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Sevgili Çekmeköy 2023 Okurları
Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 virüsü malum 
olduğu üzere bütün dünyada ciddi anlamda bir yayılma 
gösterdi. Sağlık Bakanlığımızın aldığı tedbirler neticesinde 
ülkemizde özellikle Avrupa ve Amerika’da yaşanan vahim 
tablonun yaşanmasının önüne geçildi. 

Bu iyi durumun oluşmasında hiç şüphe yok ki milletimizin bilinçli 
olmasının ve kurallara uymasının büyük etkisi var. Bu süreçte 
gerek duyulmadıkça dışarı çıkılmaması, kişisel temizliğe dikkat 
edilmesi ve sosyal mesafenin korunması virüsün yayılma hızını 
azalttı. Alınan tedbirler kapsamında sosyal hayat kısıtlamalarının 
yanı sıra birçok sektörde iş yerlerinin çalışmasına da kısıtlamalar 
getirildi. Bu kısıtlamalarda mağduriyetlerin yaşanmaması 
için Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan önderliğinde 
başlatılan (Biz Bize Yeteriz Türkiyem) yardım kampanyasıyla 
birçok işveren ve işçinin mağduriyeti giderildi ve giderilmeye 
devam ediyor. Bu güzel ve bütünleştirici yardım kampanyasının 
yanı sıra Kızılay ve Sivil Toplum Örgütlerinin yürütmüş olduğu 
yardımlar da birçok ailenin bu zor süreçte yüzünün gülmesine 
imkân sağlıyor. Aynı zamanda milletimizin yardımseverliğinin 
en güzel örneklerini de yine bu zor günlerde görüyoruz. Bir 
tarafta tarlasını süremeyen 65 yaş üstü yaşlılarımıza yardım 
eden jandarmamız diğer tarafta 20 yaşından küçük olanların 
kapısını çalarak doğum gününü kutlayan polislerimiz. Ve 
bir yanda da gecesini gündüzüne katarak bir can daha 
kurtarabilmenin mücadelesini veren sağlık çalışanlarımız... 
Hepsine müteşekkiriz.

Ben inanıyorum ki birlik ve beraberliğimiz daim olduğu sürece 
ülke olarak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. 
Yeter ki bir olalım, herkes üzerine düşen sorumluluğu hakkı ile 
yerine getirsin. 

Değerli Çekmeköy 2023 okurları,
Havalar gün geçtikçe ısınıyor, baharın kendini iyice hissettirdiği 
Mayıs ayına girdik. Virüsün yayılmasını önlemek adına bu güzel 
havaların bizleri gevşetmesine izin vermeyelim, tedbirlerimizi 
elden bırakmayalım. Daha güzel baharlar görebilmek için 
lütfen kurallara uyalım. 

Sevgili Okurlar
Nisan sonu itibariyle mübarek Ramazan ayına girdik. Ramazanın 
virüs ile mücadelede daha etkili bir ay olacağına inanıyorum. 
Hanelerimizi bereketlendiren bu mübarek ayda ülkemizin ve 
bütün insanlığın sağlıklı günlere kavuşması için dua edelim.  
Ramazan’ın huzuru, bereketi üzerinize olsun.

Ahmet POYRAZ
Belediye Başkanı
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BU SENE RAMAZANI FARKLI YAŞAYALIM

Denizler, ormanlar, vahşi yaşam doğanın sükunetine 
bırakılmış gibi. Ozon tabakası sil baştan yeniliyor kendini. 
Günaşırı gördüğümüz ve sürekli kirlenen denizlerimizde 
yunuslar özgürce dolaşmaya başladı. İnsanın yaraladığı 
doğa, kendini yenilemeye ve iyileştirmeye başladı. Bütün 
bunlar gözle göremediğimiz bir virüsün insana bulaşarak 
salgına dönüşmesiyle gerçekleşti. 

Yaşadıklarımız sanki bir film setinden ya da yeni keşfedilmiş 
bir gezegenden görüntü gibi. Yaşadığımız salgından büyük 
dersler alarak geleceğe hazırlanacağımız kesin. 

Virüsün yayıldığı dönemin tam da ortasına kutsal 
Ramazan ayı denk geldi. Kalabalık iftar yemeklerinden ve 
kültürel programlardan uzakta yaşıyoruz bu yıl Ramazanı. 
Aslında Ramazanın anlamına uygun bir yaşayış oluyor 
bu durum; sükunet, sessizlik, bedenimize ve ruhumuza 
tutturduğumuz oruç. Sadece ailemizle ve kendimizle 
baş başa geçireceğimiz bir ay. Bu yıl Ramazan belki de iç 
sorgulamalarımızı yapacağımız bir ay olacak. 

Sevgili okurlar,
Bu sayımızda yoğun olarak Ramazan konusunu ele 
aldık. Yazarlarımız sizler için Ramazanı farklı yönleriyle 
değerlendirdi. 

Keyifle okuyacağınız yazılar ve röportajlar sizleri bekliyor.
İçinde bulunduğumuz kutsal ayın, Kadir Gecesi’nin ve 
yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı’nın ülkemize ve 
dünyaya sağlık ve huzur getirmesini diliyorum.

@cekmekoy2023

@cekmekoy2023dergisi

facebook.com/Cekmekoy2023

cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr
cekmekoy2023.com
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Ramazan
Saadeti

11 ayın sultanı dediğimiz Ramazan, İslam 
dünyası için oldukça rahmetli, bereketli 
ve huzurlu bir aydır. İslam dinine göre 
Ramazan ayında oruç tutmak farzdır fakat 
tek başına oruç tutmak yeterli değildir. 
Ramazan ayında oruç tutmanın amacı 
insanı aç bırakmaktan çok insanı nefis 
terbiyesine yönlendirmek, gönül kırıcı 
sözlerden ve davranışlardan alıkoymak, 
doğru olmayan sözleri söylemekten 
kaçınmaya vesile olmaktır. İslam dini 
Müslümanlardan Ramazan ayı boyunca 
hem nefis anlamında hem ahlaki 
anlamda kendilerini arındırması ister. 
Ramazan’ın ruhu dediğimiz şey de işte 
tam olarak budur. Peygamber efendimiz 
Hz. Muhammed (s.a.v) ‘Ramazan ayı öyle 
bir aydır ki, başlangıcı rahmet, ortası 
mağfiret ve sonu cehennem ateşinden 
kurtulmadır’ buyuruyor. Müslümanlar 
böylesine güzelliklerle müjdelenmiş bir ayı 
buyurulduğu güzellikle tamamlamak için 
kendilerini süzme dönemine girer. Çünkü 
Ramazan ayı her şeyden önce Müslümanlar 
için susuz ve aç kalmaktan öte, anlayış ve 
paylaşma demektir. Hoşgörü dini olarak 
bilinen İslam dini Müslümanlara daima 
hoşgörülü olunması gerektiğini söylerken, 
özellikle Ramazan ayında kalp kırmaktan 
kaçınmanın ne kadar önemli olduğunu 

da söylüyor. Ramazan ayında zekat, fitre 
gibi İslam dininin emrettiği, insanları 
yardımlaşmaya ve paylaşmaya yönlendiren 
birçok güzel ibadet vardır. Yani Ramazan’ın 
ruhu dediğimiz şey bizlere manevi yönden 
güzellikler katan, bizleri paylaşmaya 
ve bir olmaya yönlendiren manevi bir 
atmosferdir. 

Yaradılışımız gereği belirli saat aralığında 
aç ve susuz kalmak bizlere eğer bir 
hastalığımız yok ise herhangi bir zarar 
vermez. Aksine modern zamanların 
icadı gibi sunulan ve birçok diyetisyenin 
önerdiği aralıklı oruç, bir sağlıklı beslenme 
yöntemi olarak kullanılıyor. Belirli 
saatler arasında kendimizi aç bırakmak 
metabolizmamıza ve hücre fonksiyonlarına 
iyi geldiği için bu yöntem oldukça popüler. 
Aslında orijinaline bakacak olursak 
Ramazan orucunda başlangıç ve bitiş saati 
olan sahur ve iftar arasında yeme ve içme 
isteğimizi tutmak vücudumuzun direncini 
yükselterek metabolizmayı çalıştırıyor. 11 
ay boyunca istediği zaman yemek yemeye 
alışan beden, istediği zaman yememek 
konusunda bir kontrol geliştirir. Yaradılış 
olarak insan bedeni alışık olmadığı bir 
durumla karşılaştığında ve zorlandığında 
fiziksel olarak direnç göstermeye başlar. 
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Hücreler ve hormonlar direnç salgılayarak 
bedeni bu yeni duruma alıştırmaya çalışır. 
Bu sebeple Ramazan orucu bağışıklığı 
ve vücut direncini yükseltir. Direnci 
yükselen beden zihinsel güç sarf eder 
ve bu hormonlar zihinsel anlamda da 
bizleri iyi yönde etkiler. Yani oruç tutmak 
insan bedenine ve birçok organa oldukça 
faydalıdır. Aynı zamanda Ramazan ayında 
insanlar yeme isteklerini tuttukları ve bir 
otokontrol geliştirdikleri için hem irade 
anlamında hem de dürtülerimizi kontrol 
etmek anlamında bizlere ruhsal destek 
sağlar.  

Bir başka açıdan bakacak olursak Ramazan 
ayını hakkıyla geçirmek, Ramazan 
ayının bereketinden ve feyzinden 
faydalanmak hem aile huzurumuz hem 
de çocuklarımız için oldukça önemlidir. 
Çocuklar öğretilerin çoğunu örnek alma 
ile öğrenirler ve çoğu zaman ebeveynlerini 
örnek alırlar. Ramazan ayında evimizdeki 
iftarın bereketi, paylaşmanın telaşı 
ve bu mübarek ayın bizlere sunduğu 
merhamet, sabır ve şefkat duygusunu 
çocuklarımıza göstermek, çocuklarımız 
ve gelecek nesiller için Ramazan’ın 
önemini ve güzelliklerini öğretmeye 
vesile olacaktır. İftarda rahatça yemek için 

çocukları erkenden doyuran ebeveynlere 
çocukları iftar sofrasının huzurundan 
mahrum bırakmamalarını öneririm. İftar 
yapmak, tüm gün aç kalmanın sonunda 
hak edilmiş bir hediyedir. İftar yaparken 
yaşadığımız mutluluk yalnızca yemek 
yemenin verdiği mutluluk değildir. Aynı 
zamanda başarmış olmanın da verdiği bir 
mutluluktur. Böylesi birliği, bütünlüğü, aynı 
zamanda açlığı sonlandırmayı simgeleyen 
huzur dolu sofralarımızdan evlatlarımızı 
mahrum bırakmamalıyız. Güzel sözün 
ve tebessümün sadaka olduğunu 
söyleyen bir peygamberin ümmeti olarak 
özellikle Ramazan ayında hanemizde, 
iftar soframızda güzel söz söylemeyi ve 
tebessümü ihmal etmeyelim.
Son olarak belirtmek isterim ki, insanın 
inancına yönelik yaptığı herhangi bir 
çalışma, ibadet, dua gibi eylemler 
insanı içsel dinginliğe ve manevi huzura 
yönlendirir. Bu perspektiften bakıldığı 
zaman bir farz ibadet olan oruç tutmak, 
aslında bir anlamda bizleri 
kaygılarımızdan arındıran ve 
bizleri manevi huzura ulaştıran 
bir eylemdir. Tüm İslam alemine 
huzur dolu bir Ramazan dilerim.

Psikolog Beyza Kılınç
Psiko-Soft Psikolojik Danışmanlık Merkezi 

Ramazan ayında evimizdeki iftarın bereketi, 
paylaşmanın telaşı ve bu mübarek ayın bizlere 
sunduğu merhamet, sabır ve şefkat duygusunu 

çocuklarımıza göstermek, çocuklarımız ve gelecek 
nesiller için Ramazan’ın önemini ve güzelliklerini 

öğretmeye vesile olacaktır
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ORUÇ VE 

KUR’AN AYI

Kuran’ın inmeye başladığı aydır 
Ramazan. On bir ayın sultanıdır 
Ramazan. Manevi güzelliklerle 
dolu, müminler için rahmet ve 
mağfiret mevsimidir Ramazan. 
Allah’ın rızasını kazanma kuşağıdır 
Ramazan. Orucuyla, fitresiyle, 
iftarıyla, sahuruyla, teravih 
namazlarıyla bir sevap makinesi 
gibi işleyen zaman dilimidir 
Ramazan.

Bu kıymetli zaman dilimini ibadet 
ve iyiliklerle değerlendiren 
mümin, ebedi mutluluğun 
kapısını açar. Bir Hadis-i Şerif’te 
şöyle buyrulmaktadır: Ramazan 
ayı gelince, cennet kapıları açılır, 
cehennem kapıları kapanır ve 
şeytanlar zincire vurulurlar.  
Bu hadisten anlıyoruz ki iyi 
işler yapıp kötülükten sakınan 
müminlere cennet kapıları açılır, 
oruç sayesinde nefsine hâkim 
olup şeytana uymadıkları için de 
şeytanın elini kolunu bağlamış 
onu etkisiz hale getirmiş olur.

Ramazan ayını diğer aylardan 
ayıran en önemli özelliği oruç 
ibadetinin yapıldığı ay olmasıdır. 
Bu gerçeklik Kur’an-ı Kerim’de;  
Ey iman edenler! Oruç sizden 
önce gelip geçmiş ümmetlere 
farz kılındığı gibi size de farz 
kılındı. Umulur ki korunursunuz. 
Sayılı günlerde olmak üzere 
(oruç size farz kılındı…) ayetiyle 
zikredilmiştir. Peygamber 
Efendimizin ifadesiyle de "Bir 
kimse, inanarak ve sevabını 
sadece Allah'tan bekleyerek, 
Ramazan orucunu tutarsa, 
geçmiş günahları bağışlanır." 
Tutulan oruçlar; nefsin terbiye 
edilmesini, insanın azim, sebat, 
kanaat, metanet ve sabır gibi 
ahlâkî güzellikler ile donanmasını, 
aç kalarak nimetlerin değerini, 
kıymetini anlamasını ve bu vesile 
ile yoksulların halini düşünüp 
onlara merhamet ve şefkat 
hisleriyle yaklaşılmasını sağlar.
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Ramazan ayında yerine getirilmesi 
gereken bir diğer ibadet de 
fıtır sadakasının verilmesidir. 
Halk arasında fitre diye bilinen 
fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); 
insan olarak yaratılmanın ve 
Ramazan orucunu tutup bayrama 
ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen 
zengin olup Ramazan ayının 
sonuna yetişen Müslüman’ın, 
belirli kimselere vermesi vacip 
olan bir sadakadır. Hz. Peygamber, 
köle-hür, büyük-küçük, kadın-
erkek her Müslüman için fitrenin 
gerektiğini ifade etmiştir. 
Fitre, Müslümanlar arasındaki 
sosyal dayanışmayı güçlendirir. 
Basit ve az olarak görülse de, 
fakirlerin ve yoksulların, bayramı 
diğer insanlarla aynı coşku ve 
atmosferde olmasa bile, önemli 
ölçüde onların moral dünyalarını 
yükseltmekte ve bayram coşkusu 
yaşamalarını sağlamaktadır. 
Zira verilen fitreler, fakir, yoksul, 
öksüz ve yetimlerin o küçücük 
dünyalarında bir canlılık ve 

neşe meydana getirmektedir. 
Böylece onlar da diğer insanlarla 
beraber bayramın getirdiği 
güzelliğe ve coşku atmosferine 
katılmaya çalışmaktadırlar. Bu 
açıdan bakıldığı zaman toplumsal 
birlik, beraberlik ve bütünlüğün 
sağlanmasında da önemli bir 
ibadettir.

Kur’an-ı Kerim’in indirildiği ay 
olması hasebiyle Ramazan ayında 
Kur’an-ı Kerim’i çokça okumaya 
gayret edelim. Nafile namazlarla, 
zikirlerle, dualarla bu ayı dolu 
dolu yaşamaya özen gösterelim. 
Geçmiş günahlarımıza tövbe- 
istiğfar ederek kalan ömrümüz 
için temiz bir sayfa açalım. Bu 
ayda kazandığımız bütün güzel 
hasletleri ömrümüzün sonuna 
kadar yaşamayı kendimize şiar 
edinelim. Hayatımızın her anını 
ramazan gibi yaşamak bizim için 
iki dünya saadetinin kapılarını 
açacaktır. Ali Akkaya

İzmir İl Müftülüğü
Din Hizmetleri Uzmanı
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Ramazan
OSMANLI

DEVLETİ’NDE

On bir ayın sultanı olarak 
nitelendirdiğimiz 
Ramazan ayı bu yıl 
Covid-19  virüsünün 
gölgesinde geldi çattı. 

Hal böyle olunca bu hastalık 
nedeniyle birçok Ramazan 
geleneği bu yıl eda edilemeyecek. 
Kadim medeniyetimizin inşa ettiği 
en büyük devlet olan Osmanlı 
Devleti’nde Ramazan ayı nasıl 
geçiyordu? Bu yazımızda sizlere 
bunu anlatmak istiyoruz. 

Cihan şümul olan Osmanlı 
Devleti'nde Ramazan ayı özel 
bir yere sahipti. Devlet adamları, 

bütün Müslüman Osmanlı 
vatandaşları Ramazan ayında hem 
evlerinin hem de gönüllerinin 
kapılarını sonuna kadar açıyorlardı. 
Ramazan ayında yiyecek ve 
eşya fiyatlarına zam yapılmasını 
devlet kontrol ediyordu. Özellikle 
gıda maddelerinin Ramazan ayı 
boyunca daha ucuza satılması 
sağlanıyor, böylece mübarek 
ayda herkesin sofrası bereketle 
doluyordu. Ramazan, şüphe yok 
ki olanın olmayana verdiği, tok 
olanın aç olanın halinden anladığı 
bir aydır. Bu durum Osmanlı 
Devleti’nde de bu şekildeydi. 

Ramazan
GELENEĞİ
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Dİş Kİrası 
Zengin köşk veya konaklara davet 
edilen misafirlerin yanında yoksul 
halk için de aynı şekilde sofralar 
hazırlanırdı. Davetsiz misafirler 
geri çevrilmeden yemeklere buyur 
edilirdi. Fakir kişilere konak sahibinin 
cömertliğine göre altın veya gümüş 
akçeler kadife keseler içinde hediye 
edilirdi. Buna Diş Kirası denilirdi. 
Bunun amacı ise konak sahibinin 
yoksul kişinin duasını alarak sevap 
kazanmaktı.

Zİmem Defterİ
Osmanlı’da Ramazan günlerinde 
zenginler, hiç tanımadıkları 
mıntıkalardaki bakkal, manav vb. 
dükkânlarına girer, onlardan Zimem 
defterini yani veresiye defterini 
çıkarmalarını isterdi. Baştan, sondan 
ve ortadan rastgele sayfaların 
yekûnunu yaptırıp, “Silin borçlarını… 
Allah kabul etsin” der, çeker giderlerdi. 
Borcu ödenen, borcunu ödeyenin 
kim olduğunu; borcu sildiren, kimi 
borçtan kurtardığını bilmezdi.

Tekne Orucu
Ramazanın bereketi, bolluğu ve 
manevi atmosferi çocuklara daha 
küçük yaşlarda öğretilirdi. İlk defa 
oruç tutacak çocuklara hediyeler 
verilir, tam gün oruç tutamayacak 
çocuklara öğle vakti oruçları açtırılır 
ve buna ‘Tekne Orucu’ denilirdi.

Hırka-İ Saadet
Ramazan ayının 12. günü Osmanlı 
Devleti’nde son derece büyük bir 

öneme sahipti. Kutsal emanetlerin 
bulunduğu Has Oda temizlenir ve 
gül suyu ile yıkanırdı. Ardından öd 
ağacı ve amber yakılırdı. Devletin 
ileri gelenlerinin hazır bulunduğu 
törende, Padişah tarafından gümüş 
sandukanın içinden Hırka-i Saadet 
çıkartılırdı.

Ramazan Akşamları
Ramazanda yediden yetmişe herkes 
neşe doluyordu. Osmanlı Döneminde, 
Ramazan ayında gündüzleri adeta 
sokaklar boşalırdı. İnsanlar gündüzleri 
uyur, akşamları ise hem çalışır hem 
de eğlenirdi. İftar ile sahur arasında 
ortaoyunu, meddah, karagöz gibi 
oyunlar izlenirdi. 

Huzur Derslerİ
Ramazanın ilk 10 veya 8 gününde 
yapılan huzur dersleri şeyhülislam 
tarafından ulemadan belli sayıda 
seçilerek günlere paylaştırılır ve 
en liyakatli alimin bir ayeti tefsir 
etmesiyle gerçekleştirilirdi. Bu olay 
gerçekleştirilirken padişah bile 
olsa cemaat ile birlikte diz çökerek 
derslere katılırdı.

Arİfe Günü
Osmanlı’da bayramların bilhassa 
çocuklar için ayrı bir yeri vardır. 
Bayramlıklarıyla sokakta gezen 
çocuklara “Arife Çiçeği” denilirdi. 
Osmanlı'dan gelen “Arife Çiçeği” 
kavramı; bayramdan birkaç gün önce 
yapılan alışverişin ardından çocukların 
sabırsızlanarak giysilerini bayramdan 
bir gün önce, yani Arife günü giyerek 
dolaşması olarak tanımlanırdı.

Rıdvan Kaşıkçı
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Ebru sanatı beni 2004 yılında Kosova – 
Prizren’e gönderdi.
İlk yurt dışı suluboya sergimi İsviçre–
Cenevre’de (1991) açmıştım. Yurt dışına 
ikinci çıkışım Kültür Bakanlığı tarafından 
görevlendirilip Kosova–Prizren’e 
gönderilmekle gerçekleşti.  Prizrenli Sanatçı 
Etem Baymak, şehirlerinde yapılacak festival 
için ebru sanatçısı rica etmiş. Kültür Bakanlığı 
da bu festival için beni görevlendirdi. Görev 
kâğıdımı elime verdiklerinde ilk işim ebru 
malzemelerini hazırlamak oldu. Boyalarımı, 

teknemi, deste zengimi, (boyaları ezmek için 
kullandığım taş), bizlerimi, fırçalarımı, kitremi 
hazırladım.
Uçak biletimi aldıktan sonra ver elini Priştine.
Priştine hava alanında beni Kosova’nın iki 
Türk Milletvekili Nurhan Muaziri ve Bakan 
Mahir Yağcılar karşıladı. 75 kilometrelik 
yolu biraz bozuk olduğu için uzun sürede 
aldık. Prizren bana Anadolu’da bir kasabaya 
gelmişim hissini verdi. Avrupa şehirlerine hiç 
benzemiyordu.  

VER ELİNİ 
KOSOVA
PRİZREN
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Uzun sohbetimiz sırasında Milletvekili 
Nurhan Muaziri Hanım’ın Türkiye’de 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat fakültesinde 
okuduğunu, kendi şehirlerindeki köylülerin 
gelenek ve görenekleri üzerine mastır 
yaptığını öğrendim. Bu durum beni çok 
mutlu etti. İki milletvekili de Türkiye’yi 
ve Türkçeyi çok seviyorlardı. Türkçeyi 
unutturmamak için ellerinden geleni 
yaptıklarını söylüyorlardı. O anda bu olayı 
tam kavrayamamıştım.

Prizren’e geldiğimizde bizi ressam, yazar 
ve gazeteci Etem Baymak karşıladı. 
Önce kalacağım otele yerleştim. Otelde 
kitremi erittim. Akşam festival açılışı vardı. 
Festival, Osmanlılardan kalma tarihi Gazi 
Mehmet Paşa Hamamındaydı. Festivalin 
açılışından bir saat önce giderek teknemi, 
boyalarımı hazırladım. Çok heyecanlıydım. 
Festivale Kosova ve çevresi ülkelerden 
pek çok ülke ressamları katılmıştı. Onlarla 
tanıştım. Festivalin sonlarına doğru ebru 
yapmaya başladım. Ebrunun büyüsü 
tüm izleyenleri sardı. Hiç kimse teknenin 
başından ayrılmak istemiyordu. Bazıları 
da “Ben de yapabilir miyim,” dediler. Ebru, 
yapanın yüzünde güller açtırıyordu. Sanki 
bütün topluluk o heyecana kapılmıştı. 
Hamam çok gösterişli çok büyük kubbeli, 
cami kadar görkemliydi. Çok soğuk 
olmasına rağmen, (ebru çok soğukta 
da çok sıcakta da iyi sonuç vermez.) 
insanların güzel enerjisi, güzel ebrular 
çıkmasını sağladı. Bazı konukların portre 
ebrularını yaptım. Bu durum insanları 
daha da heyecanlandırdı. Etem Baymak 
“Hocam ellerinize sağlık bu kadar çalışma 
yeterli” dese de ertesi gün teknemi 
bahçeye çıkardım. Gece tanıştığım, 
boyalarımı ezmekte bana yardımcı olan 
Gençlik Derneği Başkanı Salih Salla adlı 
gence akşama kadar bütün bildiklerimi 
öğretmeye çalıştım. Ebru onu yürekten 
bağlamıştı. Canla başla çalışan bu gence, 
yurduma dönerken teknemi, kilolarca 
boyamı, kitremi vb. tüm malzemelerimi 
bıraktım. Üniversitedeki arkadaşlarına 
öğretmesi için söz aldım. Ben bu gençle, 
Prizren’de kaldığım her gün ebru yaptım, 
isteyen herkese ebru yaptırdık. Gün içinde 

ebru yapımını ona bırakıyordum. O da 
arkadaşlarına ebruyu öğretiyordu.

Boş kaldığım her an şehri geziyordum. 
Şehrin ortasından geçen, şehri ikiye 
bölen Bistrica nehrinin üzerinde 2 tanesi 
Osmanlılar zamanından kalma Taş Köprü 
ve Suzi Köprüsü olmak üzere toplam 9 
köprü vardı. Köprülerin hepsinden geçip 
sağlı sollu sokakları dolaşarak mağazaları 
izledim. El işçiliği yelekler, bluzlar, örtüler 
çok güzeldi.

Prizren’de kaldığım süre içinde akşam 
yemeklerinde farklı farklı guruplardaki 
gençlerle tanıştım. Türkçe için verdikleri 
mücadelelerini görünce şaşırdım. 
Gençlik kulüpleri, tiyatro grupları vardı. 
Tiyatro grupları gittikleri ülkelerden 
büyük övgü alırken pek çok ödüle de 
layık görülmüşlerdi. Ayrıca bu gençler 
radyo yayınları yapıyor, dergi ve gazete 
çıkarıyorlardı. Öyküler, romanlar, tiyatro 
eserleri yazıyorlardı. Tiyatro grubunun 
lideri “Siz Türkiye’desiniz, dilinizi kaybetme 
gibi bir durumunuz yok. Dil için bizim 
verdiğimiz mücadelenin onda birini 
vermiyorsunuz. Balıklar deniz içindedir, 
suyun kıymetini bilmez, siz okyanustasınız 
suyun ne olduğunu bilmiyorsunuz,” 
diyordu.

