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Değerli Çekmeköy2023 Okurları,

Hayatımızı durağanlıktan kurtaracak, olay ve olgulara farklı 

pencerelerden bakabilmemizi sağlayacak en önemli noktalardan 

biri de hiç şüphesiz kültür ve sanat alanında yapılan çalışmalardır. 

Çekmeköy Belediyesi olarak gerek Çekmeköy2023 dergimizde ve 

gerekse belediyecilik hizmetlerimizde kültür ve sanatın değişik 

branşlarında birçok projeyi hayata geçirdik. 

İçinde yaşadığımız kent, kültür mirası bakımından oldukça zengin 

bir bölgedir. Farklı medeniyetlere ve kültürlere ev sahipliği yapmış 

olması İstanbul’un iyi bir sentez içinde gelişmesine katkı sağlamıştır. 

Bizler de bu bilinç ve farkındalıkla hareket ederek sahip olduğumuz 

mirası en iyi şekilde işleyip gelecek kuşaklara aktarmak ve kuşaklar 

arasındaki kültür bağını korumak için çalışmalarımızı aralıksız 

sürdürmekteyiz. 

Yerelden evrensele uzanan bir kültür iklimi oluşturma çabasındayız. 

Teknoloji ve iletişim araçlarıyla dünya, bugün küçük bir köy 

haline geldi. Cep telefonu, internet ve televizyon gün geçtikçe 

insanları aynı kültür ikliminin etkisi altına almaya başladı. Her ne 

kadar bu durum olumsuz bir olgu olarak değerlendirilse de doğru 

kullanıldığı takdirde; zengin kültürel kimliğimiz, tarihsel mirasımız 

ve köklü bir medeniyet bilincine sahip olmamız münasebetiyle bu 

değerlerin yeni nesillere aynı iletişim araçlarıyla daha hızlı ve 

doğru aktarılması sağlanabilir. Yeter ki kültür, iyilik, erdem, tarih 

bilinci, vatanperverlik gibi kavramların teknoloji ile ve yeni nesille 

entegrasyonu doğru kurulabilsin. Bu nedenle bütün projelerimizi 

bu perspektifte hazırlamaya çalışıyoruz. İnternetsiz çağı da internet 

çağını da yaşayan biz yetişkinlerin bu konuda sorumluluğunun 

büyük olduğuna inanıyorum. Geçmişin mukayesesi yapılırken her 

iki çağı da doğru idrak eden vizyon sahibi kişilerin vakıf olacağına 

inanıyorum. Bu nedenle daha çok çalışmak, daha çok üretmek 

zorundayız.

Sevgili Dostlar,

2018 yılını geride bıraktığımız şu günlerde yeni yılın ülkemize, 

milletimize, size, ailenize ve bütün insanlığa barış, huzur ve mutluluk 

getirmesini temenni ediyorum.
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Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazara aittir.
Gönderilen yazılar, yayınlansın yayınlanmasın iade edilmez. 
Gönderilen yazılarda gerekli editoryal değişiklikler yapılabilir.
Bu dergide kullanılan yazı ve görseller izin almak ve 
kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir, alıntı yapılabilir.

Editör - Soner KARTAL

Teknolojik gelişmeler, iletişim araçları ve sırrına erişemediğimiz 
zaman… Hepsi baş döndürücü bir hızla ilerlese de habere ulaş-
mak hala meşakkatli… Yağmur, kar, çamur demeden saatler süren 
bekleyişler, atlatılan ölüm tehlikeleri, haberi merkeze yetiştirme 
telaşı ve başka bir haberin peşine düşme serüveni... Kalemi ve 
objektifinden başka silahı olmayan gazeteciler için bu mesleğin 
gecesi-gündüzü yok. Gazetecilik, hala dünyanın en tehlikeli 
meslekleri arasında yer almayı sürdürüyor. Türkiye’ye özgü bir 
kutlama olan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle 
Türkiye’nin en uzun soluklu yayın organlarından biri olan Türkiye 
gazetesinin Yazı İşleri Müdürü Sadık Söztutan’a mikrofonumuzu 
uzattık ve gazetecilik nedir- ne değildir, ondan dinledik. 

Her ne kadar yaşam alanlarını tam manasıyla onlara göre düzen-
lemeyi başaramasak da ülkemizde 220 bin görme engelli vatan-
daşımız yaşıyor. Engelli kaldırımları ve otobüslerde sesli durak 
sistemi yeni yeni hayatımıza giriyor. Oysa görme engelliler kendi 
durumlarını eksiklik değil, farklılık olarak görüyor. Her yıl 7-17 
Ocak arası Beyaz Baston Körler Haftası olarak kabul ediliyor. Biz 
de sesli kütüphane sistemiyle görme engellilere büyük destek 
sağlayan ve özgüven kazandıran Görme Engelliler Teknoloji ve 
Eğitim Laboratuvarı’nın koordinatörü Doç. Dr. Engin Yılmaz ile bir 
araya geldik ve GETEM’in hikayesini, işlevini, projelerini konuştuk. 

Bu ay yine renkli konu ve konuklarımızla sizlerleyiz. Yayınlandığı 
ilk günden itibaren Türk çocuklarının sevgilisi haline gelen 
Pepee’nin yapımcısı Ayşe Şule Bilgiç; yaptığı televizyon program-
ları ve kurduğu kasap-steakhouse ile ete yeni bir soluk getiren 
Özgür Şef; Türk halk müziğinin tartışmasız en mütevazı ve güçlü 
seslerinden Kubat ve 5 yıl boyunca üzerinde araştırmalar ya-
parak tarihi bir polisiye roman yazan Ali Sürmelioğlu röportajları 
ile evlerinize konuk oluyoruz. Öte yandan ünlü ressam Gülseren 
Sönmez Fas izlenimlerinin 2. bölümü, Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu 
Dar Kanal Hastalığı, Psikiyatrist Selin Baran Aşk mı Bağımlılık mı 
konulu yazılarını ve Estetisyen Merve Buluter’in cilt sağlığımızı 
korumak için verdiği önerileri bu ayki sayımızda okuyabilirsiniz. 

Acısıyla tatlısıyla bir seneyi daha geride bıraktık. Kimi planımızı 
gerçekleştirebildik kimisi için nasibimizde yokmuş dedik. 
Önümüzdeki yıl, tüm hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir 
yıl olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz, huzurumuz hiç bozulmasın. 

Allah’ın rızasına, sizlerin takdirine layık olabilmek dileğiyle…

@cekmekoy2023facebook.com/Cekmekoy2023

cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr
cekmekoy2023.com

YENİ BİR YAŞ ALIRKEN...

Huzur içinde yaşamak, çalışmak, üretmek ve ülke-
mizin büyümesine katkıda bulunmak önceliklerimiz 
arasındadır…

Bunun içinse saygı çerçevesinde birbirimize bağlı 
olarak yaşadığımızı anlayabilmek oldukça önem-
lidir. Çünkü bizler koskoca bir okyanusun ortasın-
daki dalgalarla mücadele eden bir geminin kader 
birliği yapmış yolcularından başkası değiliz aslında. 
Önemli olan bu geminin hedefine varabilmesi için 
herkesin üzerine düşen görevi yapma çabasıdır. Bili-
yoruz ki bu gemide bir delik açılsa aslında hepimiz 
bu gemiyle birlikte helaka sürükleneceğiz… 

Elbette ki insanız ve hepimiz farklıyız. Böyle olduğu 
için de insan sayımız nispetinde farklı düşüncelere 
sahibiz. Burada bir sorun yok! Burada asıl mesele 
insan olabilme meselesi… 

Stratejilerini ırk, din, dil, cinsiyet ya da başka her-
hangi bir kavram değil de “insan” odaklı kurabilen 
topluluklar çevresel sorunlar, hastalıklar, bireylerin 
mutluluğu ve sosyal refah üzerine daha fazla eğilip 
mutlu, üretken ve topluma yararlı bireyler yetiştire-
bilirler. 

İşin başka bir boyutu da karşımızdakini anlayabilmek, 
kendimizi karşımızdakinin yerine koyabilmek ve bir 
an için onun yerine düşünmeye çalışmak mesele-
sidir. Yani “empati” yapabilmek…

Çünkü empati yapabilen insan hoşgörülü olur. 
Sadece insana değil, etrafındaki canlı cansız tüm 
varlıklara karşı da hoşgörülü olur. 

Biz köklü bir geleneğin mirasçısıyız, bin yıllık köklü 
bir geleneğin hem de… Ki bu gelenek salt yönetim-
sel değil kültürüyle hükmetmiş cihana. Nasıl ayakta 
kaldığını sorsak herkes hoşgörü ile der. İşte bu an-
layışla çok farklı kültürden insanlar asırlarca bir ara-
da kardeşçe yaşamış ve göz kamaştırıcı bir medeni-
yet inşa edebilmiştir.  

Zira bu anlayışa göre insan hayat merdivenlerini 
çıkarken diğer insanlara iyi davranması gerektiği-
ni çok iyi bilir. Bir gün o merdivenlerden inerken 
yine aynı insanlara rastlayacağını da… Bu düşünce 
tarzının özüdür insanı empati yapabilmeye iten 
duygu.

İşte empati kültürünü hepimiz günlük hayatlarımı-
za dahil edebilsek belki en basit tartışmaların bile 
önüne geçilebilecek ve huzur içinde yaşayabilme 
noktasında daha da rahat etmiş olacağız. Böylece 
farklı görüş ve düşüncelere hoşgörü ile yaklaşıp 
saygılı olabiliriz. 

Sözlerime burada son verirken “yeni bir dönemin 
başlangıcı olan 2019 yılının, başta Çekmeköy olmak 
üzere ülkemiz ve tüm insanlık için barışın, saygının, 
hoşgörünün ve empatinin egemen olduğu; şiddet-
ten ve çatışmalardan uzak güzel günler getirmesini” 
temenni ediyorum…

SAYGI, HOŞGÖRÜ VE EMPATİ

Şahmettin YÜKSEL
Genel Yayın Yönetmeni
sahmettinyuksel2023@gmail.com
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Dar Kanal 
Hastalığına Dikkat!
Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu

Aşk mı Bağımlılık mı? 
BİT(E)MEYEN İLİŞKİLER

Dr. Selin B. Baran

68
“SAĞLIKLI BESLENMEK 

TOPRAĞA SAHİP 
ÇIKMAKLA BAŞLAR”

Özgür Şef

GAZETECİLİK; ÖZVERİ, 
SABIR, TAHAMMÜL, YAŞAM 

BİÇİMİ DEMEKTİR.
Sadık SÖZtutan

YILIN EN İYİ 
SOSYAL YAŞAM 
DERGİSİ ÖDÜLÜ: 
ÇEKMEKÖY2023

DOĞRU… DÜRÜST… OLDUĞU 
GİBİ GÖRÜNEN… FİTNEDEN VE 

FESATTAN UZAK BİR ADAM…
KUBAT

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI 
TIPTA KUPA  TERAPİ (HACAMAT) 

prof. Dr. abdürrahim KoÇYİğİt

“Pepee Bizden 
Biri Olduğu İçin 
Çok Sevildi”
ayşe Şule BİlgİÇ

“TARİHE YOLCULUK 
YAPMAK, ECDADA VE 
LİSANA KARŞI HEPİMİZİN 
MESULİYETİDİR”
ali Sürmelİoğlu

DİJİTAL DİŞ HEKİMLİĞİ 
VE TEKNOLOJİNİN 
AKIL ALMAZ GELİŞİMİ
Dr. Sadık gencoğlan

DİN DİLİMİZ 
SORUNLU MU?
Hikmet teKİn

“Engelli Olmak 
Bir Eksiklik Değil, 
Farklılıktır”
Engin YılmaZ

GEZDİ, GÖRDÜ VE ÇEKMEKÖY2023 
OKURLARI İÇİN KALEME ALDI

ünlü ressam gülseren Sönmez’in 
Fas İzlenimleri – 2
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2. Dünya Savaşı ile yeryüzünde yeni 
bir düzen kuruldu. Tüketim ekono-
misine dayalı bu düzende küresel 
şirketler hep kazanacak, ülkeler hem 
para hem de bağımsızlığını kaybe-
decekti. 13'ler adı verilen zengin 
hanedanların kurduğu bu sistemde 
tanıdık aileler vardı.
Masada Rothschild Ailesi (3 koltukları 

vardır), Rockefeller Ailesi (2 koltukları 
vardır); Habsburg Hanedanı, İspanya 
Kralı, Bronfmen Hanedanı (viski ve 
içki imparatoru), İngiltere Kraliçesinin 
temsilcisi, Harry Openheimer (elmas 
kralı), Giovanni Agnelli, bizdeki 
FOX'un sahibi Rupert Murdoch, 
Hollanda Prensi Bernhard, George 
Soros, Heinrich Von Pierre (Siemens 
Yönetim Kurulu Başkanı) ve Prens 
Philip bulunuyordu.

Bir belgesel izledim...
13'ler olarak tanınan ve GÜÇ zehir-
lenmesi yaşayan ailelerden İtalyan 
Agnelli ailesinin en derin adamı 
Giovanni'nin hayatı anlatılıyordu.

Malum Agnelli ailesi FIAT'ın sahibi ve 
bizde Koç ailesinin de ortağı...
Giovanni Agnelli'nin dedesi FIAT'ı 
kuruyor. 2. Dünya Savaşı’nda çok 
ilginçtir İtalya'da faşizmi destekliyor. 
Aynı zamanda Hitler'e de destek 
olduğu için toplumdan dışlanıyor. 
Öldüğünde cenazesi, kurduğu fabri-
kanın yanından bile geçirilmiyor.

hudisi Alain Elkann...
Annesi Margherita Agnelli ise, İtalya 
Cumhurbaşkanlarına testis yediren 
Giovanni Agnelli'nin kızıdır.

John Philip Jacob Elkann aynı zaman-
da da büyük hissedar Rotschildlerle 
beraber The Economist'e de ortaktır. 
Sürekli Türkiye'ye saldıran, Başkan 
Erdoğan için "Sonu Menderes gibi 
olacak" diye yazan bu dergi, gözü 
dönmüşlüğün zirvesini yaşamaktadır.

Ve son olarak 2019 yılını simsiyah 
kapağından "KARANLIK YIL" olarak 
ilan etmiştir. Günümüzde 
devran değişmiştir. Çin'i 
kapitalizmle tanıştırıp tril-
yonlarca dolarlık yatırımla 
zenginleştiren ve Ameri-
ka'nın karşısına diken bu 
hanedanlardır.

Bekir HAZAR
Gazeteci/Yazar

Fabrika'nın başına daha sonra 
Giovanni Agnelli geçiyor. Yakışıklı 
ve çapkın bir adam. Gidiyor, İngil-
tere Başbakanı Chirchill'in oğlun-
dan boşanan Pamela ile büyük aşk 
yaşıyor.

Pamela sayesinde İngiltere sarayları-
na girecek, Chirchill ile ilişki kuracak 
kadar işi ileri boyutlara taşıyor.

Son aşamada Amerika'ya kadar 
uzanıp başkanları yöneten derin 
adam Kissinger ile dost olacak, 
Rotschild ailesi ile ortaklık kuracak 
kadar büyüyor ve yükseliyor.
O belgeselde Giovanni Agnelli'yi 
dostları anlatıyor, Kissinger göklere 
çıkarıyor. Arkadaşlarından biri ise çok 
ilginç bir anısını şöyle paylaşıyor:
"Bir gün İtalya Cumhur-
başkanı Giovanni Agnelli'nin 
evine ziyarete gelecekti. Beni 
Giovanni aradı. Bir hayvanın testis-
ini yemek olarak pişirin, onu ikram 
edeceğiz dedi. Ben de şaşırdım, 
yahu koskocaman Cumhurbaşkanı-
na hayvan testisi yedirilir mi 
cevabını verdim. Giovanni Agneli 
'Herkes layık olduğunu yer.' dedi. 
Cumhurbaşkanı’na hayvan testi-
si yedirdik ve anlamadı.
"İşte adamlardaki güç zehirlenmesi, 
ayaklarına kadar gelen Cumhur-
başkanlarına hayvan testisi yedirecek 
kadar onları kendinden geçiriyor. 
Şimdi FIAT'ın başında John Philip 
Jacob Elkann var. Babası Fransız Ya-

Amerikan derin devleti, bu şirketle-
rin kurduğu dünya düzenini yıkma 
kararı almıştır. O yüzden karşımızda 
iki Amerika vardır. Dünya ve Türkiye 
bu gözü dönmüş zengin hanedan-
ların güç zehirlenmesine karşı savaş 
vermektedir. Kavga küçümsenecek 
boyutta değildir.

Gün, birlik ve Ankara’nın yanında 
yer alma günüdür. Başkan Erdoğan'ın 
verdiği mücadeleyi anlayamayan-
lar, karanlıktan beslenenlere teslim 
olmuş zavallılardır.

Güç zehirlenmesi yaşayanlara 
içimizden paspas olanları, küçük ve 
basit olaylarla küskün kalanları bu 
MİLLET ve TARİH asla affetmeyecek.
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Çekmeköy Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak 
yayımlanan Çekmeköy2023 dergisi, 
magazinn.com ödüllerinde 
Yılın En İyi Sosyal Yaşam Dergisi Ödülü’nü aldı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz’ın imtiyaz sahibi olduğu 
Çekmeköy2023 dergisi, magazinn.
com’un Medya ve Sanat Ödülleri 
kapsamında Yılın En İyi Sosyal 
Yaşam Dergisi Ödülü’ne layık 
görüldü. 1 milyon 856 bin 274 tekil 
kişinin katıldığı dijital anketle be-
lirlenen kategori birincileri, 3 Aralık 

akşamı Torun Center’da düzenlenen 
törende ödüllerini aldı.

Dilay Korkmaz ile Onur Kırış'ın 
sunduğu geceye Mustafa Sandal, 
Gülben Ergen, Ezgi Mola, Murat 
Yıldırım, Iman Elbani, Koray Avcı, 
Tuğçe Kandemir, Emina Jahovic, 
Edis, İlyas Yalçıntaş, Emre Kaya, Anıl 

YILIN EN İYİ SOSYAL 
YAŞAM DERGİSİ ÖDÜLÜ:

Çelik, Oya Başar, Çağla Şikel, Ersin 
Düzen, Eypio ve Cem Öğretir gibi 
birçok isim katıldı. 

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz, “4 yıldır yayın hayatını 
sürdüren dergimiz, 81 ilde okur-
larıyla buluşuyor. Her ay özel 
konular ve konuklarla çıkardığımız 
dergimizde; tarih, kültür, sanat, spor 
ve daha birçok konuyu ele alıyor; 
okurlarımızla bu konularda bilgi 
paylaşımında bulunuyoruz. 4 yıldır 
emek verdiğimiz bu çalışmamızın 
bu ödülle taçlandırılması bizleri çok 
mutlu etti ve önümüzdeki sayılar için 
motivasyonumuzu artırdı. Emeği 
geçen ve bizi bu ödüle layık gören 
herkese çok teşekkür ederiz” dedi.
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DOĞRU…
DÜRÜST…

OLDUĞU GİBİ GÖRÜNEN…
FİTNEDEN VE FESATTAN UZAK BİR ADAM…

Kubat’ın sanatla tanışması ne 
zaman ve nasıl oldu?
1974 tarihinde, Belçika Antwer-
pen’ de dünyaya geldim. İlk ve 
orta öğrenimimi Antwerpen’de 
tamamladım. Dört kardeşin en 
küçüğüyüm. Doğum günümde 
babamın aldığı cura ile sanata olan 
ilgim ve yeteneğim ortaya çıktı 
ve ardından 8 yaşımda sahnelerle 
tanıştım. Rahmetli babamın Belçi-
ka’daki kafesinin hemen arkasında 
büyük bir müzikhol vardı. Babam 
burada bana bir ortam sağladı. 
Hafta sonları sahne aldım. 8 yaşın-
da Belçika’da bayağı bayağı ünlü 
oldum.☺

Seni hiç tanımayan birine kendini 
nasıl anlatırsın?
Aslında bu soruyu ben değil de 
Kubat’ı yakından tanıyan biri 
cevaplamış olsa daha güzel olurdu 
diye düşünüyorum.☺ Sevincini 
de, üzüntüsünü de, öfkesini de 
yakınındakilerle paylaşan, sev-
diklerine kendinden daha çok 
değer veren, işine tutkuyla aşık 
olan, kendiyle barışık ve kendini 
dinlemeyi seven, haksızlığa, nan-
körlüğe ve yalana asla tahammülü 
olmayan biriyim diyebilirim.

Herkes seni Kubat olarak tanıdı ve 
öyle biliyor. Oysa Kubat soyadın, 
ismin ise Ramazan. Yakın çevren 
sana ne diye hitap ediyor?
Mikrofonu elime aldığım günden 
beri soyadım sanatçı ismim oldu. 
Doğrusunu söylemek gerekirse 
farklı bir arayışım da olmadı. 
Çünkü yakıştığını düşündüm 
ve iyi ki de düşünmüşüm. Diğer 
arkadaşlar gibi en azından farklı 
arayışlara girmek zorunda kal-
madım. Avrupa’da okulda hep soy 
ismiyle çağırdıklarından ailem bu 
duruma zaten alışıktı. 

8 yaşında gurbet ellerde şöhreti 
yakalamak hiç de kolay olmasa 
gerek. Nedir seni bu kadar erken 
olgunlaştıran? 
Gerçekten gurbette doğup 
büyümek ve hayatınızı idame 
ettirmek hiç kolay değil. İki kültür 
arasında gel-gitler yaşıyorsunuz. 
Bu yüzden soruları erken sormaya 
başladım ve erken olgunlaştım. 
Sanat insana gerçekten dayanma 
gücü veriyor. Mutlu hissettiriyor. 
Şu an dünyanın en huzurlu in-
sanıyım diyebilirim. Allah herkesin 

kalbine göre versin. Mutlu olun, 
mutlu edin. Yarının garantisi yok. 
Yaşadıklarım neticesinde ben bu 
durumu çok erken öğrendim ve 
hayatıma tatbik etmeye başladım.

Her zaman oldukça rahat ve kendin-
den emin bir Kubat var karşımızda. 
Sahnelerin ardındaki Kubat’ı merak 
ediyoruz biraz bahseder misin?
Heyecanlıyım ve umarım bu heye-
canım hiç bitmez. Yanımdakiler 
bundan dolayı biraz geriliyor ama 
bunun sebebi de benim mükem-
meliyetçi yapımdır. Fakat bende 
hiç hırs yok. Başarı bağımlısıyım, 
çok çalışkanım ve hassasım ama 
bu hırsla alakalı değil. Sadece 
oyunda hırslıyım. Hiçbir hırs, gü-
zelliğin önüne geçmemeli.

Deyim yerinde ise yediden yetmişe 
her insan seni dinliyor, seviyor ve 
başarını takdir ediyor. Bu işin sırrını 
bizimle paylaşır mısın? 
Bence ‘oldum’ demek en büyük 
hata. Ne katabilirim, öğrenebilirim, 
sorabilirim? Benim için en değerli 
sorular bunlar… Müziğimin tarzı, 

Güçlü sesi, başarılı yorumu ile 
türkülere hayat veren ve mily-

onların kalbinde taht kuran bir 
sanatçı o… Kendine has duruşu 

ve emin tavrından yıllardır ödün 
vermeyen çizgisiyle sanat hayatına 

devam eden bir sanatçı o… Özü 
sözü bir olduğuna inandığımız sa-
nat dünyasının beyefendi ismi Ku-
bat ile birlikteyiz. Biz sorduk ünlü 

sanatçı tüm samimiyetiyle Çekme-
köy2023 okurları için cevapladı. 



yaşı, dili, dini, ırkı yok. Alevisi, Sün-
nisi, herkes dinliyor. Benim babam 
Alevi, annem Sünni’dir. Bütün 
insanları ayırt etmeksizin kucak-
lamam bana duyulan sevginin 
en büyük nedeni diye düşünüyo-
rum. Sevmekten sevilmekten asla 
vazgeçmeyin. Kaybetmez, her 
daim kazanırsınız. Ne güzel bir 
atasözüdür “İyilik et, denize at; 
balık bilmezse halik bilir”.

Dostların en çok hangi özelliklerini 
seviyor?
Sanırım zor gün dostu olmamı. 
Hangi dostum olursa olsun, ‘Dar-
dayım bu lazım, zordayım şunu 
yapabilir miyiz?’ dediğinde gidip 
yardımcı olmak isterim. Sanırım 
onlar da bu yönümü seviyor.

Sanatçı olmasaydın hangi mesleği 
yapmak isterdin?
Çizimim iyi olduğundan mimar 
olabilirdim diye düşünüyorum. 
Mutfakla işim olmamasına rağmen 
aşçı da olabilirdim.☺  

Bakıma, düzene tertibe 
dikkat eder misin?
Evet. Saçımı tarıyorum, parfüm 
seviyorum. Kılık kıyafet konusuna 
çok önem veriyorum. Çok fit adam 
var, benim kadar bakımlı değil. 
Önemli olan yansıttığınız enerji, 
güler yüz, pozitif olmak. Pozitif 
olduğum için şükrederim hep. 

Bildiğimiz kadarıyla duruşundan 
ödün vermeyen, mülayim, kibar ve 
beyefendi bir görüntüye sahipsin. 
Seni ne sinirlendirir?
Söz verilip tutulmaması beni 
gerçekten çileden çıkarır. 

Haksızlığa tahammülüm yok. En 
sevmediğim huyum ise asabiye-
tim. Bu durum bende çok olmaz 
yılda bir ya da iki. Fakat sinir-
lendiğimde birkaç gün kendime 
gelemiyorum. Bu süreçte çok acil 
bir durum hasıl olmadıkça evden 
çıkmamaya çalışıyorum, çünkü 
maalesef bu durum beni hasta 
ediyor.

Ama dışarıdan çok güçlü, kolay yıkıl-
mayacak biri gibi duruyorsun.
Bazen bocalarım ama genelde 
dengeyi kurmayı başarıyorum. 
Yanlış anlaşılmasın gerçekten çok 
güçlü ve ayakları üzerinde sağlam 
duran biriyim. Çok zor ağlayan biri-
yimdir. Bu nedenle birikir, ağlayın-
ca da rahatlarım. 

Senin bardağını neler taşırır?
Sahtekarlık… Ne olursa olsun, her 
şeye rağmen dürüst olacaksın. An-
layışlı ve saygılı olmak 
lazım. Tartışıyorsan 
bile bu saygı 
çerçevesinde 
olmalı. 
Karşımda-

ki saygısızlığına devam ediyorsa 
her şeyi yakarım, hiç umurumda 
olmaz. Saygı ve sevginin olmadığı 
yerde asla işim olmaz.

Peki hırs?
Zerresini bile bende bulamazsın. 
Hatta nefret ederim. Hırsla yapılan 
şeylerin zemininin ne kadar çürük 
olduğunu görmemek için kör 
olmak lazım. Kontrol hep bende 
olmalı.

Eleştirilerden ne kadar etkilenirsin?
Dikkate alırım ama kötü yönde 
etkilenmiyorum. Eleştiriden tutup 
çıkardığın şeyler çok önemli ken-
dini geliştirmek adına. Ama had-
dini aşanlardan bahsetmiyorum 
elbette, onları görmüyorum bile…

En çok gurur duyduğun 
özelliğin ne?
Her durumda içten, samimi ve 
dürüst olmam.

Röportaj Röportaj
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Röportaj Kültür Sanat
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En büyük korkun nedir?
Kalp kırmak, ah almak, birinin 
hakkını yemek. Allah böylesi du-
rumları bana nasip etmesin. Yalnız 
kalmak ve sevdiklerimi kaybetmek 
de en büyük korkularım arasında. 
Sevdiklerim ve sevenlerim benim 
en büyük motivasyon ve enerji 
kaynağım.

Günümüzde herkesin ilk 
hedefi en kısa yoldan 
şöhrete ulaşmak, ünlü 
olmak. Sence şöhret 
neden bu kadar arzu edilir 
hale geldi?
Şöhret ve başarı ken-
diliğinden gelen bir 
durum değil, sabır ve 
fedakarlık isteyen uzun bir 
yolculuk. Gördüklerim ve duy-
duklarım neticesinde şu kanıya 
vardım: Herkesin tek bir amacı 
var: Arzu edilmek. İnsanlar ne 
kadar çok kişi tarafından ne kadar 
çok arzu edilirse o kadar amacı-
na ulaşmış hissediyor. Bunu size 
şöhret dışında hiçbir şey veremez.

Müzik sektörüne dair neyin iyileşme-
sini ve gelişmesini isterdin?
Parası ve lobisi olandan ziyade 
vizyonu ve yeteneği olan insanları 
görmek sektörü geliştirecektir. 
Doğru bir telif sistemi olsa... O 
kadar çok şey var ki düzelmesi 
gereken…

Sence bir insan ne zaman yaşlanır? 
Sana göre bunun bir kriteri var mı?
Ruhsal bir yaşlanmaya inan-
mayanlardanım. Bir şeyi yapmak 
istediğinizde vücudunuz buna izin 
vermiyorsa artık yaşlanmışsınızdır. 
Ancak benim için fiziksel değil, 
ruhsal durum önemli. Sonuçta 
her nefis mutlaka ölümü tadacak. 
Önemli olan o son ana nasıl gel-
diğimizdir.

Evdeki Kubat babayı merak edi-
yoruz. Biraz da ondan bahseder 

misin?
40 yaşıma kadar yalnızdım, o 
yüzden eşimden bile düzenliyim 
ama anlaşıyoruz. Gece yatacak-
sam da etraf dağınıksa toplar, öyle 
yatarım.☺

Güzel bir şey mi evlilik? Bekar arka-
daşlara bu konuda neler söylersin?
Evde kaldığını hissedenlere 
tavsiyem; bir an önce evlenip 
çocuk yapmaları. Evde kalmayan 
için sıkıntı yok. Evlenmeden önce 
eşimle 4-5 yıllık ilişkimiz vardı. 
Buna rağmen evlendikten sonra 
bazı korkularım oldu. “Evlenince 

eşler değişiyor” derler ya, bizde 
bu değişiklik olumlu yönde oldu. 
Daha da anlayışlıyız. Evlenmeden 
önceki arızalar kalmadı.☺

40’ın bir sırrı var mı?
40’ımda ve doğum günümde 

evlendim. Zaman o zaman-
mış, nasip oldu denk geldi 

diyelim. Yoksa özel bir 
durum söz konusu değil.

Fedakarlığın bir sınırı 
olmalı mı? 
Öncelikle ne için ve 
neden fedakarlık 
yaptığına bağlı. Anlamsız 

bir fedakarlığa lüzum 
yok bence. Sonucunda iyi 

şeyler olacaksa fedakar olan 
tarafın bir önemi olmamalı. 

Yapanın değil, yapılma nedeni-
nin bir anlam ve önemi olmalı.

Son olarak Kubat’tan mutluluğun 
tarifini istesem? 
Bence mutluluk farkındalıktan 
geçiyor. Hayatın farkındaysan, ne-
fes alıp veriyorsan, sağlığın yerinde 
ise, bir lokma ekmeğe muhtaç 
değilsen, sevdiklerin ve sevenlerin-
le aynı havayı teneffüs edebiliyor-
san mutlusun daha ne istiyorsun 
Allah’tan. Nefsin istek ve arzuları 
bitmez, nefsin kölesi değil, yüreğin 
eri olacaksın ki mutlu olasın. Elde 
edemediklerine değil, Mevla’nın 
verdiklerine şükredeceksin ki 
mutlu olasın. Mutlu olmak için çok 
nedenimiz var, yeter ki nedenlerin 
kıymetini bilelim. 

Röportaj: Soner KARTAL

Kristal Sapan’da her konunun odak 
noktası çocuklar… Topaçlar, 
misketler, sapanlar, meyve 
dolu ağaçlar ile örülmüş her 

hikâyenin merkezinde çocuklar dönüp 
duruyor. Ancak isimleri, şehirleri, göz-

leri farklı olsa da hepsinin tek bir 
ortak noktası var: Merhametsiz-
likleri. Çocukla çok da bağdaştıra-
mayacağımız bir kelime aslında 

merhametsizlik. Onların daima iyi 
yürekli, merhametli, sevimli hallerini 
görürüz. Ancak herkes gibi onların da 
içinde belki istemeden de olsa ben-
cillikleri ve merhametsizlikleri var.

Yanık Bal isimli hikâyede çocukların bir 
fıstık uğruna ne kadar gaddarlaşabile-
cekleri, istediklerini alamadıkların-
da hiçbir şeyi düşünmeyecekleri an-
latılmış. “Oyalanabileceğimiz koca bir 
bahçeye, dallarından inmediğimiz onca 
ağaca rağmen mevsimi gelince gözümüz 
fıstıklardan başkasını görmezdi. Yalnız iki 
ağaç. Vaktinden önce talan etmeyelim 
diye, o yaz arı kovanlarını tam buraya 
yerleştirdiler. Fıstıklara ulaşamayınca 
hırsımızı öteki ağaçlardan alıyorduk. İlla 
en tepeye tırmanır ayaklarımızın altında 
kırılan dalları umursamazdık.”  Fıstıklara 
ulaşabilmek için her yolu deneyen 
çocuklar ilk önce arılardan kurtulmaları 
gerektiğini biliyorlardı. Bunun için ateş-
li-çıralı ismini taktıkları oyunlarını çözüm 
olarak görmüşlerdi. Tutuşturdukları 
çıralarla oynadıkları bu oyunun tehlikeli 
olmasına aldırış etmiyorlardı. İçlerin-
den birinin tutuşan çırayı arı kovanına 
sokmasıyla başladı her şey. Kovanın 
içine dolan ateş ve duman sebebiyle 
kaçışan arılar onları heyecanlandırıyor, 
kendilerini ve cesaretlerini kanıtlama-

larını sağlıyordu. “Artık herkes yapmak 
istiyordu aynı şeyi. Korkusuzca arıların 
yanına kadar gitmek, alev alev yanan 
çırayı kovana sokup çıkarmak, sonra gün-
lerce arılara nasıl meydan okuduğunu 
anlatmak.” Aralarından ikisi bu işlemi 
başarıyla gerçekleştirdi ve kendilerini 
kanıtladı. Sadece ağabey kardeş kal-
mışlardı. Her oyunda büyüklük taslayıp 
kardeşini sona bırakan ağabey bu 
sefer onu öne sürüyordu. Yanmaya 
devam eden çırayı kovan aralığından 
uzattı. Ancak diğer iki çocuk gibi hız-
lıca çekemediği için içinde ateşli çıra 
olan kovanlar devrildi ve yerdeki kuru 
otlar alev aldı. “Kadın telef olan arılar-
dan geriye ne kaldıysa işte bu bakır tasa 
doldurmuştu. Sofradan kalkarken onu da 
aldı. Kâhyanın sessiz bakışları arasında 
çıktı odadan. Götürüp tel dolaba koydu.”

Bir çocuk merhametsiz olabildiği 
gibi aynı zamanda saf duyguları da 
barındırabiliyor. Çocuk her zaman 
çocuk. Merve Büyükçapar’ın Yas isimli 
hikayesinde de bir çocuğun masum-
luğunu görüyoruz. İkinci evi olarak ad-
landırdığı vişne ağacının kesilmesinin 
ardından yas tutmaya karar veren kah-
ramanımız bu konuda babaannesini 
örnek alıyor. “Bir ağaç için nasıl yas tu-
tulur bilmiyorum. Babaannemin, kaybet-
tiği yakınları için göğsünü titrete titrete 
günlerce ağladığına şahit olmuştum. 
Boğazından lokma geçmediğini, hafta-
larca evden çıkmadığını biliyorum. Vişne 
ağacının arkasından ağlayamam belki 
ama ben de babaannem gibi sevdiğim 
şeylerden uzak durabilirim.” Bunun üze-
rine yas kuralları adını verdiği bir liste 
oluşturmaya karar veren minik kahra-
manımız ilk maddesini  “Yas süresince 

oyun oynanmayacak. Ebe olmak dahil” 
olarak belirledi. Ardından “Yas süresince 
şekerleme yenmeyecek” maddesini de 
ekledi. Aklına başka bir şey gelmeyince 
gün içerisinde sevdiğim şeyler çıkar-
sa onları yazarım diye düşündü. Dışarı 
çıkıp arkadaşlarının yanına gitti. Onu 
oyuna davet ettilerse de kabul etmedi. 
Yas tuttuğunu söylemediği için çeşit-
li bahanelerle onları geçiştirdi. Tabii 
arkadaşlarının ısrar etmemelerine de 
kırıldı. Bu kırgınlığının intikamını ark-
adaşlarının oyununu bozarak aldı. İkindi 
vakti bahçeye kurulan çay sofrasından 
etrafa yayılan mis gibi kokular eşliğinde 
sofraya oturdu. Ancak aynı anda yas ku-
rallarını hatırladı. Yasını kimseye söyle-
mediği için dikkat çekmemek adına sa-
dece çok sevdiği incir reçelinden feragat 
etmişti. Ve ikinci maddenin sonuna 
incir reçelini eklemeyi de unutmadı.

Evlerinin kalabalık olduğu bir gün mi-
safirlerden biri motosikletiyle gelmiş-
ti. Çocukların ilgisini motordan ziyade 
kahramanımızın daldan dala sıçrayışları 
çekiyordu. İçlerinden sadece biri mo-
torla ilgileniyordu. “Motosikletin üstüne 
çıkıp oturmuş, sürüyormuş gibi hare-
ketler yapıyor ara sıra düğmeleri kur-
calıyor. Ne olduğunu anlayamadan 
hareket etti motosiklet. Üstündeki çocuk 
çoktan düşmüştü. Motosiklet yokuş aşağı 
devrilerek gelirken onu durdurabilecek 
tek şey, hatırasını kaşımın üstündeki 
yara izinde taşıdığım vişne ağacıydı.”

20 güzel öyküden oluşan Merve 
Büyükçapar’ın Kristal Sapan isimli hikâye 
kitabı çocukları en iyi şekilde anlama-
mıza ve onların içinden neler çıkabi-
leceğine şahit olmamıza yardım ediyor.
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Kupa Terapi ya da Arapça deyimi ile “Ha-
camat”, Antik Çağlardan beri dünyanın 
birçok ülkesinde uygulanmakta olan 
geleneksel tıbbi yöntemlerden biridir. 
Kupa terapisi ile ilgili belgeler eski 
Mısır'a kadar dayanmaktadır. Eski 
Mısırlılar tarafından yazılan Ebers Papi-
rusları’nda (M.Ö. 1550) kupa terapi ile 
ilgili kayıtlar bulunmuştur. Hipokrat da 
(M.Ö. 460) birçok rahatsızlıklar için kupa 
terapisini tavsiye etmiştir.

Kupa terapi halen geleneksel Çin tıb-
bının temel taşlarından birini oluştur-
maktadır. Çin kamu hastanelerinde çok 
popülerdir ve kupa tedavisi konusunda 
en kapsamlı bilimsel çalışmalar Çin'de 
gerçekleştirilmektedir.   Geleneksel Çin 
tıbbı kaynakları dışında kupa uygula-
ması ile ilgili en detaylı ve sistematik 

bilgi İslam kaynaklarında bulunur. İslami 
gelenekte kupa terapi daha çok haca-
mat olarak kullanılmakta ve Peygam-
berimiz Hz. Muhammed’in bir sünneti 
olarak kabul edilmektedir. Hacamat ile 
ilgili oldukça fazla hadis 
rivayet edilmiştir. Bu hadislerden en 
bilineni Buhari’den rivayet edilen 
“Uyguladığınız tedavilerden en iyisi 
hacamattır” hadisidir. İslam tıbbına 
göre kupa tedavisi uygulaması için özel 
bir gün ya da zaman yoktur ve gerekli 
olduğu zaman uygulanmaktadır. Ancak, 
sağlığın korunması için, hicri ayın ikinci 
yarısındaki “üç tekli günde” yapılması 
uygun görülmüştür. Ayın ikinci yarısın-
daki tekli günlerde (15, 17 19, 21, 23, 
25, 27. günler) yaptırılmasının da uygun 
olduğu bildirilmiştir. 

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI 
TIPTA KUPA  TERAPİ (HACAMAT)

Kupa Tedavisi Nasıl 
Uygulanıyor?
Genel anlamda kupa terapisi, kan 
toplamak için lokal bir cilt bölge-
sinde vakum oluşturmak ve ardından 
ciltten az bir miktarda kan çekmek 
için yüzeysel deri kesileriyle ikinci 
bir vakum oluşturmaya dayanan bir 
tekniktir. Antik çağlardan bu yana bu 
amaç için oyulmuş hayvan boynuz-
ları,  kemikler, bambu,  fındık, deniz 
kabukları, su kabakları, metaller ve 
cam gibi çeşitli malzemeler kul-
lanılmıştır. Günümüzde ise, vakum 
oluşturmak için standart silikon 
bardaklar, lastik bardaklar veya cam 
bardaklar kullanılmaktadır. 

Kupa Tedavisi Farklı 
Kültürlerde Farklı 
Amaçlar İçin Kullanılıyor
Kupa tedavisi farklı kültürlerde farklı 
amaçlar için kullanılmıştır. Örneğin,  
Çinliler cerrahi işlemler sırasında kan 
akışının cerrahi alandan yönlendi-
rilmesine yardımcı olan bir yöntem 
olarak kupa kullanırlarken, Amerika 
ve Avrupa’da   yaygın soğuk algınlığı, 
göğüs enfeksiyonları ve tıkanıklık 
gibi daha yaygın rahatsızlıkları tedavi 
etmek için kullanmışlardır. İslam 
tıbbında ise hacamat, hem çeşitli 

ağrılar ve özellikle baş ağrısı tedavisi 
için hem de hastalıklardan korunma 
maksadıyla uygulanmıştır. 

Sağlık Bakanlığı 
Gözetiminde 
Kupa Tedavisi
Kupa terapi ülkemizde de yaygın bir 
uygulama olup işlem ‘kupa  terapisi’, 
‘şişe çekme’ veya ‘hacamat’ olarak ad-
landırılmaktadır.  Kupa terapi, yakın 
zamana kadar çoğunluğu hekim 
olmayan kişilerin uygulamakta 
olduğu bir yöntem iken, Sağlık 
Bakanlığı’nın 2014 yılında uygulama-

ya koyduğu “Geleneksel ve Tamam-
layıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” 
ile uygulama, Sağlık Bakanlığının 
uygulanmasına izin verdiği 16 
geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi yön-
temlerden biri olmuş, uygulama yet-
kisi sadece Sağlık Bakanlığı’nın izin 
verdiği kurumlardan sertifika almak 
koşulu ile hekimlere verilmiştir.

Kupa Terapi Türleri
Kupa tedavisinde temel prensip, 
hastanın cildine bir vakum oluştur-
mak için cam bardak veya silikon 
bardak yerleştirmektir, böylece kanın, 
vücudun iyileşmesi gereken belirli 
kısımlarında cildin yüzeyine çekilme-
si sağlanır.  Bu prensip doğrultusun-
da kuru kupa, yaş kupa ve masaj 
kupa olmak üzere üç farklı kupa 
yöntemi uygulanmaktadır.
Kuru Kupa, ciltte herhangi bir kesi 
oluşturulmadan yapılan kupa terapi 
şeklidir. Kuru kupa seansı sırasında 
cam bardak veya kap içindeki hava 
pompa ile çekilerek vakum oluşturu-
lur. Yaş (Islak) Kupa,  bistüri ya da 
lanset yardımıyla kupa öncesi küçük 
çizik veya insizyon yapılarak, basınç 
etkisiyle ciltten kanın dışarı akıtıl-
ması işlemidir. Masaj Kupa Terapisi, 
vakum oluşturulmuş kupaların cilt 
üzerinde kaydırılarak yapılan bir 
uygulamadır. 

Prof. Dr. Abdürrahim KOÇYİĞİT
Bezmialem Vakıf Üniversitesi 
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Biyokimya 
Anabilim Dalı Başkanı
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Kupa Terapisi 
Uygulama Noktaları
Hacamat noktaları hakkındaki bilgiler 
eski İslam kaynakları ve yabancı 
literatürlerden edinilen bilgilere göre 
belirlenmektedir. Kaynaklarda genel-
de her bir noktanın hangi hastalıklara 
faydalı olduğu kısaca bahsedilmiştir. 
Birden fazla hastalığı olan hastaların 
hacamat seans aralığı, hacamat ile 
beraber kullanılacak diğer doğal 
yöntemleri ve kullanılacak noktalar 
geleneksel tıp uzmanı tarafından 
belirlenir.

En sık kullanılan kupa bölgeleri, iki 
skapula altı ile vertebralar arası me-
safenin ortası, iki kulak arkası, kalbin 
sırtta izdüşüm alanı, ense çukurunun 
altı (boyun), kafa arkası, omuzlar, bel 
ve kuyruk sokumudur. 
 

