Sevgili Çekmeköy2023 Okurları,
Her milletin tarihinde önemli kırılma noktaları vardır.
Coğrafyamızın stratejik önemi dikkate alındığında bu kırılma
bizim için büyük önem arz eder. Bu önem aynı zamanda
kadim bir medeniyet kültürüne sahip olmamızdan ileri
gelir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kökleri 1071 yılında Sultan
Alp Arslan’ın Malazgirt Zaferi’ne dayanır. Cumhuriyet
tarihimizin yaşadığı önemli kırılma noktalarının biri de hiç
şüphe yok ki 15 Temmuz’dur.
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Değerli Kardeşlerim,
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan
yeni seçimin İstanbul’umuz için hayırlara vesile olmasını
diliyorum. Huzur ve sükûnet içerisinde gerçekleşen İstanbul
seçimlerinin kazananı hiç şüphesiz demokrasimiz olmuştur.
Halkın iradesinin sandığa tam manasıyla yansıdığı her seçim
demokrasimiz için bir kazanımdır. Bundan önce olduğu gibi
geleceğimizin teminatı olan demokrasimizden, hukukun
üstünlüğünden, ülkemizin barışından, refah ve istikrarından
taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz.
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Öleceğini bile bile cepheden çıkıp düşmana karşı koşan
Mehmetçikle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şahadete
yürüyen şehitler aynı ruh ile mücadele ettiler. O karanlık
gecenin üzerinden 3 yıl geçti. Bütün dünya bu vatanın
sahipsiz olmadığını, bu ülkede her bir ferdin ülkesine ve
demokrasisine sahip çıkacağını gösterdi.
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O gece bu ülke büyük bir ihanet şebekesi ve işgalci girişimle
karşı karşıya kaldı. Türk milleti bu vatanın sahipsiz
olmadığını; göğsünü tankın, silahın, uçağın önüne siper
ederek gösterdi. O karanlık geceyi 250 şehit aydınlattı.
İki bine yakın gazimiz vatanı için hiç tereddüt etmeden
kurşunların önüne bedenini siper etti. Bu nedenle 15 Temmuz
gecesini, Çanakkale Savaşı’ndan, Kurtuluş Savaşı’ndan ayrı
tutamayız.
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HAKİKAT, YOLUN
KENDİSİNDE İÇKİN…
Hakikati bulma çabası, insanoğlunu sanat, felsefe, matematik
ve doğa bilimlerini öğrenmeye itti. İnsan bu alanlarda bilgi
edinmekle kalmadı, bilginin kuyusuna da indi. Sonradan anladı
ki bilgiye akıl ve mantık yoluyla erişilir, hakikate ise kalp ile içe
dönülerek… Hakikat asla aklın bakışları karşısında soyunmaz.
Akıl değil, kalpti hakikate ulaştıran ve kalbî bir yolculuktu talibin payına düşen. Öyle ki bu yol karanlığa, hakikati karanlıkta
aramaya da talip olmak demekti. Sonra hakikatin aslında yol
olduğunu idrak etti talip. Arayıştı hakikatin mevzilendiği cihet.
Bu yol, yoldaşı da zorunlu kılıyordu. “Evvel refik, bade’l tarik.’’
diye salık verildi hakikat talebesine. Önce dost gerekiyordu
yola çıkmak için.
15 Temmuz’un üzerinden 3 yıl geçti. Yolumuzu da dostumuzu
da iyi seçmemiz gerektiğini öğretti bize yaşananlar. Hafıza-i
beşer nisyan ile maluldür, derler. O günü unutmamak ve unutturmamak için biz yayıncılara büyük iş düştüğü bir gerçek. Bu
bağlamda bizler de hazırladığımız metinlerle üzerimize düşen
görevi yapmaya gayret ettik. Dünya Perinatoloji Derneğine
seçilen ilk ve tek Türk hekim olma özelliğinin yanı sıra 15 Temmuz’un perde arkası kahramanlarından olan başarılı akademisyen Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak ile röportaj gerçekleştirdik.
Bunun yanı sıra 15 yaşındayken hain bir G3 mermisiyle gazi olan
Adviyye Gül İsmailoğlu, o gün yaşadıklarını Çekmeköy2023
okurları için kaleme aldı. Bunlara ek olarak gazeteciliğe yıllarını
vermiş bir isim, A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz; TRT
Diyanet’te İnsanlık Hali programını sunan ve hayatı anlama,
anlamlandırma çabasıyla mesleğini icra eden Uzm. Klinik Psk.
Rukiye Karaköse; incir çekirdeği, saç teli, kalem ucu gibi malzemelerin üzerine yaptığı mikro eserlerle tanınan, Türkiye’nin ilk
ve tek mikro heykeltıraşı Necati Korkmaz; kick boks öğrettiği
gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yanında ulusal
çapta çok sayıda ödül almalarını da sağlayan fedakar imam Cemal Genç; özgün ve pratik yemek tarifleriyle yüz binlerce kişi
tarafından beğeniyle takip edilen profesyonel aşçı Nermin Gül
ile yaptığımız söyleşiler sizlerle…
Güzelliklerde buluşabilmek dileğiyle, iyi tatiller.
Editör - Soner KARTAL
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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.
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15 Temmuz

15 TEMMUZ’UN EN GENÇ GAZİLERİNDEN

ÖLÜRSEK CENNET BİZİM, KALIRSAK VATAN BİZİM!
15 Temmuz, başının karanlık başlayıp sonunun aydınlık bittiğini söylediğim gün. Tarihe geçecek bu
olayı bizzat kendi ellerimizle yazdığımız gün. Başı karanlıktı 15 Temmuz’un. İçimizden bildiklerimiz bize,
vatanlarına ihanet etmişlerdi. Karşısındaki masum vatandaşları mermi yağmuruna tutanlar; bizimle aynı
bayrağın gölgesinde, aynı devletin çatısı altında yaşıyordu yıllardır. Sonu ise Allah’ın izniyle aydınlık bitti.
Bu millet yüreklerindeki iman gücü ve vatan sevgisiyle başkomutanlarının ardında, hainlik ve düşmanlık
ile savaştı. 15 Temmuz’un gündüzünde, güneş geceyi aydınlattığında zafer bizlere nasip olmuştu.
O gece ben de gaziliğin nasip
olduğu kişilerden biri oldum.
Haberi ilk aldığımızda saat 23.30
civarlarındaydı. Köprüde askerler
olduğunu gördüm ama hiçbir
anlam veremedim. Televizyonu
açtığımızda darbe olduğunu, bir
kalkışma yapıldığını gördüm. O
zaman 14 yaşındaydım ve darbe
ne onu bile bilmiyordum. Tek
bildiğim ülkemizde böyle huzurla yaşarken herhangi bir isyanın
mantıksız olduğuydu. Hemen
dışarı çıkmak istedik ablam ve
ben. Annem ile babam ise yanlış
bir şey yapmamak için sayın
Cumhurbaşkanımızın açıklamasını beklememiz gerektiğini
söylediler. Bu sırada haberleri
devamlı takip ettik ve ablamla
dışarı çıkmak için hazırlanmaya
başladık. Sayın Recep Tayyip
Erdoğan da halkını meydanlara davet ettiğini açıkladıktan
sonra biz de abdestlerimizi
aldık, helalleştik ve ailecek dışarı
çıktık. Çıkmadan önce İstanbul
İl Emniyet binasının yakınında
oturan arkadaşımla da başına bir
şey gelebilir diye helalleşmiştim.
Hatta anneme de sordum “Orada
bize bir şey olursa ölürsek şehit
olur muyuz?” diye ve annem de
bana “Biz oraya vatanımız için
gidiyoruz. Vatan sevgisi de imandandır. Allah’ın izniyle ölürsek
şehit, kalırsak gazi oluruz.” diye
cevap verdi. Artık dedemiz Yavuz
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Sultan Selim Han’ın dediği gibiydi “Ölürsek cennet bizim, kalırsak
vatan bizim.”

15 Temmuz:
Bu Milletin İkinci
Kurtuluş Savaşı…
Fatih sokaklarında insanlar akın
akın meydanlara yürüyordu. Biz
de başta İstanbul Valiliği’ne gidecektik fakat o gece herkes bir
şekilde nasibini alacağı yere gidiyordu. Biz de İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’ne doğru yürümeye
başladık. Yolun başlarında
neyle karşılaşacağımızı bilmediğimizden belki bir nebze
korku vardı içimizde. Gittiğimiz
yönden de silah sesleri geliyordu
ama başımıza, omuzlarımıza
taktığımız Türk
bayrağıyla her
adımda daha
da uzaklaştık
korkudan.
Belediye binasının önüne
girdiğimizde
asker kılığındaki
15-20 hainin, iki
askeri kamyonet
önünde yola
barikat kurduklarını gördük.
Yaklaşık 100
kişi de o bari-

katı aşmak için uğraşıyordu. Arada
görünmez bir sınır var gibiydi, o sınırı
geçenleri ayaklarından vuruyorlardı.
Gazi olanlar yanımızdan geçtikçe
biz de en önlere ilerledik. Sayımız ve
gücümüz giderek artıyordu. Emniyet binasının olduğu caddeden bir
grup daha geldi yanımıza, tekbirlerle
karşıladık onları. Hainler havaya
açtıkları ateşlerle bizi korkutamayacaklarını anladılar en sonunda ve bizi
taramaya başladılar. Bu sefer hedef
ayak değil baş ya da öldürücü olacak
şekilde gövdeydi. Sonradan öğrendim ki belediye binasının üstünde
de keskin nişancılar varmış. Yani
insanları görerek, tanıyarak öldüren
katiller. Biz de ateş arttığında geri
savrulduk ama azaldığı an tekrar
üzerlerine gittik. Yerde olduğumuz an
yakınıma bir yaralı düştü. Bacağından
vurulmuştu, bağırıyordu. Sanırım ona
yardım etme isteğiyle ayağa kalktım.
O an sırtımın tam ortasında bir acı
hissettim. G3 mermisi sol kolumdan
girmiş sırtımdan çıkmıştı. Çıkarken
kürek kemiğimin ucunu parçalayıp
akciğerlerimin ikisine de hasar
verdi ve sırtımda 15 cm çapında bir
delik açtı. Giriş yarası 2 ama çıkış
yarası 15 dikişlikti, bu yüzden acıyı
sırtımda hissetmiştim. Ağzımdan
burnumdan kan gelmesiyle yere
düştüm. En üzücü olanı ise (bizim
hesaplamalarımıza göre) beni de bir
keskin nişancının vurmuş olmasıydı.
Bir çocuk olduğumu, bir kız olduğumu görerek belki de kalbime nişan
almıştı. İşte o gece o hainler bizim
canımızı yaktıklarını zannettiklerinde
Allah bize gururla taşıyacağımız
madalyalar takmıştı. Vurulduktan
sonra ailem beni zar zor hastaneye
götürdü. O kadar acımasızlardı ki
ambulansların çıkışına izin vermedikleri gibi hastaneye girişi bile zorlaştırıyorlardı. Hastaneye gittiğimde
ilk müdahaleden sonra 4 gün yoğun
bakımda, 2 gün de normal odada
kaldım. Enfeksiyon riskine karşı evde
devam eden tedavim de aylarca
sürdü. Üzerinden geçen üç yıl içinde
iki ameliyat daha oldum. Şimdi sağlık
durumum hamdolsun daha iyi. Aynı
zamanda mahkemelere de katıldık

ve maalesef yüzsüzlüklerine devam
ettiklerini gördük. Hakim hak ettikleri
cezayı vermeden önce bana söz hakkı verdiğinde hep söylemek istediğim
o sözleri de söyledim onlara: Siz
daha 14 yaşındaki bir kız çocuğuyla baş edemediniz, bu ülkeyi ele
geçirmeyi nasıl düşünüyordunuz?
Biz Türkler, bağımsızlık uğruna 17
devlet kurmuş ve hiçbir zaman
hiçbir devletin boyunduruğu altında
yaşamamış bir millettik. 15 Temmuz’da da şehitlerimizin emaneti
olan bu vatan için millet olarak bir
bütün halinde gerekeni yaptık.
Çünkü bu ülkemiz için ikinci bir Kurtuluş Savaşı’ydı.
Biz o şehitlerin torunlarıyız. Biz
Peygamber Efendimizden vatan
sevgisini, Mevlana’dan, Yunus
Emre’den insan sevgisini ve
Başkomutanımız Recep Tayyip
Erdoğan’dan dik durmayı
örnek almış bir ecdadın
torunlarıyız. Onlar gibi, Ebu
Cehil’in değil; 21 yaşında
cennetle müjdelenmiş Fatih
Sultan Mehmet Han’ın torunlarıyız. O gece de bütün
dünyaya millet olmanın
ne demek olduğunu
ve bir olduğumuzda
neler yapabileceğimizi
gösterdik.
Bundan sonra da
nasıl annelerimiz
bize ninnilerinde
türkülerinde
atalarımızın destanlarını anlattıysa biz de 15
Temmuz’u öyle
anlatmalı ve
unutturmamalıyız.
Çünkü Aliya
İzzet Begoviç’in
de dediği gibi,
Eğer unutulursa
tekrarlanır.
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TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK MİKRO HEYKELTIRAŞI

NECATİ KORKMAZ
“GÖNÜL İŞİ GÜZELDİR”

Dünyada bilinen üç mikro heykeltıraştan biri olan Necati Korkmaz; mercimek tanesi, incir çekirdeği, iğne deliği gibi çalışılması güç
nesneler üzerinde yaptığı eserlerle tanınıyor. Besmeleyi saç teline yazmayı başaran, İhlas suresini incir çekirdeğine işleyen Korkmaz’ın;
dünyanın en küçük el yazması Kur’an-ı Kerim’inde de imzası bulunuyor. Otuz yıldır geleneksel ve unutulmaya yüz tutmuş Türk sanatları
üzerinde çalışan heykeltıraşın eserleri ancak mikroskop ya da büyüteçle görülebiliyor. 35 yıllık emeğinin sonucunda ortaya çıkan 40 eser,
geçtiğimiz yıl açılışı gerçekleştirilen ve Türkiye'nin ilk mikro minyatür sergi alanı olma özelliğini taşıyan Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Müzesi’nde sergileniyor. İşte büyük bir sabır ve sebatla kendi kültürüne hizmet eden gerçek bir sanatçının öyküsü…
Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Ankara doğumluyum. Aslen Yozgatlıyım. Yozgat,
Türkiye’nin en güzel mercimeklerinin yetiştiği yer olarak
bilinir. Biz de o yüzden gubarî yazıları mercimeklere
yazıyoruz. Gubarî yazıyı Türkiye’de yazan yoktur. Özel bir
sistemi vardır, onunla yazmak gerekir. Hatt-ı gubarî denir,
toz yazı anlamına gelir. Eskiden kalem’ül cenah derlermiş.
Posta güvercinlerinin kanadına bağlanan yazılar vardır,
küçük bir kağıda çok yazı sığdırma gayesiyle ortaya çık6

mıştır. Daha sonra bu, İslam tasavvufunda kullanılmaya
başlanmış. Küçük yazı karakteriyle yazmaya başlamışlar ve
estetik olduğu için bu bir disiplin haline gelmiş, kuralları
belirlenmiş. Çok da iyi yazanları çıkmış: Mehmet Nuri Sivasi
(1957), Abdurrahman Gubarî (1566), Seyyid Kasım Gubarî
(1625). Sanırım şu an gubarî hat yazısını benden başka
yazan yoktur Türkiye’de. Onunla başlayan bir serüven oldu,
küçük şeylere yöneldik. Minik objeler yapmaya başladık.
Ankara tüm hayatımızı belirledi. Tüm eğitim hayatım da

orada geçti. Ankara Üniversitesi Dil-Tarih-Coğrafya
Fakültesi mezunuyum.
Çalışmalarınızı biricik kılan, en ufak haliyle sanat eserleri ortaya çıkarmanız. Peki, minimal boyutta yapmayı
tercih etmenizin özel bir sebebi var mı?
Mikro sanat tarzı, dünyada çok az bilinen fakat çok hayranı
bulunan bir sanat. Benim tasavvufa ilgi duymamla başladı
her şey.
Bu sanatın olmazsa olmazları nelerdir?
Sabır ve kişisel yetenekler. Biyolojik faktörler de önemli
tabii. Eliniz titriyorsa yapamazsınız. Öğrenebilecek ya da
öğretilebilecek bir şey de değil. Yaradan’ın verdiği yetenek
ve sabırla, biyolojik özelliklerle bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Mikro çalışan çok az insan var. Biraz çatlak olmak
gerekiyor. ☺
Bir çalışmanız takriben ne kadar sürüyor?
Ön hazırlıklarıyla birlikte takriben 6-7 ay sürüyor.

Çalışmalarınızda kullandığınız malzemeleri nasıl ediniyorsunuz?
Mikro eser üretmek son derece zaman, sabır
ve çalışma gerektiren bir iş. Yapacağınızı
tasarlıyorsunuz. Yaptığınız eser gözle
görülmeyecek bir eser; el tutmaz, cımbız
tutmaz. Kazıyacağınız bir şey bulamazsınız
çünkü mikro bir şey. Düşse kayboluyor, bulamıyorsunuz. Üfleseniz gidiyor. Ağzınızı kapatmak zorundasınız. Biraz fazla nefes alsanız
kırıyorsunuz mikroskobun altında çalıştığınız
için. Diyelim ki bir yerden bir yere taşıyacaksınız,
neyle taşıyacaksınız? Bunların hepsini önceden planlıyorsunuz, 6-7 aylık bir süreç. Bir kalem ucuna İstanbul
minyatürünü kazıyordum. Minareler milimetrenin 10’da,
20’de 1’i kadar. Bir saç teli geldi, kırdı. Müzede sergilenen
bir eser var: bir kayıkçı. Bitmek üzereyken bir saç teli geldi,
eserin 2 kolunu parçaladı. O şekilde sergileniyor müzede.
Toz parçası geliyor, eserinizi kırıyor bazen. O yüzden Amerika’dan, Avrupa’dan fırça getireyim diyemiyorsunuz. Doğal
malzemeden yapmak zorundasınız. Saç telinin üzerine
neyle yazabilirsiniz? Ondan daha ince olması lazım ki o da
benim bulduğum bir şey; örümcek kılı. Saç telinden çok
daha ince ve sert bir malzemedir. Arının iğnesini bıçak
olarak kullanıyorum mesela. Mükemmel bir kazıyıcı, ucunda delik var. Mikroskopla baktığınızda hayran kalıyorsunuz.
Çok milimetrik bir şey. O teknolojiyi de siz üretiyorsunuz.
Semazen yaparken başka, yazı yazarken başka bir teknik
üretiyorsunuz. Deve dikeni parçaları var mesela, onu fırça
olarak kullanıyorsunuz. Her şeyi onlarla yapıyorsunuz.
En önemli şey sabır. Bazı şeyleri 100 kere yapıyorsunuz.
Kırsanız bile yapıştırma imkanınız yok, sil baştan başlıyorsunuz.
7

Röportaj

Röportaj

Müzede kaç tane eser sergileniyor?
35 yıllık emeğin ürünü olarak 40 eser sergileniyor.

Binlerce yıllık
medeniyetin
oluşturduğu bir
kültürümüz var.
Bu kültür
kaybolmasın,
tek derdim bu.
8

Bu kadar zor bir sanatın nasıl bir çalışma ortamında icra
edilmesi gerekiyor?
Karanlıkta, sabit bir ortamda çalışıyorum. Her yeri kapalı bir
odam var Ankara’da. Ses olmaması lazım. Gece 3 gibi çalışıyorum. Esasında sabırsız bir adamım ama yaptığım işi çok sevdiğim için sabredebiliyorum. Sabırsız bir adamın yaptığı daha
kusursuz olur çünkü tek seferde, tek nefeste yapar. Sabırsızlığın
verdiği hatasızlık…
Eserlerinizin büyük oranda tasavvufla ilgili olduğunu
biliyoruz. Sanatınızı kainatın küçük bir numunesi olarak mı
görüyorsunuz, tasavvuf ne anlam ifade ediyor sizin için?
Ben hep şunu düşünmüşümdür: Yapılan şeylerin hep bir
sebebi vardır. Tasavvufta övünmek yoktur. Bir şeyi Yaradan’a
yaparsınız. Her şeyin sahibi vardır, insan sadece onun elçisidir. O yüzden iyi yapmak zorundasınızdır. Allah güzeldir ve
güzeli sever. Yaptığınız neyse, onun sahibi Yaradan’dır. Allah’ı
düşündüğünüz zaman güzel yaparsınız çünkü maddi kaygılarla
yapılan şeyler belli bir yere kadar güzel olur. Manevi temel çok
önemlidir, maddi sebeplerin önünde yer alır. Yaptığınız şeylerin mutlaka uhrevi bir sebebi vardır. Mesele yaptığınız işe ruh
katabilmek.

Kuşadası’nda adınıza kurulan bir müze var.
Müzenin açılış hikayesinden ve
sergilenen eserlerden bahseder misiniz?
Geçtiğimiz yıl Kuşadası Belediyesi Necati
Korkmaz Mikro Minyatür Müzesi adıyla
müzemiz açıldı. Bu, dünyada açılan
3. Mikro eser müzesi ve eser sayısı
bakımından en çok eser barındıran
müze. Mikro minyatür eserlerin yanı
sıra tasavvufla alakalı objeler de
sergileniyor. Örneğin dünyanın
en küçük Kur’an-ı Kerim’i, saç
teline yazdığım besmele sergileniyor. Eski bir bina onarıldı,
500 yıllık bir karakol binasıymış.
Tarihi bir bina, misyona da uydu.
Eserlerimi camekana koymasan
3 santimetrekareye sığıyor. Hatta
bir ziyaretçi ‘’Ben gittim hiçbir şey
göremedim, mikroskop sergiliyorlar.’’ demiş, mikroskopların içine
bakmamış. O eserler, mesela semazen
biblo, dünyanın en küçük biblosu olarak
geçiyor. Bir toplu iğnenin başında o kadar
küçük bir nokta kaplıyor ki. Bunu anlatmak

hayal, sadece mikroskopla görebiliyorsunuz. 70 kere
büyüttüğünüzde sikkesiyle tenduresiyle dönen
bir semazen görüyorsunuz, 3 boyutlu hem de.
Porselenden yapıldı. Müzede sergilenen
40 eser var. İğnenin deliğine yaptığım
3’lü semazen grubu var. Üçünün de
tavrı farklı. Dünyanın en küçük satranç
takımını sergiliyoruz ki orada küçük
bir hücre var 2’ye 2 ölçülerinde.
Orada birçok insan kalmış. Hücrenin
etrafı tamamen satranç taşlarıyla
döşeli. Satranç takımı da bir toplu
iğnenin başında duruyor; tablası,
piyonları, hepsi. İnşallah devamında farklı eserlerle süsleyeceğiz.
Sizin için en değerli eseriniz
hangisi?
Zor bir soru çünkü hepsinde çok
ciddi bir emek var. İncir çekirdeği
üzerinde yaptığım bir deve var. Çok
küçük bir eser, hurma ağacı da var
devenin yanında. Onu çok seviyorum.
Konya’da sergide düştü o. Yerde onu
ararken bir amca geldi. ‘’N’apıyorsun oğlum?’’
9
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dedi. ‘’Devemi kaybettim amca.’’
dedim. ‘’Suyunu yemini vermedin
de mi kaçırdın?’’ dedi, kahkaha
atıp gitti. ☺
Çalışmalarınızla alakalı nasıl
geri dönüşler alıyorsunuz?
Çalışmalar insanlara doğaüstü
geliyor. Özellikle Kuşadası’ndaki
müzede ziyaretçiler tasavvuf
bölümüne girdikleri zaman, küçük
yazılmış Kur’an-ı Kerim’i görüyorlar, saç teli üzerindeki besmeleyi
görüyorlar. Bir yandan da ney taksimi
çalıyor. İnanın birçok insan gözyaşı döküyor. Önce bir önyargı ile geliyorlar. Ama ortam çok mütevazı. Taş bir bina,
mütevazılıktan doğan bir mükemmellik oldu.
Çalışmalarınız Vuslat’ın 745. Yılı münasebetiyle Konya’da ve Kuşadası’nda adınıza açılan müzede sergilendi. İki şehir de yabancı turistler tarafından sıklıkla
ziyaret edilen yerlerden. Yabancı turistlerin tepkisi ne
oldu eserlerinizi görünce?
Yabancıların ilgisi çok fazla. İlk etapta eğitiminizi yurt
dışında mı aldınız diye soruyorlar. Ben eğitimimi Türkiye’de aldım. Mutlaka Batı’yla bir bağlantı bekliyorlar.
Batı’nın emperyalist bir kafa yapısı vardır ya hani, ‘’Her şey
bizden çıkar.’’ anlayışı. İyi bir şey varsa bizden çıkmıştır,
kötüyse Doğu’dan. Türk insanı bunu nasıl yapar diye
düşünüyorlar, yakıştıramıyorlar. Kökeni mutlaka
bizdedir diye düşünüyorlar. Biz bu topraklarda büyüdük, eğitim aldık. Başka da
vatanımız yok bizim. Kendi sanatımızı
da sürdürmeye çalışıyoruz. Ukrayna’da bu sanatı yapan bir amca
var, çok tanınmış biri. Kendi
ülkesine ait eserler yapıyor,
Hristiyan ve Ukrayna kültürüne
ait eserler. Ben de Türk medeniyetinde oluşmuş
karakterleri yapmaya
çalışıyorum. Malkoçoğlu var
mesela, elinde kılıcı var. Kılıcı
saç telinden. Hacı Bektaş-ı Veli ve
Mevlana’yı hatırlatan eserler yapıyorum. Tasavvufi eserler
yapıyorum genellikle. Kültürün bir
çeşitliliğinin olması lazım. Yurtdışından
gelen gazeteciler var (sağ olun siz de geldiniz), çok şaşırdılar eserleri görünce.
Yeni neslin bu sanata ilgisi nasıl?
Acı bir şey söyleyeyim mi size? Yeni neslin sadece benim
sanatıma değil, hiçbir sanata ilgisi yok. İnanılmaz bir nesil
yetişiyor. Hiçbir şey bilmiyorlar. Geliyor üniversite mezunu gençler. Hangi meslek olursa olsun en temel şeyleri
bile bilmiyorlar. Aradan iyiler tabii ki çıkıyor. Ama bu
neslin hiç sabrı yok. Bizim iş sabır işi. Hevesli insanlar var
ama sistem onları dışarı atıyor. Herkes kurgusal yaşıyor.
Yaşamı kurgu zannediyorlar. Ölmüş nenesinin yanında

özçekim yapıp paylaşanlar… Bunlar bizim dönemimizde
müthiş ayıp şeylerdi. Çok kaygılanmamız gerekiyor.
Yaşı kaç olursa olsun düşünen herkes kaygılanır zaten.
Vatan hainleri kahraman, kahramanlar vatan haini
oluyor kurgusal filmlerde. Kurgulanmış bir şeyden tarih
öğreniyorlar. Batı’nın oyunu diye düşüyorum. Kurguya
alıştırıyorlar ki ne verirsek kabullensinler diye. Zihin
kalmıyor.
Yurt dışına açılmak istiyor musunuz?
Yurt dışına gidip gelsek de mesleki anlamda Batı’yla
ilişkilendirdiğim bir hayalim yok. Ben Batı kültürünü pek
sevmem. Her şeyimiz burada. Biz mütevazı insanlarız.
Bizim öyle yüce ideallerimiz olamaz. Dünya bizi tanısın,
şunu yapalım, bunu gerçekleştirelim gibi hayallerimiz
olamaz. Biz kıyıda köşede kalırız orada. Biz mütevazı
yaşıyoruz, ondan belki bir şeyler çıkıyordur.
Mikro eserler harici başka alanlarda da
çalışmalarınız var mı?
35 yıldır tasavvuf objeleriyle alakalı çalışmalar yapıyorum.
Birçoğu kaybolmuş, hakkında hiçbir şey de bilinmiyor
neredeyse. Binlerce yıllık bir medeniyetimiz var. Fakat
sadece hat, minyatür, tezhip sanatımız yok. O kadar
enteresan sanatlarımız var ki. Özellikle tasavvuf sanatları… Mütteka, teber, nefir sanatlarımız var. Dervişlerin
çileye girdiklerinde kullandıkları bir eşya var: Mütteka.
Seyr-i sülûk dünya nimetlerinden uzaklaşmak demektir.
Dervişler evlenmez, fazla uyumaz, biriktirmezlermiş.
Çenelerini dayayıp dinlenebilecekleri bir
malzeme üretmişler ama onu da o kadar
zarif bir şekilde yapmışlar ki. Yaradan
yardımcı olsun diye üzerine ayet
yazmışlar. Çok estetik bir obje.
Benim çalışmalarımla dünyaya
tanıttık. İzmir’de tasavvuf
müzesi açıldı, ben de objelerle destek verdim. Kur’anlar,
yazma eserler sergileniyor.
Bunun yanında tasavvuf
objeleri ile dervişlerin çalışma odalarını da yaptılar.
Kültürümüz kaybolmasın,
derdim bu. Amerika’nın 10
bine yakın kültürel hediyelik
objesi var. Bizimkilere bakın
hep klasik sayıda. Bunlar da güzel
muhakkak ama dahası var.
Mesleğinizle alakalı en büyük hayaliniz
nedir?
Biri benden daha iyisini yaparsa, ondan daha iyisini yapmaya hazırım. Biri saç telini ince yaparsa ben saç telinin
içini oymaya çalışırım. Biri incirle çalışırsa ben çim tohumuyla çalışırım, gibi. Böyle bir inat var, mutlaka yaparım.
Eklemek istediğiniz bir husus var mı?
İlgi göstermeniz benim için çok değerli. Samimi olarak
söylüyorum bir şeyi yapmaktansa onu algılamak çok
daha önemli.
Röportaj: Zeynep YILMAZ
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DÜNYAYI
AYAĞIMIZA
GETİREN
ADAM

Mert Savaş’ı Türkiye ve dünyanın
dört bir tarafını dolaştığı gezi
programlarından tanıyoruz.
Dışarıdan bakıldığına oldukça
cezbedici görünse de elbette her
mesleğin kendine göre zorlukları
ve bilinmeyen yönleri vardır. 24
Temmuz Basın Bayramı münasebetiyle medya sektörünün içinden, bu mesleğe yıllarını vermiş
olan basın emektarı Mert Savaş’a
mikrofon tuttuk. İşte anlattıkları...
Ölüler zannedermiş ki diriler her
gün helva yiyor. Bizlerin durumunu
anlatan en güzel sözlerden biri
bu olsa gerek. Dışardan bakıldığı
zaman binlerce insanın hayalini
12

süsleyen, sadece bizim sektörden
değil, her meslek dalından insanın
hayallerindeki bir iş, gezi programı
sunmak. Özellikle son yıllarda, sosyal
medyada sayıları çığ gibi büyüyen,
cebine biraz para, eline fotoğraf
makinesi ya da kamera alan, gittiği
yerlerden paylaşımlar yaparak takipçi
sayısını artırmak isteyenler, hatta
belli bir süre sonra bu işi ticari bir
hale getirerek para kazananlar ya da
bu işten zengin olmanın hayallerini
kuranlar… Peki, bu işler gerçekten bu
kadar kolay mı? Hemen cevabını vereyim: Değil, hem de hiç kolay değil.
Dışarıdan nasıl görünüyor bilmiyorum ama kimse bizim elimize mikrofon, yanımıza kameraman, altımıza
araba verip haydi bir gezi programı
yapın demedi. En azından bana demedi. Bu işe, bu şekilde başlayanlar
ise kısa bir sürede unutulup gitti.

GÜNDÜZ

TELEVİZYON SUNUCUSU

AKŞAM

BAKKAL ÇIRAĞI
Ben mesleğe 1994 yılında Ankara, TRT Dış Yayınlar Dairesi Haber
Merkezi’nde başladım, 4 yıl istisna
akitli yani sigortasız çalışıp birçok
programda görev aldıktan sonra,
1998 yılında İstanbul’a Kanal 6 televizyonuna muhabir olarak transfer
oldum. Başlangıçta renkli ve keyifli
olan günler kanalın patronunun
tutuklanması ile bir anda değişti.
Bakkala borcumuzu ödemek için,
televizyondan sonra, bakkala çıraklık
yaptığımız günler oldu. Düşünsenize,
gündüz Türkiye’nin en önemli gündem maddelerini takip ediyorsunuz,

devletin en tepesindeki insanlarla röportajlar yapıp akşam
ana haberde bunu milyonlarla
paylaşıyorsunuz. Televizyondan
çıkıp eve gelip kısa bir süre dinlenip bakkala, borçlardan dolayı
çıraklık yapmaya gidiyorsunuz.
İnanın aynı evde kalan 3 gazeteci
arkadaş, bu süreci hiç de azımsanmayacak bir süre yaşadık. Ev
sahibinden kaçmak için bulduğumuz formülü, Nurseli İdiz’e anlatmıştım. Sabahları ev sahibi hacı
annemiz kapıda bizleri beklerdi.
Yakalanmamak için Hacı Annenin ev telefonunu çaldırırdık,
ev sahibi içeri gidince biz de
dışarı çıkardık. Bu olay, Nurseli
İdiz’in anlatmasıyla Tatlı Kaçıklar
dizisinde kullanılmıştı.
Elbette gazeteciler, televizyon
habercileri, programcılar olarak
dünyanın en onurlu ve en güzel
mesleğini yapıyoruz ama bu
yazıda biraz da işin zorluklarına
dikkat çekmek istedim. Yoksa
nankörlük yapamam, milyonlarca
insanın parayla yaşayamayacağı
prestiji bu meslek sayesinde elde
ettik, tarihe damga vuran olaylara
birebir şahitlik edip milyonları
bilgilendirdik. Bunların mutluluğunu anlatacak para daha
basılmadı.

‘’Kızım Doğduğunda,
Annem Yoğun Bakıma
Kaldırıldığında Dünyanın
Bir Ucundaydım.’’
Gelelim gezi programına, hani dışarıdan
bizi görünce diyorsunuz ya; ‘’Abi hayat
size güzel, hem gezip-dolaşıp hem
yiyip-içip hem de para kazanıyorsunuz.’’
İşte o iş öyle değil. Ben böyle gelenlere diyorum ki ‘’O zaman en güzel işi
minibüs şoförleri yapıyor bu mantıkla
bakınca, altta araba cepte para akşama
kadar geziyorlar.’’ Gezi programı hazırlamak ve sunmak ciddi emek ve zaman
isteyen bir iş. Belki de Türk televizyonlarında yıllarca haber muhabirliği
yaptıktan sonra bu işi yapan tek kişi
olduğum için olaylara bakışım biraz
daha farklı. Bir kere 10 yıldır sunduğum
Dolu Dolu Anadolu ile başlayıp, Cennet
Köşeler ile devam ettirip, bugün TEVE2
ekranlarında sunduğum Rehber; sürekli
kendini yenileyen formatlar. 28 bölüm
yaptığım Gör’düğün, dünya televizyonlarında benim benzerini görmediğim
bir formattı. Her hafta bir ülkenin
düğününü ekrana taşıdık. Peki sizler
bunları izlerken ben neler yaşadım?
Brezilya’da, 2013 yılında çekim yaparken kızım Mevsim’in erken doğacağı

tuttu. En hızlı uçağa binip gelmem 3
gün sürdü. Yani kızımın doğumunda
yoktum.
Evde bitmeyen kavgalardan biri de
evlilik yıl dönümü ya da eşimin doğum
günlerinde genelde olmamam, malum
ağustos ayı yaz ekranı ve eylüle hazırlık
için en yoğun çalışılan dönemlerden
biri…
Annem aniden rahatsızlanıp yoğun
bakıma alındığında Tayland’daydım,
eşimin ameliyatında yine dünyanın
başka bir köşesinde çalışıyordum.
Bütün bunların yanı sıra; sürekli
düşündüren işsiz kalma korkusu,
medya dünyasında yapılan kıyımlar,
her yayından sonra beklenen reyting
sonuçlarının yarattığı gerginlik…
Kabul ediyorum; keyifli, eğlenceli,
milyonların hayalini süsleyen bir iş
yapıyoruz ama dışarıdan göründüğü
kadar da kolay değil. Her şey, bir kişinin
iki dudağının arasında ve ne kadar
başarılı olduğunuzun da çoğu zaman
değeri yok.
Bakmayın siz ekranlarda her zaman
hayatın tozpembe görünüp sadece
güzelliklerini paylaştığımıza; bu işlerin
içi bizi, dışı sizi yakar…
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BEYNİN

9

GİZEMİ!