Bu gençlerle saatlerce sohbet etmeme 
rağmen durumu yine de kavrayamadım. 
Ta ki şehri gezinceye kadar. Şehri 
gezerken insanlara yol sorduğumda 
Türkçe cevaplar alıyordum. Buraya kadar 
sorun yoktu. Daha sonra bir dükkâna 
girdiğimde Türkçe konuşan kimsenin 
olmadığını gördüm. Dükkânın içindeki 
kişiler birbirleriyle konuşurken farklı 
farklı dillerde konuşuyorlardı. Kendi 
kendime “Herhalde burada Türkçe 
konuşan bir tek kişi bulamayacağım,” 
dedim. Dükkân sahibinin “Hepimiz 
Türkçe konuşmayı biliyoruz,” cevabı beni 
fazlasıyla şaşırttı. Ben ona sormamış, 
ortaya konuşmuştum. Bu ülkede 
Boşnakça, Sırpça, Arnavutça, Türkçe 
konuşulduğunu anlattılar. O zaman 
gençlerin mücadelesinin önemini daha 
iyi kavradım. Tiyatrocuların çabasını 
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Bu ülkede Boşnakça, Sırpça, Arnavutça, Türkçe 
konuşulduğunu anlattılar. O zaman gençlerin 

mücadelesinin önemini daha iyi kavradım. 
Tiyatrocuların çabasını takdir ettim. Onlar Türk 
dilinin yok olmasını istemiyorlardı. Onlar bir var 

oluş çabası içindeydiler.

takdir ettim. Onlar Türk dilinin yok olmasını 
istemiyorlardı. Onlar bir var oluş çabası 
içindeydiler.

Kosova’da resmi diller şunlardır:
1. Arnavutça
2. Türkçe
3. Boşnakça
Kosova’nın üç resmi dilli, tek şehri 
Prizren’dir.

Prizren, 1998 yılında bağımsızlığını ilan 
eden Kosova Cumhuriyeti’nin ikinci 
büyük şehriydi. Son yıllarda “Özellikle 
Türklerin çoğunluğunun bulunduğu şehir 
olan Prizren, Türkler tarafından, sakin bir 
seyahat için en çok tercih edilen şehirdir” 
deniyor.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları şu 
sıralarda Kosova’ya vizesiz seyahat 
edebiliyorlar.  

Kosova’nın, başkenti Priştine’den sonra 
en büyük ikinci şehri olan Prizren bir 
zamanlar Osmanlı Sancağıymış. Prizren’in 
şehir nüfusunun çoğunu Arnavutların 
oluşturduğunu, şehirde yaklaşık 40 
bin Türk olduğunu öğendim. Prizren 
Balkanlarda bulunmasına rağmen, şehri 
gezerken hâlâ Osmanlı zamanından 
kalma mimari eserleriyle karşılaşınca 
heyecanlandım. Kendimi ülkemde bir 
kasabada geziyormuş gibi hissettim. Bu 
şehir Türkiye havasını yansıtmaktaydı.

Kosova’nın güneybatısında yer alan üç 
tarafı Şar dağları ile çevrili şehir Prizren 

bir taraftan Arnavutluk, bir taraftan da 
Makedonya’ya sınır komşusuydu.
Prizren o yılarda savaştan yeni çıkmıştı, 
hala savaşın etkileri vardı.

Otelinde kaldığım Arnavut “Hocam bir 
zamanlar bu şehir huzurlu insanların 
şehriydi. Boşnakların, Türklerin, Sırpların, 
Arnavutların evleri yan yanaydı. Birçok 
inanca, ırka, dile ev sahipliği yapıyordu. Bu 
şehirde diller farklı da olsa Müslümanlar 
çoğunlukta, yüzde doksan kadar. Gel 
sana şehri gezdireyim, daha iyi anlatırım,” 
dedi. Birlikte otelden çıktık. Bistrisa Nehri 
kenarına indiğimizde yanmış ev külliyesini 
gösterdi. Külliye yanmasına rağmen hala 
çok güzeldi. Belki de şehrin en görkemli 
mimarisine sahip olan evlerdi.

“Hocam burada şehrin düzenini sağlayan 
çok kıymetli bir insan olan Sırp Protestan 
Papazı yaşardı. Ailesi ile birlikte yok edildi. 
Savaşın başlaması dış güçlerin işine geldi.” 
Yavaş yavaş yürürken boşaltılmış evleri 
gösteriyor, burası Sırp’ın burası Boşnak’ın 
burası Türk’ün burası Arnavut’undu, derken 
yan yana olan evleri gösteriyordu. Biz kaleye 
doğru tırmanırken Osmanlı’dan kalma 
cumbalı evlerin kalıntılarını göstererek 
“Hocam bu evleride bize yardım maksadıyla 
gelen NATO uçakları tek tek nokta atışı 
yaparak vurdular. Amaçlarının başında da 
Osmanlı’dan kalanları yok etmek vardı.” 
Yürüye yürüye 590 metre yükseklikteki 
kalenin tepesine vardığımızda bana iki 
yıkıntıyı gösterdi. “Hocam burası camiydi, 
burası da kilise. İkisi de savaşta yok edildi,” 
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dedi. Artık ne cami görüntüsünden ne kilise 
görüntüsünden eser vardı.  Bombayla derin 
çukur açılmış iki toprak yığınıydı. Savaşın 
izlerini hala taşıyan bu çukurlar, yüreğimde 
de derin çukurlar açtı. Savaşı hiç sevmedim, 
sevmeyeceğim de. İnsanlık için zulüm, 
yıkımdı.

En çok üzüldüğüm şeylerden biri de kaleye 
çıkarken karşılaştığımız BM (Alman, Fransız, 
Amerikan) askerlerini her gördüğünde 
ürken, çekinen ve korkan otel sahibiydi. 
O farkında değildi ama ben onu sürekli 
izliyordum. Savaş kocaman adamı korkak 
yapmıştı. Hep tedirgindi. Galiba otelcinin 
tedirginliği beni etkilemiş ki 16 yıl sonra 
bile hala izliyormuşum gibi geliyor ve o 
tedirginliği ben de yaşıyorum.

Kaleden bakıldığında şehrin tüm güzelliği 
gözler önüne serilmişti. Şimdi internetten 
okuduğum kadarıyla huzur içindeki 
şehirde, turistlerin şehir fotoğrafları 
çektikleri en çok ziyaret ettikleri yer bu 
kale. Kaleden yürüyerek inerken bazı 
evlerin önlerindeki kum torbalarını 
sorduğumda BM askerlerinin kendi 
karargâhlarını korumak için koyduklarını 
anlattı.Yürüyerek aşağılara indiğimizde 
Şadırvan Meydanına geldik. Meydanda 
birbirine 300 metre aralıkla yakın, cami, 
kilise ve havra ile karşılaştık. Kaldığım otel 
de buraya çok yakın olduğu için, ilk gün 
çok şaşırmıştım.  Çok kısa aralıklarla çan 
seslerini, camiden gelen ezanı, havradan 

gelen ilahileri duyunca tam bir karmaşa 
yaşamıştım. Kendi kendime “Bunlar da 
ne oluyor” diye düşünürken soruma otel 
müdürü cevap vermişti. O zaman çok dinli 
bir ülkede yaşamanın zorluğunu anladım. 
İyi ki benim yurdum böyle değil diye 
şükrettim.

Prizren’e gelişimin üçüncü günüydü. 
Prizrenli hanımlar Beni pikniğe davet 
ettiler. O gün üniversiteli öğrencilerle ebru 
yapacaktım. Çalışmamızı öğleden sonraya 
aldım. Hanımlarla hep beraber askeri 
cemselere bindik. İlk defa askeri bir otobüse 
biniyordum. Büyüklüğü beni şaşırttı. Hiç 
bu kadar büyük otobüs görmemiştim. 
Cemse dağa doğru tırmanırken hanımlara 
ebru sanatı hakkında bilgi verdim.Otobüsü 
süren kişi de hanımlara rehberlik eden 
kişi de subaydı. “Hocam biz buradaki 
halka elimizden geldiği kadar hizmet 
veriyoruz. Sadece Prizrenliler değil, diğer 
ülke insanlarına da hizmetimiz sonsuz. BM 
askerlerinin kusurları hiç görünmezken 
bizim en ufak kusurumuz hemen göze 
batıyor, o nedenle de hizmetimizde çok 
dikkatliyiz. Yurdumuza laf gelmemesi 
için var gücümüzle çalışıyoruz,”  dediler.  
Ben oraya giderken otel müdürünün 
hazırladığı kahvaltıyı reddetmiştim. Pikniğe 
davetliydim. Davet edenler de etmeyenler 
de bir kenara çekilip yemeklerini yediler. Bir 
kişi bile buyurun demedi. Ben de dağdaki 
karı görünce tırmanıp kar yemeye çıktım. 
Subayların söylediğine göre 500 metre kadar 
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yükselmişim. Hayatımda ilk kez kar kurduyla 
karşılaştım. Beni dağın tepesinden almaya 
gelen subay “Hocam o kurt günlerce erimez 
suyu soğuk tutar” dedi. Dağdan koşarak 
cemselerin olduğu yere indik. Saat ikideki 
öğrencilerle yapacağım ebru çalışmasına 
zoryetiştik. Hanımları akşamki ebru 
gösterisine çağırmama rağmen çok yorgun 
oldukları için gelemediler.  

Şehir merkezinde gezinirken bizim olan 
bütün eserleri ziyaret ettim. Camilerde beni 
buralara getiren Allah’a dua ettim. Onun 
ışığıyla buraya gelmiştim. O ışıkla yeni yola 
koyulmuştum. O ışık sonraki yıllarda beni 
ülke ülke dolaştırdı.

Prizren’de Bulunan Tarihi Ve Kültürel 
Mekânlar
t�4JOBO�1BǵB�$BNJJ� Sinan Paşa tarafından, 
Osmanlılar zamanında kale altında kalan 
bölgeye inşa ettirilmiş. Harika süslemeleri 
ve kullanılan malzemelerin güzelliği dikkat 
çekiciydi. Balkanların en yüksek minaresine 
sahip camisiydi.  

t�&NJO�1BǵB�$BNJTJ��Prizren Sancak Beyi 
Emin Paşa tarafından 1831 yılında Prizren 
merkeze inşa ettirilmiş. Osmanlı döneminden 
günümüze kalan önemli eserlerden 
biriydi. Benim için heyecan vericiydi.Aynı 
zamanda Emin Paşa’nın mezarı burada 
bulunmaktaymış.

t�(B[J�.FINFE�5BIJS�1BǵB�$BNJTJ�WF�)BNBN���
Dulkadiroğullarından Mehmet Tahir Paşa 

1500’lü yıllarda Prizren’de yaşamaktadır ve 
şairdir. Menkıbeleri olan kıymetli bir zattır. 
Cami yapmaya karar verir. Bir süre sonra cami 
yıkılır. O günden sonra rüyasında gördüğü 
aksakallı ihtiyar “Önce hamam yaptır. İnsanlar 
camiye yıkanmadan girmemeli,” der. Bunun 
üzerine önce hamam, sonra cami yaptırır.

t�)BNBN� Benim Prizren’e gittiğim yıllarda 
festivale (kültürel etkinliklere) ev sahipliği 
yapmaktaydı. O festivalde sergi açıldı. Şiir 
dinletilerine yer verildi. Çeşitli dallarda 
ödüller dağıtıldı. Ben de orada ebru gösterisi 
yaptım. Öğrendiğim kadarıyla hala kültürel 
etkinliklerin merkezi halinde.

t�5BǵLÚQSà��Sinan Paşa Camii’nin karşısında 
yer alan köprü üç gözlü olarak kesme 
taşlarla döşenmiş. Sel felaketi ardından 
yıkılan köprünün aynısı Yugoslav Hükümeti 
tarafından yeniden yaptırılmış.

t�ƵBE�SWBO��Prizren’in en önemli yeri sayılan 
Şadırvan Meydanı’nın tam orta yerinde 
yüzlerce yıllık olduğu söylenen çeşme vardı. 
Meydan Sinan Paşa Camii; restoran, kafe 
ve hediyelik eşya dükkânları ile çevriliydi. 
Burası kentin en hareketli noktasıydı. Sanki 
bütün şehir insanları günde en az bir kez bu 
meydandan geçiyordu. Söyle bir söyleyiş 
vardı. “Şadırvan çeşmesinden su içenin yolu 
bir daha mutlaka buraya düşer.”  
Aradan 16 yıl geçti, benim hala yolum 
düşmedi. Kısmet diyorum.
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Kendimize çokça vakit ayırdığımız 
şu günlerde sizlere çok güzel 
bir uygulama tavsiyesinde 
bulunacağım: “Biryudumkitap” 

Muhtemelen pek çoğunuz bu uygulamadan 
haberdardır. Abone olduğunuz takdirde her 
sabah 5 dakikada okuyabileceğiniz en iyi 
hikaye ve en iyi roman pasajlarını e-posta 
kutunuza gönderen bu girişim, insanların 
okuma alışkanlığının artmasına ve yeni 
eserler keşfetmesine olanak sağlıyor. ‘Her 
sabah bir yudum kahve, bir yudum kitap 
kalbe iyi gelir’ sloganıyla yola çıkan ve 1 Aralık 
2015’te ilk pasajlarını abonelerine ulaştıran 
girişim, şu anda yüz binlerce kişinin her sabah 
en azından bir paragraf metin okumasını 
ve yeni yazarlar tanımasını sağlıyor. Ayrıca 
Türkiye’de kitap okumaya ayrılan sürenin 
artırılması amacıyla kurulan bu sosyal girişim 
bugüne dek ortaya çıkardığı dijital ürünler ve 
sosyal etki metotları ile ulusal ve uluslararası 
pek çok ödüle ve onura layık görülmüştür.
Biryudumkitap mobil uygulaması Ocak 

2020’de uygulama marketlerde yer 
almasına rağmen kısa sürede on binlerce 
defa indirilmiş ve şu anda on binlerce aktif 
kullanıcısı bulunmaktadır. Biryudumkitap 
mobil uygulamasını indirdiğiniz takdirde 
tamamı seslendirilmiş üç farklı içeriğin 
olduğunu göreceksiniz: Kitap özetleri, özgün 
mikro kitaplar ve öyküler. Kitap özetleri ve 
özgün mikro kitaplar sadece akademisyenler 
ve konu uzmanı editörler tarafından 
hazırlanmaktadır. Öyküler ise 90’dan fazla 
yayınevi ile yapılan anlaşma ile uygulamada 
yer almaktadır. Uygulama içerisinde tamamı 
seslendirilmiş 500’den fazla içerik, 60’tan 
fazla özgün mikro kitap, 100’den fazla öykü 
ve 400’den fazla kitap özeti bulunmaktadır. 
İçerik seslendirmeleri en iyi seslendirmenler 
tarafından profesyonel stüdyolarda 
gerçekleştirilmektedir.
Sosyal mesafeyi artırdığımız, evde kaldığımız 
ve kültür sanatla daha çok ilgilendiğimiz bu 
günlerde biryudumkitap kalbe iyi gelir…

Havva Kotan
Sosyolog

bir yudum kitap
Kalbe İyi Gelir
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SEN
NEYMİŞSİN
2020!

2020’nin ilk çeyreği dünya genelinde 
olduğu gibi ülkemizde de ağır bir 
bilançoyla karşılandı. Deprem, çığ, yangın 
derken 45 günü aşkın süredir covid-19 
bizleri kendi evlerimizde mahkum ederek 
yakınımızdakilere hasret bıraktı diyebiliriz. 
Yalnız koronavirüsün hesaba katmadığı bir 
şey vardı ki, o da biz insan ırkının yaşamaya 
olan derin tutkusu. Binlerce yıllık tarihinde 
insanoğlu ne karantinalar, ne salgınlar, 
ne savaşlarla boğuşmuş ve her durumda 
hayatta kalmanın, ayakta kalmanın bir 
yolunu hep bulmuştu. Nitekim bu hikayede 

de aynısı oldu. İnsanlar evlere kapandılar 
büyük bir çoğunluğu karantina kurallarına 
sonuna kadar uydu. Ekmekler ve dahi çeşit 
çeşit ramazan pideleri bile evde yapılır 
oldu. Yorulsalar da sıkılsalar da işin özünde 
herkes ailesiyle olmaktan mutluydu. 

Bu yıl gerçekten nerde o eski 
Ramazanlar
Ancak mübarek ramazan-ı şerifin 
gelmesiyle hepimiz aynı burukluğu 
hissettik. Millet olarak bu yıl hiç alışık 
olmadığımız bir ramazan yaşayacağız. 
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Geniş iftar sofraları, eşle dostla sahur 
buluşmaları hayal. Upuzun pide kuyrukları, 
dumanı üstünde pideyi iftar sofrasına 
yetiştirme telaşı yok. Akrabalarımızı, 
sevdiklerimizi özenle hazırladığımız iftar 
sofralarımızda konuk edemeyeceğiz. 
Camilerimizin kapıları kilitli, bir asker 
nizamında tek ses secdeye varabildiğimiz 
teravih namazları da yok. İlk kez bu yıl bu 
kadar yerini bulacak her yıl söylediğimiz o 
cümle “Nerede o eski ramazanlar!”

Ne yapacağız peki?
Bizlere verilmiş aslında bizi diğer 
canlılardan ayıran en önemli yeteneğimizi 
yani mukayese silahımızı çekeceğiz 
elbette. Çevremde ve sosyal medyada 
takip ettiğim kadarıyla (ki umarım 
yansıtıldığı gibi gerçektir) birçoğumuz 
bu yetisini kullanmaya başlamış bile. 
İçinde bulunduğumuz durumun 
vahametini, ciddiyetini, mecburiyetlerini 
etraflıca değerlendirip kabullenip kendi 
dünyalarımızda olabileceğin en güzelini 
yaşamaya ve yaşatmaya niyet edeceğiz. Bir 
kısım diğerleri kadar şanslı değil ne yazık 
ki, özellikle bu durumdan ekonomik olarak 
etkilenenler. Ancak görüyorum ki onlar 
da şikayet ettiği günleri özlediler, kuru 
ekmekle çoluk çocuk ailece sağlıklı evde 
oturduklarına hamd ettiler. Özellikle sevgili 
dostlar bizi olumsuz düşünmeye iten bir 
sürü unsur olsa da gerçek hepimiz için 
aynı, hem acziyetimizi hem de o acziyetin 
altındaki gücümüzü bulmanın tam zamanı. 

Hoş geldin ya şehr-i Ramazan
Belki de en anlamlı ramazanı yaşıyoruz. 
Peygamber efendimiz bir hadis-i şerifinde 
“Oruç sabrın, sabır da imanın yarısıdır” 
[Ebu Nuaym] buyurmuştur. Rabbimiz 

de bizlere Kuran-ı Kerim’de "Muhakkak 
biz, sabredenlerin mükâfatını, yapmakta 
olduklarının daha güzeliyle vereceğiz." 
(Nahl-96) müjdesini vermiştir.

İdrakine varıp, derinine inmeyi 
başarabilenlerden olursak bu yıl tam da 
anlamına uygun bir ramazan ayı olacak 
biz Müslüman alemi için. Farkına varacağız 
bugüne kadar hiç zahmet göstermeden 
bizlere bahşedilmiş olan nimetlerin. 
Her zamanki gibi beşerliğimizin hakkını 
vererek ancak yok olduğunda kıymetini 
bileceğiz hayatımızdan eksilenlerin. 
Gurbeti öğrenecek bazılarımız, bazılarımız 
yalnızlığı, kendi aile fertlerimizin bir cemaat 
olmaya yettiğini göreceğiz  birçoğumuz. 
Ramazan-ı Şerif’in süslü sofralar, buram 
buram gösteriş kokan davetlerden değil 
de özünde farkındalık ayı olduğunu 
anlayacağız.  Ve biz Müslümanlar için en 
önemli olan şeylerden birini, “sabretmeyi” 
öğreneceğiz.

Peygamber efendimiz bir hadis-i şerifinde 
“Oruç sabrın, sabır da imanın yarısıdır” 
[Ebu Nuaym] buyurmuştur. Ramazan 
ayını oruçla, namazla, iyilikle, şikayet 
etmeden, şükrederek geçirebilirsek güzel 
günlerin bizleri beklediğini yüce Rabbimiz 
bizlere Kuran-ı Kerim’de "Muhakkak biz, 
sabredenlerin mükâfatını, yapmakta 
olduklarının daha güzeliyle vereceğiz." 
(Nahl-96) müjdelemiştir.

Resûlullah Efendimiz 
buyurmuşlardır: “Oruç tutunuz 
ki, (madden ve mânen) sıhhat 
bulasınız!” (Heysemî, 203 III, 179)
Dilerim bu Ramazan-ı Şerif 
bütün insanlık için şifa olsun.

Büşra Tosun Yörük
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Ramazan ayı toplumumuz için büyük 
önem taşıyan maneviyat dolu bir 
aydır. Günde yaklaşık 16 saatlik açlık 
sonrası özenle hazırlanan iftar sofraları, 
sahurlar, misafirlikler, hazırlıklar bu ayın 
olmazsa olmazlarıdır. Ramazan ayında 
vücudumuzun ihtiyacını karşılayacak 
şekilde yeterli ve dengeli beslenmeyi nasıl 
sağlayabiliriz? Sağlıklı beslenme hayatın 
her döneminde uygulanması gereken bir 
alışkanlıktır. Bu alışkanlığın Ramazan ayında 
da devam ettirilmesi gerekir. 16 saat süren 
bir açlığın sonunda iftarda bilinçsizce
beslenmek, hazımsızlık, mide ve bağırsak 
sorunları gibi sağlık problemlerine 
yol açabilirken aynı zamanda kişileri 
Ramazanın manevi duygusundan da 
uzaklaştırmaktadır. Ramazan ayını daha 
rahat, daha sağlıklı ve kilo almadan 
geçirebilmek için yeterli ve dengeli 
beslenmek şarttır.

 Tabakta denge!
Sahurda da iftarda da dikkat edilmesi 
gereken konu tabaklarda dengeyi 
sağlamaktır.  Et, süt, tahıl ve sebze-meyve 
olmak üzere 4 ana besin grubunun 
da tabağınızda dengeli bir şekilde 
bulunmasına özen gösterin.  Çorba, ekmek, 
pilav, patates gibi tahıl ürünlerinin hepsi 
aynı öğünde tüketilmemelidir. Her besin 
grubundan 1 ya da 2 çeşit tercih edilmelidir.

 Sahursuz olmaz 
Ramazanın en güzel yanlarından biri de 
sahurdur. Gün boyu düşen kan şekerini 
biraz olsun dengelemek ve açlığı azaltmak 
için sahur yapmak çok önemlidir. Sahurda 
ağır yemeklerden ziyade kahvaltılık tercih 
edin.  En kaliteli protein kaynağı olan 
yumurtayı mutlaka sofranızda bulundurun. 
Yumurta, lor peyniri ve yulaf ile tok tutucu 
ve sağlıklı bir omlet yapabilirsiniz. Sebze ve 
meyveleri sofranızdan eksik etmeyin. Çok 
tuzlu, yağlı ya da şekerli besinlerden uzak 
durun.



 Yeterlİ sıvı alın  
Sahurda, iftarda, iftarla sahur arasında bol 
bol su tüketmeye özen gösterin. Su dışında 
asitli içecekler ya da meyve sularındansa 
ayran, süt, çorba gibi içeceklerle sıvı 
ihtiyacınızı tamamlayabilirsiniz. İftar 
sonrasında elektrolit dengesi için sade 
maden suyu tercih edebilirsiniz.

 İftarda kontrolü 
kaybetmeyİn
Orucunuzu su veya hurma ile açabilirsiniz. 
1-2 kepçe çorba, su ve 2-3 adet hurma 
tükettikten sonra  5-10 dakika ara verip 
midenizi dinlendirin. Sonrasında ana 
yemeğe geçtiğinizde et, tavuk balık, 
kurubaklagiller gibi protein kaynaklarından 
yeterli miktarda tüketin. Ekmek, pide, 
pilav, makarna, dolma, börek, patates vb. 
karbonhidrat kaynaklarından birini seçip 
kontrollü bir şekilde tüketin. Bol salata, 
zeytinyağlı sebze tüketmeye özen gösterin.

 Tehlİkelİ ara
İftarda yükselen kan şekeri sonrasında 
düşmeye başlar. İftardan sonra ara öğün 
için en az 1 saat beklenmelidir. En sağlıklı 
seçenek yoğurt ya da süt ile meyve ve kuru 
yemişlerdir. Şerbetli, hamurlu ağır tatlılar 
midenizi rahatsız edecek, kan şekerinde 
dengesizlik oluşturacaktır. Bu yüzden 
her gün olmamak şartıyla sütlü tatlılar, 
dondurma, meyveli tatlılar tercih etmek 
daha sağıklı olacaktır.

 Bağırsaklarınızı 
Unutmayın
Uzun süren açlıkla birlikte bağırsaklar 
tembelleşmeye ve daha az çalışmaya 
başlar. Ramazan ayında bağırsak sorunları, 
kabızlık, şişkinlik yaşayabilirsiniz. Bunun için 
probiyotik kaynağı olan ev yapımı yoğurt, 
kefir, turşu gibi ürünleri tüketmeniz,  salata-
sebzelerle lif almanız ve bol su tüketmeniz 
çok önemlidir. Ramazan ayında probiyotik 
takviyesi almak da bu ayı daha rahat 
geçirmenizi sağlayacaktır. 

Diyetisyen Betül Ceylan
BETÜL CEYLAN

Sağlıklı Beslenme ve
Diyet Merkezi 

www.betulceylan.com
instagram: dytbetulceylan

Fit Güllaç
100 gr güllaç
1 lt yarım yağlı süt
200 gr hurma
1 yemek kaşığı bal
Üzeri için: Dövülmüş fındık, Çilek
Hurmaları sıcak suda bekletin, 
çekirdeklerini çıkarın ve mutfak 
robotunda püre haline getirin. Sütü
ısıtıp hurma püresi ve bal ile karıştırın. 
Güllaçları sütlü karışımla ıslatarak kat 
kat dizin. Üzerine
dövülmüş fındıkları serpin ve çilekle 
süsleyin. Buzdolabında soğuttuktan 
sonra tüketebilirsiniz,
Afiyet olsun  

Tam Buğday Unlu 
Ramazan Pidesi
3 su bardağı tam buğday unu
1 su bardağı ılık su
1 paket kuru maya
3 yemek kaşığı zeytinyağ
2 çay kaşığı tuz
Üzeri için: 1 yumurta sarısı, çörekotu, 
susam
Tam buğday un, maya ve tuzu 
karıştırın. Suve yağı ekleyip 10 dakika 
yoğurun. 20-30 dakika mayalandırın.  
Fırın tepsisinde şekil verip yumurta 
sarısı sürün ve çörekotu, susamla 
süsleyin. Fırında 180 derecede 
pişirin. 
Afiyet olsun 
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C
ovid-19 salgını mübarek Ramazan 
ayında bir arada ibadet edilmesine, 
oruçların birlikte açılmasına ve rengârenk 
sokak iftarlarının kurulmasına imkân 

vermeyecek. Ben de bu vesileyle bir önceki 
yılda yaşadığım, Şehr-i İstanbul’un güzel semti 
Sultanahmet’te geçirdiğim bir ramazan gününü 

sizlere paylaşmak istiyorum. 
Ramazanda bereketin katlandığı, sofraların 
şenlendiği, herkesin bir araya toplandığı ve 
maneviyatı iliklerimizde hissettiğimiz bir ay. Peki, 
dünyanın incisi İstanbul’da Ramazan ayında nereye 
gidilmeli? İşte bu sorunun cevabını çok rahat bir 
şekilde verebiliriz. 