Kupa Terapisinin 
Faydaları
Her ne kadar modern tıp hala bu 
tedavinin tüm yararlarından kuşkulu 
olsa da bilim adamları giderek artan 
bir biçimde kupa terapisinin birçok 
hastaya yardımcı olabileceğini kabul 
etmektedir.  Kupa terapi, kan akışını 
teşvik etmek ve kas ve dokuya kan 
dolaşımını arttırmak, hücrelere 
oksijen vermek ve fazla sıvıları ve 
toksinleri serbest bırakıp tahliye 
etmek gibi çeşitli avantajlar sunar. 

Kupa terapisinde, bir hastanın vücu-
dundaki spesifik kupa noktalarında 
emme veya vakumu kullanmanın, 
vücuttaki doğal enerji yollarında-
ki tıkanıklıkların giderilmesine ve 
böylece hastalıkların iyileştirilmesine 
yardımcı olabileceğine inanılmak-
tadır. 
 

Kimlere Kupa 
Terapi Yapılmaz?
Kansızlık, demir eksikliği, hipotansi-
yon, çocuklar, yaşlılar, hamile veya 
mensturasyon dönemindeki kadınlar, 
metastatik kanser hastaları, kemik 
ve kas problemleri olan kişiler, derin 
ven trombozunda kupa terapinin 
uygulanmaması gerekir.

Kupa Terapi 
Yönteminin 
Yan Etkileri
Kupa terapi sonrası, vücudun tedavi 
edilen bölgelerinde, en yaygın 
olarak sırtta, küçük lezyonların veya 
kızarıklıkların kalması yaygındır. 
Bunun nedeni, kanın cildin yüzeyine 
doğru zorlanmasıdır. Kupa yön-
temine bağlı diğer yan etkiler cilt 
lezyonları, yanıklar ve cilt enfeksi-
yonlarını içerir. Bu nedenle, tedavi-
ye başlamadan önce, hastanın yan 
etkilerin yararları ve riskleri hakkında 
terapist ile konuşması önerilir.  

Kupa Yöntemini 
Seçmeden Önce 
Dikkat Edilmesi 
Gereken Hususlar
Kupa tedavisinden önce kişiler,  teda-
vinin kupa hususunda sertifikasyon 
eğitimi almış bir hekim tarafından 
yapılacağından emin olmalıdırlar.  
Hastalar tedavinin riskleri konusunda 
bilgilendirilmeli ve baştan sona tüm 
süreç boyunca kendilerinin süreç ile 
ilgili bilgilendirilmeleri sağlanmalı, 
hastadan iyi bir anamnez alınarak, 
kupa uygulanacak bölgeler tespit 
edilmelidir.  

Sırt, terapi için kullanılan en 
yaygın alandır. Koşullara ve 
hastanın kupa terapi alma 
nedenlerine bağlı olarak he-
kim, kaç kupa kullanacağına 
ve her bir kupanın ne kadar 
kalacağına karar verir. Her 
kupanın süresi, koşulun şid-
detine bağlı olarak beş ila on 
dakika arasında değişebilir.
Kupa uygulama bölgesinde 
kızarıklık ve şişlik oluşturabi-
lirken, nispeten ağrısızdır. 
Bir kupa seansından sonra 
yaşanan izler, birkaç gün ile 
birkaç hafta arasında süre-
bilir. Kızarıklıklar, herhangi 
bir künt travma gibi derin 
değildir. Bu nedenle genelde 
zarar vermezler.

Kupa Terapisi İle 
İlgili 
Bilimsel 
Çalışmalar
Kupa terapisi ile ilgili bilim-
sel çalışmalar özellikle son 
yıllarda artarak sürmektedir. 
PubMed taramasına göre şu 
ana kadar 742 deneysel hay-
van çalışması, klinik çalışma-
lar ve derleme yayımlan-
mıştır. Çalışmalar genellikle 
kupa terapisinin hiper-
tansiyon, astım, diyabet,  
ankilozan spondilit, migren, 
böbrek yetmezliği, amnezi, 
psoriyazis, bel ağrısı, konsti-
pasyon, kas ve iskelet sistem 
ağrıları, sağlığın korunması 
ve proflaktik amaçlı kullanımı 
ile ilgili araştırmalardır ve 
olumlu sonuçlar alındığı 
bildirilmiştir. Örneğin, 2016 
yılında yapılan bir çalışmada, 
alüminyum, kurşun, civa 
ve gümüş gibi ağır toksik 

metaller kupa kanında venöz 
kana göre 2 ila 8 kat daha 
yüksek bulunmuştur. Yine 
2017 yılında yayımlanan bir 
çalışmada yaş kupa terapinin 
migren tedavisinde oldukça 
etkili bir yöntem olduğu 
gösterilmiştir. 

Sonuç
Binlerce yıldır uygulanan 
geleneksel tedavi yöntem-
lerinden biri olan, vakum 
ve kan alma terapilerinin 
birleşimi olan kupa tera-
pi; kolay uygulanabil-
irliği, herkes tarafın-
dan ulaşılabilirliği 
koruyucu hekimlikte 
ve birçok hastalığın 
tedavisinde kul-
lanımı açısından, 
günümüzde gide-
rek tercih 
edilen bir 
yöntem 
olmakla 
birlik-
te, ehil 
olmayan 
kişiler 
tarafından 
yapıldığında ve hijyen koşu-
larına dikkat edilmediğinde 
ciddi komplikasyonlar da 
oluşabilen bir uygulamadır. 
Dolayısıyla,  kupa terapisi 
mutlaka uygulama konusun-
da eğitimi olan bir hekim 
tarafından hijyenik koşullar-
da yapılmalı, yapılan tera-
piler ile ilgili modern tıbbın 
ileri araştırma yöntemleri ile 
pre-klinik ve klinik araştır-
malar yapılarak uygulamalar 
kanıta dayandırılmalı, faydalı 
olduğu bilimsel yöntemlerle 
kanıtlanmış olan uygulama-
ların modern tıbba entegras-
yonu sağlanmalıdır.
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DİN DİLİMİZ 
SORUNLU MU

İlahi mesajın doğru anlaşılıp gereği 
gibi aktarılması kadim bir tartışma 
konusudur. Son zamanlarda üslup 
meselesi de eklenen bu tartışma 
yoğun bir şekilde konuşulup tartışıl-
maktadır. Günümüzde yüz altı ilahiyat 
fakültesi, on bin ilahiyat akademisye-
ni, yüz binleri bulan ilahiyat öğrencisi 
ve yüz binin üzerindeki din görevli-
sine rağmen dinin doğru anlaşılıp 
dosdoğru anlatılamadığı hatırı sayılır 
bir kesim tarafından ileri sürülmekte-
dir. Gerekçe olarak da nezaketin-le-
tafetin yok denecek kadar azaldığı, 
kabalık ve hoşgörüsüzlüğün toplu-
mu sarıp sarmaladığı gösterilir. Ayrı-
ca yalan, gıybet, iftira ve her türlü 
hukuksuzluğa başvurulduğu, kamu 
malına ise fütursuzca el uzatıldığı 
hesaba katılınca dinin gerektiği gibi 
anlaşılamadığı gerçeği de kabul edi-
lecektir. Bu gerçek de tarihi süreç 
içerisinde doğru bir din dili geliştire-
mediğimizi göstermektedir. 

ÜSLUP 
MESELESİ…
Görünen o ki bilgiden de öte 
malumat kargaşasıyla karşı karşıyayız. 
Bizi birleştirmesi gereken dinin bir 
kısım mensupları tarafından tercih 

edilen kırıcı ve yıkıcı üslup, ne yazık 
ki ayrıştırmayı daha çok öne çıkarmış 
durumdadır. Bunda savunduğumuz 
değerleri, bizzat yaşamak ve ha-
yatımızda tatbik etmek varken hep 
başkasına aktarmamızın etkisi de 
büyük olmuştur elbette.

Oysa İslam dünyası olarak ahlak 
konusunda söyleyeceğimiz çok şey 

olmalı. Ne var ki söyleyecek yüzümüz 
yok. Zira inandıklarımızı eyleme 
dönüştüremiyoruz. Daha da önemlisi, 
davranışlarıyla bize Allah’ı ve ahireti 
hatırlatacak, konuşmasıyla bilgimizi 
arttıracak, samimiyetiyle kendisini 
örnek alabileceğimiz şahsiyetlere ihti-
yacımız var. Öyle ki ufku açık bu örnek 
şahsiyetler, trafikte seyrederken hatalı 
uygulamalardan kaçınmayı ve hay-

van haklarına karşı titiz davran-
mayı bile takva sahibi olmanın bir 
gereği sayarlar. Ve dahi asıl olanın, 
yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir 
Müslümanlık olduğu gerçeğini 
öne çıkarırlar.

Bu konuda Kur’an şu öneride bu-
lunur: “Rabbinin yoluna hikmetle, 
güzel öğütle çağır ve onlarla en 
güzel yöntemlerle tartış! Şüphesiz 
Rabbin, kendi yolundan sapan-
ları da doğru yolda olanları da en 
iyi bilendir.” (16/125)  

Ayette özellikle işaret edilen “hik-
met” kavramı doğru ve hızlı karar 
verebilme, söz ve davranışlarda 
doğruyu tutturmak, doğru ve 
güzel işlere yönelmek anlamın-
dadır. Bu yüzden din hakkında 
konuşanların, fetva veren ve 
karar açıklayanların din diline ve 
üsluplarına kılı kırk yararcasına 
dikkat etmeleri, söyledikleriyle de 
uyum içerisinde olmaları oldukça 

önemlidir:

“Ey inananlar! Yapmayacağınız 
şeyleri niçin söyleyip duruyor-
sunuz? Yapmayacağınız şeyi 
söylemeniz Allah nazarında en 
tiksinti veren şeydir.” (61/2-3) 

Zanna, vehme, rüyaya dayalı bil-
gi ile örülmüş bir din dili yerine 
kesin delile, sahih bilgiye dayalı 
aynı zamanda toplumu birleş-
tirici ve bütünleştirici bir dil kul-
lanılmalıdır. Bu dilin, hem gönle, 
hem duyguya hitap eden yönü 
olmakla birlikte makul, mantıklı 
ve akla hitap eden bir içeriği de 
olmalıdır. Bir başka ifade ile akıl 
duyguya, duygu da akla feda 
edilmemelidir. Aksi takdirde dini 
kavramların örselenmesi kaçınıl-
maz olacak; dinin birleştiriciliği 
ve koruyuculuğu bir yana, hayata 
anlam kazandıran niteliği de yok 
olmaya yüz tutacaktır.

Hz. PEYGAMBER’İN

METODU
Ayette işaret edilen “hikmet” kavramına 
yüklenen anlam çerçevesinde bakıldığında 
Resul-i Ekrem, en güzel ve en verimli şekil-
de anlatımını sürdürmüştür. Tebliğ görevi-
ni yaparken özü ve sözü ile tam bir uyum 
içerisinde olmuştur. Kur’an-ı Kerim onun 
başarısını merhametli ve uyumlu olmasına 
bağlamıştır:

“Allah’tan gelen merhamet sayesinde o 
vakit sen onlara yumuşak davrandın. Eğer 
sert, katı kalpli biri olsaydın kuşkusuz 
çevrenden uzaklaşırlardı. O halde onları 
bağışla, kendileri için Allah’tan af dile ve 
toplumu ilgilendiren her konuda onlarla 
istişare et…” (3/159)

Nitekim Hz. Peygamber, tebliğ görevini ye-
rine getirirken Kur’an’ın kendisine yüklediği 
sorumluluğu bihakkın yerine getirmiş, son 
derece nazik ve sevecen bir tavırla hareket 
etmiş, onun bu anlayışı insanlar üzerinde 
müthiş etkili olmuştur.

Netice olarak her mümin, kullandığı dilde 
kardeşliğe halel getirecek iddia, ifade ve 
söylemlerden uzak durmalı, özellikle alim-
ler ve karar verici konumunda bulunan 
kimselerin sorumluluk bilinciyle hareket 
etmeleri büyük önem arz etmektedir. Yüce 
Allah’ın rızasını gözetmek ise her şeyin 
üstündedir. 

Kıssadan hisse: Rivayet odur ki, Osmanlı 
padişahlarından birinin yolu bir tekkeye 
düşer. Sultan, cerrahi şeyhinin sohbetin-
den etkilenmiştir.  Birkaç gün tekkeye de-
vam ettikten sonra Şeyh Efendi’ye; “Buraya 
yaptığım ziyaretten, sizden ve dervişlerden 
ziyadesiyle etkilendim ve memnun kaldım. 
Size destek olmak ve varsa bir ihtiyacınızı 
karşılamak isterim” der. 
Şeyh cevaben der ki:
“Sultanım benim sizden tek bir ricam var: 
Lütfen bir daha tekkemize gelmeyiniz.”
 Sultan hayretler içinde kalınca şeyh, 
gerekçesini anlatmaya devam eder: 
“Siz gelmeden önce dervişlerim Allah rızası 
için zikredip tefekkür ediyorlardı. Fakat siz 
geldikten sonra daha çok sizi düşünmeye 
başladılar. Bu yüzden sultanım, bir daha 
tekkemize gelmemenizi rica ediyorum.”
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Zuhal UFUK
Mekan Tasarımcısı
www.instagram.com/mydesignerzu

zuhalufuk@gmail.com

Mekan tasarlarken bolca aksesuar kullanmayı tercih ediyorum. Aksi takdirde 
mobilyacı dükkanından farksız kalıyor mekanlar. El boyaması porselenler de-
korasyon yaparken sıklıkla tercih ettiğim aksesuarlardan. Çeşitli büyüklük ve 
renklerdeki porselen tabakları duvara birlikte asarak şık köşeler oluşturmayı 
seviyorum. Yıldız Porselen’e ait aşurelikler, karpuz şekerlikler, lokumlukları 
ise aynı renk ve tonlarda bir arada kullanıyorum genelde. Bu tarz aksesuar-
ları dağıtarak kullanmayı tercih etmiyorum. Çünkü dekoratif eşyaları bir ara-
da dizayn etmediğimiz zaman hem göz yoruyor hem karışıklığa neden olu-
yor hem de klasik bir görüntü oluşturuyor. Oysa porselen aksesuarları toplu 
şekilde kullanmak porselenlerin güzelliklerini daha çok ortaya çıkartıyor.

Yıldız Parkı’nın yeşillikleri 
içerisinde, 2. Abdülhamit 
tarafından 1892 yılında 
kurulan Yıldız Porselen 

Fabrikasının, hala bacasının tütüp üretime devam ettiği-
ni biliyor muydunuz?



Köşe Yazısı
24

2
5

O
c

ak
 2

0
19

O
c

ak 2
0

19

Yıldız Porselen Fabrikasında, el boyaması konusun-
da uzman, bir avuç usta sanatçı, sessiz sedasız incecik 
fırçalarıyla yıllardır hünerlerini porselenlere nakşediyorlar. 
Osmanlı’dan günümüze kadar devam eden bu el işçiliği-
nin güzelliği, porselenleri çok daha değerli kılıyor. Kahve 
fincanından avizeye kadar çok çeşitli porselenler boyanıp 
fırınlanarak satış için bu fabrikada hazırlanıyor. Sipariş ver-
erek fabrikada üretilen porselenlere istediğiniz desenleri 
yaptırabilirsiniz. Milli Saraylar Daire Başkanlığının web say-
fasına girerek bu ürünleri inceleyip alışveriş yapma şansınız 
da var. Ayrıca Beylerbeyi Sarayı’nın bahçesinde, fabrika 
girişinde ve Beşiktaş’ta da satış mağazaları bulunuyor.

Geleceğin antikaları olacak bu porselenlerin yapılış 
aşamalarını görmek, el dekoru atölyesindeki san-
atçılarla tanışmak isterseniz hafta içi Yıldız Parkı 
içindeki fabrikaya uğramanızı tavsiye ederim.

ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANIÇekmeköy Belediyesi 
Aylık Kültür Sanat Dergisi

TARLADA İZİMİZ VAR, 
MİLLETİMİZİN KARŞISINA ÇIKACAK 
YÜZÜMÜZ VAR

ŞÜKÜRLER OLSUN...
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VAN'DA ÜRETİLEN 
'DOLUSAVAR' 
SERİ ÜRETİMLE İHRAÇ EDİLİYOR
Van'da üretilen ve gökyüzüne gönderilen ses dal-
gasıyla suyun kristalleşmesini engelleyerek dolu-
nun yağmura dönüşmesini sağlayan ''dolusavar'' 
ihraç edilmeye hazırlanıyor.

Yunanistan'dan Sipariş
İranlı girişimci Yadollah Nasrollahi'nin, tarım ürünlerini 
doludan korumak için üretimini düşündüğü ancak ülkesin-
den gereken desteği göremediği için Van'daki İş Geliştirme 
Merkezi'ne (İŞGEM) başvurarak projelendirdiği "dolusavar" 
adı verilen cihaz, tarım sektöründe ilgi gördü.
"Dolusavar" cihazına yurt içi ve yurt dışından da talep gelirken, 
'dolusavar'ın yurt dışındaki yeni adresi Yunanistan olacak.

İhraç Ediliyor
Yaklaşık bin dönüm alanda etki-
li olan ve cep telefonuna kurulan 
programla kontrol edilebilen cihaz, 
Azerbaycan'a ilk ihracatının ardından, 
Avrupa ülkelerinde de talep görmeye başladı.
Yunanistan'da tarım ürünleri üreten bir firmanın sipariş ettiği 
cihazların üretimi için Van'da çalışmalar hızlandırıldı.

Seri Üretimi Yapılıyor
Nasrollahi, yurt içi ve dışından gelen talepler üzerine; asetilen 
gazın patlatılması sonucu gökyüzüne gönderilen ses dal-
gasıyla suyun kristalleşmesini engelleyerek dolunun yağmura 
dönüşmesini sağlayan cihazın seri üretimine geçtiğini ifade etti.

İLK YERLİ KANSER İLACI 
İNSANDA DENENECEK
Kansere karşı savaşta 
tüm ülkeler yeni tedavi 
yöntemleri, yeni ilaçlar 
geliştirmek için çalışma-
larını sürdürürken, ilk 
yerli kanser ilacı bu yıl 
insanda denenmeye 
başlanacak. Boğaziçi 
Üniversitesi Kimya Bölümü 
Öğretim Üyesi Rana Sanyal, 
tümörü hedefleyen akıllı ilaçta son 
aşamaya geldiklerini söyledi. Farklı kanser türlerinde, tümörü 
hedef alan akıllı kanser ilacına, Avrupa Yatırım Fonu tam 2 
milyon euro destek verdi.

Dünyada pek çok insan kanser tedavisiyle ilgili gelişmeleri 
kendisi ya da ailesinden sevdiği biri için büyük bir dikkat-
le takip ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kanserin 2010 
yılındaki maliyeti 1.16 trilyon dolar. 2015'te 8,8 milyon insanın 
kanser nedeniyle hayatını yitirdiğine dikkat çeken Boğaziçi 
Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rana No-
mak Sanyal, "Hepimizin hayatını etkileyen bu alanda, in-
san hayatında fark yaratabileceğimiz bir şey yapmak iste-
dik. Klinik öncesi çalışmalarda bu farkı yaratabildiğimizi 
gördük. Şimdi sıra insanda. Kanser alanında tümörlü hücre-
leri doğrudan hedef alan ve yan etki açısından son derece 
olumlu sonuçlar veren yeni yerli bir ilaç geliştirdik" dedi.

Kimyasal Molekülden İlaca 
Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden me-
zun olduktan sonra Boston Üniversitesi Kimya Bölümü'nde 
doktora yapan Sanyal, Kaliforniya'da bir biyoteknoloji şirketi 
olan Amgen'de onkoloji ve nöroloji alanlarında araştırmacı 
olarak çalıştı. Sanyal, "Bu özel sektör deneyimim bana, bir 

kimyasal molekülün nasıl ilaç yapılacağını öğretti. 2004 
yılında Türkiye'ye dönerken en büyük hayalim bunların 
Türkiye'de yapılabileceğini kanıtlamaktı. RS Research'ün 
kurucu ortakları olarak yola çıktık. Şu anda bu girişime 
dair çalışmalarımızı yürütürken, bir yandan Boğaziçi 
Üniversitesi'nde Kimya Bölümü'nde öğretim üyesi olarak 
görev yapıyorum. Ayrıca Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri 
Merkezi'nin müdürlüğünü yürütüyorum" dedi.

Avrupa Yatırım Fonu'nun (EIF) kanser ilacı çalışmaları için 
geçen yıl nisan ayında 1.1 milyon euro bir bedeli projeye 
yatırım yaptığını söyleyen Prof. Dr. Sanyal, "Bu yatırım, ülkem-
izde ilaç geliştiren bir biyoteknoloji şirketine yapılmış, bilin-
en en yüksek risk sermayesi yatırımı oldu. Avrupa Yatırım 
Fonu, ilacın klinik çalışmaları için de 900 bin euro yatırım 
yaptı. Bugüne kadar 3 yılda toplam yatırım hacmimizi 2 mil-
yon euro'ya ulaştırmayı başardık ve bu yatırım turu 
kapsamında kısa vadede 3 milyon euro'ya kadar yatırım 
çekmeyi hedefliyoruz" dedi.

Farklı Kanser Türlerini Hedef Alacak
Sanyal, "Dokuya hedefli nanoyapılara öncü bir yaklaşım 
geliştirdik. Bu öncü ilaç taşıyıcı platform, ayarlanabilir po-
limer ve biyobozunur ilaç bağlantılarından oluşuyor ve 
biyolojik moleküllerin eklenebildiği tasarımlara olanak 
tanıyor. Hedefli platform, tedavi sırasında yan etkilerin azal-
masını, etkinliğin artmasını sağlıyor. İlaç portföyümüz, bu 
platformu baz alan ve farklı kanser türleri için geliştirmeye 
devam ettiğimiz moleküllerden oluşuyor. Portföyümüzde 
bulunan tümörü hedefleyen "akıllı" ilaçları 2018 yılından 
itibaren klinik faza taşımayı hedefliyoruz" dedi.

TÜRKİYE'NİN YENİ RADARI: 

ÇAFRAD
Türkiye, sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu yüksek teknoloji 
radar geliştirme ve üretme yeteneğine kavuşuyor. Savunma 
Sanayii Başkanlığı (SSB) ve ASELSAN arasında, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığının ihtiyacı TF-2000 hava savunma muhribinin 
ana sensörü olacak milli çok fonksiyonlu aktif faz dizinli radar 
sisteminin geliştirilmesi amacıyla imzalanan Çok Fonksiyonlu 
Faz Dizinli Radar (ÇAFRAD) Faz-1 Projesi kapsamında önemli 
bir aşama başarıyla gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, ÇAFRAD sisteminin aktif faz dizinli antene 
sahip Çok Fonksiyonlu Radarı (ÇFR) ve Aydınlatma Radarı'nın 
(AYR) tek yüzlü versiyonları olan ÇFR-1 ve AYR-1 sistemleriyle 
elektronik tarama yapan, dönmeyen tipte antene sahip, IFF 
sisteminden oluşan Teknoloji Gösterim Prototipi'nin gelişti-
rilmesi hedeflendi. Fabrika kabul testleri başarıyla tama-
mlanan ÇAFRAD sistemi, geçici kabul testleri için kasım 
ayında TCG Göksu (F-497) Fırkateyni'nin helikopter pistine 
konuşlandırıldı, gemideki Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) 
füzesine entegre edildi. Projenin son adımı olan atışlı testler 
ise 11-14 Aralık'ta gerçekleştirildi. ÇFR-1 Sistemi, Türk Ha-
vacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen yüksek hı-
zlı hedef uçak Şimşek'i tespit ve takip ederken, AYR-1 Sistemi 
ESSM füzesinin güdüm ve aydınlatmasını yaptı. Böylece hedef 
uçak Şimşek, yüksek hassasiyetle ve ilk seferde başarılı şekilde 
imha edildi.

Bu sayede hükümetin İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda yer 
alan, "ÇAFRAD Faz-1 Projesi kapsamında kabul testleri, 
sistemin kurulumunun yapılması ve sistem kullanılarak 
güdümlü mermiyle atış testlerinin gerçekleştirilmesi" ey-
lemi de yerine getirilmiş oldu.

Uzun Menzilli Hava Resmini Çıkaracak
ÇAFRAD, TF-2000 gemisinin üzerine konulacak ve geminin 
beyni olacak. Radar, uzun menzilde su üstü ve hava hedef-
lerinin tespit ve takibini gerçekleştirecek, gemide bulunan 
güdümlü mermiyi yönlendirerek bu hedeflerin imhasını 
sağlayacak. ÇAFRAD içindeki radar sistemleri, platformlara 
ayrı ayrı entegre edilebiliyor. Söz konusu sistemler hep birlik-
te iken uzun menzilli hava resminin detaylı olarak oluşturul-
masına ve eş zamanlı birçok görevin icrasına imkan sağlıyor. X 
bantta çalışan ve aktif faz dizinli bir radar olan ÇAFRAD, elek-
tronik tarama sayesinde dönen herhangi bir parçaya ihtiyaç 
duymuyor. Aynı anda çok fazla sayıda hedefi tespit ve takip 
edebilen ÇAFRAD, ayrıca aynı anda çok sayıda güdümlü mer-
miyi yönlendirebilme özelliğine sahip bulunuyor. ÇAFRAD 
teslimatlarının 2023’te başlaması hedefleniyor.



Röportaj Köşe Yazısı
2

8
2

9
O

c
ak

 2
0

19
O

c
ak 2

0
19

Ayşe Şule Bilgiç’i Türkiye’nin markalaşan 
ilk yerli çizgi film projesi olan Pepee’nin 
senarist ve yapımcısı olarak tanıdık. 
2009’da TRT’de yayınlanmaya başla-
nan Pepee, Türk kültürüne ait ögeleri 
bir çizgi filmde toplayarak kısa süre-
de tüm anne ve çocukların sevgilisi 
haline geldi ve hem eğitici hem de 
eğlendirici içeriğiyle çizgi film sek-
töründe önemli bir açığı doldurdu. 
Tüm çocukların yüreğine girme 
düşüncesiyle yola çıkan Pepee’nin 
hikayesini Ayşe Şule Bilgiç’ten din-
ledik. 

Motosiklet dergisi, motoyaşam program-
ları, yazarlık, oyunculuk, yönetmenlik, 
yapımcılık… Bu alanların hepsine el attınız. 
Üretmek ne anlam ifade ediyor sizin için? 
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 
okurken mesleğin her alanı ile ilgileneceğim 
diye hedef koydum kendime. Bir iletişimci olarak 
okuduğum bölümün bana getirilerini tartmak ve 
yönümü buna göre çizmek durumundaydım. Bu 
nedenle iletişimin tüm ayaklarını deneyerek ve 
bilgi sahibi olarak ne yapacağıma karar vermek 
istedim. Reklamcılar Derneği’nin açtığı “Yaratıcı 
Beyinler” sınavını kazandım ve reklam ajansında 
Junior Reklam Yazarı olarak çalışmaya başladım. 
Burada tecrübe edindikten sonra 2003 yılında 
‘Rüzgarın Kızı’ takma adıyla Hürriyet gazetesi-
nin ‘Otoyaşam’ ekinde ‘Motoyaşam’ sayfasını 
hazırlamaya başladım. Aynı dönemde CNN 
Türk’te ‘Rüzgarın Kızı’ isimli motosiklet-
li gezi programını hazırladım ve sun-
dum. Oyunculuk deneyimini ‘Gönülçe-

len, Hacı, Kurşun Yarası, Bir İstanbul 
Masalı’ dizileriyle yaşadım. 2007’de 
Star TV’de yayınlanan, Türkiye’de ilk 
kez bir köpeğin başrolde oynadığı 
‘Pulsar’ adlı dizinin yapımcılığını 
ve yönetmenliğini üstlendim.

Yaptığım ve yer aldığım her işte farklı 
fikirler ve projeler ürettim. Üretmek 
insanın doğasında var. Farklı dallarda 
çalışıp artık ne yapmam gerektiğine 
karar verdiğim anda şöyle düşündüm: 
‘Ya birinin düşüne ortak olacağım ya 
da kendi düşümü kuracağım.’ Bu be-
nim yol göstericim oldu. Çocuklara do-
kunma ve onlar için bir şeyler yapma 
fikri beni çok heyecanlandırdı. Böylece 
çocuklar için bir şeyler üretmem ge-
rektiğine karar verdim. Onlar için 
yararlı projeler sunmak benim için 
çok önemliydi. Düşyeri olarak hem 
ebeveynler hem de çocuklar için farklı 
içerikler üretmeye ve paylaşmaya de-
vam ediyoruz.

Türkiye’nin ilk yerli çizgi filmi 
Pepee’nin yapımcılığını üstlen-
diniz. Neydi sizi motive 
eden, çocuklara yönelik bir 
alanda ilerlemenizi sağlayan? 

Yukarıda bahsettiğim farklı alanlarda 
edindiğim tecrübeler benim için çok 
iyi bir yol gösterici oldu. Bu neden-
le şöyle düşündüm; Pepee bir anne 
adayının, ‘‘Bir gün çocuğum olursa bu 
çocuğa ne izleteceğim?’’ sorusu aklı-
ma düştüğü gün başlayan bir proje. 
Kendi çocuklarıma ne yediriyorsam ne 
içiriyorsam, ne öğretiyorsam hepsini 
markalar yaratarak, bir kitle iletişim 
uzmanı olarak dünyanın bütün çocuk-
larına önerebilirim düşü ile doğan 
bir marka hikayesi Pepee. Çocuklara 
yönelik bir alanda ilerlememi sağlayan 
en önemli etken, 9 yıl önce bir anne 
adayı olarak Ayşe Şule’nin düşünceleri 
ve fikirleri. Çocuklar çok masum ve çok 
savunmasız. Biz onları nasıl yönlendi-
rirsek o şekilde öğreniyor ve gelişiyor-
lar. Çocuklara yararlı olan projelerde 
yer almak, yönlendirici ve bilgilendirici 
olmak benim en büyük motivasyo-
num. 
Bugün baktığımızda Pepee adına 
üniversitelerin hazırladığı 12 tane tez 
bulunuyor. Bu hazırlanan tezlerde 
Pepee izleyen çocuğun kazanımları yer 
alıyor. Bu da bizlere bir annenin kendi 
çocukları için yapmak istediklerinin 
-Pepee’nin- dünyanın bütün çocuk-

ları için yaptığı bilimsel bir çalışmanın 
ürünü olduğunu gösteriyor. 

Pepee’deki yerlilik/millilik vurgu-
su çok dikkat çekti. Bu anlamda 
Pepee nasıl bir açığı doldurdu ve 
ne tür geri dönüşler aldınız?
Pepee ilk günden bu yana Düşyeri’nin 
çocuk üzerinden değil, ‘Çocuklar İçin’ 
ürün ve hizmetler geliştirme düstu-
ru ile vücuda geliyor. Türkiye’de tüm 
araştırmaların ‘bu ülkede çizgi film 
yapılamaz, yapımı için yeterli iş gücü, 
yayınlanacak kanal, üretim maliyetle-
rini karşılayacak bir pazar’ olmadığını 
gösterdiği bir dönemde, ‘’İmkansız 
diye bir şey yoktur’’ diyerek öncelikle 
Türkiye’nin tüm çocuklarının yüreğine 
girme hedefi ile yola çıkan bir karak-
ter oldu. 2 sene gibi kısa bir sürede 
Türkiye’de yüzde 98 marka bilinirliği 
ile bu iddiasını gerçekleştirdi. Pepee, 
Türkiye’nin ilk markalaşan çizgi film 
karakteri ve Türkiye’nin tüm anne ve 
çocuklarına katma değer sağlayan yol 
arkadaşı oldu. 
Pepee’nin bilimsel bir çalışma yöntemi 
ile hayata geçmiş olması çok önem-
li. Sanattan, bilimden, teknolojiden, 
matematikten, mühendislikten besle
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nerek üretilen içeriklerin hedef yaş 
grubu için pedagog, uzman psikolog, 
çocuk gelişim uzmanları, eğitim bilim-
ciler eşliğinde bir anne hassasiyeti ile 
hazırlanmış olmasının başarısında 
büyük etken olduğunu düşünüyoruz. 
Ayrıca senaryo ve müziklerin 
tasarımının genel başarısının da pro-
jenin başarısında büyük rol oynadığını 
söyleyebiliriz.
Düşyeri olarak yaklaşık 50 marka ile iş 
birliğimiz bulunuyor. Bu sayıyla bera-
ber artık Türkiye’de rüştümüzü ispat-
ladığımızı düşünüyorum. Pepee ile 
ilgili olumlu geri dönüşler bizleri çok 
mutlu ediyor. Pepee’den herkesin öğ-
rendiği bir bilgi var. Çocuklar olduğu 
kadar anne babalar da ilgiyle takip 
ediyor. Pepee bizden biri bu nedenle 
çok kolay benimsendi ve sevildi. Her 
çocuk ya da her anne baba kendinden 
bir şeyler buluyor. Türkiye’de eğitici 
ama aynı zamanda eğlendirici içerikler 
çok fazla yoktu. Biz Düşyeri olarak 
bunu sağladık ve bu açığı doldurduk 
diye düşünüyorum.

Genelde çizgi film karakterleri 
olduğu yaşta kalır. Pepee neden 
büyüdü?  
Aslında Pepee büyümedi. Sadece ana-
okuluna başladı. Pepee bir yaş grubu 
aralığını temsil ediyor. Kesin yaşı şudur 
demek zor. Bu yola çıktığımız zaman 
okul öncesi çocukları hedef aldık. 
Pepee’nin bir bölümünde ‘Büyüme’ 
konusunu işledik. Çocuklarda büyüme 
kavramı bazen tedirgin edici olabiliyor 
ya da çocuk bunun ne olduğunu an-
lamıyor. Bunu çocuğun anlayabileceği 
şekilde anlatarak aslında büyümenin 
güzel ve eğlenceli olduğunu vurgu-
ladık. 

Pepee haricinde yapımcılığını 
üstlendiğiniz başka karakterler de 
var: Aydamaya, RGG Ayas, Leliko, 
Pisi... Karakterleri oluştururken 
olmazsa olmazlarınız neler? Çocuk 
gelişim uzmanlardan hangi nokta-
larda destek alıyorsunuz? 

Hazırladığımız programları ve çizgi 
filmleri çocuklar izliyor. Bizler, 

çocukların anlayabileceği bir şekilde 
çizgi filmleri tasarlıyoruz. İşte bu nok-
tada karakterin çocuğa nasıl bir katkısı 
olması gerekiyor, nasıl planlarsak daha 
verimli ve öğretici oluruz kısmında 
çocuk gelişim uzmanlarından yardım 
alıyoruz. Hazırladığımız bölümler ve 
karakterler ile ilgili yönlendirmeler 
rica ediyoruz.  Yaptığımız işin katma 
değer yaratmasını çok önemsiyoruz. 
Çalıştığımız pek çok pedagog, uzman 
psikolog, eğitim danışmanı, çocuk 
gelişim uzmanı, akademisyen ve 
eğitimci var. 

Ülke olarak neden çizgi film sek-
töründe bu kadar az ürün ortaya 
çıkartıyoruz? Sizce sektördeki en 
büyük eksik nedir?
Ülkemizde çizgi film sektörü üzerinde 
durulmamış, bir şeyler katılmamış bir 
sektör. Maliyetlerin yüksek olması, ye-
terli kalifiye elemanın bulunmaması 
çizgi film yapılmamasında en büyük 
etkeni oluşturuyor. Biz bu işe başlama-
dan önce hangi iş kalemini nasıl ya-

parız diye düşündük, araştırdık. 
Kimsenin çizgi filmden doğa-

cak markaların tutunabi-
leceğine dair inancı yok-

tu. Pek çok kişi çizgi film 
yapmayı düşünmüyor-
du çünkü çok maliyetli 
ve nasıl yapılacağını 
kimsenin bilmediği, 

iş gücünün olmadığı, 
yayınlanacak bir kanalın 

olmadığı, ulusal kanallarda 
bir bölümüne 150 dolar verilen 
ama bir bölümü 150 bin dolar 
civarına üretilebilen bir konu 

kimsenin ilgisini çekmiyordu. 
Ben hayatta imkansız diye bir 

şeyin olduğuna inanmıyorum. 
Hiçbir zaman da inanmadım. 
Herkes bu iş olmaz, bu sadece 
bir düş derken ben kurduğum 

düşlerin ciddiyetle gerçekleşebi-
leceğine inanıp 2008 yılında bu işi 
yapmaya karar verdim. Yurtdışında 

70 kişi ile yapılan bu işin 3 kişi tarafın-
dan yapılabileceğine inandım ve 
yaptım. Pepee’yi tüm imkansızlıklara 
kulağımı tıkayarak hayata geçirdim. 

Çeşitli girişimcilik ödülleri al-
dığınızı biliyoruz. Çalışma ha-
yatında kadın olarak yer almanın 
zorluklarını yaşadınız mı?
Ben bir kadın olarak zorlandığımı hiç 
anımsamıyorum. İnsan olarak zor-
landığım oldu ama erkek olsaydım 
şuralarda daha kolay olurdu diye 
düşündüğüm hiçbir konu yaşamadım 
çünkü çocukluğumdan beri cinsi-
yet ayırımı yok benim gözümde, 
sizde olmazsa çevreden de bu yönde 

besleniyorsunuz. Bence hatta tam 
tersine erkeklerin bile yapmakta zor-
landığı pek çok şeyi başarabildim 
ama erkekleri aşma gibi bir derdim 
olduğu için değil; istedim, yaptım ve 
başardım. Kadınlar yapamaz kısmını 
hiç dağarcığıma almadan. Türkiye’nin 
uluslararası yarışmalara katılan, ilk 
kadın motosiklet off road yarışçısı 
oldum.

2 çocuk annesisiniz. Anne olduk-
tan sonra hayatınızda ne değişti? 
2 çocuğum var ama Pepee ile beraber 
durum biraz daha değişti. Düşyeri’ni 
kurduğum andan itibaren bütün 
çocukların annesi olma anlayışı ile 

hareket ediyorum. Artık çocuklara 
daha fazla nasıl yardımcı ve öğretici 
olurum diye düşünüyorum. 
 
Fenerbahçe Spor Kulübü ile or-
taklaşa Düşyeri Çocuk Deneyim 
Kulübü’nü kurdunuz. Bu proje hak-
kında bilgi verir misiniz?
Düşyeri Deneyim Kulübü bizim kendi 
kitlemizle buluştuğumuz, çocuklara 
farklı deneyimler yaşattığımız bir yer. 
Hayata geçirdiğimiz Düşyeri Deneyim 
Kulübü’nde; çocukları bilim, teknolo-
ji, mühendislik, matematik bilimlerini 
anlatarak sanatla tanıştırabileceğimiz 
bir ortam mevcut.  Her hafta sonu 
farklı bir tiyatro oyunu var. Çocukların 
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yanında ebeveynlere de hitap eden bu yer aile-çocuk 
ilişkisinin gelişmesine de katkı sağlıyor. Aynı zamanda 
Düşyeri Deneyim Kulübü, ebeveynlerin kahvelerini 
içip keyifli sohbet ederken, çocuklarını görebilecek-
leri bir alanda özel içeriklerle eğlenerek öğrendikle-
rine şahit oldukları, hiçbir yerde olmayan çocuk oyun-
larını izleyebildikleri ‘Düşyeri Sahne’ ile çocuklarını 
kaliteli tiyatro oyunları ile buluşturabildikleri özel bir 
alan. Sosyal medyada Fenerbahçe Düşyeri hesaplarını 
takip edebilir okuyucularımız.

AYŞE ŞULE BİLGİÇ KİMDİR? 
4 Haziran 1978 tarihinde Adıyaman‘ın Besni ilçesinde 
doğan Ayşe Şule Bilgiç, Aslen  Gazianteplidir. 1995 
yılında İstanbul Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nden, 
2000 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakülte-
si’nden mezun oldu. Üniversite 3. sınıfta Reklam-
cılık Derneği’nin açtığı Yaratıcı Beyinler sınavını 
kazandı. İletişim Fakültesi mezunu olması se-
bebi ile gazetecilikten hiç kopmayan Ayşe Şule 

Bilgiç, 2003 yılında  Hürriyet gazetesinde 
“Otoyaşam” ekinde “Rüzgarın Kızı” takma 

adı ile Motoyaşam sayfasında motosiklet 
konularında yazarlık yaptı. Ayrıca aynı 
dönemde  CNN Türk‘te “Rüzgarın Kızı” 
isimli motosikletli gezi televizyon prog-
ramı hazırladı ve sundu. Aynı dönemde 
kendi şirketini kurdu ve “2Teker” adlı 
Türkiye’nin % 100 Türk içerikli ilk Mo-
tosiklet Dergisi’ni çıkardı.

2004 yılında TV ve sinema sektörüne 
adım atarak “Hayal Dünyası” adlı 
kendi yapım ve prodüksiyon şirketi-
ni kurdu. 2006 yılında ilk yapımcılık 
tecrübesini yaşadı. TRT 1 için Gönül
Salıncağı adlı dizi filmde hem 
senaryoları yazdı, hem oynadı. 
2007’de STAR TV’de yine Pulsar adlı 

Türkiye’nin ilk köpek başrollü dizi 
filminin yapımcılığını ve yönetmen-

liğini üstlendi. Aynı yıl, Düşyeri Çizgi Film 
Stüdyosu’nu kurdu ve yıllarca Türkiye’de 
oluşturmayı düşlediği çizgi film sektörüne, 
kendi yazdığı “Pepee” karakteriyle dam-

gasını vurdu. Pepee’nin hikaye ve sena-
ryosunu kurguladı, konsept tasarımını 

ekip arkadaşlarıyla yaptı. 2011 yılında, 
JCI – Genç Liderler ve Girişimci-
ler Derneği’nden, “Global Girişimcilik 
Haftası Özel Ödülü”nü alan Bilgiç; çiz-

gi filme yaptığı yatırımlardan dolayı Es-
kişehir Genç Girişimciler Kurulu tarafın-
dan, “Yılın Genç Girişimcisi Ödülü: Sıradışı 

Genç Girişimcisi” seçildi.
Yazdığı Pepee karakteri ise 2012 yılında “3. Antalya 
Televizyon Ödülü: En iyi Çocuk Programı” ve “Troya 
Kültür-Sanat Ödülleri: Halk Oyunları” ödüllerini aldı.

Röportaj: Zeynep YILMAZ

?BUNLARI

BİLİYOR
MUSUNUZ

Eşeklerin gözleri 
dört ayaklarını 
da görebilecek 
şekildedir.

Dünyada en 
çok yetiştirilen 
meyve elmadır.

Yılanlar 3 yıl kadar 
uyuyabilirler.

Çin Seddi 6.500 kilometre 
uzunluktadır. Bu uzunluk 
Türkiye’nin en doğusu ile en 
batısı arasındaki uzunluğun 
dört katından fazladır.

Dünyada ilk otoyol Alman-
ya’da yapılmış ve “Otoban” 
denilmiştir.Altın, doğal dünya madeni 

değildir. Yeryüzündeki bütün 
altınlar 3,5 milyar yıl önce 
dünyaya yağan bir meteor 
yağmurunun kalıntılarıdır.

Deniz kobrası dünyanın 
en zehirli yılanıdır.

Dünyada yetişen 
9000 bitki türünden 
3000’i Türkiye’ye ait 
endemik türdür.

Bir adım atmak için 200 
kasınızı kullanırsınız. Telefonu uçak moduna alıp 

şarja takarak % 50 daha hızlı 
şarj olmasını sağlayabilirsiniz.



Köşe Yazısı Köşe Yazısı
3

4
3

5
O

c
ak

 2
0

19
O

c
ak 2

0
19

Yürüme güçlüğü, ayaklarda ve bacak-
larda uyuşma, ağrı ve bazen güç kaybı 
gibi belirtiler nedeniyle teşhis sırasında 
çoğunlukla fıtık ile karıştırılan dar kanal 
hastalığında hastanın şikayetleriyle bir-
likte radyolojik tetkik yaptırması önem 
taşır. 

Türkiye’de özellikle yaşı ilerlemiş, kilo 
sorunu olan kadınlarda daha fazla 
rastlanan dar kanal hastalığı eğer tedavi 

edilmezse hastalarda felç gibi geri 
dönüşü olmayan hasarlara yol açar. 
Kamuoyunda bilinenin aksine oldukça 
sık rastlanan dar kanal hastalığı, omurlar 
arasında bulunan disklerin, omurga 
eklemlerinin ve bağların yapısının 
zamanla bozulmasıyla meydana gelir. 
Halk arasında bel kireçlenmesi olarak da 
bilinen bu hastalıkta özellikle yürüme 
ile birlikte şikayetler başlar. Bacak ve 
ayaklarda başlayan uyuşmalar, karın-

Dar Kanal
Hastalığına

Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi 
Anabilim Dalı Başkanı

calanmalar ve ağrı şikayetleri ile 
hastaların yolda dinlenmek zorunda 
bırakması ise dar kanal hastalığının en 

önemli belirtileri arasında 
bulunur.

