaratıldığını bildirir ve bu ifade 
genellikle Yaratıcı’ya halifelik, yani onun 
yasalarına göre yeryüzünü yönetme” olarak 
yorumlanır. Yaratıcının, Kur’ân-ı Kerîm’in 
ilk âyeti olan Besmele’de, ve ilk sûresi olan 
Fâtiha’da geçen ilk sıfatları “Rahmân ve 
Rahîm”dir ve bu iki kelime O’nun rahmetinin, 
merhametinin var olan her şeyi kuşattığını 
anlatır. Buna göre, “yeryüzünde O’nun 
yasalarını yürütmekten sorumlu varlık” 
anlamında halifenin ilk görevi de -bir hadiste 
işaret buyurulduğu gibi - bu kuşatıcı rahmet 
ve merhameti O’ndan alıp varlığa yansıtmaktır. 
İnsanoğlunun yeryüzündeki temel 
misyonu budur ve insanı asıl güzelleştiren, 
yetkinleştiren, Kur’an’ın tabiriyle “şerefli varlık”, 
İslâm düşüncesindeki deyimiyle “eşref-i 
mahlûkât” yapan da bu misyondur. İnsanı 
diğer bütün canlı-cansız varlıklardan ayıran ve 
ayrıcalıklı kılan akıl, zeka gibi üstün melekeler 
de ona bu misyonunu doğru anlaması 
ve uygulaması için verilmiştir. Kur’an’da 
buna işaret eden ve bu melekelerini doğru 
kullanmadıkları için insanları eleştiren pek çok 
âyet bulunmaktadır. 

3-Fayda ilişkisi 
Birçok âyette çeşitli doğal varlık ve olayların 
insana “müsahhar kılındığı”, yani onun istifade 
etmesine uygun olarak yaratıldığı bildirilir. 
Ancak insanın bunlardan yararlanırken iki 
ölçüye dikkat etmesi istenir. İlki, tabiattan 
Allah’ın helal kıldığı şekilde ve helal kıldığı 
yollarla yararlanması, ikincisi Allah’ın tabiatta 
kurduğu düzeni bozacak, tabiata zarar 
verecek şekilde, tabiatın düzenini bozan 
zararlı bir mahlûk gibi davranmamasıdır. 
İnsanın tutkularını kontrol etmesi, nefsini 
tanrılaştırmaması, israftan sakınması, her 
durumda ve şartta kanaatkâr ve ölçülü olmaya 

özen göstermesi gerektiği yönündeki pek 
çok âyet ve hadiste bu konu üzerinde önemle 
durulmuştur. 
Yukarıda çok kısa olarak sunduğumuz İslâmî 
ilkelerin, doğal denge, çevre sağlığı gibi 
küresel konular açısından insanlık için ne kadar 
hayatî önem taşıdığını, günümüzde yaşanan 
küresel çevre sorunları açıkça göstermektedir. 
Geçmişte bazı insan topluluklarının da bu 
ilkeleri ihlal ettiği, halifelik misyonundan 
saptığı, Allah’a asi olduğu; insanlara, diğer 
canlılara ve doğal çevreye zarar verdiği 
dönemler olmuştur. Ama insanlığın bilinen 
tari hinde ilk defa Batı modernizmiyle, Batı 
modernizminin bir ürünü olan pozitivist insan 
ve dünya algılamasının globalizm sürecinde 
bütün kültürleri sarmala almasıyla birliktedir 
ki, insanoğlu üstündekiyle ve altındakiyle 
kendisi arasındaki tevhid bağını sistematik 
olarak koparma sürecine girdi. Allah’ın 
hâkimiyetinden kurtulduğu ölçüde tabiata 
hâkim olacağı, onu yeneceği ve onu keyfince 
“kullanacağı” iddiasına kalkıştı. Buna paralel 
olarak ilâhî yasaların kendi iyiliği için koyduğu 
bütün ahlâkî bağları koparıp attı. Böylece 
Allah’a isyan ederek özgür olacağı, tabiatı 
alabildiğine kullanarak, hatta kendisinden 
daha zayıf bulduğunda hemcinslerini ezerek 
kendi gücünü kanıtlayacağı iddiasında 
bulundu. Buna karşılık nefsini putlaştırdı 
ve onun kulu olmaya, onun isteklerine ve 
istediklerine tapmaya başladı; nefsinin 
hakimiyet kurma ve haz alma tutkularını 
alabildiğine tatmin etmeyi varlığının ve 
hayatının tek amacı yaptı. Bir düşünürün 
dediği gibi metanın fetiş karakteri günümüz 
insanını köleleştirmiştir. İnsanı metanın 
emrine iten, metadan daha aşağı duruma 
düşüren bir bağımlılık hastalığı insanı kuşatmış 
durumdadır. 
Modern insan, tabiata karşı elde ettiğini 
zannettiği başarıları yalnızca iki hoyrat 
duygusunun, hakim olma ve zevk alma 
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tutkusunun doyumu için kullanıyor. İnsanın 
tabiatla ilgili asıl ahlâkî sorunu buradan 
kaynaklanıyor. “Kur’ân-ı Kerîm, “Tutkusunu 
tanrılaştıran kişi” şeklindeki nitelemesiyle 
tam da insanın bu sorununa dikkat çekmiştir. 
Böylece tutkusunu tanrılaştırdığı için, tabiatla 
arası bozulan tek yeryüzü varlığı insan oldu. 
Elde ettiği bilimsel ve teknolojik başarıları 
kullanarak, tabiata karşı savaşa girişti; halen 
devam eden bu savaşta insanoğlu, hakimiyet 
kurma ve zevk alma tutkusu için gücü 
oranında çevresini yakıyor, yıkıyor, kirletiyor, 
tüketiyor, öldürüyor, yok ediyor. Bir ABD 
vatandaşı bir Afrikalıdan 24 kat daha fazla 
tüketiyor. Yalnız bu örnek bile sözde “ileri 
medeniyet”in ahlakî anlamda ne kadar geri, 
acımasız ve yıkıcı olduğunu göstermeye yeter. 
İşte küresel çevre sorunları dediğimiz doğal 
afetler, bir yönden insanın “efendi oluyorum” 
derken köleleştiğinin, “doğayı yeniyorum” 
derken doğa karşısında yenilgiye doğru 
gittiğinin ilk habercileridir. “İnsanların kendi 
elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve 
denizde fesad başgösterdi; böylece Allah, 
-dönüş yapsınlar diye- yaptıklarının bir kısmını 
(sonuçlarıyla) onlara göstermektedir.”  
Bu âyetin “karada ve denizde fesad çıkması” ile 
ilgili olarak tefsir kaynaklarında yer alan belli 
başlı yorumlarda arazilerin ürün vermez hale 
gelmesi, suların kirlenmesi, kaynak sularının 
azalması; kıtlık, yangın, sel felaketi gibi 
musibetlerin ve ölümlerin çoğalması, ekolojik 
dengenin bozulması ve bunun doğurduğu 
çevre ve sağlık sorunları zikredilmektedir. 
Âyette toplumsal bozulma ve çürümenin 
kastedildiği yönünde yorumlar da vardır. 
Âyetten her iki anlamı birden çıkarmamız da 
mümkündür. Bunların tamamı, son tahlilde 
Allah’a ve O’nun koyduğu mânevî ve ahlâkî 
yasalara, değerlere karşı insanoğlunun 
takındığı umursamaz, hatta başkaldırıcı tavrın, 
bundan kaynaklanan tüketim tutkusu gibi 
ölçüsüzlüklerinin kaçınılmaz bir sonucudur. 
“Eğer hak (ilâhî yasaların içerdiği en yüksek 
seviyede gerçek) onların nefsanî tutkularına 
uysaydı göklerin, yerin ve bunlarda bulunanın 
düzeni bozulurdu.” 
XI. Yüzyıl İslâm bilginlerinden Râgıb el-Isfahânî, 
bu âyeti yorumlarken, her insan (ya da 

insan topluluğu), kendi keyfî isteklerini elde 
edebilseydi, -diğer insanlar da en zengin insan 
olmayı, en yüksek mertebede bulunmayı, 
dünyada sonsuz derecede menfaatlere 
eksiksiz sahip olmayı isteyeceklerinden- bu 
bencil istekler yüzünden dünya düzeninin 
alt üst olacağını hatırlatmaktadır. Aynı yazar, 
dünyanın halifesi olarak yaratılan insanın 
temel misyonunun, dünyayı fesada vermek 
değil, onu mamur etmek, yani canlı ve cansız 
tabiattaki dengeyi korumak olduğunu, bunun 
için de -hangi meslekle meşgul olursa olsun- 
kulluk bilincini canlı tutması ve Kur’an’ın 
uyarılarını dikkate alması gerektiğini hatırlatır. 
4PO�TÚ[à�NFSIVN�.FINFU�"LJG�F�C�SBLBM�N��
Ne irfandır veren ahlâka yükseklik ne 
vicdandır, 
Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. 
Yüreklerden çekilmiş farzedilsin havfı 
Yezdân’ın, 
Ne irfanın kalır te’sîri kat’iyyen ne vicdanın. 
Hayat artık behîmîdir, hayır, ondan da alçaktır 
Ya hayvan bağlıdır fıtratla, insan hürr-i 
mutlaktır. 
Behâim çıkmaz amma hilkatin sâbit 
hudûdundan, 
Beşer hâlâ habersiz böyle bir kaydın 
vücûdundan. 

1) İbrahim 14/34. 
2) Ebû Davud, “Edeb”, 58; Tirmizî, “Birr”, 16. 
3) Yer ve gökler ile bunlarda bulunanların Allah’ı tesbih ettiğini, O’na 
secde ettiğini, yani O’na ibadette insanla aynı ubûdiyet zemininde 
buluştuğunu anlatan âyetler (meselâ 16/49; 17/44; 22/18; 55/6; 57/1; 
62/1). 
4) Birçok doğa varlığı ve olaylarını Allah’ın varlığına ve kudretine kanıt 
olarak gösteren çok sayıda âyet (meselâ bk. Bakara 2/164; Âl-i İmrân 
3/190; En’âm 7/133; Rûm 30/20-25, 46; Fubbılet 41/37-39; Şûrâ 
42/29, 32;Câsiye 45/4-6). 
5) Meselâ bk. Bakara 2/30;En‘âm 6/165; Fâtır 35/39. 
6) Buhârî “Edeb”, 19; Müslim, “Tevbe”, 17. 
7) Furkan 22/43; Câsiye 45/18. 
8) Rûm 30/41. 
9) bk. Kur’an Yolu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2006, IV, 
322-325. 
10) Mü’minûn 23/71. 
11) ez-Zerî‘a ilâ mekârimi’ş-şerî‘a, Kahire 1985, s. 108. 
12) a.g.e., s. 249-250.

Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı
Din ve Hayat dergisinin

4. saysısından alınmıştır.
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GÖZLÜK ÜZERİNE
KONUŞMALAR

Gelişen teknoloji gözlük camı konusunda seçenekleri 
çoğalttı. Gözlükçüye giden hasta çok fazla alternatifle 
karşılaşmaktadır. Tabii çok seçenek karşısında 
kafalar da karışıyor. Bu konuda göz doktorunun 
yönlendirmesi çok daha doğru olacaktır. Ben de “Söz 
uçar, yazı kalır” düşüncesi ile anlatılanları, gözlük 
alımında dikkat edilecek hususları yazıya döktüm. 
Aşağıdaki yazılar gözlük reçetelerimize eklenen, 
hastayı aydınlatacak, karar vermesine yardımcı olacak 
yazılardan oluşmaktadır.

GÖZLÜK CAMI ÖNEMLİ
Bankacısınız veya gün boyu bilgisayar başındasınız 
veya göz uğraşı çok olan bir işiniz var ve gözlük 
kullanıyorsunuz. Sıradan bir gözlük camı 
kullanamazsınız. Kaliteli bir gözlük camı seçtiniz, 
bitti mi? Hayır bitmedi. Bu konuda sırasıyla şunları 
TÚZMFZFMJN�

Verteks: Gözle cam arka arasındaki mesafedir. 
Numara arttıkça önem kazanır.

Optik merkez: Optik merkez önemlidir. Özellikle 
astigmatta optik merkezde kayma, az görme ve 
gözde yorulmalara neden olur.

Pantoskopik açı: Gözlüğün yüzle açısı olup 7-22 
derece arasında değişir. Yaptığınız mesleğe göre 
ayarlanmalıdır. Plastik gözlüklerde 7 dereceye 
ayarlıdır, düzeltmek mümkün değildir. 
Miyoplarda yakına bakarken miyop numarasının az 

tutulduğu özel cam kullanılmalıdır. Uzağa bakarken 
kullanılan miyop camı yakın görmede sıkıntı verir, az 
görme nedenidir, gözü görme gayretine sokar.

Konverjans: Yakına bakarken yatay göz kasları gözleri 
içe doğru döndürür. Bu uzun süreli yakın bakışlar 
da gözleri yorar. Gözler içe dönmeden görüntüyü 
bakılan noktaya yansıtan gözlük camı kullanarak göz 
yorulması önlenmelidir. Gün boyu cep telefonuna 
bakanlarda ve bilgisayar başında olanlar için 
önemlidir.
38-40 yaş sonrası gözlük camının odaklama alanı 
altına eklenen bir özellik, yakın gözlüğü kullanmadan 
uzun süre yakını da gözlüksüz görmenizi sağlar.

Mavi ışık süzme: Sarı nokta hastalığı 60 yaş sonrası 
körlüğe neden olan ciddi bir hastalıktır. Camınız 
mutlaka ileride “Sarı nokta hastalığı” olmamanız için 
antirefle ve mavi ışığı süzen özellikte olmalıdır.

Güneş gözlüğü: Dostumuz güneş, zararlı ışınları 
da barındırır. Bu ışınlar, kaliteli bir güneş gözlüğü ile 
süzülerek göze girmelidir. Aksi halde katarakt (perde), 
yakını görememe ve sarı nokta hastalığı erken gelir.
Göz çok önemlidir, gözlük camınız da sıradan 
olmamalıdır.

MAVİ IŞIK GÖZÜNÜZE ZARAR VERİR
Yaşam süresi uzadı. İnsan yaşlanırken, keskin görmeyi 
sağlayan sarı nokta da yaşlanıyor ve görme giderek 
bozuluyor. Mavi ışık bu bozulmayı hızlandırıyor. 
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“Sarı nokta hastalığı” 60 yaş sonrası için ciddi bir 
hastalıktır ama önlemini gençlikte almalısınız. Mavi ışık 
sarı noktada keskin görmeyi sağlayan hücre ölümüne 
veya yapılarının bozulmasına neden olur. 
*Göz içindeki lens, mavi ışığı süzer ama yoğun 
bilgisayar ve cep telefonu kullanımı nedeniyle yeterli 
olmamaktadır.
*Katarakt (perde) ameliyatı sonrası mavi ışığı süzen 
lens ortadan kaldırılmış olur.

Alınacak Önlemler
t�(àO�CPZV�CJMHJTBZBS�CBǵ�OEBLJMFS�WF�DFQ�UFMFGPOVOV�
çok kullananlar için mavi korumalı cam önemlidir.
t�ƞMBWFUFO�DFQ�UFMFGPOV�NBWJ��ǵ�ǘ��Tà[NF�Ú[FMMJǘJOF�
ayarlanmalıdır. 

Püf nokta: Net görmede mavi de önemlidir, mavinin 
yerine ne geçmeli? 
t�(Ú[F�[BSBS��PMNBZBO�EàǵàL�NBWJ�BSBM�LM��NBWJ�
korumayı seçmelisiniz.
t���������OBOPNFUSF�BSBM�ǘ�OEB�HÚ[F�[BSBST�[�
mavi-turkuaz ışığın geçişine izin veren özel camlar 
kullanılabilir.

Sarı nokta hastalığı: Cildiniz gibi göz dibinde 
görmenin beyne nakledildiği sarı nokta da yaşlanır. 60 
yaş üzeri insanlar bu ciddi görme azalması sorunu ile 
uğraşmaktadırlar. 

Neler Yapılabilir?
t�ƵFLFS�UBOTJZPO�EBNBS�TFSUMJǘJ�WF�ZBǵM�M�L�TBS��OPLUBO�O�
bozulmasını hızlandırır. Yeşillik ve sebze tüketimine 
ağırlık vermek, gözde oksijeni artıran yürüme ve 
egzersiz faaliyetleri sarı nokta hastalığı için yararlı olur.
t�;BSBSM���ǵ�OMBS��Tà[FO�LBMJUFMJ�CJS�HàOFǵ�HÚ[Màǘà�JMF�TBS��
nokta güneşten ve kardan korunmalıdır. Dostumuz 
güneş zararlı ışınları da barındırır, bu nedenle mutlaka 
göze süzülerek girmelidir.
t�(Ú[MàL�DBN��BM�SLFO�BOUJSFøF�LBQMBNB�LBMJUFTJOJ�
önemseyin. 

.JZPQUB�CP[VMNB�EBIB�I�[M��WF�GB[MB��.JZPQ�V[Bǘ��
görememedir, eksi gözlük camları ile görme sağlanır. 
3 numara üzeri miyoplarda sarı nokta bozulması 9 kat 
daha fazladır. 

6ZVNVO�HàÎMFONFTJ��.BWJ��ǵ�L�VZVNV�HàÎMFOEJSJS�
okul çağında miyopta ilerlemeye neden olur. Mavi 
ışık göz dibinde sarı noktanın önünde oluşur, görme 
gayreti ile sarı noktaya düşürülür. Bu gözde gerilme ve 
yorulma nedenidir.
Yaşlılıkta göz ve kulak önemlidir. Bu ikilinin bozulması 
yaşam kalitenizi ve imajınızı bozar. Önlemi gençlik 
döneminde almalısınız.

ANTİREFLE ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ
t�#JS�PL�BUBZ�N�IBWBEBLJ�LVǵV�EB�ZFSEFLJ�UBWǵBO��EB�
vursun” olur mu olur, ama masallarda. Kesinlikle olmaz. 
Antirefle özellikleri ve sağlayacağı yararlar farklıdır. 
Antirefle seçerken hedefinizi belirlemelisiniz. 

Hedefleriniz ne olmalı?
t�ƞMFSJEF�TBS��OPLUB�IBTUBM�ǘ��WF�LBUBSBLU�PMVǵNBT�O��
engellemek.
t����ZBǵ�ÚODFTJ�NJZPQUBLJ�JMFSMFNFZJ�EVSEVSNBL�
t�(Ú[�ZPSHVOMVǘVOV�HJEFSNFL
t�(FDF�GBS��ǵ�LMBS�OEBO�LPSVONBL�QBSMBNBMBS��
gidermek.
t�(FDF�EBIB�OFU�HÚSNFL�JTUJZPSTBO�[�LPOUSBTU��
artırmak sizin için önemli ise ona göre bir antirefle 
düşünmelisiniz.
t�(àO�CPZV�CJMHJTBZBS�CBǵ�OEBZTBO�[�NBWJ��ǵ�ǘ��LFTFO�
kontrastı artıran (net görme yönünden önemli) 
antirefle seçmelisiniz. (kontrast zeminle bakılan nesne 
arasındaki zıtlık) 

Göze giren ışık da güneş de önemlidir. Dopamin 
sinir hücreleri arasında iletişimi sağlar. Yetersiz ve 
hatalı ışık retinada üretilen ve miyobu ilerletmeyen 
dopaminin üretimini azaltır. 20 yaşa kadar güneş 
ışığından yeterince yararlanarak miyopta ilerleme 
riskini azaltılmalıdır ama göze giren zararlı ışık da 
süzülmelidir.  

PROGRESSİF CAMI ANLAMAK
40 yaş sonrasında “Elektrik yerine mum kullanmak” 
gibi bir inadınız yoksa yakın gözlüğü için her mesafeyi 
gören progressif cam kullanmalısınız. 

Neden progressif? 
Önce ve en önemlisi, gözdeki yakını ve uzağı 
görememe rahatsızlığının ilerlemesini durdurur. 
Yakını görememe göz içindeki lensin elastikiyet kaybı, 
çevresindeki siliyer kasın zayıflamasıdır. Lens açılıp 
kapanmalı, silyer kas kasılarak gücünü korumalıdır. 
Klasik yakın gözlüğünde bu hareketi sağlayamazsınız 
okurken, yazarken, bilgisayara bakarken sabit kalır.
Uzağı da yakını sadece 40 cm’den değil her mesafede 
görmelisiniz. İmajınızı korumalısınız. İmajım bozulur 
diye yakın gözlüğü takmayan çok insan var. 

Bilmemiz Gerekenler:
t�±Bǘ�O�HFSFǘJOJ�ZBQNBL�HFSFLJS��1SPHSFTTJG�DBN�ÎBǘ�O�
gereğidir, rahatlıktır, konfordur.
t�)BSFLFUMJ�ZBǵBN�DFQ�UFMFGPOV�HàO�CPZV�I�[M��
davranma isteği progressif kullanmayı gerektiriyor.
t�4BEFDF�BMP�EFNFL�JÎJO�BMNBO�[�HFSFLFO�UFMFGPO�
yerine çok teferruatlı cep telefonu alıyoruz, çünkü 
gereken budur. Konforun da bir maliyeti vardır. Yakını 
her mesafeyi gören progressif gözlük de mutlaka 
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gereklidir. Ama çok 
teferruatlı olmayabilir.    
t�"DFMFDJZJ[�TBC�ST�[�[�
mucizeler bekleriz. Bu 
camlara alışmak için 
sabırsızlanabiliriz. Ama 
beynin uyumu diye bir olay 
var. Bu nedenle alışma süreci 
bazen bir ay sürebilir. 
t�)BUB�WBSTB�BOMBNBL�LPMBZ��
Gözleri tek tek kontrol edin. 
Çeneyi kaldırarak daha iyi 
görüyorsanız, başı eğerek daha 
iyi görüyorsanız, yüzü sağa sola 
döndürerek görüyorsanız, yakını net 
görmüyorsanız, uzakta netlik az ise 
camınızda sorun vardır. Plaketi olan 
çerçeve seçerseniz bunların hepsinin 
telafisi mümkündür. 

Kaliteyi, bozulmamayı, çizilmeye direnci de 
önemsemelisiniz.     
Siz gözlük çerçevesinde kaldınız, biz göz sağlığı 
için camın kalitesine daha çok dikkat çekmek 
isteriz.

40 YAŞ SONRASI YAKIN GÖZLÜĞÜNÜ 
ANLAMAK
Düz mantıkçıyız, enine boyuna düşünmeyiz. 40 yaş 
sonrası yakın görmemezlik başlar. Caminin önünden 
gözlük almayla da övünenlerimiz vardır. Ne ani görme 
hızının bozulmasını, ne sarı nokta hastalığını, ne göz 
tansiyonunu ne katarakt gelişimini düşünürüz. Göz 
doktoruna gittik, yakın gözlüğü aldık, olay bitti mi? Hayır. 
Peki, ne gerekir? 
-FOTJO�FMBTUJLJZFUJOJ�BOMBNBL��(Ú[�JÎJOEF�IFS�NFTBGFZF�VZVNV�
ve odaklamayı sağlayan göz içi lensi zamanla yaşlanır, kireçlenir, 
özelliğini kaybeder. Uyum ve odaklama bozulur, katarakt başlar. 
Lensin bozulmasını önlemelisiniz.
4JMJZFS�LBT�O�HàDàOà�BOMBNBL��4JMJZFS�LBT�HÚ[�JÎJOEFLJ�MFOTJO�
çevresinde ona bombeleşme veya düzleşme vererek odaklama ve 
uyumu sağlayan kastır. Bunun zayıflaması, gücünü kaybetmesi yakın 
görmede hızlı bozulma nedenidir.
Derdiniz sadece yakını görememe mi? Hayır. Bozulan bir göz parçasının 
daha fazla bozulmasını önlemektir.

Elastikiyet ve elastikiyeti korumak?
t�-FOTJO�FMBTUJLJZFUJOJ�LPSVZBSBL�ZBL�O�HÚSNFNF[MJǘJO�BSUNBT�O��
önlemelisiniz.
t�&MBTUJLJZFUJ�LPSVZBSBL�LBUBSBLU�	QFSEF
�HFMNFTJOJ�FOHFMMFNFMJTJOJ[�
t�:FUFSMJ�PEBLMBNB�WF�VZVNV�TàSEàSNFMJTJOJ[��#VOVO�JÎJO�Ú[FM�FH[FSTJ[MFS�
gerekir (flipper gözlük).
t�,BMJUFMJ�CJS�HàOFǵ�HÚ[Màǘà�UBLBSBL�FMBTUJLJZFUJ�LPSVNBM��WF�JMFSMFNFZJ�
geciktirmelisiniz.    
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Nasıl ilerlemez? 
t�*ǵ�ǘ��BSU�SBSBL�V[BLUBO�

tutarak, uzak yakın odaklama 
ve uyum egzersizleri ile gözü 

gözlüksüzlüğe alıştırın. 
t�/VNBSB�EàǵàL�UVUVMNBM��LJ�JÎFSEFLJ�

lens (göz merceği) gevşeyip işi 
bırakmasın, çalışsın, elastikiyetini 

korusun. 
t�)FS�NFTBGFZJ�HÚSFO�QSPHSFTTJG�DBN�

olmalıdır ki lens içeride çalışsın, elastikiyeti 
sürsün. 

5FL�PEBLM��HÚ[MàL��,MBTJL�UFL�PEBLM��ZBL�O�
gözlüğü elastikiyeti sürdürmede yararlı değil 

zararlıdır. Yakına bakış anında göz içindeki lens 
sabit veya az hareketli kalır.

±PL�PEBLM��HÚ[MàL��1SPHSFTTJG�HÚ[MàLMFSEF�IBTUB�
uzak ve yakın her mesafeyi görür ve göz içindeki 

lens devamlı hareket halindedir. Bu elastikiyetin 
sürdürülmesi demektir. Hız dünyasında hızı korumak 

demektir. Teknolojiye ayak uydurmak demektir.

MUTLAKA BİR GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNÜZ OLSUN
Dinleriz, önemsemeyiz. Her şeyi biliriz ama gereğini 

yapmayız. Yaşam uzadı, 60 yaş sonrası yılları görerek 
geçirmek için kaliteli, zararlı ışınları süzen bir güneş 

gözlüğünü karda ve güneşte mutlaka kullanmalısınız. 
Dostumuz güneş aynı zamanda düşmanımızdır. Görmede 

etkili sinir hücreleri arasında iletişimi sağlayan dopamin 
üretiminde mutlaka gereklidir. 

Güneşin kaçınılması ve korunması gereken zararlı ışınları da 
vardır:
t����ZBǵ�TPOSBT��PSUBZB�Î�LBO�LBUBSBLU�	QFSEF
�PMVǵVNVOV�I�[MBOE�S�S�

erken ortaya çıkmasına neden olur.
t����ZBǵ�DJWBS��HFMJǵNFTJ�HFSFLFO�ZBL�O�HÚSNFNF[MJǘJ�	QSFTQJZPQJ
�

hızlandırır, 40’lı yaşlarda başlamasına neden olur.
t�(Ú[�EJCJOEF�TBS��OPLUBZ��CP[BS��:BǵM�M�LUB�HFMJǵFO�4BS��OPLUB�IBTUBM�ǘ�OB�

neden olur. 