Bilim dünyasının yıllardır sırlarını çözmekle bitiremediği, her gün yeni bir özelliğini keşfettiği beyin; hala
bilinmeyenlerle dolu, en gizemli, en komplike organ.
Beyin, kafatasından çıkarılıp girinti
ve çıkıntıları düzleştirildiğinde dört
A4 kağıdı kadar yer kaplar. Beynin
sadece yüzde 10’unun kullanıldığı
bilgisi ise gerçeği yansıtmaz. Beynin
9 gizemini öğrenmek ister misiniz?

Vücut Ağırlığının
Sadece Yüzde 2’sini
Oluşturur
Vücut ağırlığının sadece yüzde
2’sini oluşturan, yaklaşık 1300-1400
gram olan beynin, yüzde 69-85’ini
su oluşturur. Beyin, vücutta kapladığı yerin aksine, tüm enerjimizin
yüzde 20’sini harcar. Ancak beynin
büyüklüğünün zeka ile direkt
orantısı yok gibi görünüyor (Albert
Einstein’ın beyni 1230 gramdı). İnsan
beyninde yaklaşık 86 milyar sinir
hücresi ve bu hücreler arasında yüzlerce trilyon bağlantı bulunuyor. Bu
hücrelerin yoğunluğu, bağlantıları ve
beyindeki kıvrımların miktarı daha
önemli. Kıvrımlar ne kadar fazla ise
o kadar iyi (Maymun ve yunusların
kıvrımları çok belirginken farelerin
beyin yüzeyi düzdür).

Beyin Gelişimi Anne
Karnında Başlar
Beyin gelişiminin en hızlı olduğu
dönem bebeklik dönemidir. Gebelik
sırasında annede görülen depresyon
ve aşırı stres, bebeğin beyin fonksiyonlarını olumsuz etkiler; iyi
beslenme ve meditasyon ise olumlu
etki yapar. Beynin ana bağlantıları
doğumda hazır olur, ilk 1-2 yılda sinir
kılıflarının gelişmesinin ardından
yürüme, konuşma vb. fonksiyonların
da gelişimi gerçekleşir. Beyin kapasitesi 20’li yaşlarda pik yapar, 25 yaşından itibaren beynin bazı bölümleri
küçülmeye başlar ancak hayat boyu
beyin değişmeye devam eder, yeni
hücreler eklenir. Kelime hazinesi 70’li
yaşlara kadar korunabilir.

Cinsiyete Göre
Farklılık Gösterir
Farklılık doğum öncesi başlar, yaşlılık
dönemine dek bu gerçek değişmez.
Kadın beyni ile erkek beyni birbirinden farklıdır. Erkeklerde beyin ağırlığı
kadınlara göre yaklaşık 100 gram
daha fazladır ve ağırlığın yanı sıra

Ağrıyı, Acıyı
Hissetmiyor
fonksiyonel olarak da fark bulunur.
Örneğin kadınlarda hafıza ve sosyal
tanıma becerileri, dil yetenekleri
daha üstünken erkeklerde motor
(hareket) ve uzaysal algılama özellikleri daha gelişmiştir.

Beyin Yapılan
İşe Göre Çalışır
Beynin farklı bölgelerinin farklı
görevleri bulunmaktadır. Yapılan işe
göre beynin farklı bölgeleri çalışır.
Örneğin; fiziksel bir aktivite sırasında
beynin hareket merkezleri ağırlıklı
olarak çalışırken; konuşurken konuşma merkezi, bir şey okurken görme
merkezi daha aktif olur. Ancak
farklı merkezlerin birbiri ile iletişimi
hemen hemen sürekli olarak devam
eder. Yeni görüntüleme teknikleri
sayesinde bir iş yaparken beynin
hangi bölgelerinin aktif olduğunu
gözlemlemek mümkün. Tek bir iş
için bile beyindeki farklı merkezlerin aktifleşerek birbiri ile iletişim
kurabildiği gözlemlenebilir. Herhangi bir problem olduğunda bu iş
bölümü değişebilir ve beyin, yeniden
organize olarak fonksiyonunu devam
ettirebilir.

Beyin dokusu ağrıyı hissetmez. Baş
ağrısı beyinden kaynaklanıyor gibi
hissedilse de ağrı aslında beyin
etrafındaki damar ve sinir benzeri,
ağrıya duyarlı yapılardan kaynaklanır.

Düzenli Egzersiz
Hafızayı Güçlendirir
Fiziksel egzersiz kalp ve vücut
kaslarının yanı sıra beyni de geliştirir.
Beynin hafıza merkezi düzenli egzersiz ile birkaç ay içerisinde büyüyebilir,
benzer bir durum düzenli zihinsel
aktivite sırasında da görülebilir: yeni
bir dil öğrenmek, bir müzik aleti
çalmayı öğrenmek gibi. Bu olumlu etkinin oluşması için dilin öğrenilmesi
de muhtemelen gerekmez, çalışmak
yeterlidir. Çalışma bırakıldığında ise
her şey eski haline döner.

Sağlıklı Beslenme
Olumlu Etkiler
Bol meyve-sebze içeren ve ağırlıklı
zeytinyağı kullanılan diyetler hafıza dahil pek çok beyin fonksiyonu
üzerine olumlu etki yapar. Şekerin az
tüketilmesi de önemli ancak probi-

yotik bakterilerin bilişsel fonksiyonlar
üzerine etkisi hala tartışmalı.

Kaliteli Uyku
Hafızayı
Kuvvetlendirir
Sağlıklı bir uyku, güçlü bir hafıza için
gereken faktörlerden biridir. Az uyuyan veya kalitesiz uyuyan kişilerde
öğrenme güçlükleri ve hafıza problemleri görülebilir. Uyku aynı zamanda beyinde temizlik görevi üstlenir.
Alzheimer hastalarında beyinde
biriken amiloid proteini uyku sırasında beyinden uzaklaştırılır.

Az uyuyan
veya kalitesiz
uyuyan
kişilerde
öğrenme
güçlükleri
ve hafıza
problemleri
görülebilir.

Fazla GPS
Kullanımı Beyni
Olumsuz Etkiler
Londra’da taksi sürücülerinde yapılan
çalışmalarda; beynin hafıza merkezi
olarak kabul edilen hipokampusun
belli bölgelerinin başka meslek sahiplerine kıyasla daha fazla geliştiği
gözlenmiş (Londra’da taksi sürücüsü
olmak için 25 bin caddenin öğrenilmesi gerekir). GPS kullanımı ile de
aynı bölgelerde küçülme olmaması
için yeni bir yere ilk gidişte GPS
kullanılsa bile dönüşte kullanmamak
daha doğrudur.

Prof. Dr. Geysu Karlıkaya
Nöroloji Uzmanı
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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig
(BAL) 3. kademe Play-Off müsabakasında Bucak Belediye
Oğuzhanspor’u 3-1 yenerek TFF
3. Lig’e çıkan 1877 Alemdağspor
yönetimi ve futbolcuları, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ı makamında ziyaret ettiler.
Ziyarette Başkan Poyraz’a
desteklerinden dolayı teşekkür
eden 1877 Alemdağspor yönetimini ve futbolcuları kutlayan
Başkan Poyraz; “Bizler kanunların verdiği yetkiler doğrultusunda size desteğimizi
sürdüreceğiz. İnşallah bu
başarının devamı gelir. 3.
Lig’de de akıtılan terin, verilen
emeğin karşılığını camia ve
ilçe olarak hep birlikte alacağımıza inanıyorum.” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig’e yükselen
Çekmeköy temsilcisi 1877 Alemdağspor
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ı ziyaret etti.
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Alışverişte Dikkat Etmeniz Gereken

7 Önemli Nokta
Alışveriş önemli bir konu. Neden önemli? Çünkü alışveriş yaparken öncelikle
paramızı, sonra zamanımızı bir ürüne yatırıyoruz. Sonra o ürüne, dolabımızda
ve hayatımızda yer açıyoruz. O ürünü üzerimize giyiyoruz, kumaş ve içerik
bazında bedenimizle temas etmesine izin vermiş oluyoruz. Çevresel etkilerini hiç saymayayım, zira tekstil, dünyayı en çok kirleten sanayilerin başında
geliyor. Kısaca biz yalnızca bir ürün almak üzere yola çıkmışken aslında arkasında bilmediğimiz çok fazla şeye de neden oluyoruz. Bu sebeple alışveriş
konusu önemli. Peki daha bilinçli bir alışveriş yapmak için hangi noktalara
dikkat edebiliriz, etmeliyiz? 7 maddede sıraladım, gelin birlikte bakalım:

Üretim Yeri

1 4
3
2 5
İhtiyaç Belirleme

Öncelikle alışverişe çıkmadan önce
yapmanız gereken ilk şey; gardırobunuzu gözden geçirmek ve ihtiyacınızın ne olduğunu belirlemek.
İhtiyacınızı belirledikten sonra,
diyelim ki bir cekete ihtiyacınız var;
alacağınız ürünün dolabınızdaki
diğer parçalarla renk ve tarz bakımından uyumlu olmasına dikkat etmelisiniz. Hatta alışveriş esnasında bir
ceket beğendiğiniz diyelim, o ceketi
dolabınızdaki hangi alt ve üst giyim
parçaları ile eşleştireceğinizi, hangi
ayakkabı ve çanta ile kullanacağınızı
hayal ederseniz doğru bir yatırım
yapma konusunda paranızı garantiye
almış olursunuz.

Trendleri
Dikkate Alma

İhtiyaç belirledikten sonra dikkat
etmeniz ve sakınmanız gereken diğer
bir konu, markalar tarafından bizlere
dayatılan trendler. Zira bir mağazaya
girdiğinizde belirlediğiniz ihtiyaç
listesinin dışına çıkmanız an meselesidir. Açıkça söyleyebilirim ki uzun
ömürlü parçalara yatırım yapmanın
ilk yolu, sırf o sezon moda diye size
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dayatılan modelleri, desenleri, renkleri dikkate almamanızdan geçiyor.
Örneğin leopar desenli bir ceketi
sırf o sezon moda diye alırsanız hem
birkaç kez giydikten sonra deseninden sıkılabilirsiniz hem de bir dahaki
sezon modası geçtiği için giymek
istemeyebilirsiniz.

Geniş Vakitte
Alışveriş

Alışverişe çıkarken dikkat etmeniz
gereken en önemli konulardan
biri elbette zaman. Ne kadar geniş
vakitte alışveriş yaparsanız, o kadar
çok düşünme fırsatı bulursunuz.
Düşünme fırsatı bulduğunuzda da,
az önce belirttiğim gibi, dolabınızdaki diğer parçaları hayal etme ve
beğendiğiniz ürünlerle kafanızda
eşleştirme fırsatınız olur. Bu sebeple
alışveriş için mümkünse geniş ve
rahat zamanları tercih etmek önemli.

Ürünün İçeriği &
Kalitesi
Benim alışveriş yaparken dikkat
ettiğim altın kuralım; kalite ve fiyat
ilişkisi. Şahsen moda sektöründe

lerden etkileniyor. Dünyaca ünlü
markaların, polyester ya da suni
deri olan ürünlerini fahiş fiyatlarla
pazara sunması da bu marka imajı
ile alakalı örneğin. Şahsi fikrim,
yalnızca 2 sezon kullandıktan
sonra deforme olacak bir suni deri
çantaya tonlarca para dökmek,
çok da akıl karı değil. Bunun yerine
malzeme olarak daha kaliteli,
uzun ömürlü ve verdiğiniz paraya
değecek bir çanta almak daha mantıklı bir alışveriş olur.

çalıştığım için bende bir meslek
hastalığı oldu, her ürünü alamıyorum. Alacağım ürünün kalitesine
dikkat ediyorum. Ürünün kalitesi
derken öncelikle kumaş kalitesinden
bahsediyorum. Sizlerin de bildiğiniz
gibi, özellikle tesettür giyimde kullanılan kumaşların pek çoğu polyester içerikli. Aslında yalnızca tesettür
giyimde değil diğer pek çok marka
için de bu böyle ama tesettür giyimde oran biraz daha fazla. Polyester
dediğimiz kumaş da petrol türevi
içeriğe sahip, nefes almayan ve insan
sağlığı için çok da uygun olmayan bir
kumaş. Bu sebeple bu tarz ürünleri
bilinçsizce alıp sonradan pişman
olmamak adına, alışveriş esnasında
beğendiğiniz ürünün içerik etiketine
bakmak önemli. İçerik etiketine ek
olarak, aldığınız ürünün uzun ömürlü
olması için dikişine ve kalıbına da
dikkat etmeyi ihmal etmeyin.

Ürünün Fiyatı
Alışveriş sırasında dikkat edilmesi
gereken diğer bir konu da ürünün
fiyatı. Az önce bahsettiğim içerik ve
kalite ile bağlantılı olarak, aslında her
ürünün bir hak ediş fiyatı olduğunu
söyleyebiliriz. Bu hak ediş fiyatı da
kumaş, işçilik, doğru kalıp, duruş,
marka imajı gibi bazı parametre-

Bilinçli tüketiciler olmak adına,
alışveriş esnasında dikkat etmek
isteyebileceğiniz diğer bir konu,
ürünün üretim yeri. Zira modanın
aslında tüketici tarafından görün-

meyen bambaşka bir yüzü daha
var. O görünmeyen yüzde, bugün
dünya tekstil üretiminin büyük bir
kısmının gerçekleştiği Bangladeş,
Kamboçya, Pakistan gibi üçüncü
dünya ülkelerindeki zorlu ve kötü
şartlarda, düşük maaşla çalışan
tekstil işçilerinin payı büyük. Ve
inanın hızlı tüketim markalarının
çoğu, bu tekstil işçilerinin nasıl
koşullarda çalıştığını çok da önemsemiyor. Eğer beğendiğiniz ürün
sizin için çok da vazgeçilmez bir
parça değilse üretim yerine bakıp
Türkiye’de üretilen ürünlere yönelmeniz, alışverişinizin hem bu çarkın
önünde bir engel olmasına hem de
yerli ekonomiye katkı sağlamasına
yarayacaktır.

Alternatifleri
Değerlendirme
ve Online
Seçenekler
Alışverişte altın kurallardan biri de
alternatifleri değerlendirmektir.
Diyelim ki bir ürün beğendiniz,
fiyat ve kalite olarak sizi tatmin
etti. Ürünü denediniz, kalıbı da
hoşunuza gitti. Hemen karar vermeyin! Zamanınız varsa, alternatifleri değerlendirmek üzere
diğer mağazaları gezin. Farklı
mağazalardan beğendiğiniz
parçaların kalite ve fiyatlarını
karşılaştırın. Günümüz
alışveriş düzeninde,
mağazaları gezdikten sonra
bakılması gereken diğer bir
yer de markaların online satış
siteleri. Zira bazen mağazadaki
fiyatlara göre, online mağazadaki fiyatlar daha indirimli olabiliyor. Ya da markalar online satışa
özel kampanya yapmış olabiliyor;
ilk alışverişinize özel indirimler gibi.
Bu sebeple alışveriş esnasında son
kural olarak markaların online web
sitelerini de ziyaret edin.

Günümüz alışveriş
düzeninde,
mağazaları
gezdikten sonra
bakılması gereken
diğer bir yer de,
markaların online
satış siteleri. Zira
bazen mağazadaki
fiyatlara göre,
online mağazadaki
fiyatlar daha
indirimli olabiliyor.

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

instagram.com/nasilgiyerim
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ALıYA ıZZETBEGOVıÇ’TEN
İNSANLIĞA MEKTUP VAR!
8 binden fazla Boşnak’ın Sırp askerler tarafından öldürüldüğü
Srebrenitsa Katliamı, tarihte yaşanan en büyük soykırımlardan biri olarak hafızalara kazındı. Üzerinden 24 yıl geçmesine
rağmen Boşnak halkı için dinmeyen bir acı olarak kalmaya
devam ediyor. Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, 4 yıl süren Bosna Savaşı’nda halkının liderliğini büyük
bir cesaret ve azimle yaptı. İşte Aliya İzzetbegoviç’ten yakın
tarihin acı gerçeklerini, Haçlı’nın vahşi yüzünü ve Batı'nın,
İslam dünyasına karşı beslediği kini anlatan; Anadolu'nun,
Kıbrıs'ın, İslam dünyasının, bağımsızlığın, bayrağın, imanın,
kardeşliğin kıymetini hatırlatacak tarihi bir mektup…

Merhaba Efendim,
Ben Aliya İzzetbegoviç. Bosna-Hersek'in
Cumhurbaşkanıyım. Sizi Devlet-i
Aliyye'nin (Osmanlı'nın) en güzel şehirlerinden birinden, Bosna Sarayı'ndan,
sizin daha sık kullandığınız haliyle Saraybosna'dan selamlıyorum. Sizlere; parçası
olduğumuz Avrupa'dan, Avrupa'nın ve
Batı'nın aslında ne olduğuna dair bazı
tecrübelerimden bahsetmek istiyorum.
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sırp
General Corceviç planlı bir şekilde
Müslüman halkı yok etmeye yönelik
politikalar uyguladı. Yapılan toprak reformuyla bize ait 10 milyon dönüm toprağa
el koydular. Birçok zengin aile, bir gecede
her şeylerini kaybetti, Müslümanlar
varlıklı uyandıkları günün akşamına fakir
bir halk olarak girdi.
Müslüman eşittir Türk, demekti. Bosna'da üç halk yaşıyordu: Müslümanlar,
Sırplar, Hırvatlar. Aslında onlar bizi
Müslüman diye ayırmıyorlardı, bize Türk
diyorlardı. Sırpların gözünde 1389 Kosova Savaşı'nda burayı fetheden Türkler
bizdik, yani Boşnaklar.
Boşnaklara sorarsınız, tarihi hafızamızda
üç tarihin çok önemli olduğunu söylerler.
Birisi bu 1918.
İkincisi Devlet-i Aliyye'nin, Bosna
topraklarından çekilmeye başladığı,
Avusturya-Macaristan'ın yavaş yavaş
hüküm sürdüğü 1878. Son olarak da
artık Türk hâkimiyetinin tamamen son
bulduğu ve Sultan Abdülhamid'in resimlerinin duvarlardan indirilip
Avusturya-Macaristan imparatorunun
resimlerinin asıldığı 1908. Babam o günleri gözü dolarak anlatırdı hep. Çünkü
1908'den sonra biz Boşnaklar çok büyük
sıkıntılar yaşadık.
İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Sırplar
ve Hırvatlar, ülkemizi ikiye ayırmaya
karar verdiler. Hangi şehirde kimin daha
fazla nüfusu varsa, o şehir o devletin

olacaktı. Sırp ise Sırbistan'ın, Hırvat ise
Hırvatistan'ın. Türklerin yoğun olduğu
bölgelerde Türkler hiç hesaba katılmadan
sayım yapılacaktı. Tuhaf olan ise Bosna'da en fazla nüfusa sahip milletin
Türkler olmasıydı. İkinci ayrışmayı Soğuk
Savaş'ın sona ermesi ve Yugoslavya'nın
dağılmasıyla yaşadık. Bu yüzyılın bizce
en hazin, en zalim, en yoksul vakitleri,
1992 ile 1995 arasına âdeta sıkıştırılmış
o felaket günlerdi. Hele insan onurunun
tamamen ortadan kalktığı, vicdanın yok
olduğu, insanlığın, evet insanlığın kaybolduğu Temmuz 1995…
Efendim! Boşnak kime deniliyor?
Sırplara ve onları himaye eden
Avrupalılara sorarsanız, Avrupa'ya,
İslam'ı yaymaya çalışan Türklere deniyor.
Peki, Türklere sorsanız nasıl bir cevap
alacaksınız? Çoğu, Boşnakları Müslüman
olmuş Slav bir ırk diye tanımlıyor.
Benim için ırk zaten önemli değil. Hele
1992-1995 arasında yaşadıklarımızdan
sonra Boşnak isminin anlamı çok değişti.
Ben, size Boşnak'ı "Kültürünü, dinini,
kimliğini sömürmeye çalışan güçlere karşı
canı pahasına direnen millet" diye tanımlasam ne dersiniz, bilmiyorum. Dedelerimizin seksen yıl önce Çanakkale'de ve
Yemen'de korumaya çalıştıkları şey neyse
bizim Saraybosna'da ayakta tutmaya
çalıştığımız şey oydu. Dünyayı sömürgeleştirmek isteyen, bunun için bazen dini,
bazen dili, bazen ırkı, bazen mezhebi kullanan işgalcilere karşı insanlığı, kardeşliği
bir arada yaşama idealini korumak için
direndik. Bu idealin adı Bosna'ydı. Boğazı
sıkıldı, kurşuna dizildi, aç bırakıldı,
tecavüz edildi, yalnızlaştırıldı ve ölüme
terk edildi...
"Savaşın üstüne savaş eklemek istemiyoruz." dediler. Silah satışına ambargo
koydular. Bu ne demekti? Bütün Sırplar
silahlıydı, ama artık ambargo sebebiyle,
direnmeye başlayan Boşnaklara silah
satışı yasaklanmıştı.
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Avrupa ve Amerika, Müslümanları,
Türkleri yani sizin deyişinizle biz
Boşnakları elimiz kolumuz bağlı hâlde
düşmanımızın önüne sürdü.
Peki, neler oldu Bosna'da?
Bosna, dört bir tarafından Sırp askerleri
tarafından kuşatıldı. Boşnaklar, tarihte
eşine az rastlanır bir direniş sergilediler.
Kendi tüfeğimizi yapmaya çalıştık, kendi
silahlarımızı üretmeye uğraştık. Şofbenden bombalar, soba borularından roketatarlar yaptık.
Ama hiç tankımız olmadı mesela. Savaşı
yaşamayan kişiye onu anlatmak çok zordur. Anlayamazsınız. Dört tarafı dağlarla
çevrili bir şehre, her taraftan ateş edildiğini düşünün. Hareket eden her şeyi vurma
emri veren bir zihniyet düşünün. Çocuk,
kadın, bebek, yaşlı ayırmayan bir yöntem
düşünün. Ağır silahlardan 700 bin merminin yağdığı bir şehrin ne hale gelebileceğini hayal etmeye çalışın. Milyonlarca
boş kovan… Elinizdeki insani malzemenin
tükendiğini… Şehirde gıda bitti, temiz
su şebekeleri yok edildi. Elektriğimiz ve
gazımız yoktu. Odun ve kömürümüz de.
Şehre giriş ve çıkış da yapılamıyordu. Bir
kuşatmaydı bu. Çocuklarımız, bebeklerimiz, yaşlılarımız açlıktan, bakımsızlıktan
öldüler.
Birleşmiş Milletler, yardım gönderiyoruz
diye bize otuz yıl öncesine ait konserveleri,
pirinç paketlerini gönderdi. Bu konserveleri sokağa koyduğumuzda, kapağını
henüz açmadan köpekler bile onların
kokusunu alıp hemen kaçıyorlardı. Savaşı
yöneten bir lider olarak aldığım en acı
haberler, kadınlarımıza ve kızlarımıza
yönelik tecavüzlerdi. Maalesef Bosna'nın
her tarafından, Mostar'dan, Srebrenitsa'dan bu tür haberler alıyorduk. Bu, Sırp
askerlere verilmiş kati bir emirdi.
Biz, Sırplara düşman değildik. Ama
Sırplar, doğrudan bizim milletimize
düşmandı. Savaşta bile olsak, inançlı birer
Müslüman olarak Kitap ne emrediyorsa
ona göre davranmak zorundaydık. Öyle
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de davrandık. Bunu, insanlık ve İslamlık
onuruyla ve gururla söyleyebilirim. Sırplar, şehitlerimizi gömdüğümüz
mezarlarımıza bile tahammül edemediler, hepsini tarumar ettiler. Sadece
mezarlarımızı değil, tarihi eserlerimizi de.
200 bin insanımızın öldüğünü, binlerce
kadınımıza ve çocuğumuza tecavüz
edildiğini, insanlarımızın açlıktan
kırıldığını ve yüz binlerce vatandaşımızın
yurtlarından kaçmak zorunda kaldığını
gördükleri halde Fransa, İngiltere, Rusya
gibi büyük devletler ne yaptı dersiniz?
Onlardan sadece Saraybosna'ya uygulanan ambargoyu kaldırmalarını istediğimiz
zaman, Güvenlik Konseyi toplandı ve
talebimiz işte bu modern ve demokrat devletler (!) tarafından reddedildi. Ben hem
onların hem Sırpların bana karşı işlediği
suçları affedebilirim, askerlerime karşı
işledikleri suçları da. Ama söyleyin, hangi
sabır, hangi vicdan, hangi inanç onların
kadınlarımıza ve kızlarımıza yaptıklarını
affettirebilir? Asla affetmeyeceğim!
Mladiç, askerleriyle birlikte Srebrenitsa'ya
girdiğinde yakılmış evler, yıkılmış camiler
ve okullarla karşılaştı. Sokaklarda tek bir
insan bile yoktu. Büyük bir keyifle gezindiği caddelerde "Nihayet Türklerden
intikamımızı alıyoruz, artık onları
Avrupa'dan tamamen kovmanın
zamanı geldi." diye konuşuyor, askerlerini tebrik ediyordu.
Türk'ün evladı unutma!
Ben Aliya. Boşnakların içinde herhangi biriyim. O gün bütün Avrupa bizi
yapayalnız bıraktı. Üç gün içinde sekiz
bin vatandaşımızı katlettiler ve toplu
mezarlara gömdüler. Binlerce kadınımıza tecavüz ettiler. Binlerce çocuğumuzu
yetim bıraktılar. Henüz mezarlarını
bulamadığımız kaç kardeşimiz daha var,
bilmiyoruz. Önce hepsini sıraya dizip tek
tek öldürmeye başlamışlar.

İki yüz bin canımızı kaybettiğimizde,
binlerce kadınımız karınlarında kocalarını öldüren askerlerin bebekleriyle terk
edildiğinde, yirmi dokuz günlük bebeklerimiz öldürülüp toprağa düştüğünde
Avrupa'nın anlattığı şeylerin koca bir
yalan olduğunu anladık.
Amerikan Başkanı George Bush'a toplama kamplarını, tecavüzleri, ambargoyu
delilleriyle gösterdiğimde verdiği tepki
dünyanın nasıl yönetildiğini öğretti bana.
Petrol için Irak'a bir gecede savaş açan
ama buna demokrasi kılıfı uyduran, yıllarca Afganistan'da, Pakistan'da, Afrika'da,
Filistin'de, Hindistan'da askeri operasyon
yapan Amerikan Başkanı, anlattıklarımı
dinledikten sonra tek bir cümle söyledi
bana: "Bosna bizim meselemiz olamaz,
o, Avrupa'nın bir iç meselesi."
Unutma, Türk'ün evladı!
Sömürgeciler, bütün ilkeleri kendi menfaatleri için koyuyorlar ve kendi çıkarlarını korumak için denklem kuruyorlar.
Onların demokrasi dedikleri, hürriyet
dedikleri, aidiyet dedikleri, barış ve
hoşgörü dedikleri ilkeler, Saraybosna'da,
Srebrenitsa'da, Mostar'da toprağın altına
gömüldü.
Hem de çok acı hatıralarla. Biz, kendi
çocuklarımız en azından tebessüm edebilsinler diye yaşadıklarımızı yeni nesillere anlatmıyoruz, anlatmayacağız. Ama
sen, bizim yaşadıklarımızı sakın unutma!
Onlar askerleriyle, basın ve medyasıyla, kurumlarıyla çok güçlüler. Onların
güçlerinden değil, ikiyüzlü olmalarından
kork.
Biz, senin kardeşin olduğumuz için
öldürüldük, boğazlandık, tecavüze
uğradık.
Senin hafızana sahip olduğumuz için
toplu mezarlara gömüldük, yok edildik.

Türk'ün Evladı,
Bizim korumaya çalıştığımız sancak,
Yemen'de, Çanakkale'de, Filistin'de,
Kırım'da, Açe'de, Türkistan'da korunmak istenen sancaktı. O, ne bir dinin, ne
bir ırkın, ne bir dilin, ne bir mezhebin
sancağıydı. İnsanlığın, tek başına insan
olmanın temsiliydi.
Sömürgecilerin karşısında sakın yere
düşme. Biz, Çanakkale'den sonra direnişi
devam ettiren nesiliz. Sen, direnişin değil,
dirilişin nesli olacaksın. Korumak için
değil, düzen kurmak için çalışacaksın.
Sen varsan biz olacağız. Sen ayaktaysan
biz yaşayacağız.
Ama unutma!
Sömürgeciler, seni tamamen Asya'ya
sürmek için planlarını adım adım işletecekler. Bir gün sıra sana da gelecek. Seni
yok etmek için bin yıldır hazırlananlar, bir
gün bile durmadan çalışıyorlar.
Sen Türk'sün. Bir ırk, bir din, bir mezhep
değilsin, olamazsın.
Batı, Haçlı Seferlerini düzenlerken
Araplara Arap demiyordu, Türk diyordu.
Çanakkale'de Kürtleri boğazlarken onlara
Kürt demiyordu, Türk diyordu. Ne zaman
ki onların çıkarı için yeni devletlere ihtiyaç duydu, Arap'a Arap demeye başladı.
Seni ondan, onu senden ayırdı. Bugün de
Kürt'ü senden, seni Kürt'ten ayırmak için
gece ve gündüz çalışıyor.
Türk'ün Evladı,
Sen var olmak zorundasın.
Bu yüzden bir ve beraber olmak zorundasın.
Sömürgecilerin tezgâhıyla saflara ayrışmamalısın.
Türk'ün Evladı;
bizi, onların bize yaptıklarını ve
sorumluluğunu sakın unutma…
Aliya İzzetbegoviç
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Bir yandan akademik çalışmalarınıza
devam ederken bir yandan da farklı
kurumlarda aktif olarak görev alıyorsunuz.
Bu bağlamda temel motivasyon
kaynağınız nedir?
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15 TEMMUZ’UN
PERDE ARKASI
KAHRAMANLARINDAN

Tıp dünyasındaki başarısı, 15 Temmuz’da gösterdiği özveri ve şahsına münhasır zarafeti ile adından söz ettiren
idealist bir profesör Zehra Neşe Kavak. 15 Temmuz
gecesini başhekimliğini yaptığı Academic Hospital’da
geçiren; 38 yaşında profesör ve anabilim dalı başkanı
olan, yurt içi ve yurt dışında elde ettiği başarılarla
ülkemizi gururlandıran Kavak ile bir araya geldik ve
o gün yaşananları, akademik başarılarını ve motivasyon kaynaklarını konuştuk. Buyrunuz…
Kariyerinizin ilk yıllarına dönersek, bu kutsal meslek
ile yolunuz nasıl kesişti? Tıp üzerine eğitim almaya
nasıl karar verdiniz?

Ortaokul yıllarımda başarılı bir öğrenciydim. Dönem
birincisiydim liseyi bitirdiğimde. 9.83’tü not ortalamam.
Annemin ve babamın ortaokulu bitirene kadar hiçbir veli
toplantısına geldiklerini hatırlamam. Ama lisede dönem
birincisi olduktan sonra annem bütün veli toplantılarına gelmeye başladı. Sonra üniversitede hangi bölümü
seçmem gerektiğiyle ilgili konuşmalar ön aldı. Ben ailenin
en küçüğüyüm, benim bir büyüğüm eczacıdır. Tıp sektörüyle doktorluk üzerinden olmasa da eczacılık üzerinden bir aile ilişkisi kurmuştuk zaten. Babam özellikle tıbbı
seçmemi istedi. İşletme okumak istiyordum önceleri, sonra
sonra ikna oldum, çalıştım ve tıp fakültesine girmeye hak
kazandım. Şimdi yıllar sonra geriye dönüp baktığımda
iyi ki bu bölümü seçmişim diyorum. Binlerce doğum
gerçekleştirdim, bir o kadar insanın da hayatına dokundum. Bunun verdiği doygunluk hissine paha biçilemez.
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Sabır ve çalışmak, çalışmak ama önünüze
bir hedef koyarak çalışmak. İşin sırrı organize
olmakta ve bir hedef belirleyerek çalışmakta.
Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Arzulayacaksınız,
önünüze sizi motive edecek belli hedefler
koyacaksınız. Çalışarak ve inanarak ilerlediğiniz
zaman bir şekilde kapılar size açılıyor. Bir ingiliz
düşünür, “Önüme çatallı yollar geldiği zaman
hep az çiğnenmiş yolları seçtim, çok çiğnenmiş
olandan gitmedim.” der. Başarının sırrı biraz
böyle; risk almak, başkalarının gittiği yollardan
gitmemek, yeni seçimler yapmak, başarı odaklı
olmak ve çok çalışmak. Ben hep öğrencilerime
derslerde şunu söylerim: ‘’Hayatta hiçbir zaman
mevki ya da para için çalışmayın. Her zaman
başarı için çalışın. Çünkü başarı için çalışırsanız
diğerleri zaten gelecektir.’’ Başarı için çalışmak
önemli. Mevki beni fazla enterese etmedi hiçbir
zaman. Hep başarmak için çalıştım. Sonuçta da
bunun ödülünü aldım zaten.

Perinatoloji alanında çok sayıda makaleniz
var ve bu alanda ‘’Dünya Perinatoloji
Derneği” Yönetim Kuruluna seçilen ve
sekreterliğine atanan ilk ve tek Türk doktoru
olma ünvanına sahipsiniz. Akademik alanda Türkiye’yi temsil etmek, ilk olmak nasıl
bir duygu?

Birçok alanda ilklere imza atmanın gururunu
yaşıyorum. Bu duygu insanı daha çok çalışmaya
teşvik ediyor. 38 yaşında profesör oldum. Cerrahi
bilimlerde bu kadar genç yaşta profesör olan,
bir üniversitenin cerrahi branşında anabilim
dalı başkanı olan ilk kadındım. Yurt dışında ise
2004 yılında Dünya Perinatoloji (Gebelik Bilimi)
Derneği Yönetim Kurulu’na seçildim. Bu derneğe
seçilen ilk Türk doktordum. 2 sene sonra bütün
dünyadan sadece 30 üyesi olan ve kadın doğum
alanında dünyadaki en saygın kuruluşlardan bir
tanesi olan Uluslararası Perinatoloji Akademisi'ne
üye seçildim. Buraya seçildiğim zaman da ilk ve
tek Türk doktordum. 4 sene sonra da Dünya Bilim
ve Sanat Akademisi'ne üye oldum. 2 sene sonra
da Albert Einstein tarafından kurulan Dünya
Bilim ve Sanat Akademisi'nin mütevelli heyetine
seçildim. Bunlar benim büyük mutluluk duyduğum olaylardandır.

Bugüne kadar ‘’hala başaramadım’’
dediğiniz bir şey var mı?

Başarmak güzel bir duygu ama sanıyorum başarı
yolundaki tecrübeniz daha değerli. Heyecan
duyduğum, denemek istediğim şeyleri denerim
ve insanın çalışarak, inanarak yapamayacağı şey
olmadığına inanırım. İnsan, “oldum, tamamım”
dememeli, önüne hep yeni hedefler koymalı.
Yeni hedefler oldukça yeni başarılar da gelecektir
haliyle.

Çok sayıda ödül sahibisiniz,
aralarında sizin için kıymeti
daha yüksek olan bir ödül var mı?

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 15 Temmuz’un
anısına gerçekleştirilen ve Çekmeköy Belediyesi
tarafından düzenlenen “İhanet ve Direniş” Kısa
Film yarışmasında 15 Temmuz’un Gizli Kahramanları adı altında hazırladığımız kısa filmimizle
Çekmeköy Belediye Başkanımız Sayın Ahmet
POYRAZ’ın elinden aldığım ödülün çok ayrı
yeri var tabii. Bunun yanı sıra; 2016 yılında, EBA
tarafından verilen “En İyi Hastane Yöneticisi”
ödülünü aldım. Söz konusu ödülden önce de
Hindistan’da Dünya Kadın Liderlik kongresinde
‘’Süper Başarılı Kadın Ödülü’’nü almıştım. Oxford
kökenli bir kuruluş olan Europe Business Assembly (EBA) tarafından verilen ‘’En İyi Hastane”
ödülüyle de sağlıkta kalite anlamında çıtayı
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oldukça yükseltmiş olduk. Nitekim ortaya koymuş
olduğumuz fark yurt içinde de takdir gördü ve
2018’in ilk ayında, Eshab-ı Kehf Vakıf Kültür Eğitim
ve Araştırma Derneği tarafından verilen “Yılın Sağlık
Ödülü”ne hastanemiz layık görüldü. 2018’ de de
ABD’de verilen ‘’Best Quality Leadership Award
2018’’ödülüne layık görüldüm. Son olarak 2019 yılında bir grup bilim, kültür ve sanat insanı tarafından
kurulan TÜMBİFED tarafından ‘’Jüri Özel Ödülü’’nü
aldım.