RAMAZAN AYINDA

BIR GUN
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İstanbul’un en güzide semti olan Sultanahmet’i gelin bir 
de benim gözümüzden görün. Hava ılık, gök parlaklığını 
yavaş yavaş kaybetmiş, asırlardır her türlü insanı görmüş 
o tarihi sokaklarda yürüyoruz. Yüzyıllarca Hıristiyanlığın 
en büyük sembolü olan Ayasofya’ya doğru bir giriş 
yapıyoruz. Ayasofya, 1453 yılında İstanbul’un Fatih Sultan 
Mehmet tarafından fethinden sonra fethin sembolü 
olmuş ve o mistik havasıyla bizi hala büyülemekte. 

Karşısında İslam mimarisinin yapı taşlarından biri olan 
Sultanahmet Camisini görüyoruz. İçerisine girdiğimizde 
bizleri bir huzur kaplıyor. Mavi renginin yoğunluğundan 
dolayı buraya turistler tarafından Blue Mosque (Mavi 
Camii) deniliyor. Mavi renkli çini işlemeleriyle bizi daha 
da maneviyata sürüklüyor, Sultanahmet Camisi. İftar vakti 
yaklaşmaya başlamış elimizdeki piknik örtüsüyle uygun 
olan bir yere oturuyoruz. Sultanahmet’te iftar yapılacaksa 
meşhur köftesini yemeden olmaz. Fakat dediğimiz gibi 
“meşhur” olması nedeniyle köftecisinin önünde metrelerce 
uzunlukta bir sıra oluyor ama beklemeye değdiğini 
düşünüyoruz. İftarımızı açtıktan sonra Sultanahmet’te 
Ramazan coşkusu tam olarak yerine gelmeye başlıyor. 
Her yıl ramazan ayında kurulan “Asırlık tatlar ve sanatlar 
çarşısına” doğru ilerliyoruz. Çarşının gerek ışıklandırılma 
şekli gerekse her tezgâhın kendine has dekorasyonuyla 
mest oluyoruz. Geleneksel tatların yer aldığı çarşıda 
helva, lokum, macun, kuru kahve ve boza gibi birçok çeşit 
bulunmakta. Çarşıda yiyeceklerin yanı sıra ebru, telkari, 
kaligrafi, minyatür, tezhip, cam işçiliği, sedef işlemeciliği, 
iğne oyası, porselen gibi geçmişi eskilere dayanan 
mesleklere ait eserler de yer alıyor. Havanın kararmasıyla 
Ramazan ayını bütünleştiren teravih namazını kılmak için 
yönümüzü Sultanahmet’le arasında yirmi dakika olan 
Süleymaniye Camisine çeviriyoruz. Bu yürüdüğümüz 
yol mesafesinde Maraş dondurmacısının şakaları bizi 
çocukluk zamanlarımıza götürürken farklı etnik kültürden 
insanlarla karşılaşıyor ve her adımda başka bir tarihi 
eserin yanından geçerek adeta Osmanlı döneminde 
yaşıyormuşuz gibi hissediyoruz. Rotamıza vardığımızda 
Süleymaniye camisinin bahçesinde yorgunluğumuzu 
unutup, manzaranın güzelliğine dalıyoruz. Camiinin 
çimlerinde soluklandıktan sonra içeriye girip namazımızı 
eda ediyoruz.

Ramazan ayında her gün ayrı bir güzel oluyor. Bu sene 
mübarek Ramazan ayını evimizde ailemizle birlikte 
geçirelim. Seneye güzel ayrı bir ramazan atmosferi tatmak 
için bir günümüzü Sultanahmet’te geçirelim.

Tarihin atardamarı, sokaklarında dolaşırken bile 
içinizin hafifleyeceği, her dinin sembolünü taşıyan 
yere, Sultanahmet’e gitmeliyiz.

ELİF NUR AKBULAT
Açık Fikir Platformu

Düzce Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği
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Biz büyükler Ramazan ayını büyük bir 
özlemle bekleriz, biliriz ki Ramazan ayı 
Müslümanlara rahmet ve mağfiret getirir 
ve bir ay boyunca dolu dolu yaşanır ve 
gidişinden itibaren, gelecek yılın Ramazanı 
beklenmeye başlanır. Bir ay boyunca yoğun 
bir ibadet hayatına ev sahipliği yapan bu 
özel zaman dilimi, dinimizdeki anlamıyla, 
imsak vakti olan tan yeri ağarmasından 
gün bitimine kadar, bedenî ve nefsî bazı 
isteklere cevap vermemekle nefis terbiyesi 
anlamını taşır. Ramazan’da insan, insan 
olduğunun idrakine varır. Yıllık hesabını 
gözden geçirir. Gelecekte yapacaklarına 
karar verir. 

Oruç ibadetiyle sorumlu tutulmanın birçok 
sebepleri bulunmaktadır. Bunların başında 
insanın, bir takım isteklerine karşı sabırlı 
olmasını, direnç kazanmasını ve bu şekilde 
insanın bedenen ve ruhen olgunlaşmasını 
sağlamak gelmektedir. Ramazanda, sabırlı 
olmak, insanı olgunlaştırır ve bu kontrollü 
tutum, ramazandan sonraki hayatına da 
yansır. 

Peki ya çocuklar? Çocuklar için "Ramazan" 
ne ifade ediyor? "Tekne Orucu" ne 
demektir?
Ramazan ayı, çocuklarımıza ilk çocukluk 
zamanlarında; "Oruç tutmak İslam'ın 
şartlarından biridir," demenin ve insanı nasıl 
terbiye ettiğini öğrenmelerine yardımcı 
olacağımız en kıymetli aylardandır. 
Çocuklar için Ramazan ayının olmazsa 
olmazı; tekne orucu. Gece yatmadan önce 
anne babalara söylenmeye başlamasıyla; 
"Anne baba beni de sahura kaldırın, ben 
de yemek yemek istiyorum" nidasıyla, 
zamanı geldiğinde iftar yapılan çocuğa 
özel orucun adıdır. Örnek Müslüman 
yetiştirebilmek için; ahlaki değerler 
kazandırmak, içinde yaşadığı toplumun 
kültürünü anlatmak ve benimsetmek, 
din ve dini yaşayış hakkındaki çocukların 
algısını derinleştirmek anlamında anne-
babalar için bulunmaz bir fırsattır Ramazan 
ayı. Orucun önemi çocukluk döneminde 
zihinlere işlemiş olur, orucun temeli atılmış 
olur çocuklarımızın hayatına. 

Çocuk
Kalbinde
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İşte anne-babalara Ramazan’da çocuklarıyla birlikte yapabilecekleri 
faaliyetler için Ramazan ayı boyunca 30 güne 30 etkinlik.

1. Gün: Kapıyı ve Evimizi Süslüyoruz: 
Çocuklara Ramazan nedir, biz neden 
Ramazan geliyor diye heyecanlanıyoruz, 
Allah bize bu nimeti niye, nasıl 
vermiş? Bunları anlatmak ve fırsat 
eğitimi yapmak için tam zamanı. Bu 
yüzden evi birlikte süsleyip Ramazan’a 
hazırlayabiliriz.

2. Gün: Ramazan Günlüğüm: Ramazan 
ayının çocuğunuzda hissettirdiklerini 
gün gün yazmasını sağlayıp güzel bir anı 
oluşturabilirsiniz.

3. Gün: Teravih Çantası Hazırlama: 
Çocuklar camiyi çok severler. Fıtrattan 
gelen bu özelliği pekiştirmenin tam 
zamanı. Ne kadarını kılabilirsiniz 
bilmiyorum ama sonunda uyusa bile, 
bir gün de olsa çocuklarınızı teravih 
namazına camiye götürün ya da 
evinizde birlikte kılın. Böylece onlara 
ümmet kavramını anlatabilirsiniz. 

4. Gün: Sadaka Kumbarası Yapıyoruz: 
Çocuğunuza özel ya da ailecek 
bir Ramazan Sadaka Kumbarası 
yapabilirsiniz. Ramazan boyunca her 
gün içinizden geldiği kadar para atıp, 
sonunda bunu ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırabilirsiniz. 

5. Gün Dua Takvimi Hazırlıyoruz: 
Çocuklarımızla oturup neler istediğimizi 
konuşup; Müslümanlar için, ümmet için, 
yoksullar için, yetimler için vs. onların 
dua etmesini sağlayın. Ve dua takvimi 
oluşturun. Her gün iftardan sonra 
çocuğunuz o günün kartını getirsin ve 
duanıza bu duayı da katabilirsiniz.

6. Gün: Tekne Orucu İftarı: Bütün gün 
oruç tutamayan çocukların, günün 
sadece bir bölümünü oruçlu geçirmesi 
'Tekne Orucu' olarak adlandırılmıştır. 
Siz de çocuğunuzun ve arkadaşlarının 
oruçlu olduğu günde çocuklara özel 
tekne orucu iftarı düzenleyebilirsiniz.

7. Gün: Ramazan Köşesi Hazırlama: 
Ramazan köşesinde oruç, namaz, 
ibadet, ramazan, İslam’ın şartı gibi 
benzeri konulardan oluşan kitaplar 
bulundurabilirsiniz. 

8. Gün: Ailece Fatiha Okuma Günü: 
Ailecek iftardan sonra Fatiha okuma 
günü yapın. Herkes Fatiha Suresini en 
güzel şekilde okumaya çalışsın. Yanlışlar 
düzeltilsin ve ezberleme tamamlanınca 
sürpriz verilsin.

9. Gün: Komşulara İkram Hazırlama Diş 
Kirası: Osmanlı'da iftar davetine gelen 
konuklara diş kirası adıyla para ve çeşitli 
hediyeler verilirdi. Gerekçesi konukların 
ev sahibine sevap kazandırmak için 
yapılan bir gelenekti. Misafirlerinize siz 
de hediyeler hazırlayabilirsiniz.

10. Gün: El Baskısı İslam’ın Şartı 
Etkinliği: Neden oruç tutuyoruz, İslam’ın 
5 şartından biri niye oruç, oruç aç kalmak 
mı demektir? İşte bunların anlatımını bir 
el baskısı ile zevkli hale getirebilirsiniz. 
Bir de İslam’ın şartı çocuk tekerlemesini 
de öğretebilirsiniz.
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11. Gün: Bir Sahabe Tanıyoruz: 
Çocuklarınızın yapılarına uygun 
olan, belki çocuk sahabilerden birini 
seçip onlara anlatın. Onunla hemhal 
olmalarını sağlayabilirsiniz. 

12. Gün: Hadis ve Esma Köşesi: Her 
mandalın ucuna 1'den 30'a kadar 
sayılar çıkarılır, her güne ayrı hadis 
ve esma yazılıp konulduktan sonra 
günü geldiğinde alınıp okunmasını ve 
hadisleri öğrenmelerini sağlayabilirsiniz.

13. Gün: Ramazan Feneri Hazırlama: 
Ramazan fenerini kalıbına uygun şekilde 
kesip yapabilirsiniz. Evinizin Ramazan 
köşesine asabilirsiniz.

14. Gün: Peygamberimi Tanıyorum: 
Çocuklara; Efendimizin kuşu ölen çocuğa 
taziyeye gittiğini, yüreğinin merhamet 
dolu olduğunu anlatabilirsiniz. 
Kısacası bu Ramazan çocuklarınız ile 
Peygamberimizin sallallahu aleyhi 
vessellem bağını kuvvetlendirebilirsiniz.

15. Gün: Mahyalı Cami Etkinliği: 
Çocuklara Ramazan ile ilgili çeşitli 
boyamalar sunabilirsiniz. 

16. Gün: Günün Sürprizi: Ramazan 
ayının her güne bıraktığı mektupta 
ipucu veriliyor. Çocukların yaptığı, 
öğrendiği, uyguladığı şeylerin sürprizi 
aslında. Hadis öğrenmek, yardım etmek, 
namaz kılmak, oruç tutmak, kitap 
okumak gibi birçok neden bulabilirsiniz.

17. Gün: Mescit ve Mabetleri Tanıyoruz: 
Cami nedir, ilk cami (yani mescit) 
neresidir, bizim için önemli mescitler 
kaç tane, neredeler ve niye önemliler? 
Bunları konuşurken o mescitleri de 
yapabilirsiniz.

18. Gün: Yeni Bir Sure Öğreniyoruz: 
Ailecek yeni bir sure öğrenin. Mesela 
bilmiyorsanız Fil Suresi bu konuda 
çok zevkli olabilir. Anlamını anlatma 
kısmında filler çok ilgi çekici olabiliyorlar. 
Ya da daha basit olarak İhlas, Kevser, 
Asr Sureleri olabilir. Bundan sonraki 
günlerde de tekrar etmeyi unutmayın.

19. Gün: Fitre Vermeyi Öğreniyoruz: 
Fitre nedir, niye verilir, ihtiyaç sahiplerini 
anlatıp bu kavramın da pekiştirmesi 
yapılabilir. 

20. Gün: Güllaç Yapmayı Öğreniyorum: 
İftarda sunulacak tatlı bugün 
çocuğunuzdan. :)

21. Gün: Hayırda Yarışma Oyunu: 
Ramazan ayı iyilik ve yardımlaşma ayıdır. 
Bunu bilerek her gün bir 
iyilik yapabilirsiniz. Bu, susamış bir 
hayvana su vermek veya yaşlı birinin 
taşıdığı torbaya yardım etmek olabilir.

22. Gün: Kitabımı Tanıyorum: Kadir 
Gecesi indirildiğini, Allah kelamı 
olduğunu, indirilen son ve değişmeyen 
tek kutsal kitap olduğunu, kıyamete 
kadar kalacak olan kitap olduğunu, 
abdestsiz okunamayacağı gibi bilgileri 
anlatarak, cüz okumayla ilk adımı 
atabilirsiniz.
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Mehtap ERDOĞAN
Eğitmen

23. Gün: Kumbaraları Açıp Sadaka 
Veriyoruz: Çocuklara kesinlikle şu 
ayrımı anlatmalıyız. Neden bazı insanlar 
zengin, neden bazı insanlar fakir. Allah 
bu dengeyi neden böyle yaratmış ve 
bizden ne yapmamızı istiyor? İşte bunlar 
çocuğun temel inanç sistemini kurar ve 
sadakaya, fitreye, zekâta bakış açısını 
değiştirir.

24. Gün: Bayram Kartı 
Hazırlıyoruz: Yavaş yavaş unutulan 
tebrik âdetini evinizde tekrar 
canlandırabilirsiniz. Böylece ziyaret 
etme imkânı  bulamadığınız akraba ve 
arkadaşlarımıza güzel bir hediye vermiş 
olursunuz. Tek ihtiyacınız renkli kartonlar 
ve kalemler.  Yaptığınız bu kartları posta 
yoluyla sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

25. Gün: Allah Bize Neler Vermişti? 
Teşekkür Ederim Allah'ım: Çocuğunuza 
nimeti verenin Allah olduğunu 
anlatmanın güzel bir yöntemi. Hep 
birlikte toplanın. İstediğiniz şekilde bir 
kâğıt hazırlayın ve daire olun. Sırayla 
herkes bu sorunun cevabını versin. Allah 
bana teşekkür edebileceğim ne verdi? 
Sıra defalarca dönebilir. Büyükler olarak 
siz çocuklarınızın, vücut azalarınızın 
da birer nimet olduğunu gösterebilir, 
böylece çocuğuna şükretmeyi ve 
sahip olduğu her şeyin aslında Allah 
tarafından olduğunu bir oyun ile 
aktarmış olursunuz.

26. Gün: Çocuklara Bayram Hediyeleri 
Hazırlama: Bayram günü evinize 
gelecek çocuklar için küçük hediyeler 
hazırlayabilirsiniz. Çocuklarınızla küçük 
paketler yapın, içine şeker, kızlara toka 
gibi ufak hediyelikler hazırlayın. 

27. Gün: Kadir Gecesi Kuran-ı Kerim 
Hediye Ediyoruz: Kuran-ı Kerim’in Kadir 
Gecesi indirildiğini anlatabilirsiniz. 
Mukabele geleneğini anlatabilirsiniz. 

28. Gün: Ailecek Hediyeleşiyoruz: 
İftardan sonra bayramın yaklaştığından 
bahsedin ve ailecek bayram 
hediyeleşmesi yapmak için çekiliş 
yapın. 3 kişi olsanız bile yapın. Hediyeler 
elinizle yapacağınız minik şeyler olabilir. 
Ancak siz böylece bu heyecanı, bayram 
sevincini çocuğunuza aşılıyor, yanı sıra 
yine bir sünnet öğretmiş oluyorsunuz.

29. Gün: Bayram Geliyor: Ertesi gün 
bayram, son sahur, son iftar. Bayramın 
neşe, sevinç, huzur anlamları taşıdığını 
anlatıp, çocuğumuzun yaşına göre 
Ramazan ayında tuttuğumuz oruçların 
Allah’ın mağfiretine ve rahmetine 
vesile olduğunu belirtebiliriz. Sadece 
baklava yemek midir bayram? İbadet 
biter mi, Ramazan bitti gitti mi olur? 
Ramazanda edindiğimiz bunca şeyin 
kutlaması gibidir bir nevi. Çocukların 
yaşı kaç olursa olsun bayram namazına 
götürüp, cemaat ruhunu ve cemaat 
içi bayramlaşmanın ilk tohumlarını 
çocuğunuzun yüreğine bırakabilirsiniz.

30. Gün:
İyi Bayramlar! 
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MUHTARLARI
MAHALLELERiMiZiN

Halil 
Yakup
Aydınlar Mahallesi Muhtarı

Çekmeköy2023 dergimizin
bu ayki muhtar konuğu,

Çekmeköy’ün güneyinde yer alan 
ve Sancaktepe ilçesine sınır olan 

Aydınlar Mahallemizin başarılı 
muhtarı Halil Yakup Bey ile

sohbet ettik…

Halil Yakup Bey merhaba,  bize kendinizi 
tanıtır mısınız?
Halil Yakup, 1969 Trabzon araklı 
doğumluyum. Evli, 2 çocuk babası aynı 
zamanda dünya tatlısı bir torun dedesiyim. 
1977’de İstanbul’a geldim. 1986’dan beri 
Çekmeköy Aydınlar mahallesinde ikamet 
etmekteyim. 5 kardeşin en büyüğüyüm. 
Bugüne kadarki hayatımda mobilya 
sektöründe faaliyet göstermekteydim. 
Muhtarlık camiasında ikinci dönemimde 
görev yapmaktayım. Görevimi isteyerek 
ve severek yaptığımdan dolayı mesleki 
hayatımı bırakıp tamamen ailemin gücüyle 
ve desteğiyle kendimi muhtarlık görevime 
adamış bulunmaktayım. Rabbim izin verdiği 
sürece mahalle halkına hizmet etmeye 
devam edeceğim.

Röportaj
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Ne kadar zamandır 
muhtarlık yapıyorsunuz? 
Muhtarlık yapmayı neden 
seçtiniz?
1 dönem azalık görevi 
yapmakla beraber, 1 dönem 
muhtarlık seçiminde az bir 
farkla kaybettim. Hamdolsun 
2 dönemdir halkımızın 
teveccühü ile yüksek bir oy 
tercihi ile kazandık. Muhtarlık 
yapmak şahsıma göre dünyada 
yapılabilecek en zor ve en 
değerli mesleklerden biridir. 
Bu yüzden muhtarlık yapmayı 
tercih ettim.

Mahallenizi bize tanıtır 
mısınız?
Mahallemiz yaklaşık 19.000’e 
yakın vatandaşı bulunmaktadır. 
Ayrıca 12.000 seçmene, 11 
cadde, 93 sokak, 5 park, 2 okul, 
1 cami, 1 muhtarlık binası ve 1 
kültür merkezine sahiptir.

Çekmeköy sizin için ne 
ifade ediyor?
Çekmeköy İstanbul’da 
yaşanabilecek nadir ilçelerden 
biridir. Doğasıyla, sakinliğiyle, 
komşuluk ilişkileriyle, gelişen bir 
ilçe olması sebebiyle oldukça 
beğenilmektedir.

Coronavirüs salgını 
dolayısıyla alınan kararlar 

sonucunda, oldukça yoğun bir 
çalışmaya girdiniz. Yaptığınız 
çalışmalardan biraz bahseder 
misiniz?
Öncelikle yaptığımız görev 
itibariyle zaten halkımızla 
bugüne kadar iç içe 
yardımlaşma ve dayanışma 
içerisindeyiz. Covid-19 salgını 
dolayısıyla bu birlikteliğimizi 
ve yardımlaşmamızı daha da 
artırmış durumdayız. Bu salgın 
sebebiyle almış olduğunuz 
ilave görevlerle vefa destek 
grubundaki arkadaşlarımızla 
birlikte hareket ederek 
vatandaşlarımızın ihtiyaç ve 
eksiklerini giderme konusunda 
çalışmaktayız. 
Bu yardım çalışmaları esnasında 
belki küçük ama benim için çok 
anlamlı bir anı da gerçekleşti. 
90 yaşında bir büyükannemiz 
ekmek ihtiyacını gidermek için 
bize ulaştığında ekmeğini temin 
etmek için evine gittim. Kapıyı 
biraz geç açınca söylediği cümle 
şuydu; “Evladım hakkını helal 
et, saçımı düzeltiyordum çünkü 
sizlerin karşılarına, devlete ve 
millete hizmet eden gönlü 
güzel kardeşlerimizin karşısına 
dağınık çıkamazdım. Bu sözler 
benim için oldukça anlamlıydı. 
Milletimizin duyarlılığı ve ince 
düşüncesi beni çok etkilemişti.

Muhtarlık yaparken 
başınızdan geçen ilginç bir 
anınızdan bahseder misiniz?
Seçimlerde bir ablamızın akşam 
saatlerinde oy pusulalarını 
götürdüğümde karanlıkta 
yüzümü fark edemeyip 
pusulaları uzattığımda “Evladım 
kusura bakma bunlar zayi 
olmasın ben oyumu Halil 
Yakup’a vereceğim” demişti.

Mahallenizde ne tür 
çalışmalar yapmayı 
düşünüyorsunuz? 
Planladığınız projeleriniz var 
mı?
Muhtarlık binamızın bulunduğu 
alana Aile Sağlığı Merkezi 
yapılması ve bir katında da 
muhtarlığın yer alması gibi bir 
projemiz bulunmaktadır. 
Engelli kardeşlerimizin eğitimi 
ve çocuk kreşinin yapılması için 
gerekli kurumlarla iş birliği 
içerisindeyiz.  
Projeyi 
hayata 
geçirmek 
için haber 
bekliyoruz.

Ümit ŞENER
Gazeteci-Yazar

Röportaj
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Müzisyen, yorumcu ve besteci, 
dizi/film oyuncusu, seslendirme 
sanatçısı, şöhrete kavuşmasına 
rağmen yıllardır kişiliğinden ödün 
vermeyen, adını sansasyonel 
olaylarla andırmayan güzel insan 
Keremcem Dürük ile Çekmeköy 
2023 okuyucuları için bir 
röportaj yaptık, keyifle okumanız 
dileğiyle…

Ke
re
m
ce

m
Müzik hayatınızda dönüm noktası 

dediğiniz bir döneminiz oldu mu? 

Müzik kariyerimin dönüm noktası dediğim 
nokta, başı. Çünkü 2001 senesinde İstanbul’a 
geldim ve 2004 sonunda ilk albümümü 
yaptım. İlk şarkım ‘Nerelere Gideyim’di. O 
yüzden dinleyicimle buluştuğum albüm Eylül 
albümü. Müzik anlamında benim için en 
önemli olan dönüm noktası ilk albümüm ve 
ilk şarkım ‘Nerelere Gideyim’. Bugüne kadar 
beş albümüm oldu, bir sürü single çıkarttım 
ve bir sürü konser verdim, dinleyicimle 
buluştum. Bunların hepsi küçük küçük 
kilometre taşları. Ama müzik kariyerimin 
başlangıcı, müzik yaşamımda benim için en 
büyük kilometre taşıdır.
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Oyunculuğa ‘Kerem ile Aslı’ ile adım 
attınız. Bu televizyon filmi projesine nasıl 
dâhil oldunuz?  O günleri anlatır mısınız?
İlk klibim çıktıktan sonra bana gelen bir teklif 
üzerine neden olmasın diye kabul ettiğim 
bir projeydi. Çekimleri sırasında bir takım 
aksaklıklar oldu. Bu aksaklıklardan dolayı pek 
arkasında durabileceğim bir proje olmadı. 
Ama tabii ki içinde olduğum bir projeydi. 
Sevgili Pelin Batu ile başrolleri paylaşmıştık. 
16 yıl önce canlandıracağım karakterin 
isminin Kerem olması, isminin benzerliği ve 
Kerem ile Aslı’daki Kerem olmak bu projeyi 
kabul etmemin sebeplerindendi. İyi ki de 
kabul etmişim. Aşk Oyunu’na ve bundan 
sonraki oyunculuk kariyerime başlarken 
benim için bir deneyim olmuş oldu.

En son çıkardığınız albümünüzden bu 
yana müziğe uzun bir ara verdiniz. Yeni 
albüm müjdesi var mı?
Son albümümün üzerinden 5 yıl geçmiş. 
Müzikle ilgili çıkarttığım kayda değer bir 
şarkı, video klip ve albüm üzerinden 5 yıl 

geçmiş. Çünkü oyunculuk yapıyordum 
ve ‘O Hayat Benim’ gibi 4 sezon süren bir 
dizi çektim. Açıkçası ihmal ettim ama çok 
özledim şarkı söylemeyi, dinleyicilerimle 
şarkılarda buluşmayı, konserleri... Bundan 
sonra bu arayı vermeyeceğim. Hem çalıp 
söylediğim şarkıları hem de kliplerimi kendi 
Youtube kanalımdan yayınlıyorum. Bundan 
sonra dinleyicilerim Keremcem isimli 
Youtube Kanalımda şarkılarımı ve kliplerimi 
bulabilirler.

Son olarak “Aşk Çağırırsan Gelir”  
sinema filminde başrol oynadınız. Filmden 
bahseder misiniz?
Aşk Çağırırsan Gelir, romantik-komedi filmi. 
Ordu’da çektik, çok güzel bir memleket, 
insanıyla, doğasıyla harika… Daha önce 
gitmemiştim, 3 haftada çektik filmi. Çok 
da güzel oldu. Başrolleri Melis Babadağ 
ile paylaşıyorum, çok da güzel bir oyuncu 
kadrosu var. Senaristi ve yönetmeni Emre 
Kavuk, Altın Portakallı çok genç ve çok 
yetenekli bir yönetmen. Çok güzel bir film 
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olduğunu düşünüyorum. Çekerken de güzel bir iş 
olduğunu biliyorduk sonucu da seyredip beğendik. 
Filmimiz 29 Mayıs’ta vizyona girecekti ama 
coronavirüs sebebiyle şu sıralar evimizde kalmamız 
gerekiyor. O nedenle filmimizin vizyon tarihinde 
değişiklik oldu, ne zaman gösterime gireceği şu an 
için belli değil. 