Güneş Gözlüğü Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz: 
t�(Ú[MàǘàOà[�[BSBSM���ǵ�OMBS��Tà[FO�CFMJSMJ�LPZVMVLUB�NàNLàOTF�

polarize olmalı. Markalara takılmayın.
t�1FNCFMFS�NBWJMFS�TBS�MBSy�3FOLMJ�DBNM��HÚ[MàLMFS�ZBSBS�

değil zarar verir.
t�,PZV�BNB�[BSBSM���ǵ�OMBS��Tà[NFZFO�CJS�HàOFǵ�HÚ[Màǘà�HÚ[�

bebeğini büyük tutar ve göz içine direkt sarı noktaya girmesine 
neden olur. Sarı noktadaki görme keskinliğini sağlayan 

hücrelerin tahribatına neden olur.
t�6OVUNBZ�O�TBÎ�HÚ[Màǘà�EFǘJM�LBMJUFMJ�CJS�HàOFǵ�

gözlüğünüz olsun. 
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Konya Kız İlk Öğretmen 
Okulu'na  1960 yılında başladım.  
Öğretmen okulunda resim-iş dersi 
ÚǘSFUNFOJNJ[�;JIOJ�(àÎMà�ZEà��ƞǵ�
Bilgisi dersimizde tüm atölye araç 
gereçlerini öğrenirken, kutularının 
ve cilbentlerin  yapımlarını, kitap 
dikmeyi ve kitap ciltlemeyi, 
okulumuzun atölyesinde 
öğretmenimizden öğrendim, 
öğrendik. Öğretmenimiz 
yaptığımız bu işleri kaplamak 
için, estetiği çok yüksek bir sanat 
olan ebru yapmayı da öğretti. Bu 
işleri genellikle ebru ile kaplarken, 
kumaştan, deriden de faydalandık.  

Ebru öğretisi; kendi aşkıyla geldi. 
İç içe geçen renkler dünyamı 
zenginleştirdi. Kalbimi doldurdu. 
Yıllarca peşinden koşmama neden 
oldu. Ebru yaşamdı. Hayatın her 
evresinde ebru vardı, plazma 
içindeki ak ve al yuvarlardı.  
Gökyüzündeki yıldızlardı. Sonsuz 
uzaydı. Havadaki titreşimlerdi. 
Topraktaki cemreydi. Deniz 
kenarındaki çakıl taşlarıydı. Uçakla 
giderken yeryüzüne baktığımda 
görünendi. Mermerdeki dokuydu. 
Adını da mermerden alıyordu. 
“Türk Mermer Kağıdı Sanatı. ” Ebru 
soyutlanmış doğa, kısacası hayattı.   

Kalbime düşen ebru aşkı; onu 
araştırıp yazmamı da sağladı.  
O yıllarda ebru konusunda yok 
denecek kadar, çok az belge 
vardı. Elimize de belge olarak 
bulunun ilk yazıldığı düşünülen 
murakka (Tertib - Risaley-i Ebridir 
1608) Bu risalede Mehmet Şebek 
Efendinin de bir risalesinin 
olduğundan bahsedilse de, 
risale henüz bulunamadı. Ayrıca 
17. yy'da Osmanlıca yazılmış;  
Millet  Ali Emiri  Kütüphanesi 
Tarih bölümünün  809 No'da 
kayıtlı Amel - i Ebri adlı risale 1. 
sayfa ve 14. sayfalarda ebrunun 
ZBQ�M�ǵ�OEBO�CBITFEJMNFLUFy�

Ebru kitabını yazabilmek için  
şehir şehir dolaştım. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü, Müzeler ve 
Kütüphaneler Müdürlüklerinden 
izinler alarak araştırmalar yaptım. 
12 yıllık uzun araştırmalarım 
sonunda İnkılap Yayınevinden  
‘Gelenekselden Günümüze EBRU’  
adlı kitabım 2007 yılında çıktı. Bu 
kitap sayesinde birçok ebru seven 
ve yapan kişiler Kültür Bakanlığı 
sınavlarına girerek sanatçı belgeleri 
aldı.  

Ayrıca yazdığım bu kitap 

üniversitelerde ders kitabı, dünya 
ebrucularının araştırma ve ebruyu 
öğrenme kitabı oldu. 3 yıl önce 
evime gelen Rus gençte olduğu 
gibi. Profesörlük tezi Ebru Sanatı 
idi, araştırdığı kitap da benim 
kitabımdı. Bu gence kitabımda 
kullanamadığım yıllar içinde edinip 
biriktirdiğim  pek çok tarihteki 
ebru örneklerini de vererek 
yardımcı olmaya çalıştım.   

Bu kitapta klasik ebruyu anlatırken 
ebruya getirdiğim yenilikleri 
manzara, portre, nü,  çeşitli hayvan 
motifleri, vazoda çiçekler, sürrealist 
konulu, dalgalı ebruya kattıklarım 
v.b görselleriyle anlattım.  
Klasik ebruyu ilk tanıdığımda 
hayran olmuştum. Bu güzel 
sanat sadece kitapların dış ve iç 
kapaklarını, mikleplerini süsler 
durumda kalmamalıydı. Bir sap 
bir çiçek olmaktan çıkmalı yerinde 
saymamalıydı.  Ressam olmam 
nedeniyle de aklım, fikrim hep su 
yüzeyinde  resim yapmaya itiyordu 
beni. Klasik ebrunun yanı sıra onun 
olanaklarından faydalanıp, ebruda 
resimler yaptım.  Ebruyu bozmuyor 
yenilikler getiriyordum.  

1973 yılı ilk ebru sergilerimin 
olduğu yıldı. İlk Ebru  sergim de 

EBRUNUN 
PEŞİNDE
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Portreler, Atlılar (televizyondan 
izlediğim bir filmin su yüzeyinde 
ebru tekniği ile anlatımıydı.) vardı. 
Kısaca ilk Ebru sergim konuluydu, 
resimseldi.  O günlerde farkına 
varmadığım, sonradan fark ettiğim 
bir oluşum vardı ki, ilk kez kumlu 
kılçıklı ebru yapıyor bir de onun 
üzerine figür koyuyordum. Bu 
durum ebru sanatı için de benim 
için de ilkti, yenilikti. O nedenle 
de kitabımda ilk kez “kumlu” ve 
“kumlu kılçıklı” deyimini kullandım.  

Beğeniyi de, tepkileri de 1973 
yılı sergimle yaşadım. Bu sergim 
ebruda farklılaşmayı topluma ilk 
duyurandı.  

En büyük ilk farklılaşmalar ve 
guruplaşmalar da ebru kitabımdan 
sonra oldu.  Klasikçiler ve modern 
ebrucular diye ayrıştı. 

Facebook'un devreye girmesiyle 
ve burada ebruya kattıklarımı 
yayınlamamla, ebrucular 
tarafından benimsenip yayılmasına 
ve aynı zamanda taklide neden 
oldu.  
Facebook'da yayınlamamın 
amacı da farklılıkların ebrucular 
tarafından bilinip taklit edilmesini 
sağlamaktı.  İstediğim de oldu. 

Taklitçilerim çoğaldı.  
İlk zamanlar Ebru sanatında benim 
peşimden gelenler olduğu gibi 
LBSǵ��Î�LBOMBSEB�PMEV��;BNBOMB�CV�
kargaşa farklılaşarak, karşı çıkanları 
da yeni tarz (Modern Ebru) 
yapmaya itti. Şu sıralarda klasikçiler 
de modern ebruyu deneme 
yolunda.  Çok mutluyum. 

İlk çıkış noktası Taşkent - Buhara 
olarak kabul edilen ebru Çağatay 
Türçesinde Ebre (dalgalı, 
bulutumsu, kaş gibi, ) olarak yer 
alırken, İran’da Ebri (su yüzeyi 
resmi ) adını aldı. İran üzerinden 
Anadolu’ ya İstanbul’a gelen ebru 
en büyük gelişimini bu kentte 
yaşadı.  
ST. Petersburg- Hermitage 
Müzesinde Türklerden kalma 
keçe üzerine ebrunun tarihi 4. yılı 
HÚTUFSNFLUFy���
Atalarımızın bıraktığı ‘Türk Mermer 
Kağıdı Sanatı olan  Ebru’ya  1699 
yıllarına kadar figür girmemişti. 
Bu döneme de ‘Bulutumsu Ebru‘ 
dönemi dendi. Su yüzeyine 
serpilen boyaların ilk haline Battal 
Ebrusu, bu boyaların rastgele 
çizilerek karıştırılmasından doğan 
buluta benzeyen haline de 
‘Bulutumsu Ebru’ dendi.  

Tarihimizdeki Ebru 
sanatının ebrucularını 
şöyle sıralayabiliriz.  
�t�ƵFCFL�.FINFE�&GFOEJ�
(?-1608 )  
�t�)BUJQ�.FINFU�&GFOEJ
(? - 1773) 
�t�ƵFZI��4BE�L��&GFOEJ
(?-1846) 
4t�Hezarfen Şeyh Edhem Efendi 
(1829-1904) 
�t�/Bö[��4BMJI�&GFOEJ�(? - ?)  
�t�)BUUBU�4BNJ�&GFOEJ
(1839-1912)   
�t��#FLJS�&GFOEJ
(1850 - ?)    
�t�)BUUBU�"[J[�&GFOEJ
(1871-1934)  
�t�"CEàMLBEJS�&GFOEJ
(1875-1942)      
��t�)F[BSGFO�/FDNFEEJO�
Okyay (1883- 1976) 
��t�4BNJ�0LZBZ
(1910-1933) 
��t�4BDJU�0LZBZ
(1915-?) 
��t�.VTUBGB�%à[HàONBO
(1920-1990)  
��t�/VTIFU)FQHàM
(1920-2000) 

Burhan ERSAN
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Elimizde bulunan en eski 
ebruları şöyle sıralayabiliriz  
1 - 946 ( 1539 )  tarihli Mir Ali El 
- Katip’in  “Mecmüaü’lAcaib" adlı 
eserinin zemini hafif ebruludur. 
(Süleymaniye Kütüphanesi ) 
2 -  962 (1554 )Tarihli Malik-i 
Deylemi’nin  şiiri Arapça  
ta’lik  kıta Hafif Ebru üzerine 
yazılmıştır. (M.Uğur Derman) 
koleksiyonu.      
3 - 1004 (1595)  tarihli Şebek 
Mehmet Efendi’nin Hadikat- üs 
Şüeda ( Ermişlerin Bahçesi ) 
adlı eserinin sayfa zeminleri Şal  
Ebrulu’dur. Işık Bey koleksiyonu. 

Ebruda farklılaşmalar : 
1773 yılında büyük yangında 
ebrularını kurtarmak isterken 
ölen Ayasofya Hatibi Mehmet 
İstanboli Efendi ebrularına  
kendine has yeni figürler koydu. 
Bu ebrulara “Hatip Ebruları” 
dendi.   

Buhara’dan gelip İstanbul - 
Üsküdar Sultan tepesindeki 
Özbekler Tekkesi'nde şeyhlik 
yapan Şeyh Sadık Efendi de 
bildiklerini ve ebruya yeni kattığı 
Neftli Ebruyu, Bülbül Yuvası 
Ebruyu, Gelgit Ebruyu  çevresine 
ve oğlu bin marifet sahibi 
Hezarfen Edhem Efendi’ye, 
O da  öğrencisi  Necmeddin 
Okyay’a öğretti. Necmeddin 
Okyay ebruya, Çiçek Ebruları, 
Akkese Ebruları kattı. Ayrıca 
hocasından öğrendiği neftli 
ebrularıda   öğrencilerine de 
öğretti. Necmeddin Okyay’ın 
yeğeni ve öğrencisi olan 
Mustafa Düzgünman da çiçek 
ebrularına yenilerini eklerken 
Hà[FMMFǵUJSEJ�y
Ondan sonra gelenler bir süre 
bir sap, bir lale yapmanın 
ötesine geçemedi.  
Ayrıca 17. yy da  İstanbul’da 
yaşayan Fransız Jak Duval'in de 
harika dalgalı ebrular yaptığını 
görüyoruz.  (Süleymaniye  
Kütüphanesi Yazma Bağışlar 
%PZB�/P�������"MCàN�/P����

Sayfa no 77) de.  
Ebru; gücünü sudan alır. Su 
dünyanın en büyük enerjisi 
ve gücüdür.. Dağı taşı önünde 
sürükler bu gücü ebruya da 
aktarır. Suyun hafızası vardır. Su 
öğrendikleriyle ebrucusuna da 
yön verir, onu mutlu eder.   
Ebru sonsuz güzellikte enerjisi 
bol, görsel şölen sergileyen ve 
kısa sürede kendisi soyut, son 
zamanlarda yapılan çalışmalarla 
surrealist etki oluşturan, elle 
tutulur somut bir gerçektir. 
Ebruyu veya Rengi – Su’yu  
izleyen kişilerin ruhları, o anda, 
o ortamdan uzaklaşır,  ruhsal 
doygunluk ve zenginlik içine 
girer. Su yüzeyindeki  boyaların 
dansı, izleyeni bu denli mutlu 
ederken, sanatçısını da sonsuz 
güzelliklere götürür. Bu durum 
ruhun eğitilerek “Nirvanaya” 
ermesidir. Sanatçısı ile ebrusu 
veya rengi - su arasında oluşan 
durum, bir nevi sema, zikirdir. 
Ruhunda  aşk ateşi yanan kişi 
her türlü vesileye sarılır.  
Aşk varsa söz de güzeldir, beste 
de, resim de, şiir de, ebru da 
SFOHJ���TV�EBy��
Aşk varsa; aşkla halvete erilir. 
Yapılan eser bal olur.  Şeker olur. 
Topluma sunulur. Sanatçı aşkı 
yaşıyorsa çıkan eser sanat olur. 
Yıllara kalır. Müzeleri dolduran 
eserler aşkın sonunda ortaya 
konulanlardır. O eserler artık o 
kişiden çıkmış, toplumlara mal 
olmuştur. Bir de klasikleşmişlerse 
yüz yıllara bin yıllara kalırlar.  

Nasıl kübizmi ve modern sanat,  
‘Afrika Totem Sanatından’ 
doğmuşsa, Ebru’nun da 
dünya sanatını farklı bir yöne 
çekeceğine çağdaş resmi 
oluşturacağına inanıyorum.  
Yolun açık olsun EBRU diyorum.  

Halklar ve uygarlıklar yalnızca 
kendi yaşadığı dönemleri 
değil, geleceğin dünyasını da 
değiştirebilirler. Uygarlıklar 
da tıpkı insanoğlu gibi doğar, 

Tatiana KIRILLOVA

Funda GÜRE AYDIN
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büyür, ölür, fakat bazı uygarlıkların 
izleri asla silinmez. İnsanlar, 
geçmişlerini merak edip var 
olduğu toplumun ayak izlerini bir 
miktar geriye taşıyabiliyor, ama 
gidebildiğimiz nokta bize çok 
büyük bir zaman dilimi gibi gelse 
de yeteri kadar geriye gidebiliyor 
muyuz?  

1600 yıllık geçmişinin olduğunu 
bildiğimiz ebru; belkide çok daha 
uzun yıllara dayanıyor. Hiç bir 
oluşum hemen gerçekleşmiyor.  

Ebru da hemen olgunlaşmadı. 
Aradan yüz yıllar geçti. 

Ebru artık klasikleşme yolunda 
adımlar atıp, yok olmazken daha 
da ileriye gideceğine inanıyorum. 
Bu yılların ebrucuları yüz yıllardır 
kat edilmeyen aşamaları hızla kat 
edip yollarına devam ediyorlar. 
Edeceklerde. Budan sonra gelecek 
ebrucular da bir çok yenilikleri 
katacaklar. Bu yılların ebru 
sanatçıları, yeniliklerin öncüsü 
olarak tarihe geçecekler.   

Şu gerçeği de gözden 
kaçırmayalım diyorum. Eğer 
Hezarfen Necmeddin Okyay 

(1883 – 1976) Sana - i Nefise 
de ders vermemiş olsaydı. 
Kendinden sonra gelecek 
ebrucuları yetiştirmeseydi, bugüne 
dünyada Ebru Sanatı diye bir şey 
kalmazdı. O nedenle de Hezarfen 
(bin marifet sahibi ) Necmeddin 
Okyay’a bu güzel insana rahmet 
dilerken, teşekkürü de borç 
biliyorum. Rahat uyu güzel insan 
diyorum.  

Öğrencisi Mustafa Düzgünman 
ebruya papatya, lale v.b çiçek 
ebrularını katarken; daha sonraki 
yıllarda da Yılmaz Eneş çiçeklere 
yenilerini, bilhassa Gül Ebrusunu 
ekledi. O nedenlede ona “Gül Baba” 
dendi.  
Ebru tekniklerinin gelişmesinde 
yürekli insanlara ihtiyaç vardı. 
Osman Şimşek  bildiği tekniği 
(suminegaşhi) kıskanmadan 
facebook ve instagramdan 
üzerinden videolarla (yapılışını 
göstererek) yayınlayarak anlattı. 
Osman Şimşek’e  günümüz 
ebrucuları ve ebru sanatı çok şey 
borçlu.  
Osman Şimşek koyduğu videolarla 
Türkiye ebrucularına da yön 
verdiği gibi, dünya ebrucularını da 
örnek oldu. Değişen dünya ebru 

sanatının öncüsü oldu. Osman 
Şimşek’in gösterdiği yolda pek 
çok ebrucu hızla yol aldı. Alıyor.  O 
şimdi ebruya yeni boyut getirdiğini 
zannediyor. Halbuki onun 
suminegaşhiye getirdiği yenilik 
dünya sanatını oluşturacak. 
Suminegaşhi su üzerine eriticisi 
yağ olan boyalarla yapılan sanattır.   
Ebruda yoğunlaştırılmış su 
yüzeyine ödlü boya serpilerek 
yapılır.  

½E��IBZWBOMBS�O�TBGSB�LFTFMFSJ�
içindeki safra suyudur (safra 
asitidir). Boyaların birbirine 
yapışmasını, su yüzeyinde 
durmasını sağlar. Bir nevi 
sülfaktandır. 
Su yoğunlaştırıcıları da kitrelerdir. 
Ayrıca nişasta, tuz, şeker, ayva 
çekirdeği jölesi v.b maddelerde 
kullanılır.  
Suminegashi tarzında çalışan 
Burhan Ersan’da yaptığı ebrulara  
Rengi – su adını verdi. 
Öğrencilerine de benimsetti. 
5BUJBOB�,JSJMPWB�EB�PMEVǘV�HJCJ�y�

Necdet Akbaşlı atölyesinde yetişen 
Necmiye Albayrak ve Funda Güre 
Aydın da battal, taraklı, gelgit, 
damla v.b gibi ebruları dalgalı ebru 

Kubilay DINÇER
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Gülseren Sönmez
Ressam ve Ebru Sanatçısı                                                                                                          
gulserensnmz@gmail.com

haline getirdiler. 17. yy'dan bu 
yana kullanılan bu tekniğini 
geliştirerek sonsuz güzellikte 
ebruları elde ettiler. Sonra da 
dalgalı ebrularında, siyaha 
boyadıkları kağıtları kullanarak 
çalışmalarına derinlik kattılar.
Necmiye Albayrak önce çift 
teknede bir kağıt üzerine iki 
farklı tekniği alırken, bu işi tek 
tekne iki baskı, daha sonrada üç 
baskıya çıkardı. Her gün Türkiye 
ve dünyadan takipçileri çoğaldı.
Funda Güre Aydın’da dalgalı 
ebrularının üzerlerine kalemlerle 
dokular çizerek farklılık getirdi. 
Ayrıca balıklar işledi.
Bu iki yürekli kadın eserlerinin 
yapılış tarzlarını Facebook 
ve İnstagram'da yayınladılar. 
Arkalarından yüzlerce 
benzerlerini yetiştirmiş oldular.
Buket Sönmezocak, Hülya 
Erdoğan, Sabiha Tolon, Nurşen 
Demirbilek,  Hüya Ertürk Yavuz, 
Yusuf Akkaya, Kubilay Dinçer 
Kaplan Gözü, Dalgalı ebru v.b 
ebrulara çok farklılıklar getirdi. 
Mukadder Kavas da Taraklı 
Ebruya yenilikler getirirken farklı 
çiçekleri de geliştirdi.   Klasik 
ebrucu olan İsmail Tirkeş’te 
Murakka ebruları ve yeni 
çalışmaları ile ebrunun  ustası 
olduğunu hepimizin gözleri 
önüne serdi.  
Yenilikler ve birçok sosyal 
etkinlikler peşinde koşan, Mesut 
Osmanlıoğlu da 2. Dünya Ebru 
gününde 76 ,47 metre ile kırılan 
ebruyu Guinness Dünya Rekorlar 
Kitabı'na yazdırdı. 
Ebrularında figüratif öğelere 
yer veren Ressam  Nilgün 
Ayşeçik Çevik’in çalışmaları 
plastik değerleri çok yüksek 
çalışmalardı. O nedenle de 
çağdaş resim sergilerinde 
yer aldı. Konularında Hitit 

sanatına, halk sanatlarına, 
kahramanlarına, tılsımlara, 
balıklara yer verdi.  Nilgün 
Ayşecik Çevik ebruya getirdiği 
yeniliklerle öncüler arasında yer 
aldı. 

Ebru yüzyıllar boyu saklanmamış 
olsaydı, dünya çoktan ebruyu 
zanaat değil de, soyut sanat 
olarak kabul ederdi.  
Geçmişi yüzyıllara dayanan 
ebruya son yıllarda getirilen 
yeniliklerle 2020 yılının, EBRU 
YILI  olacağına, 21. yy sanatının 
da ebrudan doğacağına 
inanıyorum. 

Tüm ebru sanatçısı olan 
arkadaşlarıma güveniyorum. 
Yolunuz açık olsun diyorum.   
27 Kasım 2014 yılında Ebru 
sanatı, Unesco tarafından Somut 
Olmayan Kültürel Miras listesine 
alınarak, Türkiye’nin 12. unsuru 
olarak kayıt edildi. Dünyada ilk 
kez bir Türk sanatının Unesco 
korumasına alınması, diğer 
Türk  sanatlarının da koruma 
altına alınması için örnek teşkil 
etti. Unesco’nun bu kararı, ebru 
sanatının ölümsüzlüğü anlamına 
geldiği gibi, aynı zamanda 
bu sanatın gelecek nesillere 
aktarılmasının da önünü açmış 
oldu.  Unesco  başarısının 
mimarı; yine ebru sanatına 
yenilikler kazandıran, dünyanın 
birçok ülkesinde sergiler açmış,  
birçok sosyal sorumluluk 
projesinde bulunmuş, 
Birleşmiş Milletlerde açtığı 
serginin tüm gelirini ‘’Göçmen 
Çocuklar Fonuna’’ bağışlamış,’ 
’Dünya Ebru Günü’’nünde 
mimarı  olan sanatçımız Atilla 
Can’ı da kutluyor, gönülden 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Türkan OLGAÇ

Yusuf AKKAYA
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Günahların Affolduğu
Ramazanın Müjdecisi Olan 
Bu Rahmet Gecesinde
Tüm Dualarımız Kabul Olsun

Berat
Kandilimiz
Mübarek
Olsun
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AFET
BİLİNCİ
HAYAT
KURTARIR

Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi 
ÇEKUT, ilçedeki okul, site ve mahallelerde 
Temel Afet Bilinci eğitimleri ile vatandaşlara 
afet anında 72 saatin önemini anlatıyor.

Çekmeköy Belediyesi 
Arama Kurtarma Ekibi 
ÇEKUT’un eğitim 
ekipleri, Temel Afet 
Bilinci Eğitimleri’ne 
başladı. ÇEKUT ekipleri, 
eğitimlerle 7’den 70’e her 
yaştan Çekmeköylü’nün 
afet öncesi ve 
sonrasında yapılması 
gerekenler konusunda 
bilinçlendirilmesini 
hedefliyor. İlk ve Orta 
dereceli okullar, liseler, 
siteler, fabrikalar gibi 
merkezlerde başlayan 
eğitimlerde; deprem 
öncesi yapılması 
gerekenler, deprem 
sırasında yapılması 
gerekenler, deprem 
sonrasında yapılması 
gerekenler ve afetlerde 

ilk 72 saatin önemi 
gibi başlıklar altında 
hayat kurtaran bilgiler 
paylaşılıyor. Sivil savunma 
uzmanları tarafından 
verilen eğitimlerde, 
teorik ve uygulamalı 
anlatımların yani sıra 
videolu anlatımlara da yer 
veriliyor.  
Şubat 2020’de başlayan 
eğitimlerde afetlerin en 
az hasarla atlatılması 
için bilgilendirmeler 
yapıldı. ÇEKUT yetkilileri,  
okul ve sitelerde devam 
edecek eğitimlerin, 
0216 600 0 600 numaralı 
telefondan talep edilmesi 
durumunda mahallelerde 
belirlenen yerlerde de 
verilebileceğini belirttiler.
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Çekmeköy Bilişim ve Yaratıcılık Atölyesi (BİLYA) projesi öğrencileri tarafından 
hazırlanan birbirinden ilginç ve faydalı projelere vatandaşlardan yoğun ilgi…

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 
desteği ile Çekmeköy Belediyesi 
tarafından hayata geçirilen 
BİLYA Çekmeköy Bilişim ve 

Yaratıcılık Atölyesi’nde üretilen 
projeler tanıtıldı. Bilya öğrencileri 
tarafından hazırlanan 3. panayır 
etkinliğinde afet drone, panik atak 
tespit eden cihaz, kargo robotu gibi 
birbirinden ilginç projeler tanıtıldı. 
Halka açık olarak gerçekleşen 
panayır etkinliğine Çekmeköylü 

GENÇ MUCİTLER
ÇEKMEKÖY BİLYA PROJESİ 
3. PANAYIR ETKİNLİĞİNDE 
PROJELERİNİ SERGİLEDİ
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vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Turgut Özal Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşen panayır etkinliğinde 
öğrenciler yaptıkları projeleri 
sergilerken Çekmeköy Belediye 
Başkan Yardımcısı Fatih Sırmacı 
ve jüri stantları gezerek 
öğrencilerden projeleri hakkında 
bilgi aldı. 

Panayır sonrasında proje 
sergileyen bütün öğrencilere 
sertifika ve hediye verildi.
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Halk sağlığı düşünülerek alınan karar 
doğrultusunda ibadethane, okul, 
kamu binaları, park ve bahçelerde 
ilaçlama çalışmaları yapılıyor.
Çekmeköy Belediyesi’ne bağlı ekipler, 
uluslararası bir salgın olan Korona 
Virüs (COVİD-19)’e karşı ilçede 
tedbirlerini almaya devam ediyor. 
Alanında uzman ekipler ilçedeki 
ibadethane, okul, kamu binaları, park 
ve bahçelerde dezenfekte çalışmaları 
yapıyor.

TEDBİRLERİ KAPSAMINDA
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

KORONA-
VİRÜS!

28
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Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz “Vatandaşlarımız için 
elimizden geldiğince tedbirlerimizi 
alıyoruz. İlçedeki cami, okul, 
kamu binaları, park ve bahçelerde 
ekiplerimiz dezenfekte çalışmalarını 
sürdürüyor. Devletimiz bu tedbirler 
kapsamında yeni kararlar aldı. 
Hayattan kopmadan bu tedbirler 
çerçevesinde davranmalıyız. İnşallah 
millet olarak duyarlı davranarak bu işi 
de en az zararla atlatacağız,” dedi.
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KORONAVİRÜS 
GÜNLERİNDE 
SOKAK 
HAYVANLARI 
UNUTULMADI

Çekmeköy 
Belediyesi’ne bağlı 
ekipler sokak 
hayvanları için park 
bahçeler ile belirlenen 
alanlara mama bıraktı
Koronavirüs tedbirleri 
nedeniyle sokaklar boş 
kalınca, sokak hayvanları 
da yiyecek bulmakta 
zorlanmaya başladı. 
Çekmeköy Belediyesi’ne 
bağlı ekipler de bu 
kapsamda ilçe genelinde 
çalışmalar gerçekleştirdi. 
Sağlık İşleri Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 
belirlenen alanlara ve 
yol kenarlarına mamalar 
bırakıldı. Ekipler ayrıca 
bakıma ihtiyacı olan ve 
sağlık problemi yaşan 
sokak hayvanlarını ise 
tedavileri için Ömerli 
Hayvan Bakım Evi’ne aldı.