öğrendim, 22.15 sularında. Evimiz Kısıklı’da, cadde üzerinde, Sayın Cumhurbaşkanı’na komşuyuz.
Eşimle beraber büyük bir heyecanla hemen caddeye
çıktık, olaylar geliştikçe yaralı haberlerini alır almaz
hastaneye koştum ve tüm ekibimle beraber sabaha
kadar canla başla çalıştık. İnanılmaz bir geceydi.
Tekrar olmaması dileğiyle.

Ödül meselesine, hediyenin ve takdirin büyüğü,
küçüğü yoktur diye bakıyorum. Takdir edilmek motivasyonu artıran özel bir duygu. Her ödülün ardından
Academic Hospital’ı hem bilim alanında hem hizmet
anlamında daha iyi bir kurum yapabilmenin yollarını, yöntemlerini geliştirmek üzere yeni hedefler
belirliyoruz. Her ödülün hayatımdaki yeri, anlamı
farklıdır. Nasıl çocuklarını ayırmazsa bir anne, ödüller
de aynen böyle, her biri çok kıymetli benim için.

Herkes son derece sağduyu ve dayanışma içindeydi,
yaşlı biri kurşun yarası olduğu halde ‘’Önce gençlere
bakın.’’ gibi kahramanca, kendini feda edercesine bir
söylemde bulundu. Bu söylem beni çok etkiledi...

Kısa bir süre önce İstanbul Kent Üniversitesi
Rektörlüğüne atandınız. Nasıl bir misyon ve
sorumlulukla hareket ediyorsunuz?

Kent Üniversitesi, kadın ve engellilere pozitif
ayrımcılık yapan bir üniversite. Marmara Üniversitesi
Vakfı’na bağlı. Kurucu rektör olarak görev
üstlendiğim üniversitenin mütevelli heyeti
başkanlığını, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın
eşi Berna Yılmaz yapıyor; 7 kişilik mütevelli
heyetinin 6’sı kadınlardan oluşuyor.
Kız öğrencilerin eğitim hayatına yeterince
katılamamasından, meslek sahibi olamamasından,
iş hayatında uzmanlaşamamasından ve hayattan
geri kalmalarından rahatsızlık duyduğumuz için,
eğitim hayatlarında yardımcı olmak amacıyla kız
öğrencilere %50 burs desteği veriyoruz. Bunun yanı
sıra, ilk 5 tercihlerini İstanbul Kent Üniversitesi’nden
yana kullanmaları halinde, +%30 Tercih Bursu ile
destekliyoruz. Böylece gençlerimize %80’lere varan
bir destek sağlamış oluyoruz. Gençlere ve ülkemize
iyi hizmet verebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Rektörlüğün yanı sıra Academic
Hospital Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevini yürütüyorsunuz. Bizler, 15
Temmuz’da hastanenizi insanlara
açtığınızı biliyoruz. O geceyi biraz
anlatır mısınız?

15 Temmuz gecesi hiç unutamayacağım
gecelerdendir. Üzerimden tank geçmiş
gibi oldum diyebilirim. 15 Temmuz
gecesi darbe girişimi olduğunu eşimden

Şehit ve gazi yakınlarıyla da yakından iletişim
kurduğunuz muhakkak. Unutamadığınız bir
ayrıntı var mı o gece yaşananlara dair?

15 Temmuz gecesi ve
sonrasında silahtan
korkmayan, mermiden
kaçmayan, canı pahasına vatan toprağını
koruyan çok sayıda
şehit ve gazinin tedavisi
hastaneniz bünyesinde
gerçekleşti. Geri
dönüp baktığınızda o gün
yaşananları
nasıl okuyorsunuz?
Bir defa, bir
daha böyle bir
olayın tekrar-

lanmamasını yürekten diliyorum. Bu vatan
topraklarında yaşayan kimse bunu hak
etmiyor. Birlik, beraberlik içinde ülkemiz
için çalışan insanlarız her birimiz.
Dönüp baktığımda da kenetlenmiş
ve birlik olmuş bir halk görüyorum.
Olay başlangıcını takip eden yarım
saat, 45 dakika içinde Sayın Cumhurbaşkanımız görüntülü telefonla
halkımızı sokaklara çıkmaya davet
ettiği andan itibaren o tabloyu
hala unutamıyorum. Bomboş olan
Kısıklı Caddesi’nde, yüzlerce, belki
binlerce kişi birdenbire bir akın şeklinde birikti.

15 Temmuz’u unutmamak,
unutturmamak adına sizce neler
yapılabilir?

Öncelikle 15 Temmuz’u bizim gibi
yaşayanların unutmasının mümkün
olmadığı kanısındayım. Milli Bayram ilan
edildi bildiğiniz gibi. Her yıl anmalarla,
törenlerle şehitlerimizi anıyoruz. Çeşitli etkinlikler, kitaplar, makaleler, söyleşiler gerçekleştiriliyor. Daha detaylandırılıp geliştirileceğine
inanıyorum. Şunu bir kez daha gördük ki güçlü bir
bağımız var milletçe. Bu son derece gurur verici.

ZEHRA NEŞE KAVAK KİMDİR?
Zehra Neşe Kavak, 1963 yılında İstanbul, Kısıklı’da dünyaya gelmiştir.
1986'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş, 1987'de tıpta
uzmanlık sınavını takiben Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde kadın hastalıkları ve doğum ihtisasına başlamıştır.1990-1991
yılları arasında Londra'da bulunan St. Thomas’s Hastanesi’nde ihtisas
süresine sayılmak üzere çalışmıştır. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde doçent olmuş, 2000-2001 arasında aralıklı olarak Londra’da
King’s College hastanesinde perinatoloji üzerine çalışmalarda bulunmuştur. 2004 yılında Londra'da bulunan King’s College hastanesinden Fetal
Tıp diploması almıştır. 2001 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde Fetal Tıp (Perinatal Tanı ve Tedavi) ünitesini kurmuş, aynı yıl profesör olmuş ve başhekimlik görevine atanmıştır. 2001-2005 yılları arasında
Marmara Üniversitesi hastanesinde başhekimlik görevinde bulunmuştur.
2002-2006 arasında Marmara Üniversitesi Rektör Danışmanlığı vazifesini
sürdürmüştür. 2002 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı'na seçilmiştir.
Bu görevi iki dönem boyunca yapmıştır. Perinatoloji Bilim Dalı Başkanlığı
görevini 2002 -2012 yılları arasında sürdürmüştür. Uluslararası dergilerde
yayınlanmış 72, ulusal dergilerde yayınlanmış 105 adet makalesi, 11 adet
yönettiği tamamlanmış asistan ihtisas tezi, 98 adet yurtdışı bildirisi olan
Kavak, 68 kez dünyanın çeşitli ülkelerine perinatoloji ile ilgili uluslararası
toplantılarda konuşma yapmak üzere davet edilmiştir. Kendisi birçok ulusal ve uluslararası bilimsel derginin yayın kurulunda görev yapmaktadır.
2004 yılında Einstein ve Oppenheimer tarafından kurulan Dünya Bilim ve
Sanat Akademisine (World Academy of Art and Science) üye olup 2008
yılında da Akademinin mütevelli heyetine üye seçilmiştir. Bu görevlere
seçilen ilk Türk’tür.

15 Temmuz
bize şunu
gösterdi:
Milletçe çok
gururlanacağımız,
güçlü bir
bağımız var.

Röportaj: Mehtap Efesoy
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Çekmeköy Modafen Yüzme Takımı, Brezilya’da düzenlenen Yüzme Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olarak Türk yüzme tarihine adını yazdırdı.

8-23 Mayıs 2019 tarihleri arasında Brezilya’nın Rio de Janeiro
kentinde yapılan 13. ISF Dünya
Okullar Yüzme Şampiyonası’nda
dünya şampiyonu olan Çekmeköy
Modafen Yüzme Takımı, Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ı
ziyaret etti. ABD, Almanya, Çin,
Brezilya, Fransa gibi güçlü ülkeleri
geride bırakarak şampiyon olan
gençlerin mutluluğunu paylaşan
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz şunları söyledi: “Biz 10 yıldır
gençleri kötü alışkanlıklardan uzak
tutmak için spora yönlendirmeye
çaba sarf ediyoruz. Bunun için
uygun mekanlar geliştiriyor ve organizasyonlar düzenliyoruz. İlçemizdeki diğer kurumların da spora sahip
çıkmaları geleceğimiz adına beni çok mutlu ediyor. Artık bu çabalarımızın
karşılığını şampiyonluklarla alıyoruz. İlçemize 1 ay içinde iki büyük gurur
yaşatan Modafen ailesini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”
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Geleneksel Sanatlar…
ZAMANA YENİLMEYEN BİR ZANAAT:

SEPET ÖRMECİLİĞİ

Sepet sözcüğü, etimolojik olarak
Farsça’da hasır kova anlamına gelen
sapad kelimesinden türemiştir.
Hasır; Anadolu’da ve diğer kültürlerde yapılmış olan sepetlerde
genelde bitkisel uzuvlardan tercih
edilen ve çokça kullanılan malzemelerdendir. Sepet, değişik nesneleri koymaya, saklamaya, taşımaya
yarayan saplı veya kulplu kaptır.
Sepet örme ya da sepet dokumacılığı; eğirilmemiş bitkisel lifleri
sepet formuna dönüştürme işlemini ifade eder. Sepet yapımcıları
da bu işi meslek olarak edinen kişilerdir. Sepet örücülüğü, lifleri birbiri
içine geçirme ya da dokuma ile
genelde bir kap elde etmek üzere
gelişmiştir. Sepetler, ilk dönemlerden itibaren istenilen forma
eğrilen ince ağaç dallarından, asma,
yaprak liflerinden, ipten ve sonraları
da telden ve plastik gibi doğal
olmayan malzemelerden yapılır.
Çeşitli işlevleri görmesiyle birlikte
toplumdaki geleneksel rollerinden
kaynaklanan kültürel bir öneme
sahiptir. Bu anlamlar yerel, ekolojik,
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toplumsal, ekonomik, metafizik
etkenlere bağlı olarak gelişmiştir.
Sepetler, tüm kültürlerde işlevsel
olduğu kadar simgesel ve estetik
değerlerle yüklü el yapımı nesnelerdir.
Tüm kültürlerde sepetler genelde;
saz, hayıt, söğüt, kestane, fındık,
saman sapı, böğürtlen, rafya, kamış
gibi malzemelerden üretilmişlerdir.
Sepet örme işlemi, insan yapımı ilk
tekstil yüzeyi oluşturma durumu
olarak düşünülmelidir. Liflerin parmaklarla işlenmesi ya da örülmesi
parmak dokumacılığını yaratmıştır.
Dolayısıyla parmak dokumacılığı ya
da parmakla örme işlemi ilk tekstil
tekniklerinden sayılmaktadır. Sepet
örme zanaatının insanlar tarafından
icat edilmesi bir yana, zaman içinde
gelişen tekniklerle sepetçilik insan
yaşamının önemli bir öğesi olmuştur. Dünyadaki tüm kültürlerde
kullanılmış olan sepetin, en eski el
zanaatı olduğu konusunda derin
tartışmalar öne sürülmektedir. İlk
insanın yiyeceğini saklaması, koruması ve taşıması için bulunduğu
ortamın doğal malzeme liflerinden
faydalanarak sepet ürettiği öne
sürülmektedir.

SEPETLER,

TÜM DÜNYANIN

ORTAK

KÜLTÜRÜDÜR

Geçmişten günümüze toplumlardaki sepetler; bulundukları ortam,
yaşam biçimleri, inançlar, örf, adet
ve geleneklere göre formlarında,
stillerinde ve ölçütlerinde işlevlerine
göre farklı özellikler taşırlar. Erzak,
yemek, taşıma, av ve balık avı kabı,
ölçüm birimi, oyuncak, ev eşyası ve
giyim kuşam malzemelerini koruma
kutusu gibi çeşitlilik içinde üretilmiş; dini törenler, mezar ve gömü
ritüellerinde çok önemli roller üstlenmişlerdir. Sepet, taşıma özeliğinin
yanı sıra ilk endüstriyel kalıp sayılır.
Paleolitik dönemde, çömlekçilikte kap kacak kalıbı olarak işlev
görmüştür. İnsanın tekstile yönelik
çalışmalarının nasıl başladığı tam
olarak bilinememekle birlikte, konuyla ilgili çeşitli varsayımlar üzerinde
durulmaktadır. Büyük olasılıkla ilk
kumaş denemeleri hayvan kürkleriydi. Kürkler, geniş düz yüzeyleri ve
kolay bükülebilirliklerinden dolayı
çok farklı amaçlarla kullanılmıştı.

İnsan vücudu bu postlarla kolayca örtünebilmiş, vücut ikinci bir deri
tabakası ile kaplanarak
soğuk, rüzgâr ve güneşten
korunma sağlanmıştır. Kuzeydeki soğuk bölgelerde yaşayan
ilk insan toplulukları, deri ve post
ile vücutlarını soğuktan korumuş,
erkekler ayaklarına postlardan
botlar giymiştir. Deriden yapılan
bütün bu malzemeler, milattan
öncelere kadar tarihlenebilmiştir.
Yerleşik yaşama geçilmeden önceki
evrelerde, yeryüzündeki daha sıcak
bölgelerde de avcılıkla geçinen ilk
insanlar, avlandıkları hayvanların
postları yanı sıra; sazlar, yapraklar ve
otlarla yaptıkları örtülerle giyinmeye
başlamıştır. Giysi olarak; kemikler,
balık kılçıkları, dallar ve ağaç dikenleri ile tutturulmuş yapraklar kullanılmıştır. Ancak, başlangıçta bunları
tutturabilmek için uygun ağaç
dalları, eğilebilen ince sivri dalcıklar
kullanılırken düğümleme tekniği
bulunduktan sonra, yaprakların sapları birbirine düğümlenip eklenmek

suretiyle giysiler elde edilmiştir. Bu
teknik daha sonraları saz ve otlara da
uygulanmıştır.
Sepet; Anadolu’da ve dünyanın diğer
bölgelerinde kültürün, geleneğin ve
ritüelin getirdiği doneleri, işlevsel
olarak taşıyan objeler kapsamında
karşımıza çıkar. Bu yüzden yaşamsal
değerinden bir şey kaybetmeden ve
teknolojinin getirdiği mekanikleşme
sürecine yenilmeden yüklendiği
değerleri günümüze kadar taşımayı
başarmıştır. Bir başka deyişle, sepet
örücülüğü diğer el zanaatlarından
ayrıcalıklı bir özelliğe sahip olup halen özgünlüğünü korumaktadır.

GÜLÜZAR ÇEVİK
Aydın Üniversitesi
Öğretim Görevlisi ve Çini Sanatçısı
glzrakar@hotmail.com
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dönmesi, dengesizlik;
düşecek ya da bayılacakmış
gibi olma, uyuşma ya da
karıncalanma gibi belirtiler,
kişiyi dehşet içinde bırakır.
Kişi o an kalp krizi ya da felç
geçirmekte olduğunu
zannederek yoğun bir “ölüm
korkusu” ya da “felç olma
korkusu” yaşar. Bazen de
başında bir tuhaflık, sersemlik, kendisini ya da çevresini
bir garip ya da değişik hissetme gibi duyguların ortaya
çıkmasıyla,
“kontrolünü kaybetmeye” ya
da “çıldırmaya başladığını”
düşünerek kendisine ya da
çevresindekilere zarar vermekten korkmaya başlar.

PANİK
BOZUKLUĞUN
TEDAVİSİ
MÜMKÜN!

Panik
Bozukluk
Belirtileri

Kalbiniz deli gibi atıyor,
nefes alamıyormuş, hatta
deliriyormuş gibi hissediyorsanız yaşadığınız bu
sıkıntılı durum panik bozukluğa işaret ediyor olabilir.
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Bir panik atak, birkaç dakika içinde zirveye ulaşan ve
aşağıdaki belirtilerden en
az dördünü içeren yoğun
bir korku veya rahatsızlık
başlangıcıdır:

Panik Atak Olduğumuzu
Nasıl Anlarız?

ataklar herhangi bir zamanda ve yerde olabilir. Mağazada
alışveriş yaparken, sokakta yürürken, araba kullanırken
hatta evde kanepede otururken bile panik atak
geçirebilirsiniz.

Panik ataklar bir tür korku yanıtıdır. Vücudunuzun tehlikeye, strese veya heyecana normal tepkisinin abartılı
olarak yansımasıdır. Panik atak belirtileri aniden gelişir ve
genellikle 10 dakika içinde zirveye ulaşır. Nadiren bir saatten fazla sürer, en çok 20-30 dakika içinde sona erer. Panik

Bir panik atak, sizi ölmek üzere olduğunuz hissine
kaptırabilir, ancak genellikle ataklar zararsızdır. Hiçbir neden yokken birdenbire başlayan göğüs ağrısı, göğüste
sıkışma, çarpıntı, nefes alamama, terleme, titreme, üşüme
ya da ürperme, bazen de bulantı ya da karın ağrısı, baş

• Çarpıntı ya da hızlanan
nabız
• Terleme
• Titreme
• Nefes darlığı veya boğulma
hissi
• Göğüs ağrısı
• Mide bulantısı veya karın
ağrısı
• Baş dönmesi ve baygınlık
hissi
• Ateş basması
• Parestezi (uyuşma veya
karıncalanma hissi)
• Derealizasyon (gerçek
olmayan hisler) veya
duyarsızlaşma
(kendinden geçme)

• Kontrolü kaybetme ya da
delirme korkusu
• Ölüm korkusu
Hastaların, panik bozukluk
teşhisi öncesinde sıklıkla acil
polikliniklerine başvurdukları
dikkate alındığında, hastaları
“senin bir şeyin yok” diye
evlerine göndermek yerine
bir ruh hekimine sevk etmek
oldukça akılcı bir taktiktir.
Böyle yapılmadığında; hastalar bu şikayetleri bedensel rahatsızlıklar ile açıklanmadığı
ve panik nöbetleri sürdüğü
müddetçe doktor doktor
dolaşma eğilimindedirler. Bu
da gereksiz birçok tetkikin
tekrar tekrar yapılmasına,
zaman ve emek israfına yol
açmaktadır. Üstelik hastanın
şikayetleri azalmadan devam
etmektedir. Panik bozukluk
teşhisi ruh hekimi tarafından konulmalıdır. Teşhis
sürecinde amaç, belirtilerin
bedensel ve diğer ruhsal
rahatsızlıklardan ayırt edilmesidir. Bu amaçla ayrıntılı
fiziksel muayene, çeşitli kan
tetkikleri, görüntülemeler ve
gerekirse diğer branş hekimlerinden konsültasyon istenir.
Panik Bozukluk tedavi edilmediği taktirde kişide ikincil
olarak depresyon başlayabilir.

Panik atak,
sizi ölmek
üzere
olduğunuz
hissine
kaptırabilir,
ancak
genellikle
ataklar
zararsızdır.

Tedavi
Yöntemleri
• İlaç tedavisi
• Psikoterapi
• Nefes egzersizleri
• Bilgilenmek
• TMS, alkol, uyuşturucu
maddelerden uzak durmak
• Fiziksel egzersiz
Tedavi sürecinde mutlaka bir
uzmandan yardım alınarak
ilerlenmelidir.

Dr. Selin Birgül BARAN
Psikiyatri Uzmanı
Moodist Psikiyatri ve
Nöroloji Hastanesi
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ROMA’NIN DUYGUSU:
RENKLİ IŞIKLARI, SİYAH-BEYAZ
İZLEME KADERİ
Bir filmden bahsederken duygusu ve ruhunu dile getirebilmek çok mühim bir mesele. Filmin, size duygu ve ruhtan
bahsettirebilmesi başlı başına alkışlanacak unsurdur. Ama
ya sonra...

Filmde ‘’İyi Erkek’’ Yok
Peki, Cuaron’un öz
yaşamışlığındaki bencil
bakışı nereye koyacağız?
Yani, kendi hayatındaki
erkeklerin tamamına
yakınının insan olmaktan
uzak olması -böylesine
gri alanlı bir filmde- neredeyse tamamen kadın
bakışlı, daha doğru bir ifadeyle “anti-erkek” duruş,
sergilemesi doğru mu?

Filme ruhunu veren şeylerin başında senaryo geliyor.
Fakat belki daha da önemlisi iyi bir işleyiş. Ruh, duygusuz
olamaz. Duygu, ruhsuz işe yaramaz. Sinemada hem duygu
hem de ruh ortaya koyabilmek kolay değil. Baştan sona
tutarlı ve samimi bir çaba gerekir. Türünüz ve yönteminiz
ne olursa olsun bir sinema filminin ruh-duygu irtibatını
sağlayabilmesinin yegâne yolu, yönetmenin samimiyetidir.
Evet, sadece yönetmen. Zira filmin sahibi yönetmendir
(ticari işlerden bahsetmiyorum elbet).

Peki, yönetmenin
samimiyetini nasıl anlarız?
Esasında çok kolay. Nasıl olduğunu izah etmek zor. Ama
çok kolay. Cevap şu ki bazen sadece hissederiz. İzleyici sadece hisseder. Sinemacılarsa hissetmenin dışında fark eder.
İzleyiciye ulaşan duygunun ve ruhun nasıl olabildiğini fark
eder. Anlamlandırır.
Aslına bakarsanız film eleştirmek de tam olarak bu. Bir
eleştirmenin filme dair yapması gereken, filmde ruh-duygu
olup olmadığını söylemek ve sebeplerini irdelemek.
Roma’yı bu açıdan ele almak gerek. Roma, kesinlikle ruhu
ve duygusu olan bir iş. Yönetmenin, meseleye bakıştaki
samimiyetinden şüphe duymuyorsunuz. Zaten film de
yönetmenin çocukluk döneminden, ailesinde yaşadıklarından ve elbette kendi bakış açısından mülhem bir iş.
Alfonso Cuaron, çocukluğundan kalan ve -belli ki- bütün
hayatını etkileyen o duyguyu bize iletebilmek için “film dili”
dediğimiz başlıklarda özgün dokunuşlar yapmaya çalışmış.
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En başta film, genel olarak geniş açı lens ile çekilmiş. Bu,
mekâna odaklanabilmemizi sağlıyor. Kamera genelde
uzakta kalarak özne ile izleyici arasında fiziksel mesafeyi
koruyor. Geniş açı ve objeye uzak çekimler sebebiyle “flue”
alanlar azalıyor ve izleyicinin hep büyük resme bakabilmesi sağlanıyor. Yanı sıra, kamera genelde sabit. “Pan” ve “tilt”
çokça kullanılmış. Sinemanın en eski ve temel hareketlerinden olmasına rağmen bu iki yöntem film diline tutarlı bir
katkı sağlamış. Şaryo (kayma hareketi) da birçok sahnede
Cuaron’un duyguya ve ruha yaklaşıp uzaklaşma latifesine
hizmet etmiş. Filmin siyah-beyaz olması, hem dönemsel
olarak duygunun izleyiciye akışını kolaylaştırıyor hem de
genel olarak gri alanlarla dolu film hikâyesinin bütüncül
manasına hizmet ediyor.
Buraya kadar her şey çok güzel. Alfonso Cuaron, son
dönemlerin en iyi filmlerinden birine imza attı. Katıldığı
her festivalde ödüle boğulması, Oscar’da neredeyse her
kategoride yarışması ve sinema çevrelerinde “eleştirenin
dövüleceği bir ortam” oluşması da bunun göstergesi.

Film Netflix’te yayınlandı, Türkiye’de
vizyona girdi. O sebeple spoiler
vermek gibi bir endişemiz olmadan
devam edelim.
1960’ların sonu, 70’lerin başında
Meksika’dayız. Orta sınıf ailelerin
yaşadığı mahallenin adı Roma. Filme
ismini veren bu mahallede elbette
ülkenin genelinde daha steril bir
hayat yaşanıyordur. Öğrenci olayları,
baskı sistemi senaryonun ana
hattının kıyısında dolaşıyor.
Filmin merkezinde Cleo (bakıcı) ve
Sofia (anne) var. Her iki kadın da
erkeklerden yana dertli. Sofia’yı eşi
terk ediyor. Cleo’yu ise sevgilisi bir
gece faydalandıktan sonra artık
arayıp sormuyor. Ve Cleo hamile
kalıyor. Karnındaki çocuğun babasını
buluyor ama hakarete maruz kalıyor
ve kendine dönüyor. Sofia ise 4 çocuk
annesi ve biyokimyager. Ekonomik

özgürlük ya da makam gibi bir derdi
yok. Ancak eşi aldatıyor ve terk ediyor. Çocuklarıyla baş başa kalıyor. Bir
yerden sonra Sofia ve Cleo
birbirlerine yoldaş oluyor.
Filmde kusursuz insan yok. Herkesin
kusurları var, hayat gibi. Ancak filmde
“iyi erkek” de yok.
Cuaron’un hayatında belki böyledir.
Ancak sanat bu denli öznel olduğu
kadar, bu denli öznel olamayacak kadar da nesneldir. Yönetmen Cuaron,
yaşadıklarını anlamak yerine, kendine
bunları yaşatanları anlatmak ve hatta
tahkir etmek yolunu tercih etmiş. Bu
niyetle film yapılabilir elbet. Ancak
sorun şu ki filmin genel dili, duygusu
ve ruhu buna müsait değil.
Özetle Roma, teknik olarak başarılı,
özgün ve iddialı. Ancak bütünlüklü
olarak duygusu ve ruhu itibariyle
öfkeli. Sinematografik dile uymayan
bir alt hissiyat, filmin kusursuzluğunun önündeki mani.
Kadın ve cinsiyet hikâyelerinin ciddi
ekmek sağladığı bir dönemde böyle
bir filmin yapılıyor olmasının niyetini
sorgulamak istemem. Niyet okumak
burada gereksiz. Çünkü hakikaten
başarılı bir filmle karşı karşıyayız.
Ancak başarı, her zaman duygu ve
ruh manasına gelmiyor.

Roma, kesinlikle
ruhu ve duygusu
olan bir iş. Yönetmenin, meseleye
bakıştaki samimiyetinden şüphe
duymuyorsunuz.
Zaten film de
yönetmenin
çocukluk döneminden, ailesinde
yaşadıklarından ve
elbette kendi bakış
açısından
mülhem bir iş.

ABDÜLHAMİT GÜLER
Yönetmen ve Film
Eleştirmeni

35

Dini Bilgiler

Diyanet İşleri Başkanlığınca
düzenlenen “Yaz Kur’an Kursları”
okulların tatile girmesiyle başladı
ve camiler çocuk sesleri ile buluştu. Camilerin minik yüreklere
de açık olduğunun hatırlatıldığı ve
camide cemaatle namaz kılmanın
sevdirilmeye çalışıldığı proje ile
Müslüman kimliğinin pekişmesi, bu
sayede birlik ve beraberlik duygularının yerleşmesi hedefleniyor.

Cami İle İlk Tanışma

Çocukta dini düşüncenin gelişip şekillenmesinde aileden sonra camiler ve
Kur’an kursları en önemli yere sahiptir.
Bu yüzden cami ve kurs görevlisinin tutum ve davranışlarının çocuk
üzerinde derin etkiler bırakacağı
unutulmamalıdır. Gerek cami cemaati
ve gerekse görevlilerin, çocukların da
en az büyükler kadar camiye gelmeyi
hak ettiklerini peşinen kabul etmeleri
gerekir. Çocuğun camide yaramazlık
yapması, koşuşturması, gülüp eğlenmesi herkes tarafından tabii karşılanmalıdır. Çocuk için, dinle ilgili ilk
bilgi ve tecrübenin kazanıldığı sosyal
mekân olan cami ve Kur’an kurslarında, öğretimden ziyade uygulamalı
bir eğitimle dini ve ahlaki duyguların
yanı sıra karşılıklı sevgi-saygı, bir
arada yaşama ve paylaşma gibi güzel
davranışların kazandırılması önem arz
etmektedir.
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Çocuk ve Dini Duygu
Çocuklar dini duygulara yatkın olarak
dünyaya gelirler. Ancak çocuğu
ailesi biçimlendirir. Birtakım değerleri,
gelenek ve alışkanlıkları, üzerinde
uzlaşılmış kuralları, ayrıca aidiyet ve
ait olmama duygularını çocuğa aile
aşılar. Hz. Peygamber: “Çocuk İslam
fıtratı üzere doğar. Sonra ailesi onu
Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar…” diyerek buna işaret etmiştir.
Çocukların doğuştan din duygusuna
sahip olduklarını söyleyen Psikolog A.
Vergote şunları kaydeder: İnsan sadece etten, kemikten ve kandan ibaret
maddi bir varlık değildir. Onu diğer
canlılardan ayıran doğuştan sahip
olduğu ruh ve duygu zenginliğidir.
İnsan sosyal bir varlıktır. Sevmek,
sevilmek, bir inanca sahip olmak,
kendisini değerli ve güçlü hissetmek ister. Bu da ancak bir aileye, bir
topluma, bir vatana ve bir dine bağlı
olmakla mümkündür.
Eğitimci Prof. Dr. Yurdagül Mehmedoğlu da dinin birey için gerekliliğini
şu sözlerle açıklar: Din insanın bedensel zevklerini ve ihtiyaçlarını gidermesinin yanı sıra ona ruhunun isteklerini
de dikkate almasını öğretir. Ayrıca
sosyal gruba iyi ve doğru hedefler
gösterir…

Din Eğitimi
Ne Zaman Verilmeli?
Gelişim özelikleri incelendiğinde
çocuklarda, her konuda olduğu
gibi din eğitimi açısından da küçük
yaşların tercih edilmesi elbette önemlidir. Özellikle 0-7 yaş ihmal edilmemesi gereken kritik dönemdir. Çocuk
bu dönemlerde dini konuları sorgular
ve kavramaya çalışır. Anne-babalar
çocuklarının; özellikle bu dönemlerinde bitmek bilmeyen sorularına
bıkmadan, olumlu ve doyurucu
cevaplar vermelidir. Çocukların en çok
merak ettikleri ve anlamaya çalıştıkları
konuların başında Allah, ölüm, cennet-cehennem, sevap-günah gibi kavramlar gelmektedir. Bu arada aileler,
bilmedikleri soruların cevaplarını da
öğrendikten sonra vereceklerini söylemekten çekinmemelidir.
Zira çocukta dini uyanışın bir bakıma
inşa süreci olan bu dönemde doğru
bilgilendirilmesinin yanı sıra aile
içerisinde teneffüs edilen duygu ve
örnek davranışlara da şahit olunması
son derece önemlidir.
Her çocuk sosyal becerileri ve ahlaki
davranışları anne-babasıyla birlikte
bizzat yaşayarak tecrübe eder. Ailede
başlayan güzel davranışların kazanıl-

ması, okulda artarak devam eder ve
çevrenin de desteği ile başarıya ulaşır.
Bu yüzden anne-babanın söz dilinden
çok hal dili etkili olacaktır. Bir başka
ifadeyle konuşup nasihat etmekten
çok, bizzat örnek olmanın daha kalıcı
olacağı şüphesizdir. Yalan söylememek, sözünde durmak, yardımsever
olmak, herkese ve her şeye karşı merhametli olmak ve çalışkan olmak gibi
erdemli davranışların kazanılmasında
çocuk hep rol model olarak gördüğü
anne-babasını örnek alacaktır.
Sevgili Peygamberimiz: “Çocuklarınızı, toprağı işler gibi işleyin.” derken güzel davranışlarla çocukları şekillendirmenin önemine işaret etmiştir.
Zira istenilen her şeyin yazılabileceği
beyaz ve boş bir sayfa gibidir çocuklar… Hz. Ali de Hz. Peygamber’in bir
başka vasiyetini hatırlatır: ‘’Çocuklarınızla 7 yaşına kadar çocuklaşın,
oynayın. 7-15 yaş arası çocuklarınızla
arkadaş olun ve onlarla istişare edin.
Bu peygamber ahlakıdır.’’

Nasıl Bir Din Eğitimi?
Okul öncesi dönemde çocuğun rol
modeli hiç şüphesiz ailesidir. Eğitim-öğretim açısından oldukça önemli
olan bu dönemde çocuk, konuşmaya
başladığı ve etrafını tanıma gayreti
içerisine girdiği dönemden itibaren
kendisine Yüce Allah’a dua etmesi ve
“Allah korusun, Allah yardımcın olsun,

Allah’a emanet ol” gibi özlü sözler ve
kısa metinli ayetler öğretilmelidir.
Öte yandan yerdeki ve gökteki tüm
varlıkların Yüce Allah tarafından
yaratıldığı, insanın diğer varlıklardan
daha üstün tutulduğu, çocukların ise
Allah tarafından daha çok sevildiği
uygun bir dille anlatılmalıdır. Bütün
canlıları koruyan, besleyip büyüten
Yüce Allah’tır. Güzel meyveleri, yemekleri ve içecekleri bize bahşeden;
rengârenk çiçeklerle, sevimli hayvanlarla dünyamızı süsleyip neşelendiren
O’dur. Özellikle doğayla baş başa
kaldığımızda çocuğumuza Allah’ın;
akıl, ruh ve beden sağlığımızın yanı
sıra, sayısız güzellikleri hep bizim
için yarattığını söylemek, bütün bu
nimetlerin bize olan yararlarından
bahsetmek yerinde olacaktır. Böylece
küçük yaşta çocuğumuza, sadece baktığını görmeyi değil, olup biten her
şeyin farklı boyutlarını da görebilme
inceliğini kazandırmış oluruz.

Allah’ın seven, koruyan, hoş gören,
affeden, cezadan çok ödüllendiren
Yüce Yaratıcı olduğunu öğrenmelidir.
Hz. Lokman’ın oğluna, “yavrucuğum”
diyerek sevecen bir ifadeyle Yüce
Allah’ı ve O’na karşı görev ve sorumluluklarımızı hatırlatması, yolumuzu
aydınlatması açısından önemlidir
(Lokman/31,13-14).
Korku kültürüyle, zorla benimsetilen
davranışlar çocuğun ikiyüzlü olmasına
sebep olacağı gibi, dini değerlerden
soğumasının, hatta dinden uzaklaşmasının da önünü açacaktır. Zorla
dua ezberletmek, ezberlemediğinde
cezalandırmak, yaramazlık yaptığında
Allah’ın kendisini cehennemde yakacağını söylemek ve benzeri korkutucu
söylemler ise bir çocuğa yapılan en
büyük kötülük olacaktır.

Çocuk, olup bitenleri anlamakta
zorlansa da şuuraltı beslenmiş olacağından ilerideki hayatında, zihnine
nakşedilen bu cümleleri anlamaya
çalışacaktır. Bu birikim çocuğun hayatına ve düşüncelerine yön verecektir. Bireyin ilk sosyalleşme alanı olan
aile, aynı zamanda ilk dini tecrübeleri
yaşadığı ortamdır. Çocuğun soruları,
gelişim aşamaları göz önünde tutularak basit, doğru ve sade bir şekilde
cevaplandırılmalıdır. Öncelikle çocuk;
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NEREYE GİDİLİR?
Aphrodisias Antik Kenti
Karacasu ilçesi, Geyre Mahallesi sınırları içinde yer alan Aphrodisias
Antik Kenti, Menderes (Meander) Irmağı’nın bir kolu olan Dandalaz
(Morsynus) Çayı’nın oluşturduğu bereketli vadide, denizden yaklaşık
600 metre yükseklikte bir plato üzerinde yer almaktadır. Tarih boyunca, içinde bulunduğu nehir havzasının doğal özelliklerinden beslenen
kentin Antik Dönem’deki en büyük zenginlik kaynağını ise kentin
kuzeyinde, Babadağ eteklerinde yer alan mermer ocakları sağlamıştır.

Aydın

İKLİMİ EN GÜZEL ŞEHRİMİZ

Bereketleri toprakları ile Evliya Çelebi’yi derinden etkilemiş
olan Aydın, ülkemizin en güzel illerinden biri… Seyahatname’
sinde “Dağlarından yağ, ovalarından bal akar.” diyen Evliya
Çelebi, Aydın’ın ne denli güzel bir şehir olduğunu bu sözlerle
bizlere aktarmıştır. Tarihin derinliklerine inildiğinde birçok
medeniyete ev sahipliği yaptığı gözlemleniyor bu kadim kentin. Yollukları hazırlayın, Aydın’a gidiyoruz!..