İleri 
yaştaki 

kilolu 
kadınlar risk 

altında
Dar kanal hastalığı boyun, bel ve 

sırtta olmak üzere omurganın üç farklı 
yerinde görülebilir. Dar kanal hastalığı 
omurganın yaşlanması sonucu 
meydana geldiğinden genellikle ileri 
yaşlarda görülür. Özellikle kilo fazlası 
olan kadınlarda sık rastlanır. Belde 
görülen hastalığın belirtileri genelde 
bel fıtığı ile karıştırılır. Bacak ve ayak-
larda uyuşma, karıncalanma ve yanma 
hissi, ağrı ve güçsüzlük şikayetleri 
olan hastaların doktora başvurmaları 
gerekir.

Şikayeti olmayan 
dar kanal hastalarına 
ameliyat önerilmez
Dar omurga kanalı rahatsızlığı, sessiz 
bir şekilde ilerleyerek ileri yaşlarda 
kendini gösterir ve teşhisin doğru 
olarak konması gerekir. Hastalarda 
bulgulara göre cerrahi ya da cerrahi 
olmayan tedaviler uygulanır. Bu aşama 
şu şekilde özetlenebilir: hasta şikayet-
leri sonrasında doktora başvurur, 
muayene olur ve daha sonra radyolo-

jik tetkikler yaptırılır. Eğer MR, to-
mografi ve röntgen sonuçları da klinik 
bulguları destekliyorsa hastaya dar 
kanal teşhisi konur. Hastalığın geldiği 
aşamaya göre koruyucu tedavi ya da 
operasyona karar verilir. Aslında dar 
kanal hastalarının az bir kısmının 
ameliyata ihtiyacı vardır. Eğer hastada 
günlük yaşam kalitesini düşürecek 
belirtiler ile ağrı, sızı, uyuşma gibi 
şikayetler yoksa ve hastalarımız uzun 
mesafeler yürüyebiliyorsa bu hastalara 
ameliyat yapılmaz. Bu durumda hasta 
genellikle Fizik Tedavi ve Algoloji (Ağrı) 
klinikleri ile birlikte değerlendirilir.

Mikro cerrahi 
yönetimiyle 
ameliyat mümkün
Gelişen teknolojiyle birlikte dar kanal 
operasyonlarında farklı teknikler uygu-
lanır. Klasik cerrahide genelde omur-
ganın arka kısmı çıkarılarak rahatlatılır. 
Ancak bazı durumlarda omurganın 
kaymasını önlemek için vidalar da 
kullanılabilir. Son yıllarda dikkat çeken 
bir yöntem olan Mikrocerrahi ile 
yapılan ameliyatlarda omurga genel-
likle küçük bir açıklıktan rahatlatılır. 
Mikrocerrahi yönteminde küçük bir cilt 
kesiğiyle, tek taraftan içeriye girilir ve 
omurga kanalı genişletilerek sinirler 
rahatlatılır. Bu yöntemle ameliyat 
edildiğinde hastalar iyileşme sürecini 
genellikle daha rahat atlatır. Ancak 
bu yöntem her dar kanal hastasına 
uygulanmaz. Bunun için doktorun 
hastalığın durumuna göre karar ver-
mesi gerekir. 

Sağlık ve Yaşam Dergisi’ne 
katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Dikkat!



AYŞE DURUL ASLAN'DAN 
ÇOCUKLAR İÇİN 

EV YAPIMI LEZZETLER

Yeni bir yılın, yepyeni bir ayın-
dan yeni tariflerle MERHABA.
Çıkarın kilerinizden yazın hazır-
ladığınız domates konservele-
rini... Nefis bir domates çorbası 
yapacağız. Sütlü ve besleyici, 
çocuklar çok sevecek :) 
Yanında da öğünü kapatacağına 
garanti verdiğim bir börek var. 

Başrollerini kış mevsiminin fa-
vori sebzesi pırasanın oynadığı 
bu börek o kadar lezzetli ki... 
Evdekiler sebze sevmez de-
meyin, muhakkak bu tarifleri 
deneyin.

Şimdiden afiyet olsun.

DOMATES ÇORBASI
Malzemeler5-6 adet domatesin rendesi1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un2 yemek kaşığı tereyağıTuz ve baharatlar
Aldığı kadar su

YapılışıTereyağı ve un tencerede kavrulur.Rendelenen domatesler eklenerek 1-2 dk çevrilir. Sıcak su eklenerek 15-20 dk pişirilir.Süt ilave edilerek bir taşım daha kaynatılır.Tuz ve baharatlar ilave edilerek servis edilir.Afiyet olsun.

PIRASALI TAVŞANLAR
Malzemeler

3 yumurta

2 sap ince doğranmış 

pırasa (çiğ olarak)

1 adet rendelenmiş 

havuç 

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı ufalanmış 

beyaz peynir

2/3 çay bardağı zey-

tinyağı

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz 

1 su bardağı mısır unu 

Dereotu

Dilediğiniz baharatlar

Yapılışı

Yumurtalar çırpılarak, 

sebzeler hariç diğer 

malzemeler eklenerek 

karıştırılır.

İnce doğranmış 

pırasa, rendelenmiş 

havuç ve dereotu 

katılarak yağlanmış 

fırın kabında 180 C’de 

üzeri kızarıncaya 

kadar pişirilir.

Dilediğiniz şekilde ke-

sip servis edebilirsiniz, 

İsterseniz tavada alt-

lı-üstlü de pişirebi-

lirsiniz.

Afiyet olsun.

Yorum ve
önerilerinizi 

istiridye-incisi@hotmail.com 
adresine

yazabilirsiniz.
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Ev Yapımı Lezzetler



EN UZUN GECEDE
 KIYASIYA
YARIŞTILAR

Çekmeköy ormanları en 

uzun gece koşusuna ev sa-

hipliği yaptı.

Yılın en uzun gecesi Çekmeköy’de 

macera dolu bir yarışla geçti. 

Çekmeköy Belediyesi ve Uzune-

tap  tarafından gerçekleştirilen, 

yüzlerce sporcunun katıldığı “En 

Uzun Gecede Koş ya da Pedal-

la” yarışına bu yıl da Taşdelen 

Mesire Alanı ev sahipliği yaptı. 

Koşu ya da bisiklet olmak üzere 

iki farklı dalda eşzamanlı olarak 

gerçekleşen yarış; koşu 8 km, koşu 

20 km, ultra maraton 60 km ve 

bisiklet 20 km olmak üzere 4 ayrı 

kategoride yapıldı.

 

Karanlık ormanda başlarına 

ve ayak bileklerine taktıkları 

ışıklarla yollarını bulmaya 

çalışan yarışmacılara her 100 

metrede bir asılan fosforlu 

bezler yön gösterdi. Belirli 

aralıklarda bulunan kontrol 

noktalarında yiyecek- içecek 

takviyesi yapıldı.

Soğuk havanın yanı sıra zorlu 

parkurda mücadele eden sporcu-

lar başlangıç alanında kurulan 

alanda doyasıya eğlendi. Spor-

cular; yakılan ateş etrafında 

ısınırken, sıcak çaylarını yudum-

layıp bando eşliğinde dans eder-

ek doyasıya eğlendiler.

Kültür Sanat Haber
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Japonya ve Türkiye geleneksel 
değerlere sahiplik, aile 
yapısı ve toplumsal 
ilişkiler bakımından 
benzerlik göster-
mektedir. Bu ben-
zerlikler iki ülke 
halkının birbirine 
sevgi ve sempati 
duymasını sağlarken 
yakın tarihte iki 
ülkenin yakınlaşmasını 
sağlayan çeşitli konular 
da bulunmaktadır.

2018 yılının 
Çin’de ‘Türki-
ye Turizm 
Yılı’ ilan 
edilmesi-
nin ardın-
dan 2019 
yılında da 
Japonya’da 
‘Türkiye Yılı’ 
ilan edildi. 
Gerçekleştirilen 
festival programında 
müzik dinletisinin yanı sıra Japonya 
kültürünü yansıtan gösteriler de 
sunuldu.

2019 yılının Japonya’da Türkiye Yılı 
ilan edilmesinin ardından Gazete-
ci-Yazar Erdal Güven’in Tahran’dan 
Kaçış adlı romanı Yuvaya Dönüş 
ismi ile sinemaya uyarlanarak 
Japonya’da Türkiye Yılı Ana Projesi 
olarak gösterime girecek. Yö-
netmenliğini Hakan Kurşun’un 
yaptığı başrollerini Furkan Palalı, 

Burhan Öçal, Ayten Uncuoğlu ve 
Japon oyuncu Megumi Masaki’nin 
paylaştığı Yuvaya Dönüş adlı film 
İran-Irak Savaşı sırasında Tahran’da 
mahsur kalan 215 Japon vatan-
daşının Türkiye’ye getirilmesini 
anlatmaktadır.

1985 yılında İran-Irak Savaşı bütün 
şiddetiyle devam ederken Tahran’ı 
bombalayacağını ilan eden Irak, 
yabancı vatandaşları şehri terk et-
meleri için uyardı. Uçak bulu-
namadığı için Tahran’ı terk ede-

meyen 215 Japon 
vatandaşının ülkeden 
çıkarılması için dönemin 
başbakanı Turgut Özal’ın 
talimatıyla THY uçağı 
Tahran’a gitti. Bu uçak 
215 Japon vatandaşını 
alarak Ankara’ya getirdi.

Kültür ve Turizm Bakan-
lığı ve Sinema Genel 

Müdürlüğü tarafından 
desteklenen Yuvaya Dönüş 

filminin hikâyesi ise şöyle: 
215 Japon vatandaşı 

büyük bir operas-
yonla THY'nın 

uçağıyla İran'ın 
başkenti 
Tahran'dan 
Ankara'ya 
getirilir. Yol-
cular arasında 
Tahran'daki Türk 

Büyükelçiliği'nde 
görevli olan 

Üsteğmen Zafer ile aşk 
yaşayan Keiko adlı genç kız da 

vardır. Keiko'yu uçağa son anda 
yetiştiren Zafer'in bilmediği ise 
sevdiği kadının hamile olduğudur. 
Keiko, ölmeden hemen önce kızı 
Yumi'ye bir mektup bırakır. Yumi, 30 
yıldır varlığından habersiz yaşadığı 
babasının izini sürmek için Japon-
ya'dan Türkiye'ye gelir. Birbirlerinin 
varlığından bir mektupla haberdar 
olan babayla kızın yaşadıklarının 
hikâye edildiği Yuvaya Dönüş'ün 
çekimleri Kapadokya, İstanbul ve 
Tokyo’da gerçekleştirilecek.

Hazırlayan: Havva Kotan-Sosyolog
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Kazablanka, Başkent Rabat, "Mavi Şehir" 
Chefchaouen, UNESCO Dünya Kültür Mirası 
Listesi'nde yer alan Meknes, Fas'ın dini ve 
kültürel başkenti olan Fez şehirlerini gez-
dikten sonra ilk durağımız; Sahra Çölü’ydü. 
Hayatımda ilk defa çöl göreceğim için ziya-
desiyle heyecanlıydım. 

5.Gün
IFRANE - ERFOUD - SAHRA ÇÖLÜ
Sabah kahvaltımızın ardından gezimizin en güzel 
anılarını yaşayacağımız günlerimiz başladı.  Erfoud'a 
doğru yola çıktık. Çok heyecanlıydık, birçoğumuz ilk 
kez çöl görecektik. Rehberimiz 412 kilometrelik yolu-
muzun olduğunu, bu yolculuğun yaklaşık 6,5 saat 
süreceğini, yolumuzun üzerinde mola vereceğimizi 
anlattı. Yolumuz üzerinde Ifrane'de mola verdik. Be-
devi çadırlarında yöresel yemekler yedik. Denizden 

D
EVR- İ  ALEM

F A S

GEZDİ, GÖRDÜ VE ÇEKMEKÖY2023 
OKURLARI İÇİN KALEME ALDI

ÜNLÜ RESSAM 
GÜLSEREN SÖNMEZ’İN 

FAS İZLENİMLERİ – 2

1600 metre yüksekte kurulmuş çam, sedir ve meşe orman-
ları ile çevrili olan kent, Fransız alp mimarisi ile dikkatimizi 
çekti. Molamızın ardından, görülmeye değer muhteşem 
manzaralar eşliğinde Midelt üzerinden çölün sınırları-
na kurulmuş kent Erfoud'a doğru devam ettik. Sahra 
Çölü'nün kapısı adıyla bilinen Erfoud'da "Prince of Persia" 
ve "Mumya" gibi gişe rekortmeni filmlerden de tanıdığımız, 
dünyanın en büyük çölünü keşfetmeye gittik, hepimiz çok 

heyecanlıydık. Çölde geçireceğimiz dakikalar nasıl olacaktı. 
Erfoud şehrine geldikten sonra çölde deve ve jeeplerle 
yapacağımız safari turumuzun anılarımızda özel bir yeri 
olacağına emindik. Rehberimiz; “İnanılmaz bir coğrafyada 
yapacağımız 4x4 jeep yolculuğumuzun ardından dünyanın 
en etkileyici manzaralarından biri olan kum tepeleri 
sizleri karşılayacak. Yüzyıllardır kervanları karşılayan kamp 
alanından alacağımız develer ile yola devam edeceğiz. 
Günün sonunda dünyanın bu uzak köşesinde gün batımını 
izleyecek ve bir kez daha bu yorucu günün sonunda 
yaşadıklarınız ile mutlu olacaksınız.” diyordu. 

Evet, umduğumuzdan da heyecan verici bir macerayla 
karşılaştık. Safariye katılmak için daha “genç” olmak varmış. 
Bazı yürüyüşlerde çadırlarda kalmayı tercih ettim. Deve 
üzerinde gitmeyi sonraya bıraktım. Jeeplere binip safari 
turuna katılmadım. Yine de çölde yürümek zor ve keyif-
liydi. Bedevi çadırlarında katmerli ekmekler yedik. Çölde 
güneşin batışını izlemek dünyaya bedeldi. Birçok etkinliğe 
katılmamama rağmen otelimize geldiğimizde çok yorgun-
dum. Bir an önce banyo yapıp uyumayı düşünüyordum. 
Ertesi gün arkadaşlarım deveyle yolculuklarda bedevilerin 
su ve kolayı çok pahalıya sattıklarını,  çölde içilen her tür 
içeceğin çok sıcak olduğunu susuzluğun dışında çok mutlu 
olduklarını anlatıyorlardı.  

6.Gün
ERFOUD - TİNGHİR - 
TODRA KANYONU - BULMAN
Sabah erken saatte güneşin doğuşu ile birlikte 
Boulemane’e yolculuğumuz başladı. Atlas Dağları'nın 
eteğinden yapacağımız yolculuk palmiye ormanları ile 
Draa Vadisi üzerinden devam etti. Yolumuzun üzerinde 
olan muhteşem yapısı ile insanları büyüleyen Tinghir 
şehrinden çok etkilendik, etkilenmek değil tam anlamıyla 
büyülenmekti... Ardından Draa Vadisi'nin az ötesinde 
muhteşem güzellikteki Todra Kanyonu’na vardık. Her 
ülkenin doğası bir başka oluyor. 
Gezimizin sonrasında Bulman şehrine vardık,  otelimize 
yerleştik. 
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7.Gün
BULMAN - OURZAZETE - AİD BEN 
HADDU - ATLAS DAĞLARI - MARAKEŞ
Sabah Marakeş’e doğru yolculuğumuz başladı. Yolumuz üze-
rindeki  “Ait Ben Haddou Köyü’’nü gezdik. Unesco'nun Dünya 
Koruma Mirası Listesi'nde bulunan "Ait Ben Haddou Köyü" 
Çölde Çay, Babil, Gladyatör, Arabistanlı Lawrence" gibi filmlere 
mekan olmuş, bin yıllık geçmişi ile dünyanın en etkileyici yer-
leşim yerlerinden biri. Bölgenin de unutulmazları arasında. 
Buradaki gezimin ardından bu kez Atlas Corporation Film 
stüdyolarına giriyoruz. Asteriks, Spy Game, Babel, the Physician, 
Kleopatra, Atlantis, Alexandre, Prince of Persia, Kingdom of Hea-
ven, Game of Thrones vb. filmlerin doğaya terk edilmiş dekorları 
bizleri oldukça şaşırttı. Çekilecek 
filmler için şehirler kurmuşlar 
çekim sonrasında terk etmiş-
lerdi. İnsana garip duygular 
veren, insanı ürperten bu yerin 
etrafını saran doğa parçası 
insana dünya coğrafyasında 
değil de uzaydaymışız duygu-
su veriyordu. En azından ben 
öyle hissettim. 
Atlas Dağları'nı tırmanarak 
gerçekleştireceğimiz bu 
yolculuk sırasında, 2660 
metrede bulunan Tichka 
Tepesi'nde mola vererek 
insanı büyüleyen man-
zarayı seyrettik. Manzarayı 
seyrederken Rakella ile 
Allah’a bu ülkeleri bize görmeyi nasip ettiği 
için şükrediyorduk. 
Marakeş’e ulaşıp otele yerleştikten sonra 
geleneksel Fas Kültürü gecesine katıldık. 
Yemekli Chez Ali Berberi gecesinde otantik bir 
ortamda geleneksel yemekleri olan kuskusun 
yanında birçok harika yemeklerden de tattık. 
Sonra şerefemize hazırlanan, müzikli gösterileri,  
deve yarışlarını, çeşitli ışıklı gösterilerini izledik. 
Bambaşka duygular içinde otelimize döndük. 
Gün içinde yaşadıklarımız bir ömre sığacak kadar 
çoktu. 

8.Gün
MARAKEŞ
Marakeş… Fas'ın orta kısmında bulunan bu şehir, ülkenin ilk 
başkenti olma özelliğini taşıyor. Atlas Dağları’nın dibinde bu-
lunmakta ve Atlantik ile Fas arasında bir geçiş noktası oluştur-
maktadır. Marrakesh veya Marrakech, "Kırmızı Şehir" olarak 
bilinir.
Marakeş şehir turumuzda; Menera bahçeleri, İspano Moresk 
mimarisinin 800 yıllık örneği Koutobia Minaresi, Saadien 
Anıt Mezarları, 19. yüzyılda şehri idare eden paşa tarafından 
yaptırılmış Bahia Sarayı’nı ve mekanları gezdik. Jmaa El Fna 
Meydanı'nda öğle yemeği sonrası, çarşı gezisi için serbest zaman. 
Geleneksel dev bir labirenti andıran çarşıda el sanatlarının tüm 

örneklerini gördük. Bu çarşıda binlerce yıllık deniz hay-
vanları fosilleri satılıyordu. 
Ayrıca Afrika'nın bu hareketli meydanında; meddahlar, 
yılan oynatıcıları, cambaz gösterilerini izledik. Yılan 
oynatıcıları tüm grubumuzun burada da dikkatini 
çekti. O kocaman hayvanların, müziğin ritmine 
uyarak dans etmeleri, insan ruhuna korkudan ziyade, 
mutluluk ve huzur veriyordu. İnsanın isteyip de 
eğitemeyeceği hayvan yoktu. Marakeş sokaklarını 

gezerken bütün cadde ve sokaklardaki binalarının renklerinin kızıl 
kahve oluşu bu şehre ayrı güzellik katıyor, şehrin kızıl şehir olarak 
anılmasına neden oluyordu. En fakir semtinden en zengin semtine 
kadar evler genelde iki katlı ve kızıl renge boyalıydı. 
Yıllardır Fas’ta yaşayan Türk rehberin öve öve bitiremediği, Faslıların 
geleneksel yemeği kuskus ve çeşitli tatlardaki yemeklerinden yedik. 
Kuskus özel güveçte pişiriliyor, yine o güveçle servis ediliyordu. Bul-
gur içine lahana, tavuk, havuç katılarak yapılan bir yemekti. 

MARAKEŞ - KAZABLANKA - İSTANBUL
Sabah erken saatte uyanma, odaların boşaltılması ve 
kahvaltının ardından Kazablanka Havalimanı'na transfer. 
Check-in ve pasaport işlemlerinin ardından Türk Hava-
yolları'na ait uçakla 15.30’da İstanbul'a hareket ve 22.05’de 
turumuzun sonu. 

Hava alanına geldiğimizde gezi boyunca edindiğimiz 
arkadaşlarla vedalaştık. Görüşmeye karar verip ayrıldık. Her 
tur sonrasında olduğu gibi arkadaşlıklarımız daha önceden 
tanıştığımız insanlarla devam etti. 

Fotoğraflar: Murat Özsoy
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Sahip olduğu doğası, ormanı, havası ve suyu 
ile şifa ve deva kaynağı olan Alemdağ’a mis-
afir olanlardan biri de milli şairimiz Mehmet 
Akif Ersoy’du. 
Mısır’da kaldığı yıllarda Mehmet Akif’i 
hastalıklar artık sık sık yokluyordu. 1935 yılı 
Temmuz ayında, hava değiştirmek maksadıyla 
Aliye yakınında bir köye çekildi. Lübnan çam-
lıklarında yakalandığı sıtma hastalığı kendisi-
ni çok sarsmıştı. İdealinin yıkılmasıyla manen 
harap olduğu gibi, vücutça da bitkin ve haraptı. 
Bu sırada Antakya’dan Beyrut’a gelen arkadaşı 
Ali Hilmi Bey onu bu sessiz hayattan bir müd-
det olsun çekip kurtarmak için kendisini An-
takya’ya çağırdı. Antakya halkı Mehmet Akif’i 
candan karşıladılar. Bereketzâde Cemil Bey, 
Mehmet Akif’i konağında misafir etti. Mehmet 
Akif Antakya’dan, Mısır’a dönünce sıtmanın 
geçmediğini gördü. Şu hale göre kendisinde sıt-
madan başka bir hastalık daha var demekti. 
Artık hayatı evham ve kuşku içinde geçiyordu, 
ihtiyarlamıştı. Zayıf ve dermansız kalmıştı. Manevî 
hayatı gibi, maddî hayatı da sönmeye yüz tutmuştu. 
Şimdi onun içini kavuran en büyük hastalık yurt 
ve vatan hasreti idi. İstanbul’a dönmek ve orada 
ölmek istiyordu. Mısır’da öleceğinden korkuyordu. 

Akif, Mısır’da yaşadığı yıllarda dostu Prens Halim 
Bey’e gurbet ellerde çalışmaktan çok yorulduğunu, 
memleketinde sakin bir inziva yerine çekilip son 
günlerini, son şiirlerini orada yazarak geçirmek 
istediğini söyler. Prens Halim Bey de ona, Alem-
dağ’ın ormanlarını, doğal güzelliklerini anlatır, 
seçeceği yerin Alemdağ’da bulunan köşkü olursa 
çok sevineceğini söylerdi. Prens Halim Bey’in anlat-
tıklarından çok etkilenen ve Alemdağ’ı görmeyi çok 
arzu eden Akif, 1936 yılı yaz mevsimi başlangıcın-
da Mısır’dan İstanbul’a geldi. Vapurdan çıkar çık-
maz davet edildiği Prenses Emine Abbas Halim’in 
konağına gitti. Bu konakta ona büyük hürmet 
gösterildi. 

Alemdağ’a gidip gelmesi için hususi otomobil tah-
sis edildi. Akif, Halim Bey’in çiftliğinde kaldığı süre 
içinde 15-20 günde bir karnında ve ciğerlerinde 
toplanan suyu aldırmak için İstanbul’a hastaneye 
(Nişantaşı Sıhhat Yurdu) giderdi. 

Bir ay kadar Nişantaşı Sıhhat Yurdu’nda tedavi 
gören Mehmet Akif, hastalığın günden güne şid-
detlenmesi yüzünden Dr. Fuat Şemsi’nin tavsi-

yesiyle buradan çıkarılarak Mısır Apartmanı’na 
götürüldü. Tedavisini Profesör Burhanettin Tuğan 
üzerine aldı. Burada da bir müddet kaldıktan sonra 
tekrar Prenses Halim’in Alemdağı’ndaki çiftliğine 
gitti. Hâsılı milli şairimiz Mehmet Akif ömrünün 
son günlerini çok arzu ettiği Alemdağı’nda geçirdi 
ve 27 Aralık 1936 pazar günü akşamı Beyoğlu’nda 
Mısır Apartmanı’nda vefat etti.

Mehmet Akif Ersoy’un vefat haberini Cumhuriyet 
Gazetesi 28 Aralık 1936 tarihinde ‘Mehmet Akif’i 
kaybettik’ başlığıyla duyurmuştu.

Mehmet Akif Ersoy Alemdağı’nda istirahat eder-
ken çeşitli kesimlerden ziyaretçileri de oluyordu. 
Bunlardan birisi de dönemin gazete yazarlarından 
M. Turhan Tan idi. Ölümünden dört ay kadar önce 
ziyaret etmiş ve gazetedeki köşesinde de bu ziyare-
ti okuyucularıyla paylaşmıştı.

Çekmeköylüler de kendi sınırları içinde bir dönem 
misafir ettikleri Mehmet Akif’i hiç unutmuyorlar. 
Her sene yaptıkları etkinliklerle onu hatırlıyorlar. 
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen anma törenlerine ilçe 
protokolü ve halkından da yoğun katılım oluyor. 
Toplantılarda yeni nesile Akif’in hayatı anlatılıyor, 
Çekmeköy genelinde yapılan İstiklal Marşı ve şiir 
okuma yarışmalarında dereceye giren ilköğretim 
ve lise öğrencilerine ödülleri veriliyor. Ayrıca çeşitli 
sanatçılar da Akif’in şiirlerinden seçkiler okuyorlar. 

MİLLİ ŞAİR MEHMET AKİF,
SON GÜNLERİNİ 
ÇEKMEKÖY’DE GEÇİRDİ

DÜNYANIN EN YAŞLI ADAMI 
ZARO AĞA ÇEKMEKÖY’DE 
YAŞADI
İnsanlara uzun ve sağlıklı bir hayat yaşamak 
ister misiniz diye sorulsa hiç kimse buna hayır 
demeyecektir. Türkiye’de yaşam ortalaması 70 
civarındadır. Ama bu ortalamayı 2,5’a katlayan 
bir adam gelip geçmiş bu topraklardan: Zaro Ağa. 

Zaro Ağa’nın bu kadar uzun süre yaşaması doğal 
olarak yerli ve yabancı pek çok kişinin dikkatini 
çekmişti. Bu ilgi kendisine olduğu kadar Çekmeköy 
bölgesine de yönelmişti. Ömrünün uzun oluşunu 
ve sağlığını Alemdağı ormanlarına ve bu bölgedeki 
hayvanlardan elde edilen yoğurda borçlu olduğunu 
söylüyordu. 

Nüfus kaydına göre 1777 yılında, 18. yüzyılın son 
çeyreğinde Bitlis’in Mutki İlçesi Mer-
ment Köyü’nde dünyaya gelir. Babası 
Simdin Ağa, anası Mis Hanım’dır. 

1934’te öldüğünde 157 yaşındaydı 
ve bu kadar uzun ömür yaşayan Zaro 
Ağa dünyaya geldiğinde Osmanlı İm-
paratorluğu’nun başında padişah 
olarak Birinci Abdülhamid bulunu-
yordu. Zaro Ağa, yaklaşık 157 sene, 
1884 ay, 57.305 gün, 1.375.296 saat, 
82.517.760 dakika yaşamış ve kalbi 
4.951.065.600 defa çarpmıştı. 

Çocukluğu köyde geçen Zaro, İstan-
bul’a geldiğinde tahtta 28. Osmanlı 
Padişahı Üçüncü Selim vardı. Zaro 
o zamanlar yirmili yaşlarda, güçlü 
kuvvetli, tığ gibi bir delikanlıydı. Bu 
yıllarda İstanbul’da yapılan şimdi-
lerde ise tarihi değerlerimizden ka-
bul edilen Nusretiye Camii, Ortaköy 
Camii, Selimiye Kışlası ve Dolma-
bahçe Sarayı gibi pek çok önemli bi-
nanın inşaatında işçi olarak çalıştı. 
Gücü kuvvetinin yanı sıra uysallığı, kalender 
meşrep karakteriyle de esnafın sevgilisi olmuştu. 
Bilhassa Karaköy, Eminönü esnafı onu çok severdi. 

1798’de Cezzar Ahmet Paşa komutasındaki ordu-
da, Napolyon ordularına karşı savaşan Zaro Ağa 
iri kıyım olduğu için, saray görevlilerinin dikkatini 
çekti ve askerliğini sarayda yaptı. 1826’da Yeniçeri 
Ocağı’nın kaldırılışı sırasında Ayasofya’nın altın-
daki zindanlarda gizlenerek ölümden kurtuldu. 
Mensubu olduğu Mutkili Şerif Mirza Aşireti’yle 
1828’deki Osmanlı-Rus Savaşı’na katılıp bacağın-

dan yaralanınca memleketine döndü ve 1830’ların 
ikinci yarısında İstanbul’a geri geldi. 1853’te inşa 
edilen Ortaköy Camii’nin inşaatında çalıştığından 
bahseder ki, bu dönemde 80’li yaşlarında idi. 
Bu yapısıyla Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından 
sonra gümrüklerde hamallık yaptı. Hamallıkta 
dikkati çeken ve kendini kabul ettiren Zaro Ağa, 
kısa sürede Hamallar Kahyası oldu ve bu göreviyle 
hamallara 20 yıl süreyle ağabeylik edip iskeleler-
den pay aldı. O dönem Ermeni ve Kürt hamallar 
arasında paylaşım savaşları vardı. Zaro Ağa’nın 
Kürt hamallar arasındaki sosyal ağırlığı giderek 
arttı. Öyle ki iş göremez olduğu dönemde bile 
kendisine itibar gösterilirdi. İstanbul Belediye Reisi 
Op. Dr. Emin Bey zamanında “Belediye Başhademe-
si” unvanı verilerek 50 lira maaş bağlandı. 

Zaro Ağa kısa dönem de olsa modellik de yaptı. İlk 
kadın ressamlarımızdan Mihri Müşfik Hanım’ın 
girişimiyle Sanayi-i Nefise Mektebi’nde kız öğren-
cilerin resim dersinde erkek model olmasına izin 
verildi.

Dile kolay, bir cihan imparatorluğu olan Osman-
lı Devleti’nin dörtte biri kadar yaşadı. Yine Tüm 
Osmanlı padişahlarının üçte ikisini gördü. Öyle ki 
doğduğunda Birinci Abdülhamid tahtta idi. Bundan 
sonra sırasıyla Üçüncü Selim, Dördüncü Mustafa, 
İkinci Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz, Beşinci 
Murad, İkinci Abdülhamid, Beşinci Mehmed Reşat 
ve son padişah Mehmed Vahdeddin’in birer birer 
tahta çıkışlarını ve inişlerini gördü. Yine son 
halife Abdülmecid Efendi’nin hilafetine de, 
halifeliğin ilgasına da şahit oldu.



Çekmeköy’de Mimar Sinan Hamamı 
hizmete açıldı.

Osmanlı’da sosyal hayatın bir parçası olan, Anadolu 
coğrafyasında önemli bir yere sahip olduğu halde büyük 
şehirlerde unutulmaya yüz tutan hamam kültürü, İs-
tanbul’da yeniden canlanıyor. Sadece temizliğin değil, 
sosyalleşmenin de adresi olan hamamın Çekmeköy’deki 
adresi Mimar Sinan Hamamı oldu.

Hamidiye Mahallesi Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa 

Parkı’nın Mimar Sinan Mahallesi çıkışında yükselen yapının 
içerisinde tuz odaları, sauna gibi şifalı hizmetler de bu-
lunuyor.

Açılışa katılan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 
“İnşaatını kısa sürede tamamlayıp halkımızın hizme-
tine sunulan bu yapının hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi.
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1920’ler, 30’larda Amerika’ya göç eden 
Rumlar, Ermeniler, Yahudiler orada eğlence 
sektörü için de ilginç bir pazar oluştur-
muştu. Bunu bilen uyanık organizatörler 
İstanbul’dan Amerika’ya dansöz, sihirbaz 
götürüyor, konserler düzenliyorlardı. Mem-
leket hasreti çeken göçmenlerin çok rağbet 
ettiği bu turnelere, “Dünyanın En Yaşlı 
Adamı” sıfatıyla Zaro Ağa da katılmıştı. 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında Amerikalı 
iki Yahudi, Zaro Ağa’ya “Seni Amerika’ya 
götüreceğiz, göreceksin hemencecik zengin 
olacaksın, hem de bunca diyar göreceksin” 
diyerek birçok vaatte bulundular ve onu git-
meye ikna ettiler. Belki de sıkıntılarla geçir-
diği hayatının son döneminde biraz olsun ra-
hat etmek istemiş, bunun için teklifi kabul et-
mişti. Zaro Ağa Amerika’ya gideceğini kim-
seye bildirmedi. Yaşlılığıyla ün yaptığı için 
gazeteciler onu çok iyi tanıyorlardı.

Zaro Ağa Amerika’da
Seyahat için Amerikan Hükümeti izin ver-
miş, Zaro Ağa’ya bir kostüm satın alınmış, 
bir boncuklu entari ve bir takke yaptırılmıştı. 
Amerika’ya gemiyle giden Zaro Ağa, yolda 
İzmir’e de uğramış ve burada halk ile soh-
bet etmişti. Bu sohbet sırasında kendisine 
Amerika’da neler yapacağına dair sorulan 
bir soruya, “Ben şimdi içki aleyhtarlığı 
yapıyorum. Bu ana kadar ağzıma bir dam-
la içki koymadım. Amerika’ya gidince 
kendimi göstererek içkinin fenalığını 
anlatacağım” cevabını vermişti. Yolculuk 
sırasında gemi Atina’ya da uğramış ve Zaro 
Ağa M. Venizelos’u ziyaret etmişti.

Zaro Ağa’yı Amerika’da diyar diyar dolaştırıp, 
teşhir ettiler. Bu arada türlü kılıklara soktular. 
Ellerine boks eldiveni takıp fotoğraflarını çektil-
er ve gazetede basıp “150 yaşında ama gençlere 
meydan okuyor” diye yazdılar. Eline bir bardak 
ayran tutuşturup “150 yıllık yaşamımı ayrana 
borçluyum” dedirttiler. Etrafını saran genç kızlar-
la çekilen fotoğraflarını “150 yaşında fakat yine de 
çapkın” diyerek yayınladılar. Ve bütün bunlardan 
sonra o açıkgöz organizatörler ceplerini para ile 
doldurdular ve Zaro Ağa’yı döndürüp dolaştırıp 
Tophane’deki o tahtadan küçük evine, eli ve cebi 
bomboş bir halde bıraktılar. 
Amerika’dan geldikten sonra gazetecilerin, “Bu 
kadar yer gezdin ne kadar para kazandın” şek-
lindeki sorularına, elini yere doğru indirip küçük 
bir tepe işareti yaparak şunları söylemişti: “Her 
akşam nah böyle para geliyordu. Amma bana beş 
para bile vermediler. Tok gittim, aç geldim.”

İki kez Atatürk’ün huzuruna çıkan Zaro Ağa’nın 
beşi kız, 13 çocuğu oldu, 30’dan fazla torun ve bir o 
kadar torun çocuğu ve hatta torununun torununu 
gördü. 
Ne kadar uzun yaşarsa yaşasın sonunda her fani 
gibi o da vefat etti. Tarihler 29 Haziran 1934’ü 
gösterdiğinde Şişli Etfal Hastanesi’nde hayata veda 
etti.

Hayatında olduğu gibi ölümünde de ilgi odağı oldu. 
Hastanede yattığını duyan yerli ve yabancı basın 
mensupları Şişli Etfal Hastanesi’ne akın etti.

Öldüğünde yanında bulunan gazetecilerden Hikmet 
Feridun Es, Zaro Ağa’nın uzun yaşamının sırrını, 
“Kahvelerinde yüz yaşını geçmiş ihtiyar-gençler-
in oturduğu ‘ebedi hayat dağı’ Alemdağı’nın ha-
vasında, suyunda ve de çörek otlu pideli, keçi 
yoğurdundan yapılan ayran paparasında” diye 
açıklamıştı. 
Zaro Ağa ölümünden sonra da her zaman ilgi odağı 
oldu. Ne zaman uzun ve sağlıklı yaşam ve yaşayan-
larla ilgili bir haber yapılsa akla ilk o geldi. 

Yrd. Doç. Dr. Arif Kolay’ın İstanbul’un Yaşam Pınarı Çekmeköy isimli eserinden alınmıştır.

Çekmeköy’ün Tarihi



Öncelikle seni tanımak isteriz. Bize kısa-
ca kendinden bahseder misin?
Türkiye’nin en güzel yerlerinden birinde, şe-
hitler diyarı, kristal kar ve kış turizminin kalbi 
Sarıkamış’ta doğmuşum. Çocukluğum küçük 
bir köyün engin dağlarında, sınırsız çayırların-
da, ağır kış ve ondan daha ağır fukaralık şart-
larında geçti. İlkokuldan sonra, her doğulu 
gibi, ver elini gurbet.
Bugün tek başına bakkala göndermeye 
korkacağınız on iki yaşında bir çocuk olarak, 
Erzurum’da tek başıma, Kızılay’ın fakir öğrenci 
yurdunda ortaokula başladım.
Sonra öğretmen okulu…
1975’li yıllarda Türkiye siyasî olarak toplu bir 
cinneti yaşıyordu. Kardeşin kardeşi öldürdüğü 
o karanlık dönem…
Henüz ortada PKK belası yoktu ama bugün 
PKK’nın yaptığını o gün hemen hemen bütün 
gençler yapıyordu!
İnsan öldürmek sinek öldürmek gibiydi.
Oturduğun kahve taranmadıysa, bindiğin 
otobüse bomba konmadıysa, okulda sağ-sol 
çatışmasında sana bir şey olmadıysa ve akşam 
eve sağ salim ulaşabildiysen, ne mutlu…
Sonra oturur, o gün kimlerin öldüğünün 
listesini dinlerdin radyo veya televizyonda… 
Öğretmen, savcı, hâkim, sendika başkanı, 
belediye başkanı, milletvekili, hatta bakan…
İllerin hava durumu rakamı gibi ölü listesi 
verilirdi. Ankara’da 15, Erzurum’da 5, Sinop’ta 
3 ölü… gibi.
Mesela ben, siyasi kavgalar yüzünden, üç yıllık 
öğretmen okulunu üç ayrı şehirde bitire-
bildim.
Sonra mesleğime devam etmek yerine, gaze-
teciliği seçtim.

 Bu mesleği seçmeye nasıl karar verdin?
Ünlü bir yazarın sözüdür; “Yazar, yazmamak 
elinde olmadığı için yazar.”
Denize beni kimin ittiğini “ıslandıktan sonra” 
anladım: Annem!
İlkokul mezunu olmakla birlikte, müthiş şiirler 
yazardı. Eh, onun doğurduğu altı çocuğunun 
da sarı basın kartı sahibi gazeteciler olduğunu 
söylersem, müsebbip ortaya çıkar!
Daha lise çağlarında İstanbul’daki gazeteye 
makale, şiir, fıkra gönderirdim Kars’tan… Son-
ra, Babıali’nin gördüğü en değerli, en büyük, 
en başarılı patron Enver Ören Ağabeyimin 
şefkatli daveti ile İstanbul’a geldim.
O günkü takvimde 1 Mart 1980 yazıyordu. 
Allah’a bin şükür, o gün bugün aynı gazete-
deyim. Yazarlığın yanında yöneticilik yaptım. 
Teknik müdürlük, spor müdürlüğü, -halen- 
yazı işleri müdürlüğü…

Mesleğe başladığın günden bugüne 
kadar kendini nasıl değerlendiriyorsun? 
Ne gibi değişimler yaşadın?
Dediğim gibi, en alttan en üste hiyerarşi 
merdiveninin her basamağını tırmandım. Bu, 
işin idari yani…
Bir de meslekle birlikte yıllar içinde bir arı gibi 
çeşitli çiçeklerden bal topladım.
Patronum bendenize spor müdürlüğünü 
verdiğinde sporla çok ilgim yoktu mesela… 
Duvarları kafamla kıra kıra ilerledim.
Keza hayatımın yazarlık bölümü… Küçük 
öyküler yaza yaza 13 kitap yayınladım. Bun-
lara çeşitli ödüller verildi.
Bir de yetiştirdiğimiz gazeteciler gururu var. 
Mesleğe sıfırdan bizim yanımızda başlamış, 
bugün birçok gazete ve televizyonda yönetici 

GAZETECİLİK;
ÖZVERİ,
SABIR,
TAHAMMÜL,
YAŞAM BİÇİMİ

DEMEKTİR.
Gazeteci olmak; hayatından, sev-
diklerinden çaldığın zamanı hakikat 
uğruna, gerçeği yalnızca gerçeği, 
okuyucuna, izleyicine aktarmak adına 
harcamak demektir.
Deyim yerinde ise bilgisayara sızmış 
virüs gibidir gazetecilik. Gecen 
gündüzüne yoldaş olurken, yelkovan 
akreple barışmamak için adeta yolunu 
değiştirir. Yıllarını bozuk para gibi har-
cadığını anladığın an, iş işten geçmiş, li-
mandan kalkan gemi dönüşü olmayan 
yollara çoktan yelken açmış olur.
Gazetecilik; mesleğini hakkıyla, 
layıkıyla yapana haz verir, zinde tutar. 
Zamanı su gibi içer ama duyarsızlaştır-
maz.  Gazetecilik, bir aşk hikâyesi, bir 
varmış bir yokmuş misali siyah-beyaz 
film demek. Yağmur, çamur, sıcak, 
soğuk demeden, bazen çatışmanın 
ortasında, bazen de en olmadık yerde 
haber için ter döken meslektaşlarımızı 
anlatmaya gerçekten ne kelimelerin 
gücü, ne de bu satırlar yeter.
Gazetecileri anlamak, anlatmak ve on-
ların hangi şartlarda ekmek mücade-
lesi verdiği, bu mesleğin zorluklarını 
bilmeyenler tarafından anlaşılması 
mümkün değildir. Tabii bu söylemler-
imiz gerçek gazeteciler için.
Neyse sözü fazla uzatmaya gerek 
yok diyor, mesleğe gerçek manada 
gönül veren tüm meslektaşlarımızın 
Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor 
ve mesleğimizin emektarı ve yılların 
tecrübesi; yaşadığı hayatla, seçimleriy-
le, duruşuyla ve sevgisiyle herkese 
örnek olan Türkiye Gazetesi Yazı İşleri 
Müdürü Sadık SÖZTUTAN’a mikro-
fonumuzu uzatıyoruz.

MESLEKTE 39 YILI 
GERİDE BIRAKAN 
SADIK SÖZTUTAN
“GAZETENİN MERDİVENLERİNDE 
ÖLMEK İSTERİM”
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veya önemli isim haline gelmiş 
arkadaşlar…

Mesleğin en büyük sorunu ne?
Bu sorunu olumsuzluk derecesine göre 
sıralamak isterim:
 ·       Güvenirliliğini yitirdi
·        Sansasyon başrolde
·        Gazeteci kendisine bilgi yatırımı 
yapmıyor
·        Meslek epey ucuzladı: “Madem baş-
ka iş bulamadık bari gazeteci olalım.”

Bir kişinin işinde başarılı olmasının 
sırrı sence nedir?
Mesleğine âşık olmak… Bir işi severek 

yapmaktan daha büyük bir lüks olamaz. 
Zaten o “iş” olmaktan çıkar, “hobi” olur.
Bir de, ister cerrah ister çaycı, ister pilot, 
ister çöpçü ol; işine saygı duymak… 
Başarı fedakârlık ister.

Eğer gazeteci olmasaydın nasıl 
bir hayatın olurdu, hiç aklından 
geçiyor mu?
Gerçekten hiç düşünmedim. Sadece, 
bana bu mesleği bahşettiği için Allah’a 

şükrettim, vesile olanlara teşekkür 
ettim hep…

Hayattaki en büyük güç sence 
nedir?
Kişisel gücü soruyorsan yaptığın 
mesleği iyi bilmek, derim.
İnsanlara faydalı olma oranı da 
insanın gücünü belirler. Öldüğünde 
bıraktığın boşluktur gücün…

Artık her kanalın, gazetenin bir 
haber sitesi var. Okurlar bir son-
raki günü beklemeden haberlere 
anlık ulaşım sağlıyor. Bu durum-
da sosyal medya özellikle haber-
cilik konusunda yazılı ve görsel 
basını bitirme noktasına getirdi, 
diyebilir miyiz?
 Rahatlıkla… Bakın, geride bırak-
tığımız 2018’de dünyada önemli 2 
gazete, Türkiye’de 2 gazete kapandı.