ÇEKMEKÖY’DE
CADDE VE SOKAKLAR
DEZENFEKTE EDİLİYOR

Ç
ekmeköy Belediyesi’ne bağlı 
ekipler uluslararası bir salgın 
olan Koronavirüs (Covid-19) 
‘e karşı ilçede tedbirlerini 
almaya devam ediyor. 
Alanında uzman ekipler 

ilçedeki ibadethane, okul, kamu 
binaları, taksi durakları, muhtarlıklar, 
aile sağlığı merkezleri, askeri 
üsler, kapalı ve açık pazar alanları, 
park ve bahçelerde dezenfekte 
çalışmaları yapıyor. Çekmeköy'deki 
1616 cadde ve sokakta, 5 bine 
yakın çöp konteynerını 5 yıkama 
aracı ve 20 personelle dezenfekte 
eden ekipler,  7/24 çalışmalarını 
sürdürecek.

Çekmeköy Belediyesi Koronavirüs (Covid-19)’e karşı alınan tedbirler kapsamında çalışmalarını sürdürüyor
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Çekmeköy’de korona virüs ile mücadele 
kapsamında üç boyutlu yazıcılarla siperli yüz 
maskesi üretiliyor. 3D yazıcılar ile üretilen 
maskeler Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan 
Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve 
Çekmeköy Devlet Hastanesi’nde çalışan sağlık 
çalışanlarına veriliyor.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa 

sürede dünyayı etkisi 

altına alan Koronavirüs  (Covid-19) salgınıyla 
mücadele eden sağlık çalışanlarına destek 
olmak için Türkiye tek yürek oldu. Bazı 
vatandaşlar alkışlarıyla ve dualarıyla sağlıkçılara 
güç verirken, bazıları da ürettikleri koruyucu 
ekipmanlarla sağlık personelini destekliyor. 
Çekmeköy Belediyesi de “Çekmeköy Bilişim 
ve Yaratıcılık Atölyeleri” (BİLYA) kapsamında 
alınan 3 boyutlu yazıcılarla siperlikli yüz 
maskesi üretimine başladı. Maskeler; Adnan 
Menderes Gençlik ve Kültür Merkezi içinde 
bulunan atölyede üretiliyor. Merkezde 6 adet 
üç boyutlu yazıcı üretim için 24 saat boyunca 
çalışıyor ve günde 100 adet s maske üretiliyor. 

Siperlikli maskeler, insan sağlığı için tehdit 
oluşturmayan organik flament kullanılarak 

basılıyor. Bir siperlikli maskenin 
hazırlanması yaklaşık 

1 saat 15 dakika 
sürüyor.

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ
3D YAZICILARLA MASKE 
ÜRETİMİNE BAŞLADI
Çekmeköy Belediyesi BİLYA (Bilişim ve Yaratıcılık Atölyeleri)  projesi kapsamında 
kullanılan 3D yazıcılarla sağlık personelleri için siperli maske üretimine başladı.
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KORONAVİRÜSE KARŞI 
ASANSÖRLER, ATM’LER VE 
TAKSİ DURAKLARI 
DEZENFEKTE EDİLİYOR
Çekmeköy Belediyesi koronavirüs 
ile mücadele kapsamında 
ilçede bulunan ATM’leri ve taksi 
duraklarını dezenfekte ediyor. 
Tüm dünyayı etkisi altına alan 
koronavirüse karşı savaş açan 
Çekmeköy Belediyesi ilçe sağlığı 
için çalışmalarını sürdürüyor. 
Çekmeköy Belediyesi bu kapsamda 
tehlike arz eden asansörlerde de 
dezenfektasyon çalışması başlattı. 
Temel ihtiyaçlarını karşılamak 
için her gün dışarı çıkan pek çok 
insanın bir şekilde temas ettiği 
asansörler virüsün yayılması 
noktasında kritik alanlardan biri 
olarak öne çıkıyor ve dezenfekte 
edilmesi büyük bir önem taşıyor. 
Bu durumdan hareketle Çekmeköy 

Belediyesi ve anlaşmalı muayene 
kuruluşu RoyalCert; insanların can 
ve mal güvenliğini sağlamak için 
bu kritik dönemde de asansör 
muayenelerini yapıp, Koronavirüs’e 
karşı dezenfekte çalışmaları yapıyor. 
Uzman ekipleri asansörlerin iç 
kısımları, kapıları ve düğmelerini 
büyük bir titizlikle dezenfekte 
ediyor.
 
Süreç Nasıl İşliyor?
Ekipler muayeneleri tamamlanan 
asansörler ve muayene 
başvurularına göre binalara gidiyor. 
Dezenfekte çalışmaları öncesinde 
yöneticilerle irtibata geçilip teyit 
alarak işlemler başlatılıyor.

Çekmeköy Belediyesi banka ATM’lerini, taksi 
duraklarını ve asansörleri dezenfekte ediyor



Koronavirüs  (Covid-19) sebebiyle 
yayınlanan ‘65 Yaş ve Üstü ile Kronik 
Rahatsızlığı Olanlara Sokağa Çıkma 
Yasağı Genelgesi’ kapsamında alınan 
tedbirlerden dolayı vatandaşların mağdur 
olmamaları, sağlık başta olmak üzere 
tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması 
için oluşturulan ‘Çekmeköy Vefa Sosyal 
Destek Grubu’ çalışmalarına devam 
ediyor. Çekmeköy Kaymakamlığı 
koordinasyonunda yürütülen çalışmalar 
ile kaymakamlık ve belediye binasında 
oluşturulan çağrı merkezi sistemi ile 
gelen istek ve talepleri not alan ekipler 
büyük bir titizlikle genelge kapsamındaki 
vatandaşlara hizmet sunuyor.
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65 YAŞ ÜSTÜ 
VATANDAŞLARA 
YARDIM ELİ
Çekmeköy Belediyesi Sosyal Yardım 
İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ‘65 Yaş 
ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlara 
Sokağa Çıkma Yasağı Genelgesi’ 
kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
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Bu kapsamda Çekmeköy 
Belediyesi Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü tarafından yapılan 
çalışmalarla; yaşlılık, hastalık 
gibi çeşitli nedenlerle kişisel 
ve ev temizliklerini kendileri 
yapamayan ya da yetersiz 
kalan vatandaşların evlerine 
gidilerek, temizlik ve bakım 
hizmeti veriliyor. Ayrıca genel 
hizmetler kapsamında olan 
yardım kolisi ve günde iki öğün 
sıcak yemek hizmeti de devam 
ediyor. Belediyeye bağlı ekipler 
koruyucu kıyafetleri, eldiven ve 
maskeleriyle yardımları ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırıyor.



DÜNYAYI
SARSAN
SALGIN
HASTALIKLAR
İnsanlık tarihi boyunca yaşanan çeşitli felaketlerde milyonlarca insan 
hayatını kaybetti. Bu felaketler arasında salgın hastalıklar da önemli bir 
yer kaplıyor. En son yaşanan Corona Virüs (Covid-19) salgını ile dünya, 
büyük bir sarsıntı yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Bu yazımızda 
tarih boyunca yaşanan ve büyük kayıplara yol açan salgın hastalıklardan 
bahsettik. En büyük dileğimiz Covid-19’un son olması ve bu tip salgınları 
bir daha hiç yaşamamak…
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Rus Vebası
1770-1772 yılları arasında Rusya’da 
görülen veba hastalığının, 50 bin 
üzerinde insanın ölümüne yol 
açtığı tahmin ediliyor. 

"Kara Ölüm” Veba Salgını
İnsanlık tarihinin en ölümcül salgınlarının başında “kara 
ölüm” olarak da nitelendirilen veba salgınları geliyor. 
Tarihteki veba salgınları Atina, Antoninus, Kıbrıs, Justinianus 
gibi isimlerle değişik tarihlerde patlak verdi ve milyonlarca 
insanın ölümüne yol açtı. 541–542 yılları arasında Avrupa’yı 
sarsan salgında 25–50 milyon arasında kişi hayatını kaybetti. 
Veba salgınlarının en büyüklerinden biri 75 ile 100 milyon 
insanı öldürdüğü tahmin edilen Kara Veba salgını oldu. 
1347-1351 yılları arasında Avrupa’da büyük yıkıma yol açan 
veba salgını, Asya'nın güney batısında başlayarak 1340'lı 
yılların sonlarında Avrupa'ya ulaştı. Salgına Yersina Pestis 
adlı bakterinin yol açtığı düşünüldü.

Kolera Salgınları
Vibrio Cholerae adlı bakteriyle gelişen kolera, bağırsak enfeksiyonuna daha sonra da şiddetli ishale 
neden olan bir hastalık. 1817-1824 yılları arasında Asya ve Avrupa’da ortaya çıkan ilk kolera salgını 
100 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. 1829-1851 yılları arasında tekrar ortaya çıkan ikinci 
kolera pandemisi de yine 100 binden fazla insanın ölümüne yol açtı.  Üçüncü kolera pandemisi 
Rusya’da 1852-1860 yıllarında ortaya çıktı. Bu salgında 1 milyon kişinin hayatını kaybettiği 
düşünülüyor. Salgın daha sonra Ortadoğu, Hindistan ve Almanya’da görüldü ve yine çok fazla 
insanın ölümü ile sonuçlandı. Osmanlı İmparatorluğu’nda da 1912-1913 Balkan Savaşı sırasında 
görülen kolera salgını ciddi kayıplara sebep oldu. Altıncı kolera pandemisi Avrupa, Asya ve Afrika’yı 
vurdu, 800 bin kişi yaşamını yitirdi. 

İspanya Büyük
Sevilla Vebası
İspanya’da 1596-1602 yılları 
arasında ve 1647-1652 yılları 
arasında görülen “kara ölüm", 
İspanya’da sayısı tahmin 
edilemeyen ölümlere yol açtı. 

Viral Kanamalı Ateş Salgını
4 ayrı RNA virüsünün yol açtığı “kanamalı ateş” salgınları, 1545-1548 yılları arasında Meksika’da 
ortaya çıktı ve tahminen 5 ile 15 milyon arasında insanın yaşamının sonlanmasına sebep oldu. İkinci 
salgın da yine Meksika’da 1576 yılında görüldü. Bu salgında da 2–25 milyon arasında kişinin hayatını 
kaybettiği düşünülüyor. 
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Çiçek Hastalığı Salgını
Çiçek hastalığı her yaşta ve her cinste görülen, irinli kabarcıklar dökerek vücutta izler bırakan, ateşli 
ve ağır seyreden bulaşıcı bir hastalıktır. Çiçek hastalığı da tarihte en çok ölüme yol açan hastalıklar 
listesinde bulunuyor. Çocuklarda daha sık görülen çiçek hastalığının Variola major ve Variola 
minor olmak üzere iki tipi bulunuyor. 1630-1634 yıllarında Amerika, 1702-1703 ve 1733’de 
Kanada’da, Yeni Fransa’da, 1738’de Güney Carolina’da, 1755-1756 ve 1763’te Kuzey Amerika’da, 
1789-1790, 1828 ve 1857’de Avustralya’da, 1870-1871’de Almanya’da, 1885’de Montreal’de, 1972’de 
Yugoslavya’da ve 1974’de de Hindistan’da görülen bu hastalık pek çok insanın ölümüne sebep 
oldu.

Tifüs Salgını
1816-1819 yıllarında İrlanda’da ve 
1847-1848 yıllarında Kanada’da yaklaşık 
20 bin kişinin ölümüne sebep olan 
salgın 1918-1922 yıllarında da Rusya’da 
görülmüştür. 

HIV-AIDS Salgını
2014 yılında dünyada yaklaşık 
36,9 milyon insanın HIV pozitif 
olduğu belirtildi. 2010 yılında 
1,8 milyon insan AIDS nedeniyle 
hayatını kaybetti. Bu sayı 2005 
yılında 2,2 milyondu. The Lancet'te 
yayınlanan bir raporda, 2015 Global 
Hastalık Yükü Çalışmasına göre HIV 
enfeksiyonunun 1997 yılında 3,3 
milyon hastayla zirve noktasına 
eriştiği tahmin ediliyor.

Grip Pandemisi
1889–1890 yıllarında dünya çapında grip pandemisi 
görüldü. Bu salgında 1 milyonun üzerinde kişi hayatını 
kaybetti.  1918-1920 yılları arasında yine dünya çapında 
grip pandemisi görüldü. (H1N1 virüsünün ölümcül bir 
alt türü yol açtı.) Bu salgının dünya üzerindeki etkisi çok 
büyük oldu. 75 milyon kişi salgına yenik düştü. 1957-
1958 Asya Gribi ve 1968-1969 Hong Kong gribi de yine 
dünya çapında 2 milyonun üzerinde kişinin yaşamını 
kaybetmesine sebep oldu. 
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Domuz Gribi 
2009 salgınına neden olan virüs influenza A virüsünün alt türlerinden biri olan H1N1'dir. 
Domuzlarda oluşan virüse çok benzediği için adına Domuz Gribi denmektedir. Hastalık tıp alanında 
İngilizce swine influenza virus kelimelerinin baş harflerinin bir araya getirilmesiyle kısaca SIV olarak 
adlandırılır. 2009 yılında Meksika'da başlayıp dünyaya yayılan virüs, 191 ülkede yaklaşık 800.000 
kişide görüldü, 8.238 kişi H1N1 virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi. Türkiye’de domuz gribinden 415 
kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip Corona Virüs 
Salgını (COVİD 19) 
2019 sonlarında, Çin’in Wuhan 
kentinde ortaya çıktı. Yüksek ateş, 
öksürük ve sonrasında gelişen zatürre 
ile seyreden yeni tip corona virüs 
hızla yayılarak tüm dünyayı etkisi 
altına aldı. Son verilere göre dünya 
genelinde 385 bini aşkın kişi virüse 
yakalandı, ölü sayısı 17 bin'e yükseldi. 
Virüsün yayıldığı ülke ve bölgelerin 
sayısı ise 195'i geçti ve sayılar her 
geçen gün artıyor.

Ebola 
Salgını 
Batı Afrika Ebola salgını, 
Aralık 2013'te Gine'de 
başladı. Liberya, Sierra 
Leona gibi Batı Afrika 
ülkelerine yayılan ve 
Haziran 2016'da sona 
eren salgın sonucunda 
virüs 28 bin 616 kişiye 
bulaşmış ve 11 bin 325 
kişi hayatını kaybetmişti.

SARS Salgını
2002-2003 yılları arasında Asya ve Kanada’da etkili olan şiddetli akut solunum yolu 
sendromu (severe acute respiratory syndrome, SARS), corona virüsün (SARS-CoV) neden olduğu 
bir solunum yolu sendromudur. Kasım 2002 ve Temmuz 2003 tarihleri   arasında Hong Kong'da 
başlayan SARS salgını neredeyse pandemik hale geldi ve dünya çapında 8422 vaka görüldü, 916 
ÚMàN�HFSÎFLMFǵUJ��%àOZB�4BǘM�L�½SHàUà̓ÚMàN�PSBO�O�������PMBSBL�BÎ�LMBE���4"34�TBMH�O��IBGUBMBS�
içinde Hong Kong'dan 37 ülkeye yayıldı. Bugün itibarıyla SARS’ın yayılması tamamen önlenmiş 
durumda. Ancak, SARS hastalığının (çiçek hastalığı aksine) eradike edildiği iddia edilmemekte. 
Bazı hayvan popülasyonlarında hala doğal ana rezervuar olarak mevcut olabileceği ve gelecekte 
insanlarda tekrar hastalık yapabileceği düşünülüyor.

Ümit ŞENER
Gazeteci-Yazar
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Bahar... 

Ağızdan çıkışı, söylemesi 
bile ciğerlerimizdeki havayı 
huzurla buluşturuyor. 
Mahmurluğunu henüz 
üzerinden atamamış olsa 
da tabiat; vuslata yaklaşmış 
sevgili gibi, her sabah daha 
bir güzelleşiyor. Baharın 
müjdecisi cemrelerin damla 
damla düşmesiyle, ergenliğini 

aşıp, serpiliyor. 
Güneş; kimi zaman gökkuşağı 
eşliğinde süzülürken, gönlü 
olan yar gibi, hem nazlı 
hem ısrarcı... Öyle huzur 
verici ki; yakmıyor, rahatsız 
etmiyor. Her doğuşunda 
ve parlamasında “Tüm kış 
bulutların arasından sıyrılmayı 
nasıl da sabırla bekledim!” 
diye haykırıyor. “Baharı 
bekleyen kumrular” eserinde 
bahsedildiği gibi;  sadece 
kumrular beklemiyor demek 
ki baharı. Güneş de bekliyor, 

bizler gibi...
Ne bulutlar ne de ağaçlar 
tedirgin değil artık, çünkü 
rüzgar sert sert değil, 
türkü mırıltılarıyla esiyor. 
Mutluluk konduruyor estiği 
her yere. Yaprağa, ağaca, 
taşa, toprağa, canlılara ve 
tabi gönüllerimize... İklim 
çiçek açtırıyor hepimize. 
Tomurcuklandırıyor 
duygularımızı. Canlandırıyor 
yaşam sevincimizi... Tabiat 
sıkıldı, silkeleniyor her 
cemrede. Örnek oluyor 

YineYeni d e n
Köşe Yazısı
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bizlere. Her bir çiçek 
açışta zorlu günleri geride 
bırakıyor. Elbette kimi 
zaman çiçekler dalından 
düşüyor ama yılmıyor 
doğa, yine bize örnek 
oluyor. Küçük bir esintide 
düşen çiçeğin ardından 
“Tek çiçek kaybıyla bahar 
bitmez” diye haykırıyor 
insanoğluna... “Sıkıntılara 
takılma, her yeni gün yeni 
bir umut, yeni bir bahar 
günü” tavsiyesini yineliyor.
Hala dört mevsimi 

yaşayabilen şanslı 
insanlar olarak, baharın 
keyfini çıkarmanın, çiçek 
tarlalarında dolaşmanın ve 
hatta başımıza çiçeklerden 
taç yapmanın tam zamanı. 
Uyanan tabiat gibi bizler 
de ruhlarımızı kalplerimizi 
ve gönüllerimizi uyandırıp, 
bu muhteşem anların 
kıymetine varıyoruz. 
Hepimiz, kapalı 
mekanlardan, doğaya, 
güneşe, melteme ve bahar 
yağmurlarına kavuşuyoruz. 

Yeter ARSLAN

Tabiat yazlık yemyeşil halısını 
sermeye hazırlanırken, motif motif 
çiçekler işliyor bir yandan da... Bu 
aklı çelen manzara, keyfimize keyif 
katıyor. 
Cana can katan enerjisiyle bahar, 
Rabbe imanın arttığı mevsim. 
Bir düşünsenize; hangi güç kuru 
dalı yemyeşil edip, üstüne bir 
de meyvesiyle hem göze, hem 
dile zevk-i sefa yaşatabilir? Gün 
bitiminde sanki bir güç güneşin 
ışıltısını her bir ağaç dalına eliyor. 
Sabah bir de bakıyorsunuz, bir 
ağaç daha çiçeklenmiş. Tabiat, hep 
olumlu yönde şaşırtıyor bizleri. 
Son cemre henüz taptaze iken; 
bu enerjiye sadece camlarımızı 
değil, yüreklerimizi de açıyoruz. 
Gönlümüzdeki suskunluğun, 
yoksulluğun, biçareliğin geride 
bırakılacağı anın dönüm 
noktasındayız. Yeni başlangıçların, 
yeni umutların, yeni hayallerin 
gerçekleşmesi noktası!
Kışın kasvetiyle kalplerimizde 
oluşan öfkeden, hüzünden, 
yorgunluktan, bahar sayesinde 
T�ZS�M�ZPSV[��;PSMV�WF�T�L�D��àTUFMJL�
kasvetli günlerin ardından şimdi 
mutluluk zamanı... Kar altında 
bekleyen planlarımızın baharın 
gelmesiyle gerçekleştirilmesi 
zamanındayız. Mevsimlerin 
gökkuşağı olan ilkbahar; 
ışıltılarıyla, yeri göğü ve tüm 
mahlukatı uyandırıyor. Yine 
yeniden can veriyor adeta. 
Tabiatın bu umut dolu halini 
seyre dalmışken, oluşan bu 
coşkuyu, şen şakrak hali, melodi 
eşliğindeki tebessümleri kimse 
kaçırmak istemez değil mi? Artık 
umutlarımızı toplamaya başlamalı, 
planları gerçekleştirmek için 
harekete geçmeli ne dersiniz?

Gönül Demet
Kağıt Rölyef Tasarımcısı

gonul.demet.02@gmail.com
Instagram: gonulgozuyle.kagitrolyef 
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Bir yer düşünün ki sadece 
taş yapıtlarla görkemini 
gösteren, üzerlerinde yazı 
değil kabartmalarla hayranlık 
uyandıran, insanlık tarihinde 
ve mimarisinde bu zamana 
kadar bildiğimiz her şeyi 

yeniden sorgulamamıza ve araştırmamıza 
neden olan, en önemlisi de bizim 
topraklarımızda yer alan Göbeklitepe’yi ne 
kadar tanıyoruz?

Göbeklitepe ilk kez 1963 yılında, Türk ve 
Amerikan bilim insanlarının bir yüzey 
çalışması yaptıkları sırada keşfedilmiştir. 
Şanlıurfa ilinin 15 km kuzeydoğusunda, 
merkeze bağlı Örencik Köyü yakınlarındaki 
dağlık alan üzerinde yer almaktadır. Bu 
alan ilk farkedildiğinde tepenin çevresinde 
bulunan kireç taşı blokları nedeniyle buranın 
bir mezarlık olabileceği sanılmıştır. Ancak 
daha sonraları devam eden arkeolojik 
kazılarla birlikte buranın bir tapınak olduğu 
anlaşılmış ve  2018 yılında UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’ne alınmıştır.

Göbeklitepe tapınaklarının mimari yapısını 
JODFMFZFDFL�PMVSTBL��#V�ZBQ�MBS�O�EJLLBU�
çekmesindeki unsur T biçiminde olan 
ve üzerinde soyut sembol ile hayvan 
kabartmaları bulunan dikili taşların olması 
diyebiliriz. Bunlara ek olarak tapınak, T 
biçimindeki dikili taşların içinde bulunduğu 
dairesel yapılardan oluşmaktadır. Bu 
dairesel yapılardan çapı 10-30 metre 
arasında değişen toplamda 20 adet dairesel 
yapı bulunmaktadır. Dairesel yapıların 
merkezinde iki adet ve çevresinde 10 ile 12 
adet arasında T biçiminde yaklaşık 200 tane 
dikili taş bulunmaktadır.

Peki arkeologlara göre en eski tapınaklardan 
biri olan Göbeklitepe’yi neden bütün dünya 
konuşuyor?

Neolitik Döneme ait olan bu tapınak nasıl 
oluyor da, yaşamını avcı-toplayıcı olarak 
sağlamaya çalışan, belki de düşünce yapısı 
olarak din ve soyut düşünceden yoksun 
hatta yerleşik hayatı henüz keşfetmemişken, DÜ
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sembolik olarak anlattıkları bir tapınak inşaa 
edebiliyorlardı? Bugüne kadar bu sorulara 
cevap bulabilmek adına Göbeklitepe’nin 
neden inşaa edildiği hakkında bir çok iddia 
ortaya atılmıştır. Bunlardan en önemlileri 
Aden Bahçesi, Babil Asma Bahçelerinin 
kalıntısı, Şaman tapınağı ve uzaylıların 
merkezi olduğudur. Ancak bugüne kadar 
yapılan kazılar Göbeklitepe’nin bir 
tapınak olduğunu göstermiştir. 
Göbeklitepe’de arkeolojik olarak 
kazı çalışmaları yapılmaya devam 
edildikçe insanlık tarihine 
ve mimari tarihimize 
ışık tutmaya devam 
edecektir.

Furkan Kaplan
Mimar
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2019 yılının son günlerinde Çin’in 
Hubei Eyaleti’ne bağlı Wuhan şehrinde 
hastaneye başvuran pnömoni 
vakalarında bir kümelenme olduğu fark 
edilmiştir. İlk vakalar, epidemiyolojik 
olarak Wuhan’daki bir hayvan pazarı 
ile ilişkilidir.  27 Aralık 2019 tarihinde 
Wuhan’daki bir hastaneye ağır pnömoni 
tanısıyla üç hasta yatırılmıştır.

İlk vaka,  Wuhan’daki hayvan pazarında 
balık satıcısı olan 49 yaşında bir 
kadındır. Bu vakada hastalık, 23 
Aralık 2019 tarihinde ateş, öksürük 
ve göğüste sıkışma hissiyle belirti 
vermiştir. Dört gün sonra ateşi düşmüş, 
öksürük ve nefes darlığı ise artmıştır 
ve Toraks BT’de pnömoni ile uyumlu 
bulgular görülmüştür. İkinci hasta, 
hayvan pazarından sıklıkla alışveriş 
yapan 61 yaşında bir erkektir. Bu 
vakada, ateş ve öksürük 20 Aralık 
2019 tarihinde başlamıştır. Hasta 
bir hafta sonra solunum sıkıntısı ile 
hastaneye başvurmuştur. Hastanede 
ilk iki gün içinde giderek kötüleşmiş ve 
entübe edilerek mekanik ventilatöre 
bağlanmıştır. 

Aralık ayının son günlerinden Çin’in 
bir şehrinde yaşanan ve kimsenin 
dikkat etmediği bir hastalık 2020 
senesine damga vuracaktır. İşte 2020  
itibarıyla gün gün yaşanan Corona Virüs 
kronolojisi.

1 Ocak’ta
hastaların bir bölümünün Hunan Deniz Ürünleri 
Pazarı’nda çalıştığının ortaya çıkması üzerine, 
pazar kapatıldı. Uzmanlar bir yandan da 
yeni yılın ilk haftasında virüsü tanımlamaya 
çalışıyordu. Yeni virüsün 2002-2003 yılında 
dünya çapında 770 kişiyi öldüren şiddetli 
akut solunum sendromu SARS virüsü olmadığı 
ortaya çıktı.

7 Ocak’ta
Dünya Sağlık Örgütü, Corona ailesine mensup 
yeni bir virüsün bu hastalıklara yol açtığını 
açıkladı. 2019-nCoV ismi verilen yeni tip Corona 
virüsü, SARS ve genel soğuk algınlığı virüsü ile 
aynı aileden geliyordu.

11 Ocak’ta
Çin, yeni tip Corona virüsünden ilk ölümü 
açıkladı. 

İnsanlarda ve hayvanlarda hastalığa yol açabilen ve birçok 
türü bulunan virüslere "Coronavirus" denilmektedir. Hastalığın 
ilk çıktığından bugüne kadar olan seyri, gün gün şu şekilde 
gerçekleşti

CORONOVİRÜS 
(COVİD-19)   
KRONOLOJİSİ
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13 ve 15 Ocak’ta 
hem Tayland hem Japonya birer Corona virüsü 
vakası açıkladı. Her iki kişinin de yakın zamanda 
Çin’in Wuhan kentini ziyaret ettiği belirtildi.