Şehrin İsmi Nereden Gelmektedir?
Aydın ilinin ilk çağlardan beri
birkaç kez adı değişmiştir. Önceleri ''Antheia'' adıyla anılan şehir,
M.Ö. XIII. yüzyılın Batı Anadolu
kıyılarına gelen Traklarca ele geçirilerek yeniden yapıldı ve ''Tralles''
adını aldı. Milattan önce meydana
gelen şiddetli depremde şehir
yerle bir olunca Bizans İmparatoru
Andronikas kenti yeniden kurdurdu. Bundan dolayı kente ''Andropolis'' (Andronik Kenti) denildi.
Selçuklular Anadolu'ya geldikten
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sonra uç beylerinden Menteş Bey
bölgeyi ele geçirmiş ve kente ''Güzelhisar’’ adını vermiştir. Beylikler
döneminde yöreye Aydınoğulları
egemen oldu. Yöre Aydın Eli, kent
de ''Aydın Güzelhisarı'' diye anılmaya başlandı.
XV. ve XVI. yüzyıllardaki Osmanlı
sayım defterlerinde ''Nefs-i Güzelhisar der Liva-i Aydın'' ve ''Aydın
Eli'' diye geçer. XIX. yüzyılda Aydın
eyaletinin merkezi Güzelhisar'dı.
Sonra kent ''Aydın'' adını aldı.

Yerleşim tarihi M.Ö 5. bin yıl ortalarına kadar uzanan Aphrodisias, M.Ö
6. yüzyılda küçük bir köy görünümünde iken, M.Ö 2. yüzyılda Menderes
Vadisi'ndeki yoğun şehirleşme döneminde kent devleti (polis) statüsü
kazanmıştır. M.Ö 1. yüzyılda Roma ile yakın ilişkilere sahip olan Aphrodisias,
daha sonra Roma İmparatoru olarak Augustus unvanını alacak olan Octavian tarafından ‘’Tüm Asya’dan kendime bu kenti seçtim’’ sözleriyle koruma
altına alınmış ve Roma Senatosu tarafından M.Ö 39 yılında vergi muafiyeti
ve özerklik gibi ayrıcalıklar tanındıktan sonra hızla gelişmeye başlamıştır.

Eklemedir koca konak
Eklemedir koca konak ekleme aman aman,
Nazlı da yarim yine yine geldi aklıma.
Nasıl edeyim başımdaki sevdaya aman aman,
Aman aman dostlar yoldan geldim yorgunum,
Orta da boylu bir güzele vurgunum.
Bizim bağın menekşesi al olur aman aman,
Âlem de sevdiğine de yanar kul olur.
Sevdiğini alamayan del olur aman aman,
Haydi haydi gidelim aynalı konağa üçümüz.
Taze de şeftalidir bizim yükümüz.

Dilek Yarımadası

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli
Parkı; dünyada bir örneği daha olmayan, bir
yandan Akdeniz’den Kafkasya’ya kadar kıyılarda
yayılım gösteren neredeyse tüm bitkilerin doğal
olarak bir arada görüldüğü botanik bahçesi,
yırtıcı kuşları ve vahşi hayvanları ve tüm bunları çevreleyen su altı zenginlikleriyle bir doğal
kara alanı; diğer yandan da yüzlerce kuş türünü
barındıran, zengin balık çeşitleriyle bir delta
ve bütün bunları çevreleyen tarihi ve kültürel
zenginliklere sahip bir doğa harikasıdır. Aydın ili
sınırları içerisinde toplam 27.598 hektar bir alana
sahip olan Milli Park Kuşadası, Söke ve Didim ilçe
sınırlarında kalmaktadır. Bu alanın 10.908 hektarı
1966 yılında Milli Park ilan edilen Dilek Yarımadası’na aittir. Yarımadanın güneyine bitişik Büyük
Menderes Deltası 1994 yılında Milli Park’a dahil
edilmiş olup 16.690 hektar büyüklüğündedir.
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Saplı Ada

Milet Müzesi

Aydın‘ın Akbük ilçesinde Akbük Körfezi içerisinde yer
alan Saplı Ada, doğal güzelliği ve muhteşem manzarası
ile Aydın’ın mutlaka görülmesi gereken yerleri arasında yer alıyor. Yüzyıllar önce bölgede oluşan volkanik
patlamaların, lav akıntılarının toplanması sonucu
oluştuğu düşünülen adada isminden de anlaşılacağı
gibi deniz seviyesinin düşük olduğu zamanlarda kıyı
şeridi ile ince bir bağlantı yolu açılmaktadır. Deniz seviyesinin yüksek olduğu zamanlarda ise bu yol yaklaşık
diz seviyesine kadar yükselmektedir.
Akbük Tepelerinden izlenen, Akbük manzarası yanında
Saplı Ada harika bir görüntü oluşturuyor. Ada doğal
sit alanı olarak korunması nedeniyle üzerinde yapı ve
inşaat iznine izin verilmiyor. Yaklaşık 8 hektar alanda
sadece ağaçlar bulunmaktadır. Ayrıca adadaki toprak
altında volkanik kül tabakasını da görmek mümkündür.

Milet Müzesi 1973 yılında
açılmıştır. Genellikle Milet’te
bulunmuş olan arkeolojik eserlerin teşhirine yönelik hazırlanmıştır. Havuzlu bir hol ile bu
hole açılan biri asıl salon, diğeri
de daha küçük olan ikinci bir
salondan oluşur. Burada M.Ö.
XV. yüzyıla tarihlenen Miken
seramikleriyle, Arkaik, Klasik,
Helenistik, Roma, Bizans,
Selçuklu ve Osmanlı çağlarına
ait eserler sergilenmektedir.

Kurşunlu Manastırı

Ne Alınır?

Ne Yenir?

Davutlar’a yaklaşık 10 km. uzaklıkta yer alan Kurşunlu
Manastırı’nın 11. yüzyıl Bizans yapısı olduğu tahmin edilmektedir. Manastırda yemekhane, kiler, mutfak, keşiş
odaları, revir, şapel (küçük kilise), mezarlık, manastır
surları, sur mahzeni ve savunma odaları gibi bölümler
mevcuttur. Şapelin tavanındaki fresklerde İkonaklastik
Dönem’de simgesel ve geometrik motifler ile 9. yüzyılın
ikinci yarısında İkonaklastik Dönem’den sonra dinsel
olaylar ya da kişiler betimlenmiştir.

Karacasu bölgesinden
geçiyorsanız toprak
ürünler alabilirsiniz.
Kapadokya bölgesinde
meşhur olan toprak
çömlek yapımı atölyelerine burada da rastlayabilirsiniz. Aydın merkezde
bulunan dükkanlardan el
yapımı deri aksesuarlar
edinebilirsiniz.

Yuvarlama, keşkek, zeytinyağlı börülce, çine köfte, kırlı
kızartması, paşa böreği, enginar yemeği, çingene pilavı,
ısırgan ve kedirgen kavurma, cilav, arap saçı, kulak çorbası,
tahinli pide, turunç reçeli, kabak tatlısı, kuru incir arası ceviz,
zerde, muhallebi, sütlaç, aşure, lokma, pelvize tatlısı burada
tadabileceğiniz lezzetler arasında.

Güvercinada Kalesi

Aydın-Nazilli bölgesi
insan ömrünün en
uzun olduğu bölgelerden biri. Bunda da
doğal ve sağlıklı beslenmenin büyük etkisi var. Hal böyle olunca doğal
ürünleri alınacaklar listenizin en başına yazabilirsiniz.
Doğal zeytin ve zeytinyağı, kuru ve yaş incir ayrıca
deve sucuğu da buradan heybenize koyacaklarınız
arasında. Arıcılığın gelişmiş olmasından dolayı doğal
arı balınızı da temin ettiniz mi tamamdır!

Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi’nde bulunan Güvercinada Kalesi, Kuşadası Körfezi’nin ağzında, limanı
koruyan bir konumda yapılmıştır.
Güvercinada üzerinde, Barbaros
Hayrettin Paşa tarafından yaptırılan
bir iç kale ve İlyas Ağa tarafından
yaptırılan surlar yer almaktadır. Bu
surlar Mora İsyanı sırasında adalardan
ve denizden gelebilecek saldırıları
önleyebilmek için yaptırılmıştır. Surlar
adayı çepeçevre saracak şekilde
yaklaşık 3 metre yüksekliğinde
inşa edilmiştir. Kalenin yapımında
kullanılan taşlar Yılancıburnundan
getirilmiştir. Surların güneyinde doğu
yönüne cepheli merdivenlerle çıkılan
yuvarlak kemerli ve iki kule ile korunan kale giriş kapısı yer almaktadır.
Kuzey kule beşgen, güney kule ise
silindirik biçimdedir. Kapı üstündeki
kitabe boşluğu daha önce burada bir
kitabenin olduğunu göstermektedir. Surların inşa kitabesi, kuzeydeki
kule duvarı üzerinde bulunmaktadır.
Kitabe 4 satır ve 20 mısradır.
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Aydınlı Ünlüler

Adnan Menderes

Şükran Güngör

Haluk Kurtoğlu

Hülya Süer

İsmet Sezgin

Rıdvan Dilmen

Kulak Çorbası
Malzemeler
250 gr kuşbaşı et
1 su bardağı mantı
1 çay bardağı nohut
1 soğan
1 yemek kaşığı salça
sıvıyağ
yeteri kadar su
nane, az karabiber, kimyon
limon suyu
Yapılışı
Nohutu bir gece önceden
ıslayın ve ertesi gün kuşbaşı
etle birlikte haşlayın. Eti kavurun (Dilerseniz eti kıyma
yapıp küçük toplar halinde

de içine atabilirsiniz).
Suyunu salıp çeken ete sıvı
yağ ilave edip birkaç dakika
daha kavurun. Soğanları
ilave edip ara ara karıştırın.
Kavrulan soğanlara salçayı
ilave edip kavurmaya devam edin. 5-6 su bardağı kadar kaynar su ilave edin ve
karıştırın. İyice kaynadıktan
sonra mantıları ve nohutu
ilave edip baharatlarını da
ekleyin. Mantılar pişinceye
kadar ocağı kapatmayın.
Pişen çorbaya limon suyu
da ilave edip servis yapın.
Afiyet olsun.
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BİREBİR EĞİTİMİN ADRESİ

TEÇÖM

2014’ten bugüne, ilçedeki ilk ve ortaokul
öğrencilerini girecekleri
sınavlara hazırlamak ve
okul derslerine yardımcı
olmak amacıyla hizmet
veren TEÇÖM (Test Çözüm
Merkezi), bu yıl toplam
1410 ilk ve ortaokul
öğrencisini, 5 kültür
merkezinde ağırlayarak
2018/2019 eğitim-öğretim
dönemini yine dolu dolu
geçirdi.
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Yunus Emre, Adnan Menderes, Turgut Özal, Hamidiye ve
Ömerli Kültür Merkezlerinde bulunan 12 derslikte öğretmenlerimiz tarafından verilen eğitimden bugüne kadar
13 bine yakın öğrenci istifade etti. Öğrenci ve velilerin
yoğun ilgi gösterdiği kurslarda kış döneminde İngilizce,
matematik, Türkçe, fen bilgisi, sosyal bilgiler ve din
kültürü dersleri verilirken yaz döneminde ise matematik,
İngilizce ve değerler eğitimi dersleri verilmektedir.

TEÇÖM’den Başarılı
Öğrencilere Belge
TEÇÖM, bir yandan eğitim dönemi içerisinde öğrencilere
bol bol test çözdürerek öğrencilerin sınavlara hazırlanmasına ve okul derslerine yardımcı olurken diğer yandan
da vicdan sahibi, bilinçli, vatanına milletine hayırlı nesiller
yetiştirmeyi ilke edindi.

Eğlenirken
Öğrenmenin
Adresi:
TEÇÖM Yaz Okulu
Güz dönemindeki derslerin yanı sıra Test
Çözüm Merkezleri yaz okulunda da öğrencilere eğitim vermeye devam ediyor. Öğrencileri
sıkmadan, öğrendiklerini unutmamaya yönelik
olarak hazırlanan müfredat ile eğlenerek öğrenmenin sağlanmasını amaçlıyor. Haziran ayında
başlayan TEÇÖM Yaz Okulu, ağustos ayında
da devam edecek. Böylelikle geleceğimizin
teminatı çocuklarımız hem yaz aylarını çeşitli
aktivitelerle değerlendirecek hem de eğlenerek
öğrenmenin tadını çıkaracak.

Yüzlerce öğrencinin ücretsiz ders desteği aldığı TEÇÖM,
her yıl kurslara katılan öğrencilere katılım belgesi vererek
öğrencilerin başarısını ödüllendirdi. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında okul ve kurs başarısı 85’in üzerinde
olan birçok öğrenciye başarı belgeleri öğretmenleri
tarafından takdim edildi.
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TEK YÜREK
İstiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkan
bir milletin hafızalara kazınan direnişi: 15 Temmuz…
O geceyle alakalı çok şey yazılıp çizildi. Bir yanda aziz şehitlerimizin inancı, cesareti, direnişi… Bir yanda da kendi
halkına silah doğrultan darbeci askerlerin ihaneti… Oysa
bundan sonraki en büyük ihanet; bu direnişin ne uğruna,
kime karşı, hangi saikle yapıldığını unutmaktır.

Unutmamak ve unutturmamak adına, Çekmeköy Belediyesi – Açık Fikir Platformu öğrencileri 15 Temmuz Darbe
Girişimi ile ilgili duygu ve düşüncelerini kaleme aldı.

İKİ YÜZ ELLİ
İnsanı, yaratılanlar içerisinde en
değerli kılan, akıllı ve irade sahibi
oluşudur. Bir odun parçasını değerli
kılan, marangozun günlerce
uğraş sonucunda ortaya çıkardığı
oyuklar ve ince işlemelerdir. Beyaz
bir kâğıdı değerli kılan, üzerindeki mürekkepten çok, mürekkep
aracılığıyla mesaj veren kelimelerdir. Bir vatanı değerli kılansa sadece kişinin o vatana ait olmasıdır.
Çünkü vatanın değerli olması için
bir nedene ihtiyacı yoktur. Vatan
her daim el üstündedir.
Gönül rahatlığıyla bunu söyleyebilmemin nedeni, güçlü bir tarihe
sahip olmak dışında, vatan sevdalısı
bir nesille büyümem. Çanakkale’de
nice zaferler yazan dedeleri gibi
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şehadet şerbetini içen, 15 Temmuz
darbecilerinin babasını vurduğunu
görüp yardım etmeye koşarken
zalimlerin kurşununa hedef olan
Abdullah Tayyip Olçok ve yine 15
Temmuz Darbe Girişimi’nde şehit
olup cesedine ancak beş gün sonra
ulaşılabilen Engin Tilbeç gibi kahramanlarla tanışmam.

Bu darbe teşebbüsü bana hep şu
dörtlüğü hatırlatır:

YEK VÜCUT
SAHİP ÇIKAMADIKLARIMIZ…
15 Temmuz Demokrasi Zaferi. Bir sayı,
üç kelime. Hepsi bundan ibaret değil.
Yürek var üç kelimenin arasında. Tankın
üstüne çıkıp, altında ezilen yürekler.
Altında çiğnenirken yücelen yürekler.
Nice tankı taşırdı bu yürekler aslında.
İhanet ağır geldi. Namusuna sahip
çıkan şerefler var. Hainin kafasına sıkan
cesaret var! Nene Hatunlar, On beşliler,
altmış ton taşıyan Seyitler var. Can
verdikten sonra bile, en büyük silahını,
imanını bırakmayan neferler var. Böyle
bir teslimiyeti üç kelimeye sığdırmak
mümkün mü? Serdengeçtileri neresine
koyacaksın bu üç kelimenin? Babasının
dönüşünü bekleyen Ayşe’yi, tanka taş
atan Fatma’yı, Ümitleri nereye sığdıracaksın?

Bastığın yerleri "toprak" diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

15 Temmuz bizler için büyük bir ders.
Sahip olduklarımızın değerini bilmiyoruz. Bunu açık bir şekilde gördük.
Acziyetimizi gördüğümüz gibi.
Kanımızı bozmuşlar bizim. Bu milletin evlatlarının, yıllardır aynı ekmeği
yediklerimizin, aynı sudan içtiklerimizin ihanetine uğradıysak bu bizim
acizliğimizdir.

donmuş gençleriydi. Gençliğinde sahip
çıkamadıklarımız…
‘’Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim
ve irfanın müspet fikirlerini veriniz.
Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.’’
Mustafa Kemal ATATÜRK.

Hala bir umut var, gördük. Gençliğe,
ümitlenebileceğimiz bir gençliğe sahip
olduğumuzu gördük. Bir kısım gençlerin kaynayan kanlarını donduramamışlar daha. Ancak az kaldı maalesef.
15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi,
gençliğin üzerinde oynanan oyunlara
kıyasla, hiçbir şey. Dün darbe yapmaya çalışanlar, iki gün öncesinin kanı

Yusuf ERİM
Çekmeköy AİHL - 11. Sınıf

HER ÖLÜM BİR KAHRAMANLIK DESTANIDIR

15 Temmuz gecesi hakkında pek
çok metin ve kitap yazıldı. Ancak
ne zaman 15 Temmuz’la ilgili bir
sohbete ortak olsam ya da bir
metne rastlasam boğazım düğümlenir, tek kelime dahi edemem.
Çünkü söylenmesi gereken her
şeyi aslında 250 şehidin hepsi teker
teker söylemiştir.
İrem Perihan MUTLU
Şehit Ömer Halis Demir KAİHL - 11. Sınıf

15 Temmuz’da Türk halkının
demokrasiye nasıl sahip çıktığını,
nasıl birlik olduğunu gördük. Bazı
vatan hainleri ülkemize darbe
yapmaya kalktı fakat asıl darbe Türk
milleti tarafından onlara yapıldı.
Türk milleti her yerdeydi; sokakta,
köprüde, meydanda tankın altında
ve üstünde yani yerde ve gökteydi. Her şey tersine dönmüştü.
Gözlerinde korku olan onlardı.
Tarihimize bakıldığında anlarlardı
ama biz bir kez daha Türk halkının
yenilmeyeceğini ispatladık.

Genci, yaşlısı, çocuğu, kadını ve
erkeğiyle herkes sokaktaydı. Herkes
farkındaydı. Demokrasimiz her
şeyimizdi. Ellerimizden kayıp gitmesine izin veremezdik. Ne pahasına
olursa olsun durdurmalıydık onları
ve başardık.
O gece her ölüm bir kahramanlık
destanıydı. İman dolu yüreklerden
çıkan sesler dünyayı inletiyordu. O
gece al bayrağımızı elinde sallayan
her insan geçilmezdi, dokunulmazdı.

Umarım böyle bir geceyi bir daha
yaşamayız. Bizler için, vatanı için
ölen şehitlerimize Allah’tan rahmet
diliyorum.

Şehri Nisa ORAL
İstanbul Üsküdar Lisesi - 10. Sınıf
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ALLAH, TUZAK KURANLARA
KARŞILIK VERENLERİN EN HAYIRLISIDIR
İMAN DOLU YÜREKLER…
15 Temmuz, memleketimizin bağımsızlığının en önemli
sembollerinden biridir. 15 Temmuz, görünen ve görünmeyen faillerinin, Türkiye konusundaki düşmanlıklarına
karşın neler yapabileceğimizi anlatan bir destandır. Saat
22.05’i gösterdiğinde Ankara semalarında uçan uçakların
haberini aldığımızda, her ne olursa olsun memleketimiz
için birtakım şeylerin ters gittiğinin ailecek kanısına
varmıştık. Hemen ardından gelen, boğazın trafiğe kapatılması haberiyle beraber babam evden çıktı ve olanları
anlamak için mahallenin büyüklerinin acil durumlarda
toplandıkları yere gitti. Ben ise o sırada kendimi tutamıyor ve onunla gitmeye çalışıyordum. İzin vermedi ve
haberleri evden takip etmemi söyledi. Onun çıkmasının
ardından evimizin yakınındaki askeriyelerden tankların çıktığını öğrendik. Kulağımda çınlayan
sala seslerini hatırladıkça tüylerim hala diken diken
olur. Kendimi dışarı attığımda resmen mahşer yerinde
gibiydim. Eline Türk bayrağını alan çıkmış, tekbirler getiriyorlardı. Derin bir nefesten sonra yürümeye başladım.
Hedefim Madenler Meydanı’na gitmekti. Yolun yarısında
babam aradı ve annemle beni emniyet müdürlüğünün
önünde beklediğini söyledi. Hemen oraya yöneldik.
İnsanların gözündeki adanmışlığı ve ne pahasına olursa
olsun Hakk’a yürüme sevdasını gördüm. O geceyi orada
geçirdik, tabi ardındaki 1 haftayı da. Ve ben gerçekleri
o zaman gördüm: Bir milletin yıkılamazlığını gördüm,
iman dolu serhatları gördüm, Türk milletinin ululuğunu
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ve korkusuzluğunu gördüm. Böyle bir iman boğulmazdı,
boğulamazdı… Sözlerimi, istiklal şairimiz Mehmet Akif
Ersoy’un şu dizeleriyle bitirmek benim için şereftir.
Sarılır, indirilir mevki'-i müstahkemler,
Beşerin azmini tevkîf edemez sun'-i beşer;
Bu göğüslerse Hudâ'nın ebedî serhaddi;
"O benim sun'-i bedî'im, onu çiğnetme" dedi.
Âsım'ın nesli. diyordum ya, nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek.

Geceleyin bir ülkeyi ele geçirip yok
etmeyi düşünecek kadar gözü dönmüştü yurtta sulh harekâtçılarının.
Gece, herkes evindeyken milletin
kendi iradesiyle seçtiği yönetime el
koymaya çalıştılar. ‘’Kontrollü darbe’’
diyerek insanların ayaklanmamasını
istediler bu ülkede. Vatanımızda
en son yapılan 1980 darbesinin
üstünden 36 yıl geçmesine rağmen,
Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmak kolay değil. Cüretkâr
bir biçimde anayasanın öngördüğü
düzeni ortadan kaldırmak hiç kolay
değil. Devlet ortadan kaldırılıncaya
kadar ortada egemenlik adına hiçbir

şey kalmaz. Hiçbir din, mezhep, ırk,
kişi, kurum, parti vs. darbeyi kabullenemez. Aziz milletimiz; vatanını
korumak, darbeyi önlemek için eli
silahlı cuntacı askerlerin karşılarına geçti. Kendi vergileriyle alınan
mermilerle şehit oldu. Milletimizin
iradesi, iman gücü, vatan ve bayrak
aşkı çok şükür ki diri.
"Onlar tuzak kurarken Allah da
tuzaklarına karşılık veriyordu. Hiç
kuşkusuz Allah tuzak kuranlara
karşılık verenlerin en üstünüdür"

(Enfal/30)

Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...
O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,

KABUK BAĞLAMAYAN BİR YARA…

Yaralanmış tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!

İçimde kanayan bir yara, hiç
kabuk bağlamayan. Bir yaranın
iyileşmesi için kabuk bağlaması
gerekir. Ama anladım, bu yara kabuk bağlayacak türden değil. Hiç
unutmam o geceyi. Sesler yükseliyor, insanlar sokağa dökülmüş,
direniş gösteriyor. Herkesin gözü
yaşlı. O zaman bilmiyorum tabii o
gecenin anlamını, haberlerden öğreniyorum. Sonra tekrar
anlıyorum ki bu yara kapanacak
gibi değil. Biraz zaman geçiyor,
tekrar iyileşeceğimi zannediyorum. Ama sanki birileri tırnağıyla
söküyor yarayı, yeniden kana-

Mehmet Akif Kara
Çekmeköy AİHL - 11. Sınıf

Allah bir daha ülkemizde
15 Temmuzlar yaşatmasın. Tüm
şehitlerimizin ruhları şad olsun.
Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın
demokrasi!

maya başlıyor. İçim kan ağlıyor.
Masum insanlarımız, şehitlerimiz
vuruldukça bu döngü yineleniyor. O teröristler canımızı yakıyor.
Arkada kalan gözü yaşlı analar,
babalar, koca bir vatan, şehitlerine
ağlıyor.
15 Temmuz ülkemizin birlik
günüdür. Ülke olarak birlik olduğumuzda neler yapabileceğimizi
gösterdiğimiz gündür. 15 Temmuz ve daha niceleri, ülkemizi
bölmeye çalışanlar hep olacaktır.
15 Temmuz gecesini gördükten
sonra eminim ki yine başaramay-

Rabia Özay
Fatma Talip Kahraman KAİHL - 11. Sınıf

acaklar. Biz, ülkemiz için yan yana
oldukça asla başaramayacaklar.
Tüm şehitlerimize Allah’tan
rahmet, ailelerine sabır diliyorum.

BEYZA GÖK
Ümraniye Anadolu İHL - 11. Sınıf
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Ev Yapımı Lezzetler
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Yaz aylarının vazgeçilmez keyfi

PİKNİK

Isınan havanın ve yeşeren doğanın hormonlarımıza yapmış
olduğu etkiyle kendimizi balkon ve teraslara, güneşin ısıttığı
park ve bahçelere çoktaan attık bile.
İster bir orman sessizliğinde hamak keyfinde, ister bahçede çimlerin üzerinde, ister sahilde dalga sesleriyle... Nerede olursanız
olun, bir ağaç gölgesi bulun. Doğanın, huzurun tadına doyun.
Piknik sepetinizi doldurun.
Karpuz, peynir ve ekmek... Çitlemeye çekirdek... Mangal için
biraz et... Ekmek arası lezzet...
Hadi olsun afiyet, hoş sohbet ve muhabbet.
İpini alan gelsin, topunu kapan gelsin. Büyükler ve çocuklar hep
birlikte eğlensin. Doya doya zıplamak, yeşil çimenlerde koşmak,
papatyaların arasında kaybolmak serbest!
Bu ay sizin için hem görünümüyle hem de lezzetiyle mutlu
edecek iki pratik piknik tarifi seçtim.
Ev yapımı galeta, yanında da buz gibi limonata. O-la-la...

GALETA
Malzemeler

EV YAPIMI LİMONATA

Malzemeler
4 adet limon
1,5 su bardağı toz
şeker
2 lt içme suyu
Yapılışı

Limonlar 3-4 parçaya
bölünüp iri kalacak
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Yapılışı

kadar unla
Tüm malzemeler aldığı
katılır).
ğday unu
yoğrulur (un azar azar
4 yemek kaşığı tam bu
ama
Ele yapışmayan bir kıv
3 yemek kaşığı nişasta
iri parçalar
geldiğinde hamurdan
1 yumurta
lıkta uzun
ağı
alınır ve İstenilen kalın
1 yemek kaşığı zeytiny
tozu
çubuklar yapılır.
2 çay kaşığı kabartma
e 180
Yağlı kağıt serili tepsid
1 çay kaşığı sirke
z
tu
er,
mızı toz bib
derecede pişirilir.
Kimyon, karabiber, kır
Çörekotu
Afiyet olsun.

şekilde rondodan
geçirilir.
Üzerine su eklenerek 1
saat bekletilir.
Şeker ilave edilerek
3-4 saat daha bekletilir.
Süzülerek servis yapılır.

Afiyet olsun.
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İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDEN

TELEVİZYONCULUĞA

KORKMAZ

SERKAN

ATV - A HABER - A SPOR
KANALLARININ
SPOR YAYINLARI
KOORDİNATÖRÜ
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Spor basının sevilen, takdir edilen isimlerinden biri olan ATV A Haber - A Spor kanallarının Spor Yayınları Koordinatörü
Serkan Korkmaz ile birlikteyiz… Duayen isimle spora dair birçok
konudan konuştuk. Öncelikle yoğun programına rağmen bize
vakit ayıran Serkan Korkmaz’a teşekkür ediyor,
sizleri bu keyifli söyleşiyle baş başa bırakıyoruz.
Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Ben Serkan Korkmaz. Turkuaz medyada A Spor, Spor Yayınları Koordinatörüyüm. Biliyorsunuz, Turkuaz
Medya, ülkemizin en büyük medya
grubu. Ziraat Türkiye Kupası yayın
haklarına sahip olan A Spor, 2014
yılının Eylül ayında kuruldu. Ben de o
günden bugüne kadar hem medya
hem de spor endüstrisine büyük katkı sağlamış bu kanalın hem yöneticisi
hem de bir çalışanıyım.

Çocukluk hayallerinizin içinde
televizyonculuğun bir yeri var
mıydı?

Yoktu ama çok iyi bir televizyon izleyicisiydim. Benim zamanımda televizyon yayınları bu yoğunlukta değildi,
sadece Türkiye Radyo Televizyon Kurumu yayınları vardı, o da yirmi dört
saati kapsamıyordu. Bu yayınların
hafta sonu, prime-time dediğimiz
bölümünde spor programları olurdu.
O dönemde bu spor programlarını yakından takip ederdim.
İnternet de yoktu. Ama dış kaynaklı
spor yazılarından, dergilerden, gazetelerden bulduğumuz
kadarıyla faydalanmaya çalışırdık.
Abonelik de o yaştaki bir çocuk için
o kadar kolay değildi. Ama büyük
bir merakımız vardı. Her türlü spor
müsabakaları TRT’den yayınlanırdı.
Ben ailemle güreş, buz pateni ve
futbol maçları izlediğimi hatırlıyorum. Biz de sokakta olsun, halı
sahada olsun futbol oynardık. Her
çocuk gibi o dönemin kahraman-

larının isimleriyle birbirimize hitap
ederdik, hepimizin bir kahramanı
vardı. Sadece hafta sonu izlediğimiz
western filmlerindeki ya da Cüneyt
Arkın filmlerindeki karakterlerle
değil, futbolcularla da özdeşleşirdik.
Bu açıdan spor, benim hayatımda
çok önemli bir yere sahipti. Şimdiki
çocuklarda, bizim neslimizdeki kadar
yer kaplamıyor. Her zaman için bir
sporsever ve tv izleyicisi oldum.
Mesleğimden dolayı televizyonu
titizlikle izlerim, bu çocukluğumda
da böyleydi ama hiçbir zaman aklımdan bu sektörde çalışmak geçmedi.
Tesadüfler sonucu bir adım attım.
Günün birinde, televizyonun herhangi bir bölümünde çalışmayı hayal
etmeden bu işe girmiş oldum. Zaten
inşaat mühendisliği mezunuyum.
Öğrencilik dönemimde var olan
ilgimden dolayı bu sektöre girdim ve
alaydan yetiştim. Okulum bittiğinde
artık kariyeri başlamış ve iyiye doğru
giden bir medya profesyoneliydim.

Kulüplerimizin altyapılarından
sürekli futbolcu yetişiyor ama
yıldızı parlayan sporcu sayısı
çok az. Sizce neden bizden de
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar ve benzeri yıldızlar
çıkmıyor?

Aslında bizim inanılmaz bir zenginliğimiz var. Türkiye hem konumu hem
de nüfusu itibariyle çok güçlü bir
ülke. Nüfusumuzun çok önemli bir
bölümü, yaklaşık 22 milyon bireyimiz

çocuk tanımına giriyor. Bu büyük bir
zenginlik ve büyük bir potansiyel demek. Sadece profesyonel ve amatör
sporcular, olimpiyat şampiyonları
yetiştirmek açısından değil; ülkenin
geleceği açısından, tüm branşlarda
ve her sektörde önemli bir potansiyel. Neden yetişmiyor dersek, spor
kültürümüz henüz hak ettiğimiz ve
istediğimiz düzeyde olgunlaşmadı.
Önemli gelişmeler var, ciddi şekilde
tekamül ettik. Her geçen on yıllık
dilim, bir öncekinden daha iyi. Son
dönemde tesisleşmeye yapılan
yatırımlar, meyvelerini vermeye
başladı. Spor politikalarında, çağın ve
ülkemizin potansiyelinin hak ettiği
bilimsel metotlara geçildi. Her şey
daha iyiye gidiyor. Önümüzdeki yıllar
Türkiye’nin yılları olacak. Ama bunun
altyapısını, yakın bir dönemden beri
sürdürdüğümüz gibi ısrarlı bir şekilde
ve doğru politikalarla devam ettirmemiz gerekiyor. Ülkemizde spor
denilince akla en çok gelen ve spor
kavramını baskın bir şekilde kaplayan
şey futbol. Futbol deyince de onun
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ağırlıklı olarak algımıza hitap eden
tarafı dört büyükler, kimi zaman da
üç büyükler. Yani büyük kulüplerin
birbirleriyle olan kazanma yönündeki
son derece yıpratıcı ve kırıcı rekabetini algılıyoruz. Oysaki spor bu demek
değil, spor; sağlıklı bireyler yetiştirme
açısından iyi bir araç, bunun yanı sıra
büyük bir eğlence ve aynı zamanda
da istihdamıyla, ürettiği ekonomiyle,
sosyolojisiyle ve politikasıyla kocaman bir sektör. Türkiye gibi güçlü
bir ülke, bugüne kadar bu büyük
potansiyeli Türk ve İslam coğrafyasında etkili bir şekilde henüz kullanamadı. Ama önümüzdeki günlerin
çok parlak olacağını düşünüyorum.
Bizden de dünya yıldızları çıkacak
inşallah.

‘’Keşke bu işi yapmasaydım.’’
dediğiniz zamanlar oldu mu?

Oldu tabii. İnsanların; spor gibi birleştirici ve hayatının merkezine keyif,
eğlence ve paylaşım olarak konumlandırması gereken bir aktiviteyi,
birbirlerini yok edercesine, kazanmak
için her yol mübah diyerek ve kendisinden olmayan insanları ötekileştirerek nefretle ve çoğu zaman da
hiçbir değer üretmeyecek şekilde
tezahürler yaşadıkça evet, benim de
kendime bunu dediğim oldu. Yani
‘’Ben bu ortamda ne arıyorum?’’ ded52
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im. Çünkü spor benim için her zaman
keyif ve eğlence unsuru olmuştur. Ve
tabii yirmi beş yıldır da ekmek kapısı.
Fakat insanların bir kısmının, sporu
hayatlarında eğlence ve keyif olarak
konumlandırmadığını görüyorum.
İnsanlar, kendilerini ifade etme adına;
taraftarı oldukları renkler, kulüpler
ya da camiaların içinde kendilerini
güvende hissedip diğerlerine nefret
saçmak ve diğerlerini kötüleyerek
yükselmeye çalışmak gibi tuhaf
bir varoluş tarzını benimsemeye
başlamışlar. Hakikaten çok yıpratıcı
bir spor kültürümüz var şu anda.
Özellikle kulüp aidiyetlerimiz; sadece gençler üzerinde değil,
eğitimli-eğitimsiz -inanın belirli bir
şekilde sınıflandırmanın mümkünatı
yok bu fanatizm denen illeti. İnsanları
ayrıştıran, ötekileştiren ve toplumda
huzursuzluk saçan bir hal almaya
başladı futbol. Sezon bitiminde ortam çok gergindi. Oysaki sadece on
sekiz takımın olduğu bir ligde zaten
bir takım şampiyon olacak, üçü küme
düşecek. Bir şampiyon demek, on
yedi şampiyon olamayan takım demek. Bunlar hayatın gerçeği. Herkes
elinden gelenin en iyisini yapsa da
spor böyle bir şey işte, sonunda bitiş
çizgisini geçen tek birinci var. Birinci
gelemeyenler için bunu hazmetmek kolay olmuyor. Zaman zaman

kazanan da zafer coşkusunu çok
abartıyor, kaybetmeyi de kazanmayı
da henüz tam manasıyla biliyoruz
diyemem. O yüzden sporun kişisel
tekamülde de toplumsal tekamülde
de çok hayati bir yeri var. Şampiyonluğun, elinden gelenin en iyisini
yapmış olmaya rağmen kolaylıkla
kaybedilebilecek bir şey olduğunu,
hepimizin -hem birey hem de toplum
olarak- öğrenmesi gerekiyor. Elinden
gelenin en iyisini yaparak kazanmak
çok önemli bir zaferdir ama kendini
de yeni müsabakalara hazırlayacak
şekilde, yani kazanılan başarıyı bir
sermaye olarak kullanarak.

Medya dünyasında bir şeyleri
değiştirme şansınız olsa neleri
değiştirirdiniz?

Çok şey var. Ama tabii yirmili, otuzlu
ve kırklı yaşlardaki hayat; insanın hayatı algılama şekli ve pratikleriyle çok
farklı oluyor. Bazı açılardan yeniliyorsunuz ve yenilgiyi kabulleniyorsunuz
yaşınız ilerledikçe. Bazı açılardan ise
içinizdeki o çocuk hep kalıyor, hırslı
ve iddialı bir şekilde haykırmaya
devam ediyor. Elimde olsaydı, sporun
sadece futboldan ibaret bir kavram
olmadığını anlatacak şekilde yeni
bir kurguya gidilmesi yönünde tavır
alırdım. Çünkü bence sorunumuz
temelde kurgusal. Ben Türk halkının

aslında sporun birleştirici ve paylaşımcı, toplum için ekonomik ve
sosyal düzeyde değerler üreten
tarafını kolaylıkla idrak edebilecek bir
yaşam kültürü olduğu kanaatindeyim. Bugün, büyük şehirlerdeki
tribün kültürüyle Anadolu’daki insanımızın futbola yaklaşımı arasında
çok ciddi farklılıklar var. Anadolu’nun
kahramanlarıyla, Anadolu’nun futbol
terminolojisiyle büyük şehirlerdeki
bu rekabetin enstrümanları aynı
değil. Kendi kulübü tarafından hiç
sevilemeyen bir başkanın, Anadolu’da bir halk kahramanı olabildiğini
görüyoruz. Ya da ağırlıklı olarak
ulusal medyada ve futbol evreninde
büyük bir kahraman muamelesi
gören karakterlerin de Anadolu’da
hiçbir karşılığı olmadığını görüyoruz.
Benim değiştirmek istediğim şey;
yerleşik bir spor kültürü ve global bir
perspektifle bu ülke için sporun, değer üreten ve bulunduğu
coğrafyada da etkili ve güçlü bir
ülke olmasını pekiştiren yeni bir
güç olarak kurgulanmasını sağlamak
olurdu.