Benim gazeteciliğe başladığım 1980 yılında Türkiye nüfusu 
44 milyon, satılan gazete sayısı ise 6 milyondu. Yaklaşık 
olarak 7 kişiye bir gazete düşüyordu. Bugün Türkiye nüfusu 
81 milyon, net gazete satışı 3 milyonun altında… 27 kişiye 
bir gazete düşüyor. Erimişiz resmen.
Bu maliyetlerle, bu tirajlarla bu iş fazla sürmez. Gazeteler 
biter, gazetecilik bitmez.
Burada bir istisnadan bahsetmek isterim. Ömrümü heba et-
mekten şeref duyduğum benim gazetem (Türkiye), abone 
sistemine dayalı bir gazete… Yani biz, gazetemizi 
kimlerin okuduğunu tek tek biliyoruz. Adresleri-
ni, mesleklerini, taleplerini biliyoruz. Beylik laf 
olarak değil, gerçekten “Biz bir aileyiz.”
Daha iddialı ve daha çarpıcı olarak şunu 
söyleyebilirim: Benim gazetem sadece logosunu 
basıp boş kağıt olarak çıksa bugün büyük diye 
geçinen birçok gazetenin tirajından fazla satar.
Bunları niye anlatıyorum?
Gelecekte belki bir, belki iki 
gazete kalır. Bunlardan biri Türki-
ye olur.

Şu an yaşadığın hayata 
dışarıdan tarafsız bir gözle 
bakacak olsan bugüne kadar 
neleri yaptığın için mutlu 
olur, neleri yapmamayı 
dilerdin?
Bu dünyada harcadığım 57 yılı 
alt alta yazıp, bir toplama çizgisi 
çektikten sonra en alta PİŞMAN-
LIK yazarım. Çok daha iyisi vardı 
ve ben yapamadım diye…
İyi ki gazeteciliği seçtim, iyi ki yazılar, kitaplar yazdım, 
röportajlar yaptım, dünyayı dolaştım… Ama daha iyisi 
vardı… Daha iyisi olabilirdi. Bu pişmanlığı yaşarım hep.
Meslekî olarak kimsenin canını acıtmadım. Kimseye iftira 
atmadım. Yalan haber yazmadım. Haber kaynaklarından 
menfaat sağlamadım.
Ama daha iyisi olabilirdi.

Bir gazeteci gözüyle günümüz insanının en büyük 
sorunu nedir?
Mutsuzluk…
Bunun sebebi aşırı hırs… KANAAT unutuldu. Daha fakiri 
örnek alıp şükretmek varken, daha zengin olana bakıp 
“bende de olmalı” ihtirası insanları mutsuz ediyor.

Hepimizin ara ara bir el tarafından yakamıza yapışıp bizi 
silkelemesine ihtiyacımız var: Öleceksin kardeş!

Bugün içinde yaşadığımız toplumda, gazeteci ba-
zında neyi daha iyi yapabilir ve ülkenin gelişmesine 
bir katkıda bulunabiliriz?
Yürüyen devlet otobüsünün şoförünü kolundan paçasın-
dan çekmezsek yeter. Dönen tekere çomak sokmasak 
yeter. Kazaya sebep olmayalım, katkısı orada dursun. Tarih 
boyunca bu ülkede darbelerin, krizlerin birinci derecede 
sorumlusu medya olmuştur.
Başbakanları medyanın tazyiki astırmıştır. 28 Şubatları 
medya palazlandırıp köpürtmüştür.

“Tarih boyunca bu ülkede 
darbelerin, krizlerin birinci 
derecede sorumlusu 
medya olmuştur.”
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Hayatın boyunca seni şekillen-
diren ve etkileyen isimler kimler?
Söyleyeceğim ismin yanına ikinci bir 
isim koymayı ona vefasızlık sayarım. 
Bırak gazeteci olmayı, insan olmayı 
da ona borçluyum çünkü. Hatta şunu 
rahatlıkla söyleyebilirim ki, sırf onu 
tanıdığım için bu dünyaya gelmiş 
olmaya değdi! Hayatımın en büyük 
kazancı, rehberim, öğretmenim, 
patronum, ağabeyim, babam… Senin 
de tanıdığın ve tahmin ettiğin gibi 
Enver Ören Ağabey’den bahsediyo-
rum. Hayatımda olumlu ne varsa 
ondan, olumsuz ne varsa benden; bu 
kadar net.

Her şeyi bırakıp kaçıp gitmek 
istediğin bir an yaşadın mı?
Yaş ilerledikçe bu duygu gelip gelip 
yokluyor tabii… Ama dünyanın 
başkentine öyle kök saldık ki, mesleki 
olarak, ailevi olarak, eş dost, alışkan-
lıklar… Kaçmak istesek de tutan şey 
çok yani…

Hayatında neyin asla değişmesi-
ni istemezsin?
40 yıl içinde bulunmakla şere-
flendiğim Türkiye gazetesi sıfırdan bir 
buçuk milyon tirajı gördü. Bir küçük 
ofisten başlayıp holding serüvenini 

yaşadık. Başka teklifler 
oldu, “Gazete binası ile 
birlikte hediye etseniz, 
mümkün değil” dedik. 
Gazetenin merdivenlerini 
çıkarken ölmek isterim. 
Değişmesini istemediğim 
şey işte budur; birlikte 
doğup büyüdüğüm gaze-
temdeki meşgalem…

Birçok özel röportaj ve habere 
imza atan başarılı bir gazete-
ci olarak yapmak istediğin en 
özel röportaj kiminle olurdu ve 
neden?
Belli bir şahıs değil de şöyle iki 
tecrübe yaşamak isterdim:
Bir: Kaçırılan bir uçukta bulunmak… 
O heyecanı, korkuyu canlı yayınla 
insanlara aktarmak… Sonunda yere 
sağ salim inmek tabii.☺
İki: Suçsuz yere bir gün hapis 
yatmak… Hapishanede 
duvarlar arasında uzun yıllar 
yaşamak beni çok etkilemiştir 
hep… Doğru dürüst bir hap-
ishane röportajı yapılmadı. 
Belki de izin verilmedi. O insan-
ların kısıtlanmış hürriyet içinde 
akıp giden zamanlarını… 
Zaten çok sınırlı olan insan ha-
yatının önemli bir bölümünün 
üç beş metrekarede geçmesi-
ni… Bunları yazmak isterdim.

Gazeteciliği meslek olarak 
seçmek isteyenlere 
önerilerin var mı?
Tek kelime: okumak… Süra-
hiye su koymazsanız sürekli 
içemezsiniz. Bilgi yarışmaların-

da sergilenen cehaleti görüyorsunuz; 
bunun tek sebebi okumamak… 
1970’lerin lise mezunun bugünkü 
üniversite mezunlarından çok daha 
donanımlı olduğunu iddia ediyorum. 
Çünkü o zamanlar ÖĞRENMEK için 
okunuyordu, şimdiyse SINIF GEÇMEK 
için… Böyle olunca kimsenin 
hafızasında bir şey kalmıyor. Pekin’i 
ilk defa duyan uluslararası ilişkiler 
üçüncü sınıf öğrencisini, TBMM’nin 
öteki ismine “Yüce Divan” diyen si-
yaset bilimi öğrencisini, “Hariciye” 
kelimesini bilmeyen tıp fakültesi 
dördüncü sınıf öğrencisini izlemek 
zorunda kalıyorsunuz.
 
Son olarak bizim aracılığımızla 
meslektaşlarına neler söylemek 
istersin?
Allah selamet versin.☺

Röportaj: Soner KARTAL

Gazeteciler Günü kutlu olsun!
Şartlar ne olursa olsun

sadece haberin peşinde koşan meslektaşlarımızın
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Kişi (ilk görüşte) aşık olduğunda sanki 
alkol ya da madde almışçasına heye-
canla karışık coşku hisseder. 
Beyinde dopamin seviyesinde artış 
olur bu da ilginin belli bir şeye 
odaklanmasına ve belli bir amaca 
yönelik davranışlarının artmasına 
neden olur. Aşkın da sevilen kişiye 
yönelik bir ilgi odaklanması olduğu 
düşünüldüğünde dopaminin bu işte 
parmağının olduğunu tahmin etmek 
çok zor değil. 

Bağımlı kişilikler benlik duygusunu 
arttırmak ve içlerindeki boşluğu 
doldurmak için eşlerini kullanırlar. 
Partner için yapılan her şey aslında 
kendileri içindir. Bir süre sonra bu du-
rum mutluluk yerine eziyete dönüşür. 
Karşı tarafa çok bağımlı hale gelinir 
ve terk etmesini önlemek için çılgınca 
çabalanır.
 
Aşk özgürlüktür, bağımlılık ise sahip 
olmak ve sonra bağlanılan nesnenin 
esiri haline gelmektir. Gerçek aşk du-
rumunda kıskançlık çok fazla ön plan-
da değildir. İkili arasındaki sevgi sor-
gulanmayı gerektirmez ve güvende 
hissedebilmek için ona ihtiyaç yok-
tur. Ayrıca karşılıklı aşk durumunda 
gerçek benliğiniz ortaya çıkar. Eşiniz 
her halinizi sevdiği için zayıf yönleri-
nizi göstermekten korkmazsınız. 
Eşiniz de bunun için öncesinde sizi 
gerçekte kim olduğunuz konusunda 
teşvik eder. Bağımlılık hâllerinde part-
neriniz üzerindeki kontrol davranışları 
artış eğilimindedir. Partnerinizin 
gerçek hislerini ve düşüncelerini 
tam anlamıyla bilememekten dolayı, 
uzakta olduğunuzda ne yaptığını 
düşünmeden edemezsiniz. 
Kendinizi güvende 
bulduğunuz tek an 
onun sizin yanınız-
da olduğu zaman-
lardır. Aşık old-

uğunuzda ego daha az olacağı için 
ben merkezci durum az görülür. Böyle 
bir ilişki egonuzun azalmasına hizmet 
ederken, büyümenizi sağlar ve sizi, 
daha az bencil ve daha fazla sevecen 
olmaya teşvik eder. Eşinizle olan il-
işkiniz ikiniz için de olumlu değişik-
liklere neden olur. Bağımlılık temelli 
ilişkilerde ise egonun egemenliği söz 
konusudur. Kendi içinizdeki sorunları 
çözmeyi zor bulursunuz. Bu da, part-
neriniz olmadan mutlu olamazsınız 
hissini tetikler. Sorunlarınızı çözmek 
için diğer kişilere çok fazla güvenir-
siniz.

Aşk içindeki çiftler birbirlerini 
güçlendirir, bağlanma ise taraf tutar. 
Gerçek aşkı hissetmek sizi yeni zirve-
lere taşımak için kanatlar verir. Size 
yenilenmiş enerji ve özgürlük duy-
gusu verir. Hayallerinizi partnerinizle 
paylaşır ve eşit destekle onların 
hayallerine ortak olursunuz.
 
Bağımlı ilişkide devamlı bir güç mü-
cadelesi vardır. Kişi asla terk edilme-
mek ve kendini güvence altına al-
mak için tek taraflı kararlar verir. Aşk, 
zaman geçtikçe ayakta kalır. Partne-
riniz ile hayat koşulları nedeniyle bir 
ayrılık olsa bile gerçekten aşıksanız, o 
kişinin daima kalbinizde bir yeri vardır 
ve hayatın geri kalanı için onun adına 
iyi dileklerde bulunursunuz. Bağım-
lılık durumlarında ise bir ayrılık söz 
konusu olduğunda kin hissedi-
lir. Hatta ihanet hissi yaşanabilir. Bu 
duyguların sebebi, partneriniz üze-
rinde bağlanmadan kaynaklı oluşan 
onun sizi mutlu edecek yükümlülüğe 
sahip olduğu varsayımınızdır. Mut-
luluğun formülünün ancak bir part-

nerle olacağını varsayıyorsanız dikkat 
edin. Kişinin aslında sahip olmadığı 
bir mutluluğu, romantik ilişki kura-
rak yakalamaya çabalamasının, olası 
bir bağımlı ilişki kurma potansiyeli 
oluşturduğunu söylemek yanlış ol-
maz. Bu nedenle, bir ilişkiye başlama-
dan önce, bireyin kendini iyi tanıması, 
hayattan ve ilişkiden beklentilerini 
doğru değerlendirmesi, eş seçiminde 
sağlıklı sonuç elde etmek için en ga-
ranti yol olacaktır. 

Sosyal kültürün ve medyanın size 
önerdiği uzun boylu, esmer, karizma-
tik, yakışıklı veya sarışın, beyaz tenli, 
yeşil gözlü, iyi kariyere sahip olan 
mükemmel eş profilini, sevgililer 
gününde Facebook’ta, Intsagram’da, 
Twitter’da karşınıza çıkan pahalı he-
diye paylaşımlarını ve arkadaşınızın 
çok özendiğiniz tropikal adadaki ba-
layı hikayelerini bir kenara bırakın. 
Çünkü hiçbiri gerçek değil. Kendi 
gerçek beklentilerinize ve hikayenize 
odaklanın… Belki de bu yüzden yanı 
başınızdaki gerçek mutlulukları erte-
liyor olabilirsiniz… 

Unutmayın ki gerçek mutluluk tüm 
bağımlılıklardan kurtulup özgürleş-
meden gerçekleşmez…

BİT(E)MEYEN İLİŞKİLER
Işıkların açık ama sen evde değilsin
Zihnin kendi değil
Kalbin terler, vücudun titrer
Uyuyamazsın, yiyemezsin 
Hiç şüphe yok ki, derindesin
Boğazın sıkı, nefes alamıyorsun
İhtiyacın olan tek şey sevgilinin ilgisi.
Sen bağlanmaya karşı bağışık olduğunu düşünmeyi seviyorsun, evet
Yeterince alamadığını söylemek gerçeğe daha yakın.
Yüzleşmen gerektiğini biliyorsun, sevgiye bağımlısın
İşaretleri görüyorsun ama okuyamıyorsun
Farklı bir hızda koşuyorsun
Kalbin iki kez atıyor
Yüzleşmen gerek ki terkedilirsen unutulma yoksunluğu çekiyorsun.
Robert Palmer-Addicted to love

Dr. Selin B. Baran
Psikiyatrist
Moodist Psikiyati ve Nöroloji 
Hastanesi

“Bu ilişki bana zarar veriyor biliyo-
rum ama bitirme düşüncesi beni çok 
korkutuyor.”

“Sürekli kavga ediyoruz ama bir-
birimizden ayrı kalamıyoruz.” 

“Ayrılıyorum fakat bir hafta sonra 
dayanamayıp tekrar arıyorum.” 
“Bana kötü davranıyor ama çok 
aşığım onsuz yapamam.” 

Bu sözler size tanıdık geliyor mu? 
Eğer ilişkilerinizde benzer durum-
lar varsa aşık değil bağımlı olabi-
lirsiniz. Yaşanılan duygular aynı ol-
masa da başka bir insana sağlıksız 
bir şekilde bağlanma yaşıyorsanız 
beyniniz biyolojik olarak alkol ya 
da madde bağımlığına benzer 
şekilde değişime uğrar.

KAYNAKÇA
Dr. Femke Buisman-Pijlman, 
Ph.D., an addiction researcher and senior 
lecturer at the Faculty of Health Sciences 
at the University of Adelaide in Australia.
 Paul, Dr. Buisman-Pijlman, and a classic 
questionnairethat experts use to assess 
love and addiction 
Margaret Paul, Ph.D., a relationship ex-
pert who has been counseling couples



Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan daha önce 
belirlenen Cumhurbaşkan-
lığı Kültür ve Sanat Büyük 
Ödülleri’ni takdim etti.  
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve 
Sanat Büyük Ödülleri'ne 
tarih ve sosyal bilimler 
alanında Mehmet İpşirli, 
sinema alanında Türker 
İnanoğlu, müzik alanında 
Erol Sayan, sanat/fotoğraf 
alanında İzzet Keribar layık 
görüldü. Kültür ve Sanat 
Politikaları Kurulu bu yılki 
vefa ödülünün ise Mehmet 
Akif Ersoy'a verilmesini 
kararlaştırdı. 

"Kültür, bir milletin 
bağımsızlığının 
sembollerinden biridir"

Cumhurbaşkanlığı Ödülleri’ni, 
devletin ve milletin kültür sanat 
insanlarına teşekkürünün, takdiri-
nin bir nişanesi olarak verildiğine 
işaret eden Erdoğan, Marifet ilti-
fata tabidir. Bize göre kültür, tıpkı 
toprak, bayrak, ordu, para gibi bir 
milletin bağımsızlığının sem-
bollerinden biridir, diye konuştu.

Dünyanın en güçlü ülkelerine 
bakıldığında ordularından ziyade, 
kültürel iktidarıyla bu konuma 
geldiklerine değinen Erdoğan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:
Günümüzde kültür endüstrisi 
öyle bir seviyeye geldi ki, dünya-
da girmediği, ulaşmadığı, tesir 
etmediği yer kalmadı. Sinemadan 
müziğe, giyimden teknolojiye ve 
mimariye kadar her alanda bu 

CUMHURBAŞKANLIĞI 
KÜLTÜR ve SANAT 
BÜYÜK ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU

etkiyi görüyoruz. İşte bu 
gerçek bizi kültür sanat 
politikalarımıza dört elle 
sarılmaya iti-
yor. Geçtiğimiz 16 yılda 
demokraside ve ekono-
mide çok büyük devrim-
lere imza atan Türkiye, 
maalesef eğitim ve kültür 
sanat politikalarında arzu 
ettiğimiz mesafeyi kat 
edememiştir.
Esasen bu alandaki geliş-
melerin, diğer yatırımlar 
gibi sadece devlet proje-
leriyle, kamu imkanlarıyla 
sağlanabilmesi işin tabi-
atına da uygun değildir. 
Millet olarak topyekun bir 
mücadeleyle ülkemi-
zi kültür, sanatta ileriye 

taşıyabiliriz, çünkü bu faaliyetler 
sonuç itibariyle bireysel çabaya, 
üretkenliğe dayalıdır. Devlete 
düşen görev, bireylerin bu gayreti 
ortaya koyabilecekleri iklimi tesis 
etmektir. İnşallah yeni dönemde 
bu doğrultuda çok daha büyük 
adımları hep birlikte atacağız.

Yitik, kaybedildiği yerde aranır 
atasözüne atıfta bulunan Er-

doğan, "Bize düşen görev, 
medeniyetimizin üç tasavvurunu; 
kalbiselimi, zevkiselimi, ak-
lıselimi kendi tarihimizde kendi 
geçmişimizde aramak, bulmak, 
yeniden yorumlamak ve geleceğe 
taşımaktır. Kalbi selimle kalple-
rimizi, zevki selimle gönülleri-
mizi, aklıselimle zihnimizi 
yeniden doyuracak, zenginleştire-
ceğiz dedi.

Medeniyet, esasta bir inşa 
faaliyetidir ifadesini kullanan 
Erdoğan, şöyle devam etti:

Bu faaliyetin temeli de ilim ve 
hikmettir. Şayet bu temel sağlam-
sa ortaya göz alıcı bir köşk çıkar. 
Tam tersi temel çürükse elimize 
sadece yıkık dökük bir gecekon-
du geçer. Biz, uzunca bir süre 
ecdadın ihtişamlı medeniyet 
mirasına sırtımızı dönüp, ken-
dimizi her alanda gecekondulara, 
kaçak yapılara mahkum ettik. 
Halbuki bizim tarihimizde ilim 
ve sanat insanlarının müstesna 
bir yeri vardır. Kanuni Sultan 
Süleyman'ın 'Benim zamanımda 
hiçbir şey olmasa bile Baki gibi bir 
şairin bulunması yeter saadettir' 
dediği rivayet edilir. Bugün ülke-
mizin ve genel olarak medeniyet 
coğrafyamızın yaşadığı sorunlar, 
ilme, hikmete, tefekküre, gayrete, 
azme ve tevekküle yeteri kadar 
sarılmıyor olmamızdan kaynak-
lanıyor.
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Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz, öğretmenler 
günü dolayısıyla ilçedeki 
okulları ziyaret ederek öğret-
menlerle bir araya geldi.

Ziyaretlerde Öğretmenler 
Günü’nü kutlayan Başkan Poy-
raz'a, AK Parti Çekmeköy İlçe 
Başkanı Salih Kırıcı ve Çekmeköy 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet 
Aktaş da  eşlik ettiler. 

Öğretmenlerin toplumumuzda ve 
kültürümüzdeki yerine dikkat çe-
ken Başkan Poyraz, “Ülkemizin ge-
leceğini şekillendiren, bu mesleğe 
gönül vermiş, hayatını adamış 
tüm öğretmenlerimizin Öğret-
menler Günü kutlu olsun. Öğret-
menlerimiz geleceğimizin temi-
natı olan gençlerimizi yetiştirirken 
bizler onlara daha kaliteli ortam-
larda eğitim verebilmeleri için 
imkan sağlamaya çalışıyoruz. 

Çekmeköy’ü eğitim vadisi haline dönüştürdük. Eğitim 
yatırımlarımıza devam ediyoruz. İnşallah bu alanda 
adımızdan söz ettirmeye devam edeceğiz. İlçemizde 
eğitim bizim olmazsa olmazımız” dedi.  
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YOK OLMAYA YÜZ TUTANLAR…

Mozaik sanatı, resim alanlarından biri olarak 
küçük, üç boyutlu ve birbirine benzemeyen 
parçaların bir araya getirilip resim oluştura-
cak şekilde dizilmesine denir. Mozaik beş bin 
yıl önce ilk kez  Sümerler  tarafından denen-
miş bir resim sanatıdır. Mozaik sanatının o 
dönemlerden günümüze kadar gelen iki çeşi-
di bulunmaktadır. Biri beton üzerine mozaik 
parçaların yapıştırılması, diğeri ise tutkalla 
bulunan  zemine küçük parçaların yapıştırıl-
masıdır. İlk çıktığı günden bu yana kullanım 
alanı genişleyen mozaik, sokaklarda, havuz 
içlerinde, evlerin dış cephesinde ve daha 
birçok alanda görsel zenginliği artırmak için 
kullanılmaktadır.

Mozaik sanatının ortaya çıkarılması için kul-
lanılan küçük parçalar seramik başta olmak 
üzere, metal ve plastik gibi çeşitleri ile de 
uygulanmaktadır. Parçaların büyüklükleri 
birbirinden farklılık gösterebilir. Mozaik sa-
natı genelde Roma İmparatorluğu ile anılan 
bir resim sanatıdır. Bu dönemde avlularda, 

kaldırım taşlarında ya da ev duvarlarında 
seramik taştan ve boyutları oldukça küçük 
parçalardan mozaik desenler yapılmıştır. 
Hatay’da ve Gaziantep’teki  Zeugma Mozaik 
Müzesi‘nde bu teknikle yapılmış eserler bu-
lunmaktadır. Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı 
Misis Beldesi’nde de Misis Antik Kenti’nden 
kalma eserlerin sergilendiği  Misis Mozaik 
Müzesi bulunmaktadır.

Dünyaca ünlü mozaik eserlerinden de kısa-
ca bahsedecek olursak; Adriyatik Denizi’nin 
kuzeyinde bulunan  Ravenna  Mozaikleri, 
kültür mirasıyla zengin olan İtalya’nın atmos-
ferini yansıtmaktadır. İtalya’da ayrıca Apolin-
are Nuovo Bazilikası, Arcivescovile Şapeli ve 
San Vitale Bazilikası’nda  çok değerli mozaikler 
bulunmaktadır.

Yine İtalya’da yer alan Romana del Casale 
Villası Geç Roma Dönemi’ne ait mozaikleri 
içerirken aynı zamanda UNESCO tarafından 
koruma altına alınmıştır. Tunus’ta bulunan 
Bardo Müzesi, Amerika Birleşik Devletleri’nde 

yer alan Villa Harvey Mandel ve İspan-
ya’daki Park Güell dünyanın en ünlü 
mozaiklerini barındıran müzelerdir.

Mozaik sanatının ana malzemeleri doğal 
taşlar ve camdan oluşmaktadır. Mozaik 
yapımında genellikle seramik malzeme 
tercih edilse de insan suratı yapımın-
da daha çok  mermer  kullanılmaktadır. 
Mozaik sanatı ortaya çıkarılan eser-
lere genel olarak bakıldığında  rastge-
le dizilmiş taşlardan  oluşan resim gibi 
görünse de taşların diziminin özel bir 
tekniğe göre uygulanması, mozaik sa-
natının da belli bir teknik çerçevesinde 
yapıldığını gösterir. İlk iş olarak mozaik 
süslemesi yapılacak alanın sınırları ke-
sin olarak belirlenerek işe başlanır. Daha 
sonra mozaiklere zemin oluşturmak için 
sıva tabakası hazırlanır. Bu noktada sıva 
içine katran karıştırmak, zamanla mo-
zaik yapının duvardan ayrılmasını önle-
mektedir.

Eski medeniyetlerin keşfettiği ve 
günümüze kadar taşıdığı sanat dalların-
dan biri olan mozaik, gelişmeye müsait 
bir sanat olmasından dolayı farklı mo-
zaik yapım teknikleri geliştirilmiştir. Elde 
bulunan mozaik taşlarının boyutuna 
ve çeşidine göre farklılık gösteren mo-
zaik desenleri, eski dönemlerde daha 
çok geometrik şekilleri barındırırken 
günümüzde insan ve hayvan figürleri-
nin bulunduğu çeşitlerine rastlanmak-
tadır. Bunlar sırasıyla:

Opus Tessellatum (Tuğla Deseni): 
Çakıl taşlarının malzeme olarak tercih 
edildiği bir mozaik türüdür. Döşeme-
lerde ise çakıl taşı yerine, düzgün 
şekilli olan seramik ya da cam parçaları 
kullanılmıştır.

Opus Vermiculatum (Solucan Deseni): 
Bu teknikte mozaik yapılacak alanın 
ilk önce dış kenarının belirlenmesi ve 
istenen şekil ile içinin doldurulmasına 
yönelik bir tekniktir. Genellikle kurt 
figürlerinin kullanılmasının yanı sıra, 
hamam ve çeşme gibi yüzeylerde bu 
teknik kullanılmaktadır.

Opus Regulatum (Izgara Deseni): 
Mozaik sanatının en kolay yöntemidir. 
Aynı boyutlardaki taşların bir araya 
gelmesi sonucu bir ızgara deseni oluş-
maktadır.

Opus Palladianum (Paladyen Deseni): 
Kullanılan taşlar gelişigüzel şekillerde 
olur. Daha çok eritilmiş taş parçaları kul-
lanılarak paladyen deseni oluşturulma-
ya çalışılır.

Opus Florentine (Floransa Deseni): 
Bu teknik daha çok İslam dünyasında 
kullanılmıştır. Pişmiş tuğlaların kul-
lanıldığı bu teknikte, parçalar daha 
büyük ebatlardadır.

Opus Classicum (Klasik Desen): 
Solucan ve tuğla desenlerinin birleşme-
sinden oluşan bu teknikte çok farklı 
desenler ortaya çıkmaktadır. Bunun 
nedeni ise her nesnenin arkasında baş-
ka bir şeklin oluşmasıdır.

Mozaik yapılacak alanın sert olmasına 
dikkat edilir. Bu iş için en uygun zemin 
olarak mdf tahtalar önerilmektedir. 
Daha sonrasında mozaik taşlarının bir 
tarafının düz, diğer tarafının ise pütürlü 
kesilmiş olması, yapıştırmanın sağlam 
olmasını sağlar. Ayrıca taşlar arasın-
da aynı oranda boşluk bırakılmasına 
özen göstermek de, resmin bütünlüğü 
açısından önemlidir. Çalışma alanının 
renk tonunu dikkate almak, mozaik taşı 
renginin doğru ayarlanmasını sağlaya-
caktır.

Mozaik parçalarının illa ki o bildiğimiz 
taşlardan olması gerekmiyor.  Seramik-
ten, camdan, ahşaptan ve hatta me-
talden oluşan irili ufaklı parçalardan da 
mozaik yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin 
tercihinize ve nasıl bir resim yapacağını-
za kalmış. Saydığımız bu malzemelerin 
yanında kumaş ve kağıt gibi malzeme-
leri kullanarak da mozaik yapabilirsiniz.

Elbette bunlar taş veya seramik kadar 
dayanıklı olmayacaktır. Bu doğrultuda 
mozaik sanatını kullanılan malzemelere 
göre sınıflandırdığımız gibi, konularına 

göre de kategorize edebiliriz. Mozaik 
sanatında doğa, mitolojik canlılar veya 
figürler, geometrik şekiller ve aklınıza 
gelebilecek her türlü şekli resmedebil-
irsiniz.

Mozaik sanatının Sümerler döneminde 
ortaya çıktığı bilinmektedir. Ancak eser-
ler daha çok Romalılar döneminde ve-
rilmiştir.  Romalılar  o dönemde geo-
metrik şekilde kestikleri taşları, duvar-
larında ve kubbelerinde kullanmaktay-
dı. Hristiyanlık’ta da mozaik sanatına 
fazlasıyla önem verilmiştir. Kiliselerin 
duvarlarına dini öğeler, mozaik sanatı 
ile resmedilmiştir.

İstanbul’daki Ayasofya Müzesi inşa edi-
lirken mozaik desenleriyle süslenmişti. 
Ancak İslam alemine geçtikten sonra, 
resim bulunan yerde namaz kılına-
mayacağından, duvarların yüzeyi sıva 
ile kapatıldı. O dönemde sökülmek 
yerine en azından sıva ile kapatılması 
sayesinde, yapılan mozaik desenler 
günümüze kadar gelebilmiştir. Deko-
rasyon amaçlı Roma ve Antik Yunan 
dönemlerinden günümüze kadar gelen 
mozaik sanatının kullanım alanı 
oldukça yaygınlaşmıştır.

Uygulanması kolay bir sanat olmasın-
dan dolayı dileyen herkes mozaik 
sanatını uygulayabilir. Mozaiğin çok 
tercih edilmesinin nedenlerinden biri 
de dayanıklı olmasıdır. En ağır deprem-
lerin sonucunda bile mozaik yapıların 
sağlamlığını koruduğu belirtilmektedir.

Mozaik, yapımı sırasında son derece 
dikkat gerektiren bir iştir. Küçük 
parçalardan oluşan taşları büyük usta-
lıkla dizmek ve istenen resmi ortaya 
çıkarmak oldukça zordur. Günümüzde 
büyük  binaların dış cephelerinde, ev-
lerin tavanlarında, sokak ve kaldırım 
gibi birçok yerde mozaik sanatının gü-
zelliğinden yararlanılmaktadır.
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İstanbul’un İlkle i

Meşrutiyet’in ilanının 3. yıl dönümü 
olması hasebiyle 23 Temmuz 1911 
tarihi İstanbullular için milli bayram 
günüydü. Güzel havanın da etkisiyle 
İstanbul halkının en büyük eğlence ve 
sosyal yaşam mekanı olarak tabir ede-
bileceğimiz mesireler o gün hıncahınç 
doluydu. Yangın, İranlı 2 arkadaşın 
kaldığı Uzunçarşıbaşı’ndaki ahşap bir 
binada başladı. Misafirhane olarak kul-
lanılan apartmanın 3. Katında kalan 
arkadaşlar, sabah çaylarını içtikten son-
ra bayram eğlencelerine katılmak için 
dışarı çıkmışlardı. Bu odada başlayan 

yangını yine bayram münasebetiyle 
bomboş olan apartmanda kimse fark et-
medi ve yangın büyük bir hızla ilerledi. 
Elbette yakındaki çarşıda bulunan dük-
kanların kapalı olması da bunda etkili 
olmuştu. Dar sokaklardaki bitişik ahşap 
evler süratle yanmaya başladı. 

Yangın 2 kol halinde Süleymaniye ve 
Dökmeciler’e doğru yayılmaya başladı. 
Bu bölgelerde etkisini yitirmeye başlayan 
yangın rüzgarın etkisiyle yeniden alevle-
nerek çevre binalara da sıçradı. Beyazıt 
ve Vezneciler civarındaki mahalleler 

küle döndü. Aksaray yönüne 
doğru ilerleyen alevler Ye-
nikapı’ya dayandı. Bu nokta-
da tekrar 2 kola ayrılarak biri 
Aksaray biri de Samatya’yı et-
kisi altına aldı. 

İstanbul’da Balabanağa, 
Camcıali, Oruçgazi, Alem-
bey, Kovacıdede gibi çok sayı-
da mahalle tamamen yanmış, 
Aksaray’da sağlam kalan yapı 
neredeyse kalmamıştı. Resmi 

verilere göre 2400 ev, 3000 dükkan, 
15 fırın, 16 cami ve mescit, 3 hamam, 
sayısız hamam, türbe ve mektep de küle 
dönmüştü. 
Yangını gören, haberini alan halk 
dehşet içerisinde şehre dönmeye çalışmış, 
mesire alanındaki tren, atlı araba, vapur, 
kayık ve sandallara hücum etmişti. İstan-
bul adeta mahşer yeriydi. Milyonlarca 
altın maddi zararın yanı sıra üzerindeki 
elbisesi hariç tüm varlığını kaybeden on 
binlerce insan vardı.

Yangın felaketinden kurtulan şehirde ilk 
iş olarak kadın ve çocukların barınma 
ve beslenmesi için topyekun mücadele 
başlatıldı. Şehrin farklı noktalarına ku-
rulan çadırlarda yangında evlerini kay-
beden ailerin kalması sağlandı.  Mem-
leketin her köşesinden afetzedelere 
yardımlar geldi. Bazı zenginler özel 
mülklerini afetzedelere açtı. 
Öte yandan, toplamda 17 saat süren 
fakat büyük bir faciaya yol açan yangın-
da 9 kişinin ölmesi bir mucizeydi. Nis-
peten sevindirici bu gelişmeye sebep de 
halkın mesire yerlerinde bulunmasıydı.

Aksaray’ı küle döndüren yangın, Çanakkale Savaşı’nın isimsiz kahramanı 
ve Dünya’nın ilk arabalı vapuru Suhulet ve İstanbul’un farklı din, dil ve 

milletten insanlarla lebalep dolu olduğu o hareketli günler… 

Dünyanın İlk Arabalı Vapuru İstanbul’da

torpil atmaya özgü aletlerle donatılarak Çanakkale’ye gönder-
ildi. Asker ve malzeme naklinde görev yaptı. Sağladığı lojistik 
destek açısından Çanakkale Deniz Harbi’nin kazanılmasında 
büyük payı olan Suhulet, hizmetten kaldırıldıktan çok uzun yıl-
lar sonra, 2007 yılında tekrar Boğaz’ın serin sularına indi. 

Modern tip 4 araba vapurlarından birine isimleri verilerek 
yeniden hizmete giren bu vapur, diğer kardeşleri Sultanahmet 
ve Sadabad ile birlikte günümüzde “Sirkeci-Harem” hattında 
İstanbullulara hizmet etmeye devam ediyor. 

İstanbul’un En 
Kalabalık Günlei 
Rusya’nın Eflak ve Boğdan’ı işgalinden sonra Osmanlı Devleti 
bu devlete savaş ilan etmişti. Kırım’daki çarpışmaların neti-
cesinde Ruslar mağlup olup çekilmek zorunda kaldı. Kafkas 
Cephesinde başarılı olarak Kars’ı ele geçirmesine rağmen başa 
geçen yeni çar barış istemiş ve Osmanlı’nın Rusya’ya karşı ka-
zandığı tek savaş olan Kırım Savaşı Paris Barış Antlaşması’nın 
imzalanmasıyla sona ermiştir. 

Bu savaşın İstanbul için önemi ise, harbe müdahil olan birçok 
Avrupalı kuvvetin toplanma, ikmal ve sonrasında cepheden 
dönüşlerinde kaldıkları yer olmasıydı. Öyle ki savaş esnasında 
yaralan askerler için çok sayıda bina hastaneye çevrilmiş du-
rumdaydı. O tarihe kadar İstanbul hiç bu kadar Avrupalıyı bir 
arada ağırlamamıştı. Zira şehirde sadece tedavi edilen asker-
ler değil, haber yapmak üzere gelen ve sayıları devamlı artan 
gazeteciler ve gemiciler de vardı. Bunların yanında en bilindik 
isimlerden Florence Nightingale gibi yüzlerce sağlıkçı da geçici 
hastanelerde görev yapmak üzere İstanbul’da bulunuyordu. Bu 

kadar çok sayıda ve farklı milletten insanın yaşadığı bir şehirde 
karmaşa ve kaos da kaçınılmazdı elbette. Avrupa’nın ikinci 
sınıf mallarının da akınına uğrayan şehirde kılık kıyafetler 
değişmeye başladı. Müslüman kadınların kıyafetlerinde be-
lirgin bir serbestlik gözlendi. Kadınlı erkekli balolar oldukça 
normal karşılanmaya başlandı. Öte yandan yabancıların yol 
ve kaldırımların durumundan, çöplerin toplanmamasından ve 
altyapı eksikliklerine yönelik şikayetleri birtakım belediyecilik 
çalışmalarının da başlamasına neden olmuştur. Sonuç itibariyle 
İstanbul, Kırım Savaşı ile Batılılaşma yönünde bir değişim 
sürecine bir daha dönmemek üzere girmiş oldu. 

İstanbul’u Bayram Günü Yakalayan Yangın

Osmanlı Devleti sadece 4 kıtaya yayıl-
ması ile değil, yaptığı icatlar ile de tarihe 
damgasını vurdu. İşte Suhulet adı verilen 
arabalı vapur da onlardan biri. 
Hiç şüphesiz ki İstanbul Boğazı coğrafi 
olarak stratejik konumdaydı ve ken-
di bünyesinde kritik değerler taşıyor-
du. Şehri ortadan ikiye bölen suyolu, 
ulaşımda kayıkların kullanılmasını el-
zem kılıyordu. Boğaz’a ilk vapur 1882 
senesinde İngiltere’den getirildi. 
Kayıklara göre daha güvenli, kısa süreli 
ve konforlu bir hizmet sağlayan vapur-
ların yaygınlaşmasıyla kayıklar da gün-
den güne hakimiyetini yitirmeye başladı. 
İstanbul’da artan yolcu sayısı ile deniz 
yolu taşımacılığında kayıkların yetersiz 
kalması Şirket-i Hayriye’nin kurulması-
na zemin hazırladı (1854). İlk anonim 
şirket unvanına sahip Şirket-i Hayriye, 
faaliyet süresi boyunca 3 araba, 74 yol-
cu, 3 kömür vapuru ve 1 gezinti teknesi 
olmak üzere 81 araca sahipti. 
Osmanlı, en güçlü donanmaya sahip 
olduğu yıllarda sayısız deniz taşıtı tasar-
lamıştı. Fakat bunlardan en ilginci, ilk 
arabalı vapur olan Suhulet oldu. Atların, 

arabaların, yüklerin iki 

yakada taşınması için geminin olmadığı 
bir dönemde 86 yılı aşkın bir süre İstan-
bullulara hizmet veren bu vapur Çanak-
kale Savaşı’nda da önemli başarılara 
imza attı. Şirket-i Hayriye Müdürü 
Hüseyin Haki Bey tarafından, güverte-
si arabaların geçişini kolaylaştırmak için 
dümdüz olacak şekilde tasarlandı. Yani 
dünyada eşi benzeri olmayan bir tarzda, 
burnundan rıhtıma yanaşacak, her iki 
ucundan da araç ve yük alabilecek şekil-
de inşa edilecekti.

Geminin adı 
nereden geliyor? 

Geminin ismini vatan şairi olarak 
bildiğimiz Namık Kemal vermiştir. 
“Suhulet”; kolaylık, yumuşaklık anlamı-
na gelmektedir. Namık Kemal, yepyeni 
bir tasarıma sahip 
olan bu vapurun 
araçları ve yolcuları 
bir yakadan diğerine 
kolayca naklettiğine 
atıfta bulunarak bu 
ismi ver-
miştir. 

Suhulet araba vapurunun Üsküdar ile 
Kabataş arasında yük ve malzeme taşıya-
cağını duyan mavnacılar duruma tepki 
gösterdiler ve tören günü teknelerini 
Üsküdar önlerinde zincirlerle birbi-
rine bağlayarak vapurun çalışmasını en-
gelleyecekleri yönünde bir karar aldılar. 
Hüseyin Haki Efendi Seraskerlik’ten 
yardım istedi ve sahilde bir topçu kıtası 
bulundurarak mavnacıları korkutmayı 
başardı. Kayıkçılar, birbirlerine zin-
cirledikleri mavnalarının toplarla yok 
edileceğini anlayınca aceleyle zincirleri 
çözdüler ve Suhulet’in ilk seferi sorun-
suz gerçekleştirildi.  1872 yılında Üskü-
dar-Kabataş hattı hizmete açıldı. 
Oldukça uzun bir süre İstanbul 
Boğazı’nda askeri/özel yükler ve atlı araç 
nakilleri bu vapurla gerçekleşti. 

Suhulet’in Çanakkale’deki Rolü 
Suhulet, yıllarca araba vapuru olarak 
görev yaptı ama tarih sahnesindeki en 
önemli rollerinden biri de Çanakkale 
Savaşı’ndaki rolüydü. Suhulet, tersanede 

İz Bırakanlar İz Bırakanlar
6

2
6

3
O

c
ak

 2
0

19
O

c
ak 2

0
19



Çocuğunuz dışkısını veya idrarını tekrarlı 
bir şekilde üzerine veya uygunsuz yerlere 
yapıyor mu? Eğer böyle bir durum varsa 
bu yazı tam da sizin için olabilir…

Çocuklarınızın doğal gelişim basamakları 
içerisinde idrar ve dışkı tutmayı öğrenme-
leri de vardır. Bu becerilerin kazanılması 
onların zihinsel gelişimi, sosyokültürel 
durumu, içinde bulundukları psikolojik 
süreç, sizlerle olan etkileşimi, tuvalet eğiti-
mi, ailesel yatkınlığı gibi birçok unsurdan 
etkilenir. Tuvalet eğitiminin ortalama 2 
yaşında verilmesi uygun görülür. Bu süreç 
3-4 yaşına kadar da devam edebilir. Bu 
sayede çocuklar kuru kalmayı öğrenir. 
Normal gelişimsel süreç içerisinde olan bir 
çocuk dikkat, motivasyon ve fiziksel be-
cerilerinin de yardımı ile dışa atım 
süreçlerini uygun bir şekilde tamamlar. 
Ancak bazı çocuklar dışkı veya idrar 
tutmakta zorlanabilir. Eğer çocuğunuzun 
dışa atım süreçleri ile ilgili sorunları ortaya 
çıkmaya başlamışsa bu durum ebeveynler 
olarak hem sizin için hem de çocuğunuz 
için ciddi bir sorun haline gelebilir. 
Bağırsak ve mesane kontrol becerisi 

kazanabilmek biraz önce de bahsedildiği 
gibi nörobiyolojik sistemlerin olgun-
laşmasına da bağlı olduğundan bu kon-
trol sağlanamadığında sıklıkla yanlış bir 
şekilde ‘’istemli olarak yapılan bir davranış 
veya yaramazlık‘’ olarak algılanabilir.  
Dışa atım bozuklukları iki başlık altında 
ele alınabilir:

Dışkı Kaçırma Bozukluğu 
(Enkoprezis): 
Dışkının uygunsuz yerlere tekrarlı bir 
şekilde yapılmasıdır. Çocuğun dışkısını 
tutma ve bırakma işlevini denetleyebi-
leceği yaşa gelmiş olmasına karşın en az 
üç aylık zaman diliminde, istemli ya da 
istem dışı olarak dışkısını uygun olmayan 
yerlere bırakması ile karakterize olan bir 
hastalıktır. Zaman zaman ebeveynini 
cezalandırmak isteyen veya onlara karşı 
yoğun düşmanlığı olan çocukların öfke 
veya sinirini bu yolla ifade edebildiği de 
belirtilmektedir. 

DIŞA ATIM 
BOZUKLUKLARI

ÇOCUKLARDA
İdrar Kaçırma – İşeme 
Bozukluğu (Enürezis): 
En az üç aylık bir zaman diliminde 
tekrarlayıcı bir şekilde idrar kaçırıl-
ması; yatak ya da kıyafetlere tekrarlı 
bir şekilde istemli veya istemsiz idrar 
yapılmasıdır. Gündüz kuru kalma 
geceden önce öğrenilir. Gece idrar 
kaçırmaya gece işemesi adı veril-
mektedir ve gündüz işemesine oran-
la daha sıktır. Bununla birlikte hem 
gece hem de gündüz işemesi birlikte 
de görülebilir. Gece işemesinin ak-
sine gündüz işemesi kız çocuklarda 
daha çok görülmektedir. 
Normal gelişim sürecini devam 
ettiren bir çocuk için bu becerileri 
kazanması beklenen yaşlar değer-
lendirildiğinde; enkoprezis yani 
dışkı kaçırma bozukluğu için ‘’4 
yaş‘’ sonrasında, enürezis yani idrar 
kaçırma bozukluğu için ise ‘’5 yaş‘’ 
sonrasında tanı konulur. Klinik açıdan 
ciddi sıkıntılar görülmekle birlik-
te bu durum çocuğun toplumsal 
işlevselliğini de fazlasıyla etkileyebilir. 
Dışa atım bozuklukları içerisinde ele 
alınan enkoprezis ve enürezis ayrı 
ayrı ele alınmakla beraber, birlikte de 
görülebilir. Ayrıca çocukluk çağında 
görülen diğer psikiyatrik hastalıklar 
da zaman zaman dışa atım bozukluk-
larına eşlik edebilir. 