Bir müzisyen olarak oyunculuk sizin için ne 
ifade ediyor? 
Çok sevdiğim bir laf vardır ‘Hayat siz planlar 
yaparken, başınıza gelenlerdir’ diye. Oyunculuk 

da öyle oldu benim için. Yaptığım şarkıları 
dinleyicilerime duyurmak için İstanbul’a 

geldim ve geldikten üç buçuk sene 
sonra albüm yaptım. Dinleyicilerimle 
buluştum, beni sevdiler ve sonrasında 
gelen oyunculuk teklifiyle başladım 
bu serüvene. Oyunculuğu seveceğimi 

bilmiyordum ama çok sevdim, 
en az müzik kadar, en az şarkı 

söylemek kadar sevdim. 
İyi ki de bu işi yapmışım 

diyorum. O yüzden 
oyunculuğun yeri farklı. 
Müzikten daha az veya 
daha çok seviyorum 
demeyeceğim. 
İzleyicinin beni oyuncu 
olarak bilmesi veya 
şarkıcı olarak bilmesi 
bunlar benim için 
çok önemli değil. 
Ben, sevdiğim iki işi 
yapıyorum. Oyunculuk 
da bana hediye gibi 
geldi. İkinci bir bilezik 
olarak geldi. Artık daha 
çok seviyorum, o yüzden 
insanlar beni şarkıcı olarak 

Ben, sevdiğim iki işi yapıyorum. 
Oyunculuk da bana hediye gibi 

geldi. İkinci bir bilezik olarak geldi. 
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da oyuncu olarak da bilebilirler. Benim için 
hiçbir sakıncası yok. Çünkü çok sorulan bir 
soru, ‘Oyunculuğunuzun, şarkıcılığınızın 
önüne geçtiğini düşünüyor musunuz?’  Geçti 
ise de sorun değil… Çünkü ben yaptığım 
her işi çok severek yapıyorum.

Senaryo yazmayı ya da yönetmenlik 
yapmayı düşünüyor musunuz?
Çok sevdiğim bir laf vardır Dizi çekerken, 
oyunculuk yaparken müziği ihmal ettim 
diyorum, bir de yönetmenlik ve senaryo 
konusuna girersem... Aslında zaman olarak 
bunlar çok dengeli bir şekilde, planlı bir 
şekilde yapılabilir. Bir bahane değil bunlar, 
aklımda fikirler, konular var. Kamera 
arkasına da çok meraklıyım. Ben bir senaryo 
yazdım, ben bir film yaptım, yönetmenlik 
yaptım deyince yaptığınız işin arkasında 
durabilecek, kötü eleştirilere de göğüs 
gerecek kadar emek vermiş ve yaptığını 
işi öncelikle kendinize ispatlamış olmanız 
lazım. Siz önce kendinizi doğru eleştirin 
ki, yanlış veya beğenmediğiniz bir tepki 
aldığınızda kendinizi aklıselim, düzgün bir 
şekilde savunabilin. Senaryo yazmayı da 
yönetmenlik yapmayı da isterim ama şu an 
için öyle bir planım yok, bakalım.

Keremcem sizce nasıl biri, sevdiği 
sevmediği şeyler nelerdir? 
Birinin kendini anlatması yerine, beni 

yakından tanıyanların beni anlatması 
gerekir. Ama onlardan duyduğum, bildiğim, 
hissettiğim kadarıyla, sakin biriyim, 
saygılıyım. Bir insanın oluşuna, yaptığı 
şeylere, iyi-kötü gözüyle değil, insan olduğu 
için bakarım. Eğer o kişinin iyi veya kötü, 
bana zarar getirdiğini düşünüyorsam ilişkimi 
keserim. Saygı bekleyen, insanı seven, insanı 
insan olduğu için seven, sevgi bekleyen, 
sesi çok yükselmeyen, kavga etmeye alışkın 
olmayan, çünkü yüksek sesli tartışma 
olmayan kavga etmeyen bir aileden geldim. 
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Kavga etmeyi, sesimi yükseltmeyi, tartışmayı seven 
biri değilim ki böyle şeyleri de pek beceremem. Böyle 
durumları yaşamayı sevmediğim için etrafımdan bu 
tarz yaşayan insanları da uzaklaştırırım. 
Sevdiği işi yapan, sevdiği işi yapmayı seven 
ama başka şeylere de açık olan bir işle, bir şeyle 
uğraşmaya açık olan biriyim. Maceraperest diyemem 
kendime ama maceraya açık olan, maceradan 
korkmayan cesur bir yapım olduğunu söyleyebilirim.

Dinlenmek için yaptığınız hobileriniz var mı?
Oyuncu, müzisyen abilerimle sohbet etme fırsatım 
olduğunda anladığım şey şu ki; cep telefonları 
ve internet olmadığı zamanlarda, hayatın, bilgi 
aktarımının bu kadar kolay olmadığı zamanlarda 
insanların daha hayatlarını kaplayan hobileri 
varmış. Rahmetli Atilla Özdemiroğlu mesela, uçak 
kullanırmış. Benim de kendimce hobilerim var, 
çocukluğumdan beri resim yapmayı severim, 
boyalarla haşır neşir olmayı severim. Bir de Atilla 
abi “Yaptığın iş artık senin hobin olmuyor, başka 
bir hobi bulman lazım,” derdi. Müzik hobimdi ama 
artık işim oldu. Kitap okumak, film seyretmek… 
Sinemasever biriyim ben, bunlar artık hobi sayılmaz. 
Futbol oynamam, futbol oynayan bir çocukluk 
geçirmediğim için başka sporlar yapıyorum. Mesela 
ortaokulda atletizm yaptım, bowling, bilardo, 
masa tenisi oynamayı severim. Fırsat buldukça 
yapmaya çalışıyorum, spor yapmayı severim. Şehirde 
yaşadığımız için salon sporları yapıyorum.

Yaptığınız çalışmalara baktığımızda, dizi film 
oyunculuğu, dublaj vb. gibi işler müziğin önüne 
geçmiş gibi duruyor. Müzik ile yola çıkmış birisi 
için, müzikten biraz uzaklaşmış olmayı nasıl 
yorumlarsınız?
Güzel laf... Müzik ile yola çıkmış biri için, oyunculukla 
anılmak. Evet, ilk başlarda ilginç geliyordu. Az önceki 
soruda cevap verdiğim gibi oyunculuk da severek 
yaptığım ve karşılık gördüğüm, izleyicimin beni 
seyrederken motive ettiği bir iş. Ama müzik yapmayı 
da çok seviyorum. Bu iki işi kesinlikle birbirinden 
ayırmıyorum. Şu sıralar oyunculuğa biraz daha fazla 
vakit ayırıyorum sadece. Müzikten uzaklaşmak kötü 
ama bundan sonra bu şekilde olmayacak söylediğim 
gibi.

Çocukluğunuzdan ya da günümüzden, yüzlerde 
gülümseme bırakacak bir anınızı paylaşır mısınız?
Bugüne kadar etkisi uzanan en şeker anım. Bodrum 
yakınlarındaki Güllük’te yazları ailemle birlikte çadır 
kurardık. Orada deniz kenarında parmaklarımla 

Sevdiği işi 
yapan, sevdiği işi 
yapmayı seven 

ama başka şeylere 
de açık olan bir 
işle, bir şeyle 

uğraşmaya açık 
olan biriyim.
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oynadığımı gören annem, piyano çalmak 
istediğime kanaat getirip, bana piyano dersi 
aldırdı. Bu ilginç, şeker ve ucu bugüne dokunan 
anı, yapmayı tercih ettiğim işi seçmemdeki ilk 
anım…

Müzisyenlik, solistlik, oyunculuk ve birçok 
dalda kazanılan ödül… Birçok kişinin uzun 
soluklu olamadığı bir sanat dünyasında, 
güzel bir yer edindiniz. Keremcem’in ulaşmak 
istediği, yapmak istediği ama şu ana kadar 
gerçekleştiremediği hedefleri var mı? 
Tabii ki hedeflerim var ama bunlar şu ana kadar 
yaptıklarımdan çok farklı değil. Yine güzel 
albümler, şarkılar yapmak, güzel projelerde yer 
almak gibi hedeflerim var. Belki bir yönetmenlik 
yapmak, çok seversem devam etmek, belki bir 
senaryo yazmak... Neden olmasın? Hayat, akan 
bir nehir, bunun neresinde ne ile karşılaşacağınız 
sizin seçimlerinize bağlı aslında. O yüzden hayatı 
sürprizleriyle geldiği gibi almayı tercih ediyorum. 
Bakalım ben neler yapacağım…

Sizin romantik, sevgi dolu bir insan 
olduğunuzu röportajlarınızdan biliyoruz. Kısa 
süren bir evliliğiniz oldu. ‘Evlilik planı yapmayı 
bıraktım’ da dediniz. Evlilik mi aşkı öldürüyor?  
Yoksa sürekli göz önünde olan ünlü bir kişinin 
evliliği yürütmesi mi zor oluyor? Bir söz yazarı 
ve besteci olarak aşktan beslenildiğini de 
varsayarsak Keremcem’in AŞK yorumu ne 
olurdu? 
Aşk için hep söylediğim bir şey vardır. Ben böyle 
bazı konuları tanımlar daha sonra seversem o 
tanımı hep kullanırım. ‘Tarifi olmayan tek şey’ 
derim. Çok sert bir duygu, ne onunla oluyor, ne 
onsuz oluyor. Bir laf vardır, ‘Dünya, aşk üzerinden 
döner’ diye veya ‘Dünyayı döndüren aşktır’ diye. 
Gerçekten şarkıların neredeyse %99’u yazıldığı 
gibi, filmlerin %95’inin yazıldığı, çekildiği bir 
duygudan daha güçlü bir duygu olmasa gerek. 
Evliliğe gelince, evlenmek için evlenmek doğru 
değil. Amacınız evlenmek olmamalı, benim 
öğrendiğim, anladığım, gördüğüm bu. Kişi 
önemli, yaptığınız eylem değil. Benim hayatta en 
değer verdiğim, olmazsa olmaz dediğim ahenk. 
İlişkileri ve bir hayatı, bir işi uzun süre yapabilmek, 
her şeyde bu söz konusu aslında. Dizi setinde 
de aynı, orkestrada da, onu güzel yapan ahenk. 
Çocukluğumdan beri buna önem veren biriyim. 
Hem aşk hem evlilik hem de duygular, hayatta 
hep en önem verdiğim şeyler oldu ahenk ve 

bundan sonra da böyle olacak herhalde.

Dizilerde ve televizyon programlarında 
seyirci ile birebir iletişiminiz olmuyor. Bir 
sanatçının bu iletişimi en yoğun yaşadığı yer 
konserler oluyor sanırım. Çok sayıda konser 
vermiş bir sanatçı olarak konser havasından ve 
orada yaşadığınız duygularınızdan bahseder 
misiniz? 
Nasıl ki oyunculuğun izleyici ile birebir buluştuğu 
yer, tiyatro sahnesi, müzikal sahnesi veya opera 
sahnesiyse bir şarkıcının da dinleyici ile birebir 
buluştuğu, o duygu akışını gerçekten yaşadığı yer 
konserler oluyor. Ben de çok konser vermiş bir 
şarkıcı olarak çok şanslı hissediyorum kendimi. 
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Ama uzun süredir de yapmadığım için çok 
özledim gerçekten. Bir de er meydanıdır.  
Oyuncunun er meydanı tiyatrodur derler, 
şarkıcının da er meydanı konserdir. Bir 
de o kadar farklı ki, dizi setinde 12 saat 
bazen daha fazla çalıştığınız zamanlar 
oluyor. Ama konser dediğiniz ön 
çalışmasını güzel yapıyorsunuz, sonra 
2 saat sahnede kalıyorsunuz. O duygu 
akışı oluyor, birbirinden çok farklı ama 
duygu yoğunluğu açısından çok da 
birbirine benzeyen, sizi besleyen şeyler. 
Konser yapmak önemli ve çok özledim. 
Hazırladığım birkaç şarkıyı çıkardığım 
zaman yine konserlerime başlayıp, 

dinleyicilerimle buluşacağım. Buradan da 
bu sürprizi söyleyeyim.

Kerem Bey bize ayırdığınız zaman için 
çok teşekkür ederiz. Çekmeköy 2023 
okuyucuları için son olarak söylemek 
istediğiniz bir şey var mı?
Bütün Çekmeköylüler’e sevgilerimi iletmek 
isterim. Çekmeköy’de çok vakit geçirdim, 
4 sezon süren ‘O Hayat Benim’in ana 
mekânı oradaydı. O yüzden bildiğim çok 
mekan var, insanıyla çok haşır neşir oldum, 
çarşısında restoranlarında çok bulundum. 
Herkese sevgilerimi iletiyorum. Bu güzel 
röportaj için ben teşekkür ederim…

Ümit ŞENER
Gazeteci-Yazar

Esin UĞUR - Retouch

Mustafa EĞRİBOZ
Fotoğraf
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GÖZLÜĞÜ
ATMAK
İÇİN

LAZER
OLMAMALI?

NEDEN 

GÖZLÜĞÜ
ATMAK
İÇİN

LAZER
OLMAMALI?

NEDEN 

Göz kongresindeyiz. Bir masada 6 göz doktoru, 
biri dışında hepsi gözlüklü. Lazer gerçeği budur. 
Zincir göz hastanesi sahibi ile yurt dışında etkili 
olarak yapılan ”Miyop’u durdurma” “Şaşılıkta 
egzersizle tedavi” hastanelerinde uygulamak üzere 
konuştum. Cevap: “Doktor miyop ilerlemezse biz 
lazer yapamayız, bizim hastaneler de kapanır. 

Şaşılığın iyisi sabah muayene olup akşam ameliyat 
olandır…” Bir daha anladım ki “Sağlık bir ticarettir.”  

Önce şunu sormak gerekir: Göz doktorları 
gözlüğü atmak için neden kendileri ve aileleri 
lazer olmuyorlar? Önce işlemin başarılı gittiğini 
düşünelim:
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· Göz hassas bir organdır tamir edilmiş 
organ durumuna düşmektedir.
· Göze lazer bir cerrahi müdahaledir, yani 
ameliyattır.
· Göz kuruluğu asrın hastalığıdır. Göze 
lazer en ciddi göz kuruluğu nedenidir, göz 
kuruluğunu katlar, yaşam kalitesini bozar.
· Lazer derine inemediğinden lazerle 
tabaka kesilerek kaldırılmaktadır. Yıllar 
sonra bile kaldırılan parça tam olarak 
kaynamaz. Dokunmasız diye yapılanlar da 
bir müdahaledir, yanık yine yapılmaktadır.

Hangi yanık iz bırakmaz? Lazer yakar. O 
bölgede hücre ölümüne, doku kaybına, 
artıklara neden olur. Bu, görüntü kalitesini 
bozar.

Görme değil mükemmel görme: Harfleri 
okumak yeterli değil. Mükemmel görme ayrı bir 
durumdur. Kontrast kaybı, ışık yansımaları, göz 
kuruluğu mükemmel görmeyi bozar.
· Görüntü kalitesi: Akşam ışık yansımaları 
rahatsız edici ve inatçıdır.
· Kontrast duyarlılık azalır, yani hasta görür, ama 
net görmez.

Yakın görme: Miyoplarda 40 yaş sonrası bu 
defa yakını görmeme başlayacak, yine gözlüğe 
muhtaç olacaklar.
· Tekrarlama: Bir süre sonra numara 
tekrarlayabilir. Polis ve subay adaylarına erken 
yaşta yapılan lazer yeniden numara çıkmasına 
neden olur. Artılarda bu oran oldukça yüksektir. 
Tekrarlayanların çoğunluğu 20 yaş civarı lazer 
olanlardadır.

İşin sosyal yönü:
· Hevesliler: 0.25 gözlük yazarsınız “Bunun 
ameliyatı yok mu?” derler. 

· Yenilik zannedenler: Artık yenilik değil. 
Kokusu çıkmaya çoktan başladı.
· Kaderciyiz: Başarısız olsa dahi kabulleniriz. 
Halimize razı oluruz. Sıkıntımızı kimseye 
söylemeyiz, açığımızı vermez,  çok güzel deriz.

Yaş olayı: Gelişen teknoloji göz numarasında 
önceleri 20 yaş iken artık 24 yaşına kadar 
göz numarasında değişme olur. Bu yaştan 
önce yapılmamalıdır. 40 yaştan sonra zaten 
göz yapıları yaşlanıyor, onu hızlandırmamak 
gerekir.

Mecbur olmak  zorunda olanlar: Polis ve 
subay adaylarıdır. Bunlar lazer olanların büyük 
bir kısmı oluşturmaktadır. 

İşin ticareti: Hasta bulamadıkça, sorun 
çıktıkça “Yeni yöntem” diye müşteri bulmaya 
çalışmaktadırlar. Dikkat edin hasta demiyor, 
müşteri diyorum.    
Yazacak çok şey var ama anlayacak düzeyde 
olana bu kadar da yeter, bazılarının zaten 
inadını kırmak mümkün değildir. 

Müdahalesi, başarısı olmayan grubu 
ayrı düşünmek gerekir. Onların 
durumu zaten içler acısıdır. Göz 
hassas bir organdır, önce 
bozmayın, sonra lütfen 
dokunmayın.

Dr. Selim HÜSREVOĞLU
Göz Hastalıkları Uzmanı

FSM Tıp Merkezi / Çekmeköy
Geniş bilgi gormegelistirme.com sitesindedir
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Evlerıṁıżdekı ̇
Sultan

Sultan geldi, Sultan!

Gönüllerimizin sultanı geldi. 
Zamanların, bu yılın sultanı geldi. 
İmanımıza can, bedenimize hareket, 
ruhumuza huzur geldi. On bir ayın 
sultanı geldi dostlar! 

Bir destur çekerek, içten bir 
“Allah” diyerek haydi uzatalım 
elimizi. Dualarımızın kabulüne 
açılan kapının anahtarı geldi... 
Bu mübarek ayda bize sunulan 
tüm olanaklardan, açılan tüm 
kapılardan yararlanalım. Öyle bir 
aydayız ki; rahmet kapıları açık. Ne 
mutlu bizlere! Her şeye rağmen 
bu Ramazan’ı da görebildik diye 
şükredelim...

“Allah var, gam yok” diyelim. Dert 
varsa başımızda -ki derdi olmayan 
kul yoktur- “Benim büyük bir 
derdim var” değil, “Benim büyük 
bir Rabbim var” diyelim. Suyla ve 
sabunla arındırdığımız eşyalarımız 
gibi; oruç ile midemizi, ibadet ile 
bedenimizi yıkayalım, arınalım. 

Bu ayda gece ve gündüz birbirinin 
zıddı değildir, iç içedir. Birlikte 
yaşanır, barışıktırlar birbirleriyle... 
Gece ve gündüz sert çizgilerle ayrı 
değildir birbirinden... İnsanoğluna 
birliği beraberliği ve barışı hatırlatır 
adeta... Gelin bu akşamdan itibaren 
hakkını vermeye çalışalım Şehr-i 

Ramazanın. #evdekal durumumuz 
devam ettiği için, geçen ramazan 
akşamları gibi iftar sofralarımız yok 
belki ama, “Her şeyde vardır bir 
hayır” diyelim.

Gecenin bir vakti uyanıp sahur 
sofrasına oturmak ne kadar 
zahmetli geliyor değil mi? Ancak 
kazanacağımız sevabı düşünelim, 
işte o anda bu zahmetin, sevabımız 
karşısında ne kadar küçücük bir 
zerre olduğunu hatırlayalım. Tekrar 
tekrar şükrederek bu sofralara 
sahip olamayan insanları düşünüp 
onlar için de dua edelim. Elimizdeki 
nimetin kıymetini bilelim.

Bu zor günlerde, bu salgın 
günlerinde teravih için de camilere 
gidemiyoruz ama aile eşrafıyla 
evimizde yapılan teravihler; belki de 
evlerimizin daha da nurlanmasına 
vesile olur, ne dersiniz? İbadetlerin 
katbekat daha sevap olduğu bu 
ayda, ümitsizliğe kapılmadan, 
Rabbimizin sonsuz rahmet ve 
merhametine güvenerek hemen 
şimdi, şu dakikadan itibaren 
başlayalım ibadetlerimize...

Gülümsemeyi bile sadaka sayan 
bir peygamberin ümmeti olmanın 
gururuyla kuşlar aç kalmasın diye 
cam kenarlarına ekmek kırıntıları 
koyalım. Hayvan dostlarımızı 
unutmayalım.
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Yüce Kur’an’ımızı okurken camımıza 
güvercinler, kumrular, serçeler 
konsun. Ve ardından; 
i,POTVO�ZJOF�QFSWB[MBSB�
HàWFSDJOMFS�
)V�)V�MBSB�LBS�ǵT�O�"NJOMFS�
.àCBSFL�BLǵBNE�S�
(FMJO�FZ�'BUJIBMBS�:BTJOMFS����i
Dizeleriyle Arif Nihat Asya’yı, 
derken, Necip Fazıl’ı, Mehmet Akif 
Ersoy’u analım. Neden olmasın? 

Kadir Gecesi’ni içinde barındıran 
sultanımız evlerimizdeyken; Kur’an-ı 
Kerim’le haşır neşir olalım. Onu bol 
bol okuyalım, anlayarak okuyalım. 
Ezan sesleri; diğer aylardan daha 
fazla etkilerken kalbimizi, “Allahu 
Ekber” sesleri en derine inerken 
ve yüreğimiz titrerken, rahmet 
kuşlarının kanat çırpmalarını 
hissederken, dualarımızı 
arttıralım. Ölmüşlerimizi eklemeyi 
unutmayalım dualarımıza. Yardım 
eli uzatalım muhtaçlara... Allah’ın 
rızasına mazhar olma yolunda 
adım atmayalım koşalım adeta. 
Gün içinde yemek yeme saatlerinin 
yerini ibadetle dolduralım. 
Kalbimizin mutmain olması için 
daha çok okuyalım. Nihayetinde 
daha huzurlu hissedelim.

Tok bir gönül demektir ramazan, 
aç bir mide değil. Asıl açlık, 
ilme, Kur'an'a olan yoksulluktur. 
Orucumuzu; gözle, gönülle, dille,  
velhasıl tüm beden ve zihinle, ruhla 
tutalım... Zamanı altın değerinde 
bilen bir akılla... Akletmenin 
mecburiyetini ve farz oluşunu 
anlamış bir düşünceyle... İlk ayette 
emrolunduğu gibi; -Rabbimizin 
adıyla- okumayı, akleden bir 

zihinle başlayalım okumalarımıza. 
Ramazanın havasını içimize 
çekelim, asıl fakirliğin, asıl açlığın 
neyin eksikliğinden kaynaklandığını 
bulalım. 

Masal dinler gibi değil de 
ibret alarak dinleyelim 
ayetlerin meallerini, kıssaları... 
Başımıza gelen musibetlerden, 
belalardan ve sıkıntılardan nasıl 
kurtulabileceğimizi düşünerek, 
tefekkür ederek ve sonuç olarak 
ibret alarak dinleyelim.

“Dünü bugünü ile eşit olan 
zarardadır” hadis-i şerifini düşünüp 
dünden bir adım da olsa bilgimize 
bilgi katmanın önemini pratiğe 
çevirelim. Her güne belki bir ayet, 
bir hadis veya bir bilgi ekleyelim. 
Ramazanın her gününü #evdekal 
ile geçirirken; bu durumu 
fırsata çevirelim... İlme adayalım 
günlerimizi, ibadete adayalım, yeni 
ve güzel ibadet alışkanlıkları edinip, 
ramazandan sonrasına da sarkıtalım 
bu alışkanlıkları ve yaşam tarzına 
döndürelim. Ruhumuzu kirlerden 
arındıralım, unutmayalım; niyet 
etmek başlamak için ilk adımdır. 
Ayın sonunda aynanın karşısında 
farklı bir kişiyle bakışıyor olmanın 
duygusunu yaşayalım. 

Ramazanın ruhunu önce kendimize 
sonra ailemize, evlerimize ve 
çevremize taşıyalım. 

Gelin bu ayı boş geçirmeyelim. 
Hakkını verelim ve bayramı hak 
eden kullardan olalım, ne dersiniz? 

Gönül Demet
Kağıt Rölyef Tasarımcısı

gonul.demet.02@gmail.com
Instagram: gonulgozuyle.kagitrolyef 

39

Köşe Yazısı



Ramazan ve Orucun
AHLAKİ VE İNSANİ

BOYUTU
Ünlü Müslüman bilgin ve düşünür Gazzâlî der ki: 
“Gerçek kul, öncelikle Allah’ın dışındaki şeylere 
köle olmaktan kurtulan ve böylece tam olarak 
özgürleşen kişidir. Bu özgürlük gerçekleşince 
kalp başka her türlü bağlardan kurtulur ve oraya 
Allah’a kul olma iradesi yerleşir; bu sayede kalp 
Allah ile, Allah sevgisi ile bütünleşir; içi ve dışı 
Allah’a itaate yönelir; Allah’tan başka muradı 
olmaz.”1 

Bir Müslüman elbette -Gazzâlî’nin belirttiği ve 
genel olarak tasavvuf düşüncesinde önemle 
vurgulandığı üzere- her an gönlünde Allah ile 
birlikte olmalıdır. Ama günlük hayatın meşgale ve 
koşuşturmaları bizi sıkı sıkıya kavramakta, kendi 
ruh dünyamızdan uzaklara atmaktadır. Maddi 
ve bedensel taleplerimiz yönünden kendimizle 
meşgul olurken manevî ve ruhî ihtiyaçlarımız, dinî 
ve ahlâkî kemalimiz bakımından kendimizden 
uzaklaşmaktayız. Öyle sanıyorum ki, modern 
çağın en ciddi sorunlarının temelinde insanın 
kendi ruhundan kopuşu vardır. Modern insanın 
bireysel sorunlarından, sahip olduğu onca 
imkanlara rağmen bir türlü mutlu ve huzurlu 
olamayışından tutunuz da, küresel düzeyde 
yaşanan insanlık sorunlarına kadar, çağımız 
insanının bütün sıkıntılarında bu kopuşun güçlü 
tesirleri vardır. 

Bir âyette “Allah’ı unutan, bu sebeple Allah’ın 
da onlara kendilerini unutturduğu kimseler 
gibi olmayın” buyurulmaktadır.2 Gerçekten 
gelişmiş dünya denilen modern dünyanın 
bireyleri ve toplumları, bugün Allah’ı unutmuş 
görünüyorlar; yani Allah’a inanmıyorlar ya da 
-daha ağırlıklı olarak- inandıklarını söyleseler bile, 
bu inanç, onların ruh dünyalarında duygularını 

ve eylemlerini ahlâkî düzeye yükseltecek 
bir etkinlik göstermiyor. Kısaca bu insanlar 
genellikle hayatları boyunca Allah yokmuş gibi 
davrandıkları, derin bir imanın verdiği sorumluluk 
bilinciyle yaşamadıkları için bizzat kendilerini, 
kendi nihai iyilik ve kurtuluşlarını da “unutmuş” 
durumdadırlar. Son yıllarda dünyamızda 
küresel düzeyde yaşanan terör olayları, haksız 
işgaller ve savaşlar, hatta küresel ısınma gibi 
korkutucu gelişmeler açıkça göstermiştir ki 
insanoğlunun doymak bilmeyen tutkuları uğruna 
ürettiği zararlar, sonunda dönüp yine kendisini 
vurmaktadır. 