Peki kendinizde bir şeyleri
değiştirme imkanınız olsa
neleri değiştirirdiniz?

Açık konuşmak gerekirse bu konuda
biraz müsterihim. Zaman ilerledikçe
kendimle ilgili keşfettiğim eksikler ve
fazlalıklarla uğraşıyorum ve bunlara
ciddi vakit ve enerji harcıyorum. Bu

soruya birbirinden farklı iki yanıt
verebilirim; kendi esenliğim için biraz
daha vurdumduymaz bir Serkan
Korkmaz olmak isterdim doğrusu.
Çünkü bir yerden sonra makam ve
mevki sahibiyken meczup duruma
düşme tehlikesiyle karşı karşıya
kalıyorsunuz. Her daim sporun
sorunlarıyla ilgilenen ve üstelik bunu
belirli bir makam ve mevki sahibiyken yapan biri olmak çok zor bir pratik. Çünkü bir sinerji üretmek adına,
konuşmaktan başka bir şansım yok
ve dolayısıyla biraz fazla konuşuyor
durumuna düştüğüm oluyor. Ama
Serkan Korkmaz’da bir şeyi değiştireceksem laf üretmek yerine biraz daha
icraata geçmeyi tercih ederdim.

Doğru işi yaptığınıza
inanıyor musunuz?

Evet doğru işi yaptığıma inanıyorum.
Bence dünyanın en şanslı insanları,
hobilerinden kariyer üretebilen
insanlardır. Ben mühendislik eğitimimin sadece faydasını gördüm.
Şu anda hem medya hem de spor
endüstrisinin ortasında bir yerde olduğumu düşünüyorum. Açık konuşmak gerekirse mühendislik; bireysel
olarak ayakta kalmamı sağlayan bir
bakış açısı ve bir profesyonel olarak
üretkenliğimin ve performansımın
da sırrı diyebiliriz. Aldığım eğitimin
karşılığı olan bir mesleği yapmıyor
gibi görünsem de aslında ben ciddi
ciddi mühendislik eğitimi almış bir
medya profesyoneli veya çalışanı
olarak kendimi konumlandırıyorum.

Spor; sağlıklı bireyler yetiştirme
açısından iyi bir
araç, bunun yanı
sıra büyük bir
eğlence ve aynı
zamanda da istihdamıyla, ürettiği
ekonomiyle,
sosyolojisiyle ve
politikasıyla kocaman bir sektör.
Sosyal medya artık günlük
hayatın bir parçası gibi.
Sizin hayatınızda sosyal
medya nerede?

Sosyal medya benim hayatımda bir
mini blog sitesi olarak tabii ki var.
Medyayla uğraştığımız için A Spor
markası ve A Sporun kapsadığı diğer
markalar olarak zaten sosyal medyanın içerisinde olmak zorundayız.
Mini blog derken Twitter’ı kastediyorum. Benim için kendimi ifade
etme alanım. Ben sadece spordan,
futboldan veya televizyonculuktan
bahsetmek yerine başka şeylerden
de bahsetmeyi, onlara dair fikir beyan etmeyi, birtakım hadiselere karşı
tepkimi ortaya koymayı seviyorum. Sosyal medya, aynı zamanda
çok sağlıklı olmasa da hitap ettiğimiz
kitle ve içinde bulunduğumuz
toplum hakkında durum tespiti yapabildiğimiz bir yer. Bu yüzden sosyal
medyadaki gelişmeleri takip etmek
zorundayız ama benimki tam olarak
bir zorunluluk değil. Olup biteni anlamanın ötesinde, kendimi ifade etme
kısmıyla ilgiliyim.
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Röportaj

Serkan Korkmaz’ın en yakın
arkadaşı olsaydınız, ona ne gibi
tavsiyelerde bulunurdunuz?

Dürüstçe cevap vermek gerekirse;
her şeye bu kadar kafa yorma ve
kendi işine bak derdim. Kırklı yaşlarda artık hayat insanı bu noktaya
getirebiliyor. Kritik yaşlar olmasına
rağmen kırklı yaşlar, aslında insanın
en verimli olduğu zamanlar. Aslına
bakarsanız direkt benimle ilgili olmayan konulara çok kafa yorduğumu
ve onlara çok zaman harcadığımı fark
ediyorum. Bir şeylerle orantılı olarak
gelişen sorumluluk duygusu, insanda
belirli bir zaman sonra ağır bir yüke
dönüşebiliyor. Bu sebeple kendime,
her şey için bu kadar kendini yorup
enerjini tüketme tavsiyesinde bulunurdum.

Tarihi bir karakterle, bilim
insanıyla ya da bir sanatçıyla
program yapma şansınız olsa,
karşınızda kimin olmasını isterdiniz?

Bu konularda çok hırslı biri değilim,
açıkçası yanlış anlaşılmaktan da
çekiniyorum. Benim uzun süredir en
büyük hayalim cumhurbaşkanımızla
program yapmak. Sürekli
düşündüğüm bir konu bu. Çünkü
kendisi de spordan gelmiş biri ve şu
anda Türkiye’nin en üst makamında
oturuyor. Sadece spora dair röportaj, program veya programlar serisi
gerçekleştirmek isterdim. Ama tabii
böyle bir gündeme sahip bir ülkede
spor hakkında bir programa vakit
ayırabileceğini sanmıyorum. Samimi
hislerimle söylüyorum, çok uzun
süredir düşündüğüm bir şey bu.
Farklı olarak, çok idealize edecek
olursak; bir spor programı olacağı
için spor içerikli biri olsun diyerek bir
Maradona belgeseli çekmek isterdim. Maradona’nın içinde ibretlik
hikayeleri olan çok özel bir hayatı var.
Kendisine sporsever diyen biri için
içinde büyülü yanların olduğu çok
aromalı bir karakter Maradona.

Yapmak isteyip de bir türlü
vakit bulamadığınız bir şey var
mı?

Oğlum var. Bugün evden çıkarken
sağ ayağı biraz topallıyor gibiydi,
annesi endişeliydi, aklım orada kaldı.
Bana çok ihtiyaç duyduğu bir yaşta
olduğu için ona daha çok vakit ayırmak isterdim. Her çocuk babasıyla
daha fazla vakit geçirebilmeyi hak
ediyor. Tek pişmanlığım onunla daha
az vakit geçirmek diyebilirim.

Tecrübeleriniz dahilinde,
başarı size göre ne ile ilişkili
görünüyor?

Farklı bakış açılarına göre değişiyor,
geminin hedeflediği noktaya varması
ve değer üretmeyle ilgili bir durum
bence bu. Sadece izlenmek, reklam
gelirleriyle kâr sağlamaya çalışmanın
ötesinde bir şeyler yapıyor olmakla
ilgili. Benim için başarı kriteri başka, patronlar için, benimle çalışan
arkadaşlar için, ailem için, toplum
için başka olabilir. Ben bunların hepsi
adına kaygılanıyorum. Başarı çıtası
yüksek benim için. Ben kendimi
henüz çok başarılı addedemiyorum.
Başarı bence insanın kendini değerlendirmesinde ortaya çıkabilecek bir
şey. Farklı bakış açılarından etkilenen
biri olarak bireysel ve toplumsal
olarak her zaman daha ileriyi hedeflememiz gerektiği kanaatindeyim.

önemli ve daha değişik bir şey oluyor
ve sektör çalışanlarımız buna adapte
olmakta güçlük çekiyorlar. Ben, ülke
olarak, bu kadar hızlı ilerleyen medya
ve spor endüstrisinde liyakat sahibi,
iyi yetişmiş ve bu konulara profesyonelce yetişmiş genç bir neslin
olmamasından endişe ediyorum,
tek korkum bu. Çünkü hakikatten
geleceğimiz gençler ve çocuklar.

Son olarak söylemek istediğiniz
bir şeyler var mı?
Türkiye çok büyük bir potansiyele
sahip, çok önemli bir ülke, bu biz
söylediğimiz için böyle değil, bizim
(Türkiye’nin) etki alanımız çok geniş.
Hem Türkî cumhuriyetlerde ve hem
de İslam coğrafyasında büyük bir
cazibe merkeziyiz. Bence her geçen
gün şartlar iyileşiyor, tesislerimiz iyileşiyor, tesisleri efektif şekilde kullanacak kurguların yapılması yönünde
yine iyi yönde bir ilerleme var. Bu
fırsatı gelin, hep beraber, el ele verip
değerlendirelim. Kulüplerin kendi
aralarındaki yıkıcı, yıpratıcı rekabete
değmeden, bu fırsatı çocuklarımız
ve geleceğimiz için kullanalım. Spor,
Türkiye’nin gelişiminde çok önemli
bir lokomotiftir. İnşallah gelecekte
daha iyi olacağız.
Teşekkürler.

Geleceğe dair en büyük
korkunuz ne?

Korkularım yok fakat
özellikle yeni jenerasyonun
yakın gelecek ve orta gelecek gibi bir vizyona sahip
olmadığını düşünüyorum.
Şu anda dünya, hayat, medya çok hızlı ve öngörülemez
bir şekilde gelişip değişiyor.
Yazılı basın çok ciddi bir sekteye uğradı, dijital medyada
çok ciddi bir gelişme var.
Televizyonculuk dediğimiz
kavram çok ciddi bir tekamüle uğradı, başka bir şey
olma yolunda ilerliyor, daha

Röportaj: Soner KARTAL

54

55

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

TIP DÜNYASINDA
NELER OLUYOR?
Kansere Karşı Akıllı Hücreler
Kök hücre ve hücresel tedavi alanında son 20
yıldır yoğunlaştırılan çalışmaların sonunda “Car-T”
hücreleri yani genetiği değiştirilmiş hücre üretildi.
Kanserli hastanın kendi hücrelerini savaştırma yöntemlerinden biri olan genetiği değiştirilmiş hücre
(Car T Hücre Tedavisi) ile lösemi, lenfoma ve myeloma hastalığının tedavisinde çok büyük bir aşama
kaydedilmesi öngörülüyor. Bu tedavi yönteminde,

nefes alan hücreler vücuda bir kez verilir, yıllar
boyu kişiyle birlikte yaşayarak vücudu kansere
karşı korumayı devam ettirir. Elbette en çok merak
edilen hususların başında tedavinin maliyeti geliyor. ABD’de üç yılı aşkın süredir uygulanan ve çok
yüksek maliyeti olan bu tedavi seçeneğine, hastaların artık çok daha uygun bedellerle ulaşılabileceğinin de müjdesini vermiş olalım.

Canlı
Kopyalama
Yöntemi Artık
Çok Kolay
Dünyada ilk olarak, 1997 yılında
Dolly isimli koyun klonlandı ancak
uzun süre yaşamadı. Bir canlının,
birebir kopyasını yapabilmek için
bazı kriterler var; bunlardan biri
de mitokondriyal DNA adı verilen
DNA. Kopyalamada tüm sorunları
aşabilen ve eski yönteme göre
çok daha kolay olan bir teknik
gerçekleştirildi. Patent başvurusu
yapılmış olan bu metotta, eski
yöntemlerin aksine kopyalanmak
istenen hücrenin çekirdeği değil,
bütünü kullanılmış ve daha da
önemlisi kopyalamada standart
dişi yumurtası yerine, çekirdekleri
çıkartılmış döllenmiş yumurta kullanılarak tam ve efektif bir kopyalama başarılmıştır. 1,5 yıldan bu yana
sıçanlarda yapılan çalışmada, diğer
canlı türlerinde gösterilmesi ve
tekrar tekrar doğrulanması halinde
indüklenmiş pluripotent hücre ve
aynı zamanda canlı kopyalama her
IVF laboratuvarının gerçekleştirebileceği etkin, kolay bir yöntem
olarak yaygın kullanım alanı buldu.

Organ
Bekleyenlere
Umut Olacak
Günümüzde kök hücre tedavisi,
tıpta devrim olarak kabul ediliyor.
Çünkü yan etkisi yok ve herhangi
kimyasal içeriği bulunmayan bir
tedavi yöntemi. Tıbbın geleceği,
rejeneratif tıpta yatıyor. Üstelik
koruyucu özelliği de bulunduğu
için –normalde 25 yaşından sonra
kişilerin kök hücrelerinin sayısı ve
fonksiyonları azalır. Orta yaş sonrası
herkes, aslında potansiyel bir kök
hücre müşterisi olur. İnsan vücudunda çok etkili olan kök hücreler
- kök hücre doğrudan hasta alana
girer - gireceği yeri çok iyi bilir ve
zayıf olan yeri saptayıp onarır ki bu
da pek çok fırsatı da beraberinde
getirir.
Aileler çocuklarının göbek bağını,
kordon kanını mutlaka saklasın.
Çünkü bu kordon kanından organ
yapılabilir hale gelindi. Kordon
kanı, sadece hücreleri açısından
değil, plazması açısından da
zengin. Artık kordon kanının her
hücresini, plazmasını, her aşamasını
kullanarak uzun ama bir o kadar
sağlıklı aktif yaşamlara ulaşabilmek
mümkün.

Aileler
çocuklarının
göbek bağını,
kordon
kanını mutlaka saklasın.
Çünkü bu kordon kanından organ
yapılabilir
hale gelindi.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı
Hematoloji Uzmanı
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MARS’A

BİLET LÜTFEN…
NASA'nın düzenlemiş olduğu
''Mars'a ismini gönder''
kampanyasına, ülkemizden
gerçekleştirilen başvuru sayısı
2 milyonu geride bıraktı.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA,
Mars'a göndereceği uzay aracında yer alacak isimleri
belirlemek için geçtiğimiz günlerde bir kampanya
başlatmıştı. Şirket, hazırladığı internet sitesinde
bütün ülkelerden başvuru toplayarak kullanıcılara
Mars gidiş biletini veriyor. Mars'a ismini göndermek
isteyenler, NASA'nın internet sitesinden isim, soy
isim, ülke ve posta kodu bilgilerini girerek bu şansı
elde edebiliyor. Şu ana kadar toplam 5 milyonu
geçen başvuru sayısıyla oldukça ilgi gören
kampanyaya, en çok katılan ülke ise Türkiye.

Mars'a gönderilmesi planlanan uzay aracının Temmuz 2020'de fırlatılması ve Şubat 2021'de Mars'a
ulaşması planlanıyor.

Kampanya Eylül’e Kadar Devam Edecek
İsimler, Mars 2020 uzay aracında bulunan çiplere
işlenip Mars’a gönderilecek. Ayrıca ismini kaydedenlere NASA tarafından bir hatıra biniş kartı veriliyor.
İsim kayıtları 30 Eylül 2019 tarihine kadar devam
edecek.

Başvuru Nasıl Yapılır?
NASA’nın sitesine giren kullanıcılar, projenin yer
aldığı NASA’nın Mars projesine ait sayfadan ad ve
soyadlarını yazdıktan sonra temsili bir ‘biniş kartı’na
ulaşıyor. Haziran 2020’de fırlatılacak olan Rover
uzay aracının Şubat 2021’de Jezero kraterine inmesi
planlanıyor.

Mars Rover Görevi Nedir?

TÜRKİYE’DEN 2 MİLYONU AŞKIN BAŞVURU
2020 Mars görevi için yeni bir tanıtım kampanyası
başlatan NASA’ya en çok katılım 2 milyon 228 bin
813 başvuruyla Türkiye'den yapıldı. Türkiye'yi 580
bin 990 kişiyle Hindistan, 529 bin 920 kişiyle ABD
takip etti. Kampanya bitene kadar büyük ihtimalle
milyonlarca isim daha eklenecek. Sistemde toplanan
isimler, Mars'a gönderilecek uzay aracında yer alacak çip içinde muhafaza edilecek. NASA üst düzey
yetkilisi Thomas Zurbuchen, tarihi Mars misyonunu
başlatmaya hazırlanırken herkesin bu keşif yolculuğunun bir parçası olmasını istediklerini belirtti.

Mars’ta bulunan araçlar, yeryüzündeki teknolojilerimize göre epey geri kaldılar. NASA en son
geçtiğimiz yıl Kızıl Gezegen’in depremlerini araştırmak amacıyla gezici olmayan Insight aracını göndermişti. 2020’de ise bu kez gelişmiş görüntüleme
teknolojilerine sahip, tekerlekli bir robotik laboratuvar olan Mars Rover gönderilecek. NASA
fırlatma işlemleri için henüz net bir tarih vermese
de 2020 Temmuz veya Ağustos aylarında, roketler
havalanacak. 2021’in Şubat ayında Mars’a ulaşması
beklenen araç aracılığıyla insanlığın Mars yüzeyinde
yeni bir gezgine sahip olması planlanıyor.

EKONOMİNİN
GÜNDEMİ
Özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak’ın İVME (İleri-Verimli-Milli
Endüstri) Finansman Paketi’ni açıklamasıyla yılsonuna kadar sağlanması
hedeflenen 30 milyar liralık finansman sayesinde ülkemizin enflasyon
karşısında ezilmeyeceği şimdilik
garanti altına alınmış oldu. Bu sayede
tüketimden, ithalattan ziyade; ihracata
dayalı, katma değerli, teknolojik ürün
üretimini önceleyen bir modeli benimseyerek gerek “Yeni Ekonomi Yaklaşımı
(YEP)” gerekse 3 yıllık yol haritası olan
“Yeni Ekonomi Programı”nda bu hedef
doğrultusunda ilerlemenin devam
edeceği sinyali verilmiş oluyordu. Özellikle bu İVME sonucunda cari açığın
düşürülmesi amacıyla ilaç, kimya,
petrokimya, enerji, makine/teçhizat
ve yazılım sektörleri öncelikli yatırım
yapılabilir alanlar olarak belirlenmiş
olmaktadır.
İVME Finansman Paketi ürün odaklı
finansman yaklaşımını benimsemekte ve sadece sektör bazında değerlendirme yapılan değil, dış ticaret
açığına pozitif katkı sağlama potansi-

yeli olan ürünlere de finansman sağlayacak bir modeldir. İVME
sayesinde, ilgili ürünlerin uluslararası
pazarlarda rekabet gücü artırılacak
ve böylece stratejik ürünlerin ihracat potansiyeli de ortaya çıkarılmış
olacaktır. Sonuç olarak yerli üretim
kabiliyetimiz güçlenecek, Türk sanayisinin teknik altyapısının daha da ileri
seviyelere taşınması sağlanacaktır.

gündemlerden biri de ‘’Ekonomi
Paketi’’dir. Buna göre bazı vergi
borçlarının yapılandırılmasına yönelik düzenlemelerin paket içinde yer
alması bekleniyor. Eğer düzenleme
yasalaşırsa yapılandırma kapsamına
borcunu makul sürede geri ödeyebilecek şirketler girecek. Borçlarını geri
ödeme kabiliyeti zor olan şirketlere ise
yapılandırma hakkı verilmeyecek.

Ayrıca Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings
Yönetici Direktörü Edward Parker’ın
Londra’da düzenlenen toplantıda
Türkiye’de enflasyonun düşüşünün
hızlanacağını söylemesi ise İVME’nin
hedeflediği finansman modeli ile
paralellik göstermiştir. Bu durum ise
Türkiye’nin ilerlemesini hazmedemeyen ve enflasyon silahıyla ülkemizi devirmeye odaklanan bir kısım için kötü
bir gelişme olsa da ülkemiz açısından
oldukça manidar bir durum.

Son olarak ABD Merkez Bankası Fed’in
faiz indirimine gidebileceğinin sinyalini vermesiyle dolarda da güç kaybının
başlandığını ve bu kaybın ilerleyen
aylarda daha da artacağını söylemek
mümkün hale geldi. Fed’in yılın geri
kalan 6 ayında faiz indirimi yapabileceği ihtimaliyle, yatırımcıların hızlıca
dolardan çıkmaya başlaması sonucu
mayıs ayında yüzde 2,4’ün üzerinde
olan dolar, haziranın sonu itibarıyla
yüzde 2’nin altına gerilemiş oldu.

Diğer yandan biriken düzenlemeleri
görüşmek için Meclis’in mesai yapmak durumunda kaldığı en önemli

Seçim belirsizliğin ortadan kalkmasıyla kritik bir eşik daha aşılmış
oldu. Artık ekonomiye daha fazla
odaklanma vakti. Son haftalarda gelen
ekonomik veriler yılın ikinci yarısının
ilk yarısından daha olumlu geçeceğinin işaretlerini veriyor. Ekonomi
anlamında yaşanan bunca olumlu
adım sayesinde önümüzdeki son beş
ayda enflasyonun çok sert bir şekilde
düşmesine hep birlikte şahit olacağız.

Mars Rover’ın görev süresi ise 687 Dünya günü
olacak. Nitekim bu süre aracın sağlam olması durumunda NASA tarafından uzatılabiliyor. 2004 yılında
sadece 90 günlük görev süresiyle gönderilen Opportunity aracı, 2018’e kadar görev yapmış, en son
bir kum fırtınasında araçla bağlantımız kopmuştu.
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KAHVE NEDEN
TERMOSTA İÇİLİR?
Sıfır atık ya da İngilizcesi ile zero waste. Bu terimi hiç duydunuz mu? Haberler ya da sosyal medya aracılığıyla
dikkat çekmeyi amaçlayan sıfır atık konusu çoğumuzun gündeminde. Tek seferlik plastik kullanımının hızla artışına karşı başlayan bu akım -ne mutlu ki- Türkiye’de de birçok çalışmanın başlamasına ön ayak oldu. Okullarda, iş
yerlerinde alınan önlemler ve geri dönüşüme verilen önem bunun göstergesi. Sıfır atık bir hedef, asıl amaç ürettiğimiz çöpü azaltmak. Bunu yapmanın birçok yolu var. Bu yazıda ise sizi bunlardan biri hakkında bilgilendirmek,
hatta sizi bir harekete davet etmek istiyorum. Özellikle de kahve içmeyi sevenlerdenseniz sözlerim sizin için.
Eskiden çoğumuz için kahve içmek demek, evde yemek
üzerine içilen bir Türk kahvesi ya da bazen değişiklik
olsun diye içilen hazır kahve iken son 10 yılda önce zincir kahve dükkanlarının daha sonra 3. dalga da denilen
butik kahve dükkanlarının hızla artmasıyla kahvenin
lügatımızda bin bir adı bulunuyor artık. Türk kahvesinin yanına filtre kahve, espresso bazlı kahveler, soğuk
kahveler ve farklı demleme
yöntemiyle hazırlanan kahveler eklendi. Bunların bir
kısmı özenle fincanlarda servis
edilirken bir kısmı ise servis
kolaylığı ya da kahveyi içecek
olan kişinin kahveyi alıp işine/
okuluna götürecek olması
nedeniyle karton bardaklarda
sunuluyor. Birçok kişi için karton bardak çok masum. Peki
gerçekten öyle mi?

KARTON BARDAKLAR GERİ
DÖNÜŞTÜRÜLEMİYOR!
Karton bardakların, suyla temas ettiğinde kartonun
hamurlaşmaması ve ele zarar vermemesi için içleri
ince bir plastik kaplama ile sıvanıyor. İki farklı hammaddenin birbirine bu kadar
yapışması ise bu bardakların
geri dönüşümünü engelliyor.
Çözüm ne derseniz, en baştan
o bardakları kullanmamak.
Eğer bir mekana gidip kahvenizi oturarak içiyorsanız
ve sağlıyorlarsa kupa ya da
fincanda istemek en güzeli.
Ama bazen mekanlarda kupa/
fincan seçeneği olmuyor. İşte o
zaman sizin hazırlıklı olmanız
gerekiyor. Çantanızda taşıyacağınız emaye/metal gibi
dayanıklı bir bardak (tabii sık
sık dışarıda kahve içiyorsanız)
yıl boyunca ürettiğiniz karton
bardak çöpüne engel olacaktır.

#KAHVEMTERMOSTA
Kahve içmeyi seviyoruz. Peki geri dönüşmeyen
kağıt bardakların kullanımını nasıl azaltabiliriz diye
düşündüm ve özellikle de al-götür kahve içenler için
#kahvemtermosta diye bir hareket başlattım. Aslında
ilk amacım, özellikle al-götür kahve satan mekanlara
ulaşmak, termoslarıyla gelen müşterilere bu çabalarını
teşvik amacıyla sembolik de olsa bir indirim yapmalarını sağlamaktı. Ben termos diyorum ama bu yanınızda taşıdığınız bir kupa da olabilir bardak da. Bu konuda
hassas olanlar için artık birçok seçenek bulunabiliyor.
Sıfır atık ürünlerinin satıldığı dükkanlara bakabilir ya da
evinizden dayanıklı bir bardağı çantanıza atabilirsiniz.

#kahvemtermosta’ya gelirsek; bu hareketi duyurmak ve
yaymak için hem kendim birçok mekana yazdım, onları
ziyaret edip yüz yüze görüştüm hem de Instagram
başta olmak üzere farklı mecralardan bu çabaya destek
vermek isteyenler, kendi bildikleri-sevdikleri mekanları
da bu harekete davet ettiler. Başlangıçta bunu kendi
insiyatifi ile yapan 4-5 yer varken 4 ayın sonunda 100
mekâna ulaştık. Benim ilk hedefim 50, ikinci hedefim
100, 3. hedefim ise her ilde en az 1 destekçi mekân
olmasıydı. İlk 2 hedefe bu kadar hızlı ulaşmak, şimdi
ise 3 haneli bir sayıdan bahsetmek çok mutluluk verici.
İşin en güzel yanı ise bu hareketin bireysel anlamda da
çok sahiplenilmesi. Sadece bir yere gidip kahve içenler
değil, evlerinde kahve hazırlayıp çıkanlar, hatta bu hareketten ilhamla kendi suyunu yanında taşıyanlar çoğaldı.
Ofislerinde, okullarında vs. karton bardak olan yerlerde
o karton bardakları kaldırıp kupa / bardak kullananların
sayısı arttı. Bu hareket çok güzel bir şekilde sahiplenildi.

Eğer siz bu hareketten
bugün haberdar olduysanız…
• Dışarıda kahve içerken size karton bardakta servis ediliyorsa fincanda
vermelerini isteyebilirsiniz.
• Okula, işe, yürüyüşe vs. kahve alıp gidiyorsanız kapaklı karton bardakta
taşımak yerine hem daha güvenli olan hem de kahvenizi sıcak tutacak
bir termos edinip kahvenizi onunla satın alabilirsiniz. Eğer böyle yaparsanız www.turkisiminimalizm.com sitesinde kahvemtermosta başlığı
altındaki mekanlara bakarak size en yakın olanı öğrenebilirsiniz.
• Eğer yakınınızda #kahvemtermosta destekçisi bir mekan yoksa siz onları bu harekete davet edip sıfır atık yolunda önemli bir adım atabilirsiniz.

Hale Acun Aydın
Minimalist Yaşam Danışmanı

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

Yoksa siz de mi

Bağımlısınız?
Dünyaya geldiği ilk andan itibaren
insanlar birilerine karşı bağımlılıklar
geliştirir. Bu, ilk zamanlar ailemizle
kurduğumuz fiziksel ve psikolojik
bağdır, ardından da sosyal çevreyle
psikolojik bir bağ gelişir. İnsan özerk
olmayı öğrenmelidir, aksi takdirde
kişinin bağımlı yapısı bir kişilik bozukluğuna evrilebilir.
Psikoloji ilmi, bizlere bazı özel fıtrat
kalıplarını gösterir ve bu fıtratların
özellikleri ve handikaplarından bahseder; nasıl eğitilmesi gerektiği hakkında fikir verir. İnsan, doğası gereği
birçok özelliği içinde yaşatır ancak
kimi özellikler, bazı insanlarda diğerlerine oranla daha baskın olabilir.
Bağımlı kişilik yapısı, bu bahsettiğim kişilik yapılarından sadece
biri. Bağımlı kişilik deyince çoğu
insanın aklına, son zamanlarda bizim
toplumumuzda da artan alkol-madde bağımlılığı geliyor. Ancak bağımlı
kişiliğe daha derinlemesine bakacak
olursak en basit kişisel ilişkilerde dahi
bu kişilerin bağımlılık halini yakaladıklarını görebiliyoruz.

Peki nedir bu bağımlı
kişiliklerin özellikleri?
• Uysal ve yapışkandırlar.
• Yalnız kalmaktan oldukça korkarlar.
• Her zaman başkalarının onlardan daha iyi olduklarını ve daha
iyi düşündüklerini düşünürler, bu
sebeple destek ve akıl almadan hiçbir
işe kalkışmazlar.
• Grup içinde kalmak için adanmış
davranışlar sergileyebilirler. Örneğin
çocukları ele alırsak oyunda kimsenin
kabul etmeyeceği bir rol veya görevi,
oyunda kalmak adına kolayca kabul
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ettiklerine şahit
olabiliriz.
• Bu kişiler hiçbir
ilişkisini kendi
sorumluluklarını
alarak bitirmek
istemezler hatta
bitmiş bir ilişkiyi
sonsuz çabalayarak devam ettirmek isterler.
• Söylediklerinin veya
yaptıklarının toplum
ve çevreleri tarafından eleştirilerek kabul
edilmemesi en büyük
korkularıdır.
• Bağımlılık geliştirdikleri
kişilerin onlardan ayrı etkinliklere katılmasından büyük
rahatsızlık duyarlar ancak kaybetme korkuları sebebiyle bunu
karşı tarafa asla söylemezler.
• Her zaman ‘’evet’’ derler, yeter ki
kurdukları ilişkiler zarar görmesin.
Bu özellikler kişinin hayatının
tamamında etkili olmayabilir. İş ve
sosyal yaşantısında bağımsız ve
kendi kararlarını alabilen bir kişi özel
yaşantısında bağımlılıklar geliştirebilir ya da özel yaşantısında bağımsız
veya kopuk bir insan iş yaşantısında
bağımlı, sorumluluktan uzak ve her
işi danışarak gören biri olabilir.

İnsanlar niçin
bağımlılık üretir?
Bağımlı karakterin nasıl geliştiği
çok bilinmeyenli bir denklem...
İnsan psikolojisi ve ruh sağlının her
katmanı çokça şeyden etkilenebilir
ve sorunlar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bağımlılık üretme hususunda
genetik, sosyal çevre, kognitif yapı

BAĞIMLI KİŞİLİK YAPISI KADINLARDA
DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

ve yaşam olayları etkili olabilir. Ayrıca
anne ve baba tutumları da bağımlılıkta oldukça etkili rol oynar. Çünkü
çocuklar, rol model olarak kendilerine ailelerini alırlar. Anne veya
babanın kendi ebeveynleriyle veya
başkalarıyla kurduğu bağımlı ilişkiler,
çocuklarına örnek olur ve onlar da
böyle ilişkiler kurmaya başlar. Bunun
yanında eğitim ve yetiştiriliş tarzı da
muhakkak etkili olacaktır. Özellikle üç
yaşından itibaren çevreyle iletişimi
artan çocuk, bağımsızlaşmaya başlar.
Çocuğun bağımsızlık kazanma
çabası, anne ve baba tarafından
desteklenmeli ve herhangi suçluluk
veya vicdan azabı uyandıracak tepkiden kaçınılmalıdır, aksine özgüvenlerini artırmak adına çocuğa tam
destek verilmelidir. Son olarak yaşam
olaylarından bahsedilebilir. Anne-baba kaybı veya ebeveynlerle zorunlu
uzun bir ayrılık, farklı kişilerin bağımlılıklar geliştirmesine yol açabilir.

Bağımlı kişiliğin ortaya çıkış
sinyallerinin ergenlik döneminden itibaren alındığı söyleniyor
ancak 40’lı yaşlarda belirtiler
iyice netleşiyor. Kadınlarda
daha sık görülen bağımlı kişilik
yapısı, kişinin özgüven seviyesine dair -özellikle ergenlik
döneminde- çevresine bazı
işaretler vererek ortaya çıkabilir. Karşıdakinin göze batacak
düzeyde, hiçbir işi tek başına
yapmak istememesi, pasiflik ve
başkalarının fikrine aşırı önem
vermesi gibi… Bu duruma
sıklıkla çekingen bir yapı eşlik
eder. Dolayısıyla kişinin çekingenliğine verilebilir. Eğer böyle
bir kişilik yapınız veya kişilik
bozukluğunuz varsa ve çevrenize, size ve yaşantınıza zarar
veren bir durum ortaya çıkıyorsa yardım almanızı tavsiye
ederim. Ancak sadece yapısal
bir durumsa veya çevrenizde
böyle biri varsa onu nasıl idare
edip eğitebileceğinize dair size
şu tavsiyelerde bulunabilirim:
• Bu kişiler başarısız olmaktan
korktukları için herhangi bir
girişimde bulunmaktan endişe
duyarlar. Önemli olanın yola

çıkmak ve denemek olduğu bu
kişilere öğretilmelidir. Sonucun
değil denemenin değerli olduğu belirtilmeli ve girişimleri
desteklenmelidir.
• Her işlerini etraflarına
danışarak yapmak isterler.
Burada karşı tarafa büyük bir
sorumluluk düşüyor, ona fikrini
sorup ondan sonra yardım
etmeyi deneyebilirsiniz.
• Bağımlı kişilikler karşı tarafı
her zaman daha yetkin görür,
eğer böyle bir şeyi sezdiyseniz
ona kendi kusurlarınızdan ve
hatalarınızdan bahsetmekten
çekinmeyin. Böylece onun
için bir örnek teşkil edersiniz,
herkesin hata yapabileceğinin
farkına varır.

Bağımlı
kişiler başarısız
olmaktan
korktukları
için herhangi
bir girişimde
bulunmaktan
endişe
duyarlar.

• Ne kadar çok ilişki kurarlarsa
bağımlılıkları o kadar azalır. Bu
sebeple yeni ortamlara girmeleri ve yeni kişilerle tanışmaları
sağlanabilir.
• Son olarak bazı şeyleri tek
başlarına yapabileceklerini
açıklayarak bunun onları
sevmediğiniz veya dışladığınız
anlamına gelmediğini söyleyin.