Enkoprezisinin 4 yaşındaki çocukların 
% 3’ünü ve 10 yaşındaki çocukların % 
1.6’sını etkilediği, bununla birlikte yaş 
ilerledikçe de hızlı bir şekilde azaldığı 
tahmin edilmektedir. Enürezisinin 
yaygınlığı ise 5 yaşlarında % 5 – 10, 9 
ve 10 yaşlarında % 1,5 – 5 civarında 
değişen oranlardadır. 15 yaş ve üstü 
ergenlerde ise % 1 civarlarındadır. 
Yaşla birlikte enürezisinin de yaygın-
lığı azalmaktadır. 

Peki neler yapılmalıdır 
veya yapılmamalıdır?
Burada tuvalet eğitimi önemli bir 
noktadır. Tuvalet eğitimi için en 
küçük yaş çocuğun 18. ayıdır. Bu 
aydan önce tuvalet eğitimine başlan-
mamalıdır. Çünkü çocuk 1,5 yaşından 
önce böyle bir eğitime hazır değildir. 
Erken tuvalet eğitimi çocuğunuzun 
sizinle inatlaşmasına sebep olabilir. 
Bununla birlikte vereceğiniz eğitim 
çocuğunuzun fizyolojik ve psikolojik 
olarak zarar görmesine fırsat verme-
yecek bir şekilde aşırı titiz, kuralcı ve 
baskıcı bir tutumdan uzak durularak, 
cezalardan da kaçınarak yapılmalıdır. 
Zorlu yaşam olayları da dışa atım 
problemlerini ortaya çıkarabilir. 
Örneğin çocuğunuzun ders 
başarısının kötü olması, ailesi olarak 
sizlerle, öğretmenleri veya arkadaş-

ları ile sorun yaşaması, bazen de 
ailede kavga, boşanma, ölüm vb gibi 
travmatik olaylar olduğunda hatta 
aileye yeni bir bebek yani ona bir 
kardeş gelmesi gibi olumlu da olsa 
istemediği/beklemediği durumlar 
meydana geldiğinde çocuğunuz 
kendisini yalnız, çaresiz veya değersiz 
hissedebilir. 
Bundan dolayı da kendisini sözel 
olarak ifade edemeyip davranışsal 
olarak böyle bir ifade yoluna gide-
bilir. Bu noktada çocuğunuzun size 
her zamankinden daha fazla ihtiyacı 
vardır ve dengeli bir tutum içerisinde 
ona sevginizi ve onun yanında 
olduğunuzu gösterebilirsiniz. Bu-
rada da önemli olan kavram denge 
kavramıdır. Ne aşırı hoşgörülü ve 
aldırmaz bir tutum sergilemeli ne de 
sert ve katı bir tutumla çocuğunuzun 
üzerine gitmelisiniz. Sadece 
çocuğunuzu anlamalı ve bu sorunun 
üzerinden gelmek için beraber çaba 
harcamalısınız.  

Ve bütün bunları bilerek çocuğunuz 
için en yakın zamanda bir çocuk – er-
gen ruh sağlığı uzmanından randevu 
almayı unutmamalı, bununla birlikte 
bu durum sizleri de olumsuz olarak 
etkileyebileceği için hem kendiniz 
için hem de çocuğunuz için bir psi-
kolog desteği almaktan hiçbir zaman 
vazgeçmemelisiniz. 
Mutlulukla kalın…

Köşe Yazısı Köşe Yazısı
6

4
6

5
O

c
ak

 2
0

19
O

c
ak 2

0
19



Köşe Yazısı Haber
6

6
O

c
ak

 2
0

19

4. Uzun Yüz Şekli
Yüzünüzün uzunluğu, genişliğinden daha fazlaysa uzun (dikdörtgen) 
yüz şekline sahipsiniz demektir. Genelde en çok yanlış bağlama, 
bu yüz tipinde yapılmaktadır. Uzun yüzlü kadınlar eşarp bağlarken 
muhakkak bone kullanmalılardır. Çünkü bonesiz bir kullanım, zaten 
uzun olan yüzü daha da uzun gösterecektir. Bone kullanarak bu 
uzun görüntüyü biraz kısaltmayı başarabilirler. Uzun yüzlü kadınların 
eşarplarının ön kısmını iğne yardımı ile yukarı doğru çıkartmaları ise 
bu yüz tipi için yapılacak en büyük yanlış olur.

Son olarak uzun yüzlü kadınlar başörtü kullanırken yüzlerini sımsıkı 
saran modeller yerine, daha serbest duran modelleri kullanmalılar. 
Eşarp yerine, şal bağlamaları daha doğru olacaktır.

Büşra Erdoğan Toraman
Moda ve Marka Danışmanı
www.busraerdogan.com
instagram.com/busraerdogantoraman
instagram.com/nasilgiyerim

Yüz Şekline Göre
Başörtü Bağlama Modeli

Eğer başörtülü 
bir kadınsanız, 
başörtünüzü yüz 
şeklinize göre bağla-
manız önemli. Çünkü 
eşarp ve şallarınızı yüz 
şeklinize uygun olarak 
bağladığınızda, en 
doğru ifadeyle, gerçek 
yaşınızı gösterirsiniz. 
Yanlış bağlama ise 
yüz hatlarınızı doğru 
yansıtmayacağından, 
olduğunuzdan daha 
genç ya da daha yaşlı 
görünmenize sebep 
olabilir. Yüz şeklimizi 
belirlemek ve doğru 
bağlamayı yapmaksa 
tamamen simetriyle 
alakalı. 

Peki en kolay şekilde 
yüz şeklimizi nasıl 
belirleyeceğiz ve 
yüz şeklimize göre 
başörtümüzü nasıl 
bağlayacağız? 
İşte cevabı…

2. Kare Yüz Şekli
Yüzünüzün uzunluğu ve genişliği hemen hemen aynıysa kare 
yüz şekline sahipsiniz demektir. Bu yüz şeklindeki kadınlar sert 
ve belirgin kemiklere sahiptirler. Elmacık kemikleri belirgindir.

Kare yüz şekline sahip kadınlar eşarplarını yüzlerini oval göstere-
cek şekilde bağlamalılardır. Bunun için sımsıkı bir baş bağlaması 
yerine daha gevşek bırakılmış, yanak kısmından aşağı doğru 
yüzlerine ovallik katacak modelleri tercih etmeliler. Arap stili 
bağlama; başörtünün bir ucunu başın üst kısmına doğru yukarı 
atarak yapılan modeller bu yüz şekli için uygundur.

Kare yüz şekline sahip kadınlar eşarplarını bağlarken eşarbı yanak kısmını hafif 
kapatacak şekilde kullanmalılar. Ve alın kısmında eşarbı üçgen şekilde değil, yuvar-
lak şekilde bağlamalılar. Bu şekilde daha fresh ve genç bir görünüm elde ederler.

3. Ters Üçgen Yüz Şekli
Alın bölgeniz yüzünüzün alt kısmına göre daha genişse ters 
üçgen (kalp) yüz şekline sahipsiniz demektir. Ters üçgen yüz 
şekline sahip kadınlar eşarplarını bağlarken bir simetri yakalama-
ya çalışmalıdırlar. Yani alt kısım daha sivri olduğu için alınlarını dar 
gösterecek şekilde eşarplarını bağlamalılar. Böylelikle alın bölgesi 
ile çene bölgesi arasında bir denge kurulacaktır. Ters üçgen yüz şek-
line sahip kadınlar üst kısmı bol ve öne doğru üçgenimsi bağlamalı, 
bonelerini biraz daha geriden yapmalılar. Böylece daha fresh ve 
genç bir görünüm elde ederler. 

1. Yuvarlak Yüz Şekli
Yüz bölgenizde yanaklarınız geniş ve tombul, alın kısmınız ve 
çene kısmınız dar ise yuvarlak yüz şekline sahipsiniz demektir. 
Bu yüz şekline sahip kadınların başörtülerini yüz şekillerine 
uygun şekilde bağlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde daha 
büyük ya da daha kilolu gözükebilirler…

Yuvarlak yüz şekline sahip kadınların eşarplarını bağlarken bazı 
noktalara dikkat etmeleri önemli. Örneğin, zaten dar olan alın 
kısmını boneyi öne getirerek daha da daraltmak, hem hoş bir 
görüntü oluşturmayacak, hem de yaşça büyük gösterecektir. Yuvar-
lak yüzlü kadınlar eşarplarını bağlarken, boneyi biraz daha geriden bağlamalılar. Böylece 
alın kısmını daha geniş göstererek yüzlerinin daha zayıf görünmesini sağlayacaklardır.

Çekmeköy Belediyesi’nin Ma
denler Meydanı’nda “Önce Oku” 
temasıyla açtığı kitap fuarına 
vatandaşların ilgisi yoğundu. 

Madenler metro durağının da bulun-
duğu meydanda 22 Kasım-2 Aralık 
tarihleri arasında  vatandaşlara hizmet 
veren kitap fuarına 135.565 vatandaş 
katıldı. Birçok gazeteci-yazarın imza 
günü düzenlediği fuarda 69 yayın evi, 
120 yazar ve birbirinden kıymetli eser-
ler vatandaşlarla buluştu.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen kitap fuarının 
amacına ulaştığını belirten Çekmeköy 
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Eği-
tim vadisi Çekmeköy’e yakışır bir fuar 
oldu. 10 günlük bir sürede 135.565 
vatandaşımızı fuarda ağırladık. 7’den 
70’e büyük bir ilgiyle ziyaret edilen 
fuarımız inşallah bundan sonraki 
yıllarda da vatandaşlarımızla buluşa-
cak” dedi.

KİTAP FUARIMIZDA 135 BİNVATANDAŞIMIZI AĞIRLADIK
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Özgür Şef Steakhouse ve Deli Kasap 
markasının mimarı Özgür Özkan’ı 
tanıyabilir miyiz? 
Öncelikle şunu belirtmeliyim: Özgür 
Şef’in mimarlığını tek başıma üstlene-
mem, bu bir ekip işi… Ekibim ve ha-
yallerimiz sayesinde ismini duyurduk 
markamızın. Özgür Özkan’ı tanıya-
cak olursak; üç kız çocuğu babasıyım. 
Turizmcilik mezunuyum. Bizim okul 
dönemimizde okuldan çok staj süremiz 
vardı. Okulda başarılı bir öğrenciydim, 
bundan dolayı eğitim için yurtdışına 
gönderildim. Bu yurt dışı eğitimi bana 
çok şey kattı, ufkumu çok açtı. Bu eğiti-
mi ve orada aldığım bilgileri Türkiye’ye 
taşıyabilmem sayesinde mutfakta da 

çok başarılı işlere imza attım. Önceden 
iş birinci, geri kalan her şey ikinci plan-
daydı. Ama son bir iki yıldır zamanın 
geçtiğini ve kaçırdığım şeyleri fark 
ettiğim için biraz da çocuklarımı yani 
ailemi ön planda tutuyorum. Tabi işin 
oturmuş bir sistemi var, bunun rahat-
lığını yaşıyorum. Bu sebepten de aileme 
daha fazla zaman ayırabiliyorum. 

Kaç yıldır mutfaktasınız? Sizin için bu 
işin başlangıcı nasıl oldu?
Türkiye’nin genç yaşta şefliğe başlayan 
yeteneklerinden biriyim. Daha dün 
başlamış gibiyim fakat bu soru soru-
lunca 25 yılı geriye bıraktığımı fark edi-
yorum, bir ömür gibi… Bir zamanlar bu 

soruya cevap vermek oldukça keyifliydi 
benim için. Şimdilerde yaşımın ortaya 
çıkma düşüncesiyle yıl sorularına cevap 
vermekten kaçıyorum. (Gülüyor) 

Sizce yemek yapmak bir sanat mıdır? 
Yemek yapmak birçok parçaya ayırılabi-
lir; zanaat da denebilir sanat da… Bu 
mesleği para kazanmak için yapan da 
var, karnını doyurmak içinde yapan da. 
Anneniz sizi doyurmak için yemek 
yapar. Bir esnaf lokantasındaki aşçı, 
zanaatkârdır ve zanaatı için yapar. Baş-
ka bir yerde şef vardır, birisi yesin diye 
değil sanat için yapar. Yaptığı yemeğin 
görselliği, hikâyesi vardır; yaptığı ye-
meği şova dönüştürür. Bu nedenle 

Özgür Şef, yaptığı televizyon programlarıyla tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı, mutfakta 25 
yılını geride bırakmış deneyimli bir aşçı. Yemeğin ihtiyaç, sanat ve zanaat olmak üzere 3 amaç-

la yapılabileceğini söyleyen Özgür Şef, kendi adıyla kurduğu steakhouselarda müşterilerini 
ağırlıyor. Uzmanlığını üretim alanında kullanarak yaptığı yemekleri müşterilerin beğenisine 
sunan tecrübeli isimle Türkiye’nin yemek konusundaki yerini ve etin yolculuğunu konuştuk.

“SAĞLIKLI BESLENMEK 
TOPRAĞA SAHİP ÇIKMAKLA BAŞLAR”
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sorduğunuz sorunun cevabı yemek 
yapan kişiye göre değişir. Sanat, za-
naat ve ihtiyaç… Ben ihtiyaç hariç 
yemek yapmanın her kısmında 
bulundum diyebilirim. Zaten ye-
mek yapmayı, yemek için öğrenen 
hiç görmedim. Zanaat yapıyorum, 
işletmeciyim, restoranlarım var. Bili-
nen bir işi doğru ve düzgün olarak 
müşterilerimize ve misafirlerim-
ize sunup bunun karşılığında para 
kazanıyorum ki bu zanaat oluyor.  
Sanat kısmında da bulundum. 20’li 
yaşlarda iken uluslararası yarışma-
larda çok ödül aldım tabi sanata bir 
resim olarak baktığımız dönemler-
de. O dönemlerde yemekte görsel 
sanatlarda uzmanlık ödüllerim var.  
O günlerde bugüne bu yeteneğimi 
fazlasıyla geliştirdim ve bu yönleri-
mi, uzmanlığımı üretim üzerinde 
kullanıyorum. Bizim yaptığımız 
iş bir nevi mühendislik işi. Kişiye 
gelen ilham, heyecanla alakalı. O 
dönemlerde her şey sizin için ilham 
kaynağı olabiliyor sonra heyecan 
azalıyor. Yorgunluk ve yoğunluk da 
ekleniyor tabi. Bugün emekli olsam 
bir daha işe başlar mıyım bilmi-
yorum. Zamanla insanın fikirleri 
değişiyor. 

Dünyaca ünlü bir aşçı olarak evde de 
yemek yapıyor musunuz?
Eve iş götürmüyorum. (Gülüyor.)

Biraz da Wagyu Çiftliği’nden 
bahsetsek… Çiftliği kurmaktaki 
amacınız nedir?
Türkiye’nin neredeyse tamamı et 
ağırlıklı beslenmeyi seviyor. Ama ne ye-
terli hayvan sayımız ne eti kaliteli olan 
bir üretimimiz var. Restoranlarımızda 
sattığımız et yüksek kalitelidir. Bu kali-
teyi de daha iyi yapmak ve daha çok in-
sana kaliteli et ulaştırmak için çok çaba 

harcıyoruz. Bu yüzden yaklaşık iki yıl 
önce Wagyu Çiftliği projesini geliştirdik 
ve bu projeden de yeni bir proje doğdu. 
Gıda ve Tarım Bakanlığı ile görüş-
melerimiz oldu, şu an projeyle ilgili or-
tak hareket ediyoruz. Çiftliğimizde ma-
sajla, müzikle, hayvan refahı dediğimiz 
toplam kaliteyle hayvan yetiştiriyoruz. 
Bu da bizim tezgâhımıza, masamıza ge-
len etin kalitesine yansıyor. Türkiye’de 
hayvan sayısını artırmak adına çalışma-
lar yapıyoruz, yani damızlık üretiyoruz. 
Dünyanın neresinde iyi damızlık hayvan 
var ise gidip alıyoruz. Mesela yakın za-
manda Ukrayna’dan beş tır çok kaliteli 

küçükbaş damızlık hayvanımız ve 
merinos anaç hayvanlarımız ge-
lecek, Gıda ve Tarım Bakanlığı ile 
birlikte hayvanları köylüye dağıta-
cağız. Ülkemizin gelişmesi için 
yaptığımız, maddi bir gelir bekle-
mediğimiz bir proje bizim için. Şu an 
et fiyatları pahalı. Proje kapsamında 
devamlı hayvan getirip damızlık 
anaç hayvan elde ediyoruz. Bunları 
çiftçiler aldıkça, çoğalttıkça, besle-
dikçe piyasada bir arz oluşacak, bi-
zler de talep eden taraf olarak daha 
uygun fiyata daha kaliteli ürünler 
alacağız. Şimdilik yarı sosyal proje 
gibi ama ileride daha etkili ve fay-
dalı bir proje olacak. 

Projemizle bağlantılı olarak şunu da 
belirtmeliyim: Şu anki Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet 
Eşref Fakıbaba gelmiş geçmiş en 
iyi bakanımız, bakan yardımcısı 
Mehmet Daniş ve ekibi çok başarılı 
ve daha iyi işler yapacaklar, bun-
dan eminim. Bir gün bakanımızın 
kapısını çaldım, böyle bir pro-
jem var dedim. Gel aslanım deyip 
dinleyen ve bürokrasi süreçlerinde 
yol gösteren, en alt kademesinden 
en üst kademesine kadar yardımcı 

olan bir ekiple karşılaştım. Bir baka-
na ulaşmak bu kadar kolay olabilir 
mi? Bence olamaz. Başımızdan şöyle 
bir olay geçti: Geçen yılbaşı gecesi üç 
dört tır hayvanımız geldi yurt dışından, 
gümrükten geçiremedik. Tabi yılbaşı 
olduğu için sistemler kapanmış. Bizim 
getirdiklerimiz canlı hayvan olduğu için 
üç gün gümrükte beklemez. İstemeye 
istemeye bakan yardımcısını rahatsız 
ettik. Bize gecenin o saatinde yardımcı 
oldu. Siz düşünün çalışma azmini ve 
faydalı olma çabasını. Eğer Türkiye’nin 
tarım ve hayvancılık sıkıntısını bu ekip 

çözemezse başkası gerçekten çözemez. 

Türk Mutfağının dünya mutfakları 
arasındaki konumunu nasıl değerlendi-
riyorsunuz?
İki senedir ekonomik daralma var Tür-
kiye’de. İki sene önce sorsaydınız farklı 
cevaplar verebilirdim. 
İki sene önce yaşa-
dığımız saçma sapan 
bir darbe girişimi var. 
Bundan dolayı Türki-
ye çok zaman kaybet-
ti. Bu yaşananlardan 
sonra günümüzde 
insanların öncelikleri 
değişti. İki sene önce 
yeme içme önem-
liydi. O zaman in-
sanlar daha sosyaldi 
ve kaliteli mekânları 
geziyordu. Şimdi 
ise herkesin gözü 
televizyonda Dolar, 
Euro, Borsa ne oldu? 
Amerika, Rusya ne 
dedi? Dolayısıyla bi-
zim yaptığımız işler 
ikinci planda kaldı. 15 
Temmuz’dan önceki 
hızımızla devam edi-
yor olsaydık Türkiye 
için de dünya için 
de Türk mutfağının 
yeri farklı olacaktı. 
Fakat hükumet bu 
bizim yaptığımız tarz 
projelere çok destek 
veriyor. Biz de inşal-
lah bu destek için 
talepte bulunacağız. 
Önümüzdeki on yıl 
içerisinde Türk mut-
fağı hak ettiği yere 
ulaşacak. Artık yurt 
dışında Türk aşçıları 
konuşulur hale geldi. 
Size Lübnan mutfağını örnek vereyim, 
dünyaya nam salmış bir mutfak. Ben 
kökenine kadar inceledim. Antep, Ha-
tay, Halep, Urfa ve Suriye bu bölgede 
yaşayan gayri Müslimler bir coğrafya 
mutfağı oluşturuyorlar. Buradan Lüb-
nan’a göç eden gayri Müslim vatan-
daşlar buradaki mutfak kültürünü de 
oraya taşıyorlar. Lübnan’da bu mutfak 
kültürü gelişiyor ve dünyaya açılıyor. 
Dünyada Lübnan mutfağını bilmeyen 
yok-
tur. Fakat Türk mutfağından bizim 
coğrafyamızdan olan yemekleri 
yapıyorlar. Bütün yemek çeşitleri bi-
zim coğrafyamızdan gitmiş oraya, çiğ 
köftesinden humusuna kadar. Aradaki 

fark onlar yemeği tanıtabilmiş bizler 
bu konuda başarısız kalmışız. Birkaç 
senedir yurt dışında restoranlarımız 
boy gösteriyor. Artık Türk restoranları 
deyince bir kez daha düşünüyorlar, bi-
raz daha çalışmamız lazım. Türk mutfağı 
ileride çok daha iyi yerlerde olacak.

Dünya mutfağında en sevdiğiniz 
hangisi?
Mutfak; kültür demektir. Bu açıdan he-
men her mutfağı severim, kimi zaman 
bu sevgim değişebiliyor. Mesela İn-
gilizlerin derin bir kültürü var fakat bu 
kültürlerini mutfaklarına yansıtamıyor-
lar. Dolayısıyla benim için enteresan-
lığını yitiriyor, Almanların mutfağı için 
de aynı şey söz konusu. Ama Japonya’yı 
örnek verecek olursak; sushi bizi 1400-
1500 yıl geriye götürüyor… Keza Çin 
mutfağı da toplumsal kültürünü çok iyi 
yansıtıyor. Türk mutfağı, Arap mutfağı 
ve Fas mutfağı hatta Afgan mutfağı bile 
kültürünü çok iyi yansıtan mutfaklardır. 
Bu tarz etnik kültürünü yansıtan mut-

faklar beni oldukça heyecanlandırıyor. 

Etin terbiye edilmesi ve pişirilmesiyle 
ilgili sırlarınızı bizimle paylaşır mısınız? 
Öncelikle alacağınız etin sert olmaması 
lazım. Türkiye’de çok kaliteli hayvan 
olmadığı için bizim sıkıntımız genelde 
etin sert oluşudur. Bu sebeple insanlar 

zannediyor ki mari-
nasyon (terbiye) eti 
yumuşatmak için 
yapılıyor. Fakat terbi-
ye etmek ete değer 
katmaktır, yumuşat-
mak değildir. Pastır-
ma tuz ile bir ayda 
pişer, yani tuz eti bir 
ayda pişirir. Tuz eti 
bir ayda pişiriyorsa 
marinasyon için kul-
landığın yoğurt, süt 
ete ne yapsın? Yoğurt, 
sarımsak katarsın; tuz 
katarsın; biberiye 
katarsın lezzet verir; 
kekik tozunu atarsın 
aroma verir. Fakat 
katiyen yumuşatmaz. 
Eti yumuşatmanın 
iki farklı yöntemi var: 
Kuru dinlendirme 
ve yaş dinlendirme. 
Evde yapabileceğiniz 
tek yöntem ıslak din-
lendirme dediğimiz 
zeytinyağında 7-10 
gün arası eti beklet-
mektir.
 
Gözü kapalı 
yaptığınız en lezzetli 
yemek hangisi? 
Her bildiğim ye-
meği gözüm kapalı 
yaparım. Yemeğin 
kokusu bana yeter, 
gözümün açık veya 

kapalı olması fark etmez. Geçenlerde bir 
yerde zeytinyağlı meze yedim, mezeyi 
yapan kırk yaşlarında bir arkadaş. Üs-
telik uğraştığı iş mutfakla ilgili değil. 
Dedim ki “Senin işin bu değil hemen gel 
benim yanıma işe başla.” Çocuk şaşırdı 
“Gerçekten ya-
pabilir miyim?” diye sordu. Ben yemeği 
yediğim zaman anlıyorum Allah bu 
özelliği vermiş. Yeteneği olmayan bu işi 
yapamayan adama tuz at, biber at di-
yerek öğretemezsiniz bu işi… Yetenek 
varsa sen hissediyorsun nasıl yapman 
ne katman gerektiğini, Allah’tan gelen 
bir şey bu… Yapacağınız yemekte kulla-
nacağınız malzemeyi hissetmeniz, anla-
manız lazım…
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Sizce en sağlıklı yemek menüsü nasıl 
olmalı? 
Tarımla uğraştığım için gdo’lu ürün-
lere çok takılıyorum ve gün geçtikçe 
raflarda daha sağlıklı yiyecekle-
rin yer alacağını düşünüyorum. Ne 
yazık ki biz tarım işini çözene kadar 
toprağımıza suni gübre ve tohum-
larla çok zarar verdik, toprağımızın 
dengesini bozduk. Oysa sağlıklı 
beslenmek toprağa sahip çıkmakla 
başlar. İyi toprak, iyi besin, iyi ge-
lecek demek. Şehirleşme çoğalıp 
köy yaşamı azaldıkça topraktan an-
layan insan kalmadı, köyde yaşayan 
ve toprakla uğraşan insanlara sahip 
çıkmalıyız. Günümüzdeki organik be-
sinler sürdürülebilir olmadığı için bir 
yerde tükenecektir. Sağlıklı yemeğe 
ulaşabilmek için sağlıklı topraklarda 
sağlıklı ürünler yetiştirerek yiyecekleri 
soframıza taşımalıyız. Daha sonra “Ye-
meği nasıl sağlıklı pişiririm?” kaygısına 
düşmeliyiz. 

Özgür Şef’in bir günü nasıl geçiyor?
Haftanın en az bir gününü çocuklarıma 
ayırıyorum. Onun dışında hemen he-
men tüm vaktimi yaptığım işe ayırıyo-
rum. Yapılan işlerin gidişatına yorum-
larımı ekliyorum. Bazı günler yurt dışı 
projeleri için seyahat etmek durumun-
da kalıyorum. Geçen gün eve erken gid-
eyim diye düşünürken özel bir mi-
safirimden 21.00’de telefon geldi; 
Ataşehir şubemize gelmiş “Biz geldik 
sen yoksun” dedi. Çıkıp iş yerine gittim 
gece geç vakitte eve geldim. Doğal 
olarak genelde günlerim böyle 
geçiyor. Anlayacağınız sabit bir 
mesai saatim yok.

Hangi takımı tutuyorsunuz?
Fenerbahçeliyim.

Dinlemeyi sevdiğiniz müzik türü?
Ruh halime göre müzik dinlerim: 
Popüler müzikler, jazz, klasik ve akustik 
müzikleri severim. Evdeki müzik aletle-
rimle bir şeyler çalmaya çalışırım, 
müzikten anlarım diyebilirim. En azın-
dan iyi bir kulağa sahibim. 

Hayatınızda olmazsa olmazlarınız 
nedir?
Çocuklarım.

Sizin için profesyonellik nedir?
İşine sahip çıkan, ekmeğine sahip çıkan 
her insan profesyoneldir. 

Özgür Şef’in hayatındaki dönüm nok-
tası nedir?
İlk dönüm noktam televizyon… Meh-
met Alp Elmalı “Sana program yapa-
cağım” dedi. Tamam dememe rağmen 
çok inandırıcı gelmemişti açıkçası. 
Çünkü ben aşçıyım. Izgaracı bir adamın 
nasıl programı olur diye düşünmüştüm. 
O dönem gemide çalıştığım için sürekli 
yurtdışındaydım. Türkiye’ye dönünce 
telefonumu açtığım an aramalar mesaj 
olarak geldi ve hemen ardından telefo-
num çaldı, Mehmet Abi arıyordu. Birkaç 
gündür arıyormuş beni “Hemen Show 
TV’ye gel” dedi. Bu şekilde programa 
başlamış oldum; bir şekilde yetenek de 
varmış ki programı on yıl sürdürebildim. 

Aşçı olmak isteyen genç takipçilerinize 
neler tavsiye edersiniz? 
Aşçı olmak kolay, artık eskisi gibi 
değil… Bizim 
dönemimizde al-
dığımız maaşın 
üçte birini kitaba 
yatırırdık. O zaman-
lar bir aşçının ne ka-
dar çok kitabı varsa, 
kitaptaki tarif-
leri okuyup uygu-
lamaya çalışıyorsa 
o kadar iyi aşçıydı. 
Müşterilerime yurt 
dışından getirtiyor-
dum kitaplarımı. Bu 
kitaplarda yazanı 

deniyorsunuz ve repertuvarınıza ek-
liyorsunuz, o zaman fark yaratmaya 
başlıyorsunuz. Şimdi ise internetten 
her şeyi bulabiliyorsunuz. Aşçılığı ne 
için yapacağınız önemli… Aşçılığın 
iki yolu var, iki yol da yanlış değil. Eğer 
sadece yemek yapacaksan en iyisini 
bulana kadar hep yemek yapacaksın. 
Çıraklığın ne kadar uzunsa o kadar 
iyi ustalığın olur. Diğer tarafta dünya 
vatandaşı olacağım diyorsan o zaman 
dil lazım. Bırak yemek yapmayı zaten 
yemek yapmayı öğrenirsin. Önceliğin 
en az iki dil olmalı. İkinci dili seçerken 
de dünyanın ne tarafına yoğunlaşa-
caksan oraya uygun diller öğrenmen 
lazım. Doğru dili öğrenirsen dünyanın 
her yerinde çalışırsın. Dünyanın en 
iyi restoranı Kopenhag’da Noma diye 
bir yer, iki sene önce davet edilmiş-
tim. Oradaki şef masamıza gelerek 
“Türk arkadaşımız size yardımcı ola-
cak” dedi. Bahsettiği Türk şef beni 
görünce ağlamaya başladı. Meğerse 
benim yanımda çıraklıktan mesleğe 
başlayan çocuklardan biriymiş, ilk 
önce tanıyamadım. Dünyanın en iyi 

restoranında ikinci şef konumunda… 
İşe başladığınız yer ve doğru tercihlerde 
bulunmanız çok önemli. 

İkamet yeri olarak Çekmeköy’ü 
seçmenizdeki sebep nedir?
Yaklaşık yedi yıldır Çekmeköy’de oturu-
yorum. Çekmeköy’ü çok seviyorum, 
beni silahla kovalasalar yine de göndere-
mezler Çekmeköy’den. ☺ Uyandığımda 
orman havasını içime çekmek ve kuş 
seslerini dinleyebilmek inanılmaz bir 
motivasyon kaynağı benim için. Ayrı-
ca Çekmeköy2023 aracılığıyla şunu da 
iletmek isterim: Belediyelerle birçok 
organizasyon düzenliyoruz. Şehirlere, 
gazilere, kimsesiz çocuklarımıza yöne-
lik etkinlikler düzenliyoruz. Çekmeköy 
Belediyesiyle bir faaliyet içerisinde bu-
lunmayı çok isterim. 

Röportaj – Engin ERKÖSE

Kıssadan hisse…

ÇÖP KAMYONU KANUNU…Kadın taksiye binmiş ve havaalanına gitmek istediğini söylemişti. Sağ şeritte yol alırken siyah bir araba park ettiği yerden aniden yola, önlerine çıktı. Taksi şoförü önüne aniden çıkan siyah arabaya çarpmamak için sert şekilde frene bastı. Taksi kaydı ve diğer arabaya çarpmaktan kıl payı farkla kurtuldu. Siyah arabanın sürücüsü camdan başını çıkararak bağırıp çağırma-ya hatta küfretmeye başladı. Taksi şoförü ise gayet sakin bir şekilde ona gülümsedi ve içten bir şekilde el salladı. Kadın bütün bu olup bitenlerini şokunu yaşarken, taksi şoförünün tavrına daha da şaşırmıştı.Kadın daha fazla dayanamayarak: “Neden böyle davrandınız? Adam neredeyse arabanızı mahvedip ikimizi de hastanelik edecekti.”
Taksi şoförü gülümsemeye devam ederek: “Çöp Kamyonu Kanunu” dedi.Kadın: “Çöp Kamyonu Kanunu mu? Nedir o?” diye sordu, zira adamın söylediklerinden hiçbir şey an-lamamıştı.

Şoför açıkladı: “Pek çok insan, çöp kamyonu gibidir. İçleri çöp dolu olarak her tarafta dolaşıyorlar; kızgınlığı, öfkeyi ve hayal kırıklığını biriktiriyorlar. Ancak doldukça çöpleri bırakacak bir yere ihtiyaç duyuyorlar. Bu bazen ben, bazen de siz olabilir-siniz. Onları dikkate almayın. Sadece gülümseyin, onlar için iyi şeyler temenni edin ve yolunuza devam edin. Onların çöpünü alıp işyerinize, evinize veya sokaktaki diğer insanlara dağıtmayın.” 
Başarılı insanlar, çöp kamyonlarının günlerini mah-vetmelerine ve dünyalarını ellerine geçirmesine izin vermezler.

Hayat; sabahları pişmanlıklarla uyanmak için çok kısa, dolayısıyla ‘’Size iyi davranan insanları sevin, iyi davranmayanlar için iyi temennilerde bulunun.’’
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SAĞLIKLI BİR CİLT İÇİN 
NELER YAPMALIYIZ?
UVA/UVB ışınlarından 
korunmak için mutlaka 
güneş koruyucu fak-
törlü ürünler kullanma-
lıyız. Artı olarak vitamin 
ve mineral yönünden 
zengin beslenme 
cildimizi parlatır. Deri 
altı dokusunda gerekli 
nemlenmeyi sağlayan 
A, C ve E vitaminleri 
çok önemlidir. An-
tioksidan değerleri 

yüksek olan vitaminler 
kış aylarında maruz 
kaldığımız soğuk 
havanın cilde vermiş 
olduğu zararı azaltır. Bu 
nedenle kış aylarında 
mutlaka taze sebze ve 
meyve tüketilmelidir. 
Cildimiz için diğer 
önemli nokta ise BOL 
SU TÜKETMEKTİR. 
Günde 2 litreden az su 
içilmemelidir.

KIŞIN CİLDİNİZİ 
KORUMAYI UNUTMAYIN!

CİLT BAKIMININ 
ÖNEMİ NELERDİR?
Cilt bakımı yalnızca güzellik adına 
yapılmamaktadır, cildin sağlığını ko-
ruyabilmesi ve uzun yıllar canlılığını 
koruması için, 28 günde bir, bir uzman 
tarafından cilt bakımı yaptırmanız 
cilt sağlığınız için oldukça önemlidir 
(cildimiz 28 günde bir yenilenmektedir).
Düzenli olarak yaptırdığınız cilt bakımı 
hem anlık temizliğinizi sağlamakta hem 
de uzun vadede cildinizi korumaktadır. 
Bunun yanında kullanmış olduğunuz 
ürünlerin ya da çevresel koşulların yarat-
mış olduğu tahribatı azaltmak için çok 
önemlidir.
Zaman içinde oluşan sarkma, lekelenme 
gibi şikayetleri, yine düzenli olarak 
yaptırmış olduğunuz cilt bakımı ile 
aşmanız mümkündür. Cilt bakımı hak-
kında kararsız kaldığınız konularda bir 
uzmandan destek alarak soru işaretle-
rinizi giderebilirsiniz.

Yazın güneş-
ten, kışın soğuk-
tan olumsuz etkilenen 
cildimizi korumalıyız, bu korumayı 
da güneş koruma faktörlü ürünler ile 
desteklemeliyiz. Her gün sürmemiz ge-
reken güneş koruyucu ürünler cildimiz 
için çok faydalıdır. Çünkü UVA/UVB 
ışınlarına kış aylarında da maruz kal-
maktayız ve özellikle karda/kayakta 
bu ışınlar direkt cildimize yansıyarak 
gözümüzle göremediğimiz fakat uzun 
vadede hücresel bozulmaya sebep 
olan tahribatlar oluşturmaktadır. Ayrı-
ca kışın soğuk havanın yarattığı cilt 
kuruluğu ve derinin pul pul dökülme-
si, yaşlılık çizgilerini tetikleyen önemli 
faktörlerden biridir. Kuruyan ve nemsiz 
kalan cilt için yüksek nem veren, güneş 
koruma faktörlü ürünleri kullanmalıyız. 
Böylece cildimizi olumsuz tüm etken-
lere karşı koruma altına almış oluruz.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ MİNİ BAKIMLAR
•Orjinal gül suyu kullanımı 
cildinizdeki gözeneklerin 
sıkılaşmasını ve siyah nokta 
oluşumunu engellemede 
faydalıdır. 

•Doğal maden suyunu 
buzlukta küp halinde don-
durup her gün yüzünüze 
uyguladığınız-
da gözenek 
sıkılaşmasını ve 
siyah nokta 
oluşumunu 
engelleyebilir-
siniz.

•Pirinç lapa-
sı ve 1 kaşık 
organik balı 
karıştırıp temiz cil-
dinize uyguladığınız-
da leke problemlerinin 
azaldığını göreceksiniz.

•Soğuk havalarda cildinizin nemlenmesi 
için E vitamini kullandığınızda faydasını 

görebilirsiniz.

•Kahve peelingi cildinizi aydınlatır ve 
pürüzsüz hale getirir. Bunun için yap-

manız gereken: 
-  1 kaşık Türk kahvesi

-  1 kaşık bal
-  3-4 damla limon suyu 

Bunları karıştırıp temiz 
cilde parmak uçlarınızla 
yavaş ve dairesel hare-
ketlerle uygularsanız 
cildiniz ölü deri-

lerden arınıp fresh bir 
görüntüye sahip olur.

•Göz altı morlukları için, dem-
lenmiş poşet çayları kullanırsanız 

morlukları hafifletmede etkisini göre-
bilirsiniz.
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İKİNCİ 100 GÜNLÜK

EYLEM PLANI
Hükümetin  “İkinci 100 Günlük Eylem 
Planı”  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan tarafından açıklandı. Buna göre ilk Yüz 
Günlük İcraat Programı’nda yer alan 400 ey-
lemden 340 tanesi tamamlanmış, ikinci 100 
günlük eylem planında yer alan 24 milyarlık 
454 eylemin bitirilmesi temin edilecektir. 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 
ekonomik bir savaşta olduğu o dönemde 
ekonomiyi dar boğaza sokmak isteyenlere 

müsaade etmediklerini ve enflasyonla etkin 
mücadeleye girişerek bu saldırıları bertaraf 
ettiklerinin altını özellikle çizdi. 

Başkan Erdoğan konu hakkında özetle; 
“Kurdaki kısa süreli dalgalanmayı dahi 
hükümeti yıpratmak için fırsat bilen kifayet-
siz muhterislerin heveslerini kursaklarında 
bıraktık. Birkaç ay öncesine kadar sabah 
akşam milletimize karamsarlık pompa-
layan siyaset simsarları, sözüm ona ekono-
mistler, köşe yazarları bugün adeta dillerini 
yutmuş durumdalar, hiçbirinden şimdi çıt 
çıkmıyor” diye konuştu. 

Burada önemli olan husus hükümet 
bir taraftan kalkınma ve yatırım 
hamlesini bu icraat programları ile 
sürdürürken mali disiplinin bozu-
lmamasına dikkat edildiğidir. Mali 
disipline riayet edilirken de ülkem-
izin bekasına yönelik yüzyılın en 
önemli tehditlerinden olan 
FETÖ ve PKK/PYD’nin yurt 
dışındaki finansman kay-
naklarının da kesilmesi 
için ellerinden ne geli-
yorsa yapılacağını be-
lirten Başkan Erdoğan, 
her iki terör örgütünün 
de ciddi varlık göster-
diği Avrupa ülkeleri ve 
ABD nezdinde her sevi-
yede diplomatik girişim-
ler yürüteceğinin de altını 
çizdi. 

Birinci 100 Günlük Eylem Planı’nda 
belirtilen birçok husus yapılmıştı. 
Kısaca göz atacak olursak: “Okull-
arda sporun yaygınlaştırılması için   
1 milyon çocuğa sportif yetenek 
taraması yapılmış ve ilgi alanları-
na göre spor branşlarından eği-
tim almaları amacıyla çalışmalar 
başlatılmıştır.  Kamu yararına çalışan 
dernek ve vakıfların yurtlarındaki 
50 bin öğrenciye verilen beslenme 
yardımına barınma yardımı da eklen-
miştir. Lise ve üniversite öğrencisi 
gençlerin 1001 projelerinin hayata 
geçirilmesi sağlanmıştır. Kamu na-
kit yönetiminde verimliliği artırmak 
için “Tek Hazine Hesabı”nın kapsamı 
genişletilerek, kalkınma projelerinin 

daha etkin finanse edilmesi amacıyla 
“Türkiye Kalkınma Bankası” yeniden 
yapılandırılmıştır. Kamu ihale 
süreçlerinde de tasarrufun sağlan-
ması amacıyla internet üzerinden 

bir ihale altyapısı oluşturulmuştur. 
İnteraktif Vergi Dairesi’nde verilen 
hizmetlerin sayısını 10 ilaveyle 45’e 
çıkarılmıştır.”

İkinci eylem planında 454 eylem vardı 
ama sizlere kısa da olsa birkaç eylem-
den bahsetmek istiyorum:

İkinci 100 Günlük Eylem Planı 
kapsamında Kayıtdışı Ekonomi İle 
Mücadele Eylem Planı hazırlanacak, 
Yeminli Mali Müşavir raporu ile na-
kden talep edilebilen KDV iade tu-
tarlarının yüzde 50’sinin 10 iş günü 
içinde yapılmasına ilişkin bir sistem 

geliştirilecek. Defter beyan sisteminin 
kapsamı, işletme hesabı esasına göre 
defter tutan mükellefleri de içine ala-
cak şekilde genişletilecek. Özel ser-
maye yatırımlarının artırılması ve yük-
sek teknoloji yatırımlarına alternatif 

finansman sağlanması için Türki-
ye Kalkınma Fonu kurulacak. 

Finansal istikrarın güçlendi-
rilmesi ve finansal sek-

törün sağlıklı gelişimi 
amacıyla Finansal İs-
tikrar ve Kalkınma 
Komitesi tesis edilecek, 
girişimcinin kitleye, ki-
tlenin girişimciye erişi-
mini kolaylaştıracak 

düzenli bir yatırım or-
tamı için kitle fonlaması 

düzenlemeleri oluşturu-
lacak ve ayrıca gecikmel-

erin önüne geçmek için Or-
tak e-Tahsilat Platformu devreye 

alınacaktır.

Türkiye halkının ekonomik refahı 
ve gelişimi amacıyla hazırlanan 100 
günlük eylem planında belirtilen tüm 
maddeler ivedilikle hayata geçirildiği 
takdirde ülkemizde ciddi anlamda 
rahatlama söz konusu olacaktır. El-
bette burada sadece hükümete değil 
bizlere de çok iş düşüyor. Ekonominin 
ve kardeşlerinin refahı için elindeki 
doları bozan bu millet hain planı nasıl 
ki bozguna uğrattıysa, burada da 
devletinin ve liderinin yanında dim-
dik duracaktır evelallah…
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Sen Olasın Ürgüp (Cemal’ım)
Şen olasın Ürgüp dumanın gitmez
Kıratın acemi konağı tutmaz
Oğlun da çok küçük yerini tutmaz

Cemal’ım Cemal’ım aldın Cemal’ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal’ım

Ürgüp’ten de çıktığını görmüşler
Kıratının sekisinden bilmişler
Seni öldürmeye karar vermişler

Cemal’ın giydiği keteden yelek
Al kana boyanmış don ile göynek
Sana nasip oldu ecelsiz ölmek

Ürgüp’ten çıktın kırat kişnedi
Üzengiler ayağını boşladı
Yağlı kurşun iliğine işledi

Karlık ile başkadın pınar arası
Çok mu imiş Cemal’ımın yarası
Ağlayıp geliyor garip anası

Cemal’ın giydiği kadife şalvar
Dükkanın kilidi cebinde parlar
Oğlun da çok küçük beşikte ağlar

Kıratın üstünde bir uzun yayla
Ne desem ağlasam kaderim böyle
Gidersen Ürgüp’e sen selam söyle

Kıratım başımda oturmuş ağlar
Cemal’a dayanmaz şu karlı dağlar
Üzüm vermez oldu Karlık’ta bağlar

Giden Cemal gelir mi de yerine
İçerimde yaram indi derine
Cemal düşta kahpelerin şerine

Cemal’ım Cemal’ım algın Cemal’ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal’ım 

NEVŞEHİR İSMİ NEREDEN GELMEKTEDİR?
18. yüzyıla kadar Muşkara adında bir köy olan 
bölge 20 Temmuz 1954 tarihinde il haline ge-
tirilerek Nevşehir adını almıştır. Rivayete göre 
Damat İbrahim Paşa bölgeyi imar eder ve çevre 
köylere haber yollayarak bedava ev vermek 

suretiyle insanları burada yaşamaya teşvik 
eder. Fakat yaşlılar şehirleştirilmeye çalışılan 
köy için İbrahim Paşa’ya “Evlat, nemi şehir ola” 
derler. Bu vesileyle şehrin adı yıllarca Nemşe-
hir diye anılarak zamanla Nevşehir ismini alır. 