17 Ocak’ta
Wuhan’dan ikinci ölüm haberi geldi.

20 Ocak’ta
Dünya Sağlık Örgütü Corona virüsü raporunu 
yayınladı. Wuhan’da altı kişi hayatını kaybetti.

21 Ocak’ta
ABD’nin Washington eyaletinde, Wuhan’dan 
yeni dönmüş bir kişide Corona virüsü görüldüğü 
açıklandı. 

22 Ocak’ta
Çin’de ölü sayısı 17, vaka sayısı 550’ye çıktı.

22 Ocak’ta
Türkiye’den de salgınla ilgili ilk açıklama geldi. 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an Dünya 
Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için 
önermiyor ama bu anlamda da termal kamera 
dahil bütün hazırlıklarımızı yaptığımızı özellikle 
söylemek istiyorum. Tedirgin olunmaması, şu 
an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu 
olmadığını özellikle belirtmek istiyorum" dedi.

23 Ocak’ta
Wuhan’dan gelen karantina haberi Corona 
virüsü salgını riskini açıkça ortaya koydu. 
Wuhan’dan çıkışlar yasaklandı; şehir dışına 
yapılacak uçuşlar ve tren seferleri durduruldu. 

24 Ocak’ta
Hubei eyaletinde karantina altına alınan 
şehirlerin sayısı 13’e çıktı. Karantinadan 
41 milyon kişi etkilendi. Çin hükümeti 
26 kişinin öldüğünü, 830 hastanın müşahede 
altında olduğunu açıkladı.

24 Ocak’ta
Pekin hükümeti, Çin Seddi ve birçok turistik 
yerin kapatılacağını açıkladı.

25 Ocak’ta
Pekin  başlayacak olan tüm Çin yeni yılı 
etkinliklerini iptal etti.

27 Ocak’a
gelindiğinde 18 şehirde 56 milyon kişi Çin’de 
karantina altındaydı. Yeni vaka sayısı hızla 
tırmanarak 4 bin 500’ü aştı. 

30 Ocak’ta
Dünya Sağlık Örgütü’nden beklenen açıklama 
geldi. Örgüt küresel acil durum ilan ettiğinde 
Çin’de 31 bölgeye yayılan Corona virüsü 7 bin 
700’den fazla kişiye bulaşmış, 170 can almıştı. 
31 Ocak’a kadar Hindistan, Filipinler, Rusya, 
İspanya, İsveç ve İngiltere de virüsün görüldüğü 
ülkeler arasına katıldı.

Şubat ayına girildiğinde Çin’de 
vaka sayısı 12 bine dayandı.
1 Şubat’ta
Açıklanan can kaybı sayısı Çin’de 159’du. 
Avustralya, Kanada, Almanya, Japonya, 
Singapur, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve 
Vietnam’dan yeni vaka haberleri geldi.
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Wuhan kentinden tahliye edilen 32’si Türk 
42 kişiyi taşıyan askeri uçak da Ankara’ya 
gitti. Yolcular, Dr. Zekai Tahir Burak 
Hastanesi'nde karantina altına alındı.

2 Şubat’ta
Çin dışındaki ilk ölüm haberi Filipinler’den geldi. 
Şubat’ın ilk haftası sona ererken Çin’de ölü 
sayısı 563, vaka sayısı 28 binin üzerindeydi. 
Dünya Sağlık Örgütü ise yeni tip Corona 
virüsüne karşı hala bilinen etkili bir tedavi 
bulunamadığını duyurdu.

5 Şubat’ta
Güneydoğu Asya’da iki  haftalık turunu 
tamamlayan yolcu gemisi Diamond Princess, 
Japonya’nın Yokohama limanında karantina 
altına alındı. 3 bin 600’den fazla yolcu ve en az 
100 kişilik mürettebat taşıyan gemide Corona 
virüsü vakaları hızla tırmandı.

Türkiye’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
halen seyahatlere kısıtlama talebi 
gelmemesine rağmen Çin ile uçuşların 
geceden itibaren durdurulacağı açıklandı.

7 Şubat’ta
Tüm dünyada tepkilere neden olan bir ölüm 
haberi geldi. Corona virüsüyle ilgili ilk uyarıları 
yapan ve çalıştığı hastanede virüsü kapan 
Doktor Li Wenliang'ın öldüğü duyuruldu. Polis 
Aralık ayında Li’nin de aralarında olduğu 8 
doktora, ortaya çıkan virüs hakkında sosyal 
medya üzerinden arkadaşlarını bilgilendirdikleri 
için uyarı cezası vermişti.

10 Şubat
Çin’de ölü sayısı 908’e çıktı vaka sayısı ise 40 
bin 171’e yükseldi. 

11 Şubat’ta
Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip corona virüsünün 
adını “Covid-19” olarak belirledi. Aynı gün 
Çin’de ölü sayısı 1000’i aştı. 

13 Şubat’ta
Corona virüsü Çin’de 1300 can almış; 60 bin 
kişi etkilenmişti.

13 Şubat’ta
Japonya’dan ilk ölüm haberi geldi. Kuzey Kore 
sınır kapılarını kapattığını duyurdu.

14 Şubat’ta
Mısır’ın bir vaka açıklamasıyla Corona 
virüsü Afrika kıtasına da giriş yapmış oldu. 
Avrupa’dan ilk ölüm haberi de Fransa’dan geldi.

15 Şubat’ta
Ölü sayısının 1500’ü aştığı belirtildi.

17 Şubat’ta
Çin vahşi hayvanların tüketimini ve ticaretini 
yasaklamak için tasarı hazırladı. 

17 Şubat’ta
Türkiye’de de 90 dakikada virüsü teşhis 
edebilecek ve Dünya Sağlık Örgütü’nün 
belirlediği güvenilir sonuç elde etme koşullarına 
uygun yerli tanı koyma kiti tanıtıldı.

18 Şubat’ta
Çin’de günlük vaka sayısındaki artış ilk defa 2 
binin altında kaldı. 

19 Şubat’ta
İran, sınırları içinde iki kişide Corona virüsü 
saptandığını ve bu kişilerin hayatlarını 
kaybettiğini açıkladı. 

20 Şubat’ta
Güney Kore’den ilk ölüm haberi geldi, vaka 
sayısı tırmanışa geçerek 204’e ulaştı. 

21 Şubat’ta
İsrail ilk vakasını açıkladı, İtalya’nın 
kuzeydoğusunda da vaka sayısı 6’ya çıktı.

22 Şubat’ta
İtalya’dan iki ölüm haberi geldi. İran da Corona 
virüsünde altıncı ölümü bildirdi. Çin’de vaka 
sayısında düşüş devam ederken Güney Kore’de 
bir günde 229 yeni vaka tespit edildi.

23 Şubat 
İran’la sınırlar kapatılmaya başlandı.

İtalya’da süren Venedik Karnavalı 
erken final yaptı; spor müsabakaları da 
ertelendi.

İtalya'da Corona virüsünden 
ölümler artıyor
24 Şubat’ta
Kuveyt, Bahreyn, Irak, Afganistan ve Umman 
ilk Corona virüsü vakalarını açıkladı. Güney 
Kore’de vaka sayısı 830’u aştı. 77 bin 200’de 
fazla vakanın görüldüğü Çin’de ölü sayısı 2 bin 
595 oldu.
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25 Şubat’ta 
İran’da sağlık bakan yardımcısı da corona 
virüsü kaptığını açıkladı. Ülkede toplam vaka 
sayısı 95’i buldu, 15 kişi hayatını kaybetti. 
Güney Kore’de vaka sayısı 977’e İtalya’da 
229’a çıktı.

26 Şubat’ta
Küresel çapta can kaybı 2 bin 800’ü buldu; 
vaka sayısı 80 bini aştı. Virüs Norveç, 
Romanya, Gürcistan, Pakistan, Makedonya ve 
Brezilya’ya yayıldı.

27 Şubat’ta 
Estonya, Danimarka, Kuzey İrlanda ve Hollanda 
da ilk vakalarını kaydetti. Dünya çapında 
virüsten enfekte olanların sayısı 82 bini, can 
kaybı 2 bin 800’ü aştı.

İtalya’da vaka sayısı 650’a fırladı, ölü sayısı 
17 oldu.

28 Şubat’ta
Suudi Arabistan Umre ziyareti için ülkeye en az 
24 ülkeden yabancıların ve turistlerin girişini 
durdurma kararı aldı.

29 Şubat’ta
Güney Kore’de  bir günde 813  vaka açıklandı, 
17 kişi hayatını kaybetti.

29 Şubat’ta
İran da bir günde 388 yeni vakayla toplam 593 
vakaya ulaştı; 43 kişi hayatını kaybetti. 

29 Şubat’ta
Katar da ilk vakasını açıkladı.

29 Şubat
ABD’den de Corona virüsü nedeniyle ilk ölüm 
haberi geldi.

1 Mart’ta
Türkiye, Irak Kürdistan bölgesi ile sınırını 
Corona virüsü endişesiyle kapatma kararı aldı. 

2 Mart’ta
Suudi Arabistan, Tunus ve Ürdün de ilk 
vakalarını açıkladı.

3 Mart’ta
İtalya’da ölü sayısı 79’a çıktı. Virüs 73 ülkeye 
yayıldı.

4 Mart’ta
Amerika’da ölü sayısı 3 gün içinde 9’a yükseldi.

5 Mart
Salgın 84 ülkeye sıçradı. Vaka sayısı 95 bini 
geçerken, can kaybı sayısı 3 bin 30’ü aştı.

6 Mart’ta
Hasta sayısı 100 bini geçti. Fransa'da yaşyan 
64 yaşındaki Halil Bıçkı, hastanede Covid 19 
hastalığından yaşamını yitirdi.

7 Mart’ta
Hasta sayısı 102 bini, can kaybı sayısı da 3 
bin 500’ü aştı. 4 bin 747 vaka ile salgının ağır 
seyrettiği İran’da 124 kişi hayatını kaybetti.

7 Mart
İran’da 124  kişi hayatını kaybetti. Ölenler 
arasında son seçimlerde milletvekili seçilen 
Fatemeh Rahbar da vardı.

8 Mart’ta 
İtalya'da  ve Suudi Arabistan’da birçok bölgede 
karantina ilan edildi. Okullar tatil edildi.

9 Mart’ta
Dünya’da vaka sayısı 110 bini aştı. 

9 Mart 
1100 vakanın görüldüğü Almanya 2 ölümle, 
ülkede ilk can kayıplarını ilan etti. 

10 Mart’ta
24 saatte İran’da 54 kişi, İtalya’da 168 kişi 
hayatını kaybetti. Lübnan ve Fas ilk can 
kayıplarını açıkladı. 

Dünya Sağlık Örgütü Pandemi 
İlan Etti
11 Mart’ta
Dünya Sağlık Örgütü, Corona virüsü salgınını 
pandemi kategorisine aldı. 

11 Mart
Türkiye’den ilk vaka açıklaması geldi. Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca, "Tanı, yüksek ateş 
ve öksürük şikayetinin araştırılması sonucu 
konulmuştur. Virüsü Avrupa temasıyla aldığı 
bilinmektedir" dedi.
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Amerikan Ulusal Basketbol ligi NBA, 
maçları askıya aldığını duyurdu. Karar Utah 
Jazz oyuncusu Rudy Gobert'ta Corona 
virüsü belirlenmesi nedeniyle alındı. Aynı 
akşam ünlü aktör Tom Hanks, eşiyle birlikte 
Avustralya'da yaptırdıkları Corona virüsü 
testinin pozitif çıktığını açıkladı.

12 Mart’ta
Can kaybı sayısı 4 bin 600’ü, vaka sayısı 126 
bini geçti. 

12 Mart
Türkiye’de ortaokul ve liseler 16 Mart'tan 
itibaren 1 hafta eğitime ara verdi. 23 Mart’tan 
itibaren eğitimlere internet ve televizyon 
üzerinden evden devam edileceği bildirildi. 
Üniversiteler de 3 hafta tatil edildi.

13 Mart 
Sabahı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 
bir kişide daha Corona virüsü tespit edildiğini 
açıkladı. Koca akşam saatlerinde üç yeni vaka 
daha tespit edildiğini bildirdi. Bakan Koca, 
Corona virüsü görülen beş kişinin doğrudan 
birbirleriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Türkiye ayrıca İran, İtalya, Güney Kore, Irak ve 
Çin’in ardından, Almanya, Fransa, İspanya, 
Norveç, Danimarka, Belçika Avusturya, İsveç 
ve Hollanda’ya da seyahat yasağı getirdi.

Kendini karantinaya alan Kanada Başbakanı 
Justin Trudeau'nun eşi Sophie Trudeau da 
Corona virüsüne yakalandı.

14 Mart’ta
Fransa’da vaka  4 bin 500’e yükseldi, 91 kişi ise 
yaşamını yitirdi.

15 Mart’ta
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Umre’den dönen 
bir kişinin Corona virüsü testinin pozitif 
çıktığını açıkladı. Umre ziyaretinden Türkiye'ye 
gelenler karantinaya alınmaya başlandı.

Twitter'dan paylaştığı mesajda Corona 
virüsü vaka sayısının arttığını açıklayan 
Koca yeni vaka sayısının 12, toplam vaka 
sayısınınsa 18 olduğunu bildirdi.
İspanya bir günde 2 bin yeni vaka tespit 
edildiğini ve 24 saatte 100’den fazla can 
kaybı olduğunu bildirdi. Ülkede ölü sayısı 
288’e vaka sayısı 7 bin 700’ün üzerine çıktı.

Almanya Corona virüsünün yayılmasını 
önlemek için sınırlarını kapatma kararı aldı.
İran’da 24 saatte 1209 Corona virüsü vakası 
doğrulandı. İran’da virüsten ölenlerin sayısı 
724’e çıktı.

16 Mart'ta
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca  "29 yeni tanı 
konuldu. Toplam hasta sayımız 47 oldu" dedi.

17 Mart'ta
Türkiye’de 89 yaşındaki hastanın hayatını 
kaybettiği açıklandı. 
İtalya'da  24 saatte 345 kişi hayatını kaybetti 
toplam  ölü sayısı 2 bin 503’e çıktı. 

18 Mart'ta
Corona Virüsü vaka sayısı tüm dünyada 200 
bini aştı. Can kaybı ise 8 binin üzerine çıktı.

Avrupa, Corona virüsü nedeniyle meydana 
gelen ölüm sayısında Çarşamba günü 
Asya'yı geçti. Çarşamba günü 3 bin 421 
ölümün yaşandığı Avrupa, pandeminin 
beşiği olan Asya'yı geçti. Aynı anda 
Asya'da 3 bin 384 ölü sayısı kaydedildi. 
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von 
der Leyen, AB'nin mücadelede çok geç 
kaldığını itiraf etti.

Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
Twitter'dan bir can kaybı daha açıkladı. 
Koca, 61 yaşında erkek bir hastanın 
yaşamını yitirdiğini ve 93 yeni vakayla 
hasta sayısının 191'e ulaştığını kaydetti.

Tom Hanks ve eşi Justin Trudeau'nun eşi Sophie Trudeau
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19 Mart’ta 
Diyanet İşleri Başkanlığı il müftülüklerine 
gönderilmek üzere genelge yayımlayarak 
daha önce alınan tedbirlerle ilgili oluşabilecek 
olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla 
cuma günü ve kandil gecesi camilerin kapalı 
tutulacağını ve cuma namazı için sela 
okunmayacağını bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca yaptığı açıklamada  vaka sayısını 359, ölen 
hasta sayısını 4 olarak açıkladı.

20 Mart’ta
Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle tüm 
özel ve vakıf hastaneleri pandemi hastanesi 
ilan edildi. 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Twitter 
hesabından yayımladığı mesajında yeni 311 
vakanın olduğunu ve 5 kişinin daha hayatını 
kaybettiğini açıkladı. Toplam vaka sayısı 670'e 
çıkarken, ölenlerin sayısı 9 oldu.

21 Mart’ta 
Tarım ve Orman Bakanlığı bahçe, park ve mesire 
alanlarında mangal yakılmasını yasakladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı saat 
17.00 itibarıyla 46 ülkeye daha uçuşların 
durdurulduğunu açıkladı. Böylece toplamda 68 
ülkeyle hava ilişkileri kesilmiş oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca;  277 yeni vakanın 
olduğunu, 12 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. 
Toplam vaka sayısı 947'ye çıkarken, ölenlerin 
sayısı 21 oldu

22 Mart’ta 
Cumhurbaşkanlığı kararıyla nafaka alacaklarına 
ilişkin icra takipleri hariç tüm icra ve iflas 
takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu
Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 
genelgeyle kamu kurum ve kuruluşlarında; 
dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışmaya izin 
verildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Twitter 
hesabından yayımladığı mesajında yeni 289 
vakanın olduğunu, 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 
yapılan toplam test sayısının ise 20 bin 345 

olduğunu açıkladı. Toplam vaka sayısı 1236'ya 
çıkarken, ölenlerin sayısı 30 oldu.

23 Mart’ta 
Millî Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu işbirliğiyle açılan ilkokul, 
ortaokul ve lise derslerinin uzaktan işlendiği 
TRT EBA TV yayınlarına başladı.
Galatasaray Kulübü ikinci başkanı Abdurrahim 
Albayrak ve Galatasaray futbol takımı teknik 
direktörü Fatih Terim'in COVID-19 testinin 
pozitif çıktığı açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca düzenlediği 
basın toplantısında Çin'den virüse iyi geldiği 
belirtilen bir ilaç (Favipiravir) getirildiğini ve 
yoğun bakımdaki hastalara uygulanmaya 
başlandığını açıkladı. Ayrıca bakan yeni 293 
vakanın olduğunu 7 kişinin yaşamını yitirdiğini 
açıkladı. Toplam vaka sayısı 1529'a, ölüm sayısı 
ise 37'ye çıktı.

24 Mart’ta
343 yeni tanının olduğu, 7 kişinin vefat ettiğini 
açıklandı. Toplam vaka sayısı 1872'ye, ölüm 
sayısı 44'e çıktı.

25 Mart’ta
Corona virüsünün İtalya, Çin ve İspanya’dan 
sonra en çok etkilediği dördüncü ülke olan 
komşu İran'da ölü sayısı 2 bin 77’ye yükseldi. 
Ülke genelindeki vaka sayısı ise yaklaşık 2 bin 
artarak 27 bin 17’ye ulaştı.

25 Mart’ta
Tokyo 2020 olimpiyatları 2021'e ertelendi.

25 Mart’ta
Türkiye'de uzaktan eğitim 30 Nisan'a kadar 
uzatıldı.

26 Mart
500 bini aşkın kişin korona virüse yakalandı, 
ölü sayısı 20 bine yükseldi. Korona virüs tespit 
edilen ülke ve bölgelerin sayısı 198’i geçti. 

Abdurrahim Albayrak Fatih Terim
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KORONAVİRÜS

DANIŞMA HATTI

Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az
20 saniye boyunca ovalayarak yıkayın.

Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza
en az 3-4 adım mesafe koyun.

Öksürme veya hapşırma sırasında ağız
ve burunu tek kullanımlık mendille kapatın.
Mendil yoksa dirseğin iç kısmını
kullanın.

Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının.

Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın.

Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin.

Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evinizde geçirin.

1 8
9

10

11

12
13

14

2

3

4
5
6
7

Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın.

Kıyafetlerinizi 60-90°C’de normal deterjanla yıkayın.

Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığınız 
yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin.

Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar 
ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin, 
maske takmadan dışarı çıkmayın.

Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın.

Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, 
uyku düzeninize dikkat edin.

Düşmeyen ateş, öksürük, ve nefes darlığınız varsa, 
maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun.

KORONAVİRÜS
ALACAĞINIZ TEDBİRLERDEN
DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR.

KORONAVİRÜS
RİSKİNE

KARŞI 14KURAL
Bilgi İçin : www.saglik.gov.tr



KURAL T.C. ÇEKMEKÖY KAYMAKAMLIĞI
Vefa İletişim Merkezi

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ
7/24 İLETİŞİM MERKEZİ

0216 600 0 600
0216 312 44 44

VEFA
İletişim Merkezi

112
155
156

Tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını
karşılayacak yakını bulunmayan, 

65 yaş üstü veya kronik hastalığı bulunan
vatandaşlarımızdan biriyseniz

veya çevrenizde bu durumda olan
vatandaş varsa, ihtiyaçlarını 

karşılayabilmemiz için 
Arayın
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EVDEKAL 
EVDEOYNA

#EvdeKal sloganıyla yapılan çağrılara uyarak evde geçirdiğimiz günler hem sağlıklı hem keyifli olsun. 
Bu günleri ailecek keyifle hatırlayacağımız günler olsun diye size bazı oyun tarifleri hazırladık. Evet, 
ailecek birlikte zaman geçirirken kitap okuyacak, sohbet edecek, bilmece bulmaca çözecek, oyunlar 
PZOBZBDBǘ�[��½ZMF�ZBQBM�N�PMVS�NV �;BNBO��CB[FO�CJSMJLUF�CB[FO�LFOEJNJ[MF�ZBǵBZBDBǘ�[�

ÇORAP TOP
Çoraplarınızı bir araya getirip iç içe sokarak istediğiniz büyüklükte bir top 
yapın. Topunuzun zıplamasını, daha hareketli olmasını isterseniz az şişirilmiş 
bir balonun etrafına çorap geçirerek hem ağırlık vermiş hem de hareketini 
kolaylaştırdığınız bir topunuz da olabilir. Sandalye veya taburelerden kale 
yaparak çocuklarınıza evde maç yapma imkânı sağlayın. Hatta hakemlik 
yapın ki, oyunu izlerken eşyalara veya çocuklarımıza zarar gelmesin. Tabii 
dikkat edelim, topunuz çoraptan da olsa şutlar çok sert olursa evdeki 
eşyalara zarar verebilir. Çoraplar temiz olsun dememize gerek yok sanırım. 
Yırtık ve eski olabilir tabii.

KAŞIKTA TOP
Yarışa başlama noktası belirlenir. 
Yarışın tamamlanması için girilip 
çıkılacak odalar ve güzergâh 
belirlendikten sonra oyunculara 
dezenfekte edilmiş birer kaşık ve 
küçük bir top verilir. Hatta herkes kendi 
kaşığını kendi temizler ve dezenfekte ederse 
iyi olur. Yarışmacılar kaşığın içine küçük topu 
koyarak kaşığın sapını ağzına alır. Başlama 

işareti ile birlikte 
yarış başlar. Topu 

kaşıktan düşürmeden güzergâhı 
tamamlayan ve başlangıç noktasına 

önce gelen yarışı kazanır. Topunu 
düşüren yarışmacı tekrar başlangıç 

çizgisine dönerek yarışa devam edebilir. 
Yarışı zaman tutarak da yapabilirsiniz. Her 
yarışmacı için kronometre çalıştırılır ve kim 
daha kısa sürede topu düşürmeden güzergâhı 
tamalarsa yarışı o kazanır.

Köşe Yazısı



53

MÜZİKLİ İSKEMLELER
Oyuncu sayısından bir eksik olarak sandalyeleri 
odanın tam ortasında oturma kısımları dışa dönük 
olacak şekilde dizelim. Ailemizin en büyüğü müzik 
açma ve kapama işini yapacak hakem olsun. Müzik 
eşliğinde sandalyelerin etrafında el çırparak dönmeye 
başlayalım. Hakem bir anda müziği kapattığında 
herkes kendine oturacak bir sandalye seçer ve oturur. 
Ayakta kalan oyundan çıkar ve bir sandalye eksilterek 
oyuna devam edilir.  Oyuncu sayımız az ise yanan 
oyuncuyu oyundan çıkarmadan da oynayabilirsiniz. 
Oyuna başlarken herkese 10 puan verilir. Her yanan 
oyuncudan 2 puan düşürerek oyuna devam edilir. 
Puanları biten oyuncu oyundan çıkar. Sandalye kapma 
esnasında birbirini itelemek ve yakın temas kurmak 
yasak tabii. 

BİZİM 
HİKÂYEMİZ
Oyuna ilk başlayan kişi isim, mekân 
ve zaman ifade eden üç kelime 
söyler. Mesela Ali, salı, balkon. 
Sırası gelen ikinci kişi bu kelimeler 
ile anlamlı ve hikâyemsi bir cümle 
kurar. Sonra yeni bir kelime 
ekleyerek hikâyenin devamını 
karşısındakine bırakır. Her sırası 
gelen oyuncu kendisine verilen 
kelime ile hikâyeyi tamamlarken 
yeni bir kelime ekleyerek oyunu 
devam ettirir. Cümlelerinizi 
yazarak kaydederseniz ailenizin 
hikâyesi kalıcı olur.

TREN
Oyun oynayacak herkes için bir kâğıt ve bir kalem hazırlayarak 
masanın etrafında toplanalım. Her kâğıda 1’den 19’a kadar rakamları 
aralıklı olarak yazalım. Oyuna ilk başlayan oyuncu, rakam yazdığı elini 
kapatarak gizlice bir rakam yazar. Diğer oyuncular tahminde bulunur. 
Eğer bilen olursa oyun hakkı ona geçer. Hiç kimse bilemezse oyuncu 
yazdığı rakamın dört kenarına çizgi çizer ve bir vagonu oluşturmuş 
olur. Vagonlar tamamlandıkça birbirine bağlantı yaparak trenini 
tamamlayan oyuncu bir de çuf çuf diyerek trenine duman çıkartma 
resmi yapar ve oyunu birinci olarak bitirir.

1 7

BOZUK PARA MAÇI
Masanın üzerine karşılıklı iki kale ve oyun alanına küçük engeller yapılır. 
İki oyuncu masanın iki ucuna geçer. İki oyuncuda da elinde dezenfekte 
edilmiş birer madeni para olur. Oyuna başlayan oyuncu madeni parayı 
kendi kalesinin önüne koyar ve iki fiske hareketiyle parayı hareket 
ettirir. Bu hareketlerde ortadaki engellere çarparsa oyun sırası diğer 
oyuncuya geçer. Engele çarpan oyuncu tekrar kendi kalesine döner ve 
baştan başlar. Hedef gol atmaktır. Bu maçta gol, rakip kaleye ulaşıp 
parasını kaleden içeri geçirmektir.

Köşe Yazısı
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BEŞ TAŞ
El göz koordinasyonunu geliştiren bu oyun için eşit boylarda, farklı renk 
tonlarında, hepsini avucunuzda tutabileceğiniz büyüklükte beş taşa 
ihtiyacınız olacak. Beş taş oyunu beş aşamalıdır. Oyun tek elle oynanır. 
Birler: Tüm taşlar yere serilir. İçinden bir taş seçilir. Seçilen taş havaya 
atılır ve o esnada yerden bir taş alarak aynı el ile havadaki taş yere 
düşmeden yakalanır. Yerden alınan taş kenara bırakılıp ikinci taş için 
tekrar bir taş havaya atılır ve o esnada yerden ikinci taş alınarak aynı el 
ile havadaki taş yere düşmeden yakalanır. Yerdeki dört taş bitene 
kadar bu işlem devam eder. İkiler: Tüm taşlar yere bırakılır. 
Oyun taşı seçilir. Taş havaya atılarak yerden iki taş birden 
alınır ve havadaki taş yere düşmeden aynı el ile yakalanır. 
Sonra diğer iki taş içinde aynısı yapılır. Üçler: Yerden önce üç 
taş sonra tek taş alınarak devam eder. Dörtler: Tüm taşlar 
elde iken bir taş havaya atılarak diğer dört taş yere bırakılır. 
Havadaki taş yakalanır ve tekrar havaya atılarak yerdeki dört 
taş aynı anda avuç içine alınır ve havadaki taş yakalanır. Beşler: Taşlar 
yere bırakılır. Bir tanesi seçilerek kalan taşların etrafında uygun bir 
yere diğer elin parmakları ile bir köprü yapılır. Rakip oyuncu yerdeki 
taşlardan birini seçer. Bu taş körünün altından en son ve bir kerede 
geçirilecek ve diğer taşlar köprü altından geçirilmeye çalışırken ona 
çarptırılmayacak. Bu kurallara dikkat ederek oyuncu elindeki taşını 
havaya atınca o yere düşmeden hem yerdeki bir taşı köprü altına 
sürükleyecek hem de havadaki taşını yere düşürmeden yakalayacak. 
Oyunun herhangi bir aşamasında oyuncu elinden taş düşürür veya 
havadaki taşı yakalayamazsa oyun sırası diğer oyuncuya geçer. Sırası 
gelen kaldığı yerden devam eder. Oyunu bitiren son aşama kamalardır. 
Beş aşamayı tamamlayan oyuncu tüm taşları eline alır hafifçe havaya 
atarak elinin tersi üzerinde yakalamaya çalışır. Tuttuğu taşın iki katı 
puan alır.