Saliha AKBULUT
Klinik Psikolog
www.instagram.com/terapiodan
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NURULLAH GENÇ
“oysa Rüveyda
baştanbaşa ben
kevser akan, gül kokan bir kalbin filiziyim”
Nurullah Genç, 9 Eylül 1960 tarihinde Erzurum'un Horasan ilçesinde dünyaya geldi.
Yaşadığı köyde okul olmadığı için ilkokulu
akrabalarının yanında okuyan Genç, ortaokulu
Kars'ta bitirdi. Ortaokul yıllarında çalışmaya
başladı. Babası bin bir türlü zahmetle Nurullah
Genç'i paralı yatılı bir şekilde Erzurum İmam
Hatip Lisesi'ne yolladı. Lisede okuduğu dört
sene boyunca arkadaşlarının ödevlerini yaparak
para kazanmaya çalıştı. Aynı dönemde fazla
kitap okuduğu için gözleri bozuldu ve gözlük
kullanmak zorunda kaldı.
Genç, Tarım ve Orman Bakanlığının şiir
yarışmasında Türkiye ikincisi olmasının yanı sıra
Milli Türk Talebe Birliği "Hicri 1400" konulu şiir
yarışmasında Hicret isimli şiiriyle Türkiye birincisi oldu ve bu şiir Nesil dergisinde yayınlandı.
Lise mezuniyeti sonrasında Atatürk Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni kazandı.
Üniversite zamanlarında yurtta kaldı. Önceleri
ayakkabı boyacılığı yaparak para kazanan Genç,
daha sonra inşaatlarda ve fırınlarda çalıştı.
Bu dönemlerde şiirleri edebiyat dergilerinde
iyice yayınlanmaya başladı, aylık bir derginin
daimi kadrosunda yer aldı. Sonraları bir grup
arkadaşıyla Genç Kuşak dergisini çıkardı.
1983 senesinde fakülteyi bitirdikten sonra akademik kariyer maksadıyla çalışmalarını devam
ettirdi. Aynı üniversiteden doktor, doçent ve
profesör unvanlarını aldı.
1994-2013 yılları arasında kamu ve özel sektör
kuruluşlarına danışmanlık hizmetlerinde
bulunan Genç, aynı zamanda İstanbul Ticaret
Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi'nde öğretim
üyesidir. Aynı okulda Liderlik Analizi, İşletme
Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, Uluslararası İşletmecilik derslerini de vermektedir.
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KİTAPLARI
Şiir
Çiçekler Üşümesin
Nuyageva
Yankı ve Hüzün
Aşkım İsyandır Benim
Siyah Gözlerine Beni de Götür
Yanılgı Saatleri
Yağmur
Rüveyda Yıldırım
Denizin Son Martıları
Aşk Ölümcül Bir Hülyadır
Hüznün Lalesidir Dünya
Gül ve Ben
Yürüyelim Seninle İstanbul'da
Müptelâdır Gemiler Benim Denizlerime
Sensiz Kalan Bu Şehri Yakmayı Çok İstedim
Birkaç Deli Güvercin
Çanakkale: Her Şey Yanıp Gül Oldu
Ateş Semazenleri
Ölüm Noktürnü

Roman
Tutkular Keder Oldu
Yollar Dönüşe Gider
İntizar

ÖDÜLLERİ
•
•
•
•
•

Türkiye Diyanet Vakfı N'at-ı Şerif Büyük
Ödülü sahibi (Yağmur şiiri ile)
Kültür ve Turizm Bakanlığı Roman Teşvik Ödülü sahibi (Tutkular Keder Oldu
romanı ile)
Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti
Kültür Hizmet Ödülü sahibi
Tuzla Belediyesi Gül Şiirleri Armağanı
Ödülü sahibi (Gül ve Ben isimli eseri ile)
Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Şairi Ödülü
sahibi (Hüznün Lalesidir Dünya eseriyle)

Gözler
Sende sevgidir zaman ve Leyla'dır
Kulak ver, tükenmeyen âh ü zârıma, gözler
Ey, dikenli yolları gökyüzüne bağlayan
Bir hayali dilberin çehresinde parlayan
Mehtabım gülümse de kalbimde gül büyüsün
Sen ki, güzel gözlerin belki en büyüğüsün
Güneş gibi, ufkumda doğup da yanan gözler
Ruhumun yağmurunu içip da kanan gözler
Geceye mi çırpınış, gurbete mi bu hasret
Bitmeyen bir susuzluk ve sönmeyen hararet
Ortasında kalmışsın; saçların darmadağın
Gülşenim, yıkılmadan saray gibi otağın
Hayatın donbaharı kuşatmadan rengini
Yitirmeden şu billur ve masmavi engini
Beni al kollarına, uyut sonsuza değin
Yüzümde dalgalansın o simsiyah eteğin
Göreyim elmas gibi parlayan nakışları
Gönlümü çiçek çiçek sırlayan nakışları
Papatya bir simada sana taht kurmuş Allah
Ne olur, üzme beni; çektiğim her derin âh
İçimden bir parçayı koparıp götürüyor
Ve hicrân sis misali, her yanımı bürüyor
Mehtabım, yıldız gibi süsle kâküllerini
Koklayayım kalbimde yeşeren güllerini
Islanmış sinesine çekiver bir baharın
Uyandır şarkısıyla beni, kanaryaların
Duaya kalksın elim, başım şükre uzansın
Sesim dudaklarıma mahpus iken, uyansın
Ve matem kuyusundan çekeyim ellerimi
Toplayayım yerlere düşmüş hayallerimi
Kapkaranlık dünyama bir ışık yakan gözler
Bana, benimmiş gibi, ümitle bakan gözler

Babası Ölünce
Şairin
Gökler yıkılmış, can dağlarına kar yağmıştır
Güneş ansızın infilâk edip kararmıştır
Ruh nâlândır akşamleyin göğüs kafesinde
Nasıl da handândı bir bayram arifesinde
Bir rüyadan uyanmış, ferahfezadır şimdi
Bilmezsiniz, yâr burcundaki o yiğit kimdi
Bakışları neden öylesine parlıyordu
Çektirdiği son fotoğrafında ağlıyordu
Bir vedâ iklimiydi gözlerinden yayılan
Belki O’dur, aşkıyla ölüp şehîd sayılan
Ömrünce dünya için ne şikâyet, ne bir âh
Peygamber çiçekleri kokan yolcu: Seyfullah
Bir ömür kutlu bahçelerde gezinip durdu
Yüreğimi sonsuzluğun rengiyle doldurdu
Gidince, çöktü birden muhayyel saraylarım
İntizara gömülecek günlerim, aylarım
Sesinin yankısı var hâlâ kulaklarımda
Sevdiği sözler kıvranıyor dudaklarımda
Hasret yakacak yurdumu yıllar yılı artık
Emanetini bir gül gibi kabrine bıraktık
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Sokağın Sesi
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SOKAK

Yasin Ekşi

42 Yaşında

Mehmet Aladağ
52 Yaşında

RÖPORTAJI
15 Temmuz 2016 tarihinde gece olduğundan
daha karanlıktı. Millet iradesiyle seçilmiş hükumeti
düşürmeyi kendilerine hedef belirleyen ve bu hainliğe annelerinin kınalı kuzularını da alet eden haysiyet
yoksunları, milletin silahını millete çevirdi. Biz Türk milletinin kahramanlıklarını o güne kadar ya kitaplardan
okumuş yahut büyüklerimizden dinlemiştik.

‘’Ben bir Türk’üm; dinim, cinsim uludur,
Sinem, özüm ateş ile doludur.
İnsan olan vatanının kuludur,
Türk evladı evde durmaz, giderim…’’

Yurdagül Oral
40 Yaşında

O gece gerçekten Türk
olduğumu hissettim.
Salâlar, insanlarımızın
tekbir sesleri, kornalar
gerçekten tüylerimizi diken
diken etti. Ardımda çocuklarım kalacak
olmasına rağmen oraya koşmak istedim.
Gerçekten din eğitimi adı altında birleşmiş
devlet düşmanları hala var. Öncelikle bunların ayıklanıp temizlenmesi daha sonra da
böylesi bir gecenin unutturulmaması adına
bir şeylerin yapılması gerekiyor.
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O gün gördük ki anlatılanlarda ve yazılanlarda hiçbir
mübalağa yok. Türk milleti, vatanını öyle bir savundu ki
tekbir sesleri tüm dünyada yankılandı. Böyle bir hadisenin tekrar vuku bulmamasını temenni ederek vatandaşlarımıza 15 Temmuz 2016 gecesi neler hissettiklerini
sorduk, gelin hep birlikte o geceyi tekrar hatırlayalım…

Bu darbe girişimi çok
sayıda vatan evladımızın
canından geçmesine, gazi
ve şehit olmasına sebep oldu.
Devletin içine çöreklenmiş dost görünümlü
düşmanların oyunlarının ortaya çıkmasına
vesile oldu. Ama aynı zamanda milletin
iradesine darbe vurmayı hedefleyenler ne ile
karşılaşacaklarını görmüş oldular. Allah Türk
ve İslam düşmanlarının planlarını kendilerine çevirsin. Devletimize ve milletimize de
böyle bir olayı bir daha yaşatmasın.

Cenâb- ı Allah bu
millete, bu devlete
bir daha böyle bir
gece yaşatmasın. Kıyamet
gecesiydi. Ama her şerde bir hayır vardır;
o gece, milletin kendine gelmesini sağladı.
Gençliğin, Çanakkale ruhunu 15 Temmuz
gecesi yaşaması bu işin hayır kısmı diyelim.
Müslüman, Türk evladı dini, vatanı, bayrağı
için yaşar. Allah da bize bu uğurlarda ölmeyi
nasip etsin.

Zeynep Bahçekapılı
33 Yaşında
Ümit Yaşar İpek
36 Yaşında

Barış Boruzancı

42 Yaşında

Hain bir darbe girişimiydi, tabii
ki memleketimiz için çok üzücü
ama bir yandan da ders alınması
gereken bir olaydı. İnşallah masum
insanların hayatını kaybettiği böyle acı
bir gece, bir daha yaşanmaz. Ayrıca memleketimizin
insanlarının birleştiği zaman Kurtuluş Savaşı ruhuyla
vatanı için canını feda edebilecek yapıda olduğunu
gördük. Bu çok güzel bir şey. Şehitler ve gaziler var.
Gazilere Allah şifa versin; şehitlerimizin ruhu şad,
mekanları cennet olsun.

Kemal Kılıç
65 Yaşında
15 Temmuz bu memleketi işgale kalkıştır. Ama
vatanperver insanlar bu
kalkışmaya cevabını verdi.
Bu memleketi işgal etmeye kimsenin gücü
yetmez. Gençliğe bu vatan sevgisini aşılamak
lazım. Biz yaşlıyız, artık geminin kaptanı onlar.
Türk yurdunu kendi namusları olarak görmeleri ve bu doğrultuda hareket etmeleri lazım.

Ben o zaman Ümraniye’de
oturuyordum. Haberi duyar
duymaz direkt köprüye doğru
yola çıktık ama trafik olduğundan biraz geç vakitte ordaydık. Yani
yarım saat önce gitmiş olsaydık şu an belki ben de
şehittim. Tarafımızı gösterdik, mücadelemizi ettik
ve başardık Allah’ın izniyle. Bu inanç bizde olduğu
müddetçe bizi yıkmaya kimsenin gücü yetmez.
Ülkemiz İslam ülkesi ama diğer İslam ülkelerinden
farklı olarak demokratik ve huzurlu bir ortamımız
var. İnsanımız artık çoğu şeyin farkında, herkes
daha çok okuyor, vatanın her şey demek olduğunu
bilerek yetişiyor. Bunun yanı sıra artık bir şeyleri
kendimiz üretmeye başladık. Elektrikli otomobilimizi yaptık, savaş uçağımız dünya çapında
sergileniyor. İnşallah bu böyle devam eder ve bir
daha da böyle bir olay tekrar etmez. Allah’ın izniyle
2023’te dünyanın beşten büyük olduğunu herkese
göstermiş olacağız.

Allah oraya gidip
mücadele edenlerden
razı olsun, bizim için, milletleri için savaştılar. Diyecek
bir şey bulamıyorum.

Bekir Aycan
52 Yaşında

Bu darbe girişimi
başarılı olsaydı Türkiye
bugün Suriye gibi
olacaktı, ben bunu bilir,
bunu söylerim. Şükürler olsun
ki beceremediler, Allah yüzümüze baktı.
Unutturulmaması gereken bir olay olduğunu
düşünüyorum.

Münevver Aydın
50 Yaşında

Felaket bir geceydi, anlatılacak gibi
değil. Allah’tan ki
geri püskürtüldü.
Tabii burada bundan
sonra devlet büyüklerine iş düşüyor. Bu
tarz insanlarla muhatap olunurken artık
daha dikkatli olunması gerekiyor.
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KEYFİ

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz gösterime
katılan vatandaşlara teşekkür ederek “Yazlık sinemalarımıza tüm ailelerimizi bekliyoruz. Çekmeköylüler
olarak nezih bir ortamda açık havada sinema keyfi
yaşayacağız. Bizler için nostalji olacak bu etkinlikler,
çocuklarımız için tam bir eğlence olacak. İnşallah
etkinliklerimize katılan herkes doyasıya eğlenir.” dedi.
Filmlerin gösterim saatlerine Çekmeköy Belediyesi web
sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilen
Çekmeköylüler, ailece yaz akşamlarının keyfini çıkardı.

Belediyesi tarafından 2018 yılının Ağustos ayında yenilendi. Yeni düzenlemede piknik alanlarının yanı sıra;
vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği kafe,
oyun grupları, aletli jimnastik alanları, amfi tiyatro, travers koşu ve yürüyüş parkuru, mescit, tuvalet, yağmur
barınakları ve çeşme gibi bölümler eklendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği
Millet Bahçesi konseptine uygun olarak inşa edilen
park, haziran ayında gerek çocuklar gerekse yetişkinler
için gösterilen filmlere ev sahipliği yaptı.

Anadolu Yakasının
İlk Millet Parkı
Anadolu yakasının ilk ‘’Millet Parkı’’ olma
özelliği taşıyan Taşdelen Cemal Güngör
Parkı, yenilenmesiyle, bölgenin en büyük
sosyokültürel alanı haline geldi.

Çekmeköy Belediyesinin düzenlediği açık hava sinemaları 7’den 70’e binlerce
Çekmeköylüyü ağırladı. Taşdelen Cemal Güngör Parkı içerisinde yer alan amfi
tiyatroda gerçekleştirilen sinema etkinliklerine vatandaşların ilgisi büyüktü.

Özellikle Alemdağ, Çatalmeşe, Ekşioğlu, Nişantepe ve Taşdelen Mahallelerinde oturanlar
tarafından yoğun olarak kullanılan ve 46 bin
metrekare ile ilçenin büyük parkları arasında
yer alan Cemal Güngör Parkı, Çekmeköy

Haziran ayı boyunca devam eden açık
hava sinema organizasyonlarında; İki
Kafadar, Kayıp Prenses, Sihirli Müze
ve Dip Dip gibi çocuk filmlerinin yanı
sıra Ayla, Aile Arasında, Kara Bela ve
Hedefim Sensin gibi gişe rekorları
kırmış yetişkin filmleri izleyenlerin
beğenisine sunuldu.
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NERMİN
GÜL
Geçtiğimiz yıl TRT 1’de Misafirim
Var isimli yemek programının
sunuculuğunu üstlenen Nermin
Gül, mutfağa gönül vermiş bir
aşçı. Temel aşçılık eğitimi alan
ve bu alanda eğitim de veren
Gül’ün Instagram’da 2 milyona yakın takipçisi bulunuyor.
Zarafeti, yeteneği ve samimiyeti ile izleyicilerin beğenisini
kazanan ekranların sevilen yüzü
ile mutfak sevdasından anneliğe
uzanan keyifli bir söyleşi yaptık.
Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Hayatımın
Muhasebesini
Mutfakta
Yapıyorum

1983 İstanbul doğumluyum, 3 çocuk annesiyim. Aslen
Boşnak göçmeniyim. Muhasebe bölümü mezunuyum.
Ancak hayatımın muhasebesini mutfakta yapmaya karar
verdim. Mutfaktaki yeteneğimi eğitim ile taçlandırmak
istedim ve Sofa Mutfak Okulu’nda temel aşçılık eğitimi
aldım. Biletix’ten biletlerimin satılmasının akabinde de
aynı kurumda uzun süre yemek dersleri verdim.

Yemek yapmaya başlamanızın
bir hikayesi var mı?

Balkan kökenli bir ailenin kızıyım. Köklü bir yemek kültürüne sahip bir aileden gelince hem
yapılan yemeklere göz aşinalığının hem de
mutfak aşkının olmaması mümkün değil. Sevgili
büyüklerimden öğrendiğim çok şey oldu tabii,
küçükken eteklerinden ayrılmazdım. Özellikle
Boşnak böreğimiz açılırken büyük bir hayranlıkla izlerdim ve evlendiğimde kendim büyük
bir zevkle yapmaya başladım. Bu sefer ben
yapıyordum ama eşime ve çocuklarıma yapmanın heyecanı vardı üzerimde.
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Güzel yemek yapabilmek için yemek
aşkının olması şart. Hele bir de bunu
ailemle ve blogumda sevgili takipçilerimle paylaşınca yemek sevdam
giderek büyüdü. Şu an aynı heyecan
ve enerjiyle seyircilerimin karşısında
yemek yapmaya devam ediyorum.

Bu mesleği yapan
pek çok kişi var.
Sizi onlardan farklı kılan ne?

Eğitimli bir şekilde, büyük bir keyifle
yapıyorum. Keyif almasaydım bu
kadar güzel işler çıkaramazdım.

Boşnak mutfağıyla
ilgili neler söylersiniz?

Boşnak mutfağı inanılmaz güzel ve
lezzetli. Özellikle hamur işlerimiz
ve trileçe tatlımıza herkes bayılır.
Tatmadıysanız mutlaka denemenizi
tavsiye ederim.

TRT’de hafta içi her gün ekranlarımıza konuk oluyordunuz.
Öncesinde farklı kurumlarda
eğitim vermiştiniz fakat ilk
uzun soluklu televizyon dene-

yiminiz TRT oldu. Ekranda olmak nasıl bir duyguydu?

Aslında ilk sayılmaz. Yaklaşık 5 yıldır
sosyal medya hesabımdan yayınlar
yapıyordum. Özel bir okulda yemek eğitmenliği yapıyordum aynı
zamanda. Katıldığım birçok yemek
programı vardı bu yüzden çok da
yabancı sayılmam. Ama tabii ki Türkiye’nin birinci kanalı TRT 1’de kendi
programımın sunucusu olarak ilk kez
seyircilerimleydim ve bu benim için
çok büyük bir mutluluk ve
tecrübeydi.

Aynı zamanda şeflere yemek
eğitimi de veriyorsunuz. Sizin için üretmenin yanında
eğitmenlik yapmak, bilgiyi
paylaşmak da çok önemli. Bu
bağlamda yemek konusunda
eğitim almanın şart olduğunu
düşünüyor musunuz?
Eğitim tabi ki şart ama milyonlarca
insan ev hanımı olarak bu mesleği
yapıyor ve harika işler çıkarıyor.
Eğitimden ziyade aşk ve sevgiyle
yapmak gerekiyor.

Bir yemeği asıl lezzetli
kılan şey nedir?

Sevgi ile yapılması ve sevdiklerimizle
paylaşılması tabii ki. ☺

Türk mutfağı dünyaya
yeterince tanıtılabiliyor mu?

Zaten Türk mutfağının ne kadar
lezzetli ve zengin olduğunu bütün
dünya biliyor. Fakat yöresel tariflerimizi yaşatmamız gerektiğini düşünüyorum. Çocuklara fast-food alışkanlığı
değil de sımsıcak Türk mutfağından
anne yemekleri hazırlanmalı hatta
mümkünse birlikte yemek yapılmalı.
Türk mutfak kültürünün gelecek
nesillere aktarımını çok önemsiyorum. Ülkemizin yemek yeme alışkanlıkları maalesef fast-fooda dönmeye
başladı. Oysa bu kadar
zengin lezzetlerle dolu bir mutfağımız varken bu lezzetlerin farkına
varmalı ve onları yaşatmalıyız.

Yemek tarifleri paylaştığınız
Nermin’in Enfes Mutfağı isimli
bir sosyal medya hesabını da
yönetiyorsunuz. Hatta sizi
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Nermin Gül’den sizler için püf noktalarıyla

Boşnak Böreği tarifi
Malzemeler
•
•
•

1 kilo un
2 tatlı kaşığı tuz
Yaklaşık 3 ila 3 buçuk su
bardağı su (ılık olmalı)

Yağlamak için
•
•

televizyon programından önce
sosyal medyadan tanıyan çok
sayıda izleyiciniz var. Sosyal
medyayı ne amaçla kullanıyor
ve nasıl yorumlar alıyorsunuz?

Yapılışı
Un ve tuz yoğurma kabına alınarak
karıştırılır (unu eleyerek kullanmanız daha ipeksi kıvamda bir
böreğinizin olmasını sağlayacaktır). Daha sonra ılık su yavaş yavaş
ilave edilir. Su ne sıcak ne de soğuk
olmalı. Sıcak olursa hamur açılırken
yırtılma yapar. Yoğurduğunuz
hamuru 1 kilo undan 2 eşit bezeye
bölerseniz bir tepsi çıkacaktır. İki
bezeyi de güzelce yoğurup kenara

Yemek tarifi paylaşmak amaçlı
kullanıyorum ve takipçilerimden çok
güzel görüşler alıyorum. Tariflerimi
deniyorlar, çok memnun kalıyorlar.
Orası benim kendi tariflerimi hazırlayıp sunduğum harika bir dünya.
Yaklaşık 2000 videolu tarifim var. ☺

Bu mesleğe yönelmek
isteyenlere neler önerirsiniz?

Ben bir hayal kurdum ve onu
gerçekleştirmek için elimden gelenin
en fazlasını yaptım, yılmadım, çabaladım. ‘’Üç çocukluyum, yapamam.’’
demedim, sonuna kadar çabaladım.
Kadınlarımızın sosyal yaşamda daha
aktif olması, ön plana çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de
yılmadan, cesaretle bütün zorlukların
üstesinden gelmeleri gerekiyor.
Bence her kadın kendi hayallerinin
peşinden koşmalı. Ben sizler için güzel bir örneğim ve tabiî ki bu konu72

3 yemek kaşığı tereyağ
1,5 çay bardağı sıvı yağ

da Türk kadınlarına sonuna kadar
inanıyorum ve güveniyorum…

Aynı zamanda 3 çocuk annesisiniz. Annelik, ev sorumluluğu
ve çalışma hayatı… Dengeyi
nasıl sağlıyorsunuz?

İnsan sevgiyle her zorluğun üstesinden gelir. İş ve ev yaşamını tabii ki
ayırmanız gerekiyor. Ben de bir anne
olarak bunun üstesinden başarıyla
gelerek bütün kadınlara örnek
olduğumu düşünüyorum.

alın. İlk yoğurduğunuz bezeyi tekrar
yoğurun, yani toplamda hamuru
ikiye böldükten sonra iki kere daha
yoğurma işlemi yapıyoruz. Güzelce
yoğrulan hamurların üzerlerini
örtüp kenara alıp iç malzemesini
hazırlıyoruz. Peynir, patates, kıyma,
ıspanak nasıl bir iç ile hazırlamak
istediğiniz tamamen sizin zevkinize
kalmıştır. Yoğurup dinlendirdiğimiz
hamurumuz yaklaşık 30 dakika
sonra kıvamını alır. Çok beklerse
yumuşar ve hamur
yırtılır. Dinlenmeyen
hamur ise sert
olur ve açılmaz.
Yani parmağınızı
bastırdığınızda
hamur yumuşak ve ele
yapışmıyorsa
açmaya başlayabilirsiniz. İlk
etapta masaya

az miktarda un serpin, bezeyi üzerine koyup merdane ile kenarlarına
bastırarak kaydıra kaydıra açın. Tepsi büyüklüğüne gelen hamura dört
yemek kaşığı yağ serpin. Ellerinizin
üstüne alıp döndürün. Bu işlemi iki
kişi ile daha kolay gerçekleştirirsiniz.
Elinizde esnettiğiniz hamuru uzunlamasına masaya serin ve yavaş
yavaş hamuru çekmeden etrafında
döne döne açın. Büyüyen hamurun
kenarlarına iç harcı koyun ve üzerini
2 - 3 yemek kaşığı yağ ile yağlayıp
hamuru kapatın. Eğer kıymalı ise
yağlamaya gerek yok. Kapatılan
hamuru sarmadan hafif kaşık
ucu ile tekrar yağlayıp döndüre
döndüre sarın. Ortasından kesin.
İki uzun böreğiniz olacak. Biraz
esneterek uzatın ve kesilmiş yerleri altta kalacak şekilde tepsiye
sarın ve üzerine kalan yağı sürün.
Önceden ısıtılmış 200 derecelik
fırında pembeleşene kadar pişirin

En büyük hayaliniz nedir?

En büyük hayalim çok iyi bir aşçı
olmaktı. İlk etapta eğitimler aldıktan
sonra kendim de eğitim vermeye
başladım. TRT 1’de, Türkiye’nin birinci
kanalında, hafta içi 5 gün program
sunuculuğu yaparak hayalimi
gerçekleştirdim. Bunun ötesinde bir
hayal düşünemiyorum.

Röportaj: Zeynep YILMAZ
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ÇÖLLEŞİYOR
MUYUZ

YOKSA

ÇÖLLEŞTİRİYOR
MUYUZ?

Bireysel Olarak
Yapılabilecekler
• Bir ağaç dikin, ağaç dikme ile

ilgili çalışmalarda gönüllü olun.
• Kağıt israfından kaçının.
• Geri dönüşüm yapın ve geri
dönüşümlü ürünler satın alın.
• Su tüketiminize dikkat edin.
• Doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir kullanmayı benimseyin.

TÜRKİYE

TEHDİT ALTINDA
Bereketin, sevginin, yaşamın kaynağıdır toprak. Hayatın onda başlayıp
onda biteceği bilinciyle yaşarız.
Toprak iyi yönetildiğinde bereket,
kötü yönetildiğinde felaket getirir.
Toprağı iyi yönetemediğimiz takdirde
ilk karşımıza çıkan sorunlardan biri
de çölleşmedir.
Çölleşme, insan ve iklim değişikliği
faktörlerini içinde barındıran bir
toprak bozulmasıdır. Aşırı tarım
uygulamaları, aşırı otlama, ormansızlaşma, yanlış sulama uygulamaları
vb. faaliyetler verimli toprakları kurak
topraklara çevirmektedir.

1,2 Milyar İnsan Çölleşme
Tehdidi ile Karşı Karşıya
Çölleşme; yerel, bölgesel ve evrensel
sonuçlarıyla tüm dünyanın ortak
sorunudur. İklim değişikliğinin yanı
sıra hızlı nüfus artışı ve sanayileşme
sebebiyle doğal kaynaklar üzerinde
artan baskılar, yanlış arazi kullanımları ve sürdürülebilir doğal kaynak
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kullanımından uzak yönetim ve insan
kaynaklı faktörler çölleşme sürecini
hızlandırmaktadır.
Dünyada 250 milyondan fazla insan
doğrudan çölleşme ve kuraklıktan
etkilenmektedir ve 4 milyar hektardan fazla arazi çölleşme tehdidi
altındadır. Buna ek olarak 110’dan
fazla ülkede yaklaşık 1,2 milyar insan
çölleşme tehdidiyle karşı karşıyadır.
Türkiye’nin coğrafi konumu, iklimi,
topografyası ve toprak şartları,
ülkenin toprak bozulmasına ve
kuraklığa karşı hassasiyetini artırmakta, bu durum ülkenin çölleşme ve
kuraklıktan en fazla etkilenen ülkeler
arasında yer almasına sebep olmaktadır. Genel olarak bakıldığında ülkemiz topraklarının %65’i kurak, yarı
kurak ve yarı nemli iklim özelliklerine

sahiptir. Başta Konya ve Iğdır illeri ile
Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak
üzere Türkiye’nin bütün bölgelerinde
arazi bozulumu, çölleşme görülmektedir.

Büyük Yeşil
Duvar Projesi

1994 yılında Birleşmiş Milletler,
çölleşme konusundaki farkındalığı
artırmak ve küresel ölçekte mücadele
için işbirliği ortamı oluşturmak
amacıyla 17 Haziran gününü “Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü”
olarak ilan etti. 1995 yılından beri
kamu ve sivil toplum kuruluşlarının
gerçekleştirdiği çeşitli faaliyetlerle
kutlanan Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü, çölleşmenin önüne
geçmek için çeşitli araçlar olduğu ve
başarıya ulaşmak için toplumun tüm
fertlerinin birlikte çalışması gerektiği
mesajının verildiği bir gündür.

Birçok ülke projeler ile çölleşmenin
önüne geçmeye çalışıyor. Bu projelerin güzel bir örneği Büyük Yeşil
Duvar projesidir. Büyük Yeşil Duvar
Projesi, Sahra bölgesindeki ülkeler
tarafından, kuraklıkla mücadele
etmek için Nijerya aracılığıyla 2005
yılında Afrika Birliği’ne önerilmiştir.
2007 yılında proje bütüncül bir ekosistem yönetimi olarak geliştirilmiş ve 2010 yılında kabul edilmiştir. Proje, özellikle Çin’in Yeşil Duvar
Projesi örnek alınarak geliştirilmiştir.
Çin, 1978 yılında kuzeyindeki Gobi
Çölü’nün aşağı doğru genişlemesini
engellemek için bu çok yönlü orman-

laştırma projesini başlatmıştı. 2050
yılında tamamlanması beklenen ve
4.500 kilometrekarelik bir alanı kapsayan proje, daha şimdiden dünyanın
en büyük insan yapımı ormanı oldu.
Afrika’nın Büyük Yeşil Duvar Projesi
de benzer biçimde Sahra Çölü’nün
genişlemesini durdurmak ve kum
fırtınalarının çevreye yayılmasını
engellemek için yapılıyor.
7.000 kilometre uzunluğunda olacak
Yeşil Duvar, Afrika’nın batısından
doğusuna bir orman duvarı örerek
kum fırtınalarını ve çölün genişlemesini engelleyecek bir proje olarak
düşünülüyor. Çölleşmeyi engellemenin yanı sıra projenin en önemli
ayaklarından biri de su varlıklarının
yönetimi.

Çölleşme; ülkemizi doğrudan
ilgilendiren ve maruz kaldığımız
çok önemli bir tehdittir. Toprakları
çölleşen bir ülkenin temel sorunları
açlık, susuzluk, işsizlik ve iç göçtür.
Bunun sonucunda işsizlik ve gelir
dağılımındaki adaletsizlik artacak,
çarpık kentleşme, çevre kirliliği,
doğal kaynakların aşırı kullanımı ve
tahribi gündeme gelecektir. Bu nedenle hep birlikte geleceğimize şimdiden sahip çıkmamız, toprağımızı
korumamız gerekmektedir.

Sema Erata KÜÇÜKDAĞ
Çevre Mühendisi
Kaynaklar:
www.suhakki.org
www.cem.gov.tr
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ONLARCA
CERRAHİ ALETİN

MUCİDİ

ZEHRÂVÎ

Müslümanların medeniyete büyük katkılar yaptığı
yadsınamaz bir gerçek.
Birçoğundan haberdar olmamamızın ötesinde,
biliyoruz ki Müslüman
bilim adamları tarafından
gerçekleştirilen onlarca buluş,
yüzyıllar sonra Batılı bilginlere mâl edilmiş. İşte ameliyat
ipliğinden kadın hastalıklarına, fıtık ameliyatından estetik operasyonlara kadar pek
çok alanda ilklere imza atan
Müslüman bir bilim adamı…
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Cerrahinin Atası
İsmini belki de hiç duymadığımız ya
da hak ettiği değeri göstermediğimiz
bir bilim adamı Ebü’l Kasım Zehrâvî.
Modern cerrahiyi kuran, onlarca
cerrahi alet geliştiren Endülüslü tıp
alimi; adeta bir tıp ansiklopedisi
niteliğindeki esere de imza atmış: et
Tasrif. Zehrâvî, iki yüzü aşkın ameliyat
malzemesini geliştirerek cerrahide
büyük bir gelişmeye imza atmakla
kalmamış, eserinde dişçilik, eczacılık
ve cerrahi operasyonlara dair ayrıntılı
bilgiler vermiştir. Zehravi’nin yazmak
için tam elli yılını verdiği eser, Orta
Çağ’da dünya cerrahi tarihine en
büyük katkı sağlayan eser olarak
kabul edilir.
Avrupalılar tarafından genellikle
Abulcasis ve Albucasis olarak ün
kazanan Zehravî, Endülüs Emevilerinin bir kültür merkezi olan Kurtuba’da eğitim ve öğrenimini görmüş,
burada kurulan okulda birçok ünlü
bilim adamıyla birlikte tıp ilmini,
o dönemin büyük ustalarından
olan İbn-i Cülcül, Ebu Bekir er-Razî,
İbnü’l-Cezzar el-Kayrevanî gibi ilim
adamlarından almıştır. Sadece ameliyat yapmakla kalmayan Müslüman
bilim adamı, farklı metotlar denedi,
aletler yaptı ve bunları ameliyatlarda
kullandı. Yaptığı çalışmalarla modern
cerrahinin öncülüğünü yapan
ez-Zehravî, tıp ilminde hem teorik
hem de pratik olarak uzmanlaşınca,
kendisini çok genç yaşta saray doktoru olarak Emevî sarayında bulmuştur.

başeser olarak kalmış, üzerine yeni
bir eser yazılamamıştır. Zehrâvî’nin
bu eseri, tıp dünyasında cerrahi
aletlerin resimli olarak anlatıldığı
ilk kaynaktır. Bu özelliği sebebiyle
hem Doğu’da hem de Batı’da klasik
eserler arasına girerek yaklaşık 300
yıl, Avrupa’da tıp müfredatının bir
parçası olmuştur. Avrupa’da cerrahinin temeli bu alet çizimleri sayesinde
atılmıştır da denilebilir.
Zehrâvî yazdığı ansiklopedik eserde
cerrahi aletler elle çizilmiş anlaşılır
resimlerle gösterilmiş, bunların ne
zaman ve nasıl kullanılacağı ile ilgili
ayrıntılı bilgi vermiştir. İki ciltten meydana gelen eser, dokuz yüz sayfadır.
Otuz bölümden oluşan kitabın birinci
ve ikinci bölümlerinde hastalıkların
genel değerlendirmesi yapılarak
tedavileriyle ilgili bilgiler verilmektedir. Üçüncü bölümden yirmi beşinci
bölüme kadar olan kısımda, ilaçların
terkibi anlatılmaktadır. Yirmi altıncı
bölümde hastalık, sağlık ve yiyecek
rejiminden bahsedilmektedir. Yirmi
sekizinci bölüm ise basit ilaçlarla
yiyeceklere ayrılmıştır. Kitabın en
önemli kısmını otuzuncu bölüm
meydana getirmektedir. Burada, cerrahlıkla ilgili bilgiler anlatılmaktadır.

Zehrâvî;
günümüzde
hastanelerde
kullanmaya devam ettiğimiz
birtakım
aletleri tıbba
kazandırmış,
yeni ameliyat
teknikleri
denemiş ve 50
yıllık tecrübesinin ürünü olan
30 ciltlik, geniş
kapsamlı bir
tıp ansiklopedisi yazmıştır.

Resimli
İlk Cerrahi Kitap
Zamanda yolculuk yapma şansımız
olsaydı kendimizi 10. yüzyıl Güney
İspanya’sında Zehrâvî’nin yaptığı
cerrahi aletlerle gerçekleştirilen
bir ameliyatta bulabilirdik. Öyle ki
yazmak için tam elli yılını verdiği
et-Tasrif isimli eseri uzun yıllar gerek
İslâm dünyasında, gerekse Orta Çağ
Batı dünyasında cerrahî alanında hep
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İslam Mirası

İslam Dünyasının
Çağlar Aşan Bilim
Adamı

Stuttgartlı Jinekolog Walcher (18561935) buna teşebbüs etti ve bu usül
"Walcher Durumu" adıyla şöhret
buldu. Böylece Müslüman bir bilginin
buluşu yine bir Avrupalı doktora mâl
edildi.

Modern cerrahinin öncüsü olan
ez-Zehravî, cerrahideki ilk ve orijinal
buluşları gerçekleştirmiş, böylece
cerrahlığı müstakil bir ilim hâline
getirmiştir. Göz, kulak, burun, boğaz
ve diş cerrahisi alanında Müslüman
cerrahların da öncüsü sayılmıştır.
İşte tarihteki ilkler listesi oldukça
kalabalık olan bir bilim adamının
öncülük ettiği yenilikler…

• İlaçları mesaneye vermek için
madeni şırıngayı ilk defa o yapıp
kullanmıştır.

• Ameliyat ipliği olarak kedi bağırsağını ilk kez kullanan odur. Bu çığır
açan yeniliği cerrahlar bugün dahi
yaygın olarak kullanmaktadır.
• Ameliyat sonrası dikiş izlerini en
aza indirmeye çalışması bugünün
estetik cerrahisine ışık tutmuştur.
Dolayısıyla diyebiliriz ki ilk estetik
ameliyatı yapan da ez-Zehravî’dir.
• Tıp dünyasında dikkat çekici bir
hastalık olan hemofiliyi (kanarca)
ayrıntılı olarak tanımlayan ilk hekimdir. Ameliyatlarda kanın akmasını önlemek için damar dikimi ile damarları

birbirine dikmeyi, bu usulle kanamayı önlemeyi ez-Zehravî bulmuştur.
Fakat ondan 6 asır sonra (l6. asır)
gelen Fransız doktoru Ambroise
Pare bu uygulamayı bulduğunda
büyük bir kâşif olarak lanse edilmiş
ve ez-Zehravî’den ne yazık ki hiç
bahsedilmemiştir.
• Doğum sırasında, günümüzde de
kullanılan forseps aletini Zehrâvî icat
etmiştir.
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Türkü Hikayeleri

• İlk fıtık ameliyatını o yapmıştır.
• Böbrek ve mesanede oluşan taşları
ameliyatla çıkarma metodunu ilk kez
Zehravî bulmuştur. Yaptığı ameliyat,
çağımızın en ileri gelen operatörlerinin yaptığı ameliyatla aynıdır.
• İdrar yollarında sonda kullanmayı
ilk gerçekleştiren de odur.
• Dış gebelik konusunu ilk kez Zehrâvî dile getirmiştir.
• Göğüs kanserinin ameliyatla nasıl
tedavi edileceğini ilk o göstermiştir.
• Genetik hastalıklara dikkat çeken
ilk doktor yine Zehrâvî’dir. Hemofili
hastalığının ve bazı kanser türlerinin
genetik olduğunu ilk kez o
açıklamıştır.