İşte Ramazan ve orucun bize sağladığı en büyük 
fırsatlardan biri, gafletimizin, kusurlarımızın 
farkına vararak yoğun bir şekilde Allah’a 
yönelmek, nefsimizin yıkıcı isteklerine göre değil, 
Allah’ın iradesine göre yaşamak, geçmişteki 
ihmallerimizi telafi etmek; uzağına düştüğümüz 
ruh dünyamıza, gerçek benliğimize dönerek 
kendimizi, gönül dünyamızı, ahlâkımızı ve 
vicdanımızı ilâhî güzelliklerle zenginleştirmektir. 
“Gönüller ancak Allah’ı anmakla doyuma ulaşır”3 
meâlindeki âyetin anlatmak istediği de bu 
olmalıdır. Nitekim tecrübî olarak da görmekteyiz 
ki, birçok insan bazı kötülüklerinden tövbe edip 
güzel alışkanlıklar geliştirmek için Ramazanı 
bir vesile olarak değerlendirmekte ve bundan 
sonraki hayatını yeni bir düzene sokmaktadır. 
Pek çok Müslümanın içki, kumar, sigara vb. kötü 
alışkanlıklarını Ramazanda bıraktığını, tövbe ve 
istiğfar ederek birçok günahından kurtulmada 
Ramazanı vesile yaptığını, bazı dinî görevlerini 
yapmaya Ramazanda başladığını, kısacası bu ayı 
kendisi için yeni bir milat olarak değerlendirdiğini 
biliyoruz. 

1) İhyâu ulûmi’d-dîn, Kahire 1332, IV, 388-389.
2) Haşr 58/19.
3) R‘ad 13/28.

40

Köşe Yazısı



Kaynağı ilâhî olan ve olmayan bütün dinlerde, 
biçimi farklı olsa da, mutlaka ibadet amaçlı 
bir perhiz uygulaması vardır; tarih boyunca 
insanoğlu nefsinin çılgın taleplerini sınırlamayı ve 
dengede tutmayı, ruhsal olgunluğa ulaşabilmek 
için ilk ve en önemli tedbir olarak düşünmüş 
ve uygulamaya çalışmıştır. İslâm dini bu perhizi 
oruç ibadetiyle düzenlemiş ve orucu dört temel 
ibadetten biri kabul ederek ona verdiği önemi 
ortaya koymuştur. Şu var ki, İslâm’da oruç sadece 
yemekten, içmekten uzak durma şeklinde 
bedensel bir perhiz değil, aynı zamanda kötü 
söz ve davranışlara karşı ahlâkî bir perhizdir; 
kötülüklere bulaşmama yahut bunlardan arınma 
hususunda bir irade eğitimidir. Bunu ifade eden 
bir hadislerinde Peygamber Efendimiz şöyle 
buyurmuşlardır: “Oruç (kötülüklere karşı) bir 
kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu zaman kötü söz 
söylemesin, kavga etmesin. Şayet biri kendisine 
sataşır, kötü söz söylerse, ‘Ben oruçluyum’ demekle 
yetinsin.”4 

Bu hadis, orucun aynı zamanda bir ahlâk terbiyesi 
olarak anlaşılması ve yaşanması gerektiğini 
göstermektedir. Nitekim orucun farz kılındığını 
bildiren âyetin sonunda onun bu eğitici yönü, 
“Allah’a karşı derin bir saygı ve sorumluluk 
şuuruyla kötülüklerden sakınma iradesi” anlamına 
gelen takvâ kavramıyla ifade edilmiştir.5 Bu 
bakımdan orucu, geniş anlamıyla, ahlâkî ödevleri 
de içeren bir dindarlık testi ve sınavı olarak 
değerlendirmek mümkündür. Bir kudsî hadiste 
Yüce Allah’ın, “İnsanın oruç dışındaki bütün 
amelleri kendisi içindir, oruç ise benim içindir ve 
onun mükâfatını da ben vereceğim” buyurduğu 
bildirilir.6 Bütün İslâm bilginleri, Cenâb-ı Hakk’ın 
“oruç benim içindir” ifadesini, oruca -esas 
anlamı “sahte dindarlık” demek olan- riyanın 
karışmamasıyla, “orucun ödülünü kendisinin 
vereceğini” bildirmesini de mükâfatının bizim 
kestiremeyeceğimiz kadar bol olacağıyla izah 
etmişlerdir. Şu halde “oruç benim içindir” ifadesi, 
orucun dindarlıkta samimiyet testi olduğunu, 
yani kulun Allah’a bağlılık derecesini, Allah’a mı 
yoksa bedenine, nefsânî arzularına, bedensel 
taleplerine ve maddî nesnelere mi kul olduğunu 
göstermektedir. Çünkü oruç, gösteriş karışmayan 
bir ibadettir. 

Diğer taraftan oruç, -Peygamberimizin deyimiyle 
kötülüklere karşı bir “kalkan” olduğu gibi, 
insan olmanın vazgeçilmez şartlarından olan 
şefkat ve merhamet duygularını geliştirme ve 
güçlendirmenin çok değerli bir aracı olması 
bakımından da önemli bir ibadettir. Günün belli 
bir bölümünde midesini aç ve susuz bırakan insan, 
bir yönden Allah’ın nimetlerinin ne kadar önemli 
ve değerli olduğunu, onlara sahip olmadığı ya da 
onları hoyratça kullandığı takdirde bunun kendisi 
için ne kadar kötü olacağını, sonuçta o nimetleri 
veren Allah’a ne kadar çok şükretmek gerektiğini 
anlarken, diğer taraftan bu nimetlere muhtaç olan 
insan kardeşlerinin açlıklarını ve acılarını nefsinde 
hissedip onlarla paylaşmanın asil bir ödev 
olduğunu fark eder.

Dünyada varlık içinde doğan, varlık içinde 
yaşayan ve varlık içinde ölen pek çok insan vardır 
ve bunlar –eğer oruç tutmuyorlarsa- yokluğun 
ve açlığın ne demek olduğunu, aç ve susuz 
insanların nasıl bir acı ve ıstırap hissettiklerini, 
zorluklar içinde yaşadıklarını hayatları boyunca hiç 
hissedemeyecek, bu insanlık gerçeğini tecrübe 
edemeden bu dünyadan göçeceklerdir. İşte oruç 
inanan her insana bu tecrübeyi yaşatan yüksek bir 
insanî ve ahlâkî erdemdir. Çünkü oruç, hayatının 
her yılının en az bir ayında kendi iradesiyle açlığa 
ve susuzluğa katlanarak yaşayan zengin ile belki 
bütün ömrünü ihtiyaçlar içinde geçiren yoksulu 
ve onun ailesini aynı duyguda buluşturmakta; 
daha doğrusu varlıklıları yoksulların, çaresizlerin 
dünyasına taşımaktadır. Bu sayede varlıklı bir 
Müslüman, oruç tutarken, yoksulların yaşadığı 
zorlukları gönüllü olarak paylaşmakta, onların 
hallerini anlama fırsatı bulmakta; sonuçta ruh 
dünyasında şefkat ve merhamet duyguları 
güçlenmektedir. Elbette oruç öncelikle ibadettir; 
kişi Allah için, O buyurduğu için kendi iradesiyle 
bedeninin bazı taleplerine sınır koymaktadır. 
Ama İslâm’daki bütün buyruklar ve yasaklar gibi 
oruç da, ibadet olmasının yanında, çok yüksek 
bir insanî ve ahlâkî boyut taşımaktadır. İki lokma 
katıksız ekmeğin bile ona muhtaç olanlar için ne 
kadar değerli olduğunu bütün varlıklı insanlara 
ancak oruç anlatabilmektedir. 

Oruçlu iken yaşanan açlık ve susuzluk tecrübesi, 

4) Buhârî, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 163.
5) Bakara 2/183.
6) Buhârî, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 163.
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varlıklı olanlara, bir yandan Allah’ın kendilerine 
verdiği nimetlerin ne kadar değerli olduğunu 
ve o nimeti verene şükretmenin ne kadar büyük 
bir görev olduğunu hatırlatmakta, diğer yandan 
da yoksulluk ve çaresizlik içinde yaşayanlara 
yardım etmenin, Allah’ın kendilerine verdiği 
nimetleri onlarla paylaşmanın ne büyük bir 
insânî görev olduğunu göstermektedir. Esasen, 
bir hadiste buyurulduğu gibi, “Bütün İnsanlar 
Allah’ın ailesi”7 olduğuna göre, bir kimsenin oruç 
sayesinde insanların açlık ve susuzluğuna ortak 
olması ve Allah’ın verdiği nimeti O’nun kullarıyla 
paylaşması da yine nimeti veren Allah’a 
şükürdür, hatta hakiki şükür budur. 

İnsanoğlunun, sahip olduğu maddi imkanların 
üzerine oturması ve bütün ömrünü onu 
başkalarından kıskanıp koruyarak geçirmesi 
onun ilkel tabiatından gelen vahim bir 
zaafıdır. Bütün dinlerin ve ahlâk sistemlerinin 
en çok uğraştığı sorunlardan biri, insanın bu 
bencilliğini ve maddeperestliğini törpülemek 
olmuştur. Yüce Kur’an’da şöyle buyurulur: 
“Altını gümüşü biriktirip Allah yolunda infak 
etmeyenlere elem verici bir azabı müjdele! ... 
(Onlara şöyle denilecek:) İşte yalnız nefsiniz 
için biriktirip durduğunuz şeyler! Tadın şimdi 
biriktirdiklerinizin cezasını!” 8 Yeni bir iman ve 
ahlâk toplumu kurma ideali taşıyan Kur’ân-ı 
Kerîm’in bilhassa ilk inen sûrelerinde insanın 
bu bencil, dünyacı ve maddeci yönünü öne 
çıkarması, bunu düzeltmeyi hedefleyen 
ikazlarda bulunması, insanları ısrarla infak ve 
ihsana, yani ellerindeki imkânları yoksullarla 
paylaşmaya davet etmesi son derece anlamlıdır. 
Peygamber Efendimizin gerek tavsiyelerinden 
gerekse uygulamalarından Ramazan ayını 
bir infak ve ihsan ayı olarak gördüğü, öyle 
gösterdiği ve öyle yaşadığı anlaşılmaktadır. 
Sahâbîlerden Abdullah b. Abbas’ın bildirdiğine 
göre Resûlullah (s.a.v.) insanların en cömerti 
idi; bilhassa Ramazan ayında cömertliği zirveye 
ulaşır, gürül gürül esen rüzgâr gibi coşardı.9 
Ramazan ayı o günden bugüne oruç, teravih 
gibi ibadetlerle olduğu kadar zekât ve fıtır 
sadakasıyla, iftar sofrasıyla, gönüllü yapılan 
hayırlarla, infak ve ihsanlarla da özel bir ay 
olarak hissedildi ve yaşandı. Bilhassa bizim 
millî-dinî geleneğimizde Ramazan, insânî ve 

ahlâkî hasletlerimizin en geniş bir şekilde ve 
en güzel bir üslupla dışa yansıdığı, kelimenin 
tam anlamıyla bir rahmet ve şefkat ayı olarak 
anlaşılmış ve yaşanmıştır. Bizim Ramazan 
medeniyetimizi anlatan pek çok yazı vardır. 
Bunlardan, İbrahim Refik’in bir derlemesi olan 
Ramazan Medeniyeti’ni okuyucularıma tavsiye 
ederim. Bu eser içinde yer alan Münevver Alp’e 
ait “On Bir Ayın Sultanı Ramazan” başlıklı yazıdan 
küçük bir alıntıyla yazımızı tamamlayalım:10 

“Eski İstanbul’da, ‘On bir ayın sultanı’ diye 
bütün Müslümanlar Ramazanı dört gözle 
beklerlerdi. Zengin, orta halli, fakir bütün 
Müslüman İstanbul halkı, Ramazanı iyilik 
etme, sevap kazanma, günahlardan kurtulma 
sevinci ve şevki ile karşılarlardı. Erkeği olmayan 
dulların, evi barkı olmayan bekârların, babasız 
yetimlerin gönüllerini hoş etmek, onların hayır 
duasını almak; tutacakları orucun, indirecekleri 
hatimlerin, edecekleri ibadetlerin sevabını 
kazanmak, günahlardan halas bulmak ancak 
yapılan bu iyilikler ve yardımlar sayesinde 
olacağı için Ramazan-ı Şerîf Müslümanlarca 
içten gelen kutsal bir sevgi ve hürmetle 
karşılanır ve beklenirdi. ... Çoğu vükela, vüzera 
ve ulema konaklarında Ramazanda (biri evin 
erkeği tarafından yüksek tabakaya, ikincisi ev 
sahibesi tarafından kadın misafirlere, üçüncüsü 
de çevredeki fakir ve kimsesizlere olmak 
üzere) üç kısım olarak verilen iftarlar, Ramazanı 
şerifin ilk gecesinden bayram gecesine kadar 
aralıksız devam ederdi... Her üç sofraya da aynı 
yemekler gelir, aynı itina ve ikram gösterilirdi... 
Bir akşam evinde iftar veren orta halli bir ev 
hanımı, ertesi akşam bir komşunun evine 
davetli olurdu.” Günümüz hayat şartları ve 
anlayışı yeni nesillerin bu gelenekleri tam 
olarak sürdürmesine –ne yazık ki- imkân 
vermemektedir. Ama ülkemizde Ramazanlar 
giderek daha canlı hale gelmekte, dinimizin 
ve kültürümüzün ruhuna uygun etkinliklerle 
yaşanmaktadır. Öyle görüyor ve ümit ediyoruz 
ki, bundan sonraki Ramazanlarımız dinî 
ve ahlâkî özünden sapmadan, yeni dünya 
şartlarında yeni etkinliklerle zenginleştirilecek; 
Ramazanlarımız ve oruçlarımız, dinî ve millî 
kimliğimiz açısından bizi biz yapan değerlerimiz 
olarak hep yaşayacaktır. 

7) Müslim, “Itk”, 16.
8) Tevbe 9/34-35.
9) Buhârî, “Savm”, 7; Müslim, “Fezâil”, 48, 50.
10) İstanbul 2001, s. 13.
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BUGÜNE

MAHYALAR
Her yıl Ramazan ayının gelmesiyle birlikte 
hayatımızda yaşanan kıpırdanmaların tatlı 
esintisi yıllar yılı bizi sarmalayıp durmakta. 
Bu sene diğer Ramazan’lardan farklı olarak 
artık pide kuyrukları yok, birlikte yaptığımız 
kalabalık Ramazan sofraları yok. İftar çadırları 
yok, birçok noktada alıştığımız Ramazan ayı 
yok ama bu topraklarda yüzlerce yıldır süren 
bir gelenek devam ediyor. Ramazan aylarında 
selâtin camileri süsleyen mahyalar…
Peki kökeni bize ait olan mahyacılık sanatının 
çıkış noktası neydi? İlk mahya ne zaman 
kurulmuştu? Mahyacılık sanatı nasıl ortaya 
çıkmış ve nihayetinde bugünkü halini almıştı?

İlk Mahyanın Kuruluşu
Mahyacılık sanatı İstanbul'da ortaya çıktı ve 
ilk mahyalar minareler arasına gerilen iplere 
kandillerin dizilmesiyle kuruluyordu. İslam 
dünyasının genelinde mübarek kabul edilen 
gecelerde kandil yakma geleneği yaygınken 
mahyacılık sanatının İstanbul'da ortaya çıkmış 
olmasının sebebi ise padişahların yaptırdığı 

2, 4 ve 6 minareli selâtin camilerin bu şehirde 
bulunuyor olmasıydı.

İlk mahyanın kuruluşuna dair kaynaklarda yer 
alan en yaygın rivayet ise şu şekildedir; Sultan 
I. Ahmed döneminin meşhur hattatlarından 
Fatih Camii Müezzini Hafız Kefevî son derece 
sanatkârane işlemiş olduğu bir levhayı 
padişaha sunar. Levhayı çok beğenen Sultan I. 
Ahmed Kefevî'den levhayı ışıklandırarak kendi 
yaptırdığı Sultanahmet Camii'nin minareleri 
arasına asmasını ister. Kandillerle ışıklandırılan 
levhanın Sultanahmet Camii'nin minareleri 
arasına asılmasıyla da ilk mahya kurulmuş 
olur. Kaynaklarda bu olayın geçtiği tarihe 
dair bilgi olmasa da bu olayın 1616 ve 1617 
yıllarında gerçekleştiği tahmin ediliyor. 

Sultanahmet Camii'nin inşası 1616 tarihinde 
bitirilmiştir. Sultan I. Ahmed'in vefat tarihi ise 
22 Kasım 1617'dir. Caminin açılış tarihi olarak 
kabul edilen 2 Haziran 1616 Cuma günü de o 
yılın Ramazan ayının hemen öncesine denk 
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gelmektedir. 1. Ahmed'in vefat tarihi de 1617 
yılının Ramazan ayı sonrasına tekabül ediyor. 
Dolayısıyla yukarıdaki rivayeti de dikkate 
aldığımız takdirde ilk mahya ya 1616 ya da 
1617 yılının Ramazan ayında kurulmuştur.

İlk mahyanın kuruluşuna dair başka bir 
rivayet de vardır. Bu rivayet ise devrin 
padişahı III. Ahmed'in sadrazamı Damat 
İbrahim Paşa'nın yayınladığı bir emirnameye 
dayanır. Lale Devri'ne ait olan bu emirname 
mahyalarla ilgili en eski belge niteliği taşır 
ancak onun bizi ilk mahyanın kuruluşuna 
götürdüğü söylenemez. Çünkü belgede 
aynı anda bütün selâtin camilere mahya 
kurulması emredilmektedir. İstanbul'da 
sayıları artık çoğalan selâtin camilerin her 
birine aynı anda mahya kurulması için 
de elbette bu sanatın artık olgun bir hale 
gelmiş olması ve ustalarının da yetişmiş 
halde olması gerekmektedir. Bir anda 
mahyaların icat edilip, tüm selâtin camilere 
aynı anda kurulacak donanım ve birikimin 

oluşamayacağı da açıktır. Zira devrin teknik 
şartları göz önünde bulundurulduğunda 
mahya kurma işinin ne denli zor olduğu ve 
beceri gerektirdiği aşikârdır. Bu zorlu sanatın 
bir olgunlaşma, eskilerin tabiriyle tekamül 
sürecinin olması gerektiği göz önünde 
bulundurulduğu takdirde mahyaların 
tarihinin daha eskilere dayandığı sonucuna 
varılır.

Ayrıca şunu da söylemeliyiz ki mahyacılık o 
dönemin teknik imkanları dahilinde çok güç 
bir sanattı. Ancak mahya ustaları ise bunun 
aksine işlerine tutku derecesinde bağlı 
insanlardı.

Mahya Kelimesinin Kökeni
Mahya kelimesinin etimolojik kökenine dair 
net bir bilgi olmasa da Ahmed Rasim ve 
Şemseddin Sami'nin bu konudaki görüşlerini 
paylaşılmaya değer buluyoruz. Ahmed 
Rasim "mahya" sözcüğünün Farsça "mahiye" 
kelimesinden türemiş olabileceğini 
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söyler. Mahiye ise Farsçada "aya özgü", "ay 
gibi" anlamlarına gelmektedir. Yine mâh 
kelimesinin Farsçada ay anlamına geldiği ve 
Osmanlı edebiyatında aydınlığı, güzelliği, 
yüz aydınlığı ve güzelliğini temsil eden 
bir mazmun olarak çokça kullanıldığı göz 
önünde bulundurulursa Ahmed Rasim'in 
bu konudaki fikirlerine hak vermek yerinde 
olacaktır. 

Şemseddin Sami ise Kamus-ı Türkî adıyla 
bilinen sözlüğünde kelimenin mâh ismine 
Arapça’ya nispet ekinin getirilmesiyle 
oluşturulmuş galat bir tabir olduğunu 
söylüyor. Gramatik açıklamalar içerisinde 
boğulmadan kısaca söyleyecek olursak 
Şemseddin Sami'nin tarifi de bizi Ahmed 
Rasim'in varsayımına götürüyor. Yani 
Şemseddin Sami'nin verdiği tarif de 
kelimenin kuruluşunda "aya özgü" anlamının 
yer aldığını söylüyor.

Ahmed Rasim'e göre bir diğer ihtimal de 
mahya kelimesinin Farsçada "sıralanmış" 
anlamına gelen "müheyyâ" kelimesinden 
Türkçeleşmiş olabileceğidir.

Mahya İçin Minare Yapılması
Zamanla İstanbul'daki selâtin camilere 
yayılan mahya kurma geleneği halk 

tarafından da büyük ilgiyle karşılanmıştır. 
Öyle ki artık her semtin halkı kendi 
camilerinde de mahya kurulması 
için padişaha arz-ı halde bulunmaya 
başlamışlardır. Tüm selâtin camilere mahya 
kurulması için ferman çıkarıldığında Eyüp 
Camii'nin minareleri henüz mahya kurulacak 
kadar yüksek değildir. Mahya kurulması 
için camiye daha sonra iki şerefeli yüksek 
minareler inşa edilmiştir. Üsküdar'daki 
Mihrimah Camii de ilk zamanlar tek minareli 
olduğu için buraya mahya kurulamıyordu. 
Üsküdar halkının semtlerinde mahya 
olmamasından şikayet etmeleri üzerine 
Mihrimah Camii'ne de sonradan bir minare 
daha eklenmiştir. 

Her Gece Beş Okka Yağ 
Kullanılırdı
Önce kareli bir kâğıt üzerinde iki minare 
arasına gerilecek ipi temsil eden yatay bir 
doğrunun altına istenilen yazı yazılarak 
modeli hazırlanır, bu model üzerinde 
kandillerin asılacağı noktalar ve bu 
noktalardan sarkıtılacak uçlarında kandil 
bulunan düşey iplerin boyu belirlenirdi. 
Mahyanın kurulması sırasında taşıyıcı ip, 
minareler arasına gerildikten sonra birbirine 
olan mesafeleri ve uzunlukları önceden 
belirlenen ve bir uçlarına bir makara, diğer 
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uçlarına kandil bağlanan düşey ipler uzun 
bir ipe tespit edilerek taşıyıcıya bindirilir 
ve uzun ipin ucu diğer minaredeki bir 
makaradan geçirilip çekilmek suretiyle 
gerginleştirilirdi. Bu düzene göre hareket 
ettirilen kandillerin yağı her akşam 
tazelenip, ortalama 5 okka zeytinyağı 
tüketilirdi.

Hareket Eden Mahyalar
Sabit mahyalar dışında hareketli olanlar da 
vardı. Mesela Sultan Abdülaziz zamanında 
yaşayan ve mahyacılığı bir sanat haline 
getiren Süleymaniye Camii'nin ünlü 
mahyacısı Abdüllatif Efendi'nin kurduğu, 
üç panodan oluşan mahya, hareketli 
olanların en ünlüsüydü. Bu panolardan 
Unkapanı Köprüsü ile Azapkapı Camii'nin 
resmedildiği ortadaki sabit, arabaların 
yer aldığı üst ve balıklarla kayıkların yer 
aldığı alt panolar hareketliydi. Bunların ileri 
geri hareket ettirilmesiyle mahya adeta 
canlanırdı ve tahmin edersiniz ki bunu 
seyretmek büyük bir keyifti.

Dünden Bugüne Mahyalar
Mahyacılık sanatı günümüzde teknikleri 
ve uygulamaları farklılaşsa da devam 

etmektedir. Teknikleri farklılaşmıştır 
çünkü artık yağlarla yakılan kandiller 
yerine elektrik lambaları kullanılmaktadır. 
Uygulamalar farklılaşmıştır; eskiden 
mahyalarda sadece sözlü ibareler yazıya 
dökülmez aynı zamanda hünkar kayığı, 
savaş topu, kız kulesi ve köprü gibi şekiller 
de ipler arasında yakılan kandillerle 
resmedilirdi. O dönemlerde halkın 
sabırsızlıkla beklediği bir mahya şöleni 
de minarelere kaftan giydirilmesiydi. 
Minarelere kaftan giydirme uygulamasında 
ise ipler arasına gerilen kandiller iki minare 
arasına asılmaz, minarelerin alemlerinden 
aşağıya dikey olarak sarkıtılırdı. 
Şerefelerden yanlara doğru açılan iplerdeki 
kandillerden minarelerin renkli kaftanları 
gökyüzünü ve şehri aydınlatır; büyük 
küçük herkesi başka âlemlere taşıyan 
mahya seyirleri saatler sürerdi. Dünden 
bugüne mahyacılık sanatında bir estetik 
aşınmanın olduğu söylenebilir belki. 
Bunlar apayrı tartışma konularıdır. Ancak 
görülen o ki mahyalar selâtin camilerin 
kalem misali minareleri arasına dizilen 
inciler olarak daha uzun zaman dünün 
şehirlerine olduğu gibi bugünün kentlerine 
tebessümü öğreteceklerdir.

İbrahim YÖRÜK
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COV!Dt19,LU
GÜNLERDE
EBEVEYNL!K

Her şeyin manasının 
şekil değiştirdiği, 
değersizleştirdiğimiz tüm 
değerlerin kıymetinin delice 
farkına vardığımız, ne zaman 
ve nasıl sonlanacağını 

kestiremediğimiz bir bilinmezlik 

içerisindeyiz tüm dünya insanlığı olarak.
Hem yalnız hem de çok kalabalık bir 
imtihanın içindeyiz.

Şehir hayatının debdebeli telaşı içinde 
nasıl battığını anlamadığımız güneşlerimiz 
geride kaldı.

COV!Dt19,LU
GÜNLERDE
EBEVEYNL!K
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Evlerimiz ilk defa
kalelerimiz oldu"

"

Şimdi herkes güneşin batışının farkında ilk 
defa belki de.

Saatler su gibi akıp gitmiyor, her şey 
ağırlaşarak ve hazmetmemizi beklercesine 
sakinlikle ilerliyor.

Hepimizin sosyalliği ailesi kadar oluverdi 
bir anda.

Çocuk sayısı kadar kalabalığımız kaldı 
sadece ellerimizde.
Evlerimiz ilk defa kalelerimiz oldu.
Evde kalmak aile olmak ve bir aradayken 
daima sevgi ile kalabilmek şu an için en 
büyük meziyetimiz oldu haliyle.
Belli bir akışı vardı yaşamlarımızın ve 
mutlaka alt üst oldu tüm silsile.

Fakat insan neye alışmıyor ki söylesenize?
Hala nefes alıyorken bu bedende neyi 
kabul edip yoluna devam etmiyor ki?
“Dünya bir rüya ise başına gelen felaketler 
de geçicidir. Neden çok üzülürsün ki? Her 
şey üstüne gelip seni dayanamayacağın 
bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme: 
Çünkü orası gidişatın değişeceği yerdir.” 
diyor, Mevlana.

Belki de içinde bulunduğumuz bu toplu 
imtihana bu açıdan bakıp, silkelenip 
omuzlarımızdaki umutsuzluk tozunu 
atarak güçlü bir motivasyon ile yola 
devam etmenin tam zamanı.

Çünkü her şey değişse de değişmeyen en 
önemli gerçeğimiz ANNELİĞİMİZ.
Yetişkin olmak problemleri hasıraltı 
edebilme ve anda kalma becerisini 
kazandırdı pek çoğumuza.

Fakat yetiştirmekte olduğumuz 
yavrularımız için bu kaos ortamı pek de 
kaldırabilecekleri bir durum değil doğru 
muameleye maruz kalmazlar ise.