50 ÇEKMEKÖY 2023

Nevşehir
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Görkemli yapısı ve manevi havasıyla ziyaretçileri mest eden 
Hacı Bektaş Veli Türbesi ve Müzesi güneyinde Osmanlı mi-
marisiyle yapılmış bahçe gibi görünen Nadar Avlusu’nu, Na-
dar Avlusu’nun kapısının batısında Mihman Evi, doğusun-
da At Evi ve avlunun içerisinde Aş Evi’ni barındırmaktadır. 
Sadrazam Halil Paşa’nın zevcesi Fatma Nuriye Hanım’ın 
yaptırdığı anıtsal Üçler Çeşmesi ise avlunun en dikkat çeken 
ayrıntısıdır. Çeşmenin yakınında bulunan Üçler Kapısı, Der-
gah Avlusu’na çıkmaktadır. Kapıdan girildiği an itibariyle 
1900’lü yılların başında yaptırılmış kare havuz ve üçgen 
bir alınlık ve üzerinde 12 dilime ayrılmış Hüseyni Tacı ile 12 
mısralı bir kitabenin bulunduğu havuz duvarı göze çarp-
maktadır. Aslanlı Çeşme, 15 adet kemer, cami, dergah, kil-
er, Meydan Evi, Aş Evi, Mihman Evi ile Dedebaba Köşkleri 
avluda bulunan diğer yapılardır. Dergah Avlusu’ndaki gezi 
tamamlandıktan sonra Altılar Kapısı’ndan doğruca Haz-
ret Avlusu’na geçiliyor. Girişin tam karşısında Hacı Bek-
taş Veli Türbesi, doğusunda Balım Sultan Türbesi ve der-
gah çalışanlarının mezarları bulunuyor. Hacı Bektaş Veli 

Türbesi’ne mermer taştan yapılmış Ak 
Kapı isimli yerden giriliyor. Türbenin orta yerinde 
sanduka sağ tarafında ise çilehane bulunuyor. Kırklar 
Kapısı’ndan geçip salon gibi görünen kalem motifleriyle 
süslenmiş dervişlerin eğitim aldığı yer olarak bilinen Kırklar 
Meydanı’na varılıyor.  Bu meydanda ise Hz. Ali’nin yazdığına 
inanılan  Kuran-ı Kerim’den bir parça, Kırkbudak Şamdanı, 
Hacı Bektaş Veli’nin sandukasının orijinal gümüş kapısı yer 
alıyor. Görüldüğü üzere her parçası ayrı bir özenle incelen-
mesi gereken, tarihten günümüze birçok izler taşıyan Hacı 
Bektaş Veli Türbesi ile ilgili söylenecek, anlatılacak çok 
fazla detay mevcut. Mimari yapısı, kullanılan figürler ve mis 
kokusuyla masal şehir Nevşehir’in gezilesi en güzel yerlerin-
den biri, Hacı Bektaş Veli Türbesi ve Müzesi…

HACI 
BEKTAŞ 
VELİ 
TÜRBESİ VE MÜZESİ

GÖREME 
AÇIK HAVA MÜZESİ
Kayaların içerisindeki gizli yaşamlardan 
oluşur, Göreme Açık Hava Müzesi… 1985 
itibariyle Unesco Dünya Mirası Listesi’nde 
yer alan Göreme, manastır yaşamına ev 
sahipliği yapan kaya yerleşim yeri. Kay-
aların içerisinde kilise, şapeller, yemek-
haneler ve oturma yerleri bulunuyor. 
Yapı içerisinde Kızlar ve Erkekler Manas-
tırı, Aziz Basil Kilisesi, Elmalı Kilise, Aziz 
Barbara Kilisesi, Yılanlı Kilise, Karanlık 
Kilise, Çarıklı Kilise ve Tokalı Kilise bu-
lunmaktadır. Vadi manzaraları Göreme, 
erken dönem Ortodoks Hristiyanlığının 
en güzel örneklerinden biri. Kiliselerin 
içerisinde geometrik desenli boyama-
lar, dinsel içerikli boyamalar, Hz. İsa’nın 
ve İncil’in hikayelerini anlatan freskler 
bulunuyor. Gezi esnasında hayretle 
incelenen oyulmuş kayalar ve içerisinde-
ki boyamalar “Kim bilir neler yaşandı?” 
düşüncesini getiriyor insanın aklına… 
Ve her bir adımı fotoğraflama isteği gezi 
sonuna dek sürüyor. Göreme anısı olarak 
Kültür Bakanlığı’na bağlı hediyelik eşya 
ürünlerini satan dükkanlardan alınanlar 
geziye ayrı bir renk katıyor. 
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NEVŞEHİR 
LEZZETLERİ
Un helvası, tarhana, düğü, düğün çorbası, 
testi kebabı, kesme, sütlü, çömlek fasulyesi, 
patates çorbası, katma aşı, bulgur pilavı, 
ağpakla, soğanlama, dıvıl, sütlaç, cacık, ayva 
dolması, çanak, nohutlu yahni, Nevşehir ta-
vası, zerdi pilavı, sızgıt, kömbe, kışlık ekmek, 
pastırma, sucuk, su böreği, bulama, aşure, 
irmik tatlısı, gözleme, dalaz, aside ve hoşaf 
yöremizin lezzetleri olarak sıralanmaktadır. 

Nevşehir Tavası
Malzemeler: 1 kg kuzu kuşbaşı, 200 
gr kuyruk yağı, 6 adet sivri biber, 2 
baş sarımsak, 1 adet soğan, yarım kilo 
domates.

Yapılışı: Fırın tepsisine soğan ve do-
matesleri ince olarak kesip yayalım. 
Üzerlerine büyükçe doğradığımız biber-
leri ve sarımsakları dizelim, kırmızıbiber 
ve tuz serpiştirelim. Tepsimizin en 
üstüne yarım saat pişirdiğimiz etleri 
ve kuyruk yağını yerleştirelim. 1 çay 
bardağı su ilave ettiğimiz yemeğimizi 
200 derece sıcaklıkta her 15 dakikada 
karıştırmak kaydıyla 1 saat kadar fırında 
pişirelim. Afiyet olsun. 

NEVŞEHİR HATIRASI
Damak tadına düşkün olanlar için armut, elma, üzüm, dut, kayısı 
kurusu, üzüm suyu, köftür, kabak çekirdeği, kuru üzüm, tandır 
halkası alınabilir. Kalıcı bir hatıra isteyenler ise minyatür peri ba-
caları, deve çanları, tesbih, folklorik bebekler, çömlek ve seramik 
ürünleri, Ürgüp halısı, taş oyma kapı süslerini tercih edebilirler. 

NOTUNUZU ALMAYI UNUTMAYIN!
Göreme Milli Parkı, Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı Şehirleri, Karain 
Güvercinlikleri, Karlık Kilisesi, Yeşilöz Theodoro Kilisesi ve Soğanlı 
Arkeolojik Alanı, Hacı Bektaş Veli Türbesi, Hacı Bektaş Atatürk Evi, 
Damat İbrahim Paşa Külliyesi, Nevşehir Merkez Müze, Çavuşin 
Kilise, Göreme Açık Hava Müzesi, Karanlık Kilise, El Nazar Kilise, 
Gülşehir Açıksaray, Gülşehir St. Jean Kilise, Kaymaklı Yeraltı Şeh-
ri, Özkonak Yeraltı Şehri, Tatlarin Yeraltı Şehri, Zelve Örenyeri, 
Mazı Yer Altı Şehri, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Atatürk Evi 
Müzesi, Ürgüp Müzesi, Üç Güzeller, Ürgüp Yeşilöz (Tağar) Kilisesi, 
Ihlara Vadisi, Kurşunlu Cami, Kültür Müzesi, Bebek Müzesi, Güray 
Müzesi, Açıksaray Örenyeri, Çavuşin köyü eski yerleşim yeri, Zelve- 
Paşabağları Örenyeri, Golgoli Örenyeri, Sobesos Antik Kenti, Uçhi-
sar ve Ortahisar Kaya Oyma Kaleleri, Çat, Bağlıdere, Güvercinlik, 
Zemi Deresi, Meskendir, Hitit Kaya Kitabesi, Kızılçukur- Güllüdere, 
Hallaç, Üzengi Deresi, Gomeda Vadisi’ni görmeden DÖNMEYİN…

NEVŞEHİRLİ ÜNLÜLER

Mualla Sürer – Şekip Ayhan Özışık – Hakkı Atamulu - Ahmet Hakkı 
Sutekin Paşa – Ata Atalay – Yaşar Duran – Hürriyet Gücer

Ercan KesalCengiz Bozkurt Ekin Türkmen

Haluk Nurbaki Mehmet Elkatmışİclal Aydın

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz Türk Kızılayı’nın Çekmeköy 
Belediye binasında gerçekleştirdiği 
kan bağışı kampanyasına katıldı.

Çekmeköy Belediyesi ve Türk Kızılayı işbirliği  ile 
Çekmeköy Belediyesi’nde düzenlenen kan 
bağışı kampanyasına Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz ve belediye çalışanları 
kayıtsız kalmadı. Başkan Poyraz önderliğinde 
yüzlerce personel kan bağışında bulundu.

14 Aralık Cuma mesai bitimine kadar devam 
eden kan bağışı kampanyasına belediyeye çeşitli 
işlemleri için gelen vatandaşlar da destek verdi.

HAYAT KURTARIR
KAN BAĞIŞI

Haber
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Düşük sonrası tekrar hamile kalmak 
konusu, bu hassas olaydan sonra bu 
stresi yaşayan kadınlar için tabii ki 
kolay bir durum değildir. Heyecanla 
beklenen bir bebek ve maalesef 
bebeğin anne karnında kaybedilmesi 
anne adayı için ciddi bir travmadır. 
Bu durumun üstesinden gelebilmek, 
atlatabilmek ve yeniden bebek sahibi 
olmayı düşünmek için kadınların her 
anlamda ciddi bir desteğe ihtiyacı 
olacaktır. Bu aşamada hem eşlere 
hem de diğer aile bireylerine çok iş 
düşmektedir.

Düşük sonrası tekrar 
hamile kalmak için hazır 
olmalısınız!
Çeşitli farklı tıbbi nedenlere bağlı 
olarak düşük yaptıktan sonra, 
herhangi bir tıbbi engel ortaya 
çıkmadığı  sürece sağlıklı bir şekilde 
yeniden hamile kalabilir ve de son 
derece sağlıklı bir gebelik dönemi 

geçirebilirsiniz. Düşük, yeniden 
hamile kalmak için asla bir engel 
değildir. Doğanın bir seleksiyonudur.
Düşük sonrası tekrar hamile kalmak 
için öncelikle kendinizi hem fiziksel 
hem de mental olarak hazır hisset-
meniz gerekir.  Öncelikle konu ile 
ilgili sizi takip eden doktorunuza 
danışmanızı ve doktorunuzun tav-
siyeleri ve önerileri doğrultusunda 
hareket etmenizi öneriyoruz. Yeni bir 
hamilelik öncesinde yapılması gere-
ken testler ve dikkat edilmesi gere-
ken sağlık önlemleri hakkında dok-
torunuzla bir plan yapmalısınız. Bu 
plana bağlı kalarak da yeni hamilelik 
sürecinde ilerlemelisiniz.

Düşükten sonra ne zaman 
hamile kalabilirim?
Düşükten sonra rahim fonksiyonları 
yeniden normale dönmeye başlar. 
Fiziksel ve mental olarak kendinizi 
hazır hissettikten sonra hamilelik 
konusunda ilerlemeye başlamak  
önemlidir. Bu konuda size en doğru 

zamanı yine doktorunuz söyleyecektir.
Düşükten sonra hamile kalmak için 
özel bir süre yoktur. Ancak tabii ki 
düşük sonrası acele etmemek ve 
toparlanmak için vücuda ve özellikle 
rahim bölgesine zaman tanımak 
gerekir. Sağlıklı bir yeni hamilelik için 
bunlara dikkat etmek önemlidir.

Düşük sonrası tekrar hamile 
kalmak için neler yapılabilir?
Düşük sonrası tekrar hamile kalmayı 
düşünüyorsanız, ilk yapabileceğiniz 
sağlıklı beslenme ve sağlıklı bir 
yaşam tarzına devam etmektir. Bu 
süreçte vücudunuzu bakıma al-
manız sizin için çok büyük kolaylık 
sağlar. Fazla kilo almak ya da çok 
kilo vermek sizin için olumsuz etkiler 
yaratabilir. Bunların hepsi öncelikle 
sorunsuz bir hamilelik geçirmeniz 
ve sağlıklı bir bebek dünyaya ge-
tirmeniz için de önemlidir. Düşük 
sonrası tekrar hamile kalmak isteyen 
kadınlar için doktorların tavsiyeleri şu 
şekildedir:

DÜŞÜK SONRASI 
TEKRAR HAMİLE KALMAK 
MÜMKÜN MÜ?

1. Folik asit takviyesi 
alınmalıdır:
Hamilelikten birkaç ay 
önce folik asit takviyesi 
alınması  gerekebilir. Folik 
asit anne karnında fetüsü 
korur ve üreme sisteminin 
daha etkili çalışmasını 
sağlar. Folik asit, bebekle-
rin anne karnında omurilik 
ve merkezi sinir sisteminin 
sağlıklı gelişimi için çok 
önemlidir.

2. Sağlıklı kiloda kalın:
Düşük sonrası tekrar 
hamile kalmayı planlıyor-
sanız, kilo kontrolü şarttır. 
İdeal kilonuzdan daha 
zayıf ya da daha kilolu 
olmak, hamileliği olumsuz 
etkileyen faktörlerin en 
başında gelir. Besin değer-
leri açısından zengin, 
dengeli bir beslenme 
programı planlayın. 
Sağlıklı beslenmek ve 

fiziksel aktivite ideal kilo-
nuzu korumanız için çok 
önemlidir.

3. Alkol ve sigaradan 
uzak durun:
Zaten bir hamilelik süreci 
yaşamaktaydınız ve bu 
süreçte alkol, sigara gibi 
zararlı maddelerden uzak 
duruyordunuz. Düşükten 
sonra da buna dikkat edin 
ve yeniden hamile kalmak 

için de kesinlikle bunlar-
dan uzak durun.

4. Dinlenin:
Hem fiziksel olarak hem 
de mental olarak dinlenin. 
Kafanızdan kötü düşünce-
leri uzaklaştırın ve rahat-
layın. Üzülüp kendinizi 
sıkmayın. Acele etmeden 
doktorunuzla ilerleyin.
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Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1979 doğumluyum. 2002’de Boğaziçi 
Üniversitesi-Psikoloji Bölümü’nü, 
2005’te yüksek lisansı, 2015’te de 
Yetişkin Eğitimi alanında doktoramı 
tamamladım. 2007’den bu yana GE-
TEM’in direktörlüğünü yürütüyorum. 
Boğaziçi Üniversitesi’nde Engelli-
likle Yaşamak isimli bir ders veriyo-
rum. Aynı zamanda MEF Üniversite-
si’nde Özel Eğitim dersi veriyorum. 

Görme engelli bir birey olarak 
eğitim hayatında ne tür zorluklar 
yaşadınız? 
Bizim dönemimizde en büyük zorluk 
eserlere erişimdi. Şimdiki teknolo-
ji yoktu. O yüzden sürekli birilerine 
okutmak zorundaydık ya da ben 
tüm dersleri ses kaydına alıyor, son-
ra yazıyordum. Çünkü başka şansım 
yoktu. Not alabilecek ekstra bir aletim 
yoktu. Kaydediyor, ardından o kayıt-
ları yazıya döküyordum, Braille alfabe-

sine. Bugün daha az olsa da geçmişte 
en ciddi sorun materyallere erişimdi. 

Peki, sizi motive eden neydi? 
Bence motivasyonun engellilikle 
çok alakası yok, kişilikle ilgisi var. 
Bazı insanlar bulunduğu şartlar ne 
olursa olsun mücadele etmek ister, 
kafasında bir ideal vardır. Benim için 
başarılı olabilmek, bir şeyleri yapa-
bilmek hep önemliydi. Kör olmasay-
dım da bu böyle olurdu muhteme-
len. Benimki kör ama azimli hikayesi 
değil. Karşılaştığım engeller yormadı 
mı, yordu elbette. Ama herkesi bel-
li zorluklar yoruyordur hayatında. 
Ne amaçladığınıza bağlı. Kimi insan 
sporcu olmak ister, çok ilgilenmez 
derslerle. Kimi insan derslerde başarı 
gösterir, akademik kariyerdir hede-
fi. Kimi insanın iyi bir iştir derdi, iyi 
bir kariyer yapayım diye düşünür. 
Hedefinize göre de yaptıklarınız 
şekilleniyor. Eğer kendinize bir hedef 

BİR EKSİKLİK DEĞİL, 
FARKLILIKTIR

ENGELLİ OLMAK

Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde kurulan 
Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Labora-
tuvarı (GETEM) Türkiye’nin ilk dijital kütüpha-
nesi olma özelliğini taşıyor. Tasarladığı İnternet 
Kütüphanesi Projesi’yle görme engellilerin bil-
gi kaynaklarına erişimini sağlamayı amaçlayan 
GETEM’in kitap ve film arşivinden binlerce 
görme engelli birey yararlanıyor. GETEM’in 
erişilebilirlik alanında büyük bir açığı doldur-
duğunu ifade eden GETEM Koordinatörü Doç. 
Dr. Engin Yılmaz ile birlikteyiz.  

indirip dinleyebiliyorduk. Bu sistemi 
neden Türkiye’de de yapmayalım 
ki diye düşündük. Bu bize ciddi bir 
motivasyon verdi. 2006’da Boğaziçi 
Üniversitesi Mithat Alam Film 
Merkezi’ne gittik ve sesli betimleme 
üzerine bir çalışmamız var, bize destek 
olur musunuz, birlikte yapabilir miyiz 
diye sorduk. Onlar da kabul ettiler. 
Sesli betimleme grubu oluşturuldu ve 
gönüllü öğrenciler filmlerdeki sahne-
leri görme engelliler için betimledi. 
Böylece Boğaziçi Üniversitesi’nde 
doğmuş oldu sesli betimleme. Şu an 
12 yıl olmuş ve 1000’e yakın film var 
yapılan. Sesli Betimleme Projesi son-
ra dernekleşti ve süreç devam etti. 

Görme engelli birinin sesli kitap ya 
da filmlere erişebilmesi hayatında 
ne tür bir değişiklik sağladı?
Şunu söyleyeyim öncelikle, sesli be-
timleme olmadan önce de film izle-
meye gidiyorduk. Zaten gittiğimiz 
için ihtiyaç oldu. Çok daha özgüven 
aşıladı bize. Bir de şu var: Sesli betim-
lemenin var olduğunu, bilgisayarları 
rahat kullandığını görünce kişinin 
yeni talepler geliştirmesi artış gösteri-
yor. Bunu yapabilen şunu da yapabilir 
aslında diye. Engelliliği biz ‘’Engellilik 
bir eksiklik değil, farklılıktır’’ düşün-
cesiyle ele alırız. Farklı yöntemler kul-
lanılabilir. Sesli betimleme gibi her şey 
buna örnek olabiliyor. Eğer telefonu 
böyle kullanabiliyorsam, filmi betim-
lenmiş haliyle dinleyebiliyorsam o 
zaman müzelerde de böyle olsun di-
yebiliyorum. Müzelerde bu oluyorsa 
tiyatrolarda niye bu olmuyor? Yani 
bizim, toplumdan erişilebilirlik an-
lamındaki beklentilerimizi arttırıyor. 

GETEM’in kuruluş amacı nedir? 
2006 yılında hayata geçiyor GETEM. 2 
amacı var: İlki, körleri teknolojiyle bu-
luşturmak. İkincisi de kitap okumay-
la ilgili engelleri ortadan kaldırmak, 
görme engelli bireylerin materyallere 
ulaşımını sağlamak. Daha öncesinde 
kitaplar kasetlerde kayıtlıydı, teyp-
lere okunuyordu. 2000’li yıllarda her 
şey dijitalleşti. İşte GETEM o nokta-
da devreye girdi. GETEM’le birlik-
te görme engelliler ilk kez internet 
üzerinden kitapları dinleyebilir, in-
direbilir hale geldiler. Ve bu çalış-
ma o gün bugündür devam ediyor. 
GETEM’in bir boyutu da destekleyi-
ci teknolojiler. Braille yazıcımız var 

ofisimizde. Kağıdı ısıttığımızda ka-
bartan bir cihazımız, piafımız var. 
Braille daktilomuz da bulunuyor. 
Bu destekleyici teknoloji ürünle-
rini de zaman zaman kullanıyoruz. 

2007’den bu yana GETEM’in direk-
törü olarak görev yapıyorsunuz. 
GETEM’in arşivinde kaç film, kitap 
seslendirmesi var? 
20 bine yakın sesli kitap, 15 bin ka-
dar da elektronik kitap (word ya 
da pdf kitap) olmak üzere 35 bin 
kitabımız var. Her iki kitabın da 
alıcısı, dinleyicisi var. Katalogumuz 
her gün ekleniyor. Bir tane uygu-
lamamız var kitaplara ses diye, sırf 
ekim-kasım ayında 300 deneme kay-
dı gelmiş. Bu demek oluyor ki yeni 
gönüllüler de sürekli başvuruyorlar. 

Şu ana kadar hizmet verdiğiniz en-
gelli sayısı nedir? Kaç gönüllünüz 
bulunmakta?
7 bin civarında bir görme en-
gelli üye sayısına sahibiz. 
Fakat bizim üyemiz ol-
mayan başka dernekler, 
vakıflar aracılığıyla 
bizden yaralanan bir 
grup da var. Onlarla bir-
likte 15-20 bini bulduğu-
muza inanıyoruz. 
Gönüllü sayımız da 2 
bine yaklaştı. 

GETEM İnternet 
Kütüphanesi, Telefon 
Kütüphanesi, Sesli Be-
timleme ve Erişilebilir-
lik Festivali gibi farklı 
projeleriyle görme 
engelli bireylerin bil-
gi kaynaklarına eşit 
erişimi ve toplumda 
farkındalık konu-
larında çalışıyor. Bu 
projelerden bah-
seder misiniz? 
GETEM’in ana yapısı bu 
internet kütüphanesi. 
Teknolojiyle engelli-
leri buluştur-
mak gibi bir 
amacımız vardı. 
Ama bir taraftan da 
teknolojiyi ye-
terli düzeyde 
kullanma-
yan bir 

sürü engelli birey var, bunu görüyoruz 
ya da ulaşamadığımız bir grup var. 
Bu insanlar için ne yapabiliriz, bu in-
sanları kitaplara nasıl ulaştırabiliriz 
derken Türk Telekom geldi. Telefon 
Kütüphanesi onun bir alternatifi. 
Sabit bir telefon üzerinden herhan-
gi bir ek ücret ödemek zorunda kal-
maksızın Telefon Kütüphanesi ortaya 
çıktı.  Bunun bir de mobil uygulaması 
çıktı. Teknolojiyi yakalamada güçlük 
çeken insanlara yönelik bir proje. 
Sesli Betimleme doğrudan bir GE-
TEM’in projesi değil artık. Çünkü biz 
kurduk ve devrettik. Dernekleri var 
artık ama tabi ki organik bağlarımız 
devam ediyor. Yapılan tüm filmler GE-

koyduysanız mutlaka sıkıntılarla 
karşılaşırsınız. Ama kararlıysanız o 
sıkıntılarla mücadele edecek bir yön-
tem de geliştirme ihtimaliniz olur. Öte 
yandan ailem de destek oldu tabi ki. 
Yaptıklarımı kendim için yaptığımı 
hatırlattılar bana, hiçbir konuda en-
gel olmadılar. Kısıtlanmadım ailem 
tarafından. Lakin başarıda da başarısız-
lıkta da sadece aile etkili olur diye-
mem. Okuduğum okulların, öğret-
menlerimin hepsinin payı olmuştur.  

Sesli betimleme çalışmaları hak-
kında bilgi verir misiniz?
Sesli betimleme aslında Boğaziçi 
Üniversitesi’nin bir hikayesidir. 97’de 
ben Boğaziçi’ne girdikten sonra ilk 
bilgisayarlar geldi üniversiteye. İn-
ternete bağlanabilen, ekran okuyu-
cu kullanılabilen bilgisayarlar kul-
lanmaya başladık. Bu süreçte yurt 
dışındaki gelişmeleri daha çok takip 
etme şansımız oldu ve orada sesli 
betimleme diye bir çalışmanın ol-
duğunu fark ettik. Filmleri, müzikleri 
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TEM’e geliyor ve biz onları ses dosyası 
halinde arşivimize ekliyoruz. Festival, 
Engelsiz Erişim Derneği ile yaptığımız 
bir çalışmaydı. 2014’te başladı. Bu yıl 
5.sini yaptık. O da aslında toplumda 
engellilikle ilgili farkındalığı daha 
çok arttırmayı hedefliyor. Biz em-
pati çalışmalarıyla bu farkındalığın 
oluşturulabileceğine inanmıyoruz. 
Engellilik bir yöntem meselesidir. O 
yöntemleri ortaya koymak, insanların 
belli şeyleri nasıl yapabildiğini anlat-
mak amaçlı yaptığımız bir çalışmaydı. 

Görme Engelliler Teknoloji 
Merkezi, Türk Telekom ile yaptığı 
işbirliğinden sonra çok daha fazla 
tanındı. Görme engelli bireylerden 
nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? 

Türk Telekom’un 
D o s t o y e v s k i ’ y i 
kullandığı rek-
lamı çok etki-
li oldu. Gerçek-
ten çok güzel 
bir reklamdı. Bir 
reklam çok şeyi 
değiştirebil iyor, 
medyanın böyle 
bir etkisi var. Daha 
zayıf bir reklamla 
yapsalardı bu ka-
dar tanınmazdık. 
Televiz yonlarda 
yayınlanmasıyla 
daha çok insana 
ulaşmış olduk. 
Üye sayımız Tele-
kom’la birlikte 2 
bin 2 bin beş yüz-
ken 7 binlere çıktı. 
Çok ciddi bir atılım 
yaptık o sayede. 
Teknolojiyi bilen 
zaten haberdardı 
bizden ama kırsal 
kesimde yaşayan, 
yaşlı, teknolojiyle 
ilgisi kalmamış, 
u l a ş a m a d ı ğı m ı z 

kitleye ulaşmış ol-
duk. O anlamda çok 

kıymetli buluyorum 
Telefon Kütüphanesi’ni. 

GETEM’in üzerinde 
çalıştığı bir proje var mı? 

Gönüllü okuyucu sayımızı daha sta-
bil bir şekilde nasıl arttırabiliriz, uzak-
tan okumaları daha nasıl geliştirebi-
liriz onun üzerinde çalışıyoruz. Bir de 
web sayfamızı daha basit bir arayüze 
kavuşturmak gibi bir çalışmamız var. 

GETEM’in uluslararası tanınırlığı 
nasıl? Yurt dışında görme engel-
lilere yönelik yapılan çalışmaları 
takip edebiliyor musunuz? 
Ediyoruz ama özeleştiri yapmak 
gerekirse o konuda biraz eksiğiz. 
Günlük rutinlerden ona çok vakit 
ayıramıyoruz açıkçası. Yoksa yurt-
dışında da benzer kütüphaneler var. 
İstesek de yurtdışına açılamıyoruz, 
Türk vatandaşlarına hizmet vermek 
durumundayız. Dolayısıyla bu konu-
da sadece bilgilenmekle kalıyoruz. 

GETEM’in görme engelli bireylerin 
hayatındaki yeri nedir?  
Kişilerin Engellilik Algısı konusun-
da bir tez yazdım. Engellilere şunu 
sordum: Siz engellilik konusunda ne 
düşünüyorsunuz, engellilik sizin için ne 
anlam ifade ediyor? Eksiklik mi kötü bir 
durum mu? Bir an önce tedavi olsam 
mı diye düşünüyorsunuz yoksa bunun-
la yaşayabiliyorum diye mi düşünüyor-
sunuz? Orada şunu gördüm ki körlüğü 
artık bir utanç olarak görmeyenlerde, 
kendini bir şekilde aşmış insanların 
birçoğunda o noktaya gelirken GE-
TEM tarzı kütüphaneler çok etkili 
olmuş. Gözlerini sonradan kaybeden 
biri mesela GETEM’le tanıştıktan son-
ra hayatım değişti diyebiliyor. Çünkü 
istediğini istediği zaman okuyabilme 
duygusunu tattıktan sonra özgüve-
ni artmış. Dolayısıyla çoğu insanın 
hayata bağlanma sebebi olabiliyor. 
Çok dile getirilmese de biliyoruz. 
Malum, eleştiriler çok dile getiril-
ir, takdirlerse az. Yazılanlardan bili-
yoruz ki insanların tek bilgi kay-
nağı olarak gördükleri bir ku-
rumuz. O da bize bir sorumlu-
luk yüklüyor tabi işimizi daha 
düzgün yapma noktasında.  

Okuyucu motivasyonu üzerine 
yaptığınız çalışmalar var. Bunlar-
dan bahsetmenizi istesek? 
Ödev kapsamında yaptığım bir çalış-
maydı. Gönüllüleri motive eden ne? 
Neden insanlar gönüllü oluyor? Bu 
soruların cevabını araştırdım. Birkaç 
sebep ortaya çıktı. Dini sebepler 
var. Dayanışma ruhu var. Ben zaten 
okuyorum, okuduğumu neden pay-
laşmayayım düşüncesi var. Kimisi 
gönüllülüğü kişisel gelişimine bir kat-
kı olarak görüyor. Özellikle yaş almış 
insanlar içinse boş vakitleri değer-
lendirme aracı. Bütün bunların yanı 
sıra işe yarar olma duygusu insanları 
motive ediyor. ‘’Benim bu yaptığım 
birilerinin işine yarıyor’’ duygusunun 
da önemli olduğunu fark ettik. 

Görme engellileri sosyal hayata 
adapte etmek için nasıl projeler ya 
da çalışmalar yapılmalı? 
Her şeyden önce engelleri ortadan 
kaldırmak gerekiyor. Biraz klişe ge-
lebilir ama gerçekten öyle. Sokağa 
çıkabildiğinde, ortam erişilebilir old-

uğunda, bindiği otobüslerde sesli 
anons varsa, gittiği kütüphanede 
okuyabileceği kitap varsa, çalıştığı 
işte ona göre düzenlemeler varsa 
tabi ki daha fazla ve özgüvenle 
dışarı çıkıyor bir görme engelli. 
Evvela bunları sağlamak ger-
ekiyor. Bunun yanında aileleri 
bilinçlendirici çalışmalar çok 
önemli. Bazı aileler çocuk-
larını dışarı çıkarmıyor. Daha 
geçen gün biri geldi. Şu şekil-
de konuşuyor veli: ‘’Biz şimdi 
yemeğimizi yedik, kitabımızı 
alamadık ama bir türlü. Nasıl 
o kitabı okuyacağız?’’ Kör biri-
ni bu kadar bağımlı kıldığınız 
zaman o adam dışarı çıkmıyor. 
Ama birinin tek başına bir şey-
leri başarabileceği konusunda 
aileleri, akrabaları ve çevreyi de 
ikna edici çalışmalar yapmak ge-
rekiyor. Aslında festivalin bir amacı 
da bu. Körler bağımsız yaşayabil-
ir. Bunu kanıtlamaya çalışıyoruz. 

GETEM’in büyük bir açığı doldur-
duğu aşikar. Fakat materyallere 
erişilebilirlik bakımından istenilen 
noktada mıyız? 
GETEM güzel bir kuruluş. Fakat doğ-
ru yapılandırılan bir ülkede GETEM 
gibi bir kuruluşa gerek olmamalı. 
Yayınevinden çıkan her kitabın eşit 
şartlarda bana sunulması gerekiyor 
zaten. Bu yapılmıyor hala. Türkiye’de 
her yıl 40-50 bin civarında kitap resmi 
olarak yayınlanıyor. Oysa bizim to-
plam eserimiz şu an 35 bin, o ise yılda 
çıkan. O kadar sembolik ki. O kadar 
devede kulak ki. İnternet kütüphan-
elerinin, dijitalleşmenin, e kita-
pların artması iyi oldu. Bunlar birer 
avantaj. Ama hala tüm dünyada da 
Türkiye’de de çıkan eserlerin % 95’i 
erişilebilir değil. GETEM’in bunu tek 
başına karşılaması mümkün değil. 
O farkındalığı artırmaya, insanların 
daha talepkar olmasını sağlamaya 
çalışıyoruz yoksa tüm kitapları erişile-
bilir yapmak gibi bir şansımız yok. 

GETEM’e nasıl katkıda 
bulunabiliriz? 
GETEM’in gönüllü okuyucu olmak is-
tiyorum diye bir sayfası var. Katkıda 
bulunmak isteyenlerin bunu ince-
lemelerini öneririm. Burada birkaç 

adım var. İlk adım, 5 dakikalık 
deneme kaydı göndermek. 
Birkaç kayıt sistemi var: Ken-
di bilgisayarlarında yapabi-
lirler bu kaydı. Cep telefon-
larından yapabilirler ya da 
doğrudan GETEM’e gelip ki-
tap okuyabilirler. Ama bunu 
çok tavsiye etmiyoruz çünkü 
haftada 2 saat vereceğiz gönüllü 
okuyucuya. Verimli olmayabiliy-
or. Yer de olmayabiliyor öğrenciler 
çok olduğu için. Önce karar vere-
cek nasıl okuyacağım ben diye. Bu 
kararını verdikten sonra 5 dakikalık 
bir deneme kaydı gönderecek. Biz o 
deneme kaydını inceliyoruz. Orada 
da diksiyona, düzgün okumaya, akıcı 
konuşmaya bakıyoruz. Tabi kayıt kali-
tesine de bakıyoruz. Yankılı bir yerde 
mi okuyor, ses boğuk mu, net duyu-
luyor mu? Bunlar çok önemli çünkü 
insanlar kulaklıktan dinleyecekler. 
Bütün bunlara bakıyoruz, onaylıyor-
sak kitap seç diyoruz. Burada önemli 
olan kitabın seslendirilmemiş ol-
ması. Aynı kitabın tekrar okunmasını 
istemiyoruz. Kitapta 3 durum var: 
Talep alındı, Okunuyor, Bitirildi. Talep 
alındı ise biri o kitabın seslendirilme-
sini talep etmiş demektir. Okunu-
yorsa gönüllü okuyucular tarafın-
dan okunuyor demektir. Bitirildi ise 
kitap kaydı tamamlandı demektir. 
Gönüllü okuyucunun kitabı bitirmek 
için 3 aylık bir süresi bulunuyor. 

GETEM’in gönüllü 
okuyucularından 

Ayla KİLECİ 
bakın neler diyor?
Bankadan emekliyim. Kurduğum 
hayallerimi gerçekleştirmek adına 
buradayım. Her zaman sosyal faa-
liyetlerin içerisinde yer almak isti-
yordum fakat işim gereği vakit bu-
lamıyordum. Benim de görme engelli 
bir annem var, onunla yaşıyorum. 
Artık zamanım müsait olduğu için 
buraya gelerek görme engelli arka-
daşlarıma sesli kitap okuyorum. Ha-
yat koşturmacası içerisinde ne yapa-
cağımızı bilemiyoruz. İçinize dönün, 
çevrenize bakın. Ne yapabileceğinizi 
kendiniz keşfedeceksiniz zaten. Bu 
farkındalığı kazanmak için biraz içten 
düşünmek yeterli, başka bir şeye ge-
rek yok. Bu röportajla siz de güzel 
bir alternatif göstermiş oluyorsunuz.

Röportaj: Zeynep YILMAZ
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İSTİKLAL CADDESİ’NDE 
BİR SANAT MERKEZİ “ARTER”

İstanbul deyince aklımıza ilk gelen mekânlardan biri hiç 
şüphe yok ki İstiklal Caddesi’dir. Bu cadde Osmanlı Devle-
ti’nin son dönemlerinde yabancı devletlerin elçiliklerinin 
açılması ile meşhur olmuş; daha sonrasında ise sanatın, 
edebiyatın, modanın 
genel olarak İstanbul’un 
kalbinin attığı bir cadde 
haline gelmiştir.
Caddenin sonunun 
İstanbul’un simge yapıt-
larından biri olan Galata 
Kulesi’ne çıkıyor olması 
da ayrı bir güzellik. 

İstiklal Caddesi boyunca 
irili ufaklı birçok sanat 
merkezi bulunmaktadır. 
Bu sanat merkezlerinin 
birçoğunu ziyaret ettim. 
Arter Sanat Galerisi’ne 
de her gittiğimde ayrı bir 
keyif alıyorum. Arter’in 
bulunduğu bina, 1910’lu 
yıllarda Mimar Petra-
ki Meymaridis Efendi 
tarafından inşa edildi. 
Binanın sergi alanına 

dönüştürülmesi için 2006’da çalışmalara başlandı ve 
hazırlıklar 2009’da tamamlandı. Dört kata yayılan Arter, 
864 m2’lik kullanım alanına sahip. 

2010 yılında Vehbi Koç tarafından 
açılan Arter, açıldığı günden bugüne 
kadar hem ulusal hem de uluslar-
arası birçok sergiye ev sahipliği yap-
mış, sanatseverlerin sürekli ziyaret 
ettiği bir mekân haline gelmiştir. 
Ayrıca kişisel ve karma olarak birçok 
sergiyle ziyaretçilerini karşılıyor. 
Arter Sanat Galerisi her daim gerçek 
kalitede sanat eserlerini sanatsever-
lerin beğenisine sunmaktadır. Daha 
önceki ziyaretlerimde gezdiğim Can 
Aytekin'in Boş Ev sergisi, John 
Berger'in "Görme Biçimleri" ve 
Canan'ın "Kaf Dağı'nın Ardında" 
sergileri görülmeye değerdi. 

Eylül 2019’dan itibaren Dolap-
dere’deki yeni binasına geçmeye 
hazırlanan Arter, sürdürdüğü faali-
yetlerini çok daha ileriye taşıyarak 
sergilerin yanı sıra farklı sanat di-
siplinlerinden gösteri ve etkinliklere 
de ev sahipliği yapacak.

Hazırlayan: Rıdvan KAŞIKÇI
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TARİHTEN 
NOTLAR
 “Sual eylen bizden evvel gelene 

Kim var imis biz burada yog iken…”

GE
ÇM

İŞ ZAMAN OLUR Kİ

H
AYALİ CİHAN DEĞER

1.MAHMUT 
(1730-1754)
Sultan 2. Mustafa’nın büyük oğludur. 
Sekiz yaşından itibaren yaklaşık 27 yıl 
kafeste gözetim altında tutulduktan son-
ra Patrona Halil isyanıyla tahttan indirilen 
amcası 3.Ahmet’in yerine tahta geçti. 
Sultan 1.Mahmut’un 24 yıllık saltanatı iç 
ve dış gelişmeler bakımından önemli bir 
zaman dilimini ihtiva etmektedir. 
Sultan 3. Ahmet, yeğeni Şehzade Mah-
mut’un eğitimiyle bizzat ilgilenmiş ve iyi 
yetişmesini temin etmişti. Tahttan ayrıl-
mak zorunda kaldığında da onu çağırt-
mış, alnından öperek etrafındakilerin 
kendisine biat etmelerini sağlamıştı. Sal-
tanatı Şehzade Mahmut’a devrederken 
de şu öğütte bulundu: 

“Vezirlerine teslim olma, her işini biz-
zat takip et. Bir veziri uzun süre görev-
de tutma. Merhamet ve cömertliği 
terk etme. Tasarruflu ol, hazineyi zayi 
etme. Devlet işlerini baban Feyzullah 
Efendi’ye, ben de veziri azama bırak-
tığımızdan bu haller geldi başımıza. 
Sen idareyi bizzat ele al…”
Sultan 1.Mahmut tahta çıktığında dev-
let idaresi tamamen asilerin elinde 
idi ve isyancılar üst düzey makamlara 
istediklerini getirebiliyorlardı. Hatta 
padişahtan bina vergilerini kaldırmasını, 
Rusya’ya savaş ilan etmesini ve Patrona 
Halil’in de Yeniçeri Ocağı’nın başına ge-
tirilmesini istemişlerdi. (1)

Sultan Mahmut ilk iş olarak günlerdir or-
talığı yakıp yıkmakta olan isyancıları ber-
taraf etmek için fırsat kolladı. Bu durum, 
iki aya yakın sürdü. Nihayet İstanbul’da 
bulunan eski Kırım Hanı Kaplan Giray’ın 
planladığı şekilde görüşmek için saraya 
çağrılan Patrona Halil ve arkadaşlarının 
etkisiz hale getirilmesi sonucu isyan 
tamamen bastırıldı. 

Sultan 1.Mahmut, amcası 3.Ahmet ve ba-
bası 2.Mustafa’nın devlet işlerini şeyhülis-
lam ve sadrazama bırakmaları nedeniyle 
uğradıkları isyanlardan ders çıkarmıştı. 

Şehzadeliğinde babası 2.Mustafa’nın 
Edirne Vakası ile tahttan indirilmesine şa-
hit olmuş, kendisi de kafes hayatına mec-
bur bırakılmıştı. Bu yüzden 1. Mahmut, 
göreve getirdiği üst düzey yöneticilere 
yetki vermekle birlikte onları sürekli kon-
trol altında tutmayı da ihmal etmemiştir. 
Onun saltanatı boyunca devletin iyi bir 
toparlanma süreci yaşadığı kabul edilir. 
Ayrıca sanata ve sanatkara değer verme 
yönünden de dikkat çeken Sultan 1. 
Mahmut’un, müzik ve şiir gibi alanlarda 
üstün yeteneklere sahip olduğu anlaşıl-
maktadır. Sebkati mahlasıyla şiir yazan 
padişah müzik alanında eser sahibidir.

ŞEHZADE ve 
KAFES HAYATI
Şehzade’nin şimşirlik denilen yerde 
gözetim altında tutulduğu yere ‘kafes’ 
denilmekteydi. 25-30 yıl burada kalmak 
zorunda bırakılan bir şehzade için kafes 
hayatı oldukça sefil bir hayat olup, şeh-
zadeye burada şehzadeden çok bir mah-
pus gibi davranılıyordu. Bu durumda-

ki şehzadenin serbest hareket etmesi, 
eğitim alması ve evlenip çocuk sahibi 
olması mümkün değildi. Ancak Şehzade 
Mahmut, amcası Sultan 3.Ahmet’in izniy-
le eğitim alabilmiş, fakat çocuk sahibi 
olamamıştır. Bu üzüntüsünü “İki şeyden 
kam alamadım, biri evlat biri de me-
htap” ifadesiyle dile getirmiştir.  

Diğer yandan kafes hayatına mahkum 
edilen şehzadeler toplumdan, ordudan 
ve memleket meselelerinden habersiz 
yetişmekteydi. Haliyle tahta geçtiğinde 
bu önemli görevin gerektirdiği bilgi 
ve tecrübeden uzak oldukları için dev-
let adamlarının ellerinde kalırlardı. 
Padişahların aktif siyasetten çekildikleri 
bir dönemde göreve gelen Sultan 1.Mah-
mut, her şeye rağmen sorunların üste-
sinden gelebilmiş, devlet yönetimini 
ele alarak ülkeyi bizzat yönetebilmiştir. 
Huzur ve güven ortamı temin edildiği 
için halk arasında; “Fitne defoldu cülus 
eyledi Sultan Mahmut, Cülusunda 
Han-ı Mahmut ile rahat eyledi dünya” 
sözleri dillerden düşmedi.  
Onun 24 yıllık saltanatı boyunca devlette 
önemli bir toparlanma süreci yaşan-
mıştır.  Batı’nın üstünlüğünün neredeyse 
kabul edildiği bu dönemde üç cephede 
birden savaşa girilmiş, Osmanlı Devleti 
için “en son kazançlı antlaşma” denilen 
Belgrat Antlaşması imzalanmıştır. Yine 
bu dönemde Avusturya ve Rusya ile uzun 
süreli sözleşmeler yapılmıştır.