• Zehrâvî, çürük dişlerin kırılmadan
çekilebilmesi için kurşunla doldurulup çekilmesi fikrini ortaya atan ilk
doktordur.
• Kadın hastalıkları dalında yeni
usul ve aletlerle büyük gelişmeler
kaydetmiştir. "Ceninin ters doğumuna müdahaleyi" yine ilk defa o
tavsiye etmiştir. Bu metot doğuma oldukça yardımcıydı. Halbuki
Soranus ve selefleri buna cesaret
edememişlerdi. Ancak, asırlar sonra

Uzmanlık Alanları ve
İcat Ettiği Aletler
İslâm dünyasının en büyük cerrahı ve
anatomisti olan ez-Zehravî, uzmanlık
alanlarını ve cerrahide kullandığı 200
kadar âleti, yazdığı eserinde resimlerini de çizerek teferruatlı olarak
anlatmıştır. Zengin muhtevası ve yeni
üslûbundan dolayı yazdığı bu eser,
asırlar boyu tıp ilmi ile uğraşan doktor ve cerrahların bir başvuru kaynağı
olmuştur. Zehrâvî; göz hastalıkları,
göz ameliyatları; diş çekme ve diş
taşlarını temizleme; burkulma,
incinme, kırılma; damar genişletme,
mesenayi yıkama; kürtaj, ürolojik
rahatsızlıklar; ortopedik hastalıklar
gibi pek çok ameliyatta bistüri, kör
kanca, testere, kazıyıcı, makas, koter,
maksa, bıçak, pense, kargaburun,

neşter, pense, cımbız, soyucu, testere,
şırınga, sonda gibi tıbba kazandırdığı
cerrahi aletleri kullanmıştır.
Zehravi hakkında daha detaylı
bilgi edinmek ve tıbba kazandırdığı
aletlerin numunelerini bizzat görmek
isterseniz 2008 yılında Prof. Dr.
Fuat Sezgin önderliğinde Gülhane
Parkı’nın içinde kurulan İslam Bilim
ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ni ziyaret
edebilirsiniz.

Çıktım Belen
Kahvesine Baktım
Ovaya (Ormancı)
Yöre: Ege
1946 yılında Mustafa Şahbudak ve Muhtar Tevfik
Cezayirli, dama tahtasının başına otururlar.
Oyunun yarısında ’’Sarı Memet’’ lakaplı Orman
Memuru Mehmet İn çıkagelir. Mehmet, sarhoştur.
Bir gün önce, komşu olan Çiftlik Köyü’nde yangın
çıkmıştır. 1946 seçimlerinin evrakı Yatağan’a
gönderilecektir. Seçim evrakını Yatağan’a, köy
bekçisinin götürmesi zorunludur. Ormancı ise
yangın evrakının bir an önce ilçeye götürülmesi
için bekçiyi muhtardan ister. Muhtar Cezayirli, ’’Olmaz, daha acil olan seçim sonuçlarının
ulaştırılması gerekiyor. Bekçiyi gönderemem’’ diye
cevap verir. Bunun üzerine ormancı ile muhtar
arasında tartışma başlar.
Muhtar Tevfik Cezayirli, ’’Ayıp ediyorsun Mehmet,
bize müsaade et’’ der. Ormancı kahveye geri
döner, dama masasına bir yumruk atar. Mustafa
Şahbudak, bu davranışa tahammül edemez ve
ormancıyı tokatlar. Olayın büyüyeceğini anlayan
köylüler, ormancıyı sakinleşmesi için kahvenin
arka tarafına götürürler. Ormancı bağırarak
küfürler savurmaktadır. Küfürler Mustafa Şahbudak’ın tahammül sınırını daha da zorlar. Şahbudak, yerinden kalkar, ormancının üzerine yürür.
Ormancı Mehmet, kamasını çıkarıp Mustafa
Şahbudak’ı kolundan yaralar. O zaman, Mustafa
Şahbudak ormancıyı korkutmak için, belindeki
tabancayı çıkarır, yere doğru ateş eder. Muhtar,
ormancının ikinci kez kama vurmaması için elini
tutar. Fakat, Mustafa tetiği çoktan çekmiştir. Ormancı Mehmet, bunun üzerine kaçmaya başlar.
Mustafa Şahbudak kaçmasın diye, bir el daha ateş
eder. Bu ateş de öldürmek için değil kaçmasına
engel olmak içindir.

İkinci atışta Mehmet yere düşer.
Arka cebinde tabaka olduğu
için, ona bir şey olmaz. Ama, Mustafa Şahbudak, kaza kurşunu ile dostu
Tevfik’i vurmuştur. O günlerin imkansızlıkları
içerisinde Tevfik’i, tahta bir sal üzerinde köyden
23 kilometre uzaklıktaki Muğla Devlet Hastanesine götürürler. Tevfik, çok kan kaybetmektedir.
Mustafa, Doktor Veli Bey’e, ’’Babamın selamı var,
bu adamı iyileştir’’ diye yalvarır. Doktor Veli Bey,
’’O ölecek, önce senin kolunu saralım’’ diye yanıt
verir. O sırada Tevfik eliyle işaret edip Mustafa’yı
yanına çağırarak ’’Ben ölüyorum, hakkını helal et’’
dedikten sonra can verir…

Çıktım Belen Kahvesine
Baktım Ovaya (Ormancı)
Çıktım belen kahvesine baktım ovaya,
Bay Mustafa çağırdı da dam'oynamaya.
Ormancı da gelir gelmez yıkar masaya,
Söz anlamaz ormancı çekmiş kafaya.
Aman ormancı yaktın ormancı,
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı.
Köyümüzün suları hoştur içmeye
Üstünde köprüsü var, gelip geçmeye.
Ormancı da beni vurdu hiç mi hiçine
Yazık ettin ormancı köyün iki gencine,
Aman ormancı yaktın ormancı,
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı.
Gireniz'in ortasında değirmen döner,
Değirmenin suları dağından iner.
Mustafa'ya atılan kurşun Tevfik'e değer
Tevfik'imin acıları yürekler deler
Aman ormancı yaktın ormancı,
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı.
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Haber

ÇEKMEKÖY
DEVLET HASTANESİNİN

ACİL
SERVİSİ

HİZMETE AÇILDI
Çekmeköy Devlet Hastanesi poliklinik hizmetlerinin yanı sıra acil servis ile de hizmet vermeye
başladı. Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi’nde
yapımı tamamlanan 200 yataklı Çekmeköy
Devlet Hastanesi için Alo 182 ya da Merkezi
Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden online
randevu alınıyor. Acil hizmetlerinin verilmeye
başlandığı hastaneye ulaşım konusunda Çekmeköy Belediyesinin mahalle merkezlerinden servis
hizmeti ise devam ediyor.
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Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Çok
şükür verdiğimiz bir sözü daha yerine getirdik. Hastanemizin tefrişatı tamamlandığında
hizmet yelpazesi daha da genişleyecek. İlçemizde yapımı devam eden aile sağlığı merkezleriyle sağlık yatırımlarımıza hız kesmeden
devam ediyoruz.” dedi.

Köşe Yazısı

Açık Fikir Harmanı

CBCT

Basamaklarda mevzilenmiştim. Beyaz boyayla tehdit edilmiş yolu,
kaldırımları delen otları, yola sığmayan arabaları seyrediyordum pencereden. Konferanslarda bağırılan olayları ve yaşanan karmaşaları düşünüyor,
ah ah, diye geçiştirilemeyen olayların kâğıtlarda göl suretini aldığını seziyordum.
Benimse yazacak hevesim kalmadı, diye söylendiğimde bir adam dokunmuştu
bana. “Sizi duydum, yapamamanız için hiçbir neden yok!” demişti ve onu görmek
için başımı kaldırdığımda kimseyi seçememişti gözlerim. Adımlarımı hızlandırarak eve vardığımda önsözü olmayan bir kitapla bakışıyordum. İlk kelimesinin,
sanki çocuk hikâyesi yazmak üzere seçilmiş olması dikkatimi çekmişti: “Göl”
Karamsarlıkla kırışmış eskiz kâğıtlarımdan aldım. “İnsan bir göl gibidir, bir
buluttan beslenmezse kurur.” diye başlamıştım ben de.

VE AVANTAJLARI
CBCT (Konik Işınlı Bilgisayarlı
Tomografi) dental patolojilerin
tanısında, tedavi planlanmasında ve
takiplerinde önemli bir yardımcıdır.
Diş hekimliğinde kullanılan geleneksel radyografik projeksiyonların iki
boyutlu olması nedeniyle magnifikasyon (minimum büyüme), distorsiyon (biçimsel bozulma) ve süperpozisyon (çarpıklık) gibi sınırlamaları
vardır. 1990'lı yıllarda geliştirilen
konik ışınlı bilgisayarlı tomografi
sistemleri oldukça düşük radyasyon
dozu ile diş hekimlerine 3 boyutlu
volumetrik veri elde etme olanağı
sağlar.
CBCT, CT’den (Bilgisayarlı Tomografi)
farklı olarak daha az radyasyon dozuyla diş hekimliği alanında kullanılmaktadır. Geleneksel radyografi formlarının yanı sıra gelişmiş
3-D hacimsel görüntülemelerinde
kullanılmaktadır.
CBCT görüntüleme, kapsamlı verileri
ve anatomiyi birçok açıdan inceleyerek bu verileri dinamik olarak kullanma olanağı sunar. Dişlerin durumu
ve etrafındaki dokuların, periodontal
defektlerin, ortodontik vakaların,
solunum yollarının, eklem düzensizliği veya çene patolojisinin teşhisi,
implant teşhisi CBCT görüntülemesi
kullanılarak kolaylaştırılmıştır.
Görüntüleme 3 boyutlu olduğu için
her durumda geleneksel 2 boyutlu

görüntüleme yöntemlerine göre
daha doğru sonuçlar alınmaktadır.
CBCT; görüntülerin yüksek kalitesi ve
düşük radyasyon dozları nedeniyle
implantoloji için ideal radyolojik yöntemdir. Örneğin implant yaptıracak
hastada kaç implant gerektiği, kullanılacak implantın çapı, boyu, açısı
CBCT ile daha net belirlenebilmektedir. İmplant komşuluğunda bulunan
anatomik yapılar; implant planlanan
bölgenin yandaki dişle olan mesafesi, mandibular kanal, çene sınırları,
nazal fossa, maksiller sinüs, foramen
mentale ve insizive kanal gibi implant yerleşimini etkileyecek anatomik yapıları gösterip hata payını
minimuma indirger. Ayrıca 2 boyutlu
görüntülemede net görülmeyen,
gözden kaçan lezyonları 3 boyutlu
görüntülemede net göreceğimiz için
kaçınılması gereken patolojik durum
karşısında da koruyucu bir uygulama olarak hastaya ve hekime ekstra
konfor sağlar.
Üç boyutlu tomografiler ile
maksillofasiyal anatominin çoğunu
görüntülemek mümkündür. Ortognatik cerrahi gereken vakalarda
özellikle çok gerekli bir araçtır. CBCT
sistemini, günümüzde gelişmiş teknolojiye ayak uydurarak hastamızın
sağlığı, memnuniyeti ve kendi konforumuz vb. durumlar için kullanmak
gerektiğini düşünmekteyim.

Yerleri buruşuk kâğıtlarla dolduracak isteğim olmadığından, önümdeki
iki cümlelik kâğıdın üstüne bir yenisini ekleyerek haftalardır spikerlerin
hecelediği “Kudüs Meselesi” üzerine yazmaya başlamıştım.
Kubben gözleri yırtan, kalplerde farklı teşekkül eden halde...
Sulha doğrulan silahlar acıtır Bilal-i Habeşi seslerini de.
İçlerindeki karanlıklarının derilerine yansımamış gizliliği.
Öfkeyle teessüf ettiren Müslüman sineleri...
Özlem ve umutla kat kat neşriyatlar.
Hangi sebep yazdırıyor tükenmek bilmeyen sözcükleri?
Kimler eritiyor seni, asırlık buz kütlemizi?
Gözleri cesarete mahkûm bırakılan, onlarında çocuklar.
İşittikleri şiddetle yerlerde, kara çarşaflı kadınlar.
Ne ara silindi Peygamberlerin gölgeleri duvarlarından.
Kaçıncı panel, makale durduracak bu vahşeti?
Topraklarında pusatların susturamadığı ‘’Hürriyet, onurdur Kudüs!’’ sesleri...
Toplum için yapılan sanat, ne zaman işleyecek topluma?
Kaç gün daha bulutu delen güneşe açacaklar gözlerini, korkuyla?
Şiirlerle kafiyelenmiş sana olan duygular Kudüs!
Seni izliyorum böyle yakından.
Savunamazsak peki, nereden izleyeceğiz yarınlardan?

Dr. Sadık GENÇOĞLAN
Ağız-Diş ve Çene
Cerrahisi Uzmanı
www.afsdent.com
www.doktortakvimi.com/
sadık gençoğlan

Bunun üstüne bir kâğıt daha koyamamıştım. Hiç silinmeyen düşüncelerim yanan
mumumun alevini silmiş, caddeye kadar karanlık yoldaşım olmuştu. Kafamı
dağıtmak istiyordum o an. Bunu gerçekleştirmek için yazan insanların aksine
benim kafam toparlanmış, başa sarmıştım. Yine hızlanmış, gözlerin görmediği, insanların seslerini bile seçemediğim bir sokak başındaydım. Bunu engelleyen bahar esintili saçlarım değil, fabrika dumanları idi. Kör eden ise duman değil insanın
ta kendisi idi. Arkamda bırakmak istemiştim, kötü şeylerin yeriydi orası çünkü.
Küçük cebime sıkıştırdığım defterimi kavramamla yazmam bir olmuştu:
Gözyaşlarını gülüşüne karıştıran bir dünya burası... Mutluluğu seçmek o karmaşanın,
neden ağladığın senin seçimlerinde. Dünya bitmez, sular hep akar. Sen de akıt
göllere bu içinin kuraklığını…

İlayda SAĞDIÇ
2002 yılında İstanbul’da doğdu.
Fatma Talip Kahraman Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi’nde 12. sınıf
öğrencisidir. Açık Fikir Platformu Yazarlık ve Şiir Atölyesi’ne katılmıştır.

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

Röportaj

YALNIZLAŞTIKÇA MUTSUZLAŞIYORUZ
Sokaklar kalabalıklaşsa da insanlar
yalnızlaşıyor. Evlerimiz eşyayla dolu
ama kalbimizde sevgiye, merhamete,
iyiliğe açtığımız yer daralıyor. Daha
konforlu, zahmetsiz bir yaşam
sürüyoruz belki ama peki ya ruhumuz,
ona ne kadar yatırım yapıyoruz?
Psikoterapist, aile danışmanı ve yazar Rukiye Karaköse; hayatı anlama
çabası ve üretme isteğiyle yaşamının
merkezine eğitimi koymuş bir uzman
psikolog. ‘’Hayatı okuyabilme’’yi
kendisine düstur edinerek insanın
neden düştüğü, düştüğünde nasıl
ayağa kalkacağı ve ruh sağlığını nasıl
koruyabileceği gibi soruların cevabını
bulmak için yol arkadaşı olarak
kitapları seçmiş kendine. Biz de
kendisiyle bir araya geldik ve gençlik
çalışmalarından evliliğe, ülkemizdeki
din dilinden mahremiyete kadar
birçok konuda merak edilenleri
kendisine sorduk. Karaköse, ‘’Kalıcı
iyileşme için hayatla ilişkimizi
güncellememiz şart.’’ diyor ve ekliyor:
‘’Emek vermeden, bedel ödemeden
hiçbir mutluluk yok hayatta…’’
Sohbetimize şöyle bir soru ile başlamak istiyorum. Bir
röportajınızda “Eğitimi, hayatımın merkezine koydum.”
demişsiniz. Bu tercih hayatınızı nasıl şekillendirdi?
Bu aslında tercihten çok yönelim oldu benim için. Aksi
mümkün müydü, yapabilir miydim, bilemiyorum. Çocukluğumdan beri hayatla ilişkimin merkezinde hep “anlama
çabası ve üretme isteği” vardı. Dolayısıyla benim için “hayatı okuyabilmek” önemliydi… “Başımıza gelenleri neden
yaşıyoruz, kader bizi nereye kadar, nasıl etkiliyor; olumsuz
yaşantılarımızla nasıl baş ederiz, düştüğümüz zaman
yeniden nasıl ayağa kalkarız, ruh sağlığımızı nasıl koruruz?” Ergenlik yıllarımdan itibaren bu gibi soruların peşine
düştüğümü ve cevabı kitaplarda aradığımı hatırlıyorum…
Dolayısıyla eğitim, hayatımın kaçınılmaz rotası oldu. Bu
durum, en basit haliyle daha disiplinle ve farkındalıkla
yaşamamı teşvik etmiştir diyebilirim.
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Görüntüye bu kadar çok maruz kaldığımız bir çağda
mahremiyet sınırlarımız da zedeleniyor. Artık nasıl bir
mahremiyet algısı ile karşı karşıyayız? Modern insan,
kimliğini hangi değerler üzerinden inşa ediyor?
Popüler kültür, elbette pek çok değeri aşındırdı. Modern
zamanların insanı tüketim ve teşhir odaklı görünüyor. Eric
Fromm’un ifadesiyle söyleyecek olursak “Tüketiyorum,
öyleyse varım!” diyen bir insan modeliyle karşı karşıyayız.
“Benlik değerini” özünden, varoluşundan değil de tükettiği
markalardan devşirmeye çalışan, tükettikçe “makbul” insan
sınıfına dâhil olmaya yaklaştığını düşünen bir insan tipi
bu…
Popüler kültür ya da kültür endüstrisi, nihayetinde kâra
odaklı kapitalist sistemin birer enstrümanıdır. Daha çok
kâr için daha çok satış gerekir. Satın alma davranışımızı

Rukiye Karaköse
ihtiyaçlar değil de kışkırtılmış istekler belirlediğinde, düne
kadar ona ihtiyacımız olduğunu (!) bile bilmediğimiz
şeyleri alıveririz. Hatta artık “satın almak” da bize yetmez oldu: Onu çevremize gösterip haberdar
etmediğimizde, sanki bir şeyler eksik kalıyor
duygusu yaşamaya başladık. Sosyal ağların
da yardımıyla mahremiyetimiz, el birliğiyle
şeffaflaştı. Yediğimizi, içtiğimizi, giydiğimizi,
vakit geçirdiğimiz mekanları, hatta ailemizle yaptığımız ev içi etkinlikleri bile sosyal
ağlarda paylaşma müptelası olduk. “X
keyfi, Y keyfi” yazıp paylaşmadan
kitap okuyamaz, kahve içemez
hale geldik… Göstermeden
de sırf o “an”ı yaşayarak
mutlu olmak mümkün
oysa… Bu noktada en
azından arada bir sosyal medya detoksu
yapmak ve tefekkür
etmek hepimize iyi
gelecektir.
Türkiye’deki
gençlik çalışmalarına bakacak
olursak tabloyu
nasıl yorumlarsınız?
Gençlere ulaşma noktasında ne tür hatalara
düşüyoruz?
Gençlik bizim bildiğimiz
gençlik değil artık. Yani bizim
gençliğimize dair zihnimizde kalanlardan, hatta kitaplardaki tanımlardan yola çıkarak gençliği anlamak
zor. Çünkü (son 20 yılda teknolojinin de hızlı
gelişimiyle) zaman değişti, yaşam biçimleri de değişti. Ergenliğin ve gençliğin de doğasında “yetişkinlerle çatışarak
ve hatta zaman zaman isyan ederek kendi doğrularıyla
kendi benliğini inşa etme” eğilimi vardır. Son zamanlarda
kültürel değişimin de etkisiyle bu dönemde ebeveyn-genç
arasındaki mesafenin açıldığını görüyoruz. Çeldiriciler ve
o isyan döneminde karşısına çıkabilecek alternatifler çok
fazla. Eski yıllarda olduğu üzere ebeveynlerin ve
büyüklerin gençlerden mutlak itaat beklemekten vazgeçip
“onlarla ilişki kurmaya ve onları anlamaya çalışmaları’’
şart. Yukarıdan dikte ederek ve dayatarak ya da genci
tanımadan, anlamayı denemeden eski ezberleri tekrarla-

yarak onlara yönelik yapılacak her çalışma, zaman ve emek
israfı olacaktır.
Biraz da dezavantajlı gruplardan bahsedelim dilerseniz.
Mevzu gençler olduğunda onları kötü alışkanlıklardan
uzak tutmak ya da onlara bilinç/değer kazandırmak
üzerine bir anlayış mevcut. Hatta kamusal etkinlikler,
belediye projeleri de bu çizgide ilerliyor. Peki ya
şiddete, suça, kötü alışkanlıklara bulaşmış gençler?
Gerek şahıs gerekse kamu kurumlarına
ne tür görevler düşüyor, bu gençlere
ulaşma noktasında?
Bağımlılıklar için, henüz böyle
bir durum gelişmeden
bunun önüne geçmek
için “koruyucu – önleyici” tedbirler alınmalı.
Ancak bağımlılık ve suç
gerçekleştikten sonra
gerek aile büyüklerine
gerek kamu kurumlarına düşen görev,
bu gençleri (varsa
cezasını çekmeleri ve
bedelini ödemeleri
kaydıyla) şefkatle
sarıp sarmalamak ve
rehabilitasyonları için
destek olmaktır. Tedavi
ve tekrar hayata adapte
olma noktasında ciddi
desteğe ihtiyaç duyan bu
gençlerimize daima yeniden
şans vermek ve onları kazanmak
zorundayız. Bize verilen tek bir hayatımız var. Bazı hatalar yapmış olmak insanı geri dönüşsüz bir yola sokmamalı. Yanlıştan
dönmek ve yeniden başlamak daima mümkündür. Burada
da umut vermek, destek olmak en çok “büyükler”e yakışır.
Depresyon, modern insanın sürekli kıskacında kaldığı
bir ruh hali. Antidepresanlara neden bu kadar bağımlı
hale geldik?
Depresyon, dünya çapında yaklaşık 300 milyon kişiyi
etkileyen yaygın bir halk sağlığı sorunudur. Antidepresan
kullanımında da dünya çapında bir artış söz konusu… Tedavisi için ise terapi ve hekim gerekli görürse ilaç kullanımı
gerekir. Kişi terapiyle; duygu, düşünce ve davranış alışkan
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lıklarını düzenler, sorunlarla başa
çıkma stratejilerini geliştirir. İlaçla da
beyin kimyası yeniden düzenlenir.
Ancak maalesef hiç terapi görmeden
ve reçetesiz alınan ilaç miktarı da
oldukça yüksek. Genellikle terapiyi
reddeden, yaşamında depresyonu
doğuran koşullarla ve bunlarla başa
çıkma biçimiyle ilgili hiç değişiklik
yapmadan iyileşmeyi bekleyen
kişiler, çoğu kez de eş dost tavsiyesiyle, adeta bir “uyuşturucu” alır gibi
antidepresan kullanıp sorunlarından
geçici olarak uzaklaşmak istemektedir. Kalıcı iyileşme için hem hayatla
ilişkimizi güncellemeli hem de
-sadece hekim verdiyse- ilaç kullanmalıyız. Aksi halde iyileşmek yerine
olduğumuz yerde patinaj yaparız.
Sonra da “ilaç fayda etmedi” diyerek,
kimi zaman hayat kurtaran bu ilaçlara
haksızlık ederiz.
Ülkemizdeki din dili yeterince kapsayıcı, toparlayıcı ve ihtiyaca cevap
verebilecek nitelikte mi sizce?
Değil... Ciddi bir özeleştiriye ve
güncellenmeye ihtiyaç var. Klasik
“vaaz” formatı özellikle gençlere pek
ulaşmıyor gibi görünüyor. Kelimelerimizi, kavramlarımızı özellikle
gençler bilmiyorsa, din adına
söz alanlar bazı yaşam tarzlarına
“yabancı”ysa, kuşatıcı olmaktan ve insanlara ulaşabilmekten söz etmemiz
zor olur. Daha çok iletişime, deneyime, dinlemeye ve anlamaya ihtiyaç
var. Belki böyle bir süreçten sonra
yeni, dinamik, kapsayıcı ve kuşatıcı
bir dil oluşturulabilir.

Röportaj

tek ebeveyn ve çocuktan oluşan
aileler artıyor. Evliliği seçmeyen ve
bireysel yaşayan insanlar da sayıca
çoğalıyor. Oysa araştırmalar evlilerin
daha mutlu ve huzurlu olduğunu,
stres hormonlarının daha düşük
olduğunu, daha uzun yaşadıklarını
ortaya koyuyor. Yani yalnızlaştıkça
mutsuzlaşıyoruz. Bu yüzden yalnız
yaşamayı seçmeden önce iki kez
düşünmek gerek: Bencilliğimizi kırıp,
bir başkasıyla bir arada yaşamanın
getirdiği fedakarlıkları yaparken,
bunun bir yandan da bizim tekamül
ve mutluluk yolumuz olduğunu
hatırda tutmakta yarar var…
Şarkı söylemeyi seven, okul
yıllarında ve sonrasında ses
yarışmalarına katılan ve
solistlik yapan biri
olduğunuzu biliyoruz.
Müzik, hayatınızın
neresinde? Müziği bir
rahatlama, arınma aracı
olarak mı görüyorsunuz?
Müzik ha-

yatımın her yerinde… Yani bir filmin
nasıl bir müziği varsa benim hayatımda da daima altta bir müzik akıyor.
Müziksiz çalışmayı, okumayı, yaşamayı, kendimi ifade etmeyi düşünmek benim için çok zor. İlkokulda
Türk Sanat Musikisi, liseye kadar da
Türk Halk Müziği okudum. Sonrasında hocalarım, Türk Sanat Musikisine
yatkın olduğumu fark edince o yöne
eğildim. Üniversitede şan dersi, özel
ders olarak da kıymetli hocalardan
solfej, nazariyat, repertuar dersleri aldım. Koro ile ve solo çeşitli konserler
verdim, veriyorum… Ama benim için
bir eserin tekniğinden ziyade duygu
ile okunması daha önemli. Duygusunu katarak okuyan yorumcuların okuyuşu, dinleyenin de kalbine
dokunur çünkü… Bazen bir eserin
eski, orijinal yorumunu bulmak için
günlerce araştırma yaparım. Bulunca
defalarca dinlerim, ta ki onun içindeki frekansın tılsımını hissedene kadar.
Ve o dönem ne zaman müzik icra
etsem o eseri okurum “Yeni bir şarkı
keşfettim!” diye heyecanla… O eser
benim o dönemimin soundtrackidir.
Yakınlarım bilir. ☺
Farklı konularda, nitelikli kitaplara
imza attınız. Hem bir eş hem de
bir anne olarak bu kadar üretken
olmayı nasıl başarıyorsunuz?
Eşim de eğitim yöneticisi ve yazar.
Onun hayatının merkezinde “ilim
ve irfan” var. Dolayısıyla birbirimizi

destekliyor, bazen de birlikte üretiyoruz. Bu anlamda evlilik engel değil,
kolaylaştırıcı oldu benim için…
Anneliğe gelince, Allah’ın da öyle
dilemesiyle yalnızca bir evladım var.
Dolayısıyla tek çocuğa annelik, şükür
o kadar zor olmadı. Beni de büyüten
ve öğretici bir süreç oldu. Elbette
çocuğun özellikle kişiliğinin şekillendiği ilk 6 yaşında ona “adanmak”
gerekiyor. Birinci önceliğimizin o
olması gerekiyor. Çocuğum 6 yaşına
gelene kadar çalışmadım. O dönemi
daha fazla evde ve gönüllü çalışmalarla, tercüme yaparak, makale ve
kitap yazarak geçirdim. Gelişimim ve
üretimim daha “ev merkezli” oldu o
dönem…
Sonra onunla birlikte ben de
büyüdüm. O bağımsızlaştıkça benim
üretkenlik alanım da genişledi.
Elbette ailevi sorumluluklar hiç
bitmiyor ve aile daima emek istiyor.
Ancak az önce de belirttiğim gibi
yalnızca “bir” hayatımız var. Ve her
ne yapacaksak onu “bu hayat içinde”
yapmamız gerekiyor. Erken kalkarak,
zamanla ilişkimizi iyi yöneterek,
önceliklerimizi belirleyerek ve
Allah’tan daima yardım isteyerek hareket ettiğimizde bir şeyler
kolaylaşıyor. Emek vermeden, bedel
ödemeden hiçbir mutluluk yok
hayatta…

Aile kavramının kutsallığını yitirdiğini, eskisi kadar güçlü dinamikler
üzerine kurulmadığını gözlemliyoruz. Boşanmaların son yıllarda
rekor kırdığı gerçeğini de göz
önünde bulundurursak bireysel
yalnızlaşma/yalnız yaşamayı tercih
etme hakkında neler söylersiniz?
İnsan, “ünsiyet”ten gelir derler, yani
sosyal bir varlıktır. Bizi inşa eden,
iyileştiren, onaran şey; yakın ilişkilerimizdir. Ailelerdeki erozyon sonucu
son yıllarda “single parent” denilen

Röportaj: Rıdvan KAŞIKÇI
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SATRANÇ ŞAMPİYONLARI

BELLi OLDU
9. Çekmeköy Satranç Turnuvası’nda iki gün süren
kıyasıya yarışların ardından şampiyonlar belli oldu.
Çekmeköy Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve
Çatalmeşe İlk ve
Ortaokulu iş birliği
ile düzenlenen 9.
Çekmeköy Satranç
Turnuvası 22-23 Mayıs
tarihleri arasında
Çatalmeşe Okulu’nda
yapıldı. İlçede eğitim
veren ilk, orta ve lise
derecelerindeki 47
okuldan 200 öğrenci
kıyasıya mücadele etti.
2 gün boyunca altı tur
devam eden yarışlarda öğrenciler kadar,
öğretmenler ve aileler
de heyecan yaşadı.

Lisesi’nden Kani Can
Combaş birinci oldu.
Takım sıralamasında; Hatice Mehmet
Ekşioğlu İlkokulu,
Sultançiftliği Ortaokulu ve Mehmetçik
Lisesi’nin satranç
takımları birinci oldu.

9. Satranç Turnuvası
bireysel yarışlarda; Hatice Mehmet
Ekşioğlu İlkokulu’ndan
Çelik Özdemir, Sultançiftliği Ortaokulu’ndan Ege Kayalar ve
Mehmetçik Anadolu
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Doğumdan sonra
adet düzensizliği nasıl
giderilebilir?
Doğumdan sonra
adet düzeni
neden bozulur?
Hamilelik, doğal olarak hormon seviyelerini yüksek oranda
değiştirebilir. Doğum yaptıktan
sonra, vücudun hormon düzeylerinin önceki haline dönmesi gerekir ve bu geçişin gerçekleşmesi
zaman alabilir. Bu durumun en
sık görülen yan etkilerinden biri
amenore (hiç adet görememe)
veya düzensiz adet döngüleridir.
İnsanda adet döngüleri, hamilelik, emzirme gibi birçok kadınsal
faaliyeti düzenleyen iki temel hormon mevcuttur. Bunlar; östrojen
ve progesterondur.
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Hamilelik döneminde yükselişe
geçen bu hormonlar, hamileliğin
sonlanmasıyla birlikte eski düzeylerine dönüş yaparlar. Fakat bu
geçişin hangi sürede meydana
geleceği bilinmemektedir.
Ayrıca anne, doğum sonrasında
bebeğini emziriyorsa hormon
seviyelerinin normale dönmesi
daha uzun sürecektir. Emziren
annelerde yaklaşık olarak 6 ay
boyunca adet döngüsü oluşmaz.
Hatta bazı kadınlar, bebeğini
emzirmeyi sonlandırana dek
adet kanaması yaşamamaktadır.
Bunun nedeni de emzirmeyle birlikte artan prolaktin hormonudur.
Adet kanamasının olmaması,
düzenli bir yumurtlamanın

olmadığı anlamına gelmemektedir. Bazı durumlarda sağlıklı
bir döngü yaşanmasa dahi,
yumurtlama ve hamile kalma
mümkündür.

Doğumdan sonra
adet görmemek
normal midir?
Adet döngüsü, hamilelik sırasında
durur. Lohusalık dönemi bitiminden itibaren, çoğu kadın uzun
bir süre adet görememektedir.
Hormonal sistemlerin tamamen
değiştiği bu dönem içerisinde,
vücut sistemi bu duruma uyum
sağlayana kadar adet döngülerinin oluşmaması normal kabul
edilir.

Rahatsız edici, ağrılı, yoğun
ve düzensiz adet dönemleri
yaşanıyorsa birkaç önlem alınması gerekecektir. Bunlar şöyle
sıralanabilir:
Hormon seviyesinin düzenlenmesi, adet döngüsünü de
düzenli bir hale getirecektir.
Bu nedenle, hormon seviyesini
normale döndürmek için dengeli
ve sağlıklı beslenmek çok önemlidir. Dengeli bir diyet programı
oluşturmak, meyve, sebze, tahıl,
protein ve bol su tüketmek faydalı olacaktır.
Düzenli egzersiz yapmak, vücudu stabil hormon seviyelerine
geri getirme konusunda şaşırtıcı
derecede etkilidir. Ağır egzersizler

de adet düzensizliğine neden
olacağı için, egzersizin düzeyi iyi
ayarlanmalıdır.

Hormon
seviyesini
normale
döndürmek
için dengeli
ve sağlıklı
beslenmek
çok önemlidir.

Emzirme döneminde hormon
takviyesi olan ilaçlar kullanılmamalıdır. Bu ilaçlar, adet
sistemini düzenlemeye yardımcı
olurken emzirme için olumsuz
etkilerde bulunabilir.

Doğumdan sonra
adet ne zaman
düzene girer?
Tam olarak düzenli adet dönemlerinin ne zaman gerçekleşeceğini
tahmin etmek mümkün değildir.
Her kadınının vücut sistemi
farklıdır ve adet döngüleri de
buna göre düzenlenecektir.

Op. Dr. Havva Pars Ağargün
Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı - Tüp Bebek
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TÜRKİYE’YE
İKİNCİLİK GETİREN

BİR EMEĞİN
SERÜVENİ

SU, AB-I HAYATTIR
2008 yılında İspanya’nın ev sahipliği yaptığı EXPO
Fuarı’na, Türkiye adına ressam ve ebru sanatçısı
Gülseren Sönmez katıldı. ‘’Türk Mermer Kağıdı Sanatı
Ebru’’yu tanıtmak için Türkiye’ye ayrılan bölümün
standında, 3 ay boyunca gecesini gündüzüne katarak
çalışan Sönmez, geride katılımcılarla yaptığı yüzlerce
ebru eseri, unutulmaz deneyimler ve halk oylamasında Türkiye’ye ikincilik getiren bir gururu armağan
bıraktı. İşte Gülseren Sönmez’in samimi kaleminden
Zaragoza EXPO’suna dair izlenimler…

SUYUN BİR ARAYA GETİRDİĞİ ÜLKELER VE İNSANLAR
2008 ZARAGOZA EXPO Fuarı, su konsepti doğrultusunda sanatsal değeri
çok yüksek 149 ülkenin meydana
getirdiği, yüzlerce değişik formdaki
binalarla süslenmişti. Söylendiğine
göre Ebro Irmağı kenarında bulunan,
düz bataklık bir alan, insan elinde
harika yapılarla dolmuştu ve görsel
bir şölen sunuyordu. İranlı mimar
Zaha Hadid’in ülkelere ayrılan bölümlerin tam ortasında, yüzlerce metrelik
yolun üzerinde, çok yüksekten geçen,
su akışını anlatan hava tasarımı başlı
başına sanat ve estetiğin zirvesiydi. Zaragoza Expo’sunun yüzlerce
bölümün dışında binlerce kişiyi
alabilecek büyüklükte açık hava amfi
tiyatrosu ve sahnesi vardı. Bu alanda
her gece, sayısız sanatsal etkinlikler
yapılıyordu.

yimlerin paylaşıldığı bir platform
olmaktan öte, gelen konukları eğlendirerek öğretmeyi amaçlıyordu. Öyle
ki onlarca ülkenin her konudaki farklı
etkinliklerinin en ünlüleri Expo’da yer
aldı.

EXPO’nun konusu:
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- Eşsiz Kaynak Su,
- Yaşam İçin Su,
- Su Manzaraları,
- İnsanları Birbirine Bağlayan En Büyük
Unsur Su başlıkları altında toplanmıştı.

sorunları ve iyi örnekleri göstermek, bu alanda kurumsal işbirliğini
desteklemek ve bu bağlamda,
katılan tüm ülkelerin teknolojilerini
kullanarak insanlara şiirsel ortamlar
yaratmaktı.