KELİME OYUNLARI
Aşağıda birden çok kelime oyunu var. Her oyunda farklı kurallarla kelime 
oyununu çeşitlendirebilirsiniz.
Oyunu başlatan bir kelime söyler. Sonraki o ilk kelimenin son harfi ile başlayan 
yeni bir kelime söyler. Onun söylediği kelimenin son harfi ile sıradaki oyuncu 
yeni bir kelime söyler. Oyun böyle sürdürülür.
Oyunu başlatan bir kelime söyler. Sonraki oyuncu, o ilk kelimenin son hecesi ile 
yeni bir kelime türetir. Oyun bu şekilde sırayla sürdürülür.
Karışık halde verilen sesli ve sessiz harflerden en fazla kelime türetme oyunu. 
Bu oyunda kâğıt veya tahta kullanılabilir.
Her iki yönden de okunabilen kelimeleri bulma oyunu.
Benzer ve zıt kelimeleri bulma oyunu.
Adam asmaca oyunu. Bu oyunun tarifini internetten bulabilirsiniz. 
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EVDE 
HAYAT 

VAR
Ǝ�Bîā�½�Ú���\�Ä�½�
Gezinti Yapın 
Koronavirüs sebebi ile kültür sanat 
etkinlikleri birer birer iptal edildi. 
Vizyona girecek filmler ertelendi. 
Setlerde çekimlere ara verildi.   
Virüsten korunmak adına kendimizi 
eve kapattığımız bugünlerde 
yapabileceğimiz eğlenceli aktiviteler 
yok değil. Mesela dünyanın birçok 
noktasındaki müzeyi evinizden 
ayrılmadan ziyaret edebilirsiniz.
Google Arts ve Culture, dünyanın 
dört bir yanındaki en ünlü müzelerin 
sanal turlarını ve çevrimiçi sergilerini 
size ulaştırıyor. Böylelikle dünya 
çapında 500’den fazla müze ve galeriyi 
çevrimiçi olarak gezmeniz mümkün.  

Ǝ�x�Ä¬��¬Ú�:êÚÞ��
Başlayın ya da Yeni 
Bir Dil Öğrenin
Bazı zamanlar dile getirdiğimiz 
zamanım olsa kursa gitsem ya da 
dil öğrensem dediğiniz ne varsa 
yapabilirsiniz. Youtube ve benzeri 
birçok paylaşım platformunda dil 
öğrenmekten, yemek pişirmeye birçok 
etkinliğe ücretsiz katılabilirsiniz. 

Koronavirüsten korunmak için başlatılan sosyal izolasyon sonrası 
evde neler yapılabileceğine ilişkin etkinlikleri sizler için derledik. 
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Ǝ�\×ËÚ�x�×Ä
Spor yapmak için illa ki spor salonunda 
olmanız gerekmez. Hiçbir alet olmadan 
da rahatça spor yapılabildiğini hepimiz 
biliyoruz. Yere bir havlu ve rahat 
kıyafetleriniz bunun için yeterli, spor 
ayakkabıya bile gerek yok. Nasıl 
ya da nereden başlayacağımıza ise 
yine telefon uygulamalarından ya 
da internetten yardım alarak karar 
verebilirsiniz. Unutmayın ‘Sağlam kafa 
sağlam vücutta bulunur’, hem de böyle 
bir zamanda kafayı da vücudu da dinç 
tutmak lazım. 

Ǝ��Ëāêº��áü�½�Ú�
Tamir Edin
Hep aksatırız evimizde tamir 
edilecekleri düzeltmeyi. Eğer çok 
profesyonel destek gerektirmiyorsa 
ve kendinizin yapabileceği bir tamir 
ise hiçbir zaman asla geç değildir. Bir 
senedir tamir edilmeyi bekleyen bir 
musluk mu var ya da dolap kapağı mı 
gıcırdıyor? Küçük tamirleri, internetten 
yardım alarak rahatlıkla halledebilirsiniz. 
Emin olun, siz bile ne kadar becerikli 
olduğunuza şaşıracaksınız. 

Ǝ�\¬Ä�Ã��%���Þ¬�����
  Düzenleyin
Çocuklu ailelerde animasyon filmleri 
ortak zevklere daha çok hitap edebilir. 
Popcorn hazırlayın, ışıkları kapatın ve 
telefonlarınızı bir kenara koyun. Gelen 
whatsapp mesajı ve diğer bildirimlere 
bakmayın. O bir buçuk saati zihninizi 
boşaltmak için kullanın.

Ǝ�:¬æ�×�IºêüêÄ
Yıllar önce alıp okuma listesine 
koyduğunuz ama okuyamadığınız 
kitapları okumanın vakti gelmedi mi? 
İster dijital ortamda isterse matbu 
olarak okuyabilirsiniz.

Ǝ���Ú¤¬�IºêüêÄ
Evinizde dergi yoksa internette birçok 
dergi bulabilirsiniz. Örneğin bu süreçte 
bilim teknik dergisi bütün arşivini sizler 
için açtı. https://services.tubitak.gov.
tr/edergi/user/index.jsp adresinden 
bütün sayları gözden geçirebilirsiniz.

Ǝ��ê����¬Ä�3����æ���¬Ä
Evinizde bireysel muhasebenizi 
yapabileceğiniz bir zaman dilimi 
bu günler. Zamanınızı; kendi 
hayatınızı, doğrularınızı, yanlışlarınızı 
gözden geçirip dua ederek, ibadet 
ederek, yanlışlarınıza tövbe ederek 
değerlendirebilirsiniz.

Ǝ��ËÞæ½�ÚÄā��Ú�üÄ
Uzun zamandır aramadığınız 
dostlarınızı arayarak onların halini 
hatırını sorun.

Ǝ�x�ā�x�āÄ�
Uzun zamandır yazmak istediğiniz ve 
elinize kalemi alamadığınız konular 
var ya, işte o konuları kaleme almak 
için en uygun zaman. Hatıralarınızı, 
kurguladığınız öyküleri, çocuğunuza 
anlatacağınız masalları yazmanın tam 
zamanı
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BEBEĞİMİ
BESLERKEN
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Ta taa! Vee bebeğiniz 6 aylık oldu.
Ek gıda dönemi başlıyor.
Peki, ne kadar hazırız?
Silahları kuşanalım mı hep birlikte?
Bebeklerin katı gıdalarla tanışması ve anne 
sütüne ek olarak dünyanın türlü tatlarını 
deneyimlemeye başlaması birçok anne 
baba için bir dönüm noktasıdır.
6 ay boyunca sadece anne sütü ile 
beslediğimiz bebeğimize ilk lokmayı 
tattırdığımız o an nefesler tutulur ve tadım 
denemeleri olumlu sonuç versin diye dua 
FEJMJS��


Hepimiz, bebeklerimizin faydalı ve sağlıklı 
besinlerden oluşan bir beslenme döngüsü 
olsun isteriz.

Sağlıklı sebze ve meyvelerle damak tadını 
oturtmak hatta bunu bir döngü haline 
getirerek yaşamı boyunca sağlıklı gıdalar 
ile beslenme alışkanlığı kazanmasını 
umarız.

Fakat işler pek de hayal ettiğimiz gibi 
gitmeyebilir.

Sağlıklı besinlerden oluşan harika 
karışımlar hazırlarız çoğu zaman. 
Bebeğimiz bu karmaşık beslenme şekline 
ayak uyduramaz.

Bebeklerin çoğu katı gıdaya merhaba 
dediği bu dönemde püreler ile tanışır.
Birçok sebzenin haşlanıp ezildiği ve bir 
bulamaca benzeyen öğün saatleri girer 
hayatlarına.

Kahvaltı için bebe bisküvisi, yumurta,  
pekmez, peynir gibi ayrı ayrı hepsi çok 
lezzetli fakat bir araya geldiğinde karmaşık 
ve tadımı zor bir menü ile baş başa kalırlar.
Dikkatli gözlemlerseniz böyle bir 
beslenme şeklinden çok da memnun olan 
bir bebek görmek güçtür.

Ayrıca beslenmenin, sadece vücudumuzu 
büyüttüğü kısmına odaklanırsak, 
beslenirken tatma duyusu gelişen 
bebeklerimizin zihin dünyalarına giren 
sinyalleri yadsımış ve haksızlık etmiş 
oluruz.

Kokular, dokular ve tatların hafızalarımızda 
bıraktığı o ilk etki çoğu zaman olay ve 
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durumu hatırlamasak da kalıcı izli bir his 
olarak yer eder benliğimize.

Yani bebeğimizin ilk tadım denemelerini 
yapmaya başladığı ek gıda sürecinde 
denediği her lezzetin teker teker sunulması 
ve tatları, renkleri, dokuları, hatta kokuları 
ile bir bütün olarak ne yediğini bilmesi 
sizce de bebeğinizin hakkı değil mi?

Bomba besleyicilikte olduğunu 
düşündüğünüz ve tamamen iyi niyetle 
hazırladığınız pürelere ya da lapalara bir 
LFSF�EF�BM�D��HÚ[àZMF�CBLTBO�[y

Tercih eder miydiniz, böyle bir görüntüdeki 
öğünü yemeyi?

Peki, sağlıklı gıdaları bebeğimize nasıl 
yedirebiliriz?

Hem de karşımızda doyurulmayı bekleyen 
daha 1 belki 2 dişi olan minik bir ağız 
varken.

Brokoli, karnabahar, pırasa, havuç, patates, 
yer elması gibi haşlandığında dağılmayan 

ve kemirerek yemeye uygun bulduğunuz 
tüm sebzeleri buharda bebeğinizin 
yiyebileceği bir kıvama getirip zeytinyağı 
ile biraz tatlandırdıktan sonra sunmayı 
deneyebilirsiniz.

Kahvaltı için hazırladığınız yumurta 
sarısını (8. aya kadar sadece sarısı), peynir, 
hurma, belki çekirdeği çıkarılmış bir zeytini 
mama sandalyesinde oturan bebeğinizin 
önüne koyup ilk tadımını yapması için 
bekleyebilirsiniz.

Her şey ilk andan itibaren mükemmel 
olacak diyemem elbette.

Biraz dökülüp saçılacak. Masada duran 
farklı renklerde, dokularda ve şekillerdeki 
besinlere önce dokunacak sonra 
koklayacak ve tabi her şeyde yaptığı 
gibi hala oral dönemde olan bebeğiniz, 
içgüdüsel olarak ağzına götürecek.
Bazen tadını sevip çiğneyecek bazen ilk 
etapta yadırgayıp tükürecek.

Sandalyesine beslenmesi için koyduğunuz 
her şeyi birer birer deneyecek.
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İlk günlerde sadece çok azını yiyecek belki 
kalanını sadece mıncıklayarak deneyim 
kazanacak.

Dışardan bakınca amaçsız ve başıboş bir 
tablo gibi görünebilir.

Fakat aksine, ne yaptığını bilen, bebeğine 
bu süreçte yeni lezzetlere alışması ve 
tanışması için bilinçli olarak zaman ve 
mekân tanıyan bir annenin izlediği yoldur 
bu.

Evet son yılların en trend beslenme şekli 
olan BLW yönteminden bahsediyoruz 
elbette ki.

BLW yani bebek liderliğinde beslenme 
bebeğin beslenmesine bir kaşık ya da 
çatal ile ebeveyn kontrolünde yapılan 
bir süreçten öte bebeğe, kendi kendini 
besleyebilme, damak tadını tanıyabilme, 
seçim hakkı sunabilme, elleri ile ağzı 
arasındaki mesafeyi deneyimlerken farklı 
tatların damağında bıraktığı o hoş hissi 
tecrübe edebilmeyi sağlamaktır. 

Yani bu yöntem der ki bebeğin kendi 
kendini beslemesi de aslında olasıdır.
Hatta daha makul ve anne için ileriye 
dönük bir yatırımdır.

Ağaç yaş iken eğilir. Madem bebek ek 
gıdaya geçiş sürecinde kendini beslemeyi 
öğrenebiliyorsa ilerleyen yaşlarında bu 
kazanılmış bir davranış olarak geçmez mi, 
hayatlarına?

Aslında bu yeni bir yöntem değildir fakat 
son yıllarda daha çok konuşulan ve vakit 
ayırılan bir beslenme şekli olarak annelerin 
hayatına girmiştir.

BLW (Baby –led weaning) yöntemi 
hakkında okuduğum bir kitapta şöyle 
diyordu;
“Birçok anne-baba özelikle üç ve daha 
fazla çocuğu olanlar bebeğin kendi 
kendine karar vermesine izin vermenin, 
hayatı herkes için kolay ve eğlenceli hale 

getirdiğini keşfetmiştir. Çoğunlukla hikâye 
şu şekilde gelişir; ilk çocukta söyleneni 
yapmışlardır ve çok sabır gerektiğini 
fakat karşılığının çok az olduğunu 
görmüşlerdir. İkinci çocukta bazı kuralları 
esnetip rahatlamış ve sürecin daha kolay 
olduğunu görmüşlerdir. Üçüncü çocukları 
doğduğunda o kadar meşguldürler ki 
bebeği neredeyse tamamen kendi haline 
bırakırlar.”

Yani süreç zor ve sabır istiyor. Kabul. Fakat 
ilerleyen yıllarda göstereceğiniz sabrı ek 
gıdaya henüz başladığınız bu süreçte 
gösterirseniz sonrasında kendi kendine 
beslenebilen, besinleri damağında 
ezmenin, suyunu çıkarmanın ve tatlarının 
birer birer farkına varmanın hazzını 
yaşayan bebeğiniz hem yemek yemenin 
farkına vararak beynine sağlıklı sinyaller 
göndermeyi başarabildiği için doğru 
beslenmeyi öğrenmiş olacaktır hem de 
bağımsızca beslenebilen, ebeveynlerine 
her durumda daha az yorgunluk getiren bir 
küçük misafir olacaktır.

Aç mı bu çocuk? diyen iç sesinize 
kulaklarınızı tıkayın, zaten hala emmekte 
olan bir bebek için ek gıda süreci sadece 
bir maceradır ilk zamanlarda. Yani 
tamamını bitirmese de tatması yeterlidir 
aslında.

Anne sütünü 6 aydan önce bırakmış 
bebeklerde ise zaten devam sütleri ve 
mamalar ile süte olan ihtiyaç ve doyum 
karşılanıyor bir şekilde. Bu yüzden doyana 
kadar değil tadana kadar yemelerini 
bekleyelim bebeklerimizden. 

Her şey gibi bu süreç de zamanla yoluna 
giriyor.

Bebeklerimizin karnı, kalplerinden daha az 
acıkıyor.

Yavrularımıza bol sevgiyle baktığımız, 
sebze ve meyve ile tatlandırdığımız mutlu 
TFSàWFOMFSF�Hà[FM�BOOFMFSy

Şüheda Uruk
Çocuk Gelişim Uzmanı ve Anne
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Ozon, oksijenden elde edilen 
ve doğada atmosfer tabakasını 
oluşturan 3 atomlu bir gazdır. 
İlk olarak Almanya’da tıbbi 
tedavide uygulandığı kabul 
edilen ozon tedavisi, uzun 
yıllardan beri tüm dünyada 
yaygın kullanım alanı 
bulmuştur. Doğal ozon, doğada 
fırtınalar ve güneşten gelen 
ışınların etkisiyle oluşmaktadır. 
Tıbbi tedavide kullandığımız 
ozon ise jeneratörler yoluyla saf 
oksijenden üretilmektedir.
Ozon tedavisi kandaki 
savunma hücrelerinin 
artmasını sağlayarak, savunma 
sistemimizi güçlendirmektedir. 
Vücudumuzun savunması 
güçlendiğinde dışarıdan 

gelen mikroplarla (virüs, 
bakteri, mantar ve kanser) 
daha iyi savaşmaktadır. Düşük 
dozda ozon çoğu bakteriyi 
öldürebilir. Ozon tüm mantar 
türleri, damar kireçlenmeleri 
ve damar tıkanıklıklarına karşı 
etkilidir, virüsler ile savaşır. 
Kırmızı kan hücrelerinin 
esnekliğini ve akışkanlığını 
arttırır, antioksidan enzim 
sistemini daha etkili yapar. 
Vücudumuzun antioksidan 
kapasitesini artırarak hücre 
yenilenmesine önemli katkılar 
sağladığı vurgulanmaktadır. 
Bu amaçla cilt gençleştirme 
ve vücudumuzdaki hücrelerin 
kendini yenilemesi amacıyla da 
ozon tedavisi kullanılmaktadır.

Ozon
tedavİsİ
nedİr?
Hangİ
hastalıklarda
kullanılır?

cİlt 
gençleştİrme ve 
vücudumuzdakİ 

hücrelerİn 
kendİnİ yenİlemesİ 

amacıyla da 
ozon tedavİsİ 

kullanılmaktadır
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Ozon Tedavİsİnİ Uygulama Şeklİ 
�t�.BKÚS�P[PO�UFEBWJTJ�	IBTUBO�O�
kendi kanı ozonlanarak ya da 
ozonlanmış serumu damar 
yolundan uygulama)
�t�.JOÚS�P[PO�UFEBWJTJ�	IBTUBO�O�
kendi kanı ozonlanıp, kas yoluyla 
uygulama)
�t�-PLBM�VZHVMBNB�	DJMU�ZBSBMBS�OEB�
ozon poşeti ile uygulama)

Ozon Tedavİsİnİn Kullanıldığı 
Hastalıklar;
�t�"OUJ�BHJOH�	IàDSF�ZFOJMFONFTJ

�t�#FM�CPZVO�T�SU�BǘS�MBS�O�O�
tedavisinde,
�t�(FÎJSJMNJǵ�GFMÎ�QBSLJOTPO�
hastalığı tedavisinde,
�t�,JSFÎMFNFMFSJO�UFEBWJTJ�
(diz kireçlenmeleri, kalça 
kireçlenmeleri, omuz 
kireçlenmeleri),
�t�'JCSPNJZBMKJ�UFEBWJTJ�	BǘS�M��LBT�
hastalıkları, tendinit denilen kas 
iltihapları),
�t�#FM�G�U�ǘ��UFEBWJTJOEF

�t�%BNBS�IBTUBM�LMBS�O�O�UFEBWJTJ�
(dolaşım bozukluğu),
�t�4BWVONBZ��HàÎMFOEJSNFL�
amacıyla,
�t�)FQBUJUMFSJO�UFEBWJTJOEF�ZBSE�ND��
yöntem olarak (hepatitC),
�t�3PNBUJ[NBM�IBTUBM�LMBS�O�UFEBWJTJ
�t�:BUBL�ZBSBMBS�O�O�UFEBWJTJ
�t�ƵFLFS�IBTUBM�ǘ�OB�CBǘM��
iyileşmeyen yaraların tedavisi,
�t�#Bǘ�STBL�JMUJIBQMBS�O�O�UFEBWJTJ
�t�:BO�LMBS�O�UFEBWJTJ�

Ozon Tedavİsİnİn Kullanımının 
Sakıncalı Olduğu Durumlar 
�t�)BNJMFMJL
�t�(MVLP[���GPTGBU�EFIJESPHFOB[�
eksikliği (baklaya karşı alerjisi 
olanlar),
�t�;FIJSMJ�HVBUS�PMBOMBS
�t�ƞMFSJ�EFSFDFEF�LBOT�[M�ǘ��
olanlar, 
�t�:FOJ�HFÎJSJMNJǵ�LBMQ�LSJ[J�PMBO�
hastalar,
�t�0[PO�BMFSKJTJ�

*�½¬½��ººêÚæ
Medivia Hastanesi
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YAVRU KEDİNİZ HAKKINDA 
YETERİNCE BİLGİLİ MİSİNİZ?

Bir önceki yazılarımızda size kediler ile ilgili 
genel bilgiler vererek evinizin kapılarını 
bu zeki dostlarımızdan birine açmanızın 
çok güzel ve yararlı olacağını anlatmıştık. 
Sonrasında karar verip bir minik kedi 
sahiplenmek istediniz ve ne yapacağım diye 
mi düşünüyorsunuz? Eğer düşünüyorsanız, 
kedilerle ilgili önemli bilgileri öğrenerek minik 
dostunuzun mutlu ve sağlıklı bir büyüme 
dönemi geçirmesini sağlayabilirsiniz.
Kediler, ortalama bir yaşına kadar yavru 
olarak tanımlanır. Yavru kedilerin büyüme 
dönemlerini; neonatal (yenidoğan) dönem, 
sütten kesilme dönemi, hızlı büyüme dönemi 
ve sürdürülebilir büyüme dönemi olarak 
4 aşamada inceleyeceğiz. Hadi o zaman 
incelemeye başlayalım.

1. Neonatal (Yenidoğan) Dönem
Yavrunun doğumundan 4 haftalık olana 
kadarki zamanı kapsayan dönemdir. 
Bu dönemde yavru kediler zamanlarını 
annesinden beslenerek ve bolca uyuyarak 
geçirmektedir. Bu dönemde yavru kedilerin 
bütün beslenme ihtiyaçları anne sütünden 
karşılanmaktadır. Doğumdan sonra 
unutulmaması gereken bir konu da ilk bir 
gün içinde yavru kedilerin yeteri kadar 
anne sütü alması sağlanmasıdır. Bu bir gün 
içinde alınan sütte bağışıklığı güçlendiren 
antikorlar ve gelişimine destek olacak 
yüksek oranda protein bulunmaktadır. 

Peki ya annenin bakmadığı veya terk ettiği 
yavru varsa ne yapmalı? Yapılan en büyük 
yanlışlardan birisi marketten bir paket süt 
alıp onunla beslemeye çalışmaktır. Bu yavru 
kedide gaz oluşumuna neden olarak bir 
karın ağrısı yapar. Ayrıca yavru kedinin ishal 
olmasına da neden olur. Bunun yerine en 
yakın veteriner kliniğinden kedi süt tozu 
alarak kedi için gereken mineral, vitamin 
ve proteini bu sütten almasını sağlamak 
gerekmektedir. Yavru kedilerin doğumdan 
sonraki ortalama yedinci gününde göbek 
bağları düşer, ortalama on ikinci günde 
ise gözleri tam olarak açılmaya başlar, on 
beşinci günde süt dişleri gelişmeye başlar. 
Bu dönemde kediler sürekli kilo alma 
eğilimindedirler ve kilo kontrolünün sürekli 
yapılması gerekmektedir. Neonatal dönemde 
kedilerin aile bireylerinden ayrılması sonucu 
onarılamaz psikolojik sorunlar ve travmalar 
yaşanabileceği göz önünde bulundurulup 
buna göre bir yol izlenmelidir. Her şey 
yolunda olsa bile bu dönemde rutin veteriner 
hekim kontrolleri; kedinizin daha sağlıklı bir 
dönem ve büyüme göstermesi için oldukça 
önemlidir.

2. Sütten Kesilme Zamanı
Yavru kedilerin bir ve iki aylık olana kadarki 
dönemidir. Bu dönemde yavru kedi, süt 
dışında diğer katı mamalara ilgi göstermeye 
başlayacak olup yavaş yavaş sütten kesilmesi 
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gerekecektir. Bu konuda ek olarak yaş mama, 
hafif ıslatılmış veya mutfak robotunda 
ufaltılıp ıslatılmış mamalar imdadınıza kolayca 
yetişecektir. Bu aşamada anne sütünde 
bulunan antikorların seviyesi yavru kedimizi 
korumak için yetersiz olacaktır. Yavru kedimizi 
bu dönemden sonra ise aşılarla korumaya 
başlamamız gerekecektir. Yavru kediler 
günlerinin büyük çoğunluğunu uyuyarak 
geçirir ve bu da bağışıklığın artmasına katkı 
sağlayacaktır. E size de yavru kedinize güzel 
sıcacık bir yuva oluşturmanız kalıyor. Bu 
dönem sonunda kediniz daha çok oynamaya, 
sosyalleşmeye, avlanma hareketleri yapmaya 
ve görüşleri daha iyi olmaya başlayacaktır. 
Bir aylık olana kadar koku duyuları ve duyma 
duyusu olgunlaşır. Altıncı haftadan itibaren 
uyku düzenleri yavaş yavaş standarda ulaşır.

3.Hızlı Büyüme Dönemi
Yavru kedinizin iki ve dört aylık olana kadarki 
olan dönemidir. Yavru kediniz artık evindeki 
yerini anlamaya başlar ve asıl kalıcı olacak 
davranışları bu dönemde oluşur. Yaklaşık iki 
aylıkken yavru kedi temel aşılarını olmak için 
ideal yaşta olacaktır. Temel aşıların ikincil 
olanları ortalama 21 gün sonra olmalıdır. Bu 
aşılar kedinizin yetişkin olduğu dönemdeki 
sağlığı için çok önemlidir. Bu dönemde 
kedilerin sindirim sistemleri her besini 
sindirmek için uygun değildir. Bu nedenle 
gelişim dönemlerine göre mama almanız çok 
daha sağlıklı ve güvenli olacaktır. Böylece 
kediniz yeterli besin değerlerini bu mamayla 
almış olacaktır. Hızlı büyüme döneminde 
kediler 3 aylıkken annesinden tamamen 
ayrılmaya ve yeni ortamına alışmaya uygun 
bir hal almış olacaktır. Çok fazla oyun ve ilgi 
bekleyeceklerdir. Bir yavru kediyi bu zamanda 
evinize almak istiyorsanız uygun ortamı 
hazırlamanız gerekecektir. Özellikle hareket 
eden şeyleri av olarak gören kediniz için 
pencerelere mutlaka sineklik takmanız ve 
olası yüksekten düşme tehlikelerini bu sayede 
önlemeniz gerekecektir. Bu dönemde kediler 
oynamayı sevdikleri için ortamda bulunan 
elektrik kablolarını, kesici ve sivri ev eşyalarını 
ortamdan kaldırmanız çok daha sağlıklı 
ve güvenli bir ortam oluşmasına zemin 
hazırlayacaktır.