Haberlerde sürekli virüsten ölen kişi sayısı 
yüksek sesle haykırılırken, reklamlarda 

dahi konu sadece virüse odaklanmış 
iken, evdeki muhabbetler bir şekilde 
hep korona virüs çatısı altında toplanmış 
iken çocuklarımıza yüklediğimiz bu kaygı 
balonu ne zaman ve nasıl elimizde patlar 
kestirmek mümkün değil.
Durumun ciddiyetini kavrayarak gerekli 
tüm tedbir ve önlemleri aldıktan sonra 
meseleyi olabildiğince normalleştirmek 
ve hayatımızın akışını kaygı düzeni en aza 
indirilmiş şekilde geçirmemiz en faydalısı 
olacaktır, çocuklarımızın ruh sağlığı için 
elbette.

Olabildiğince, virüsün ölüm vakalarına 
sebebiyeti ve korkutuculuğu hakkında 
çocuklarımızın yanında konuşmamak çok 
sağlıklı olacaktır.

Bazen fazlaca bilgi yüklemek, fazla 
korumak demek olmuyor maalesef.
Henüz virüs denilen bilinmezliği idrak 
edemeyecek yaştaki çocuklarımıza 
virüsü somutlaştırmak bazen görseller ile 
resmen algılamasını sağlamaya çalışmak, 
hatta ellerini yıkamazsan virüs ağzından, 
burnundan girer seni hasta eder gibi iyi 
niyetin kurbanı olmuş yıkıcı izahlar ile 
evlatlarımızı yormayalım.

Bir kamu spotundaki şu cümle çok yerinde 
bence “Virüs alacağımız önlemlerden 
güçlü değildir!”

İşte tam bu bakış açısı ile bu salgının 
bir süreç olduğu bunun da diğer 
hastalıklarımız gibi sağlıklı beslenmez 
ve kişisel hijyene dikkat etmez isek bizi 
güçten düşürebileceğini ve tabi bunun 
da geçici olduğunu anlatmak. Fakat diğer 
hastalıklarımızdan farklı olarak bu defa 
evlerimizi kendimize siper edip birlikte 
kalmamızın daha korunaklı olacağını 
da ekleyerek bilgilendirmemiz yeterli 
olacaktır.
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Korku daima tetikte tutan ve daha çabuk 
sonuç veren bir yol gibi görünse de uzun 
vadede kaygı ve güvensizlik şekline 
bürünerek daha büyük problemlere gebe 
kalır.

Hayal dünyası uçsuz bucaksız bir umman 
olan çocuklarımız için virüs, bakteri, 
korona terimleri bizim gerçekliğimizden 
çok uzak ve onlar için oldukça korkutucu 
hayaller olarak zihinlerini işgal edebilir.

Ve bu da baş etmek zorunda kalacağımız 
yeni bir problem olarak duygu dünyalarına 
hasar bırakacaktır.

Her şey bitecek bu imtihanda geçecek. 
Savaşlar, yıkımlar, depremler, göçler, salgın 
hastalıklar tarih boyunca daima yaşandı 
ve bitti.

Bu da geçecek elbette.
Fakat korona panik atakları, korona 
kaygıları, korona obsesyonları bırakarak 
ardında yorgun ve titrek kalpler imar 
ederek gitmesine izin vermek demek 
aslında yeni bir problemin doğuşuna 
hizmet etmektir.

Bu yüzden uyanık olmak, sağlam bir 
psikoloji kontrollü bir ruh hali ve yüksek 
motivasyon ile gerçeklikten uzaklaşmadan 

tedbiri elden bırakmadan teslimiyeti de 
cebimize koyarak bu yolu yürümek ve 
bitirmek ebeveynlik görevimiz.

Çünkü ne hissedersek hisseden, 
neyden korkarsak ondan korkan, neyi 
mesele edersek onu kendine dert 
edinen evlatlarımız ancak biz sağlam 
durduğumuz zaman huzurlu ve kaygısız 
bir süreç geçirecektir.

Evlerde normalden daha uzun vakit 
geçirdiğimiz şu günlerde biraz daha 
esnek olmayı denemek ve olabildiğince 
aile olmak adına çaba harcamak bu kötü 
zamanların bize kazandırdığı unutulmuş 
ve hatırlanmak için başkaldırmış bir 
güzellik olsun hayatlarımıza.

Mevlana’nın şu sözleri ile bitireyim öyleyse 
satırlarımı;
Açlığa sabredersin adı “oruç” olur.
Acıya sabredersin adı “metanet” olur.
İnsanlara sabredersin adı “hoşgörü” olur.
Dileğe sabredersin adı “dua” olur.
Özleme sabredersin adı “hasret” olur.
Sevgiye sabredersin adı “aşk” olur.
Sabretmeyi becerebilirsek bu günlerin de 
tarihimizde elbet bir adı olur.
Sağlıklı ve hep birlikte özgür olduğumuz 
güzel günlere… 

Şüheda Uruk
Çocuk Gelişim Uzmanı ve Anne
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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



KOViD-19
Senden
Korkmuyorum
Kutu Oyunu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 
okullar tatil edildi, çocuklar haftalardır 
evde. Anne babalar, bir yandan salgın 
hastalık gerginliğini yaşarken bir 
yandan da evde enerjilerini atamayan 
çocukların eğitimlerini sürdürmelerini 
sağlıyor. Ayrıca çocuklarının bu 
durumdan etkilenmemeleri için de 
aktiviteler üretmeye çalışıyor.
Çekmeköy Çocuk Dergisi ile dört 
yıldır her çocuğa ulaşan Çekmeköy 
Belediyesi, bu dönemde de onlar için 
bir kutu oyunu hazırladı. İlk etapta 
20 bin adet üretilen oyunlar, web 
sitesindeki formu doldurarak talepte 
bulunan kişilerin evlerine, Türk ve 
Dünya klasiklerinden bir kitap ile 
birlikte gönderiliyor.

Oyun nasıl oynanıyor?
“Senden Korkmuyorum Kovid-19” 
ismini taşıyan oyunda çocuklara 
koronavirüsten korunma, genel 

hijyen kuralları ve sağlıklı beslenme 
anlatılıyor. Virüsün aşısını bulan 
çocukların aşıyı Çekmeköy Devlet 
Hastanesi’ne yetiştirmesinin 
amaçlandığı oyun, piyonlar ve talimat 
kartları ile oynanıyor. En az 2 en 
fazla 4 kişi ile oynanan oyunda 66 
adet talimat kartı bulunuyor. Şehir 
krokisine benzeyen kâğıt bir platform 
üzerinde, sırayla çekilen talimat 
kartlarıyla hastaneye ulaşmaya çalışan 
çocukların önlerine engeller çıkıyor. 
Virüsle karşılaşan çocuklar ellerinde 
sabun kartı varsa virüsten kurtuluyor, 
yoksa üç adım geri gidiyorlar. Engeller 
bununla da kalmıyor. Sağlıklı yaşam 
kurallarına uyulmadığını bildiren 
kartları çeken oyuncular başlangıç 
noktasına geri dönüyor. Talimat 
kartlarında sebze yemenin önemi, 
bağışıklık sisteminin güçlü tutulması, 
temizlik kuralları gibi önemli bilgiler 
de çocuklara öğretiliyor.

KOViD-19
Senden
Korkmuyorum

Çekmeköy Belediyesi, haftalardır evden çıkamayan çocuklar için 

Koronavirüs’ten korunma yollarını anlatan kutu oyunu hazırladı. 
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Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz, “Çocukları çok seviyorum, 
onlar da beni seviyor. Her hafta bir 
okulda onlarla mutlaka buluşurdum, 
onların enerjisinden ilham alırdım. 
Bu zorlu ve korkutucu süreçte 
çocuklar da çok etkileniyor. Hem 
evden çıkamıyorlar, hem arkadaşlarını 
göremiyorlar, hem ebeveynlerindeki 
gerginliği hissediyorlar. Biz bu 
durumda aileler ve çocukların birlikte 
eğlenebilmeleri için bir aktivite 
etrafında birleşmelerini istedik, bunun 
için de eğitici bir oyun hazırladık. 
Bir süreliğine de olsa çocukların 
bu oyunla iyi vakit geçireceğini, 
eğlenirken de yararlı bilgiler 
öğreneceklerini umuyorum. İnşallah 
ülkemiz bir an önce normale döner; 
çocuklarımızla yeniden, parklarımızda, 
okullarımızda, kurslarımızda, eğitim 
atölyelerimizde buluşuruz,” dedi.
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Evlere
Erzak 
Dağıtımı
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Çekmeköy Belediyesi, 
Korona salgı nedeniyle 
yapılan sosyal yardım 
destek çalışmaları 
kapsamında mutfak 
destek paketleri hazırladı. 
Evde yemek yapacak 
kimsesi olmayan yaşlılara 
düzenli olarak yapılan 
sıcak yemek servisinin 
ardından, ekonomik sıkıntı 
yaşayabilecek ailelere de 

kuru gıda yardımı yapıyor. 
Yağ, bakliyat, şeker, tuz, 
çay, pirinç, makarna gibi 
paketli kuru gıdalardan 
oluşan destek paketlerinin 
dağıtımı, Sosyal Yardım 
İşleri Müdürlüğünde 
bulunan listelere göre 
yapılıyor.

Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz, “İlçemizdeki 

maddi durumu yetersiz 
ailelerimizin yıllar içinde 
kayıtlarını oluşturmuştuk. 
Bu süreç içinde yasaklar 
nedeniyle çalışamayan 
vatandaşlarımızla 
listelerimizi biraz daha 
genişlettik ve destek 
paketlerimizi kendilerine 
ulaştırıyoruz. İlk etapta 
1500 kişiye ulaştık,” dedi.

Çekmeköy Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde kaydı bulunan 
ailelere, içinde kuru gıda bulunan mutfak destek paketleri veriyor.
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Çekmeköy Belediyesi koronavirüs 
salgını sebebiyle ilçede yaptığı 
çalışmalara bir yenisini ekledi. Belediye 
tarafından oluşturulan 50 ayrı ekip 
ilçede sokak sokak, kapı kapı dolaşarak 

vatandaşlara maskelerini teslim ediyor. 
İlçedeki tüm vatandaşlara dağıtılacak 
maskeler özel ambalajlar içinde 
vatandaşlara ulaşıyor.

TÜM ÇEKMEKÖYLÜLER İÇİN
MASKE DAĞITIMINA 

BAŞLANDI
Çekmeköy Belediyesi ilçedeki vatandaşlar için maske dağıtımı gerçekleştiriyor
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Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz 
“Vatandaşlarımızın bu zor 
günlerinde hep yanlarında 
olduk. Dezenfeksiyon 
işlemleri, sosyal yardımlar, 
sosyal medya kampanyaları, 
çocuklarımız ve gençlerimiz 
evlerinde sıkılmasın diye 
özel hazırlanan oyunlar, 
dergilerimizin dijital 
ortama taşınması ve 23 
Nisan organizasyonu gibi 
bir çok farklı etkinlik ve 
çalışma yaptık. Önümüzde 
hali hazırda anneler günü 
için düzenlediğimiz bir 
çalışma var. Bugünlerde 
ise vatandaşlarımızın 
maske ihtiyacına yönelik 
bir çalışma başlattık. 
Ekiplerimiz özverili şekilde 
çalışıp tüm Çekmeköylü 
hemşehrilerimize ulaşma 
gayretinde. İlçemizin 
coğrafyası ve 250 bini 
aşkın nüfusu sebebiyle 
dağıtım biraz zaman 
alacak ama bu maske tüm 
vatandaşlarımıza ulaşacak 
inşallah,” dedi.



So"k
Hay#n$rIna 
Mama Destegi
Çekmeköy Belediyesi, ‘evde kal’ çağrılarının ardından yemek verilme oranları düşen sokak hayvanları için 
besleme çalışmalarını daha kısa aralıklarla yapmaya başladı.

Çekmeköy Belediyesi 
çalışanları, çoğunlukla 
mahalleliler tarafından 
beslenen sokak 
hayvanlarının 
koronavirüs 
tedbirlerinden olumsuz 
etkilenmemesi için 
onların beslemelerini 
aksatmadan 

yapıyor. Evde kal 
çağrılarının ardından 
evden çıkamayan 
ilçe sakinlerinin 
besleyemediği 
hayvanlar için ekipler, 
belirli aralıklarla sokak 
hayvanlarının yoğun 
olduğu bölgelere 
mama bırakıyor.
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BiR KiTAP
BiN HAYAT

Öğrencilerinin aileleri ile birlikte kitap 
okumalarını sağlamak için düzenlenen 
yarışmanın kazanları belli oldu.
Çekmeköy Kaymakamlığı, 
Çekmeköy Belediyesi ve Çekmeköy 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
koordinasyonunda; ilkokul, ortaokul 
ve lise öğrencilerinin aileleri ile 

birlikte kitap okumalarını sağlamak 
için düzenlenen “Bir Kitap Bin Hayat” 
projesinin kazananları belli oldu. 
Final sınavı öncesinde Çekmeköy İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Burhan Bayrak 
sınav yönetmeliği, işleyişi ve ödüller 
hakkında ailelere bilgilendirmede 
bulundu. Bilgilendirmenin ardından 
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saat 12:00’de başlayan sınav 40 dakika 
sürdü. Yarışmayı lise düzeyinde Fatma 
Talip Kahraman Kız İmam Hatip Lisesi 
öğrencisi Sena Barış, ortaokul düzeyinde 
Alemdar Çatalmeşe Ortaokulu 
öğrencisi Bora Cenk Tuna, ilköğretim 
düzeyinde Öğretmen Melahat Hüdai 
Gürbüz İlkokulu’ndan Ethem Furkan 
Bayat, Kemerdere İsmihan İsmet Süzer 
İlkokulu’ndan Hasan Serhan Şener, 
Alemdağ Emlak Konut İlkokulu’ndan Elif 
Bilge, Reşadiye Altan Yazıcı İlokulu'ndan 
Beyza Yazga ve Rahmi Mihriban 
Bedestenci İlkokulu’ndan Dilara Arslan 
kazandı.

Eğitim öğretim döneminin ilk yarısında 
başlayan projeyle her okulda öğrencilere 
dönem başına iki, toplamda dört kitap 
tavsiye edildi. Aileleri ile bu kitapları 
okuyan öğrenciler kendi okullarında 
bu kitaplar üzerinden bir sınava tabi 
tutuldu. Sınavları başarıyla tamamlayan 
9 lise öğrencisi, 6 ortaokul öğrencisi, 11 
ilkokul öğrencisi ve ailesi final sınavı için 
hak kazandı.

Sınavı kazanan öğrencilere çeyrek altın, 
kol saati ve kitap hediye edildi.
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Nusaybİn’de görev yapan 
sağlık çalışanı annenİn oğluna 

Çekmeköy Beledİyesİ ekİplerİnden 
doğum günü sürprİzİ

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Devlet Hastanesinde 
hemşire olarak görev yapan Emre Kabadayı 
Çekmeköy Belediyesi çağrı merkezine ulaşarak 
Koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle üç buçuk 
aydır oğlunu göremediğini ve 10 yaşındaki 
oğlunun doğum gününde kendi adına pasta 
götürülmesini istedi.  Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz’ın talimatıyla belediyeye bağlı 
ekipler aldıkları doğum günü pastasıyla Kabadayı 
ailesinin kapısını çalarak minik Doruk’a sürpriz 
yaptılar.  Kapıyı açtığında doğum günü pastasını 
gören Doruk Kabadayı şaşkınlığını gizleyemedi. 
Doğum günü sürprizine telefon ile görüntülü 
bağlanan anne Emre Kabadayı gözyaşlarını 
tutamadı. Sürpriz doğum gününde duygusal 
anlar yaşandı.

Telefon başında oğlunu izleyen anne Emre 
Kabadayı oğlunun pasta üflemesinin ardından 
aile üyeleri ve oğluyla sohbet etti. Minik Doruk’a 
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın 
selamını ileten ekipler, içerisinde Çekmeköy 
Çocuk Dergisi ve Kovid-19 Senden Korkmuyorum 
Kutu oyunu bulunan hediye paketini teslim ettiler.

Doğum günü sürprizinden dolayı belediye 
ekiplerine teşekkür eden Doruk Kabadayı, “Ben 
çok heyecanlandım şok oldum. Normal diğer 
günler gibi sıradan bir doğum günü geçiririm 
sanıyordum. Kısmetmiş çok mutlu oldum. Hala 
şokun etkisindeyim” diye konuştu.
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DUYGULANDIRAN 
23 NiSAN 
KONVOYU

Çekmeköy 
Belediyesi,
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve
Çocuk 
Bayramı’nda 
evden çıkamayan 
çocukları, 
zabıta, polis  ve 
jandarma ekip 
araçları ile 
selamladı.
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Çekmeköy’de zabıta, polis 
ve jandarma ekipleri, 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı ve TBMM’nin 
kuruluşunun 100. yılı 
kapsamında konvoy yaparak 
çocukları ve vatandaşları 
selamladı. Bayrak ve 
kırmızı beyaz balonlarla 
süslenen araçların yaptığı 
konvoyda vatandaşlara 23 
Nisan şarkıları da dinletildi. 
Çekmeköy Çocuk Dergisinin 
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sevilen çizgi karakterleri Bilge ve 
Kağan’ın maskotları da konvoyda 
yer alarak çocuklara sürpriz yaptı.
Korona virüsü tedbirleri 
kapsamında sokağa çıkma 
kısıtlaması nedeniyle evlerinden 
çıkamayan aileler, konvoydakilere 
coşkuyla karşılık verdi.  Bayraklarla 
eşlik edenlerin arasında 
gözyaşlarını tutamayanların 
olduğu görüntülendi. 
Konvoydakiler Çekmeköy Devlet 
Hastanesi'nin önünden geçerken 
durdu ve pandemi ile mücadele 
eden, ailelerinden uzakta gece 
gündüz çalışan sağlık çalışanlarını 
alkışlayarak teşekkür etti. 
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Çekmeköy Belediyesi Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun
175. yılında İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne üç motosiklet tahsis etti.

Emniyet Müdürlüğüne
Üç Motosiklet Tahsis Edildi

Çekmeköy Belediyesi daha önce kamuya 
yaptığı araç tahsislerine ek olarak 
Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne üç 
motosiklet tahsis etti. Belediye binasında 
düzenlenen teslim törenine; Çekmeköy 
Kaymakamı Âdem Arslan, Çekmeköy 
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, İlçe 
Emniyet Müdürü Mustafa Demir ve 
görevli polis memurları katıldı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz “Devletin tüm kurumları iyi 
hizmet ettiği sürece şehrimiz daha 
da kalkınacak ve güzelleşecek. Kamu 
kurumlarımızın daha iyi hizmet 
edebilmesi için belediye olarak 
elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. 
Bugün burada huzurumuz için canlarını 
ortaya koyan 7/24 çalışan emniyet 

teşkilatı mensuplarımızın kullanımına 
sunulmak üzere üç motosikletimiz hazır. 
Rabbim kazasız belasız kullanıp hayırlı 
hizmetler yapabilmeyi nasip eylesin,” 
dedi.
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www.cekmekoybelediyesi.tv ve Tüm Sosyal Medya Hesaplarımızda

RAMAZAN AYI  BOYUNCA HER GÜN SAAT 14.00’te

 evdehayatvar
#EvdeKalÇekmeköy

Ramazan Ayı BoyuncaRamazan Ayı Boyunca
         Her Gün En Lezzetli
Ramazan Yemekleri Tarifleri ile
    Faruk Batuhan Öner
         Sizin İçin Web Tv’de!

         Her Gün En Lezzetli
Ramazan Yemekleri Tarifleri ile
    Faruk Batuhan Öner
         Sizin İçin Web Tv’de!



Bayram kimimiz için hediye, şeker, 
çikolata....

Kimimiz için heyecan, özlem, kavuşma...
Kimimiz için de sevgi, muhabbet, 
yardımlaşma...
Kim sevinir en çok bayramda? 

Tabii ki çocuklar... Yürekleri tertemiz 
çocuklar...
Sabah ezanıyla annemizin ağzımıza 
verdiği tatlı, hazırladığı mis gibi 
kahvaltı. Veee radyoda Barış Manço'nun 
unutulmayan şarkısı;

"Bugün bayram erken kalkın 
çocuklar" sözleriyle erkenden kalkıp, 
başucumuzdaki giysi ve ayakkabıları 
sabırsızlıkla giyindiğimiz günler. 
Annemizin saçımıza yaptığı örgüler. 
Sonra kapı kapı komşu ziyaretleri... 
Harçlık ve şekerlerle birlikte topladığımız 
hayallerimiz. 
Ziyaretler... Gülücükler...

Bu bayram bunların pek çoğunu 
yaşayamayacağız belki. Ama bu 
süreçten aldığımız dersler, bir ömür 
hatırımızda kalacak. Düzenlenen 
yardım organizasyonları, online 
eğitimler, tavsiye oyun ve etkinlikler, 
millet olarak ne kadar da birbirimize 
kenetlendiğimizi, zor günlerin 
üstesinden gelmek adına ne derece 
birbirimizi düşündüğümüzü gösteriyor. 
Toplumsal dayanışmamıza işaret ediyor. 
Birbirimizi rehabilite edişimiz ne güzel.

Okuyarak, öğrenerek, keşfederek ve 
üreterek süreci olumluya çevirmeye 
devam etmek temennisiyle tariflerime 
geçiyorum.
Bu bayram sizlerle sağlıklı tatlılar 
yapalım, hep beraber sağlıklı bayramlara 
kavuşalım. 
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İNCİR UYUTMASI
Malzemeler 
t��2 su bardağı süt
t�7 adet kuru incir

Yapılışı
İncirler bir kaba alınır, üzerine çıkacak kadar 
sıcak su ilavesiyle 10 dk bekletilir.
Suyu süzülerek minik minik doğranır.
Mayalama sıcaklığındaki sütün içine ilave edil-
ir ve rondodan geçirilir.
Üzeri örtüyle sarılarak 1 saat dinlendirilir.
3 saat buzdolabında bekletildikten sonra 
tarçın, fındık ilavesiyle servis edilir.
Afiyet olsun.

Yapılışı
Tahin ve pekmez karıştırılır. 
Rondodan geçirilip un haline getirilen 
leblebiler elekten geçirilir.

Aldığı kadar kullanılarak tahin pekmeze 
ilave edilir.

Yuvarlanarak top top yapılır, cevizle 
süslenerek servis edilir. 
Afiyet olsun.

TAHİNLİ PEKMEZLİ
TOPLAR
Malzemeler
t��5 yemek kaşığı tahin
t��10 yemek kaşığı pekmez
t��1 kase leblebi

Süslemek için;
t��Ceviz veya fındık 
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ANNELER
GÜNÜ
Herkesin aklında 2020 yılı ile 

ilgili tek bir soru var “Nasıl 
bir sene bu sene?” Naçizane 
ben anladığım kadarıyla 
anlatayım efendim. Her 

yönüyle farklı ve sanki bize yaşamdaki 
amacımızı hatırlatmakla görevli bir sene. 
Telefonla görüştüğüm arkadaşlarımdan 
ve sosyal medyadaki paylaşımlardan 
gördüğüm kadarıyla çoğumuz Covid-
19’un hakkından geldikten sonra bir daha 
eskisi gibi olmayacak ve muhakkak ki 
pek çok şeyin kıymetini daha iyi anlamış 
olacağız. Kıymetini anlayacağımız şeylerin 
başında ise hiç şüphesiz ki sevdiklerimiz 
geliyor… 

Evde kalmaya devam ettiğimiz bu 
süreçte sevdiklerimize olan özlemimiz 
daha da artıyor. Ancak onların ve bizim 

sağlığımız için birbirimizi uzaktan 
sevmeye bir süre daha devam edeceğiz. 
En çok sevdiklerimizin başında da tabi ki 
annelerimiz gelir. Mayıs ayı, içinde özel bir 
günü barındırmaktadır: Anneler Günü. O 
gün, pek çoğumuz annesinin yanına koşar 
ya da telefonla arayarak annelerimizin bu 
güzel günü kutlar. Maalesef bu anneler 
gününde birçoğumuz istesek de annemizi 
öpüp koklayamayacağız. Vardır bunda da 
bir hayır diyelim… 

Hepimizin annesi kahraman elbette ama 
ben sizler için tarihe yön vermiş adını 
tarihe altın harflerle kazımış bazı anneler 
hakkında küçük bilgiler vermek istedim…

Bu vesileyle bütün annelerimizin anneler 
gününü kutlar sağlıklı günler geçirmelerini 
dilerim.
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Türk-Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu Cengiz Han, 
annesi Ulun Hatun'un dirayeti ile koca bir imparatorluğun 
temellerini attı. Kocasının ölümüyle obası dağılmaya 
başlayan Ulun Hatun, dirayetini göstermiş ve oba idaresini 
ele almıştır. Ayrıca Cengiz Han, en güçlü dönemlerinde 
bile yaşlanan annesine saygıda kusur etmemiş ayrıca her 
önemli olayda ona danışarak fikrini almıştır.

Devlet işleri üzerinde büyük nüfuza sahip olan 
Selçuklu Sultanı Melikşah'ın eşi Terken Hatun, kudreti 
sayesinde dört yaşındaki oğlu Mahmut'u, Melikşah'ın 
büyük oğlu Berkyaruk'un yerine veliaht tayin ettirmek 
için her türlü yola başvurmuş, bu uğurda Nizamü'l-
mülk gibi önemli bir devlet adamını bile ortadan 
kaldırmayı başarmıştır.

Selçuklu Devleti'nin kuruluş aşamasında 
üvey kardeşlerden İbrahim Yınal'ın Tuğrul 
Beye karşı isyanını bastıran, Büyük Selçuklu 
İmparatorluğu'nun ilk sultanı, Tuğrul 
Bey'in hanımı  Altuncan Hatun olmasaydı 
belki de Selçuklu Devleti büyük bir güce 
kavuşamayacak ve Anadolu'nun kapılarını 
Türklere açan Alpaslan büyük zaferi 
yaşayamayacaktı.

Koca Bir İmparatorluğun Temellerini Attı:
Ulun Hatun

Taht Mücadelesini Sona Erdirdi:
Terken Hatun

Devlet Kurtaran Kadın:
Altuncan Hatun
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Türk kadınları için bir simge durumunda olan Hayme 
Hatun'un oğluna öğütleri asırlardır devlet adamlarına yol 
göstermiştir.  

Ona “Devlet Ana” denmiştir. Rivayete göre Osmanlı 
Devleti'ni kuran, Kayı Boyu’nun Beyi Gündüzalp veya 
Süleymanşah'ın Fırat Nehri'ni geçerken boğulması üzerine 
aşiretin başına Hayme Ana geçmiştir.

Ukrayna’ya yapılan akınlardan sonra İstanbul’a getirilerek 
adı değiştirilip saraya alınan Hürrem Sultan, devlet 
işlerinde etkin rol oynayarak Osmanlı İmparatorluğu’nda 
“Kadınlar saltanatı” denilen devri başlatmıştır. Sultan 
Süleyman’ın nikâhlı karısı olarak kendisine 5 evlat veren 
Hürrem Sultan, çocuklarını tahta çıkarabilmek için 
her türlü mücadeleyi vermiştir.