YİNE İRAN 
SAVAŞI…
Bir ayağı Asya’da bir ayağı Avrupa’da 
olan Osmanlı Devleti için Diyarbakır’dan 
Tebriz’e kadar olan bölge tarih boyun-
ca hep önem arz etmiştir. Konuyla il-
gili ilk temas da Fatih Sultan Mehmet 
devrinde olmuştur. Fatih’in Uzun Hasan 
ile yaptığı savaş bir ölçüde Osmanlı Dev-
leti’nin bölgeye yönelik siyasetinin ilk 
adımını oluşturmaktadır. 1473 yılında 
Fatih Sultan Mehmet’le yaptıkları Otluk-

beli Savaşı’nı kaybeden Uzun Hasan’ın 
Akkoyunlu Devleti dağılmaya başladı. 
Onun yerini de Osmanlı ile rekabeti hiç 
bitmeyen bir başka Türkmen devleti olan 
Safeviler aldı. Sultan 1. Mahmut da İs-
tanbul’da sükuneti temin ettikten sonra 
bitmeyen İran seferlerinden biriyle daha 
meşgul olmak zorunda kaldı. 

Bağdat Valisi Ahmet Paşa ile Hekimoğlu 
Ali Paşa gibi komutanlar İran savaşların-
daki başarılarıyla tanındılar. Hekimoğ-
lu’nun yeniden Tebriz’e girmesi İran’ı 
rahatsız etmişti. Görüşmeler ve Nadir 
Şah’ın da istemesi üzerine nihayet Kasr-ı 
Şirin Anlaşması maddeleri üzerinde mu-
tabık kalındı.

RUSYA İLE SAVAŞ
Rusya Osmanlı Devleti’nin İran seferle-
riyle meşgul olduğu dönemlerde mevcut 
politikalarını gerçekleştirmek amacıyla 
Avusturya ile gizli bir antlaşma imzaladı. 
Buna göre Avusturya, Bosna Hersek’i 
alacak, Osmanlı da iki cephede birden 
savaşmak zorunda kalacaktı.  Avustur-
ya ile birlikte hareket eden Rusya, daha 
önceki anlaşmalarını da ihlal etmekteydi.  
Rusya, aynı zamanda Tuna ağzına kadar 
Karadeniz’in kuzeyi ve Kırım’ı ele geçire-
rek Karadeniz’e, ardından da Akdeniz’e 
geçmek istiyordu. 
Oysa Lehistan’ın iç işlerine karışmamak 
üzere Rusya ile daha önce anlaşma-
lar yapılmıştı. Ne var ki Rus ordularının 
güneye ve Orta Avrupa’ya doğru yol-
larını kesen Lehistan’ın tehlikede olduğu 
görülüyordu. Rusya’nın saldıracağını an-
layan Sultan 1. Mahmut, 2 Mayıs 1736’da 
Rusya’ya savaş ilan etti. Rusya ile Lehistan 
ve Osmanlı’nın bazı eyaletlerini paylaş-
mak isteyen Almanya İmparatorluğu 
ise iki cepheden vurmak için, 1737’de 
Osmanlı’ya karşı savaş vaziyeti aldı. 
Avrupa’nın en büyük iki askeri gücüyle 

tek başına savaşmak durumunda kalan 
1.Mahmut, Rusya’ya karşı savunmada 
kalınmasına karar verdi. Almanya saf dışı 
edildikten sonra tek başına kalacak Rusya 
haliyle barışa zorlanmış olacaktı. 
Nitekim Almanya, Fransa’dan Osmanlı 
Devleti ile barış görüşmeleri konusunda 
aracı olmasını istedi. Tek başına kalan 
Rusya da barışa razı oldu. Böylece Os-
manlı, Pasarofça Antlaşması ile Alman-
ya’ya verdiği çok önemli toprakları Bel-
grat Antlaşmaları ile geri aldı. Almanya, 
büyük toprak kaybına uğradı.

YENİ BİR 
DIŞ SİYASET…
Sultan 1.Mahmut döneminde yapılan 
savaşlarda (1736-1739)Osmanlı Devleti, 
tarihinde son kez Avusturya ve Rusya’ya 
galip gelmiştir. İki devletle ayrı ayrı 
imzalanan Belgrad Antlaşması da Os-
manlı tarihinin kazançla neticelenen son 
antlaşmadır. Bu antlaşmayla daha önce 
kaybedilen Belgrad Kalesi geri alınmıştır. 
1739 yılında yapılan Belgrad Antlaşması 
1741 ve 1747 tarihlerinde tekrar yenilen-
mek suretiyle Sultan 1.Mahmut devrinde
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Tebriz'in fethi sırasındaki başarılarından 
dolayı vezirlikle Anadolu Beylerbeyliğine 
getirilen Ali Paşa ertesi yıl Şark komutanı 
ve Tebriz muhafızı oldu Afgan Şahı Eşref 
Han’a karşı Rusya’dan gelecek yardım 
meselesiyle ilgili olarak Rus generaliyle 
görüştü ve Hemedan Müzakeresi’nde 
gayreti görüldü. Tebriz’in fethindeki 
başarısı üzerine 1.Mahmut, gazi unvanı 
elde ederken, Hekimoğlu da sadrazam-
lığa getirildi.

Bu ilk sadrazamlığında Hekimoğlu, özel-
likle Avrupa'daki gelişmeleri yakından 
takip etti. Bağdat, Van, Revan taraflarını 
baskı altında tutan ve Hint seferine çık-
mak için hazırlık yapan Nadir Şah'ın barış 
teklifini olumlu karşıladı. Avusturya ile 
ortak hareket eden Rusya ile savaşın 
kaçınılmaz olduğunu düşündüğü için 
Doğu cephesinden emin olmak istiyordu.  
Avusturya ve Rusya müttefik güçlerine 
karşı 1736'da başlayacak olan savaştan 
önce İran meselesi yüzünden sadrazam-
lıktan azledildi.  

Bosna, Belgrat ve Mısır’da gösterdiği 
başarısından ötürü tekrar sadrazam-
lığa getirilen Hekimoğlu, İran meselesi 
yüzünden padişahın gazabına uğrar. 
Öyle ki bu defa idam edilmesi bile söz 
konusudur.  Sultan 1. Mahmut, Hekimoğ-
lu Ali Paşa’yı huzura çağırtır ve “Bak paşa! 
Seni azleder, yerine de hamallar kahyası 
Ali Ağa’yı sadarete getiririm” der. Bunun 

üzerine Hekimoğlu Ali Paşa hiç 
lafını esirgemeden, hafızalar-
da iz bırakan bir cevap verir: 

“Emir ferman Padişah Efen-
dimizindir. Lakin hünkarım, Ali 
Ağa’yı Veziri azam yaparsanız 
Hamal Ali Paşa olur ama hiçbir 
zaman Hekimoğlu Ali Paşa ol-
amaz!” Padişahın takdirini ka-
zanan bu cevap onun affedilme-
sini de sağlamıştır. 

İBRAHİM 
MÜTEFERRİKA
(1670-1747)

Romanya (Erdel) doğumludur. 
Müslüman olduktan sonra çeşitli 
devlet hizmetlerinde bulunmuş-
tur. Divan-ı Hümayun tarihçiliği 
ve Risale-i İslamiye adlı eseriyle 
bilinen İbrahim Müteferrika’ya 
asıl şöhretini kazandıran ise mat-
baacılık alanındaki çalışmasıdır. 
Onun bu gayretinin sebebi-
nin daha çok Macaristan’daki 
Katolik Kilisesi tutuculuğuna 
karşı geliştirdiği yenilikler old-
uğu bilinmektedir.  Çeşitli yeni-
likler geliştirmiş, özellikle mat-
baacılık alanında devrin hurufat 
dökümcüsü Mihail Kiss ile birlikte 

zamanın en önemli matbaasını kurmuş-
tur.

İlk Matbaa Nasıl Kuruldu?
Açık fikirli Damat İbrahim Paşa, Yirmisekiz 
Mehmet Çelebi’yi Fransa’ya elçi olarak 
gönderir. Kendisine özellikle Yeni keşfed-
ilen teknoloji eserlerini ve kültürü öğren 
bize getir, diye de tembih eder. Mehmet 
Çelebi oğlu Sait Efendi’yi de beraberinde 
götürmüştür. Sait Efendi Fransızca 
öğrenir ve bu arada matbaayı da görür. 
Döndüğünde İbrahim Müteferrika’yı bu-
lur ve matbaadan söz eder. Müteferri-
ka’nın, Sultan 3. Ahmet’in fermanıyla Fa-
tih’teki evinde kurduğu bu ilk matbaanın 
faaliyeti Patrona Halil İsyanı sırasında bir 
müddet kesintiye uğrasa da daha sonra 
gelişerek devam edecektir.

İbrahim Müteferrika, yayımladığı kitap-
larla adından çokça söz ettirir. Kitaplara 
bazı ilaveler ve açıklamalar yaparak ze-
nginleştirir. Bazılarına da not ve hari-
talar ekleyerek dikkat çeker. Kâtip Çele-
bi'nin Cihannüma’sına yaptığı ilaveler, 
onun Rönesans sonrası Avrupa'daki ilmi 
gelişmeleri takip ettiğini açıkça göster-
mektedir. Diğer yandan bu ilavelerde yer 
alan bilgiler yeni astronomi hakkında en 
önemli referans kaynağı olmuştur. Ri-
sale-i İslamiye adlı eseri ise onun İslam 
kültürüne ne denli vakıf olduğunu gös-

termesi bakımından oldukça önemlidir. 
Yalova’da kağıt fabrikası kurulması ve Le-
histan’dan usta getirtilmesi onun fikridir. 
Çeşitli savaşlarda ve yönettiği müzakere-
lerden sonra Divan-ı Hümayun’ da hace-
gan zümresine alınan Müteferrika’dan 
padişah bir mektubunda “…Hassaten 
sadık tercümanım İbrahim Efendi… “ 
diye söz etmiştir.

Humbaracı 
Ahmet Paşa(1675-1747)

Fransız asıllı Osmanlı zabit ve aydını. 
Fransa’nın Coussae şehrinde doğdu. Asıl 
adı C. Aleksandre’dır. Fransa’da Bonne-
val, İstanbul’da Ahmet Paşa diye bilinen, 
daha yaygın ismiyle Humbaracı Ahmet 
Paşa, çocuk yaşında kiliseye teslim edil-
di. Cizvit mektebine devam ederken 
katı disipline daha fazla dayanamayarak 
donanmaya katıldı. Katıldığı savaşlarda-
ki başarılarından dolayı devlet nezdinde 
takdir edilip ödüllendirildi.

Ordudan atılması sebebiyle Paris'ten 
kaçarak Fransa'nın düşmanı Avusturya'ya 
sığındı. 1716'da Osmanlı Devleti ile 
Avusturya arasında cereyan eden Yara-
din Savaşı’nda önemli rol oynadı. 1729'da 
Osmanlı Devleti'ne sığındı. Bir süre 
Saraybosna’da oturdu. Sultan 3. Ahmet 
devrinde İstanbul’ yerleşti. Müslüman 
olarak Ahmet adını aldı. Humbaracı 
Ocağını ıslah etmekle görevlendirildi. İlk 
aşamada 100 havan, 500 humbara dök-
türmüştü. Humbaracı Ahmet Paşa diye 
anılması da bu yüzdendir. 

Islahat yapmanın gereğine inanan 
Ahmet Paşa, yapılması gereken yeni-
likler hakkında Fransız ve Avusturya or-
dularını örnek göstererek; bu zamanda 
kahramanlık ve cesaretin artık yeterli 
olmadığını, askeri alanda eğitim-disiplin 
ve maaşların düzenli ödenmesinin daha 
önemli olduğunu belirtti.

Hekimoğlu Ali Paşa zamanında beyler-
beylik payesi verildi ve sadrazam müşa-
virliğine getirildi. Humbaracı Ahmet 
Paşa özellikle dış siyasete dair verdiği 
raporlarla Osmanlı Devleti ile Fransa’nın 
ittifakını sağlamaya çalışıyordu. Ona göre 
de Rusya’nın hızla büyümesi en büyük 
tehlike idi.

Humbaracı Ahmet Paşa’nın yaptığı ıslahat 
faaliyetleri ve verdiği bilgiler sayesinde 
Avusturya ve Rusya’ya karşı yapılan 
savaşlarda başarılı sonuçlar alındı. Bel-
grad ve Bosna’da Osmanlı hakimiyeti 
güçlendi. Ekonomik kalkınmanın önemi 
üzerinde çokça duran Humbaracı Ahmet 
Paşa, teknik konularda devrinin çok öte-
sinde fikirlere sahipti ve devlet büyükle-
rini de bu yönde teşvik etmiştir.

1-Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Müslümanların Tarihi
2-Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi
3-Uğur Kurtaran, Sultan Birinci Mahmut ve Dönemi. Doktora tezi

HİKMET TEKİN
hikmettekin34@gmail.com

yeni bir savaş yaşanmamış, bu barış süre-
ci 1768 yılına kadar devam etmiştir. 
Antlaşma için Fransa’nın arabuluculuğu 
kabul edilmiş, karşılığında da Fransa’ya 
verilen kapitülasyonlar süresiz hale ge-
tirilmiştir. 

Yine Rusya ile yapılan Belgrad Antlaşması 
1741 ve 1747 yıllarında yenilenerek uza-
tılmış ve barış dönemi 1768 yılına kadar 
devam etmiştir. Avusturya ile imzala-
nan Belgrad Antlaşması ise 1747 yılında 
süresiz olarak uzatılmış ve barış dönemi 
1787 yılına kadar sürmüştür. Bu şekilde 
Sultan I. Mahmut döneminde Rusya ve 
Avusturya ile imzalanan Belgrad Ant-
laşmaları Osmanlı diplomasi anlayışının 
da değiştiğini göstermektedir. Yapılan 
bu antlaşmalarla Osmanlı Devleti Batı 
karşısındaki en uzun barış dönemini 
yaşadı. Nitekim Osmanlı Devleti daha 
önceki yüzyıllarda hiçbir Avrupalı Hristi-
yan devleti kendisiyle eşit şartlara sahip 
olarak görmüyor ve onlarla hiçbir zaman 
daimi bir barış antlaşması imzalamıyor-
du. Sultan 1.Mahmut döneminde böyle 
bir antlaşmanın imzalanması Osman-
lı Devleti’nin Avrupa karşısındaki eski 
güç ve otoritesini kaybettiğini ve Batı’ya 
karşı daha ılımlı politikalar izlenmeye 
başladığını göstermektedir.

YENİLİK 
HAREKETLERİ
Sultan 1.Mahmut, kendisinden önce 
başlatılan ıslahatların devam etmesini 
istiyordu. Ancak muhtemelen padişahın 
çekingen tavrı yüzünden yeniliklerin 
planlı programlı olarak yürütülmesi ve 
bir halk hareketine dönüşmesi bir türlü 
sağlanamadı. Buna rağmen 3.Ahmet 

döneminden itibaren, Lale Devri ile bir-
likte başlayan “Batı’nın üstünlüğünün 
kabul edilmesi ve Batı değerlerinin bir 
model olarak takip edilmesi” anlayışına 
bu dönemde de devam edilmiştir. 

Esasen Sultan Mahmut, yenilik ve ısla-
hat fikirlerine açıktı. Batı tarzı reformlarla 
devletteki kötü gidişatın önüne geçile-
bileceği fikrini de benimsiyordu ancak 
huzur ve güven ortamının tekrar bozul-
masından da korkuyordu. Bu yüzden 
Patrona Halil ve yandaşları bertaraf edil-
dikten sonra ıslahat düşüncelerini hayata 
geçirmeyi planlamaktaydı. Bunun için 
de reformlardan yana olan sadrazam ve 
vezirleri göreve getirmekle işe başladı. 
Bu süreçte İbrahim Müteferrika’nın payı 
önemli olmuştur. Halkın adaletli bir 
hükümdara boyun eğdiğini ve onun 
düşüncelerini izlediği bir monarşiden 
söz eden Müteferrika, askeri birimlerde 
teknik reformlar yapılmasını önermek-
teydi:

“Hüsnü nizam, büyük işlerin ruhu 
mesabesindedir. Hiç şüphesiz her işin 
meydana gelişi kendisine has nizam 
ve kıvama bağlıdır. Devlet işleri ve dahi 
saltanat işleri de hüsnü nizam, disiplin 
ve siyasetle bir şekle girer, devamlılık 
arz eder.” (2)   

Kendinden önceki padişahların başına 
gelenlerden ders çıkaran Sultan 1.Mah-
mut, özellikle askeri alanda olmak üzere 
savaş, araç-gereç ve teknik konulardaki 
değişimi hızlandırdı. Buna göre düzenli 
maaş ve emeklilik maaşı vermek sure-
tiyle askerlik bir meslek haline getirildi. 
Yeniçeri alaylarının ise daha küçük birim-
lere ayrılarak başlarına kendi yetiştir-
dikleri subayların getirilmesi ile ilgili bir 
örnek meydana getirildi. (3)

SULTAN 
1.MAHMUT’UN 
ŞAHSİYETİ VE ÖLÜMÜ
Sultan 1.Mahmut 24 yıl saltanat 
sürdürdükten sonra 13 Aralık 1754 
tarihinde 58 yaşında vefat etti. Son gün-
lerinde oldukça rahatsız ve halsiz olması-
na rağmen Cuma selamlığına çıkmış, 
dönerken yolda vefat etmiştir. Babası 
2.Mustafa’nın Yeni Cami’deki türbesine 
defnedilmiştir.  

İstanbul’da Barok mimari tarzında yapılan 
ilk cami olarak bilinen Nuruosmani-
ye Camii onun döneminde yapılmıştır.  
Bunun yanında Hekimoğlu Ali Paşa Külli-
yesi, Beşiktaş’ta Arap İskelesi Camii, Üskü-
dar’da Sultan 1. Mahmut Camii ve Yalı 
Köşkü ile Yıldıztepe Mescitleri, Halep’te 
Osman Paşa Külliyesi, Kahire Habbaniye 
Tekke ve Sebili, Erzurum’da Vezir İbrahim 
Paşa Camii, Cağaloğlu Hacı Beşir Ağa 
Külliyesi 1. Mahmut döneminin önemli 
eserleridir. 

Değişik yerlerde inşa edilen kütüpha-
neler hiç şüphesiz bu dönemin en önem-
li eserleri arasında yer alır. Onun dönemi 
kütüphaneciliğin altın devri olarak ka-
bul edilmektedir.  1. Mahmud; Ayasofya 
içine, Fatih Camii yakınında, Galatasaray 
Ocağı’nda ve Belgrad’da birer kütüphane 
yaptırmıştır. 

DEVRİN 
İZ BIRAKANLARI

HEKİMOĞLU ALİ 
PAŞA (1171-1758)
Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa, Hekim-
başı Nuh Efendi’nin oğludur. İstanbul’da 
iyi bir eğitim aldı. Sultan 3. Ahmet’in dik-
katin çekti ve çeşitli görevlere getirildi. 
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Hekimoğlu Ali Paşa Cami ve Külliyesi
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Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz bayrak törenlerinde öğrenci-
lerle buluşuyor.

Başkan Ahmet Poyraz Şehit Ömer Halis-
demir Kız İmam Hatip Lisesi ve Orta Okulu 
ile Şehit Öğretmen İzzet Yüksel Orta Oku-
lu’nda bayrak törenlerine katıldı.

Okul bahçelerinde gerçekleşen bayrak 
törenlerinde öğrencilere seslenen Başkan 
Poyraz “Yarıyıl tatiline az bir süre kaldı. 
İnşallah hepiniz ailelerinizin yüzünü 
güldürecek güzel dereceler alırsınız. Eği-
tim öğretim döneminin ikinci yarısına da 
dinlenmiş şekilde girersiniz” dedi. Bayrak 
töreni İstiklal Marşı’nın okunması ile son 
buldu.

Okullarda büyük bir coşkuyla karşılanan 
Başkan Poyraz; öğrencilerle sohbet edip  
hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bayrakları bayrak yapan 
üstündekİ kandır, 
Toprak eğer uğrunda 
ölen varsa vatandır!

Globalleşme ile birlikte teknoloji ve hız hayatımıza gün 
geçtikçe daha çok giriyor. Diş hekimliği de diğer bütün 
meslek dalları gibi gün geçtikçe daha çok dijitalleşiyor. 
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki hastalar, diş hekimleri-
ni kullandıkları teknolojilere ve sahip oldukları kliniklerin 

fiziki durumu ve buna bağlı olarak pozitif yorumlara göre 
seçiyor. Diş hekimi koltuğu korkusuna paralel olarak hasta-
ların, hekimlerinden daha az seansta, daha hızlı ve kon-
forlu bir tedavi beklediği de tüm dünya tarafından kabul 
edilmiş bir gerçek.

DİJİTAL DİŞ HEKİMLİĞİ VE TEKNOLOJİNİN 
AKIL ALMAZ GELİŞİMİ

Peki, dijital teknolojiler kliniğimizde bizlere ne avantaj sağlayabilir? 
Gündelik klinik prosedürlerimizi daha verimli hale getirip bize farklı tedavi olanakları sunabilir mi?

Dijital diş hekimliği, diş hekimliğindeki 
klasik yöntemlerle yapılan işlemleri çok 
büyük oranda ortadan kaldırarak akıllı 
bir ağız içi tarayıcı, bilgisayarlar ve 3 
boyutlu modeller yardımıyla hastaların 
birçoğunun kafasındaki klişeleşmiş 
algıyı ortadan kaldırıyor. İşte tam bu 
noktada sizlerin nasıl yani? dediğinizi 
duyar gibiyim. Örneklemek gerekirse 
klasik olarak yani geleneksel metot-
larda porselen, zirkonyum, seramikler 
gibi çeşitli restorasyonları yapmak için 
öncelikli olarak hastalarda sırası ile 
tanı modelleri (ağız içerisinden ölçü 
kaşıkları ile ölçü alarak) oluşturulup 
hemen ardından diş kesimleri yapılırdı. 
Ardından da dişlerin yapılacağı labaro-
tuvara göndermek üzere tekrar ölçü 
alınırdı. Ölçü, laboratuvara gönderil-
dikten ortalama 4 gün sonrasında ağza 
takılacak dişin altyapı provası yapılır, 
bu aşmadan sonra herhangi bir prob-

lem yoksa altyapılar tekrar laboratu-
vara gönderilir, yine ortalama 4 gün 
sonrasında dişler ağza takılırdı. Yani 
hiçbir problem yaşanmadığı takdirde 
bile ortalama en az 8 gün içerisinde 
hastanın diş hekimini minimum 3 kez 
ziyaret etmesi ile dişler ağza takılırdı. 
Dijital diş hekimliğinde ise akıllı bir 
bilgisayar kullanılır. Hastalar kliniğe 
geldiği zaman akıllı bilgisayarın ağız içi 
tarayıcısı ile ağız içinden ortalama 5 ile 
30 dakika içerisinde ölçü alınır ve alınan 
görüntülerden bilgisayar ortamında 
sanal bir model oluşturulur. Bu sanal 
model üzerinde bilgisayar programı ile 
dişin tasarımı yapılır. Tasarımı yapılan 
diş 3 boyutlu üretim ünitesinde üretilir. 
Dijital sistemin klasik metotlara göre 
en büyük avantajı, üretim esnasın-
da insan eli değmediği için yapılacak 
restorasyonun hemen hemen hatasız 
olmasıdır. Buna bağlı olarak tekli veya 

birkaç diş için aynı gün, çoklu dişler için 
ise maksimum 2 gün içerisinde hata 
payı neredeyse yok denecek kadar az 
bir başarı ile dişler ağza yerleştirilmeye 
uygun hale getirilir.
Sonuç olarak büyük oranda hastaların 
dişleri tek seansta takılmakta, hasta-
larımızın çok şikayet ettiği zaman 
problemi, sürekli gelip gitme ve yavaş 
işleyen süreç ortadan kalkmaktadır.
Dünya üzerinde bugün dijital diş he-
kimliği sunan çeşitli firmalar bulun-
maktadır. Bizim kliniğimizde de dünya-
da bu işin öncüsü, sektörün en önde 
gelenleri tarafından kullanılan ve 
başarısı bilimsel olarak da kanıtlanmış 
CEREC Sistemi kullanılmaktadır.
İlk günlerini geride bıraktığımız 2019 
yılı hepimize sağlık, mutluluk ve huzur 
getirsin inşallah. Bir sonraki sayımız-
da yine güncel konularda buluşmak 
dileğiyle…
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- Küçük... Çağır ananı hele! 
Diyeceklerim var ona.

Nereden anam olur. Benim 
anam öldü. Öleli on iki yıl 
oldu. Hatırımda ya da değil. 
Anımsayamadım bir an... 
Bitmedi, bitmiyor, bitmeyecek 
de çirkefiikleri. Kim bilir yine 
hangi mazlumun ahını alacak-
lardı, insan kılıfı şeytanlar.

- Kız analık, Necibe teyze seni 
bekliyor gıybet otağında. Çık 
da bak hele. Diyecekleri var!
- Çok konuşma anası kılıklı. 
Süpür ayazlığı, bir ton bulaşık 
var, onları yıkayacaksın daha.

Bu kadın nereden tanırdı 
anamı? Anam bu kadının 
ağzında dolanacak kadar 
değersiz miydi? Asla! Anam 
cennet meyveleri kadar eşsiz, 
Âdem’in Havva’yı sevdiği ka-
dar sevgili! Vahadaki su kadar 
berraktı, saftı. Görmesem de 
biliyorum. Çünkü ben anamın 
kızıyım. 

Hissediyorum...
Sivri çenesinden üç siyah kıl 
fırlamış, gene hep o meraklı, 
tatsız, kupkuru Necibe teyze 
yama yama üstüne vurulmuş 
kalın hırkasını bezendi, kurul-
du:

- Saadet, Selda gacmış mı gız? 
Yoksa intihar mı etmiş acaba?
- Ne bilim Necibe abla... Sen ne 

duydun böyle harlandın?
- Neler duymadım ki! Dayana-
mamış Sencer’e. Sırra kadem 
basmış. Bazısı Sencer gebertti 
leşini gömdü, bazısı Halep’e 
gaçtı; bazısı da metresine 
gaçtı diyiler. Hangisi doğru 
acep? İyi oldu Sencer’e. Ayyaş 
kadını beter etti, canından 
etti, ömrünü biçti, helak etti. 
Peki ya öksüz yavrucak... 
Günahsız sabi... Yetimhaneyi 
yolladı diyiler...
- Deme kız abla...
Ağzı sürekli açık, hava doluy-
du. Ateşli karakterini dışa 
vursun, hiç işitilmemiş sövgü 
tufanı dinmesin diye...

Süpürgenin kalın sapı, ele avu-
ca sığmayacak kadar büyüktü. 
Zor lâkin sıkı kavradım. Gece 
boyunca çiylenen, ayların kiri 
ile bezenmiş fakat tek gecelik 
yıkanmamış ayazlık: nasıl 
becerebiliyorsun bu kadar kir-
lenmeyi? Mecnun’un gerçeği 
aşksa senin de ebedi gerçeğin 
“Kir”di... Henüz ayaklarımın 
sığmadığı kenarı yırtık 
çarıklarım! Seni yinelemek 
bedenimi yinelemek kadar 
zordu bilirim.

Yıkamayı bile beceremediğim 
ayazlığa söylenirken tepem-
deki gamsız baykuşlar, henüz 
vuslata erişememiş çaylağı 
dahi kıskanıp durur-
lar. Yalınayak çocuklarla 
ihtiyar kocakarılar, ağız ağıza 

dolu paslı tenekelerine kışlık 
kömür taşırlarken güneşin 
asi ışınlarının kararttığı 
ayazlığımı incittiklerinden 
bir haberler. “Sil anam silll!” 
ardından meydan karga 
sürülerine kalırdı. Simsiyah 
kanatlarında mavi ışıltılarla 
kargalar, tepemde “Gaaak-
k,gaaaak” diye süzülürlerdi. 
Gecenin habercisi kargalar. 
Kesin bir şeyler vardı... Mev-
sim kışa doğruydu. Yalınay-
ak çocuklar, kocakarılar, leş 
sürüleri ve mahalle karıları 
son demlerini yaşıyorlardı. 
Mahalleye son izlerini bırak-
ma çabası içindeydiler. 
Dağınık ağaçlar, asılı küçük 
bulutlara benziyordu, nere-
deyse saydamdı. Çaylaklar 
bulutlara karşı son uçuşlarını 
sergiliyorlardı. Sevgililer 
ayrılacak, senenin bütün 
gizemi, bir yol gıybeti bem-
beyaz örtüyle kaplanacak, 
yeni yıla duygular biriktirile- 
cek, yeni muammalara yelken 
açılacaktı.

Üzerimdeki şefkatli bakışları 
hissedebiliyorum ve bunun 
Gülizar teyze olduğunu da bili-
yorum. Hiçbir zaman şefka-
tini esirgemezdi benden. Ana 
yarımdı. Kendimi bildim bileli 
onu belledim. Analığımdan 
daha çok anaydı bana. Hep sır 
dolu gelirdi. Bakışlarında bir 
korku görürdüm, söylemek 
isteyip de söyleyemedikleri-

ni... Sokağımdaki kadınlara 
benzemezdi. Hep bir sevim-
lilik, sevimliliğin getirmiş 
olduğu asillik. Analığımın beni 
hayasızca attığı o günlerde, 
alırdı beni; koyardı koynuna. 
Kocası, evlatları yoktu. Beni 
evladı belledi zâar.

Babam, Suriye sınırından Tür-
kiye’ye kaçak yollardan koli 
koli sigara alırken yakalan-
mıştı jandarmaya. Kaçakçılık-
tan on beş yıl üç ay yediydi. 
Ne anam vardı, ne babam.. 
Öksüz, yetimdim. Anamla ilgi-
li sırrı ne babam, ne analığım, 
ne de Gülizar teyze söylüyor-
du. Anam öldü mü kaldı mı?

Ayaz çöktü, kül rengi gündüz 
yerini gecenin karanlığına 
bıraktı. Analığımı mah-
pushaneden çağırdılar da 
oraya gittiydi bugün. Belli 
ki mühim bir husus... 
Anmaz olaydım hayırsızı. 

Hışımla açtı kapıyı. Çıplak 
bakışları karşısında buz gibi 
bir hisle iliklerime kadar 
titredim. Bu gözler ruhsuzca 
bakmaya alışmış bir insanın 
hayvan bakışlarıydı.

- Baban olacak herif asmış 
kendini. Gebermiş. Senden 
de baban olacak heriften 
de kurtuldum. Gençliğimi 
çürüttünüz be...

Demesiyle kanım çekildi. 
Hissetmekle hissetmemek 
arasında o ince ip üzerinde 
cambazlık yapıyormuş gibi 
hissettim o an. Öfkesini zapta 
kalkışmadan kavradığı gibi 

serdi beni sokağa ardından 
son kez kapattı suretime... 
Allah’tan reva mı? Kime 
anlatayım meramımı? Ba-
bam ölmüş hem de kendi ipini 
çekmiş. Ağır geldi anama 
ettikleri, bana yaşattıkları 
her hal. Kalbimin bir yanı 
acırken bir yanı sönük... 
Haşlanmışa benzeyen yüzüm, 
gözyaşlarım, korkuyordum.

Dar sokaklar sürerken, karşı-
da alacakaranlığın ayazı. Bir 
gölge. Ağır ağır geliyordu. 
Yukarıda kuvvetli ay, olgun ve 
şıkır şıkır yıldızlar.
Bir ara hafif bir rüzgâr esti ve 
gölgenin yüzü belirdi. Pamuk-
tan mendilini uzattı. Aldım...

Suskunum, hem de hiç olmadığım 
kadar
Yorgunum, Sultan Süleyman kadar
Divaneyim, Mecnun kadar
Kavuştuğum, Ferhat Şirin yâre 
kadar...

Seninle gökyüzünde hiç ol-
madığım kadar daha yakınım 
ANNE...

Berfin KELEŞ

Açık Fikir Harmanı - Genç Yeteneklerden Öykü ve Şiirler isimli eserden alınmıştır.

2001 yılında Van’da doğdu.
Güç Kardeşler Anadolu 

Lisesi’nde 11. sınıf öğrenci-
sidir. Sekiz aydır Çekmeköy 

Yazı ve Şiir Atölyesi’ne devam 
etmektedir.



İki Şiir Bir Şair
10

0 10
1

O
c

ak
 2

0
19

O
c

ak 2
0

19

İlhan Berk
1918, Manisa doğumlu İlhan Berk, ilk ve ortaokul 

eğitimini Manisa’da aldı. Balıkesir Necatibey İlköğret-

men Okulu’nu ve Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü 

Fransızca Bölümü’nü bitiren şair mezuniyetinin 

hemen ardından Zonguldak, Samsun, Kırşehir gibi 

bölgelerde Fransızca öğretmenliği yaptı. 1969’da 13 

yıl çalıştığı Ankara Ziraat Bankası Yayın Bürosu’ndan 

emekliye ayrıldı. 1935 yılında ilk şiirleri Manisa 

Halkevi’nin Uyanış dergisinde yayınlandı. Henüz 19 

yaşındayken Güneşi Yakanların Selamı adıyla hece 

vezniyle oluşturduğu ilk şiirlerini kitaplaştırdı. Daha 

sonraları 1940’lı yıllarda Servet-i Fünun (Uyanış), Ses, 

Yığın, Yeryüzü, Kaynak gibi dergilerde 
yazdı. Eserlerinde önceleri Nazım Hikmet 
etkisi altında olduğu belirgin bir şekil-
de görünürken zaman içerisinde Nazım 
Hikmet etkisinin izleri tamamen yok oldu. 
1950’lerde Yeni Akımı’na katılmış ve bu 
dönemde şiirlerinde anlam oluşturmak 
için anlamsızlığa yönelerek çokça eleştiri 
almıştır. Şiirlerde konuyu önemsememesi 
ve serbest şiire yönelerek nesre yaklaşan, 
çağrışımların bol olduğu, anlamsız, kapalı 
bir şiir anlayışı İlhan Berk’in edebi kişiliğinin 
en büyük özelliklerindendir. Eserlerinde 
birçok yeniliği denemiş kendisini sabit 
kalıplar içerisinde tutmamıştır. Araştırmacı 
kişiliği ve buluşlarıyla da 20. yüzyıl Türk 
şiirinin en önemli şairlerinden biri olmayı 
başarmıştır. İlhan Berk, 28 Ağustos 2008 
tarihinde Bodrum’da hayatını kaybetmiştir.

ESERLERİ
Şiir: 
Güneşi Yakanların Selamı, İstanbul, Günay-
dın Yeryüzü, Türkiye Şarkısı, Köroğlu, Galile 
Denizi, Çivi Yazısı, Otağ, Aşıkname, 
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GÜNEŞİ YAKANLARIN SELAMI
Bir zevk duyulmaz oldu, buranın rüzgârlarından 
Hayat soldu bir günün enginlerinde yine. 
Selâm! Sonsuzların yorgun gönüllerine 
Selâm: Güneşi içeren çocukların diyarından! ... 

Bir ateş yakalım ki geçmesin hatta bir an 
Ve sussun kurtlar, kuşlar bir gök gürültüsüyle; 
Bir ateş yakalım ki, tutuşsun gökler bile 
Ve güneş içilsin o gün, kızıl çanaklardan! ... 

Varsın eskisin sesim kaybetsin ahengini 
Geceler kıskanmasın aydınlığa süsünü. 
Donatsın sonsuzluklar gibi gurubun rengini 
Söylesin ve uzaklar baharın türküsünü... 

Neler, neler beklenmez nihayetsiz bir yerden 
Güneşi içelim mor şafaklar gecesinden. 
Selâm! Sonsuzluklara, hasretli gönüllerden, 
Selâm, güneşi, göğü yakanlar bahçesinde! ...

NE BÖYLE SEVDALAR GÖRDÜM NE 
BÖYLE AYRILIKLAR
Ne zaman seni düşünsem 
Bir ceylan su içmeye iner 
Çayırları büyürken görürüm 

Her akşam seninle 
Yeşil bir zeytin tanesi 
Bir parça mavi deniz 
Alır beni 

Seni düşündükçe 
Gül dikiyorum elimin değdiği yere 
Atlara su veriyorum 
Daha bir seviyorum dağları
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“TARİHE YOLCULUK YAPMAK, 
ECDADA VE LİSANA KARŞI 
HEPİMİZİN MESULİYETİDİR”
Ali Sürmelioğlu okumaya ve 
yazmaya meftun genç bir 
eczacı. Tasavvuf eserlerinin, 
gazavatnamelerin, ilahile-
rin okunduğu bir mecliste 
büyüse de yazmanın zorun-
lu kıldığı talim ve terbiyeyi 
hocası Ali Ural’dan almış. 
Yazma fıtratına müdahale 
etmeden büyütülen tohum, 
tekamülle filiz vermiş ve 
ortaya Yer Kızıl isimli tarihi 
bir polisiye roman çıkmış. 
Kitabının yazım aşamasının 
araştırmalarla birlikte 5 
yıl sürdüğünü dile getiren 
Sürmelioğlu ile yazmanın 
idrakine dair bir söyleşi 
gerçekleştirdik. 

Klasik bir soruyla başlıyoruz: 
Yazmaya nasıl başladınız? Ne 
zamandan beri yazıyorsunuz?
Dönüp çocukluğuma bakıyo-
rum: Karşılaştığım şeyi tasvir 
etmek için sanırım. Sezai Kara-
koç'un Çocukluğumuz şiirini 
okumak iktifa eder. Televizyon-
suz bir evde büyümüş olmanın 
yanında Türk-İslam tarihinden 
numunelerle dolu gazavatnâ-

melerin, tasavvuf eserlerinin, 
ilahilerin okunduğu, sohbetler-
in yapıldığı bir mecliste "kazana 
atıldık." Yazmak niyetiyle kalemi 
elime aldığımda yaşım on dört-
tü ama bugünden bakınca beni 
yazmaya sevk eden en temel 
unsurun dinlediklerimin çocuk 
sinesinde kaynattığı büyük 
heyecan olduğunu görüyo-
rum... Gerçek manada "yazmak" 
için ise ciddi bir talim-terbiye 
gerekliymiş, onu maalesef çok 
sonra öğrendim.

Talim-terbiyeden kastınızı bi-
raz açar mısınız?
Biliyorsunuz verdiği eserleri ka-
dar Türk Edebiyatı üzerine 
yaptığı çalışmalarla da edebi-
yatımıza büyük katkıları 
olmuştur Tanpınar’ın. Edebiyat 
Üzerine Makaleler ismiyle der-
lenen eserde bir izahı var. "Bi-
zde dünyanın hiçbir yerinde 
görülmemiş bir elit zümre 
teşekkül etmiştir: Okuyanlar 
zümresi. Tek bir satır ya-
zmadığı, tek bir söz söyle-
mediği halde sırf okuduğu 
için hürmet gören adamların 
bulunduğu memlekette pek 
fazla okuyan adam olmasa 

gerek." Ben on dört yaşından 
yirmi beşime kadar çevrem-
de hep çok okuyan biri olarak 
tanındım. Çok okumak da mu-
hakkak izaha muhtaç bir ni-
teleme,  mühim olan eskilerin 
"keyfiyet değil kemmiyet" diye 
altını çizdikleri nitelikli oku-
madır. İşte kişi hem okuyan-
lar zümresinden olup hem de 
bir şeyler yazıyorsa gördüğü 
hürmet yüzünden aslında 
kaleme aldıklarının kıymeti-
ni kendi kendine tayin etmesi 
mümkün olmuyor, dahası buna 
dair bir ihtiyaç da duymuyor. 
Bunu idrak etmek elbette çoğu 
kişi için kolay değil.

İdrak etmek için ne lazım peki?
Şeyh Galib Hüsn ü Aşk'ında 
kelimenin kıymetini bize aşk 
üzerinden şöyle anlatır: "Hiç 
aşktan özge şey reva mı / Sarf 
etmeğe gevher-i kelamı" Ke-
lime bir cevherdir, cevher yani 
kıymetli maden herkesin malu-
mudur ki ehlinin değil gafilin 
eline düşerse ziyan olur. Kişide 
istidat olsa bile ayar etmenin, 
işlemenin, hatta kesmenin "püf 
noktası"ndan haberdar değilse 
gayretinin neticesi hüsran ola-
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caktır. İşte burada talim-terbiye 
dediğimiz bahis çıkıyor, yani us-
ta-çırak ilişkisi. İhtisas sahibi bir 
bilenden tahsil yapmanız gerek-
mektedir. Birincisi nitelikli bir 
okumanın nasıl olacağını öğren-
mek için, ikincisiyse kişi kendi 
metinlerine dışarıdan bir gözle 
bakamayacağı için. Yirmi beş yaşı-
ma geldiğimde, takdir-i İlahi, A. 
Ali Ural Hocam ile tanışmak bu 

açıdan benim asıl dönüm noktam-
dır. O güne kadar yazdıklarımla 
kendime bir yol bulamayıp teka-
mülün nasıl sağlanacağını tayin 
edememiştim ve ciddi bir eğitim 
ihtiyacı duydum. Hocam eser ver-
mek, yayıncılık yapmak dışında 
işte benim gibi bu ihtiyacı duyan-
lara yıllardır bir deniz feneri ol-
maya çalışıyor. Nitelikli okuma 
ve eğitimden bahsettim ama 
bu eğitimdeki en önemli husus 
kimsenin yazma fıtratına müda-
hale etmeden bunun başarıl-
masıydı. Deniz feneri gibi karaya 
oturmamamız için faaliyetlerini 
sürdürüyor yıllardır. Yoksa talip 
kendi yolunu nihayetinde kendi 
bulacaktır.

Bir kitabı oluşturma süreci nasıl 
olur?
Bu sorunun cevabı aslında bir 
kelimenin macerası: Tohum. Mer-
hum Kemal Ural Tohumların Valsi 
kitabında bir tohum gibi içinde 
ormanlarca mana taşıyan bir 

cümleyi fısıldar bize: "Sessizce 
toprağa düşerek rüya görmeye 
başlıyordu tohum." Bu tohum 
aslında insanın ta kendisi ama 
ben burada eser açısından değer-
lendirmek isterim. Yazarın içine 
kendisinin farkına vardığı yahut 
varmadığı bir tahrik, hareket un-
suru olarak düşen bir tohumun 
sürecini andırır. Önce kabuğunu 
çatlatır, filiz verir, boy atar, ağa-
ca dönmesi, meyveye durması 
içinse uygun mevsime ve koşul-
lara ihtiyaç vardır. Hepsi imkan 
dahilinde mutedil seyretse bile 
meyveyi dalından alma zamanı da 
mühimdir. Erken koparırsanız ham 
kalır, geç kalırsanız kof çıkar; çürür 
çünkü.

Denemelerinizin iyi bir edebiyat 
dergisi olan Karabatak’ta yayım-
lanması sizin yazarlık gelişimi-
nize nasıl bir katkısı oldu?
Dergicilikle uğraşan herkes gibi siz 
de bilirsiniz ki zamanla yarışılan bir 
süreçtir dergiyi hazırlamak. Ben 

bu işin mutfak kısmında hakkıyla 
olamasam da özellikle dosya konu-
larına denemelerle, yer yer de sanat 
camiasından farklı isimlerle röportaj 
yaparak katkı sağlamaya çalıştım, 
çalışıyorum. Nitelikli dergiler bir 
okuldur, hem yazan için hem 
okuyan için. Bunun geçmişten bu 
yana birçok örneği var: Se-
bîlürreşâd-Sırâtımüstakîm, 
Büyük Doğu, Diriliş gibi. 
Karabatak da öyle herkese 
olduğu gibi benim için de, 
hem yazdığım yazılar hem 
sadece okuru olduğum 
yazılar. Hem ciddi okumalar 
yapıyorsunuz hem kıymetli 
insanlarla görüşüyorsunuz, 
dahası zaman aleyhinize 
işlerken üzerinizde hisset-
tiğiniz basınç… Bunların 
her biri teker teker önemli. 
Hocam ve editörlerimiz titiz 
oldukları için iyi bir mahsul 
vermeniz icap ediyor.

Eczacılık Fakültesini bitird-
iğinizi biliyoruz. Sizi tarihi 
bir roman yazmaya iten 
neydi?
Marmara Üniversitesi Ec-
zacılık Fakültesi'nden me-
zunum. Fakülte binamız II. 
Abdülhamid Han tarafın-
dan Mekteb-i Tıbbiye-i Şa-
hane olarak inşa ettirilen 
Haydarpaşa Kampüsü'ydü. 
Amfilerden baktığınızda 
gördüğünüz manzara İs-
tanbul Boğazı'nın girişi 
ve Sarayburnu'ydu. Ders 
arasında Ayasofya'yı, Sul-
tanahmet'i, Topkapı'yı sey-
retme imkanına sahiptik. Bunun-
la birlikte Yahya Kemal'in "bir ulu 
rüyayı görenler şehri" olarak vasfet-
tiği Üsküdar'da ikamet ediyordum. 
Bu şehre adımını atmadan efsane-
si kulağına üflenmiş Anadolu'dan 
gelen bir öğrenci olarak daha ilk 
seneden kartpostalda yaşadığımın 
bilincindeydim. Elimdeki fırsatı da 
mümkün olduğunca değerlendirm-
eye çalıştım. Şehrin tarihine dair o 
yıllarda okumalar yapıp bahsi geçen 

yapıları yerinde görmeye gayret et-
tim. Bunlar yetmemiş olacak ki daha 
o yıllarda şehrin eski fotoğrafla-
rını ve gravürlerini biriktirmeye 
başlamıştım. Yunus Emre diyor ya 
hani, "Hak bir gönül verdi bana, ha 
demeden hayran olur." Halim biraz 
da buna benziyor. Çocukluğu ga-

zavatnâme dinleyerek geçmiş biri-
si olarak, Peygamber Efendimiz'in 
müjdesini verdiği, nice efsane ismin 
ayak izlerinde gezinip bu şehirde 
nefes alınca, Üsküdar'ın her akşam 
camlarında çıkan yangınlarında 
başka tarihi hatıraları canlandır-
mak işten bile değildi. Bu minval-
de sorunuza cevap verecek olursak 
"tohum" sessizce rüyasını görmeye 
başlamıştı belli ki.