4.Sürdürülebilir Büyüme Dönemi
Bu dönem kedinizin 4 aylıktan 12 aylığa 
kadarki dönemidir. Artık minik kediniz yavaş 
yavaş ergen olmaya başlıyor ve fiziksel 
olgunluğuna erişiyor. Bu dönemde kediniz 
idrar yaparak, yanaklarındaki koku bezlerini 
eşyalara, diğer hayvanlara ve insanlara 
sürterek koku yoluyla işaretleme yapmaya 
başlar.
Bu dönemde beslenmeye çok dikkat 
edilmelidir. Mamaya dikkat ederken çeşitli 
faktörler vardır. Kilo, hareket durumu ve 
kısırlaştırma durumuna göre mama miktarı ve 
çeşidi değişmektedir. Bunlara dikkat ederek 
beslenmesini sağlarsanız hem büyümesine 
hem de bu dönemde sağlıklı kalmasına 
büyük katkı sağlamış olursunuz.
Kedi ergenliğe ve fiziksel olgunluğa 
ulaştıkça çevresindeki diğer canlılara 
baskınlık kurmaya çalışacaktır. Özellikle bu 
dönemde kediler inatlaşmayı ve sonrasında 
istemediğiniz davranışları sergilemeyi 
alışkanlık haline getirebilirler. Bu dönemde 
yapmanız gereken asla taviz vermemeniz ve 
önceki davranışlarınızdan farklı davranışlar 
sergilememenizdir. Peki, bu dönemde kediniz 
fiziksel olarak nasıl gelişecek sayısal verilerle 
bunları da anlatalım. Yavru kediniz bu 
dönemde 30 kadar yetişkin diş çıkaracaktır. 
Sekiz aylığa kadar ise erişkin ağırlığının 
ZBLMBǵ�L�����JOF�VMBǵBDBLU�S������BZM�LLFO�
ise cinsel olarak hareketlilik başlayacak ve 
çiftleşme isteği yavaş yavaş kendini belli 
edecektir. Irka bağlı olarak erişkin olma yaşı 
12-15 ay arasında değişmektedir. Bu zamana 
kadar olan dönemde kediler yavru kedi olarak 
nitelendirilirler.
Bir sonraki yazımızda aşılara ne zaman 
başlanacağı ve bu yapılan aşıların hangi 
hastalıklarda koruma 
sağlayacağı hakkında bilgiler 
vererek kafanızdaki soru 
işaretlerine cevaplar bulmaya 
çalışacağız. O zamana kadar 
minik dostunuzla mutlu 
zamanlar geçirmeniz 
dileğiyle. 
Görüşmek üzere.

Vet. Hek. Gültekin KÜLEKÇİ
 Clubvet Pet Sağlık Merkezi

www.clubvet.com.tr
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Kaldığı öğrenci yurdu bir 
vakıf tarafından işletiliyordu. 
Atıl durumdaki 1700’lü 
yıllarda yapılmış bir 
medresenin tadilatıyla yurt 

haline getirilmişti. Kesme taştan yapılmış 
olan bu medrese at nalı şeklindeki avlu 
ve etrafında hücre biçiminde sıralanmış 
23 odadan meydana geliyordu. Odaların 
içerisinde ocak, baca ve avluya açılan 
birer kapısı vardı. Her odada üç ranzada 
altı öğrenci kalıyordu. Odalar sadece 
yatakhane olarak kullanılabilecek 
kadar küçüktü ve gece lambası dışında 
ampul takmak yasaktı. Odalarda kitap 

okuma imkanı dahi yoktu. Odaların 
önündeki bölüm cam çerçeve ile 
çalışma salonuna dönüştürülmüştü. 
Belli aralıklarla kurulan talaş sobalarıyla 
ısıtılmaya çalışılıyordu. Her taraf cam 
olduğu için ısının -20 dereceye kadar 
düştüğü zamanlarda battaniyelere 
sarılarak ders yapmaya çalışıyorlardı. 
Mütalaa denilen etüt saatlerinde herkes 
salonda olmak zorundaydı. Yoklama 
alınıyor, katılmayanlar ağır şekilde 
cezalandırılıyordu. Yurtta orta birinci 
sınıftan lise son sınıfa kadar her yaştan ve 
her okuldan öğrenciler vardı.

Eve Dönüş
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Medreseden bozma bu öğrenci 
yurdunda dördüncü ayını tamamlamak 
à[FSFZEJ��;BNBOMB�BM�ǵN�ǵ�JML�HàOMFSEFLJ�
acemiliğini atmıştı. Yemek esnasında 
ekmek sepetinden yeteri kadar ekmek 
kapabiliyordu artık. Tam olarak istediği 
sonucu alamasa da yemeği eşit 
dağıtmayan büyük öğrencilere karşı 
hakkını savunmaya da başlamıştı. Oysa 
JML�IBGUBMBS�ÎPL�[PS�HFÎNJǵUJ��.BTBZB�
sepetle getirilen ekmekler anında büyük 
öğrenciler tarafından kapışılıyor, ancak 
birkaç günlük bayat ekmeklerden bir iki 
dilim alabiliyordu. Yemekleri genellikle 
büyükler paylaştırıyor, küçük öğrencilere 
yemeğin suyu kalıyordu. Günlerce aç 
kalmış, ağabeylerin hışmına uğramamak 
için yetkililere şikayet de edememişti. 
Eşeğin canı yanınca atı geçer derler, 
çaresiz kalınca başının çaresine bakmaya 
başlamıştı.

Şubat tatili yaklaşmıştı. Kulaklarında 
CBCBT�O�O�TÚ[à�Î�OM�ZPSEV�
-Oğlum, şubat tatilinde yollar 
kar nedeniyle kapalı olabilir, eve 
gelemeyebilirsin, sakın yanınızda bir 
büyüğünüz olmadan yola çıkmayın, 
demişti. Düşünmek bile istemiyordu. 
Kendinden başka, tatilde yurtta kalma 
ihtimali olan öğrenci yoktu. Diğer 
arkadaşları yakın ilçelerdendi.

Nihayet karne günü geldi. Yurttaki 
öğrencilerin yarıdan fazlası karne 
gününden birkaç gün önce ayrılmıştı. 
Kalanlar da o gün ayrıldılar. Kışın ilçeye 
gidecek araba yoktu. Ertesi sabah 
minibüsle Azdavay’a gidecek, oradan 
köyüne araba bulmaya çalışacaktı. 
Gerçekçi olmak gerekirse zayıf bir 
ihtimaldi. Birkaç gündür kar yağmıyordu, 
yollar da açıktı ama her an kapanabilirdi.

Sabahleyin erkenden kalktı. Yurtta başka 
öğrenci kalmadığı için aşçılarla birlikte 
kahvaltı yaptı. Çantasını hazırlayıp izin için 
NàEàS�CFZJO�LBQ�T�O��ÎBME��

-Hayrola oğlum, yurtta tek sen kalmışsın.
-İzin verirseniz ben de gitmek istiyorum 
hocam.
-Neyle gideceksin oğlum? Kışın sizin o 

taraflara araç yok ki.
-Azdavay’a gidip oradan bulmaya 
çalışacağım hocam. 
-Tamam izin defterine ismini yazalım. 
Bulamazsan hemen dön ama.
-Tamam hocam.

Minibüsün kalkacağı terminale geldiğinde 
kendi köyüne yakın köylere gidecek üç 
öğrencinin daha olduğunu öğrendi. Bir 
de orman okulunda kurs gören,  önceden 
tanıdığı Ahmet Abiyi görünce çok sevindi, 
babasının sözünü hatırladı. Köyüne 
ulaşmış kadar sevindi. 

Öğleden sonra Azdavay’a vardılar. Gece 
bir miktar kar yağmış ancak yollar açıkmış. 
Büyük olduğu için Ahmet Abi tanıdığı 
kişileri dolaştı. Araç yoktu. Kiralamak için 
soruşturdular, kar havası olduğu için kimse 
gitmeye cesaret edemedi. Karayolları 
binasına uğradılar, belki yol araçlarından 
görev nedeniyle giden olabilirdi. Bütün 
araçlarının Gökçeağaç’ta olduğunu, yarın 
sabah erkenden çıkıp yürüyerek oraya 
ulaşabilirlerse ikindiden sonra damperli 
kamyonların gideceğini öğrendiler. Bahsi 
geçen yerde Karayollarının büyük bir 
şantiyesi vardı. Karla mücadele genelde 
oradan yürütülüyordu. Mecburen sabahı 
bekleyeceklerdi. Eski hanlara benzeyen 
bir otelin sahibini evinden çağırdılar. 5 
kişilik bir oda hazırladı, sobayı yaktı. Kışın 
müşteri bulunmadığı için ihtiyaç olursa 
açılıyordu.

Sabahleyin erkenden kalktılar. Gece 
biraz daha kar yağmıştı. Sümerbank 
ayakkabılarını çantasına koydu, tedbir 
amaçlı bavulunda sakladığı kara lastiklerini 
ve kalın yün çoraplarını giydi. Kabanı, 
kaşkolü ve külahı da sağlamdı. Cenge 
hazırdı artık. Ahmet Abi öğrencileri başına 
UPQMBE��

-Çocuklar,  benim gitmem gerekiyor ancak 
siz 7-8 saatlik yolu yürüyemezsiniz. Sizi 
minibüse bindireyim geri dönün, dedi. 
Hepsi birden itiraz ettiler, yürüyeceklerini 
söylediler. 
-Madem öyle herkes fırından birer ekmek 
alsın, bakkaldan da yiyecek bir şeyler alın, 
fazla da yük yapmayın.
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Ahmet Abi yolları 
iyi biliyordu. Çoğu 

zaman ana yoldan 
çıkıp kestirmelerden 

gidiyorlardı. Saatler ilerledikçe 
yorgunluk başladı. Her an kar da 

başlayabilirdi. Bir an önce Gökçeağaç’a 
varmalıydılar. Sırtları terli olduğu 
için dinlenmeden yürüyorlardı. Yol 
kenarlarında kartpostallık manzaralar 
vardı ama kimin umurundaydı. Can 
derdine düşmüşlerdi. Nihayet hepsi bitkin 
bir vaziyette Şantiyeye vardılar. İçeri girip 
bir nefesleneceklerdi ki birisi kapıdan 
TFTMFOEJ�
-Şenpazar’a gidecekler gelsin, kamyon 
kalkıyor.

Terleri kurumadan kamyonun üstüne 
bindiler. En azından yürümekten 
kurtuldukları için seviniyorlardı. 
Yanıldıklarını çok geçmeden anladılar. 
Kamyonun hareketiyle daha da 
şiddetlenen ayaz sırtlarına bıçak gibi 
saplanıyordu. Çantalarında ne kadar 
yedek giyecek varsa, pijamalar da dahil, 
hepsini giydiler. Yedek çorabı olanlar 
onları da üst üste giydiler. Ahmet Abi 
POMBSB�NPSBM�WFSNFZF�ÎBM�ǵ�ZPSEV�
-Ha gayret çocuklar, az kaldı. Yarın sabah 
evinizde kahvaltı yapacaksınız, 15 gün 
tatiliniz var.

Kimsenin konuşacak, yorum yapacak hali 
yoktu. Bu arada vakit akşam namazını 
geçmiş, yatsı yaklaşmıştı. Cide-Şenpazar 
yol ayrımına geldiklerinde kamyondan 

indi. Diğerleri Şenpazar istikametine 
devam ettiler. Allah’tan hava açıktı ve 
ay ışığı vardı. Onun köyü Cide tarafına 
düşüyordu. İki saat daha derin ormanların 
arasından geçen yoldan yürümesi 
gerekiyordu. Ayakta duracak hali 
kalmamıştı. Ayakları birbirine dolaşıyordu. 
Karın üzerine uzanıp biraz dinlensem 
diye düşündü. Bir filmde izlemişti, hemen 
vazgeçti. Uyuyarak donabilirdi. İrkildi. 
Yolu biliyordu, daha önce defalarca 
gittiği bir yoldu da hiç kışın hem de 
gecenin bir vaktinde gitmemişti. İleride 
derin bir ormanlık vardı, ay ışığı da 
girmiyordu. Işıksız oradan nasıl geçecekti. 
Yorgunluğunu da unutmuş, korkmaya 
başlamıştı. Oraya geldiğinde tahmin ettiği 
gibi zifiri karanlıktı. Bildiği bütün duaları 
okumaya başladı. Yollar kar püskürtme 
araçlarıyla açıldığı için kenarlarda iki 
metre yüksekliğinde kardan duvar vardı. 
Yolun altına, üstüne gitme tehlikesi yoktu. 
El yordamıyla tehlikeli bölgeyi geçmeyi 
başardı. Ay, aydınlık yüzünü tekrar 
gösterdi. Biraz olsun rahatlamıştı. 

Yaklaşık iki saatlik yürüyüşten sonra 
köyün başına ulaştı ancak macera 
bitmemişti. Yol açıktı ama köyde iki 
metre kar vardı. Evleri ise köyün en alt 
kısmındaydı. Yaz olsa on dakikalık yoldu. 
Karın üzerinde çığır vardı. Sertleşip 
donduğu için rahat yürünüyordu.

-Geç vakit olduğundan evdekileri 
uyandırmak istemedi. Kilitli kapıyı 
mandalını bularak açtı. Ailesine 
sabahleyin sürpriz yapmak istiyordu. 
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Ayakkabılarını da yanına alarak sessizce 
misafir odasına girdi. Soba yanmaya 
hazır hale getirilmiş, önüne çıra ve kibrit 
konmuştu. Sobayı yaktı ve pijamalarını 
giyip yattı. Yorgunluktan hemen uyudu.

Sabaha yakın öksürerek uyandı, zor nefes 
alıyordu. Kafasını hafif kaldırdı. Nerede 
olduğunu da hatırlayamadı. Kafasını 
biraz toparladıktan sonra köye geldiğini 
ve sobayı yaktığını hatırladı. Kolları ve 
vücudu kıpırdamıyordu. İyi de bu kızıllık 
WF�EVNBO�OFZEJ �;PSMBZ�Q�LBGBT�O��CJSB[�
LBME�SE�ǘ�OEB�LPSLVOÎ�HFSÎFLMF�LBSǵ�MBǵU���
Sobadan fırlayan kıvılcım önündeki kilimi 
tutuşturmuş, ev yanıyordu. Dumandan 
boğulmak üzereydi. Bağırmaya çalıştı, 
sesi çıkmadı. Bütün gücünü kullanarak 
yatağın yanındaki pencereyi açmayı 
başardı. İçeri temiz hava dolunca biraz 
daha kendine geldi, camdan başını 
uzatıp derin birkaç nefes aldı. Dışarı çıkıp 
bir kova su getirerek ateşi söndürdü. 
Gürültüyü duyan aile efradı odasından 
fırlıyor, şaşkın şaşkın olayı anlamaya 
çalışıyorlardı. 

Korku, yorgunluk ve üşümeye vücudu 
daha fazla dayanamadı, ilk akşam 
hastalandı. 15 gün gurbet ellerde 
kalmaktansa bir şubat tatilini hasta 
yatağında geçirmeyi yeğlemişti. 

Hasta yatağında da olsa tatilin bitmesini 
istemiyordu. Okulların açılmasından bir 
gün önce, pazar günü için bir minibüs 
ayarlanmış ve onunla dönülecekti. 
İyileşmişti. 15 gün önce gece yarısı 

geldiği yoldan bir daha geçecekti. Bu 
sefer gündüz olduğu için sıkıntı yoktu 
da ailesinden ayrılmak istemiyordu. 
Annesi yol azığı hazırlamış; börek ve 
tavuk pişirmiş, yumurta haşlamıştı. Yurtta 
kendisine bir hafta yeterdi. 15 gün önce 
damperli kamyondan indiği yere geldi ve 
minibüsü beklemeye başladı. Sabah saat 
10’da orada ol demişlerdi. Saat 11 oldu 
HFMFO�HJEFO�ZPLUV�CJS�LÚZMà�ZBLMBǵU��
-Hayırdır delikanlı, neyi bekliyorsun?
-Minibüs bekliyorum, şehirde ortaokulda 
okuyorum da.
-İyi de şubat tatili bir hafta uzatıldı, sabah 
radyodan duyuruldu, duymadın mı?
-Ne! Tatil uzatıldı mı? Şaka yapmıyorsun 
değil mi?
-Yok be oğlum, ne şakası.
-Hay Allah senden razı olsun be amca!
Aynı yolu üçüncü kez yürüyecekti ama 
bu sefer farklıydı. Annesinin haşladığı 
yumurtalara ulaştı. Şarkılar söyleyerek 
yürüyor, bir taraftan da yumurtaları 
yiyordu. Eve döndüğünde hepsi şaşırdılar. 
Radyoyu açmadıkları için tatilin uzadığını 
duymamışlar. Akşamüzeri annesi 
seslendi: 
-Oğlum, yumurta haşlamıştım, 
onlar çantanda yok,
-Onları yolda gelirken yedim 
anne!
-Oğlum 12 tane yumurta yenir 
mi?

*îÞ�ü¬Ä��xƛEdebiyat Öğretmeni
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Sanat, güzeli görebilme, güzelden haz 
duyma, yaratma gibi estetik, nefret, 
sevinç, öfke türü psikolojik insani 
duyguların çeşitli yol ve yöntemlerle 
dışa vurumudur. İnsanların karşı karşıya 
kaldıkları psiko-sosyal sorunlara çözüm 
olabilecek alanlardan biridir. Sanatta 
güzeli, bilimde doğruyu, felsefede hakikati 
arayan insan ruhu, aklı ve zekası ile aslında 
kendini aramaktadır.
Origami sanatı da, uygulandığında, çocuk 
veya yetişkin olsun kendi becerilerini 
ortaya çıkartabilmenin, kendini tanımanın 
bir yöntemi olabilmektedir. 
Tarihte ilk olarak Çin, ardından Japonya 
gibi kadim kültürlerde ortaya çıkan 
ve çok saygın bir yeri olan origami, 
zaman içerisinde tüm dünyaya yayılmış 
kağıt katlanarak oluşturulan çeşitli 
semboller ve şekiller aracılığıyla gelecek 
nesillere yaşanmış kültürlerin mirasının 
aktarılmasını sağlamıştır.
Bir “kağıt katlama sanatı’ gibi algılansa da 
aslında origami kağıt katlama  sanatından 
öteye farklı becerilerin kazanılmasını 
sağlar.
;BNBOMB�ZBMO�[DB�ÎPDVLMBSB�ZÚOFMJL�

bir eğlence aracı gibi algılanmaktan 
çıkmış, onların öğrenme yeteneklerinin 
gelişmesinde, el-göz eşgüdümünün 
sağlanmasında, geometrik-matematiksel 
becerilerinin artırılmasında, 
konsantrasyon ve yaratıcılıklarının 
geliştirilmesinde önemli rol oynamış, her 
yaştan insanın ilgisini çekmeyi başarmıştır.
Origami çocukların gerek davranışsal, 
gerek sosyal-duygusal, gerekse 
dil-matematiksel ve psiko-motor 
gelişimlerinde en az malzeme ile en kısa 
zamanda sağladığı katkı ile çocukların 
öğrenme sürecinin eğlenceli hale 
getirilebileceğinin en güzel kanıtıdır.
Özellikle çocukların ruhsal, fiziksel 
ve sosyal sağlıklarını geliştirmesine 
ve iyileşmesine katkı sağlar.  Onların 
oyunlarının aslında en ciddi uğraşısı 
olduğu gözönünde bulundurulacak 
olursak origami sanatının çocuk 
gelişimine olan katkısının önemi ve değeri 
kendiliğinden anlaşılır.

Güçlü bir gelecek için sanatı sevmek, 
TFWEJSNFL�EJMFǘJZMFy

ORİGAMİ 
SANATI
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4

Kare kağıdı 
çizimdeki kesik 

çizgilerden 
katlayın ve 

açın.

Kesik çizgilerden 
katlayıp orta noktada 
birleştirin.

Gezegen figürünü 
hayal gücünüzle 
süsleyin.

%Ïº��Ä��æ�Ã¤î�
İstanbul Oyuncak Müzesi Origami Sanat Eğitmeni

www.gokcenatamguc.com
iletisim@gokcenatamguc.com

3 Kesik çizgilerden 
katlayın ve ters 

çevirin.

Gezegen
f igürü yapımı
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Üreme fonksiyonları, başta 
beslenme türü olmak üzere 
birçok faktörden olumlu veya 
olumsuz düzeyde etkilenebilir. 
Aşırı kilo, aşırı zayıflık, yanlış 
gıdaların tüketilmesi, dengesiz 
kalori alımı gibi etkenler 
öncelikle üreme hücrelerinde 
bozukluklara; daha sonra 
kısırlığa yol açabilir. Beslenme 
alışkanlıklarının doğurganlık 
üzerindeki etkisini araştıran 
çalışmalar, doğurganlığı arttıran 
ve tüp bebek gibi yardımcı 
üreme prosedürlerinin başarı 
oranını yükselten beslenme 
çeşitlerinin uygulanması 
gerektiğini belirtmektedir. 

Tüp bebek tedavisinde 
beslenmenin önemi nedir?
Sağlıklı bir hamilelik ve sağlıklı 
bir bebek için biyolojik yeterlilik 
önemlidir. Vücudu tüp bebek 
tedavisine elverişli hale getirmek 
için, hazırlıkların üç ile altı ay 
öncesinde başlaması idealdir. 
Bunun nedeni, bir folikülün 
olgunlaşması için üç ay ve 
üzeri bir zaman dilimine ihtiyaç 
olmasıdır. Kadınlarda yumurta 
kalitesi, vücudun hamilelik için 
verimli bir ortam olduğunun 
doğrudan göstergesidir. Daha 
verimli ve kaliteli bir yumurta 
hücresi, doğurganlık tedavilerinin 
en önemli gereksinimidir.

Tüp bebek tedavisinde 
faydalı yiyecekler nelerdir?
Çinko içeriği zengin gıdalar: 
Vücutta üreme sürecinin 
düzenlenmesinden sorumlu olan 
hormonlar uygun bir seviyede 
olmalıdır. Hormonal dengesizlik, 
yumurtalıkların öngörülemeyen 
işleyişine neden olacaktır. Çinko, 
hormon seviyesini dengelemeye 
yardımcı olur. Bu nedenle, günlük 
ihtiyacı karşılamak için en az 15 
mg çinko alınmalıdır. Fındık, süt 
ürünleri, et ürünleri ve patates 
çinko bakımından zengindir. 
Folik asit içeren gıdalar: Folik asit 
progesteron seviyelerini artırır. 
Düzensiz yumurtlama riskini 

Tüp Bebek Tedavisinde
Kadınlarda Beslenme
Nasıl Olmalı?
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azaltarak doğurganlık oranlarıyla 
pozitif olarak bağlantılıdır. Ayrıca 
doğum kusurlarını ve diğer 
riskleri indirgeyerek sağlıklı bir 
hamileliği destekleyebilirler. 
Folik asit, erkekler için de önemli 
bir besindir ve sperm sayısını 
artırmaya yardımcı olacaktır. 
Ispanak, mercimek, börülce, 
fasulye, kuşkonmaz, brüksel 
lahanası, avokado, pancar, 
brokoli, portakal ve diğer 
turunçgiller folik asit bakımından 
zengindir. 
Demir açısından zengin 
yiyecekler: Kadınlar, adet 
döngülerinde demir kaybeder 
ve bu nedenle birçoğu demir 
eksikliğinden mustariptir. Demir, 
yumurtlama ve yumurta sağlığı 
ile ilgilidir. Sağlıklı yumurtalar, 
hamile kalmayı kolaylaştırır. 
Ayrıca demir eksikliği erken 
doğum, düşük doğum ağırlığı 
gibi komplikasyonlara neden 
olabilir. Kabak çekirdeği, yeşil 
yapraklı sebzeler, kırmızı et 
gibi besinler demir açısından 
zengindir.  
Sağlıklı yağlar: Aşırıya kaçmadan 
tüketilen sağlıklı yağlar vücut için 
faydalıdır. Ceviz, zeytinyağı, mısır, 
chia tohumu ve keten tohumu 
yağında sağlıklı yağ asidi vardır ve 
bunlar yumurta hücresinin kaliteli 
olmasında etkilidir. Yağlar, tüp 
bebek tedavisi esnasında enerji 
depolama için gereklidir. 
Protein içeriği zengin olan 
gıdalar: Vücuttaki proteinin 
varlığı, yumurtalıklarda yumurta 
gelişimini etkiler. Protein, 
vücudun gelişmesinde yardımcı 
olur ve anlık enerji sağladığından 
hamile kalma sürecinde tavsiye 
edilir. Yumurta, et ve süt ürünleri 
protein bakımından önemli 
kaynaklardandır.  
Sıvı alımı: Vücuttaki su, optimal 
düzeyde vücudun farklı 
elemanlar arasında iyi bir denge 
sağlamak için bağlanır. Su, ayrıca 
dolaşımını da destekler. Uygun 

miktarlarda içilen su genel sağlık, 
döllenme ve hamilelik için önemli 
bir faktördür. 

Tüp bebek tedavisinde 
yenmemesi gerekenler 
nelerdir?
Trans ve doymuş yağlar: 
Doymuş yağlar çok sık 
tüketildiğinde olumsuz bir 
etkiye sahip olabilir. Trans 
yağlar tipik olarak kızartılmış 
gıdalarda, işlenmiş gıdalarda, 
unlu mamullerde ve margarinde 
bulunur. Tüp bebek tedavisi ve 
hamilelik esnasında bu tür yağ 
gruplarından kaçınılmalıdır. 
Kafein: Tüp bebek tedavisi 
sırasında günde 200 mg'dan fazla 
kafein tüketilmemelidir. Yüksek 
kafein alımı, hamilelik oranını 
����B[BMUBCJMNFLUFEJS��
İyi pişmemiş yumurta: Mayonez, 
krema ve salata sosu gibi birçok 
gıda ürününde çiğ yumurta 
kullanılmaktadır. Çiğ yumurtada 
gıda zehirlenmesine yol açabilen 
salmonella virüsü vardır ve sağlık 
için oldukça zararlıdır. 
Rafine şekerler: Fazla şeker 
alımında, şeker seviyesini 
dengelemek için vücutta daha 
fazla insülin üretmek gerekir. 
Vücudun organları üzerinde 
oluşan bu baskı, doğurganlık 
sürecini etkilemeye başlar.
Alkol: Alkol, kadınlarda düzensiz 
yumurtlamanın başlıca nedenidir. 
Aynı zamanda fetüste gelişim 
bozukluğuna da yol açar. Tüp 
bebek tedavisi esnasında 
alkol alımından kesinlikle uzak 
durulmalıdır.
Bazı deniz mahsulleri: Balık, 
içeriğindeki Omega-3 nedeniyle 
oldukça sağlıklı bir besindir. 
Ancak ıstakoz, alabalık gibi 
birtakım deniz ürünlerinde 
yüksek seviyeli cıva bulunması 
nedeniyle doğurganlık tedavisi 
esnasında tüketilmesi tehlikelidir. 
Cıva, doğum kusurları ve fetüste 
gelişim sorunlarına neden olur.  

Tüp bebek 
tedavisinde mutlaka 
yenilmesi gereken 
besinler nelerdir?
t�:FǵJM�ZBQSBLM��TFC[FMFS��
Doğurganlığı arttırmak 
için gerekli olan folik asit, 
demir ve antioksidanlar 
yeşil yapraklı sebzelerde 
bulunmaktadır; bu tür 
sebzeler günlük besin 
alımının parçası olmalıdır.
t�-BIBOB��&TBOTJZFM�WJUBNJO�
ve mineraller ile doludur. 
Ayrıca içeriğinde Di-indol 
metan bulduğu için 
östrojen metabolizmasını 
düzenler. 
t�#SPLPMJ��$�WJUBNJOJ�
açısından oldukça 
zengindir ve 
yumurta hücrelerinin 
olgunlaşmasına yardımcı 
PMVS��;FOHJO�EFNJS�JÎFSJǘJ�
antioksidanlar ve folik 
asit ile birlikte hamilelik 
döneminde fetüsün 
gelişiminde etkilidir. 
t�1BUBUFT��7àDVUUB�IàDSF�
bölünmesinin artmasına 
yardımcı olur. Düzenli 
tüketimi vücuda B ve E gibi 
temel vitaminleri sağlar. 
t�.V[��#��WJUBNJOJ�ZàLMà�
olan muz, adet döngüsünü 
düzenler. 
t�"OBOBT��#PM�NJLUBSEB�
manganez içerir. Manganez 
bir üreme minerali 
olarak bilinir ve üreme 
hormonlarını 
hızlandırmaya 
yardımcı 
olur.