Fransa Kralı Birinci Fransuva'nın 
annesi Düşes Dangolen, Alman Kralı Şarlken tarafından 
esir alınan oğlunu kurtarmak için Kanuni Sultan 
Süleyman'a yazdığı mektup ile Fransuva'nın esaretten 
kurtulmasını sağladı. Böylece bu kederli annenin 
mektubu, Fransa ve Avrupa tarihinin seyrini değiştirdi.

Öğütleriyle Yol Gösterdi:
Hayme Hatun

Osmanlı Devlet-İ Aliye’sine Hükmetti:
Hürrem Sultan

Mektubuyla Oğlu Ve 
Ülkesinin Geleceğini Kurtardı:
Düşes Dangolen
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Osmanlı Sultanı 2. Murad'ın eşi Hüma Sultan'ın 29 
Mart 1432'de Edirne'de yaptığı doğum insanlık tarihi 
açısından önemlidir. Çünkü Hüma Sultan'ın dünyaya 
getirdiği Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethederek 
Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ın başlamasını sağlamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın tarihin akışının 
değişmesindeki rolü unutulamaz. 

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk'ün yakaladığı bu başarıların ardında hiç 
şüphesiz ki anne sevgisi ve desteği vardır. 

Beni de bir ana doğurmadı mı? Türk anaları daha nice 
Mustafa Kemal’ler doğurur.
 Mustafa Kemal ATATÜRK

Kahraman Türk kadının simgelerinden olan 
Nene Hatun da 2 çocuğunu evde bırakarak, 
düşmana karşı çarpışmak üzere Türk askerinin 
yardımına koşmasıyla büyük bir kahramanlık 
destanının yazılmasına öncü olan kadınlardan 
biri olarak tarihe geçmiştir. 

Çağ Değiştirdi:
Hüma Sultan

Ve Zübeyde Hanım

Tarihimizden Altın Bir Yaprak:
Nene Hatun

Büşra Tosun Yörük
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2012 yılında 
“Unutamam Dedin” 
isimli şarkısı ile 
tanınmaya başlayan, 
sözünü yazdığı ve 
bestelediği Soğuk 
Odalar şarkısını 
Emre Aydın’ın 
seslendirmesi ile 
başarı merdivenlerini 
hızla tırmanan, birçok 
ünlü sanatçıya da 
şarkılarını veren, 
Türk Pop Müziğinin 
sevilen sanatçılarından 
Gülden, Çekmeköy 
2023 Dergimizin bu 
sayıdaki konuğu oldu. 
Keyifle okumanız 
dileğiyle…

Müzik sizin için ne ifade ediyor?
Gizli bir yardımlaşma diyebilirim. Birçoğumuzun 
yaşama ihtimali olan duyguları melodiler aracılığı ile 
dile getiren ve bu duyguyu sahiplerine ulaştıran gizli 
bir yardımlaşma. Hiç tanımadığınız insanlara ‘tam da 
beni anlatmış’ dedirten ve elden ele, gönülden gönüle 
dolaşan kıymetli bir değer benim için…

Müzik eğitimi almış ve bu işe yıllarınızı vermiş 
biri olarak, eğitim almadan tek bir şarkı ile şöhreti 
yakalayan insanları görünce ne düşünüyorsunuz?
Hepimiz ilk yayınlarımıza tek bir şarkıyla başladık. 
Önemli olan sürecin devamında dinleyicinin duygularını 
besleyecek üretimler yaparak buna devam edebilmek. 
Herkesin hayallerini gerçekleştirebileceği ve bunu 
yaparken de örnek teşkil edeceği güzel sunumlarla 
anılmasını diliyorum. Şöhret, kolayca elde edilip kolayca 
kaybedilebilen bir tanım. Önemli olan müziği şöhrete 
götüren bir araç olarak değil de kendi başına bir amaç 
olarak görüp kabul etmek…

Müzikte kendinizi hırslı biri olarak görüyor 
musunuz? 
Hayır, çünkü ruhumu besleyen ve bana kendimi 
iyi hissettiren, sakinleştiren dopdolu bir duygunun 
içinde hırsa ayıracak bir yerim yok. Yürüdüğüm yolda 
göreceklerimi hırsa kapılarak gözden kaçırmak ya 
da büyük değerleri olan anları bu hırsa heba etmek 
istemem.

Söz yazarken nelere özen gösteriyorsunuz? 
Öncelikle anlatmak istediğim duyguyu anlamış olmam 
gerekiyor. Burada en büyük anahtar empati. Bu kadar 
olayı kendim yaşasam ayakta durmam mümkün 
değil. İnsanları ve duygularını gözlemliyorum ben, 
anladığımdan emin olduğumda ve yaşayan kişinin 
duygusunu kendi duygum gibi sahiplendiğimde sözler 
kendiliğinden dökülmeye başlıyor. Şarkı bitince kendi 
hayatıma ve duyguma geri dönüyorum :) Biraz hastalıklı 
bir ruh hali bu, bazen çok yorucu olabiliyor ama günün 
sonunda şarkı ortaya çıktığında ‘evet değdi’ diyorum.

Emre Aydın’ın seslendirdiği soğuk odalar şarkısını 
bende çok beğeniyorum. Şarkılar, söyleyen şarkıcı 
ile özdeşleşiyor. Zamanla onun şarkısı sanılıyor. Şarkı 
sözü ve bestesi size ait olan bu şarkıyı Emre Aydın’a 
verme aşamanızdan bahseder misiniz?

8 sene önceydi. Ortak arkadaşımız olan Serdar Ferit 
kendi şarkılarımdan oluşan demo CD’yi haberim 
olmadan Emre’ye ulaştırmış ve o demo CD’nin ilk şarkısı 
olan “Soğuk Odalar” Emre’nin beğenisini kazanmıştı. Bu 
sebeple bana ulaştılar ve bir düet teklifi geldi, güzel de 
bir başlangıç oldu benim için. Düzenlemesini Mustafa 
Ceceli yapmıştı. Mustafa şahane üretkenliğinin yanı sıra 
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çok hızlı çalışmasıyla bilinir. Haber verdiler, 
ben de o dönem Londra’da yaşıyordum 
ve şarkı okuması için Türkiye’ye geldim. 
Arkasından klip çekimi gerçekleşti, her şey 
çok hızlı ilerledi yani. Çok sevildi Soğuk 
Odalar, hala da dinleniyor, ne mutlu emeği 
geçen herkese…

Gülden sizce nasıl biri, sevdikleri, 
sevmedikleri neler? Kendinizi nasıl 
anlatırsınız?
Tahammül seviyem ve sabrım had 
safhadadır, kolay kolay öfkelenip o öfkeye 
yenik düşmem. Bir durumun her detayını 
düşünürüm ve hayatımda olup biten 
her şeyin kontrolüm altında ilerlemesi 
gerekir. Çok eğlenceli biri olduğumu 
düşünüyorum. Her ne kadar ekranlarda 
göründüğümde yazdığım şarkılardan 
dolayı duygusu ağır sohbetlerin 
konuşmacısı olarak muamele görsem 
de aslında çok gülen çok espri yapan 
ve olduğu ortamı hep enerjik tutan 
biriyim. Ama samimiyetini ve iyi niyet 
enerjisini hissetmediğim insanlara karşı 
tam bir buz parçasıyım. Hislerim beni pek 
yanıltmaz. Ben insanları gözlemleyerek, 
onların dikkat etmedikleri detayları 
önemseyerek tahlil ediyorum bu yüzden 
içtenliği de samimiyetsizliği de çok 
çabuk algılayabiliyorum. İnsanın kendini 
anlatması çok zor bir şey. Sevdiğim 
şeyler duygu durumuma göre değişiklik 
gösterebiliyor; yiyecekler, renkler, kitaplar, 
filmler ve bulunduğum ortamlar… Ama 
sevmediğim şeyler çok sabit. Mesela 
hiç bir şart ve koşulda çocuklara kaba 
davranılmasına tahammülüm yok, bu 
benim çok net görünen kırmızı çizgim.

Şarkılarınızı Emre Aydın dışında 
kimlere verdiniz? Bu şarkılar 
hangileridir?
Ece Seçkin - Olsun
Ebru Yaşar - Nasıl Uyuyorsun
Hakan Altun - Son Şarkım

Tuğba Yurt - Vur Kaç
Cemil Demirbakan - Ceviz Ağacı / Kırk Gün
Baran Bayraktar - Salla Gitsin
Keremcem - Biri mi Var
Nilgül - Mektup
Ajda Pekkan - Ölsem unutmam
Ve yeniden seslendirilen şarkılarım 
arasında da;
Linet - Yatsın Yanıma
Ümit Yaşar - Soğuk Odalar

Sizde bir yorumcu olduğunuzdan 
bir soru sormak istiyorum. Yazdığınız 
ve bestelediğiniz bir şarkının başkası 
tarafından okunması ve bu şarkının 
popüler olması nasıl bir duygu? Yani 
o şarkıyı keşke ilk ben okusaydım 
pişmanlığı oluyor mu?  
Hayır, aksine mutluluk veriyor bana. 
Şarkı yazmak benim ruhumu besliyor. 
Bazen benim sesimle bazen de başka 
sanatçı arkadaşlarımın sesiyle dinleyiciye 
o duygunun ulaşması muhteşem bir 
duygu. Kıskanan, sakınan biri değilim. 
Aksine ‘paylaşılmayan bir şeyin sahibine 
bile faydası yoktur’ deyip dururum hep. 
Yazdıkça söyleyecek ve her zamanki 
gibi kendim söylemeyeceğim bir şarkıyı 
kimseye vermeyecek ve şarkıyı söyleyen 
kim olursa olsun kendim gibi görmeye 
devam ederek çalışacağım.

Yeni bir albüm ya da single olacak mı?  
Evet, çok eğlenceli bir şarkı hazırlıyorum 
şu an. Sözü ve müziği yine bana ait, 
düzenlemesini ise Serkan Balkan yapıyor. 
Pek keyifli, pek enerjik ve bizi çok 
heyecanlandıran bir şarkı hazırlıyorum.

Bir kızınız var. Kızınızla birlikte vakit 
geçirirken müzik buluşma noktanız 
oluyor mu? Kızınızın müzikle arası nasıl?
Melissa 10 yaşında. Yaklaşık 5 yıldır keman 
çalıyor ve şarkı söylemekten de yazmaktan 
da keyif alıyor. Her gün istisnasız keman 
çalışıyor, bir bakıyorsunuz kemanı kaptığı 
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gibi odaya atmış kendini. Ben de bazen yardım 
ediyorum ona, benim de enstrümanım kemandı ve 
tabii ki ona eşlik etmem çok hoşuna gidiyor. Ama 
kalemi çok kuvvetli, yazdığı şarkılara hayretler içinde 
bakıyorum. Tabi Londra’da doğup büyüdüğü için 
İngilizce yazmayı tercih ediyor, duygularını böyle 
daha net ifade edebildiğini söylüyor. Bu sanırım içten 
gelen bir şey, çünkü onun müziğe yönelmesi için 
bir şey yapmadım ev ortamında da bu duygusunu 
tetikleyecek bir çalışma ortamım yok zaten, kesinlikle 
genden ya da nasıl denir işte, içten gelen bir şey 
olduğunu düşünüyorum. Müzik, özellikle gelişim 
çağında harika bir yoldaş oluyor çocuklara. Kızıma 
ve tüm çocuklara, büyüdüklerinde hangi meslek 
onlara kendilerini iyi ve mutlu hissettirecekse onu 
yapabilmelerini dilerim.

İstanbul’da hangi ilçede yaşıyorsunuz? 
Oturduğunuz muhiti beğeniyor musunuz? 
Çekmeköy’e hiç geldiniz mi?
Aynı yakadayız :) Hala mahalle kültürünün var olduğu, 
sokakta insanların birbirine selam verip sohbet 
ettikleri, esnafın, komşuların birbirlerini tanıdıkları 
samimi bir yerde yaşıyorum. Çok mutluyum burada 
olmaktan. Çekmeköy’e geldim evet, arada yolumun 
düştüğü karmaşadan uzak sakin ve güzel bir yer. 

Gülden Hanım bize ayırdığınız zaman için çok 
teşekkür ederiz. Çekmeköy 2023 okuyucuları için 
söylemek istediğiniz son bir şey var mı?
Hayatınızın hayallerinizden daha güzel 
olmasını diliyorum... Sağlıkla, 
sevdiklerinizle, gönlünüzce 
yaşayacağınız bir 
ömrünüz olsun… 
Sevgilerimle…

Ümit ŞENER
Gazeteci-Yazar
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Yatılı hayatın ilk günleri çok zor geçer. Bu 
hayata ve acımasız kurallara katlanabilmek 
her babayiğidin harcı değildir. En 
ihtiyacınızın olduğu dönemleri aileden 
ayrı geçirmek, bir yılda beş yaş büyütür, 
olgunlaştırır insanı. Kazanda kaynatılan çayı 
ilk defa içtiğin metal bardaklar dudağına 
yapışır. Önceden umurunda bile olmayan 
birçok nimetin ne kadar önemli olduğunu 
anlarsın.  İdareli yaşamayı öğrenirsin. 
Aç kalmamak için yemekhaneden 
kuru ekmek aşırmayı, portakalı çatalın 
sapıyla soyabilmeyi, lavaboda saçlarını 
yıkayabilmeyi, pilavla ekmek yemeyi 
öğrenirsin. Özel hayatın sadece tuvalet ve 
banyodan ibarettir. Kendini, evi kolayca 
bulamasın diye uzak bir yere bırakılan bir 
kedi yavrusu gibi hissedersin. Seni yurda 
teslim edip ayrılan babanın arkasından 
bakakalırsın. Ağlamak istersin, gururuna 
yedirip de ağlayamazsın, ağlamayı geceye 
saklarsın. Vedanın ağırlığını, kendini çok 
yalnız hissetmenin çaresizliğini o gece 
anlarsın. Bu ağlama fasılları birkaç gece daha 
devam eder, sonra alışırsın.
          
Diğer günler zorunlu olarak çok erken 
kalktıklarından cumartesi günü de erkenden 
uyandı. Odada tek başınaydı. Hafta sonları 
öğrenci az olduğu için israf olmasın diye 
sobalar yanmıyordu. Küçücük bir odada üç 
ranza vardı ve altı kişi kalıyordu. Yatakhane 
sadece yatmak için kullanılıyordu. Odada 
gece lambasından başka ampul takmak 
yasaktı. Gece lambasının ışığı ile ders 
çalışmak ya da kitap okumak disiplin 
suçuydu. 
          

Köşe Yazısı
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Battaniyesini omzuna alarak etüt salonuna çıktı. 
Ödevlerini bitirmek üzereydi ki salonun başından 
yurdun aşçısı Ekrem Usta kendisine seslendi:
        -Müdür bey seni çağırıyor.
        -Hayırdır, neden çağırıyor ki?
        -Bilmiyorum, biraz acele et.
        -Hocam, beni çağırmışsınız.   
        -Gel oğlum, yurtta kaç kişisiniz?
        -Altı kişi kaldık hocam.
        -Hepiniz on dakika içinde kapının önünde 
toplanın. Bir traktör gelecek onunla bir yere 
gitmemiz gerekiyor.
        
Müdür bey daha fazla açıklama yapmadı. Gelen 
traktörün üzerine bindiler ve yaklaşık 40 dakikalık 
bir yolculuktan sonra bir lahana tarlasına ulaştılar. 
Tarla sahibi:
        -Hocam, lahanaları satamadık, elimizde 
kaldı. İstediğiniz kadar traktöre doldurun, ziyan 
olmasın, çürüyeceğine öğrenciler yesin.
         
Kasalı traktör römorkunu tıka basa doldurdular. 
Üzerine kendileri de binerek yurda geldiler. 
Lahanaları ardiye olarak kullanılan bölüme 
yığdılar.

İki hafta sonra akşam yemeğinde Müdür Bey 
hışımla yemekhaneye girdi, sinirli bir ses tonuyla 
konuşmaya başladı:
        -Aranızda yurdun yemeklerini 
beğenmeyenler varmış. Bunu da bulamayanlar 
var, nankörlük yapmayın.
        -Nankörlük yapmıyoruz hocam. İki haftadır 
kapuska yiyoruz, içimiz dışımız kapuska oldu.
        -Kes sesini! O lahanalar bitene kadar 
başka yemek yok. Çöpe mi atalım. Bir daha 
arkadaşlarını kışkırtırsan atarım seni yurttan.
         -Tamam hocam.

O lahanalar bir ayda ancak bitti. Müdür beyin 
dediği gibi öğle ve akşam yemeklerinde başka 
yemek yenilmedi. Ceketin ceplerine saklanan 
ekmeklerle bakkaldan alınan küçük bir kâse 
yoğurtla karınlarını doyurmaya çalışıyorlardı. 
Uzun yıllar kapuskanın adını bile duymak 
istemedi.
           
Günler günleri kovalıyor, öğretim yılının sonuna 
yaklaşılıyordu. Hafta sonları hava yağışlı olursa 
masaları birleştirerek ping pong masası 
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oluşturuyorlar, ince suntadan yaptıkları raketlerle 
masa tenisi oynuyorlardı. Hava güzel olursa 
arkadaşlarıyla toplanıp futbol oynuyorlardı. 
Top alacak paraları olmadığı için, cuma 
gününden maç ayarlayıp topu olan gündüzlü 
arkadaşlarını davet ediyorlardı. Takım kuracak 
sayıyı bulamazlarsa bol bol geziyorlardı. Özellikle 
kaleye çıkıp şehri yüksekten seyretmek ayrı bir 
zevkti. Kaleye tarihi konakların arasından, dar 
ve dik sokaklardan çıkılıyordu. Bu konakların 
içini çok merak ediyordu. Yurda dönünce 
kütüphanede bulunan ansiklopediden bu 
konaklarla ilgili merakını giderecek önemli 
bilgiler elde etti. Sadece kent merkezinde sivil 
mimarlık örnekleri oluşturan 350 adet ömrü 
bir asırdan fazla Kastamonu’nun binlerce yıllık 
kültür birikiminin ürünü olan konağın olduğunu 
öğrendi. Üç kattan oluşan bu konaklarda birinci 
kat, bire bir hayata açılan ve günlük yaşamın 
başladığı alandır. İkinci katlar aile yaşamının 
ortak alanı iken, üçüncü katlar ise daha çok özel 
mekânlar olarak tasarlanmıştır.  Ansiklopediden, 
sivil mimarlık şaheseri olan bu yapılarda 
temel amacın komşunun güneşini, gölgesini 
ve manzarasını engellememek olduğunu da 
öğrendi.
         
İçerisinde günümüze kadar ulaşan sarnıçlar, 
zindan, kaçış tünelleri, Bayraklı Sultan olarak 

bilinen türbenin de bulunduğu 
ve şehrin simgesi haline gelen 

Kastamonu Kalesi’nin 1000 yıllık 
geçmişinin bulunduğunu ve Bizanslılar 

tarafından yapıldığını öğrendi.
          
 Nihayet beklenen gün geldi. Cuma 

günü karneleri alacaklardı. İçi içine 
sığmıyordu. Cumartesi sabahı için de köye 

dönmek için bir minibüs kiraladılar. Şubat 
tatilindeki maceralı yolculuktan sonra tekrar 
evine dönecekti. Ailesini ve köyünü çok özlemişti. 
Her şey gözünde tütüyordu. Başarılı bir öğretim 
yılı geçirmişti. Sınıfta takdir almayı başaran iki 
öğrenciden biriydi.
         

Sabahleyin erkenden uyandı. Öğrencilerin 
çoğu karnelerini almadan yurttan ayrılmışlardı. 
Uzak ilçelerden gelen öğrenciler kalmıştı. 
Ayakkabılarını akşamdan boyadı. Bavulunu 
bile iki gün önceden hazırlamıştı. Vakit de bir 
türlü geçmek bilmiyordu. Karnelerin cuma 
günü saat 11.00’de verileceği duyurulmuştu. 
Okula gitmek için bir saat önce yurttan çıktı. 
Tam dış kapıya adımını atmıştı ki birden ayağı 
burkuldu yere düştü. Arkasından gelenler yardım 
edip kaldırdılar. Üstündeki tozları silkeledi. 
Ayakkabısının biri ayağından fırlamıştı. Eline 
aldığında bir de ne görsün; ayağı burkulunca 
ayakkabısının topuğu kopmuştu. O şekilde 
giyemezdi. Başka ayakkabısı da yoktu. Karne 
saatine kadar da tamir ettirebilmesi mümkün 
değildi. Ne yapacağını şaşırmıştı. Ayağına 
uygun bir giyim ayakkabı bulabilirim umuduyla 
yatakhaneleri dolaştı. Öğrencilerin çoğunluğu 
yurttan erken ayrıldığı için onu da bulamadı. 
Aklına köyden gelirken bavuluna koyduğu kara 
lastikler geldi. İyi de bunlar şehirde, üstelik de 
böyle önemli bir günde giyilemezdi ki. Yapacak 
bir şey yoktu. Kara lastikleri giyip okula vardı. 
Tören başlamak üzereydi. Sınıfın en arka sırasına 
adeta saklandı. Bir an önce karnemi ve takdir 
belgemi alsam da gitsem diye acele ediyordu. 
Bu öğretim yılı sonu karne töreninde yeni bir 
uygulama getirmişlerdi: Takdir alanların isimleri 
tek tek anons edilerek belgeleri merdivenlerin 
yukarısındaki okul girişinde verilecekti. 
Numarası önde olduğu için önce onun ismini 
anons ettiler. Ne yapacağını şaşırdı, panikledi. 
Çıkmak istemedi. Sınıfın hepsi dönmüş 
kendisine bakıyordu. Üçüncü anonstan sonra 
çıkmak zorunda kaldı. Çıkarken sanki herkes 
ayağındaki kara lastiklere bakıyordu. Alkışlar 
eşliğinde belgesini aldı, öğretmenlerinin elini 
öptü, kaçarcasına merdivenlerden inip tekrar 
sıranın en arkasına geçti. Kendisini tebrik eden 
arkadaşlarını duymuyordu bile. 
Tören bitmeden okuldan ayrıldı. 
En mutlu olması gereken günde 
yaşadığı bu olayı hayatı boyunca 
hep buruk bir hüzünle 
hatırlayacaktı.

Hüseyin AY/Edebiyat Öğretmeni
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www.cekmekoybelediyesi.tv ve Tüm Sosyal Medya Hesaplarımızda

RAMAZAN AYI  BOYUNCA HER GÜN SAAT 19.00’da

ÇOCUKLAR
RAMAZAN BOYUNCA

EĞLENCEYE 
DOYUYOR!

Karagöz Hacivat’tan Keloğlan’a,

Nasreddin Hoca’dan Sihirbaz’a ve

Atölye Uygulamalarına kadar bilgi ve eğlence

dolu programımıza bekliyoruz:)



En Prestijli Bilim
Madalyaları

İnsanlık yararına yapılan önemli buluş ve çalışmalarda, Dünya genelinde verilen en prestijli 
madalyaları bu sayımızda tanıtmak istedik. Çeşitli bilim dallarında çok eski tarihlerden bu yana 
verilen bu ödüller, bilim insanlarının çalışmalarını taçlandırmak adına hep hayallerini süslemiş 

ve onları onurlandırmıştır.

IEEE Edison Madalyası
IEEE Edison Madalyası, Elektrik ve Elektronik  Mühendisleri 
Enstitüsü tarafından “Elektrik bilimi, elektrik mühendisliği 
veya elektrik sanatlarında çok değerli bir başarı kariyeri için” 
sunulmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde mühendislik 
alanındaki en eski ve en sevilen madalyadır.

John Fritz Madalyası
John Fritz Madalyası, 1902’den beri Amerikan Mühendislik 
Dernekleri Birliği tarafından “Olağanüstü bilimsel veya endüstriyel 
başarılar” için her yıl verilmektedir. Madalya, 1822-1913 yılları 
arasında yaşayan John Fritz’in 80. doğum günü için yapıldı.

Hughes Madalyası
Hughes Madalyası, Londra Kraliyet Cemiyeti tarafından “Fizik 
bilimlerinde, özellikle elektrik ve manyetizma veya bunların 
uygulamalarında orijinal bir keşfin tanınmasıyla” ödüllendirilir. 
David E. Hughes’un ismini alan madalyaya 1000 £ hediye verilir.

Elliott Cresson Madalyası
Elliott Cresson Altın Madalyası olarak da bilinen Elliott Cresson 
Madalyası, Franklin Enstitüsü tarafından verilen en yüksek 
ödüldür. İlk olarak 1875 yılında verilmeye başlandı. 1997 yılına 
kadar verildi. Daha sonra Benjamin Franklin Ödülleri olarak 1998 
yılından itibaren verilmeye başlandı.

84



Copley Madalyası
Copley Madalyası, tüm disiplinlerden bilim insanları için İngiltere 
merkezli Royal Society tarafından verilen bilim ödülüdür. Royal 
Society tarafından halen verilen en eski ödül olan madalya 
muhtemelen dünyanın da en eski bilim ödülü unvanına sahiptir.

Wollaston Madalyası
Wollaston Madalyası, Londra Jeoloji Topluluğu tarafından verilen en 
yüksek ödül olan jeoloji için bilimsel bir ödüldür. Madalyaya William 
Hyde Wollaston adı verildi ve ilk olarak 1831 yılında verildi. 

Davy Madalyası
Davy Madalyası Londra Kraliyet Cemiyeti tarafından “Herhangi 
bir kimya dalında son derece önemli bir keşif için” ödüllendirildi. 
Humphry Davy’nin adını alan madalya, başlangıçta 1000 £ olan 
parasal bir hediye ile ödüllendirildi.

Nobel Madalyası (Ödülü)
Nobel Ödülü, 27 Kasım 1895 tarihli ve 30 Aralık 1896 tarihinde 
Stockholm’de açıklanan vasiyetnamesiyle Alfred Nobel 
tarafından kurulan derneğin verdiği, insanlığa hizmet edenleri 
ödüllendirmek amacını taşıyan prestijli bir ödüldür. İlk Nobel 
Ödülleri 1901 tarihinde verilmeye başlanmıştır. Altı dalda ödül 
verilir. 

Franklin Madalyası
Franklin Madalyası, 1915’ten 1997’ye kadar Philadelphia, 
Pennsylvania, ABD’de bulunan Franklin Enstitüsü tarafından 
sunulan bir bilim ödülü idi. 1914’te Samuel Insull tarafından 
kuruldu. Franklin Madalyası, Franklin Enstitüsü tarafından verilen 
çeşitli ödüllerin en prestijli olanıydı. Diğer tarihi ödüllerle birlikte, 
1998’de başlatılan Benjamin Franklin Madalyası ile birleştirildi.

Priestley Madalyası
Priestley Madalyası Amerikan Kimya Derneği (ACS) tarafından 
verilen en yüksek onurdur ve kimya alanında seçkin hizmet için 
verilir. 1922’de kurulan ödülün adını, 1794’te Amerika Birleşik 
Devletleri’ne göç eden İngiliz bilim insanı, filozof ve din adamı 
Joseph Priestley’den aldı.

Ümit ŞENER
Gazeteci-Yazar
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Kasık fıtığı nedİr?
Kasık bölgesindeki duvarda 
oluşan zayıflık ya da bebeklik 
döneminden kalma bir açıklık 
nedeniyle karın içindeki 
organların dışarıya doğru 
taşmasıdır. Bu durum, kasıkta 
ve erkeklerde bazen testise 
doğru şişlik şeklinde kendini 
gösterir. Karın duvarındaki bu 
zayıflama, çoğu zaman yaş 
ile birlikte artmakta böylece 
inguinal herniler yaşla birlikte 
daha sık görülmektedir.