Yer Kızıl adlı romanınız yeni çıktı. 
II. Abdülhamit döneminde geçen 
bu romanı nasıl bir süreçte hazır-
ladınız?
Türkiye'de yıllık beş yüz civarında 
roman yayımlanıyor. Bahsi geçen 
rakamın içinde tarihi romanların 
sayısı da aslında azımsanmayacak 

bir yekûn tutuyor. Bununla 
birlikte günümüzdeki birçok 
sosyal, siyasi, ekonomik, 
hukuki ayrımın esasında 
temel kırılma noktalarının 
başlangıcı diyebileceğimiz 
Sultan Hamid devri, edebi-
yat açısından belki de bakir 
bir dönem olarak karşımıza 
çıkıyor. Çok uluslu, çok dinli, 
açıkçası renkli bir dönem. Ne 
klasik dönemine benzi-
yor Osmanlı'nın, ne yıkıldığı 
dönemine. Tanzimat, Isla-
hat Fermanlarıyla yaşantısı, 
Meşrutiyet'le devlet yapısı 
değişiklik göstermiş; tekno-
lojinin nimetleriyle karşılaşıl-
maya başlanmış, yıkılmakla 
ayakta kalmak arasında git 
gel yaşanan eskiyle yeninin 
bütün çatışması içinde bir-
likte aktığı bir âlem.
Ben A. Ali Ural Hocam’a bu 
devrin içinde yolunu aramak 
isteyen bir projem olduğunu 
paylaştığımda sağ olsun, 
beni ciddi manada teşvik 
etti.

21. yüzyıldan 19. yüzyılın 
sonlarına yolculuk zor ol-
madı mı?
Yer Kızıl 1895 İstanbul'unda 
geçen bir polisiye roman. 

Neredeyse bir asırdan biraz fazla. 
Muhakkak ki zor bir süreç. Temelde 
bu zorluğu iki başlıkta toplayabi-
liriz: Birincisi, değişim. O günden bu 
güne kronolojik olarak sırala-
yacak olsak sayfalar tutacak kadar 
çok büyük değişiklikler yaşadı bu 
coğrafya. Devletiniz aynı devlet 
değil, yönetim şekliniz farklı, sınır-
larınız başka, halifeliğin yüklediği 
mesuliyetler ve kazançlar artık 
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aradan çıkmış. Rejim değişikliğinin ötesinde sos-
yal, siyasi, ekonomik refleksler arasında da ciddi 
ayrımlar var: Giyinişinden yaşantısına, evlerin 
fiziki yapısından kültürüne, teşrifat kaidelerinden 
ananelerine, sosyal muhitinden iletişim imkan-
larına, hukuk kaidelerinden lisanına, farklı mil-
letlerinden toplumsal sınıflarına... Bugün artık 
tahayyül bile edemeyeceğimiz, silinip gitmiş 
onlarca meslek grubu var mesela. Tahrip olma, 
yozlaşma, silinme, kaybolma. Yitik bir haziney-
le karşı karşıyasınız. İşte önce o dönemi hakkıyla 
sindirmeniz gerekli. Bunun için de eğer nitelikli 
bir iş çıkarmak istiyorsanız ciddi manada okuma 
yapmanız gerekiyor. İkinci zorluk ise bugünden o 
güne gitmek. 21. yüzyıl İstanbul'unun koşturma-
calı hayatından sıyrılıp 19. yüzyıl İstanbul'unun 
curcunalı hayatına zihnen adapte olmak. Bunu 
yaparken en mühim husus bugünün gözüyle o 
günü vermemeniz.

Bu kadar değişikliği vâkıf olmak için hangi tarihi 
yayınlardan destek aldınız?
Roman yazma süreci bir şantiye kurmaya benzeti-
lir. Tarihi bir roman yazmayı belki her adımında 
Anıtlar Kurulu'ndan izin almak durumunda oldu-
ğunuz bir şantiyeye benzetmek daha doğru olur. 
Kendinize bir plato kuruyorsunuz ama bugünden 
o platoya gitmeye çalışmak zor olduğu için şehri 
zihninizde neredeyse sıfırdan kurmanız gerekiyor. 
Misal bakıyorsunuz sokağın adı Badem, ama o dö-
nem Kadem; caddenin adı Bankalar, o dönemde 
Voyvoda. Haliç'in ağzındaki ilk köprünün Karaköy 
ayağında bir Aziziye Karakolu var, Eminönü tarafı-
na geçiyorsunuz Yemiş İskelesi var; bugün ikisi de 
yok. Köşe başında iskemlesine adamın birini 
oturtmuş berber, sokakta müşterisini tıraş ediy-
or. Az ötede hamalın küfesine sarhoşu bindirmiş, 
evine yolluyorlar.

Onun için şehrin eski planlarına, peyzajı-
na, gravürlerine, fotoğraflarına ulaşmanız, 
seyahatnamelerden tarama yapmanız, 
nihayetinde de kendinize kullanacağınız 
bölgelere dair özel krokiler çıkarmanız 
gerekli. Sosyal hayatı anlatan hatıratlar, 
gazete yazılarına ihtiyacınız olacaktır 
mesela. Polisiye yazacaksanız ortada suç 
ve ceza vardır. Devrin hukuk işleyişini, em-
niyet teşkilatını, mahkemeleri, hapishan-
eleri, idare şekillerini, sizin belirlediğiniz 
suça uygun makul cezayı bulmanız ge-
reklidir ki ona da kadı kayıtlarından ayıkla-
mak durumundasınız. Kahvehane tasvir 

edeceksiniz ama o kadar çok farklı özellikle kah-
vehane var ki, ikramından tefrişine, müşterisinden 
muamelesine kadar. Yer Kızıl'ın temel unsurların-
dan biri meddah. Meddah kültürünün geçirdiği 
süreci, o dönemdeki durumunu, örnek metinleri 
incelemeniz gereklidir. İşte bu okuma yaklaşık üç 
sene sürdü.

Meddah demişken bir konuya dikkat çekmek 
isterim: Yer Kızıl'da mümkün olduğunca kadim 
medeniyetimizin neşriyatından ve manzum eser-
lerinden ilham almaya gayret ettim. Bu ilham 
konular açısından değil şekil bakımından. O nok-
tada da klasik bir roman kurgusundan biraz daha 
farklı bir çalışmayla okurun karşısına çıkmaya 
çalıştık. Batılı polisiyelerden farklı, bizden, yerli bir 
roman olduğuna inanıyorum Yer Kızıl'ın.

Tarihi roman yazarken benim açımdan bir kıymet-
li nokta daha vardı: lisan. Okur metinle hemhal 
olduğunda bugün artık unutulmaya yüz tutmuş 
bazı kelime, tabir ve deyişlerle tanışsın, kaynaşsın 
istedim. Bu hem metnin iklimi açısından gerek-
liydi hem de günlük konuşma dağarcığı yüz elli 
civarında seyreden günümüz insanı için bir ihya 
gayretiydi.

Bir sonraki eserleriniz için ne gibi konular 
düşünüyorsunuz? Tarihi roman yazmaya devam 
edecek misiniz?
Yer Kızıl'ın yazılma süreci araştırma devresiyle bir-
likte beş yıl. Uzun sürdü ama açıkçası yazarken 
çok heyecanlandığım bir dönemi kaleme aldım. 
Bununla birlikte yukarıda da belirttiğim gibi 
bugüne dair birçok hareket noktasına da sahip. 
Onun için Yer Kızıl'ın bittiği yerden, o dönemden 
yolculuğuma devam etmek istiyorum. Tarihin, 
ecdadın ve lisanın ihyası ve varisi olduğumuz bu 
şanlı tarihe karşı hepimizin mesuliyetidir zira.

Röportaj: Rıdvan KAŞIKÇI

Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz Çekmeköy’e 
Hoş Geldiniz ve Çekmeköy’e 
Hoş Geldin Bebek Projeleri 
kapsamında geleneksel hale 
getirdiği ev ziyaretlerini 
gerçekleştirdi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz; ev, esnaf ve halk ziyaret-
lerine devam ediyor. Taşdelen 
Mahallesi’nde ziyaretlerde bulunan 
Başkan Poyraz, ilçeye yeni taşınan; 
Küçükoğlu, Doğukan ve Özer ailele-

rine Hoş geldiniz dedi. Dünyaya göz-
lerini Çekmeköy’de açan bebekleri 
için Akoğlan ve Üstün  ailelerini de 
ziyaret ederek aileleri tebrik etti.

Başkanı Ahmet Poyraz’ın bir diğer 
ziyaret adresi de Hamidiye Ma-
hallesi’ydi. İlçeye yeni taşınan Alver, 
Suna ve Sönmez ailelerine  Çek-
meköy’e hoş geldiniz diyen Başkan 
Poyraz, Özkanca, Polat ve Seyhan 
ailelerini de yeni doğan bebekleri 
için tebrik etti.
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YENİ YILDA
DAHA

SAĞLIKLI

Diyetisyen Betül Ceylan
BETÜL CEYLAN Sağlıklı 
Beslenme ve Diyet Merkezi 
www.betulceylan.com
instagram: dytbetulceylan

2018’i iyi kötü anılarla geride bıraktık. 2019 hepimize önce 
sağlık, sonra mutluluk, huzur, bereket ve umut getirsin. Bu 
yıl sağlıklı beslenerek sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmaya 
var mısınız? Bunun için neler yapabiliriz bir bakalım.

Yılın İlk Günü
Yılın ilk günü yılbaşı akşamını telafi 
etmek için en iyi fırsat. Hafif ve sağlıklı bir 
kahvaltıyla güne başlayın. Yeni yıla nasıl 
başlarsanız öyle devam eder. Bol su içip 
günü sporla da taçlandırarak tüm yılı böyle 
sağlıklı geçirmeye kendinizi hazırlayın. 

Yeni Yılda Yeni Hedefler
Geçen yılki hedeflerinizi gerçekleştire-
mediniz mi? Üzülmeyin, önünüzde yeni 
bir yıl var. Bu kez kendinize gerçekleştire-
bileceğiniz hedefler koyun ve yapabi-

leceğinize inanın. Hedefiniz kilo vermekse 
kısa sürede çok büyük rakamlar hedef-
lemek motivasyonunuzu düşürebilir. 
Küçük hedefleri yavaş yavaş büyütmek 
daha etkili olacaktır. Geçen yılki hedefini 
gerçekleştirenler içinse yeni hedef koyup 
onların peşinde gitme zamanı. 

Bu Yıl Sağlık Yılı Olsun
Hedefiniz ne olursa olsun bu yıl sağlık 
yılınız olsun. Sağlığınız için yapmanız gere-
kenleri belirleyin ve ertelemeden yapmaya 
başlayın. Sağlıklı beslenme, sağlıklı bir 
yaşamın olmazsa olmazıdır. Hangi kiloda 
olursanız olun yeterli ve dengeli beslenme 

bu yılki hedefleriniz 
arasında yerini alsın. 
Eğer kilo vermeye ihti-
yacınız varsa bunu önce 
sağlığınız için isteyin 
ve bir diyetisyenden 
destek alın.

Sağlıklı 
Beslenme 
Alışkanlıkları 
Edinin
Bu yıl en az 3 sağlıklı 
beslenme alışkan-
lığı edinin. Sabahları 
kahvaltı yapmıyorsanız 
kahvaltı yapmaya alışın, 
yeterli su içmiyorsanız 
su içmeye alışın, çok sık 
fast-food tüketiyorsanız 
tüketmemeye alışın, çok fazla şeker kullanıyorsanız az 
şekere alışın gibi… Bir yılın sonunda eğer bunu alışkanlık 
haline getirip bu şekilde devam edebileceğinizi görüyor-
sanız başardınız demektir. ☺

Dönemsel Popüler 
Diyetlere 
Yaklaşmayın
Yeni yıla girmemizle birlikte 
diyet mevsimi ilkbahara da 
yaklaşıyoruz. Dönem dönem 
popülerleşen, mucizeler 
vadeden,  kısa sürede büyük 
kilo kayıpları sağladığı iddia 
edilen diyet tuzaklarına bu 
yıl kanmayın. Unutmayın bu 
yıl sağlık yılınız, sağlığınızı 
tehlikeye sokabilecek bu 
tarz beslenme yöntemlerine 
ihtiyacınız yok. Şimdiden 
başlayıp sağlıklı bir şekilde 
yeterli ve dengeli beslenerek 
kilo kaybı sağlayabilirsiniz.

Yaz Dönemine Dikkat
Yaz döneminde tatil moduna girip sağlıklı beslenmeyi 
elden bırakmayın. Diyetler dönemsel, mevsimsel bir süreç 
olabilir ama sağlıklı beslenme her mevsim, her dönem 
uygulanabilecek bir yaşam tarzıdır. Kendinizi çok fazla 
kısıtlamadan beslenmenizde dengeyi sağlayarak kilonuzu 
korumaya dikkat edin.
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SOKAK 
RÖPORTAJI

Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. 
Peki, geri dönüp baktığımızda nasıl bir tablo 

ile karşılaşıyoruz ya da ne umduk, ne bulduk? 
Sonuçtan ne kadar memnunuz?

Sokağa çıktık ve Çekmeköylülere sorduk: 

2018 nasıl geçti, 2019 yılından
beklentileriniz neler? 

ADEM ANDİÇ
63 Yaşında

2018 kötü geçti, 
2019’dan da bir 
beklentim yok. 
İşsizlik, esnafların 
ekonomik olarak güç 
duruma düşmesi 2018’in 
zorlayan tarafları oldu. Kişisel olarak 
bir sıkıntı yaşamadım. Emekliyim, 
geçinebiliyorum bir şekilde.

SUZAN GÜMÜŞ
31 Yaşında 

Benim için oldukça 
verimli bir yıldı. 
İşimden dolayı çok 
iyi bile diyebilirim. 
Ülkedeki iniş çıkışlar 
insanların hayatına do-
kunuyor ister istemez ama bana do-
kunmadı.2019’da kendi işimden dolayı 
çok güzel şeyler olacak. Beslenme üze-
rine iş yapıyorum. Beslenme kulübüm 
de var. Benim işim büyüyecek. Hem 
sektörüme hem de işime güveniyorum. 

YUSUF AYDIN
42 Yaşında 

Zor bir yıldı 2018 
hem ülkenin genel 
durumu hem de 
ekonomik açıdan. 
2019 da böyle gider 
gibi geliyor bana. Hayat 
pahalılığı bizi mahvetti özellikle de 
son 2-3 aydır. Maaşlarımız eridi gitti.

ŞAHVER KAYA
 
Ekonomik açıdan zor 
günler geçirdiğimiz bir 
yıl oldu. Birçok ürünün 
fiyatı yükseldi. Kendi 
belediyemizle alakalı 
bir sıkıntımız yok, onu 
söyleyebilirim. Ailemle alakalı 
çok şükür bir derdim yok. İşsizlik yete-
rince üzüntü verici, terör de bu mem-
leketin kanayan yarası.

BAHATTİN TÜRK
53 Yaşında

Ülke sıkıntılı günler 
geçirdi tabi ama 
aile hayatım iyi 
Allah’a şükür. 2019 
sağlık getirsin. Barış 
olsun, huzur olsun. 
Enflasyon düşsün, üçkağıtçı esnafların 
önüne geçilsin. Altyapı anlamında 
bizleri mağdur eden eksikliklerimiz 
tamamlansın. 

ELİFE SARUKAYA
65 Yaşında 

Bu sene nasıl geçti an-
lamadım. Beklentilerimin 
karşılanmadığı bir yıldı. 
Hiçbir şey görmedik. Kötü 
geçiyor günlerimiz. Dul bir 
kadın olarak emekli maaşıyla 
geçinmeye çalışıyoruz ama yetiremiyoruz. 

YILMAZ TARAKÇI
58 Yaşında 

Berbat bir yıldı 
diyebilirim 2018 
için. Krizler, 
savaşlar… Kolay 
şeyler değil bunlar. 
Hayvancılıkla uğraşan 
bir esnafım. Doların yükselme-
si ithal ettiğimiz hayvan yemleri 
dolayısıyla bizleri zor duruma soktu. 
Ham maddeyi yurtdışından temin 
ettiğimiz için çok dar bir boğaza 
girdik. Allah sonumuzu hayır etsin 
2019’da. 

COŞKUN KORUYAN
16 Yaşında

2018 bizim için kötü 
geçti özel sebep-
ler dolayısıyla. 2019 
barışın geldiği bir yıl 
olsun.

BURAK ORUÇ
37 Yaşında 

2018 kriz 
içerisinde geç-
ti. Hem genel 
manada hem de 
kendi işim özelinde 
konuşmam gerekirse zor 
bir yıldı. 2019’dan iyi yönde bir 
beklenti içerisine giremiyorum, 
umutsuzum. Zor şartların artarak 
süreceğini düşünüyorum. 
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Çekmeköy’ün Kır Çiçekleri isimli eserden alınmıştır.

Çekmeköy’ün        Kır Çiçekleri
Verbascum 
Bugulifolium 
(Riva 
Sığırkuyruğu)

İsimlendiren: Lam

İstanbul’a özgü nadir türle-
rden biridir. İlk olarak 1701 
yılında Anadolu yakasın-
da Riva yakınlarından J.P. 
Tournefort tarafından 
toplanan örnekler, 
1797 yılında 
Lamarck tarafın-
dan bilim dünyasına 
tanıtılmıştır. Çekmeköy 
ilçesinde gösterişli 
çiçekleri ile kuru 
fundalıklar ve asit 
karakterli kayalık alan-
larda boy gösteren nadir bir 
türdür. Türkiye’de Kırk-
lareli ve İstanbul illerinde, 
Türkiye dışında 
Güneydoğu Bulgar-
istan’da yetiştiği kayıtlıdır. 

Çiçeklenme zamanı: 
Mayıs-Haziran

Trifolium 
Pachycalyx 

(İstanbul Üçgülü )

İsimlendiren: Zohary 
İlk örnekleri Aznavour tarafın-

dan Şişli ve Kağıthane’den, 
23.5.1892 tarihinde toplan-

mıştır. Trifolium türleri üze-
rinde çalışmalar yapan Zo-

hary tarafından 1969 yılında 
endemik bir tür olarak bilim 

dünyasına tanıtılmıştır. Doğal 
ortamda gerek boyutları gerekse 

yakın akrabası olan Trifoli-
um suffocatum (Cüce üçgül) 

türüne aşırı derecede benzemesi 
sebebiyle teşhis edilmesi zor 

olan bir türdür. Çok dikkatli 
bir göz ya da alanında uzman 
botanikçiler tarafından ancak 

ayırt edilebilmektedir. İstan-
bul’a özgü endemik bir türdür. 

Humus bakımından zengin 
çayırlıklar, orman açıklıkları 
gibi alanlarda yetişmektedir. 

Çok küçük ve yere yatık olarak 
yetişmesi ve çiçeklerinin kaliks 

içinde kalması sebebiyle tespit 
edilmesi güç ol-

duğundan eskiden çok az yerde 
kayıtlı olan bu endemik üçgül 

türümüz, Türkiye’nin Kırmızı 
Kitabı’nda DD: veri yetersiz 

şeklinde sınıflandırılmıştır. 
İstanbul şehrinin genişlemesi 
sonucu doğal yaşam alanları 

hızla azalan bitki yok olma teh-
likesiyle karşı karşıyadır. 

Çiçeklenme zamanı: 
Mayıs-Haziran
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Zeliha Bolat
Zeliş'in Mutfak Sırları...

Ispanaklı 
Patatesli 
Sufle
Malzemeler: 4 yumurta, 1 su 
bardağı krema, 1 diş sarımsak, 
2 demet ıspanak, 1 adet pa-
tates, 2 su bardağı lor peyniri, 
1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı 
rendelenmiş muskat.

Yapılışı: Çırptığımız yumur-
taları krema, sarımsak, ince 
kıyılmış ıspanak, rendelen-
miş patates ve lor peyniriyle 
karıştırıyoruz. Tuz ve muskat 
ile tatlandırıyoruz. Yağlanmış 
fırın kabımızın içerisine hazır-
ladığımız karışımı yayıyoruz. 
180 derecelik fırında 40 dakika 
suflemizi pişirip servis 
ediyoruz. Afiyet olsun. 

Brokoli Çorbası
Malzemeler: 350 gr brokoli, 1 adet havuç, 1 
yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı krema, 2 su 
bardağı süt, 1 adet soğan, 1 adet patates, tuz, 4 
su bardağı su. 

Yapılışı: Yemeklik doğranmış brokoli, soğan, 
havuç ve patates haşlanır. Çorba tenceresine 
2 yemek kaşığı sıvıyağ ile 1 yemek kaşığı un 

koyulur, kokusu çıkana kadar kavrulur. Üzerine 
azar azar süt ilave edilir. Kaynayan sosa haşlan-
mış sebzeler eklenir ve blenderdan geçirilip 
çorba pürüzsüz hale getirilir. Kıvamına göre 
sebzeleri haşladığımız sudan çorbaya ekleme 
yapılabilir. Neredeyse hazır olan çorbamız 5 da-
kika daha kaynatılıp kreması eklenerek 2 taşım 
daha kaynatılır. Çorbamız hazır, afiyet olsun. 

Kuzu Güveç
Malzemeler: 600 gr kuşbaşı kuzu 
eti, 100 gr kuyruk yağı, 3 yemek kaşığı 
zeytinyağı, 200 gr arpacık soğan, 2 diş 
sarımsak, 6 adet patates, 2 adet havuç, 
1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı 
kaşığı biber salçası, 1 çay bardağı su, 3 
dal taze kekik, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay 
kaşığı karabiber.

Yapılışı: Kuzu etinin kuyruk yağını 
küçük parçalar halinde doğruyoruz. 
Soğan ve sarımsakların kabuklarını 
soyup bütün bir halde bırakıyoruz.  
Havuçları yemeklik doğruyoruz, pa-
tatesleri ise kabuklarıyla birlikte iki eşit 
parçaya ayırıyoruz. Güveci kısık ateşte 
ısıtıyoruz. Kuyruk yağıyla birlikte zeytin-
yağını güveçte kızdırıyoruz, kuşbaşı 
doğranmış kuzu etini yağda kavurmaya başlıyoruz, soğan 
ve sarımsağı ekliyoruz. Etler kavrulmaya başlayınca havuç, 
biber ve salçayı ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Son 
olarak patatesleri güvece ekleyip baharatlarla yemeğimizi 
tatlandırıyoruz. Sıcak suyu ekleyip üzerini yağlı kağıt ile 

hava almayacak şekilde kapatıp kısık ateşte yemeğimizi 
kaynamaya bırakıyoruz. Kaynayan yemeğimizi 200 derece-
lik fırında 90 dakika pişiyoruz. Kuzu güvecimiz hazır, afiyet 
olsun. 



Sana nasıl 
davranmalarını 
istersen sen de 

başkalarına öyle 
davran. Fakat 

ilk iyi davranışı 
sen yap.

DAVID HUME

En büyük 
rakam 

hangisidir? 
Bir. 

Eşyanın 
güzelliği onu 
görenin zih-

nindedir.

Hiçbir şey 
insanın hayal 
gücü kadar 

özgür değildir.

İnsan ha-
yatının belli 

başlı kılavuzu 
alışkanlıktır.

Filozof ol ama 
ortaya koyduğun 
bütün felsefenin 
ortasında hala 

bir insan olarak 
kalabil.

İnsan, doğası 
gereği elimizdeki 
yegane bilimdir. 
Yine de bugüne 
kadar en fazla 
ihmal edilmiş 

olandır.

İnsan akıl 
yürütme yetisi 

olan bir varlıktır. 
Bu niteliğiyle 
gerçek yiye-

cek ve besinini 
bilimden alır. 
Ancak insanın 
anlama yeti-
sinin sınırları 
pek dardır. Bu 

yüzden onun bu 
özel alandaki 

kazanımlarının 
ya da güven-

liğin doyurucu 
olması pek az 

umulabilir.

En güzel ve en zararsız 
yaşam çığırı, bilim ve bil-
ginin yollarından geçer ve 
her kim bu yolda bir engeli 
ortadan kaldırır ya da yeni 

bir çığır açarsa insanlara 
iyiliği dokunan biri olarak 

saygı görmelidir.

Birbirlerinin 
tam aynı 

düşünen iki 
kişiyi hiçbir 
zaman bu-
lamayız. 

Hatta aynı 
bir kimse de 
herhangi iki 

ayrı zamanda 
tam olarak 

aynı biçimde 
düşünmez.

Çekmeköy Musiki Derneği Taşdelen Turgut Özal Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşen konserde büyük beğeni topladı.

 
Çekmeköy Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında 

gerçekleşen musiki konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkıların seslendirildiği 

gecede, Şef Seda Süratli yönetimindeki koro çok sayıda eser ses-
lendirdi. Çekmeköylü gönüllülerden oluşan koronun performansı 

dinleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

ÇEKMEKÖY MUSİKİ DERNEĞİ 
ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ 

ŞARKILARI SESLENDİRDİ

Altın Sözler Haber
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Elysium Garden, adından 
da anlaşılacağı gibi sakin-
lerini yemyeşil bir atmos-
ferde ağırlıyor. Çekmeköy 
bölgesinde merkeze en 
yakın ve ulaşımı en kolay 
site olarak da ön plana 
çıkan Elysium Garden, 
depreme dayanıklı 
binaları ve özel güvenlik 
görevlileriyle her anlamda 
güvenli bir yaşam vade-
den sitelerden. 12 yıldır 
site yöneticiliği görevi-
ni sürdüren Abdullah 
Sayıner ile beraberiz.  

Abdullah Sayıner’i tanı-
yabilir miyiz, kısaca kendi-
nizden bahseder misiniz?
1961 yılında Kırıkkale/Keskin 
ilçesinde doğdum. İlçemde ilk 
ve ortaokul eğitimini tamam-
ladım ve Ankara Yıldırım 
Beyazıt Endüstri Meslek Lisesi 
Elektrik bölümünden Elektr-
ik Teknisyeni olarak mezun 
oldum. 
1980 yılında Hava Teknik 
Okullar Komutanlığının sınav-
larını kazanarak Hava Astsu-
bayı eğitimlerini tamamladım 
ve 1981 yılında Hava Kuv-
vetlerinin Alemdağ’daki 15. 
Füze Üs Komutanlığında Ast-
subay olarak göreve başladım. 
Askerlik mesleğinden 2005 
yılında emekli oldum. Elysium 
Garden Sitesi’nde site müdürü 
olarak göreve başladım ve 
halen devam etmekteyim. Evli 
ve üç çocuk babasıyım.    

Elysium Garden kaç yılın-
da kuruldu? Sitenin genel 
özelliklerinden bahsede-
bilir misiniz?

SİTEDE YAŞAM

Sitesi

Sitemiz 24.450 metrekare arazi 
üzerine inşa edilmiş 50 villa ile 7 
blok-70 daireden oluşmaktadır. 
2007 yılında kat maliklerine teslimi 
yapılan sitemizde toplam 120 ko-
nut mevcuttur.

Kaç yıldır yönetimde görev 
alıyorsunuz? Yönetim kadro-
nuz kaç kişiden oluşuyor?
Yaklaşık 12 yıldır görev yapmak-
tayım. Sitemizde kat maliklerinden 
oluşan 3 kişilik yönetim kurulumuz 
var. Bu kurula bağlı site müdürü ve 
güvenlik, teknik, temizlik, kafeterya, 
bahçe bakım hizmetlerini icra 

eden ekiplerimiz mevcut. Yönetim 
kurulumuz sakinlerimizin güven 
içerisinde, huzurlu bir ortamda 
mutlu yaşamalarını sağlamak için 
planlamalarını yapar; alınan karar-
lar doğrultusunda site müdürü ve 
ekipleri bu kararları günlük yaşam-
da faaliyet olarak uygular. 

Yönetiminiz döneminde sitede 
ne gibi yenilik ve değişiklikler 
yapıldı?
Elektrik tüketiminde sarfiyatı 
asgariye indirmek için tüm aydın-
latma sistemimizin led aydınlatma 
sistemine dönüştürülmesi; dijital 

altyapının tesis edilerek sakin-
lerimizin hizmetine sunulması; 
tenis kortumuzun daha farklı spor 
faaliyetlerinde de faydalanmak 
amacıyla mini futbol, basketbol, 
voleybol sahasına dönüşür hale 
getirilmesi; çocuk parkı zemininin 
ve oyun gruplarının her yaş gru-
bunu kapsayacak şekilde yeniden 
düzenlenmesi; spor salonundaki 
aletlerin yenilenerek kas grupları-
na göre çeşitlendirilmesi; atıkların 
cinslerine göre ayrıştırılarak geri 
dönüşüme gönderilmesi; açık ve 
kapalı havuzlarda kimyasal kullan-
mak yerine tuz jeneratörü ve ozon 
sistemine geçilmesi; 23 Nisan, 29 
Ekim kutlamaları ve Yaza Veda par-

tilerinin geleneksel hale getiri-
lerek sakinler arasında birlik 

ve beraberliğin sağlanması 
amacıyla site gene-

linde sosyal faaliyet 
uygulamaları ilk akla 

gelenler.

Sitede Yaşam
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miştir. Tüm resmi ve dini bayramlarımızda çocuklarımız-
la birlikte bu tesisleri kullanıyoruz.   

Bir apartman dairesinde oturmakla sizin 
sitenizde oturmak arasında ne gibi farklar var?
Aslında Elysıum Garden’da oturmakla bir apartman 
dairesinde oturmayı karşılaştırmak pek mümkün değil. 
Çünkü birbirine çok farklı iki yaşam tarzı söz konusu.

Sitenizi yeşil alan ve mimari açıdan diğer 
sitelerden ayıran özellikler nelerdir?
Elysıum Garden’ı diğer sitelerden bu konuda ayıran 

en büyük 
özelliği, toplam 
arsa içerisinde 
yeşil alanlarının 
oturum alanlarının 
büyüklüğünden 
oldukça fazla ol-
masıdır. Özellikle yeşil 
alanların peyzaj mi-
marisi siteye cennet bahçesi benzetmesinin yapılması-
na temel teşkil etmektedir. Sitemiz bu peyzaj ve yeşil 
alanı korumak adına her yıl ciddi bir bütçe ayırmakta ve 
harcamaktadır.

Çekmeköy’ün sitelerini genel olarak nasıl 
buluyorsunuz?
Ben Çekmeköy ve belediyecilik anlayışını oldukça 
başarılı bulanlardanım, Alemdağ Çekmeköy içesinde 
henüz hak ettiği değeri bulmuş olmasa da… Hızla 
gelişmekte olduğunu ve gelecekte sahip olduğu yeşil 
alanlarla Çekmeköy’ ün yıldızı ve yeni yüzü olacağın-
dan eminim. Çekmeköy‘ün farklı sitelerinde görev alan 
pek çok arkadaşım var. Onların da benzeri düşünceler 
içerisinde olduğunu görüyorum: Yani yeşile/güzele 
giden yolda hep birlikte el ele ilerliyoruz…

Röportaj: Engin ERKÖSE

Site sakinlerinden en çok hangi yönlerde takdir 
veya eleştiri alıyorsunuz?
Eleştirileri genellikle yönetim kurulu kararlarının hayata 
geçirilmesi esnasında aldığımı söyleyebilirim. Malu-
munuzdur ki alışkanlıkları terk etmek zordur. Uygula-
masına geçilen yeni kurallara tepkisel yaklaşım olacak-
tır. Bir de sakinlerimizin yöre, eğitim, kültür, sermaye 
farklılıkları olaylara ve hayata bakışlarını da farklı kılar. 
Genellikle de güvenlik konusunda hoşgörü beklenir, 
Personel de sorumlu olduğu alanda taviz vermemeye 

çalışır. Eleştiriye açık olmak, alacağımız 
kararlarda ve hizmet uygulamalarımızda 
memnuniyeti sağlayacaktır.

Site içerisinde yaşam alanı olarak 
neler sunuyorsunuz?
Sosyal tesislerimizde kafeterya, kapalı 
oturma ve istirahat salonu, 2 adet açık 
teras alanı, açık ve kapalı yüzme havuzu 
ve sauna,  fitness, squash salonu, tenis 
kortu, açık ve kapalı spor alanları ile 
yeşil alanlarımızda mevcut iki adet süs 
havuzu ve gezinti yolları mevcuttur. 
Sakinlerimizin araçlarını park edecekleri 
iki kapalı otopark ve açık otoparklar ile 
bloklarda asansör, çocuk parkı, oyun 

grupları ve kesinti halinde konutların elektrik ihtiyacının 
tamamını karşılayacak jeneratörümüz mevcuttur.

Site içerisinde çocukların güvenli bir şekilde 
etkinlik yapabileceği alanlar mevcut mu?
Site içerisinde özellikle çocukların huzurlu, mutlu ve 
güven içerisinde etkinlik yapabileceği büyük bir sosyal 
tesisimiz, kapalı ve açık spor salonlarımız ve modern 
aletleriyle her türlü yaş grubuna hizmet verecek çocuk 
parkımız mevcut, Bu alanlarda gerek kurulum gerek 
revizyonlar esnasında anti bakteriyel ürünler seçil-
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TV KANALLARINI 
BEYNİMİZ İLE 
DEĞİŞTİREBİLECEĞİZ!
Samsung, kullanıcıların beyinlerine taktıkları 
bir cihazla televizyonlarındaki kanalları 
değiştirmelerine imkân veren bir proje 
üzerinde çalışıyor. İşte detaylar!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, kul-
lanıcıların beyinlerine taktıkları bir cihazla televiz-
yonlarındaki kanalları değiştirmelerine imkân veren 
bir proje üzerinde çalışıyor. Bilim kurgu filmlerinde 
görmeye alışık olduğumuz beyin komutlarımız ile 
televizyonları kumanda etmek önümüzdeki dönem-
de hayatımızın bir parçası olabilir. 

Samsung, İsviçre merkezli nöro prostetikler firması ile 
birlikte bu alanda yoğun mesai harcıyor. 
'Ponthius' adı verilen projenin nihai amacı kul-
lanıcıların beyin komutları ile televizyonlarında kanal 
değiştirmeleri ve ses ayarı yapmalarını sağlamak. 

Teknoloji

AMAÇ ENGELLİLERE 
DESTEK OLMAK
Firma bu projedeki ana motivasyonlarının 
engelli kişilerin kimseye ihtiyaç duymadan 
televizyon izlemelerini sağlamak 
olduğunun altını çiziyor. 

Sistem, izleyiciyi televizyon setine bağlamak 
için Brain Computer Interface kullanıyor. Bu 
sistemde 64 sensör yer alıyor. 
Projede yer alan bilim insanları film izlemek 
istediğimizde beynimizin nasıl davrandığını 
belirlemek için şu anda beyin dalgası örnekleri 
topluyor. Söz konusu örnekler bir gün be-
yin dalgalarından kişinin isteklerini tahmin 
edecek bir sistemin oluşturulmasına imkân 
sağlayacak bir sistemin kurulmasında kul-
lanılacak.
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İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
Avrupa ekonomisi, altyapısıy-
la birlikte yerle bir olmuştur. 
Birleşmiş Milletler, IMF ve Dünya 
Ticaret Örgütü, kapitalist blokun 
en büyük gücü olan ABD’nin 
öncülüğünde tam da bu hassas 
dönemde kurulur. Bu arada bir 
ons altın 35 dolara sabitlenir. 
Nakliyesi riskli olan altının yer-
ine para transferlerinin de dolar-
la gerçekleştirilmesi benimsenir.

Ancak sabit kur sisteminde bütün 
ülkeler aynı ekonomik yapıya ve 
gelişmişlik düzeyine sahip değildir. 
Güçlü ABD, bütün üye ülkelere 
ihracat yaparak paranın önemli 
kısmını toplar. Haliyle ABD’de cari 
fazlalığı, Avrupa’da ise büyük 
cari açığı görülmeye başlar. 
Dolayısıyla sistem sadece 
ABD lehine çalışacak ve dolar 
dünyaya yayılacaktır. Lakin 
ABD’nin girdiği savaşlar bu 
konuda kırılma noktası ola-
caktır.

Nitekim Kore ve Vietnam 
savaşları ile bütçe harcamaları 
artmıştır. Bütçe açığını kapat-
mak ve yükselen enflasyonun 
önüne geçmek için daha 
çok dolar basmak 
gerekecektir. Çok 
geçmeden Başkan 
Nixon, doların 

altına çevrilmesine son verildiğini 
açıklar ve bir ons altın 38 dolara 
çekilİr. Böylece dolar karşılıksız 
kağıt paraya dönüşmüştür artık…

Fransa Devlet Başkanı General De 
Gaulle, mevcut altından çok daha 
fazla dolar basıldığını fark eder 
ve Amerika'dan elindeki dolar 
karşılığında altın talep etmeye 
başlar.

Bu arada altın fiyatı yükselişe geçer 
ve bir yıl sonra 70 dolara çıkar. 
Dolar değer kaybetmeye, işler 
Avrupa ekonomisi aleyhine dön-
meye başlar. Avrupa bu durumdan 
son derece rahatsızdır ve Amerikan 
hükümetinden müdahil olunmasını 
ister.

FED Nasıl Kuruldu?
 Bir grup banker tarafından kuru-
lan FED adlı banka, aynı zamanda 

Amerikan dolarını basma hakkını 
da elde etmiştir. FED ortaklarının 

tamamı banker ailelerinden 
oluşmaktadır ve ABD’nin 
hiç hissesi yoktur. Ban-
kerler ABD’yi 12 bölgeye 

ayırarak  bölgeleri 
temsilen, adına 
guvernor denilen 
bankacı sıfatıyla 
FED yönetimine 
girmişlerdi. Her 

FED KİMİN?FED KİMİN?

Doların Egemenliği
1980’in sonuna kadar ABD ekono-
misinde yüksek enflasyon yaşanmış, 
dolar büyük para birimlerine karşı 
hatrı sayılır derecede değer kaybet-
miştir. Bu arada yeni bir ekonomik 
sistemden söz edilir. Buna göre 
büyük fabrikalar Uzak Doğu’ya ve 
Güney Amerika’ya hızla taşınmaya 
başlar. Ancak her ülkenin kasasında 
bol miktarda dolar vardır ve bun-
dan kurtuluş da yoktur. Artık dolar 
dünya parasıdır. Uluslararası ticare-
tin yüzde 70’i dolarla yapılmakta, 
merkez bankalarındaki rezervlerin 

yarısı dolardan oluşmaktadır.

Günümüzde dolar egemen para ol-
maya devam etmekte. 1972 yılından 
beri ‘kağıttan kule’ misali karşılıksız 
para olarak bankerler tarafından 
basılıyor, dünya parası olarak işlev 
görüyor. İşin garibi Amerikan 
Devleti’nin parası zannediliyor. 
Oysa 13 aileden oluşan ve sayıları 
bini geçmeyen bankerler tarafın-
dan karşılıksız olarak basılan dolar 
sayesinde dünya idare ediliyor.

Ekonomi

biri kendi bölgesinde Merkez 
Bankası şubesi olarak işlev 
görüyor, ABD ise FED başkanını 
tayin ediyordu. Bankerler söz sa-
hibi olduğu için haliyle başkanı 
belirleme konusunda da etkiliy-
diler.

Nihayetinde Bankerler, Bretton 
Woods Para Antlaşması ile doları 
dünya parası olarak kabul ettir-
diler. Bu anlaşma ile bir doların 
karşılığının 0,888 gram altın ol-
duğu var sayıldı. Katılımcı 48 
ülke paralarını dolara göre tarif 
ettiler. Böylece “dövize bağlı” 
para sistemi ortaya çıktı. Zira 
dolar karşılığında altın var 
sayılmakta ve dolaylı olarak 
altına bağlı para sistemi devam 
etmekteydi.

Gerek Arap-İsrail savaşları ge-
rekse İran Devrimi bu gerilimi 
daha da artırdı ve petrol fiyat-
ları yükselişe geçti. Bu nedenle 
bütün dünyada üretim mali-
yetleri yükselmeye başladı. Dolar 
ise değer kaybetmeye devam 
etti. ABD de dahil olmak üzere 
maliyetler ve enflasyon yükselişi-
ni sürdürdü. Çok sayıda işyeri 
battı, kapandı ya da küçüldü. 
Maliyet artışlarıyla yavaşlayan 
ekonomiyi canlandırmak için 
faizler bugün olduğu gibi düşük 
tutulduğunda dolar düşmeye 
başladı.



Sudoku
12

6
12

7
O

c
ak

 2
0

19
O

c
ak 2

0
19

Bulmaca

 

  8  1    6 
6   3 8 2 5  4 
    6 9 3 1  
   6    8  
  9 2   1  3 
   5   2   
 8   2    9 
3  2  5 4   1 
5 4     8 3  

   9 3     
  4   2  9 8 
 5 9   4    
  7 2  8    
5   6   9   
  8  5  6 7  
2 9 1 5   8 3  
 6        
4 8 5  2 9  6 7 

1 5 7 3 6 8 4 9 2  4 3 9 8 2 1 5 6 7 
8 6 4 5 9 2 1 7 3  7 5 1 4 6 3 8 2 9 
3 2 9 4 1 7 8 6 5  8 6 2 5 7 9 1 4 3 
6 4 3 2 8 1 7 5 9  2 1 8 6 9 7 3 5 4 
5 9 8 6 7 4 2 3 1  6 9 3 1 5 4 7 8 2 
2 7 1 9 3 5 6 4 8  5 4 7 3 8 2 9 1 6 
7 1 5 8 4 9 3 2 6  9 8 6 2 3 5 4 7 1 
4 3 2 1 5 6 9 8 7  3 2 4 7 1 8 6 9 5 
9 8 6 7 2 3 5 1 4  1 7 5 9 4 6 2 3 8 

1 5 7 3 6 8 4 9 2  4 3 9 8 2 1 5 6 7 
8 6 4 5 9 2 1 7 3  7 5 1 4 6 3 8 2 9 
3 2 9 4 1 7 8 6 5  8 6 2 5 7 9 1 4 3 
6 4 3 2 8 1 7 5 9  2 1 8 6 9 7 3 5 4 
5 9 8 6 7 4 2 3 1  6 9 3 1 5 4 7 8 2 
2 7 1 9 3 5 6 4 8  5 4 7 3 8 2 9 1 6 
7 1 5 8 4 9 3 2 6  9 8 6 2 3 5 4 7 1 
4 3 2 1 5 6 9 8 7  3 2 4 7 1 8 6 9 5 
9 8 6 7 2 3 5 1 4  1 7 5 9 4 6 2 3 8 

Bir önceki sayının yanıtları:

1 2

3

4

5 6 7

8
20

9

10 11

12

13

14 15 16

17

18

19

1. Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı.

2. Hafifçe topallayan.

3. Yer yuvarlağının, Ekvator'dan en uzak olan yer 
ekseninin geçtiği varsayılan iki noktasından her biri.

4. Aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin 
bütünü, patırtı, şamata.

5. Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa.

6. Barınacak yeri olmayan.

7. Güneşin battığı sıralarda, akşama doğru, akşam 
yaklaşırken, akşamüzeri.

8. Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş 
görme durumu, müsamaha, tolerans.

9. Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan 
ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı.

10. Görünüm.

11. Güven, güvenç, emniyet.

12. Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan 
şey, kendilik, şahsiyet.

13. Savaşta yapılan çarpışmalardan her biri.

14. Hoşa gitmeyen davranışlarda bulunan (kimse), 
hayta.

15. Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dö-
nerek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti, ters akıntıların 
oluşturduğu dönme, eğrim, çevri, anafor.

16. Gemilerin barınmalarına, yük alıp boşaltmalarına, 
yolcu indirip bindirmelerine yarayan doğal veya yapay 
sığınak.

17. İçi dolu (taneli sebze veya kuru yemiş).

18. Gövdesi 5-6 metre yüksekliğe erişebilen çok yıllık 
bir bitki, kamış, saz.

19. Söyleşi, sohbet.

20. Hükümdar, devlet büyüğü vb. bir kişiye dayanan 
soy, büyük aile.