I×ƕ��Úƕ�*�õõ��U�ÚÞ��¥�Ú¤îÄ
Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Uzmanı - Tüp Bebek
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Çekmeköy2023 
dergimizin bu ayki 
muhtar konuğu, 
muhtarlık binasını 
yaşayan bir mekân 
haline getiren, 
Mimar Sinan 
Mahallesi Muhtarı 
Yadigâr Aslan ile 
sohbet edeceğiz. 

Yadigar Hanım 
merhaba, bize kendinizi 
tanıtır mısınız?
1968 Sivas/Kangal doğumluyum. 
Evli ve 3 kız annesiyim. 1998 
yılından beri Çekmeköy’de 
oturuyorum.

Ne kadar zamandır 
muhtarlık yapıyorsunuz? 
Muhtarlık yapmayı neden 
seçtiniz?
2014’den beri muhtarlık 
yapıyorum. KADER Kadın 
Adayları Destekleme Derneği’nin 
İsveç projesi ile bana teklif 

geldi. Benim muhtar olmak 
gibi bir fikrim yoktu fakat 
sonradan düşündüm ve cazip 
geldi. Mahalleliye danıştığımda 
seve seve destekleyeceklerini 
söylediler. Böylece ben de 
aday olmaya karar verdim ve 
2014’deki seçimleri kazanarak 
muhtarlık görevime başladım. 
2019’da ikinci dönemde yine 
seçimi kazanarak muhtarlık 
görevimi yapmaya devam 
ediyorum. Bu vesile ile bana 
güvenen ve destek veren Mimar 
Sinan mahalle sakinlerine 
teşekkür eder saygılarımı 
sunarım.

Röportaj



Mimar Sinan 
Mahallesini bize tanıtır 
mısınız?
Mahallemiz 1.149.262 m2. 
Mahallemizde son seçimleri baz 
alırsak 30.750 kişi yaşamakta, 
16.250 seçmenimiz var. Ayrıca 1 
ilkokul, 2 ortaokul, 2 Aile Sağlık 
Merkezi, 2 park, 3 camii ve 20 
site mahallemizde mevcuttur. 
Mimar Sinan Mahallesi 
muhtarı olduğum için kendimi 
şanslı hissediyorum. Mahalle 
sakinlerimiz bana büyük 
ölçüde yardımcı oluyorlar. 
Mahallemiz hem üst düzey hem 

de dar gelirli insanların olduğu 
bir bölge. Aradaki dengeyi 
imkânlarımız ölçüsünde 
yardımlarla dengelemeye 
çalışıyoruz.Destekçilerime 
teşekkür ederim.Bir şeyler 
başarıyorsak bu bir ekip 
çalışmasının sonucudur.

Yadigâr Hanım kız 
çocuklarının okutulması 
konusunda oldukça 
hassassınız. Buna 
yönelik elinizden gelen 
gayreti de göstermeye 
çalışıyorsunuz. Biraz 

yaptığınız çalışmalardan 
anlatırsanız seviniriz. 
Benim 3 kızım var. Birisi endüstri 
mühendisi, biri Almanya’da 
diğeri İTÜ’de öğrenci. Kendi 
çocuklarımın eğitimi kadar 
diğer kızların eğitimi de 
benim için çok önemli. Kız 
çocuklarının eğitimi ülkemizin 
daha iyi, müreffeh ve çağdaş 
duruma gelmesi için olmazsa 
olmazımızdır. Buna pozitif 
ayrımcılık da diyebiliriz. Fakat 
ihtiyaç doğrultusunda erkek 
çocuklarımıza da burs desteği 
veriyoruz. 

Muhtarlık içinde bulunan 
Yüzlerce kitap oldukça 
dikkat çekiyor. Dileyen 
herkes istediği kitabı 
alıp, okuduktan sonra 

geri getiriyor. 
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Öğrencilere bursu nasıl 
ulaştırıyorsunuz?
#VST�TJTUFNJNJ[�ǵV�ǵFLJMEF�PMVZPS��
On iki kişi grup kurarak kişi başı 
25 TL topluyorlar ve grup lideri 
toplanan parayı öğrencinin 
hesabına yatırıyor.Her grup kendi 
öğrencisinden sorumlu oluyor. 
Biz kesinlikle para toplamıyoruz. 
Böylece daha şeffaf olduğu için 
herkesin içi daha rahat ediyor.
Yardımım yerine ulaştı mı diye 
endişe etmiyor. Bu sayede burs 
alan öğrenci sayımız 100 kişiye 
ulaşmıştır. Burs yardımında 
bulunmak ve öğrenci okutmak 
isteyenler muhtarlıkla iletişime 

geçerek bize ulaşabilirler. Bilinçli 
toplumlar güçlü ülkeye sahip 
olurlar.

Muhtarlık yaparken 
başınızdan geçen ilginç 
anılar olmuştur. Bir anınızı 
bizimle paylaşır mısınız?
Daha 3-4 aylık muhtarken bir 
kız çocuğu yanıma geldi. Erkek 
kardeşiyle üniversite sınavını 
kazandıklarını, kendisinin 
ODTÜ’yü kazandığını ancak 
babasının imkânsızlıktan 
dolayı sadece erkek kardeşini 
üniversiteye yollayacağını 
söyledi. Ben de nasıl yardım 
edebileceğimi düşündüm ve bir 

hayırseverle görüşme yaptım. 
Birlikte kızın evine giderek eğitim 
masraflarını hayırsever tarafından 
karşılanacağını söyleyerek babayı 
ikna ettik. Bu benim için çok 
önemli, güzel bir başlangıç oldu. 
Bundan sonraki süreçte de destek 
için gelen ihtiyaç sahibi gençlere 
elimizden geldiğince destek 
olmaya devam ettik.

Bir kadın olarak 
muhtarlık yaparken 
zorlanıyor musunuz? 
Mahallenizdeki 
vatandaşlarla iletişiminiz 
nasıl? Bazen bir arada 

Röportaj

76



Ümit ŞENER
Gazeteci-Yazar

kahvaltı programları da 
düzenliyormuşsunuz. 
Kadın muhtar olmanın avantajı 
da var dezavantajı da var. Kadın 
olduğum için sorunu olan derdi 
olan kadınlar daha çok muhtarlığa 
gelmekte ve beklentileri de 
daha çok olmakta. Hepsine 
yetişmem elbette imkânsız ama 
elimden geldiği kadar sorunları 
çözmeye çalışıyorum. Mahalle 
sakinleriyle diyaloğumuz çok 
güzel, ben onları seviyorum. Arada 
bir muhtarlığımızda kahvaltı 
yapıyoruz. Hem sorunları çözmeye 
gayret ediyoruz hem de eski 
mahalle kültürünü yaşatmaya 
devam ediyoruz.

Muhtarlıkta çeşitli kurslar 
da düzenlediğinizi biliyoruz. 
Şu an içerde de bir çalışma 
var. Okuyucularımıza bilgi 
verir misiniz?
Mimar Sinan Muhtarlığı olarak 
eğitime önem verdiğimiz için 
halk eğitim ile ortaklaşa kurslar 
düzenliyoruz. Muhtarlığımızın bir 
odasını bu iş için tahsis ettik. Dikiş 
nakış, okuma yazma,  öğrencilere 
sınav öncesi psikolojik destek 
gibi kurslarla imkânlarımız 
doğrultusunda elimizden geleni 
yapmaya çalışıyoruz. İmkânlarımız 
daha çok olursa faaliyetlerimizi de 
çoğaltmayı planlıyoruz. 

Mahallenizde 
planladığınız başka 
projeleriniz var mı?
Mahallemizde acilen ücretsiz 
kreşe ihtiyacımız var, bunu 
gerçekleştirebilmek için 
çalışmalarımız devam ediyor. Bunu 
başarabilirsek çok mutlu olacağım.

Yadigâr Hanım bize 
ayırdığınız zaman için 
teşekkür ederiz. Son olarak 
söylemek istediğiniz bir şey 
var mı?
Ben de çok teşekkür ederim. Bu 
röportaj vesilesiyle tüm Mimar 
Sinan Mahallesi sakinlerine 
destekleri için teşekkür eder 
TBZH�MBS�TVOBS�Ny

Mahalle sakinleriyle 
diyaloğumuz çok 
güzel, ben onları 

seviyorum. Arada bir 
muhtarlığımızda 

kahvaltı yapıyoruz. 
Hem sorunları 

çözmeye gayret 
ediyoruz hem 

de eski mahalle 
kültürünü yaşatmaya 

devam ediyoruz
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EN ÇOK İZLEYİCİYE ULAŞAN

TÜRK FİLMLERİ
Türk sinema izleyicileri uzun zamandır tercihlerini yerli filmlerden yana 
kullanıyor. En çok izlenen Türk filmleri arasında komedi türündeki filmler 
açık ara önde…     

Türkiye’de Fuat Uzkınay “İlk Türk 
Sinemacı”, Ayestefanos Anıtı’nın 14 Kasım 
1914’te yıkılmasına ilişkin çektiği film ise 
çekilen ilk Türk filmi olarak nitelendirilir. 
Aradan geçen bunca zaman içinde 
Türk sineması birçok dönem atlatmış, 
1960’larda, özellikle de 1966’da Türk 
sineması 241 filmle, dünya uzun metraj 
film üretimi sıralamasında 4. sırayı 
alarak altın çağını yaşamıştır. Konumuz 
burada Türk sinemasının tarihi hakkında 
konuşmak değil ancak 1990- 2000 
yılları arasında yaşanan krizler, özel TV 
kanallarının açılması ve yabancı VCD-
DVD’lerin yaygınlaşması gibi birtakım 
sebeplerle yılda 10 taneden az film 
üretilmekteydi. Bu dönemde sinemalar 
bir bir kapanmaya başlıyordu. 2000 
yılı sonrasında sinema alanında büyük 
gelişmeler yaşanmaya başladı. Üretilen 
filmlerin kaliteleri arttıkça izleyici sayıları 
da artış gösterdi. Bakanlık verilerine 
göre 2005 yılında 30 milyona yaklaşan 
seyirci sayısı 2017 yılında 68 milyonu 
aşmıştır. 2017 yılında sadece gişe gelirleri 
863 milyon TL'lik büyüklüğe ulaşmış, 
film sektörünün toplam büyüklüğü 3 

milyar TL'yi aşmıştır. TÜİK 2017 verilerine 
göre son 10 yıl içinde sinema izleyici 
sayısında yüzde 120 artış olduğu, aynı 
dönemde Türkiye genelinde sinema 
salonu sayısının yüzde 77,8 artışla 2 bin 
692'ye ulaştığı, koltuk sayısı 212.155'ten 
328.845'e yükseldiği görülmüştür.  

YÜZDE 163'LÜK ARTIŞ
2008-2017 döneminde gösterilen 
film sayısı yüzde 82 artarak 32.003'ten 
58.214'e çıktı. Bunun 25.275'i yerli, 
32.939'u ise yabancı filmlerden oluştu. 
Yerli filmlerin sayısında bu dönemde 
yüzde 167,3'lük artış dikkati çekerken, 
yabancı film sayısındaki artış yüzde 46,1'i 
buldu.
Bu verilere baktığımızda Türk sinema 
izleyicisinin tercihini yerli filmlerden yana 
kullandığını görüyoruz. En çok izlenen 
filmler sıralamasına baktığımızda ise 
çok büyük bir farkla komedi türündeki 
filmler önde gidiyor. Seyircinin tercihini 
bu yönde kullanması ile yapımcıların da 
ticari yönden bu tarz filmlere yönelmesi 
kaçınılmaz oluyor.  

787878



EN ÇOK SEYİRCİYE
f<�_�C�$3<B<�X��
İLK 15 SIRALAMASI:

Film Adı:    Seyirci sayısı:
Recep İvedik 5   7.437.050 
Recep İvedik 4   7.369.098 
Düğün Dernek   6.980.070  
Fetih 1453   6.572.618  
Müslüm   6.480.548  
Düğün Dernek 2: Sünnet 6.073.364
Ayla     5.589.872  
7. Koğuştaki Mucize  5.316.933  
Aile Arasında   5.289.051  
Arif v 216   4.968.462  
Recep İvedik 2   4.333.144  
Recep İvedik   4.301.693  
Kurtlar Vadisi: Irak  4.256.567  
Ailecek Şaşkınız  4.034.858  
G.O.R.A.   4.001.711  

Ümit ŞENER
Gazeteci-Yazar
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DOĞA
HARİKALARI; 
ATATÜRK
ARBORETUMU
VE BELGRAD
ORMANI
Mevsimin yaza dönmesiyle herkesin hafta 
sonu akın akın gittiği bir yer, Atatürk 
Arboretumu ve Belgrad Ormanı. Büyüleyici 
devasa ağaçları, İstanbul’un karmaşasından 
kaçmaya çalışan insanlara kucak açıyor. 
Yeşil renginin insanın içinde uyandırdığı 
huzur, kuş sesleriyle bize yoldaşlık ediyor. 
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan bu 
iki mekân, beton yığınlarından kaçmak 
için size iyi bir fırsat. Her ne kadar iki aynı 
mekânmış gibi gözükse de birbirlerinden 
bazı özellikleriyle ayrılıyorlar.

ATATÜRK ARBORETUM
Arboretum, ağaçların veya ağaç gibi o 
aileden odun bitkilerin yetiştirilmesi ve 
korunması adına çalışmalar yapan yerler 
anlamına gelir. İstanbul Üniversitesi 
Orman Fakültesi Profesörü Hayrettin 
Kayacık’ın önderliği sayesinde kurulan 
Atatürk Arboretum, 296 hektarlık bir alanı 
kaplamaktadır. Arboretumun açılmasının 

en temel amaçlarından biri başta İstanbul 
Üniversitesi Orman Fakültesi öğrenci ve 
öğretim üyelerinin, onun dışında orman 
mühendislerinin, bilim adamlarının 
ve Orman Bakanlığı’nın araştırma ve 
incelemelerine ortam sağlamak. Bu nedenle 
burada piknik, bisiklet sürmek veya top 
oynamak gibi aktivitelerin yapılmasına 
izin verilmiyor. Bu olumsuz bir durum 
değil, çünkü bu aktiviteleri yapmak için 
arboretumun yan tarafında Belgrad Ormanı 
bulunuyor.  Daha çok düğün, nişan çekimleri 
için tercih edilen Atatürk Arboretumu 
sakin bir doğa yürüyüşü için tercih edilen 
ilk yerlerden. Envai çeşit ağaç türlerini 
barındıran Arboretum, size hem çeşit çeşit 
ağaç ve bitki türlerini öğretiyor hem de sizleri 
güzel manzarasıyla büyülüyor.

BELGRAD ORMANI
Binaların duvarları üstünüze gelmeye 
başlamışsa, trafiğin gürültüsünden 
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yorulmuşsanız ya da özlemişseniz; ormanda koşmayı, 
oyunlar oynamayı Belgrad Ormanına uğramalısınız. 
Beton yığınlarının arasında hem ruhen hem fiilen nefes 
almak zorlaştı. Belgrad Ormanı, İstanbul gibi metropol 
bir şehirde sizi cennette hissettirecek. 

BELGRAD ORMANI’NIN TARİHİ
İstanbul’un Avrupa Yakasında bulunan Belgrad 
Ormanı, doğal oluşumlu ağaçlık bir alandır. 
Bizans ve Osmanlı döneminde İstanbul’un içme 
suyu kaynağı olarak kullanılmıştır. Nüfusun git gide 
çoğalması üzerine bu işlevini kaybetmiş, insanların 
dinlenme durağı olmuştur.
Adını, Kanuni Sultan Süleyman’ın Sırbistan 
seferi dönüşünde getirdiği Belgradlıların 
yerleştirilmiş olduğu Belgrad köyünden alan Belgrad 
Ormanı, 1956’da düzenlendiğinden beri rekreasyon 
alanı olarak kullanılmaktadır. Orman, Orta Avrupa 
ve Akdeniz iklimlerinin etkisi altında kaldığından, 
farklı bitki çeşitlerinin aynı ortamda yetişmesini 
sağlamaktadır. Burada farklı türden bitkileri 
gözlemleyebileceğiniz gibi kuş, sürüngen ve memeli 

hayvanları da görebilirsiniz. Ormana 
yönelik av yasağı ve koruma kararı 
olduğundan tehlikede olan canlı türleri 
burada rahatça üreyebilmektedir.

BELGRAD ORMANINDA NE YAPILABİLİR?
Sabah saatlerinde evinizden çıkıp rotayı 
Belgrad Ormanına çevirdiyseniz çok doğru 
bir karar verdiniz demektir! Bol oksijenli bir 
yerde yürüyüş yaparız da acıkmaz mıyız 
hiç? Muhteşem kahvaltı mekânlarıyla 
sizi ağırlayan insanlar göreceksiniz. 
Fakat piknik kahvaltı yapmanın da ayrı 
bir tadı olduğundan tüm aile beraber 
hazırladığınız kahvaltı sofrasında oturmak 
Belgrad Ormanına ayrı bir hava katacaktır. 
Kahvaltıdan sonra kurulan hamakta 
sallanabilir, hayallere dalabilirsiniz yahut 
enerjinin tavan yaptığı o saatlerde 
çocuklarınız, eşiniz ya da arkadaşınızla 
oyunlar oynayabilir, mutluluğunuzu 
paylaşabilirsiniz. Bir an olsun, sizi şehirden 
uzaklaştıran bu mekânın değerini 
yanınızdaki kişilerle eğlendikçe anlarsınız. 
Bisiklet turu yapabilir ya da bunun yerine 
kuş cıvıltılarıyla ormanda yürüyebilirsiniz. 
İyisi mi siz Belgrad Ormanına gidin ve ne 
yapacağınıza kendiniz karar verin. Çünkü 
burada alınan her karar sizi mutlu edecektir.

�<3$�CfX��:�f<�b
Açık Fikir Platformu

Düzce Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği
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DOPPLER
Andreas Doppler iki çocuklu bir aile babası, 
oldukça başarılı olduğu bir işi ve her türlü 
tadilattan geçmiş güzel bir evi var. Her şey bu 
kadar mükemmelken ne oluyor da Doppler 
ormanda yaşamaya karar veriyor? Aslında 
bütün hikaye Norveç’in kuzeyindeki bir 
ormanda bisikletiyle gezintiye çıkması ve 
kaza geçirerek başını çarpmasıyla başlıyor. Yarı 
baygın halde kendine gelmeye başladığında 
içinin tarifsiz bir huzurla kaplı olduğunu 
fark ediyor. Hemen hemen hiç tanımadığı 
babasının ölümü içini sızlatırken modern 
dünyanın gerçekleri olan pek çok şeyin 
anlamsız ve gereksiz olduğunu düşünmeye 
başlaması, sıkıcı ve beynini kemiren çocuk 
şarkıları ona ormanın daha huzurlu ve daha 
yaşanılası bir yer olduğunu gösteriyor. Çünkü 
Orman sakin ve dostanedir. Denizin sağı olu 
belli olmaz. Bir de dağın. Ama ormanın sağı 
solu bellidir ve başka her yerden daha az 
kafa karıştırır. Denize, doğaya ve insana hiçbir 
şekilde güvenilmezken, yaşamını ormanın 
ellerine hiç tereddütsüz bırakabilirsin çünkü 
orman dinler ve anlar. Orman yıkılmaz, 
yeniden kurar ve her şeyin büyümesine 
izin verir. Orman her şeyi anlar, her şeyi 
kucaklar. Doppler kendine geldikten sonra 
ormanda yaşaması gerektiğine inanıyor ve 
bu düşüncesini ailesine bildirdikten sonra 
orman macerası başlıyor. Yeni hayatının ilk 
günlerinde bir geyik avlıyor. Ancak geyiğin 
yavrusu o günden sonra bir türlü Doppler’ın 
yanından ayrılmıyor. O da çok iyi bir dost ve 
çok iyi bir yastık olarak nitelentirdiği yavru 
geyiğe Bongo adını veriyor. Ormanda iletişim 
kurduğu tek varlık Bongo oluyor.
Doppler yaşamını, avladığı geyiğin etini 
marketteki bazı ürünlerle -yağsız süt- takas 
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KİTABIN KÜNYESİ
ADI: Doppler
YAZARI: Erlend Loe
SAYFA SAYISI: Dilek Başak
BASIM YILI: 116
YAYINEVİ: Yapı Kredi Yayınları

*�õõ��:Ib�C
Sosyolog

ederek sürdürüyor. Ayrıca gerektiğinde 
ihtiyacı olan malzemeleri ormanın 
yakınındaki evlere gizlice girerek 
temin ediyor. Bir daha asla fatura 
ödemeyeceğim. Takastan, hırsızlıktan 
ve ormandan geçineceğim. Ben 
ölünce de orman benden geçinecek. 
Anlaşma böyle diyerek yeni hayatının 
prensiplerini belirliyor. Tabi ihtiyaçlarını 
her ne kadar doğadan karşılamaya 
çalışsa da bazen doğanın da yetersiz 
kaldığı zamanlar olabiliyor. Örneğin 
tatlı krizine doğada çözüm bulamıyor. 
Bu nedenle ormana yakın bir yerde 
yaşayan Düsseldorf’un evine -daha 
önce defalarca yaptığı gibi- gizlice 
giriyor. Gözüne kestirdiği kocaman 
çikolatayı alacakken ev sahibi 
tarafından yakalanıyor. Düsseldorf 
tek başına yaşayan ve bir amaç 
uğruna yaşayan birisi. İkinci Dünya 
Savaşı’nda babasını kaybettiğinde 
daha çocuk yaşta olan Düsseldorf 
babasının ölümünü sergilediği maketi 
tamamladıktan sonra hayatına son 
vermeyi planlıyor. Ancak Doppler 
onun hayatında da pek çok değişiklik 
yapıyor. Doppler o günden sonra 
Bongo ile birlikte Düsseldorf’un evine 
yaptığı ziyaretleri sıklaştırıyor ve onunla 
ahbaplık yapmaya başlıyor. Ancak 
bu arkadaşlık ilerleyen zamanlarda 
yalnızlığını elinden alacağı gibi onu 
ormanından da edecektir. 
Doppler modern hayatın 
karmaşıklığından kaçmak, kendini 
bulmak için çıktığı yolda avcı toplayıcı 
yaşam tarzını benisemeye başlamış, 

takas usulüyle ihtiyaçlarını gidermişti. 
Böylece aklını daha az kullanmış ve 
zihnini boşaltmış olacaktı. Çünkü 
Doppler diğer tüm insanlar gibi akıllı 
olma hastalığına yakalandığını ve 
bunun tek çözümünün ormanda 
yaşamak olduğunu düşünüyordu. 
Kendisine göre kurtuluş aklı daha 
az çalıştırmaktaydı. Ara sıra ormana 
ziyaretine gelen oğluna da sık sık bu 
nasihati veriyordu.
Oldukça sade ve akıcı bir dille işlenen 
kurgusuyla, okuyucuyu zaman 
zaman eğlendirirken çoğu zaman da 
sorgulamaya yönlendiren yazar Erlend 
Loe aslında bir gün hepimizin yapmak 
istediği ancak pek çoğumuzun cesaret 
edemeyeceği bir yaşam tarzını gözler 
önüne seriyor.
Okur kitabı okudukça zaman zaman 
Doppler’ın anlamsız düşüncelerine 
ve yersiz hareketlerine anlam 
vermeyecektir. Ancak çoğu fikrini  
de benimseyecektir. Kimi zaman 
Doppler’ın akıllı, felsefi düşüncelerini 
çok mantıklı bulacak ama kimi zaman 
da saçmalama yetisi çok yüksek bir 
karakterin ne yaptığını ne söylediğini 
anlamlandıramayacaktır. Yani kısacası 
Doppler, okuyucunun gözünde akıllı-
deli koltuğuna oturacaktır. 
Doppler’ın devamı olan Bildiğimiz 
Dünyanın Sonu eserinde de 
Andreas Doppler’ı çok başka 
maceralar, çalkantılar ve değişiklikler 
beklemektedir. 
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) 
tarafından düzenlenen 8. Ulusal Resim 
Yarışması'nın başvuruları alınmaya başlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
etkinliği kapsamında düzenlenen, "Opera 
ya da bale denince aklına ne geliyor?" 
konulu yarışmaya 7-11 yaş arası çocuklar 
katılabilecek.
Çocukların, opera ve bale sanatlarına 
ilgilerini arttırmak amacıyla düzenlenen 
yarışmaya katılacak çocukların resimleri, 
ressamlar tarafından değerlendirilecek.
Dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan 
resimler, 19 Nisan-19 Mayıs arasında Kadıköy 
Belediyesi Süreyya Opera Fuayesinde 
sergilenecek.
Yarışmaya 10 Nisan'a kadar başvurulabilecek.
https://www.ntv.com.tr/sanat/8-ulusal-resim-yarismasina-
basvurular-basladi,oeFw6AdMKEKJaXi2ah60dg

Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri'nin kimlere verileceği 
belirlendi. Gönüllerde Birlik Vakfı tarafından bu 

yıl ikincisi düzenlenen ödüller toplamda 5 dalda 
verilecek. 

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Damatlar, 
yaptığı yazılı açıklamada, milli ve manevi değerler 
etrafında bir ömür eserler veren isimlerin, birlik ve 

beraberlik konusunda önemli işlevi olduğunu belirtti. 
Münevver kişilikleri ve çalışmalarıyla ilim, düşünce, 

kültür ve sanat hayatını zenginleştirenlerin daha 
geniş kitlelerce tanınmasına katkı sunmanın, gelecek 
nesiller için de teşvik edici bir rol oynayacağını ifade 

eden Damatlar, Büyük Birlik Partisinin (BBP) merhum 
kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun adını 

taşıyan ödüllerin bu yılki sahiplerinin belirlendiğini 
kaydetti. 

Edebiyat, düşünce, araştırma, kültür -sanat ve üstün 
hizmet başlıkları altında 

ödüllere bu yıl layık görülen isimler şöyle:
&EFCJZBU�½EàMà��"MJ�"LCBǵ

%àǵàODF�½EàMà��1SPG��%S��½NFS�5àSLFS
"SBǵU�SNB�½EàMà��.FINFU�(FOÎ

,àMUàS���4BOBU�½EàMà��.V[BòFS�ƵFOEVSBO
ÃTUàO�)J[NFU�½EàMà��"WVLBU�ƵFSBGFUUJO�:�MNB[

https://www.haberturk.com/muhsin-yazicioglu-odulleriverilecek-
2608933

8. ULUSAL
RESİM YARIŞMASI'NA 
BAŞVURULAR
BAŞLADI

MUHSİN YAZICIOĞLU 
ÖDÜLLERİ VERİLDİ
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Diyanet İşleri 
Başkanı ve Türkiye 
Diyanet Vakfı (TDV) 
Mütevelli Heyeti 
Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş, 6. Uluslararası 
İyilik Ödülleri’nin 
sahiplerini açıkladı.
TDV Kocatepe 
Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen 
programda konuşan 
Diyanet İşleri Başkanı 
Erbaş, “Dünyayı İyilik 
Değiştirecek” sloganı 

ile düzenledikleri 
Uluslararası İyilik 
Ödülleri’nin 
sahipleri 500 iyilik 
hikayesi arasından 
belirlendiğini söyledi.
Başkan Erbaş, “Uluslar 
Arası İyilik Ödülleri”ni 
her nevi kötülüğün 
yaygınlaştığı bir 
dünyada iyilere 
teveccühle iyiliği 
teşvik etmek adına 
düzenlediklerini 
kaydetti.