Erkeklerde tüm yaşam 
boyunca %27, bayanlarda ise 
%3 oranında kasık fıtığı ile 
karşılaşma riski bulunmaktadır. 
Çoğu kasık fıtıkları ilk kez 
1 yaşın altında veya 55-85 
yaşları arasında gelişmektedir. 
Böylece ortaya çıkış zamanına 
göre konjenital veya edinsel 
olarak da sınıflandırılabilir. 
Kasık fıtıkları sık görülmeleri 
ve zamanında tedavi 
edilmedikleri takdirde, yüksek 
orandaki morbidite ve hatta 
mortalite ile birliktedir.

Bazı hastalarda hiçbir 
şikayet ve fizik muayene 
bulgusu olmaksızın kasık 
fıtığı bulunabilir. En sık 
gördüğümüz şikayetler:

Kasık 
Fıtığının 

(Inguinal 
Hernia)
Düşük 

Ağırlıklı 
Hafİf 

Yama İle 
Tamİrİ

Genel Cerrahİ Uzmanı Op. 
Dr. Cem Arslan, kasık fıtığı 
sorunundan bahsederek, 
onarımında uyguladığı ‘yama 
tedavİsİ’ nİ açıkladı. 
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Tanısı nasıl konur?
Kasık fıtığı tanısı; hastalık öyküsü 
ve fizik muayene ile konur. 
Hikayede aralıklı olarak şişen 
kitle, ağrı gibi yakınmalarla sık 
sık karşılaşılır. Fizik muayenede 
belirgin bir fıtığın tanısı kolayca 
konabilir. Fizik muayene ile 
tanı konamayan ancak fıtık 
şüphesi devam eden hastada 
Ultrasonografi, Mr gibi ileri 
görüntüleme yöntemlerinden 
faydalanılabilir.

Kasık Fıtığı Tedavİsİnde 
Uygulanan Metotlar

Kasık fıtıklarında tek tedavi 
şekli cerrahidir. Fıtık içine giren 
barsak kısımlarının sıkışıp 
boğulması acil tedavi gerektirir 
ve hastanın hayatını tehlikeye 
atar. Bu nedenle, kasık fıtığı 
tanısı alan hastalara erken 
dönemde cerrahi öneriyoruz. 
Genel olarak fıtık tamirlerinde 
açık ve laparoskopik cerrahi 
yöntemleri uygulanabilir. Her iki 
ameliyat tipinde de zayıf olan 
karın duvarı bölgesine mesh 
(yama) konulmaktadır.

Medİvİa hastanesİnde kasık 
fıtığı tamİrİnde hangİ yöntem 
uygulanıyor?

Biz, Medivia hastanesi genel 
cerrahi kliniğinde açık ve 

kapalı ameliyatları uyguluyoruz. 
Bu ameliyatların tipini 
belirlemede, hasta tercihleri 
de etkili olmaktadır. Fıtık tanısı 
alan hastalarımızla yaptığımız 
poliklinik toplantımızda hasta 
için uygun olan cerrahi tipi, hasta 
beklentileri, fayda-zarar ilişkilerini 
tartışıp, sonuçta hasta için en 
uygun ameliyat tipini belirliyoruz. 
Laparoskopik olarak TAPP ve 
TEP yöntemlerini kullanırken, 
açık cerrahide prolen mesh ile 
onarım tekniğini kullanıyoruz. Bu 
ameliyatların hepsinden sonra, 
hastalarımızı aynı gün ya da 
ameliyat sonrası ilk gün taburcu 
ediyoruz.

Kliniğimizde, inguinal herni 
tamirinde standart metotlardan 
farklı olarak, uygun hastalarda 
daha konforlu ve komplikasyon 
riskinin daha az olduğunu 
düşündüğümüz düşük ağırlıklı 
hafif prolen yama kullanıyoruz.

Amelİyat Sonrası Başarı 
Oranlarımız

Uzun dönemdir uyguladığımız 
cerrahi yöntemler 
düşünüldüğünde, fıtık 
ameliyatları sonrası nüks 
oranlarımız %1’in altındadır. 
Hasta memnuniyetini 
önceleyerek,  bu ameliyatları 
yapmaya devam ediyoruz. 
Ameliyat öncesi tüm 
hastalarımızla ayrıntılı 
bir toplantı yapıp, hasta 
beklentilerini ortaya koymak 
başarımızı arttırmaktadır.

Cem Arslan
Medivia Hastanesi
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SEFİLLER
“Yıllar köşeleri aşındırır...” yılların 
insanlığı çirkinleştirdiği gibi... Birçok 
açıdan insanların içinde bulunduğu 
karanlığı ve bu karanlığın insanın 
içindeki merhametin, sevginin 
nasıl yok ettiğini anlatır. Tanrının 
bize bahşettiği her kötünün 
yanında bir de iyi vardır. Bu insanı 
genelleme ile toplumu bağışlama, 
acıma duygusunun en sıkı şekilde 
birleştiği bir fazilettir. İyinin verdiği 
acıma, bağışlama ya da farklı bir 
açıdan bakılacak olursa kötü, 
dünyaya kötü olarak mı gelmiştir? 
İnsanları karartan bu dünya hep mi 
kötüydü? İyinin masum olmasını 
bekliyoruz. Peki, iyiyi ne derece 
tahlil edebiliyoruz? Kendimize göre 
mi ya da gördüğümüz kadarına mı?
Victor Hugo Sefiller’ de, “Toplumun 
tek tehlikesi karanlıktır. İnsanlık 
benzerliktir. Bütün insanlar 
aynı topraktandır. Hiç olmazsa 
yeryüzünde, kaderde hiçbir ayrılık 
yoktur. Önce aynı karanlık, o sırada 
aynı madde, sonra aynı kül. Ama 
insan hamuruna karışan cehalet 
onu karartır. Bu şifasız karanlık 
kişinin içine yayılır, orada kötülük 
olur.” der. Bilinen bir şey vardır. Tanrı 
hiçbir çocuğu kötü yaratmaz ya da 
kötü olsun diye yaratmaz.

“Çok zaman acı acı şöyle 
düşünürdü: Bir salona girebilmek 
için kişinin vicdanının çamuruna 
kimse bakmaz, ayakları temiz olsun 
yeter.” Ne yazık ki bu içimizdeki 
saflığı gösterecek bir değer değildir. 
Eğer bir toplumu değiştireceksen ilk 
önce bunu kendinden başlayarak 
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Fatma Ekşi
Açık Fikir Platformu Öğrencisi

yap. Maalesef insanoğlu karanlığın 
içine doğru yürümekte ve bununla 
beraber ışığı aramaktadır. Buna 
herkes dâhil...

Victor Hugo, toplumun içindeki bu 
karanlığı görmüş ve eserinde bunu 
konu almıştır. Birkaç karakterin 
yaşamını ve birbiriyle alakasını ele 
alan roman daha çok eski mahkûm 
Jean Valjean ’ın yaşam mücadelesini 
ve kefaretini ödemeye çalışmasına 
odaklanır. Bunun yanında kitapta 
yasa, merhamet, aşk, Fransız 
tarihi, anti monarşizm, din, adalet, 
romantik sevginin türlerini ve 
doğasını ele alır.

Jean Valjean ekmek çaldığı için beş 
yıl kürek cezasına çarptırılmış, birkaç 
kez kaçmaya kalkıştığı için cezası 
ağırlaşmış, on dokuz yıl hapiste 
kalmıştır. Çok kuvvetli bir insan olan 
Jean Valjean, hapiste iyi duygularını 
kaybetmiş gibidir. Hapisten çıkınca, 
mahkûm olduğunu gösteren belge 
yüzünden herkes ona kötü davranır. 
Bir piskopos onu evine alır, o ise 
evden gümüş takımları çalar, fakat 
yakalanır. Piskopos şikâyetçi olmaz, 
üstelik ona iki de gümüş şamdan 
hediye eder; onlardan elde edeceği 
parayı namuslu adam olma yolunda 
harcamasını ister. Son olay, Jean 
Valjean’ın yaşamında bir dönüm 
noktası olur. Madeleine adıyla iş 
hayatına atılır, zengin olur, belediye 
başkanı seçilir. Fantin adında 
düşmüş, fakat ruhça temiz bir kadını 
polis şefi Javert’in elinden kurtarır. 
Javert, birdenbire ortaya çıkan ve 
kısa sürede zengin olan ve herkesin 

“Baba” dediği Madeleine’in kim 
olduğunu merak eder. Madeleine, 
aranmakta olan Jean Valjean 
diye başka birisinin yakalandığını 
öğrenince, kendi yerine suçsuz 
birinin küreğe mahkûm edilmesine 
gönlü razı olmaz, polis şefi Javaert’e 
teslim olur. Jean Valjean, zindandan 
yine kaçar. Bu kez Fantine’in kızı 
Cossette’i büyütüp yetiştirmek 
ister. Javert, yine peşindedir. Jean 
Valjean bir manastıra saklanır, 
Fauchelevent adı ile yaşar. Cossette 
büyümüştür. Üniversite öğrencisi 
Marius ile aralarında bir aşk doğar. 
Jean Valjean, Marius’u daima 
korur. İhtilal başlamış, Marius, 
Cumhuriyetçilerin safında yer 
almıştır. Cumhuriyetçilerce daha 
önce esir alınan Javert idam 
edilecektir. Bu işi Jean Valjean alır ve 
o, Javert’in kaçmasına göz yumar. 
Marius çatışmada yaralanır. Ona 
Javert yardım eder. Jean Valjean 
teslim olmak için geri döner, ancak 
Javert’i bulamaz. Javert, minnettarlık 
duygusuyla, görevini yapmadığı 
için Seine nehrine atlayarak kendi 
kendisini cezalandırır. Marius ile 
Cosette evlenirler. Çok yaşlanmış 
olan Jean Valjean ölür; başucunda 
piskoposun kendisine hediye ettiği 
şamdanlar yanmaktadır. Bir hayatın 
değişen basamakları ve onunla 
yaşamını ilerletmeye çalışan bir 
mahkûm. “Garip değil mi, ruhunu 
bile değiştirebilen insanoğlu, 
kaderini değiştiremiyordu.”  Bu onun 
söylediğiydi…

Karanlığın ışığa dönmesi dileğiyle...
Daha fazlası için Sefiller…
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“Hayat Eve Sığar" sloganıyla hayata geçirilen "Evde Kal" 
günlerinde her türlü bilgi ve kaynağa ulaşmak adına hem 
dünyadan hem de Türkiye'den online kütüphane ve arşivler 
kitapseverlerin kullanımına açıldı.

Yeni tip koronavirüsten (COVID-19) etkilenen ülkelerde 
kamusal ve sosyal hayata yönelik kısıtlamalar gündeme 
gelirken, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat Eve 
Sığar" sloganıyla hayata geçirilen "Evde Kal" çağrısı yapılıyor.

Kültür sanat dünyasında da durma aşamasına gelen 
etkinliklere evden ulaşılabilmesi için yeni yollara 
başvuruluyor.

Bu kapsamda her türlü bilgi ve kaynağa ulaşmak adına hem 
dünyadan hem de Türkiye'den online kütüphane ve arşivler 
kitapseverlerin kullanımına sunuluyor.

E-Kitaplar Ücretsiz Olarak Okunabilecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan "Etkin 
Kütüphane Evinizde" etkinlikleri kapsamında farklı 
içerikler ve online aktiviteler, Twitter'da @kutuphanedeyiz, 
Instagram ve Facebook'ta @kutuphanedeyim, YouTube'da 
da "kütüphanedeyim" hesapları üzerinden, canlı olarak 
takip edilebilecek.
Yine Bakanlık tarafından başlatılan "Kütüphanem Cepte" 
mobil uygulaması ile de okurlar e-devlet üzerinden 
kütüphanelere üyelik gerçekleştirebilecek ve sistemde 
bulunan e-kitapları ücretsiz olarak okuma imkânı 
bulabilecek.
Aynı zamanda görme engelli vatandaşlar da 
"konusankitaplik.mkutup.gov.tr" adresinden hizmet 
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veren "Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık" 
vasıtasıyla 11 profesyonel kayıt stüdyosunda 
hazırlanan sesli kitaplardan yararlanabilecek.
Geçmişi Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan'a 
kadar uzanan Türkiye Millet Meclis 
Kütüphanesi'nin Kurumsal Açık Erişim 
Sistemi'nde 2 bin 500 yayın "acikerisim.
tbmm.gov.tr" adresinden okurlarla 
buluşuyor.
Araştırmacılar ayrıca Türkiye Yazma Eserler 
Kurumu'nun transkripsiyon, tıpkıbasım ve 
yayınlarından "www.ekitap.yek.gov.tr" 
adresinden istifade edebiliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığının akaid, fıkıh-
ilmihal, hadis, gençlik, kadın ve aile gibi 
birçok başlıkta eseri hizmete sunduğu 
"diniyayinlar.diyanet.gov.tr" adresinde, 
hem Türkçe hem yabancı dillerde yayınlar 
yer alıyor.
Aylık yayınlanan Diyanet, Diyanet Çocuk, 
Diyanet Aile dergilerinin yanı sıra üç ayda 
bir yayımlanan Diyanet İlmi dergi de online 
olarak okura açıldı.

Bilimsel ve Kültürel İçerikler
İSAM Kütüphanesi'nin uzaktan erişime 
açık "Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat 
Makaleleri Veri Tabanı"nda çeşitli Türkçe 
ilmi yayımlarda yer alan 60 bin 938 makale 
"tp2.isam.org.tr" sayfasından kullanıma 
sunuluyor.
Hollandalı tarihçi ve mimari uzmanı 
MachielKiel'in, 1950-1960 yılları arasında 
Balkanları dolaşarak, bugün birçoğu 
yok olmak üzere olan Osmanlı eserlerini 
fotoğrafladığı arşiv, "www.nitistanbul.
org/kielarchive/index.php" adresinden 
görülebiliyor.
Ücretsiz e-kitap çalışması olarak ortaya çıkan 
"Gutenberg Projesi" kapsamında telif hakkı 
dolmuş kitaplar, e-pub, mobi, pdf ve html 
formatlarından "www.gutenberg.org" adresi 
üzerinden indirilebiliyor.
Bilimsel ve kültürel içeriklerin yanı sıra dil 
öğrenmek için birçok kaynak barından 
"openculture.com" adresinden de ücretsiz 
olarak film, video, kitap ve online dersler 
takip edilebiliyor.
Cambridge Üniversitesi Yayınevi, 700 ders 
kitabını koronavirüs tedbirleri kapsamında 
evinde kalanlar için "www.cambridge.org" 
adresinden mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz 

erişime açtı.
SALT Galata ise bu süreçte yüzlerce dijital 
belgeden oluşan arşiv koleksiyonunun 
yanı sıra e-yayınlar, blog yazıları ve web 
projelerini "saltonline.org" adresinden 
ziyaretçilerin kullanımına sundu.

Çocuklara Özel İçerikler
İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) 
hazırladığı, aralarında "Tiyatroda Bir Gün", 
"Opti ile Pesi: Komşuluk Şarkısı" ve "Fanfar 
– Müzikli Bir İstanbul Masalı"nın bulunduğu 
çocuk kitapları dijital dünyada minik 
okurlarla buluşuyor.
Bernard vanLeer Vakfı'nın desteğiyle 
yayımlanan kitaplara "www.iksv.org/tr/
iksv-alt-kat/cocuk-kitaplari" adresinden 
animasyonlarına ise İKSV YouTube sayfası ve 
İKSV Mobil App üzerinden ulaşılabiliyor.
Sakıp Sabancı Müzesi'nin "www.
sakipsabancimuzesi.org/tr" adresinde 
"Ben Eserleri Koruyorum", "Ben Picasso", 
"Ben Cengiz Han", "Ben Rodin", "Ben Venedik 
Taciri", "Ben Dali", "Ben Halı" ve "Ben Kitap" 
kitapları sesli olarak yer alıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eğitim Bilişim 
Ağı (EBA) üzerinden eğitimin aksamadan 
yürütülmesi çalışmalarına katkı sunan 
Anadolu Üniversitesi bu yeni platformla 
İslam Bilim Tarihi derslerine katkı sağlarken, 
Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat 
Merkezi'nde bulunan tüm eser ve bilgileri 
sanal olarak evlere taşıyor.

Online Erişime Açılan Dergiler
Tarık Tufan, Hakan Günday, Ahmet Mümtaz 
Taylan ve İlber Ortaylı'nın aralarında 
bulunduğu birçok ünlü ismin yazılarının 
yer aldığı Tuhaf dergisi, "Evde Kal Özel 
Sayısı"nı"tuhafdergi.com/Tuhaf_Ozel.pdf" 
bağlantısıyla dergi okurlarının istifadesine 
sundu.
"Evde Kal" çağrısına destek verenlerden 
Serçe Edebiyat, Kültür ve Sanat özel seçkisini, 
Mahalle Mektebi dergisi de son sekiz yayınını 
online erişime açtı.
Ayrıca meraklılarına dijital okuma deneyimi 
sunan "issuu.com" adresinden binlerce dergi 
yayınına ulaşılabiliyor.
https://www.trthaber.com/haber/
koronavirus/online-kutuphaneler-ve-
arsivler-erisime-acildi-470754.html
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1 MİLYON
YAZILIMCI
YETİŞİYOR

Avrupa’nın en genç nüfus 
ortalamalarından birine 
sahip Türkiye’deki gençlerin 
geleceğine yön vermek 
amacıyla “1 Milyon Yazılımcı 
Projesi” başlatıldı. Projede 
13 kategoride, 46 bin 742 
dakikadan oluşan 31 eğitim 
bulunuyor. BTK Akademi 
üzerinden alınan eğitimler ve 
kazanılan yetkinlikler, eğitim 
gören adayların istihdam 
uygulaması içerisindeki 
özgeçmişlerine yansıtılacak.

Tabi bu proje kapsamında 
esas olarak amaçlanan sadece 
1 milyon yazılımcı yetiştirmek 
değil bunun yanında tüm 
eğitimlere meraklıları ve 
araştırmak isteyen herkesin 
ulaşabileceği online bir eğitim 
sistemi oluşturulması.

Sadece iş arayan ya da meslek 

edinmek isteyen gençler 
değil kendini geliştirmek 
isteyen öğrenmeyi seven 
farklı bilgilere aç olan 
insanlar da bu sistemden 
online ve ücretsiz 
olarak faydalanabilecek, 
kariyerlerine artı değerler 
katabilecekler. 

Peki ilk olarak Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından duyurulan daha 
sonra detayları Hazine ve 
Maliye Bakanı Berat Albayrak 
tarafından açıklanan proje 
nedir, nasıl yararlanılacak, 
toplumumuza ve halkımıza 
faydaları neler olacak?
Detayları Çekmeköy 2023 
okurları için araştırdık. 

Öncelikli olarak proje iki 
fazdan oluşmakta.
İlk olarak, 

dünyada her daim geleceğin 
meslekleri arasında yer alan 
Bilgi Teknolojileri alanında 
kariyer yapmayı isteyen 
kişiler geliştirilen program 
ve eğitimleri alarak yazılımcı 
olma şansı yakalayacak. 
Uygulamada online eğitim 
platformundaki algoritma, 
big data, bilgisayar 
programlama, blockchain, 
iş zekası, office programları, 
oyun programlama, siber 
güvenlik veri tabanı ve web 
programlama alanından 
dersler verilecek.

İstihdam odaklı olarak 
öğrenmek isteyenler 
https://1milyonistihdam.
hmb.gov.tr adresinden kayıt 
olarak CV’lerini doldurmaları 
isteniyor. 

Her eğitim ve başarı 
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dereceleri, hazırladıkları 
özgeçmişlerine otomatik 
olarak işlenecek. Tüm bu 
özgeçmişler, tüm firmaların 
erişimine açık bir havuzda 
duracak. Hali hazırda yazılımcı 
ihtiyacı duyan şirket ve 
firmalar buradan aradıkları 
kriterlere uygun adayları 
bulabilecek.

Hedeflenen istihdam 
rakamı aslında kısa sürede 
ulaşılabilecek bir rakam çünkü 
bilgi teknolojileri alanında 
her geçen gün daha fazla açık 
oluşuyor. 

Eğitimlerini bitirenler İş 
Analisti – Network Uzmanı – 
Proje Yöneticisi – Raporlama 
Uzmanı – Sızma Testi Uzmanı 
-Siber Güvenlik Uzmanı 
– Sistem Uzmanı -Sistem 
Analisti – Veri Analisti – Veri 
Tabanı Yöneticisi – Web 

Tasarım Uzmanı -Yazılım 
Geliştirme Uzmanı olarak 
ve diğer birçok alanda iş 
bulabilecekler.

İkinci fazda bu alandaki 
eğitimleri merak eden 
öğrenmek isteyen ve 
evde kalmamız gereken 
bu günlerde kendilerini 
daha da geliştirmek 
isteyenler için ücretsiz 
olarak faydalanabilecekleri 
sistem. Bunun için e-Devlet 
üzerinden IUUQT���XXX�
CULBLBEFNJ�HPW�US adresine 
girerek eğitim almaya hemen 
başlayabilirsiniz. 

Burada her yaştan kişinin 
faydalanabileceği eğitimler 
mevcut. Mesela sosyal 
medyayı nasıl kullanabilirim, 
nasıl kayıt olabilirim 
diyenler için Sosyal Ağlar 
eğitimi var. Oldukça basit 

ve sade bir anlatımla birkaç 
başlıkta Sosyal Ağlar’ın nasıl 
kullanılabileceği anlatılmış. 

Yine Dijital Dünyada 
Bilinç eğitimi ile buradaki 
mahremiyetten kullanıma 
kadar, ebeveynler için 
Dijital Araçların seçimi 
kullanılması ve güvenliği 
gibi sade anlatımlı 
içerikler mevcut. Yine 
Etkili Sunum Tekniğinden 
Dijital Bağımlılığa, İkna 
Kabiliyeti’nden Power Point 
Sunum hazırlamaya kadar 
yüzlerce sertifikalı eğitim 
ilgililerini bekliyor.

Gelecek sayımızda sizler için 
bu eğitimlerden bazılarının 
içeriklerini daha detaylı 
inceleyip sizlerle paylaşmayı 
ümit ediyoruz.
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Koronavirüs sebebi ile kültür 
sanat etkinlikleri birer birer iptal 
edildi. Vizyona girecek filmler 
ertelendi. Setlerde çekimlere 
ara verildi. Sosyal izolasyon için 
gerekli tedbirler de bir yandan 
alınmaya devam ediyor. 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 
(https://artsandculture.google.com/), 
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. Ayrıca 
online konserler ile gününüzü 
keyifli hale getirip erişime açık 
olan kütüphane ve dergiler ile 
dolu dolu vakit geçirebilirsiniz.

Van Gogh’un Eserlerini Yakında 
Görelim
Sanat tarihinin en tanınmış ve 
etkili sanatçılarından biri olan 
Vincent Van Gogh’un 200’den 
fazla tablosunu ve 500’den fazla 
çizimini 
https://artsandculture.google.com/
partner/van-gogh-museum?hl=en 
adresinden yakından inceleyebilirsiniz.

Evden Çıkmadan Gezilebilecek 
Bir Başka Müzeler
Pinacoteca di Brea - Milano
Galleria degli Uffizi - Firenze
Musai Vatica - Roma
Museo Archeologio - Atene
Prado - Madrid
Louvre - Parigi
British Museum - Londra
Metropolitan Museum - New 
York

KORONA GÜNLERİNDE 
EV ORTAMINDA KÜLTÜR 

SANAT ETKİNLİKLERİ:

 MÜZE GEZ 

KONSERLERİ
İZLE

 İSTER 
 İSTER 

G
ündem
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Endülüs’ü Özleyenler Buraya
Granada’da bulunan ve 
İslam mimarisinin en güzel 
örneklerinden biri olan El 
Hamra Sarayı’nı https://www.
alhambra.org/mapa-virtual-
alhambra.html sitesinden ziyaret 
edebilirsiniz.

Dünyaca Ünlü 
Orkestralardan Moral 
Konserleri
New York Metropolitan 
Operası (https://www.metopera.
org/) da her gün geçmiş 
performanslarından birini 
yayınlama kararı aldı. 16 Mart 
tarihinde paylaşılan uygulama 
ile her akşam saat 19.30’da 
yayın gerçekleştiriliyor.

Müzede Görsel Bir Tur
The Met 360 Metropolitan 
Museum of Art (https://www.
metmuseum.org/art/online-
features/met-360-project), 
yayınladığı video serisi ile 
izleyicilerini görsel bir tura 
çıkarıyor.

300 Filme Ücretsiz Erişim 
İmkânı
Dünyanın en önemli belgesel 
festivallerinden Amsterdam 
Belgesel Film Festivali 
(IDFA) (https://www.idfa.nl/en/
collection/free?page=1)  festival 
tarihinden 300 filmi ücretsiz 
erişime açtı. IDFA’nın erişime 
açtığı çevrimiçi platformdan 
izlenebilecek filmler arasında 
Türkiye yapımı iki belgesel 

de bulunuyor: İki Dil Bir 
Bavul (2008) ve Son Mevsim: 
Şavaklar (Demsala Dawi: 
Sewaxan, 2008).

Türkiye’deki Müzelerin Hepsi 
Burada
Türkiye’nin farklı 
coğrafyalarındaki müzeleri 
ekrana getiren TRT2’nin 
‘Müzelerin Yıldızları’ (https://
www.trt2.com.tr/kultur/muzelerin-
yildizlari) programının her 
bölümü farklı bir zenginliği 
gözler önüne getiriyor.

https://www.yenisafak.com/hayat/
korona-gunlerinde-ev-ortaminda-
kultur-sanat-etkinlikleri-ister-muze-
gez-ister-konserleri-izle-3530179
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Köşe YazısıTARİHTE BU AY
İşçi Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü

Türkiye’de hafta tatilinin Cuma’dan
Pazar’a alınması

Dünya Basın Özgürlüğü Günü

Azerbeycan’ın Bağımsızlık Günü

Türk Bayrağı hakkındaki kanunun kabulü

1 Mayıs

27 Mayıs 1935

3 Mayıs

28 Mayıs 1918

29 Mayıs 1936

Fatih Sultan Mehmet vefat etti
2. Dünya Savaşı’nın Bitişi

Manisa Soma’da kömür ocağı faciası 
301 işçi hayatını kaybetti.

Büyük Selçuklu Devleti’nin
Kuruluşu – Dandanakan Zaferi

Kanije
Zaferi

3 Mayıs 1481

Hıdırellez

Türk Dil Bayramı

Anneler Günü

6 Mayıs

13 Mayıs

13 Mayıs

8 Mayıs 1945

13 Mayıs 2014

24 Mayıs 1040

31 Mayıs 1664

İstanbul Halıcıoğlu’nda ilk topçuluk
okulumuz Mühendishane-i

Berri Hümayun açıldı.

Atatürk’ü 
Anma ve 
Gençlik ve Spor 
Bayramı

İstanbul, 
Fatih Sultan 
Mehmet 
tarafından 
fethedildi.   

10 Mayıs 1795

19 Mayıs

29 Mayıs 1453
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