6. ULUSLARARASI 
İYİLİK

ÖDÜLLERİ’NİN
SAHİPLERİ BELLİ OLDU

Ödül töreni 12 Mart’ta
6. Uluslararası İyilik Ödülleri Programı, 12 Mart 
2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’nın teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı. 
Komisyonlar tarafından ciddi bir çalışma ve 
titiz bir değerlendirme sonucunda bu yıl 
Uluslararası İyilik Ödülü verilmesi kararlaştırılan 

7 iyilik öncüsünün isimleri şöyle:
t�:VTVG�ƞTMBN�	$BU�4UFWFOT

t�4�SBK�8BIIBK
t�(BN[F�½[ÎFMJL
t�.JOCFSDJ�"MJ�½OEFS
t�"CEVMLBEJS�(FZMBOJ�5FLHÚ[
t�.FINFU�ƵJSJO�±JÎFL
t�"INFU�"ZEFNJS
http://iyilikodulleri.com/6-uluslararasi-iyilik-odullerinin-
sahipleri-belli-oldu/
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Ünlülerden Evde Kal 
Çağrısı

#hayatevesığar
Evinde kal genco

Ata Demirer

EVDE HAYAT VAR  
#evdekaltürkiye 

#evdekal 
#hayatevesığar

Sibel Can
Kenan İmirzalıoğlu
Elbet, bu zor günleri de 

birlikte aşacağız. sabırla. 
sağlıkla. sevgiyle, duayla. 

#evindekal

Ezgi Mola
Ertelediğiniz, yapmadığınız, 

yapamadığınız çokk şey 
olmalı, düşünün bulun ve artık 

yapın onları! İhtiyaçlarımızı 
karşılamak dışında 

evimizdeyiz. #evdekaltürkiye 
#evdekal Güzel günlerde 

buluşalım inşallah.
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#evdekaltürkiye
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Hülya Koçyiğit
Dünya olarak çok ciddi 
bir süreçten geçiyoruz ve 
her birimizin bu ciddiyeti 
içselleştirmesi hem kendimiz 
hem de diğer herkes için şart. 
Bir kişinin ihmalkârlığı ya da 
‘bana bir şey olmaz’ tavrı çok 
kötü sonuçlara yol açabiliyor. 
Lütfen evinizden çıkmayın, 
bağışıklığınızı güçlendirecek 
şekilde beslenmeye özen 
gösterin. Dünyada örneklerini 
hep birlikte izliyor, okuyoruz. 
Hepimiz ne yapmamız 
gerektiğini çok iyi biliyoruz. 
Doğru bilgiye erişimde 
sıkıntı yaşayabileceğini 
düşündüğümüz kişileri 
telefon ile uyaralım. Sağlık 
Bakanlığı’nın açıklamalarını 
dikkate alalım ve bu 
açıklamalar doğrultusunda 
hareket edelim. Sosyal 
izolasyona lütfen uyun ve 
#evdekalın.
Dilerim tez vakitte be kolaylıkla 
bu süreci dünya olarak geride 
bırakabiliriz.

Demet Akalın
 #homeparty 

#HayatEveSığar
#EvdeKal

Evdeki 6. günüm. Açıklanan bütün 
kuralla uyuyorum. Camdan 
bulutları seyrediyorum. Yeni 
şarkı denemeleri yapıyorum. 

Etamine yeniden başladım. Ve 
tabi olumlamalar, olumlamalar. 

Zihnimi belli bir ortamda 
tutmaya çalışıyorum. Arada 

dalgalanıyor ama çoğunlukla 
başarıyorum. Çünkü mecburum. 

Mecburuz. İyi kalmaya, iyi düşünmeye, 
tedbirli ve çok dikkatli davranmaya 

mecburuz. Panik yok. Tedbirler var. Sadece 
kendimiz için değil, birbirimiz için, hepimiz 

için önemli olan tedbirler. Biliyorsunuz. Lütfen 
açıklanan bütün kurallara uyalım. Mecburi 

durumlar dışında evde kalalım. Kolektif 
bilincimiz bu pratiğe yansıdıkça, elbet 

başaracağız. Buna inanıyorum. Söylendiği 
gibi, bu hepimizin meselesi. Bu meselede 

hep beraberiz. Tüm dostlara sevgiyle, ışıkla, 
umutla #EvdeKal #StayHome

Mabel Matiz

Davut Güloğlu
Salgının yayılımını 

önlemek ve kontrol altına 
alınabilmesi için;
#DurOrdaDur

#EvdeKal
#SokağaÇıkma

#EvdeKalÜlkeniKoru
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Genç yazar Zeynep 
Emirdağ ile ilk öykü 
kitabı olan Büyükler 
İçin Oyuncaklar 
üzerine ve 
edebiyata, yazıya, 
şiire, sanata dair 
keyifli bir röportaj 
gerçekleştirdik. 
Zeynep Emirdağ’ın 
yazım hayatının 
nasıl başladığı, 
nelerden 
ilham aldığı ve 
okuyuculara 
tavsiyelerde 
bulunduğu röportaj 
ile sizleri baş başa 
bırakıyoruz…
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Zeynep Hanım yazma serüvenine ne 
zaman başladınız? Sizi öykü yazmaya 
yönlendiren sebepler nedir?
Henüz okuma yazma bilmeyecek yaşta bir 
çocukken bir yazar olan babamı model 
aldığımdan öykü ve şiir yazmak istediğimi 
söylüyordum. Babam da sen söyle ben 
yazayım diyerek yüreklendiriyordu beni. 
Böylece dudaklarımdan dökülen her 
bir kelime babamın kalemi vasıtasıyla 
kağıtla buluşmaya başladı. Çocukluğuma 
dair anılar taşıyan bu metinler ailem 
tarafından saklandığı için hâlâ duruyor.
Okuma yazma öğrendikten sonra ise 
kargacık burgacık yazıma aldırmadan her 
gün biraz daha öğrenerek, değişerek ve 
dönüşerek edebiyatı yaşamıma kattım. 
Doğrusu, anlatmak her zamançekmiştir 
beni. Okul dönüşü günümün nasıl 
geçtiğini ayrıntılı anlatırdım anneme. 
Kitaplarla tanışmak ise büyülü bir 
deneyimdi.  Okumalarım bana gösterdi 
ki her yazar annesine anlatır gibi okuruna 
anlatıyor ve hayat seçimlerle şekillenen 
olağanüstü bir kurgu.
Okuyucunun bir yapboz oyuncakla 
uğraşır gibi elindeki birkaç somut parça 
ile bütün resmi hayal etmeye çalışması 
heyecan verici. Öyküye yönelmemin 
sebeplerinden birisi de bu heyecan.

Öykü yazarken ilham kaynağınız 
nedir? Öykülerinizi oluşturan 
hikâyeleri seçerken nelere dikkat 
edersiniz?
Düşünce süzgecinden geçirilmiş bir 
hayal gücü öykülerimi yazarken en 
büyük motivasyonum. Demek istediğim 
kurgunun hırçın bir at gibi yükseldiği 
yerde akıl ipleri çekebilmelidir ki at 
okuyucuyu emniyetle taşıyabilsin. 
Öykülerimi oluşturan hikayeleri diri 
tutan da gerçek ve hayal arasındaki 
gerilim. Hikayelere yönümüzü 
çevirirsek fil şeklindeki uçurtma ile 
havalanan çocuk aslında uyumadan 
öncemasal kitabını işaret ediyordur ya 
da Nuh’un gemisinde okyanusu aşan 
hayvanlar banyo küvetindeki çocuğun 
PZVODBLMBS�E�S��;BNBOEB�ZPMDVMVL�ZBQBO�
kurşun asker sonunda bir oyuncak 
müzesinin kapısındaaffedilmeyi bekler. 
Tahta atının sırtında en büyük savaşlarını 
veren çocuk büyüdüğünü anladığında 
atının ebedi dostluğu karşılığında 

onu özgür bırakmakta karar kılmıştır. 
Hikayelerde didaktik bir üslup kullanmayı 
seçmesem de alt metinde saklanmış 
mesajlar büyümenin getirdiği sancılara 
dikkat çekiyor ve ışığı özenle saklanmış 
oyuncaklara tutuyor.

Yazarların kalemine en çok çocukluk 
günlerine dair öyküler akıyor sanırım. 
Çocukluğunuzda oyuncaklarınızla 
kurduğunuz bağ neydi?
Çocuklukta dünyaya hayret ve merak ile 
baktığımızdan yazarları en çok besleyen 
bu döneme ait izlenimler oluyor. Çünkü 
insanın yazmaya değer gördükleri en 
çok hayret ettikleridir. Dikiş makinesi 
öyküsünde, camekan içerisinde oyuncak 
dikiş makinesi sergilemesinin sebebini 
büyüdükçe hayal gücünü yitiren insanın 
kendini sıradanlığa hapsetmesine 
bağlıyor terzi. Çocukluk yıllarında 
şimdikinden farklı olan, oyuncaklarla 
kurduğumuz dostane bağın hayret 
duygusunun kapısını aralaması ve bizi 
BTM�OEB�ZFUJǵLJOMJǘF�IB[�SMBNBT��;BUFO�
oyuncak dediğimiz nesneler yetişkinlerin 
hayatından alınma minyatürler değil mi 
çoğu zaman?Bu sebeple dev, buharlı 
bir trenkarton kutuda kendisine hediye 
edildiğinde hayret eden çocuk ne kadar 
uzağa gidebilir kimse hesap edemez. O 
trene binip oyuncaklarla ilgili bir kitap 
yazabileceğini de.

Büyükler İçin Oyuncaklar sizin ilk 
öykü kitabınız. Eserlerinizde karakter 
seçimi, anlatılan hikâye gerçek 
yaşamdan ne kadar besleniyor?
Kurgusal ögeler taşısa da hikayelerimin 
gerçek hayattan beslenmesine dikkat 
ederim.  Amacım gerçekten sıçrayarak 
yeni bir gerçeklik yaratmak; sıradan 
mekanlar, tanıdık karakterler, bilindik 
konulara farklı bakış açıları getirmek. Evin 
salonunda mıknatıslı balıkları yakalarken 
bir anda kendinizi sahildeki kumlarda 
bata çıka yürürken bulabilirsiniz bu 
sebeple. Sayfaları çevirmeye devam 
ettiğinizdebisikletle dünya turu yapabilir, 
robot hizmetçiye sinirle söylenirken pelüş 
ayının yumuşakkarnına başınızı yaslayarak 
masallara kulak verebilirsiniz. Gerçekle 
hikaye arasındaki ince çizgi üzerinde 
yürümek bütün gayretim.İp öyküsündeki 
cambaz, dengesini 180 metre yükseklikte 
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sağlarken konsantrasyonunu yalnızca 
kuşların bozduğunu söylüyordu. Benim 
de yazma esnasında sarsıldığım oluyor 
ve karakterlerime beklenmedik şeyler 
yaptırabiliyorum.Mesela müzayedelerden 
özenle topladığı misket koleksiyonunu  
tereddüt etmeden üzgün bir çocuğa 
veren karakter okuyucuyu şaşırtıyor.

Bazı öykülerinizin sonlarında 
dörtlükler var. Sanırım şiirde 
yazıyorsunuz. Öyküleri ve şiirleri 
bütünleştirirken zorlandınız mı? 
Şiir, kimi zaman öykünün aktarmakta 
yetersiz kaldığı coşkuyu doğal bir 
yolla metne aktarıyor. Özellikle beni 
heyecanlandıran ve sonunu flu bırakmak 

istediğim öykülerde şiiri 
kullandım. Bunda 

şiir geçmişimin 
de etkisi oldu. 

Şiirler öykülerin 
ritmini 
hızlandıran 
beklenmedik 
bir son 
olarak 
karşıma 
çıktı, bu 
sebeple 

öykülerle ahenk yakaladıklarını 
düşünüyorum.   

Edebiyatın bütün türlerini 
düşündüğümüzde sizce öyküyü diğer 
türlerden ayıran en önemli farklılık 
nedir? 
Edebiyatın bütün türlerini göz önünde 
bulundurduğumda öykü, bütün türlerden 
bir parça taşıyıp hiçbirisine benzemeyişi, 
nesrin ciddiyeti ve şiirin haylazlığı 
arasında bir orta yol tutturuşu ile ayrılıyor. 
Ayrıca öykünün sezdirme gücünün 
yüksekliği, okuyucuya kısa ve yoğun 
bir anlatım sunarak açık kapı bırakması, 
akıcı bir üsluba imkan tanıyıp okuyucuyu 
sıkmaması da öyküyü farklı bir yerde 
konumlandırıyor benim için.

Öykücü ya da edebiyatçı olarak 
örnek aldığınız, etkilendiğiniz isimler 
kimler? Gençlere okuması için hangi 
öyküleri önerirsiniz?
Bu yıl Ömer Seyfettin’in doğumunun 
yüzüncü yılı. Oradan başlayayım 
isterseniz. Yerli olmadan evrensel olmak 
mümkün değilse sanatta, Ömer Seyfettin’i 
yalnız hatırlamak değil okuyup örnek 
almak da gerekiyor. Bu toprakların 
hikayesini yazmıştır Ömer Seyfettin. Bu 
toprakların insanını anlatmıştır.
Türk ve dünya edebiyatının bütün 
ustalarınınöykü dünyam için yol gösterici 
olduğunu söyleyebilirim. Necip Fazıl’ı 

da önemsedim Turgut Uyar’ı 
da. Reşat Nuri’yi 
de sevdim Ahmet 

Hamdi Tanpınar’ı da. 
Jules Verne’le başladım 

dünya edebiyatına, Mark 
Twain’le Hemingway’le devam 

ettim. Calvino’yu da okuyorum 
Rilke’yi de. Peyami Safa’yı da 

okuyorum Sabahattin Ali’yi de. Okunacak 
çok kitap var. Babam A.Ali Ural’ı da 
unutmayayım burada.
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Evinde Yemek Yapacak
Kimsesi Olmayan
İHTİYAÇ   

SAHİPLERİNE

Evde Yemek Yapacak Kimsesi Olmayan

Büyüklerimize Sıcak Yemek Servisi

Yapıyoruz.



Baharın bereketini yavaş yavaş hissettiğimiz güneşli Nisan 
ayından selam ve dua ile...

Nisan'ı daha güzel yapan sevinçlerimiz var bu ay. Tüm 
zorluklardan arınıp kurtuluşa ereceğimiz Berat Kandili var. 
Benî Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri adedince berat vaat 
ediliyor hepimize.  Hakkıyla idrak edenlerden oluruz inşallah.
Bir de aylardır yolunu beklediğimiz; gönle gıda, ruha şifa, 
yoksulları güldüren, açları sevindiren, aklımıza geldikçe içimizi 
titreten, büyük bir coşkuyla karşılayacağımız Ramazan ayı var.
Bu ayda Müslüman'ın gece hayatı başlıyor. Günlük lügatımıza 
iftar, sahur, teravih, mukabele, pide, iftar, arife gibi kelimeler 
ekleniyor. Gönüller coşuyor, mutluluk ziyadeleşiyor. Bir ibadet 
sevabı daha ekleniyor heybemize; oruç.

Senede bir kez geldiği için evlerde tatlı telaşlar, mutfaklarda 
sıcak aşlar. Dolup boşalır tabaklar. En güzel yiyecekler 
o ayda alınır. Kurulan sofraların, pişirilen yemeklerin eşi 
benzeri yoktur oruç tutanlar için. Biz hanımlar daha bir 
özenli hazırlanır, itina gösteririz sofralarımıza. Top patlamaya 
yakın duyduğumuz telaş orucumuzu açmanın mutluluğuna 
karışır. Midemizle birlikte gönlümüze de tuttururuz orucu. 
Gözümüze, elimize, dilimize... Şehrin keşmekeşinde, bir akşam 
yemeği sofrasında dahi birleşemeyen gönüller, bir ezan 
sesinde birleşirler.

Hele çocuklar... Ramazan'ın manevi iklimini yaşatmaya gayret 
gösterdiğimiz çocuklarımız, açlığın zorluğuna, büyüdüğünü 
göstermenin mutluluğunu yeğlerler. Tüm Müslümanların 
aynı anda sofrada olduğunu bilmek gurur verir çocuğa. 
Müslüman olmanın insan hayatına kattıklarının bilincine 
varır. Oruçluyken dakikalar geçmek bilmez. Her dakika yeni 
bir yiyecek sipariş eder annesine. Hangisini önce yiyeceğini 
bilemez, hepsini bitirecek zanneder. Hele bir de ezan okundu 
muydu, gör içindeki sevinci, mutluluğu doruklara çıkar, 
midesinde kelebekler uçar.

Bu Ramazan çocuk iftarları kuralım küçük gönüllere. Açlığa 
sabretmenin büyüklüğünü, birlikteliğin manevi hazzını, 
kendini ispat etmenin mutluluğunu yaşatalım. Yiyemeyenlerin 
acısını da unutturmayalım.  Bir oruçluya iftar ettirmenin, bir 
açı doyurmanın sevabının peşine düşelim.

Gelelim damakları şenlendirme zamanına... Bu sayıda, senede 
sadece bir ay yediğimiz nefis güllaç tarifiyle sizlerleyiz. Biri 
şekerli, biri şekersiz. 'Sizlerleyiz' diyorum, tarifi eşimle birlikte 
veriyoruz bu sefer. Çünkü bizim evde güllaçları eşim yapar, biz 
de afiyetle yeriz.

O zaman n'apıyoruz? Bu kolay tarif için beyleri mutfağa davet 
ediyoruz. Hadi kolay gelsin.

Tarifler



ŞEKERSİZ GÜLLAÇ
Malzemeler (2 porsiyon)
t��1/2 yaprak güllaç
1 su bardağı süt
4 adet hurma
İri çekilmiş fındık

Süslemek için;
t��Yeşil fıstık 

Yapılışı
Hurmaların çekirdekleri çıkarılır, kaynar sütün 
içine alınarak rondodan geçirilir. 
Güllaç yaprakları küçük parçalara bölünür, 
servis edilecek kâseye kat kat dizilir. 
Ilınmış sütle ıslatılır, aralarına fındık serpilir. 
Buzdolabında dinlendirilerek servis edilir.
Afiyet olsun.

Yapılışı
Süt ve toz şeker ocağa alınır, şeker eriyene 
kadar karıştırılır. 
Süt ılınınca güllaç yaprakları tek tek kaba 
alınır, her kat üzerine gezdirilerek ıslatılır. 
Katlar arasına fındık serpilerek kat kat 
döşenmeye devam edilir. 
Bir kısmı ayrılır, kalan süt üzerine ilave 
edilerek buzdolabında dinlenmeye alınır. 
Islanmayan yerler kaldıysa önceden 
ayırılmış sütle ıslatılır. 
Güllaçlar sütü çekince tatlınız hazır. 
Afiyet olsun.

GÜLLAÇ
Malzemeler (6-8 porsiyon)
t��Yarım paket güllaç
t��1,5 lt süt 
t��300 gr toz şeker 
t��1 kâse iri çekilmiş fındık

Süslemek için;
t��Yeşil fıstık 

Tarifler
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CORONAVİRÜS 
(COVİD19) İLE

PSİKOLOJİK 
MÜCADELE

Çin'de başlayıp toplumsal bir sorun 
olmaktan çıkıp evrensel bir sorun haline 
dönüşen Coronavirüs (Covid19) dünyayı 
hem fiziksel hem ekonomik hem de 
sosyolojik anlamda etkilemiş durumda. 
Tıbbi anlamda büyük çabalarla savaşılan 
bu virüs sebebiyle ülkemiz ve dünya aynı 
çözüm hedefiyle yola çıkarak bir an evvel 
bugünlerin sonlanması için uğraşıyor. 

Coronavirüs (Covid19) adı verilen bu 
virüs insanlara çoğunlukla solunum 
yollarıyla ya da yakın temasla bulaştığı 
için bulaşma olasılığı ve yayılma hızı 
artıyor. Solunum yollarıyla ilerleyen virüs 
zamanla tüm vücuda yayılıyor ve ölümlerin 
çoğu da solunum yollarına bağlı olarak 
gerçekleşiyor. Virüsün bu denli hızla 
yayılıyor olması aynı zamanda interaktif 
bir dünyanın getirisi elbette. Yani fark 
edilme, tanı ve korunma yolları bulunana 
dek virüs insanlar aracılığıyla dünyayı 

dolaşmaya çoktan başlamıştı. Ülkemiz 
önceden yapılabilecek tüm hazırlıkları 
yapmış ve alınabilecek önlemleri 
olabildiğince almıştır. Sağlık Bakanlığı 
ve sayın Bakanımız Fahrettin Koca canla 
başla bu süreçle mücadele etmektedirler. 
Sağlık çalışanlarımız yayılma hızı böylesine 
yüksek olan bu virüsle var güçleriyle 
mücadele ederken bir kez daha yaptıkları 
işin ne denli saygın bir iş olduğunu bizlere 
kanıtladılar. Tüm sağlık çalışanlarını bir 
kez daha gönülden tebrik ederiz. Peki 
hükümet, bakanlıklar, sağlık çalışanları 
böylesine civanmert bir çalışma içindeyken 
bizlere ne yapmak düşüyor? 
Aslında cevap oldukça basit. Sakinliğimizi 
ve sabrımızı koruyarak evlerimizde 
beklememiz gerekiyor. Bencilce hareket 
edilebilecek bir dönemde olmadığımız 
ortada. Dolayısıyla günlerdir her türlü 
medya organları aracılığıyla bizlere 
söylenen uyarıları dikkate almalı ve 
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evlerimizde 
kalmalıyız. 
Dünyada daha 
ağır örneklerini 
ne yazık ki 
gördük. Ülke 
olarak eğer 
uyarıları dikkate 
alırsak daha az 
zararla bu süreci atlatabiliriz. 
Tüm dünyayı ortak paydada toplayabilecek 
güçte olan bu virüs beraberinde birçok 
sorunu da getirdi. Ekonomik olarak 
yaşattığı sorunların yanı sıra toplum 
sosyolojisini etkileyen bir konu haline 
geldi. Aynı zamanda psikolojik olarak 
da insanlarda korku, endişe, gelecek 
kaygısı gibi birçok ruhsal sorunlara sebep 
olmaktadır. Küresel bir sorun olması 
itibariyle esnaf, işletmeler, büyük küçük 
neredeyse tüm kurumların ekonomik 
anlamda etkilendiği bu dönemde sürece 
bir de maddi kaygılar ekleniyor. Peki biz bu 
süreci en az hasarla nasıl atlatabiliriz? 
Coronavirüsün tüm dünyayı sarması ve 
ölüm sayılarının artması ile beraber dünya 
gündeminde coronavirüsten başka bir şey 
konuşulmaz oldu. Halkı bilinçlendirmek, 
alınabilecek önlemler hakkında uyarılarda 
bulunmak gibi konular elbette ki hayati 
önem arz etmektedir. Konu ile alakalı 
olarak yetkili kişiler halkı detaylıca 
bilgilendirmekteler. Fakat bundan fazlasına 
maruz kalmak bizlere herhangi bir fayda 
sağlamamakla beraber kaygı seviyemizi 
etkileyeceği için bizlere zararı vardır. Her 
kriz durumunda görebileceğimiz felaket 
senaristleri felaket çığlıkları atarken tek 
istekleri dikkatleri üzerlerine çekmekken, 
bizler maruz kalan taraf oluyoruz. Bu süreci 
hem fiziksel hem de psikolojik anlamda 
sağlıklı olarak atlatabilmemiz için yetkili 
kişileri dinlemek ve uyarıları dikkate almak 
en sağlıklısıdır. 

Toplum olarak pek de alışık olmadığımız 
bir durum olan evde kalmak, dışarıdan 
soyutlanmak, insanlarla iletişim kuramamak 
gibi durumlar bizler için oldukça zor olsa 

gerek. Bizler 
Türk insanları 
olarak yalnız 
aktivitelere pek 
alışık olmamakla 
beraber evde 
zaman geçiriyor 
olsak dahi 
komşuluk gibi 

beş çayı buluşmaları gibi birleşmelerimiz 
vardır. Evde sosyal izolasyona uyum 
sağlamak konusunda neredeyse herkesin 
adaptasyon problemi yaşaması gayet 
normal. Fakat 'sıkılıyorum' diyerek bencillik 
yapılacak bir dönemde olmadığımızın altını 
bir kez daha çizerek, alacağımız önlemlerin 
virüsten daha güçlü olacağını hatırlayalım. 
Bu süreçte teknolojinin nimetlerinden 
faydalanabiliriz. Görüntülü konuşmalar ile 
beraber iletişim ve sosyalleşmeyi geçici 
süreyle bu şekilde devam ettirebiliriz. Aynı 
zamanda bu süreci bir tutsaklık olarak 
adlandırmamak gerektiğini de söylemek 
isterim. Hızla akan hayat içerisinde zaman 
ayıramadığımız aile fertleriyle zaman 
geçirmek, bitmeyi bekleyen yarım kalmış 
kitapları okumak gibi yapılacak birçok şey 
var. Ayrıca ekonomik anlamda yaşanan 
zorlukların farkında olan ülkemiz bu konu 
ile alakalı çalışmalarını devam ettirmektedir. 
Neredeyse herkesin ekonomisini etkileyen 
bu salgın dolayısıyla en az hasarla nasıl 
atlatılabileceği hakkında yapılacak 
çalışmalar oldukça önemlidir. 

Bir kez daha hatırlatmak isterim yaşanan bu 
süreç geçici bir süreç ve bizler bu süreçte 
bilgi kirliliğiyle tetiklenmek 
yerine yetkili kişiler tarafından 
gelecek bilgileri dikkate alalım. 
Sosyal izolasyon döneminde 
bizlere iyi gelen konulara 
PEBLMBOBM�N��;JIOJNJ[J�WF�
enerjimizi yormak yerine 
bizleri ferahlatacak olan 
konularla ilgilenelim 
ve unutmayalım her 
gecenin bir sabahı 
muhakkak vardır. Psikolog Beyza Kılınç

Psiko-Soft Psikolojik Danışmanlık Merkezi 
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TARİHTE BU AY
Karabük Demir-Çelik

Fabrikası’nın açılışı

Emniyet Teşkilatı’nın kuruluşu

Türk Tarih Kurumu’nun kuruluşu

Osmanlı-Rus Savaşı (93 harbi)

Dünya’nın en geniş kapsamlı ticaret antlaşması 
olan GATT, 120 ülkenin imzasıyla kabul edildi

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in 
(Miladi takvime göre) kainata teşrifi

3 Nisan 1937

10 Nisan 1845

15 Nisan 1931

24 Nisan 1877

15 Nisan 1994

20 Nisan 571

Dumlupınar Denizaltısı’nın batışı

Türkiye’nin 
8. Cumhurbaşkanı
Turgut Özal’ın 
ölümü

Washington’da ABD, Belçika, Danimarka, 
Fransa, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz 

arasında imzalanan bir anlaşmayla, Kuzey 
Atlantik Paktı (NATO)’nun kurulması.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı 
Alparslan Türkeş’in ölümü

TBMM’nin açılışı

Çernobil 
Nükleer 
Faciası

Kûtü’l-
Amâre 
Zaferi

4 Nisan 1953

17 Nisan 1993

4 Nisan 1949

4 Nisan 1997

23 Nisan 1920

26 Nisan 1986
29 Nisan 1916



ulusal egemenlik ve



CANLA BAŞLA ÇALIŞAN BÜTÜN
SAĞLIK

PERSONELLERİNE
TEŞEKKÜR EDERİZ

İYİ Kİ
VARSINIZ!