Amaç suyla ilgili duyarlılığı artırmak,
suyun sürdürülebilir kalkınma ile
ilişkisini ortaya koymak, gelecekteki su sorunlarına çözüm üretmek,
dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan

2008 EXPO’su; yaşamları, kültürleri
birbirlerinden farklı 149 ülkeyi
birbirleriyle yarıştırarak su boyutlu
teknolojik dansı ortaya çıkarmıştı.
EXPO’lar sadece teknolojinin, dene-

Büyük emeklerle oluşturulan EXPO,
üretmenin sınırının olmadığını ve
insan zekasına saygı duymayı öğretiyordu. Her ülke kendi bölümünde
kültürü doğrultusunda su konseptini
işlemiş, topluma sunmuştu. Kendi
adıma bu görsel ve kültürel şölenden
ömrümün sonuna kadar yetecek
doyuma ulaşmıştım.
EXPO sahasına baktığımızda 35 ila 45
derece olan güneşin alnında binlerce insanın, en az 1,5 saat kuyrukta bekleyerek bölümlere girmek
istemesi, o görkemli ortamı yaşamak
istemekten başka bir şey değildi.

Türkiye için su, hayat demekti. Su;
hayat kaynağı, yaşamın iksiriydi. Canlı
olan her şey sudan yaratılmıştır. Su
bütün inanışlarda, kültürlerde kutsal
kabul edilir. İçerisinde mistik bir
arıtma, temizleme gücü barındıran
su; saflığın, sadeliğin, bilgeliğin sembolüdür.
Osmanlı kültüründe suyun ayrı bir
yeri vardır. İçme suyu, kullanma suyu,
temizlik ve hijyen, ibadetler için suyla
abdest alınması gerekliliği ile su;
kutsal bir yapıya bürünmüştür.
Bir yere su getirmek, insanları su
ile buluşturmak sevapların en

büyüğüdür. Ecdadımız suya hürmet
eder, saygısını gösterirdi. Suyun
isteyenden esirgenmeyeceği, israf
edilmemesi gerektiği en önemli
düsturlardandı.
Su teması içinde su ve susuzluk
manzaraları, su ve sulama sistemleri,
çeşmeler, hamam kültürünü gösterdikten sonra, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde 2023 GAP Projesi
tanıtılıyordu. 1000 m2’lik bölümün
üçte biri GAP Projesi’ne ayrılmıştı. Bu
etkinlikte çeşmelerin ve hamamların
en güzel örnekleri birebir yapılarak
ziyaretçilerin izlemine sunulmuştu.

Her alandaki devasa televizyon
ekranları bizim kültürümüzü sürekli
anlatıyordu.
Ebru su yüzeyi resmiydi. Su
yüzeyinde çalışılan, izleyeni hayran
bırakan, çabuk sonuç alınan etkili
bir sanattı. İspanyollar ve dünyanın
dört bir köşesinden gelen insanlar,
yakından ve bark vizyon sayesinde
çalışmalarımızı izliyor, bizleri kutlayıp
kucaklıyorlardı. İspanyollar sıcakkanlı insanlardı. Her yapılan ebruyu
Türkiye adına hediye ediyorduk.
Kaldığımız süre içinde ayda 4000’den
fazla ebruyu hediye ettik.

Gap Projesi

İSPANYOLLAR TÜRKİYE
BÖLÜMÜNE ÖVGÜLER YAĞDIRDI
Ebru yaparken başımdan geçen
birkaç olayı anlatmadan geçemeyeceğim. Her gün, her gelene
yanımda getirdiğim önlüğü
takıyor, ebru yaptırıyordum. Bir
gün neşeli bir aile geldi. Çok
sevimli, kahkahası bol bir çocuk,
elimde tuttuğum önlüğü boynuna geçirerek önüme geçip
sandalyeye oturdu. Ben ona
ebru gösterdikçe aile “Maria,
Maria!“ diye tezahürat yapıyordu.
Maria’nın ebrusunu tekneden
çıkardık. Maria’yı kürsüye çıkarıp
ebrusunu göstermesini istedim.
Muazzam bir tezahürat oldu.

İspanyollar “Maria, Maria!” diye
bağırıp alkışlıyorlardı. O anda
Türkiye bölümünün komiseri
koşarak geldi. “Bu ne şamata, bu
nasıl gürültü!” diye azarlayacaktı
ki ben durumu anlattım. O anda
birkaç İspanyol’un bana sarılması
yöneticimizi şaşırttı. Yöneticimiz
de bu akışa uyarak bana sarılıp
tebrik etti. O kadar sert bir adamın
böyle bir davranış sergileyeceğini
hiçbirimiz kestiremezdik. “Hoca
Hanım kutlarım, siz insanların
sevgisini kazanmışsınız. Şu anda
pek çok İspanyol sizin için övgüler
dizdi. Türkiye bölümü adına teşek-
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kürler. Bu durum bizim için harika
bir puan. İspanyollar güzellikleri de
çirkinlikleri de birbirlerine anlatırlar.
Seni can-ı gönülden kutlarım.” dedi.
Bu durumu gören rehber kızlarımız
ve erkekler “Hocam sen ne yaptın?
Bu adam senden büyülendi. O
hiçbir zaman takdir etmeyi bilmez,
tek bildiği azarlamaktır.” dediler.
‘’Arkadaşlar kişileri tam tanımadan
lütfen yargılamayalım. Kutladığı gibi,
Türkiye adına gurur duyduğunu da
söyledi. O yurt dışında bizi temsil
eden bir kurumun yöneticisi, yönetici
olmak kolay değil.” dedim.

Kuveyt
Bölümü:

TÜRKİYE’NİN REKLAMINI
YAPAN İSPANYOL KADIN
Aradan bir hafta gibi bir zaman
geçmişti ki tekerlekli sandalyede bir
bayan ve onun sandalyesini süren
bir bey geldi. Beye de hanıma da
ebru yapabileceklerini rehberimiz
Nermin’den yardım alarak anlattım. Kadın çok itiraz etti. Ben onu
dinlemeden sandalyesini masaya
doğru sürdüm. Teknemi de önüne
çektim. Eline boyaya batırdığım
fırçayı verdim. Birlikte önce Battal
Ebrusu, onun üzerine de beş adet
çiçeği olan Karanfil Ebrusu yaptırdım.
Ebrusunu tekneden çıkarıp yere
serdim. O bir an önce ebrusunu
alıp gitmek istiyordu. ‘’Media hora
(yarım saat)’’ dedim, itiraz etti. Ben
de kalın bir gazete üzerine ebrusunu
yerleştirdim. Tam kucağına koyduğum anda birçok televizyoncu
odayı doldurdu. Hemen tekerlekli
sandalyedeki hanımla konuşmaya
başladılar. O arada konuklar sıraya
girmiş, ebru için bekliyorlardı. Hemen
teknemi yerine sürdüm (bark vizyon
yayını için yerinde olmalıydı), ebru
yaptırmaya başladım. Teknedeki
ebru yapımını da birçok kanal çekti.
Sonradan öğrendim ki tekerlekli sandalyedeki hanım, ‘’Ben hayatımda ilk
kez artist oldum. Bu benim yaptığım
ilk resim. Şurasını şöyle yaptım, burasını böyle yaptım.’’ diyerek anlatmış
yaptıklarımızı. Tam yarım saat heyecanını anlatan bu kadını kameraya çekmişler. Bu hanım Türkiye
bölümünün reklamı oldu, ertesi gün
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ve daha sonraki günlerde İspanyollar
akın akın bölümümüzü doldurdular.
Artık Türkiye Pavyonu’nun önünde
de muazzam kuyruklar oluyordu.
Expo’ya sadece İspanyollar gelmedi,
Avrupa ülkelerinin neredeyse her
şehrinden gelen vardı. Türkiye’den
de Kültür ve Dış İşleri Bakanlığından
gruplar geliyordu. O zamanki Devlet
Bakanı Kürşat Tüzmen de standımızı
ziyaret etti. Bir gün de Amerika Kansas’tan gelen 30 kişilik bir gurupla
karşılaştık. O guruba elimde olan
ebrulardan bir tomar verdim. Bir Türk
bayan profesörle gelmişlerdi. Bu ekip

6 Boyutlu
Sinema

daha sonra İstanbul’daki evime gelerek bir gün akşama kadar ders aldı.
Zaragoza EXPO’sunda bizim bölümü
ilk gördüğümde çok etkilenmiştim. Daha güzeli hazırlanamaz diye
düşünürken diğer ülkelerin bölümlerini görünce fikrim değişti. Teknolojinin tüm nimetleri kullanılarak
hazırlanmış, birçok ülkenin hayal
edemeyeceğim kadar çok ve farklı
görsel sunumlarıyla karşılaştım.
Her ülke bölümü ayrı bir dünyaydı.
Bu güzel sunumlardan birkaçını
anlatmadan geçemeyeceğim.

Bölümün önünde
kilometrelerce
kuyruk oluyordu.
Kuyruk sırası ancak 1 veya 1,5 saatte
gelebiliyordu. 35 ila 45 derecedeki
sıcaklıkta beklemek zulümdü. Bütün
bu şartlar bekleyenleri vazgeçirmiyordu. Bir gün ebru yapımını arkadaşıma bıraktım. Sabah erkenden
gidip ilk sırada yer aldım. İçeri girince
sahanlıkta toplandık. Herkese üç
boyutlu görüntü için gözlük verdiler
(o yıllarda 3 boyutlu filmler bilinmiyordu). İçeri girip yerleştiğimizde
ışıklar söndü, film Kuveyt çöllerinde
koşturan develerle başladı. Develer
üzerimize doğru koştukça çığlıklar
da bir o kadar çoğaldı. Deve, bir ara
tükürdü, ürktük. Sonra dönüp gaz
çıkardı. Salon gazla doldu. Sonra
da çölde Arap fellahlar kılıç oyunu
oynadı. Oyundan ayrılan bir oyuncu
öyle bir kılıç salladı ki herkes çığlık
attı. O anda koltuklar bir sıra arkaya
zıpladı. Sonra bizi hayali bir gemiye
bindirdiler. Gemi Umman Denizi
sahilinde dolaşıyordu. Biz bu yolculuğun güzelliğine kapılmış, muazzam
görsellikteki villaları izlerken gemimizin yan taraflarından geçen su motorlarının sıçrattığı sularla ıslandık. O
sıcakta sıçrayan bu sular ferahlatıcıydı. Işıklar yandığında izlediğimiz per-

denin yerinde şakır şakır akan sular
vardı. Bu su izleyicileri rahatlatmıştı.
Böylece görsel şölen olan sinemayı 6
boyutlu olarak izlemiştik.

Meksika Bölümü:

İnsanın Varoluş
Coşkusu
Meksika Pavyonu, konu olarak yağmuru ele almıştı. Kuveyt’te olduğu
gibi, bizi bir salona aldılar. Salonun
yerleri halıyla kaplıydı. Kare prizma
şeklindeki pufların önünde minderler
vardı. Işıklar söndüğünde minderlere
oturmuş, başlarımızı puflara koymuş,
kendimizi tavandaki görüntüleri
izlerken bulmuştuk. Gökyüzünden
damlalar yağıyor, her damla bir
manzarayı gösterirken diğer damla
onu kapatıyor, diğer damla yeni bir
görseli gönderiyordu. Bir anda iç içe
geçmiş binlerce görselin yağmur taneleri gibi su yüzeyine düşüp halkalar
oluşturduğunu görüyorduk. Yüzlerce
halka, yüzlerce görüntü… Yere düşen

yağmur damlalarının, su birikintilerinin yüzeyinde halkalar oluşturup
kaybolması gibiydi. İnsan değişmek
istemiş, yağmur tanelerinin iç içe kısa
sürede kaybolan halkalarının içinde
dünyanın güzelliklerini görmek,
dünyayı tersine çevirip o halkaları
tavanda göstermek istemişti. Bir
çocuğun bebeğine anlattığı kendi
küçük dünyasındaki büyük hayaller
gibi, her ülkenin sanatçıları, bir veya
birçok konsept oluşturmuş, onu
teknoloji ile birleştirerek sonsuz geleceği, gelecekteki dünyayı oluşturmuşlardı. 15 dakikalık görsel şölende
binlerce görüntü, yağmur taneleri
gibi üzerimize yağdı. Hangi kareyi
izleyeceğimizi şaşırdık. Bu görseller
dünyanın her tarafındandı, Çin Seddi’nden Afrika ormanlarına, buzullardan dünyanın en büyük akarsularına,
şelalelerine varıncaya kadar her
şey, her yer vardı. Arada fıskiyelerle
incecikten yağan su, orada bulunan
bizlere hayatı ve suyu hatırlatmanın
en güzel yoluydu.
Meksika, sperm ile yumurtanın
birleşerek embriyo oluşumunu tüm
gerçekliğiyle anlatmış; hayat suyunu
ele almış, insanın var oluş coşkusunu
izleyenlere yaşatmıştı. Hayatın
akışını su akışı gibi ele alıp somut
bir dünyadan, yine onun coşkusunu
kendisine giydirerek soyuta
götürmüş, tekrar somutlaştırarak
hayallerine kavuşmak için teknolojiyi
kullanmıştı.
Ulaştığımız katta kocaman küpler
duruyordu. Bu küplerin üstleri dümdüz ekrandı. Dokunmatik ekranda,
hızlandırılmış çekimlerle, zamanın
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akışını hayatımda ilk kez görüyordum. Bu tür zaman akışlarını bir süre
sonra Türkiye’deki televizyonlarda da
görecektik. Yıl 2008’di. Ben o anıları
bugün 2019 yılında yazarak anlatıyorum. Bugün bebekler bile bu teknolojinin içinde. Teknolojik gelişmeler
insan aklının alamayacağı kadar çok
kısa zamanda, çok büyük yol kat etti.

Aragon Bölümü:

Uzay Yolculuğu
Provası

Köşe Yazısı

Almanya Bölümü:

İleri Teknolojinin
Zirvesi
Almanya Ebro Irmağı üzerinde kurdukları teknolojik düzenekle, uzay
gemisine benzeyen dört kişilik
gemilerle yolculuk yaptırırken
dünyanın her köşesinden görselleri,
nehir boyunca gemideki ekrandan
bizlere izletiyordu. Çok değişik, çok
farklı bir duyguydu. Sanki uzayda
yolculuk yapıyorduk.

Çin bölümünde cam platform
üzerinde yürüdük. Ayaklarımızın altındaki bin bir çeşit
deniz hayvanlarını, devasa
Aragon’un başkenti Zaragoza’ydı.
O nedenle de Arogon Bölümü, çok
büyük bir alana yayılmıştı. Bu alan
içinde kendi tarih ve kültürlerini
anlatan devasa ekranlar, insanların dinleneceği yemyeşil alanlar,
oturacakları banklar, yapay akarsu
ve adacıkların etrafındaydı. Bütün
bu alanlar kapalı, kocaman spiral bir
fanusun içindeydi.

Bask Bölgesi
İspanya’nın Bask Bölgesi’nde yer
alan San Sebastian şehrinin kurduğu devasa spiral cam fanus içinde
deniz hayvanları, bitkileri görülmeye
değerdi. Bu fanusu izlemek için kat
kat yukarı çıkıyorduk. Her katta farklı
deniz hayvanlarını izlerken 4. kata
geldiğimizde bütün katlara tepeden
bakabiliyor, spiral içindeki köpek
balığına kadar her çeşit deniz hayvanını izleyebiliyorduk. İnsanın aklını
durduracak bir güzellikti. Bu bölümü
birkaç kez izlememe rağmen, bu
koca fanusu bir türlü çözemedim.
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Katar Bölümü:

Sanatın Gücü

Katar’da iki bayan, kına ile ellere,
kollara nakış yapıyor; iki hattat kesik
uçlu kalemlerle gelen turistlerin
adlarını yazıyorlardı. Elime koluma yaptırdığım kına nakışını ebru
yaparken gören konuklar, nerede
yaptırdığımı soruyorlardı. Katar
deyince ebru yapımının sonunu görmeden Katar bölümüne koşuyorlardı.
Katar bölümü en küçük bölümlerden
biriydi, içinde de pek bir şey yoktu.
Sanatın gücü Katar’a binlerce kişiyi
çekti, kapısında kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Yemen Bölümü:
teleskoplarla gökyüzündeki gezegenleri izledik. Mikroskop altında
suyun canlı olduğunu algıladık. Su;
azarlayınca üzülen, övünce berraklaşan, okşanınca dalgalanan bir
canlıydı. Bu muazzam duyguyu bize
veren o günün bilim insanlarına yıllar
sonrasından teşekkürler ediyorum.

Fas Bölümü:

Nakışın
Mimari Estetiği
Fas bölümünde duvar/kapı mimarisinin nakış nakış işlendiğine
şahit olduk. Mimari eserleri işlerken
geometri ve matematiğin zirvesini

Zaragoza
Yemen Bölümünde
Kum Gösterisi

Çin Bölümü:

Suyun
Bilimle
Buluşması

Dünyanın en büyük
ressamlarından
biri olan Francisko
GOYA‘nın doğup
büyüdüğü şehir:

kullandıklarını gördük, hayranlıkla
izledik. Expo’da yer alan bütün Kuzey
Afrika ülkelerinin duvar ve ağaç
işlemelerindeki matematiğe hayran
olmamak elde değildi.

Kumdan
Manzaralar
Yemen bölümünde cam kaplar
içine kumdan manzara yapan bir
sanatkardan ben de Nilgün de cam
kap içinde resim yapmayı öğrendik.
İkimizin de ressam ve ebrucu olması
kum resmini çabuk kavramamıza
neden oldu. Biz de Yemenli sanatçıya
ebru yapmayı öğrettik. Öğrettik
demeyelim de o anda ebru yaptırdık.
Ebru yapımı için uzun bir ön hazırlık
gerekiyor.
Müslüman ülkelerin bölümlerini
gezerken ‘Müslüm’ diye ellerimize
sarılıyor bizi candan kucaklıyorlardı.

EXPO’ya her
ülke kendi mimarisindeki bir
eseri bırakıyor, o
alanı görsel şölen
haline getiriyordu.
Binaların içini görmeseniz de
EXPO’yu dışarıdan gezmek bile
insanların saatlerini alıyordu. Çok
büyük bir alanı kaplayan EXPO
yorucuydu. Giriş 80 avroydu. Bütün
bunlara rağmen, her gün binlerce
kişi ziyaret ediyordu. Zaragoza’da
en çok hoşuma giden, ailelerin fuarı
çocuklarıyla birlikte gezmeleriydi.
Genelde de çok çocuklulardı. Eşleri
sakat olanlar tekerlekli sandalyeleriyle eşlerini dolaştırıyorlardı.
Aileye; kısaca insana saygıyı izleyerek
gördüm. İspanya, kısa boylu insanların ülkesiydi. Uzun boylular yeni
yetişen gençlerdi.

Milli Işık
Şölenleri
Expo’da beni ve gelen her konuğu
mest eden olaylardan biri de her
gece, farklı bir ülkenin farklı farklı ışık
gösterileriydi. Ünlü müzisyenlerin, bilim adamlarının portrelerinin
devasa bir şekilde gökyüzünü kaplaması görülmeye değerdi. Bir başka
gecede gökyüzünde cennet bahçelerini görebiliyordunuz. Her ışık
gösterisinde kendimi bambaşka bir
dünyada hissediyordum. Expo beni
ve gelen konukları hayal bile edemeyecekleri dünyalara götürüyordu.
Expo’yu yaşadığım için bugün bile
Allah’a binlerce kez şükrediyorum.

resmini bıraktığı şehirdi. Bu şehri
kızım Şenay’la dolaşmak; sokaklarını,
müzelerini, kiliselerini gezip keşfetmek güzeldi. Zaragoza tertemiz,
güzel bir şehirdi. Şehrin merkezinde
bulunan Pilar Katedrali dünyada
gördüğüm diğer kilise ve katedrallerden çok farklıydı. Dünyanın en
büyük blok (yekpare) mermerinden
yapılmıştı ve alanındaki tek örnekti.
Katedraldeki rölyef ve heykellerin
karşısında hayran olmamak elde
değildi. Bu heykelleri saatlerce
hayranlıkla izliyordum. Bunun dışında bütün duvarlar

Bize günde 2 saat
çalışmanız yeterli
demelerine rağmen,
pazar günleri de
dahil her gün saatlerce çalışıyorduk. Bir
zaman sonra diğer
ülke bölümlerini hiç
gezmediğimizi fark
ettik. Zaragoza’yı da
tanımak istiyorduk.
Karar aldık: bazı
günler tüm gün ben,
bazı günler Nilgün
çalışacaktı. Boş kalan
vakitlerimizde diğer
bölümleri ve Zaragoza
şehrini gezecektik.
Zaragoza; öğretmen
okulunda resimlerini
kopyaladığım; Francisco Goya’nın doğup
büyüdüğü ve birçok

97

Köşe Yazısı

Francisco GOYA tarafından resimlenmişti. Çocukluğumdan bu yana
hayranlık duyduğum bir ressamın,
Francisco Goya’nın, devasa resimlerini kendi şehrinin en ünlü katedralinde izliyordum. Katedralin camlarındaki vitraylar Hz. İsa’nın yaşam
öyküsünü anlatıyor, yansıyan ışıklar,
kiliseye mistik bir hava veriyordu.
Ayrıca bu kilisede dünyanın en eski,
en büyük orgu yer alıyordu. Katedralin önündeki Goya heykelinin
önünde fotoğraf çektirmeyi de ihmal
etmedik.
Şenay’ımla beraber Alfonso Caddesi doğrultusunda yürüyerek şehri
tanımaya çalıştık. Cadde kenarındaki
kadın heykellerine hayran kaldık.

Haber

bölgesi mimarisi Mudéjar
olarak adlandırılır) tipik
örnekleriyle karşılaştık.
Dış cephe mimarisindeki
süslemelere (geometrik
bezemelere) hayran kaldık.
Zaragoza; ailesine, eşine,
yurduna çok önem veren,
saygılı insanların tonlandığı;
genç bir şehirdi. Zaragoza
gençlerin; Madrid emeklilerin; Barseleno hızlı yaşayanların şehriydi.
Zaragoza’da kaldığım sürede
kendi ülkemdeki meyveleri
çok özledim. Bu şehirdeki
meyveler lezzet olarak ülkemin meyveleriyle yarışama-

ÇEKMEKÖY’DE SPOR ŞENLİĞİ
Gelenekselden Günümüze EBRU
adlı kitabımı 12 yılda oluştururken hem dünya hem de
Türkiye’deki ebru örneklerini
kütüphane, müze ve camilerde
araştırmış; portre ebrusuna rastlamamıştım.

Yol kıyısındaki Devlet Müzesi’ni de
gezdik. Müzede pek çok resmin yanı
sıra Goya’nın 85 resmi ve gravürleri
vardı. Gravürleri 2. Dönem çalışmalarıydı. Aklını kaçırdığı dönemin
(cinleri, perileri anlattığı) çizimleriydi.
Bu çalışmalardan çok etkilendik.
Müzede pek çok sanatçının resmi
olmasına rağmen devlet müzesine
Goya Müzesi deniyordu. Bazı günler
öğle saatlerinde yemek yemek ve
alışveriş yapmak için Nilgün, ben,
kızım, nöbetçi olmayan rehber
kızlarımızla şehri dolaşıyorduk. En
ucuz, en güzel yemekleri San Pilar
Meydanı’ndaki restoranlarda buluyorduk. Her gidişimizde de bu
muazzam Katedral’i izliyordum.
Zaragoza’da gezerken Hristiyan ve
Müslüman mimarisinin (Arogon
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yacağı gibi çok da pahalıydı.

Sanatın Gücü
Türkiye’ye
İkincilik Getirdi
Zaragoza Expo’sunda klasik ebrunun
yanı sıra, ebruya getirdiğim yeniliklerle de çalışmalar yaptırdım:
hayvan betimlemeleri (kedi, köpek,
baykuş, kelebek, kuş vb.), manzaralar,
portreler… Bu çalışmalar arasında
en dikkat çeken, gelen konukların
portrelerini yapmamdı. Dünyada ilk
kez su yüzeyinde portre yapılıyordu.
Portresini yaptıranlar dünyanın ilk
ebru portresi şerhini düşürmemi istiyorlardı. İnkılap Yayınevi’nden çıkan

Kültür Bakanlığından evraklarımızı
alınca oradaki görevliler, “Sizin
çalışmanız büyük bir organizasyonun
küçük bir parçası olacak, birkaç ebru
yapmanız yeterli olacaktır.” demişlerdi. Biz saatlerce ebru yapıyor,
yaptırıyor ve dağıtıyorduk. Her gün
deliler gibi çalışıyorduk. Sonuçta ise
büyük bir organizasyonun en büyük
parçası olduk. Ülkemiz 149 ülke ile
yarışıyordu. Çok gelişmiş teknolojilerle donatılmış ülkeler göz kamaştırıyor, bu da yapılamaz denileni
sergiliyorlardı. Türkiye bölümü Zaragoza’daki halk oylaması sayesinde
Dünya İkincisi seçildi. Seçilmesinin
nedeni de atalarımızın bıraktığı en
güzel miras olan TÜRK MERMER
KAĞIDI SANATI EBRU sayesinde
oldu. O gururla yurdumuza döndük.

Çekmeköy Belediyesinin, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü
iş birliği ile gerçekleştirdiği Spor Şenlikleri kapanış ve ödül töreni büyük bir coşkuya sahne oldu.

Heyecan ve adrenalin dolu yarışmalara sahne
olan Çekmeköy Belediyesi Spor Şenliklerinde bu yıl
8 bin öğrenci 11 branşta birbirleriyle yarıştı. Özden Cengiz
Anadolu Lisesi’nin spor salonunda düzenlenen kapanış ve
kupa törenine Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yazıcı, Çekmeköy
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş, Gençlik ve Spor İlçe
Müdürü Muhammet Kılıç ve yüzlerce öğrenci katıldı.
Programa katılan vatandaşlar ile öğrencilere Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın selamını ileten Başkan

Yardımcısı Ömer Yazıcı “Spor şenliklerinde dereceye giren ve bu etkinlikte ter döken tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Organizasyonun gerçekleşmesinde
emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize
de teşekkür ediyorum.” dedi.
108 Kupa 2166 madalyanın sahiplerini bulduğu turnuvalarda öğrenciler badminton, voleybol, basketbol, futsal,
atletizm, masa tenisi, hentbol, geleneksel çocuk oyunları
(seksek, mendil kapmaca, yakan top) ve fiziksel
etkinliklerde ter döktüler.

Gülseren Sönmez
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SULTAN
ABDÜLMECİT
(1839-1861)

Babası Sultan 2.Mahmut, annesi Bezmialem Valide Sultan’dır.
Babasının vefatı sonrası tahta
geçtiğinde henüz 16 yaşında idi.
Eğitimine özen gösterilerek tıpkı
Avrupalı bir prens gibi yetiştirildi.
Avrupa neşriyatını takip edecek derecede Fransızca öğrendi. Yabancılarla
çeşitli konuları tartışırdı, bunun
yanında Batı müziğine ve yaşayış
tarzına hayrandı. Devlet idaresindeki
tecrübesizliğini, hatta zaaf ve aczini
bilen genç padişah, devlet büyüklerine itibar eder, görüşlerini dikkate
alırdı. Ancak genç padişahı bekleyen
Avrupa’nın ablukası bir yana, 3.Selim
ve 2.Mahmut tarafından başlatıldığı
halde yarım bırakılmış ıslahat hare-

ketleri gibi önemli meseleler vardı.
Bu arada Avrupa’da bulunan Dışişleri
Bakanı Mustafa Reşit Paşa İstanbul’a
dönerek Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla ilgili çalışmalara başladı.
Tanzimat’ın mimarı ve bütün reformların öncüsü kabul edilen Sultan
Abdülmecit, 4.Murat ve 2.Osman gibi
tahtı genç yaşta terk ettiği halde, 22
yıllık saltanatı üzerine en çok konuşulan padişahtır. 38 yaşında vefat eden
Abdülmecit için “çok konuşulan, en
az bilinen” padişah dense yeridir. Bir
kısım tarihçi onu, Tanzimat bürokratlarının ellerinde istedikleri gibi
kullandığı, bu yüzden de reformlara
karşı çıkamayan, zevk-sefa düşkünü
bir padişah olarak tasvir eder. Bir
kısmı ise israftan hareketle tüketimi
artıran, saraylar inşa ederek devleti borca batıran ve İngiltere başta
olmak üzere, Avrupa devletlerinin
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nüfuzunun artmasını seyreden
hükümdar olarak anlatır.
Genç padişahın bir diğer vasfı da çok
az insanda görülecek derecede bir insan sarrafı olması ve bu sayede yakın
çalışma ekibini yönetme başarısını
göstermesidir. Cevdet Paşa ile Mithat
Paşa’yı ya da gelecekte baş düşmanları olacak olan; Reşit Paşa, Ali Paşa,
Ahmet Vefik Paşa ve Fuat Paşa’yı
bir arada yönetmek, onların çalışıp
eserler meydana getirmesini teşvik
etmek onun marifetiydi. Çalışma
arkadaşlarını iyi tanıyıp uygun görevlerde kendilerinden istifade etmesi,
padişahın kayda değer bir meziyeti
olarak kabul edilir.

ISLAHAT
HAREKETLERİ
Batı Anadolu ve Balkanlar’da
demiryolu inşası, bazı hastanelerin
teşkili, ilkokullardan başlayarak kız
ve erkek rüştiyelerin açılması, yüksek
muallim okullarının kurulması Abdülmecit dönemi ilklerindendir. Tıbbiye,
Baytar ve Orman Mektepleri gibi kurumlar onun devrinde şekillenmiştir.
Askeri okullar yeniden düzenlenmiş,
kurmaylık eğitimine geçilmiştir.
Vilayet, belediye ve sağlıkla ilgili bazı
yeni düzenlemelere gidilmiş, ziraat
alanında da yeni ürünlere geçilmiştir.
Bu arada İngiliz asıllı W. Churchill
tarafından çıkartılan ilk özel gazete
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Ara sıra Babıali’ye giderek Vekiller
Heyeti’nin toplantılarına katılan Abdülmecit, her yıl Meclis açılışında konuşma yapmayı da ihmal etmezdi. Kışla
ve tersaneleri teftiş eder, camilerdeki
icazet merasimlerine ve okullarda
yapılan törenlere katılarak talebeleri
teşvik ederdi. Daha önceleri Avrupa
hanedan mensuplarının
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olan Ceride-i Havadis hükümet tarafından da desteklenmiştir.
Eğitim alanında önemli adımlar atılmış, lise düzeyinde de olsa
Galatasaray Mekteb-i Sultanisi ve
Mekteb-i Mülkiye gibi devletin iç ve
dış idaresi için memur yetiştiren okulların kurulması onun eseridir. Nihayet
telgrafın Osmanlı posta sistemine
bütün askeri ve idari muhaberata
geçişi onun dönemine aittir. Matbuat onun devrinde yaygınlaşmış,
sarayların inşası ise bir zaruret olarak
görülmüştür. Zira Topkapı Sarayı’nda devletin temsil ve idare edilmesi çağın icaplarına
uygun değildi. Devletin borçlanması ise daha
çok Kırım Savaşı ve Osmanlı-Rus Harbi ile izah
edilmekteydi.

ABDÜLMECİT’İN
ŞAHSİYETİ
VE VEFATI
Sultan Abdülmecit döneminde Tanzimat ve
Islahat Fermanı ilan edilerek köklü reform
hareketlerine girişilmiştir. Dolmabahçe Sarayı
başta olmak üzere İstanbul’da ve ülkenin her
yanında önemli eserler inşa edilmiş, Türkiye’nin
modernleşme serüveni ve Avrupa ile ilişkileri
açısından çok önemli gelişmeler yaşanmıştır.
Batı’da bulunan bütün medeniyet vasıtalarını
almak azminde olan Abdülmecit, Avrupa’nın
hükumet şeklini incelemiş, Avusturya’nın mutlakıyet idaresini, Fransa’nın da meşrutî krallık
sistemini tercih ettiği kayıtlara geçmiştir. Hilafet
ve saltanatın ise kendinden önceki padişahlardan farksız olarak “Yüce Allah’ın bir ihsanı”
olduğuna inanmakta olduğu bilinmektedir.

ziyaretleri iade edilmezken, Abdülmecit
Fransız elçiliğine giderek Napolyon’un ziyaretini iade etti. Gelenek olduğu üzere Osmanlı
padişahlarınca nişan verilir fakat alınmazdı.
Abdülmecit, Fransız İmparatoru 3.Napolyon’un
nişanını kabul ederek bu vesile ile Fransız elçisinin 4 Şubat 1856’da verdiği baloya da katıldı.
Çeşitli iç-dış olaylar ve ekonomik sıkıntılar
içerisinde geçen Sultan Abdülmecit döneminde pek çok imar faaliyetlerinde de bulunuldu. Dışarıdan alınan borç paranın bir kısmı
ile saray ve köşkler inşa ettirildi. Dolmabahçe
Sarayı, Beykoz Kasrı, Küçüksu Kasrı, Küçük Mecidiye Camii ve Teşvikiye Camii devrin belli başlı
mimari eserlerindendir. Yine Bezmialem Valide
Sultan tarafından inşa edilen Gureba Hastanesi
ve Galata Köprüsü bu dönemde hizmete girdi.
Ayrıca pek çok çeşme, cami, tekke ve benzeri
sosyal kurumlar tamir edildi veya yeniden
yapıldı.
Sultan Abdülmecit de babası gibi tüberküloz
hastalığına yakalanmıştı. 25 Haziran 1861’de
Ihlamur Köşkü’nde vefat ettiğinde 39 yaşındaydı. Yavuz Sultan Selim Türbesi yanına defnedildi. Çocukları sırasıyla Murat, Abdülhamit,
Mehmet Reşat ve Vahdeddin padişah oldular.
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DÖNEMİN İZ BIRAKANLARI
AHMET
CEVDET
PAŞA (1822-1895)
Dilbilimci, yazar, edebiyatçı, hukukçu, tarihçi
ve saygın bir devlet
adamı kimliğiyle
öne çıkan Ahmet
Cevdet Paşa, Bulgaristan’ın Lofça
kasabasında
doğdu ve
ilk eğitimini
de burada
aldı. On yedi
yaşlarında İstanbul’a
gelerek Fatih medreselerinde eğitimini sürdüren Cevdet
Paşa, iyi derecede Arapça, Farsça, Fransızca, Bulgarca
bilgisi ve edebi kişiliğiyle kısa zamanda ilmi çevrelerin
dikkatini çekti. Sadrazam Mustafa Reşit Paşa, kendisinden
dini malumat almak ve meşihatta görev vermek üzere
açık fikirli birini istediğinde yakınları ona Ahmet Cevdet
Paşa’dan söz ederler. Önce Reşit Paşa, ardından da Fuat
Paşa ve diğer devlet erkânıyla tanışan Ahmet Cevdet
Paşa, ilmi kudreti sayesinde kısa zamanda takdir topladı
Dar’ul-Muallim’in Umum Müdürlüğü ve Encümen-i Daniş
azalığına getirildi. Daha sonra da Divan-ı Ahkam-ı Adliye
başkanı tayin edilerek muamelata dair fıkıh hükümlerini
ihtiva eden Mecelle için çalışma yürüttü. Çeşitli illerde
valilik ve Adliye Nazırlığı/Adalet Bakanlığı görevinde
bulundu.
Ahmet Cevdet Paşa, tarih alanındaki çalışmalarıyla da
tanınır. 1855 yılından itibaren devletin resmi tarihçisi
olarak görevlendirilir ve bu görevi on yıl devam ettirir.
Kendisine büyük ün kazandıran Tarih-i Cevdet, dönemin siyasal olaylarını anlatan Tezakir-i Cevdet ve Kısas-ı
Enbiya gibi eserlerini bu dönemde kaleme alır. Kızlarından Fatma Aliye Hanım, ilk Türk kadın romancısı olarak
edebiyat tarihine geçmiştir.
26 Mayıs 1895'te İstanbul Bebek'teki evinde vefat eden
Ahmet Cevdet Paşa, Fatih Camii haziresine defnedilmiştir.

Bir Öncü Şair:
ZİYA PAŞA (1829-1880)
Namık Kemal ve Şinasi ile birlikte Tanzimat Dönemi Türk
edebiyatının kurucularından biri kabul edilen, daha çok
da şair ve diplomat kimliği ile öne çıkan Ziya Paşa, İstanbul’da doğdu. Beyazıt Rüştiyesini bitirdi. Aslen Erzurum/
İspirli’dir. Arapça ve Farsça öğrendi. Bir süre Sadaret
kaleminde çalıştı. Mustafa Reşit Paşa aracılığıyla sarayın
mabeyin kâtipliğine getirildi. Ali Paşa’nın sadrazamlığı
döneminde saraydan uzaklaştırılınca Namık Kemal ile birlikte Londra’ya kaçtı. Yeni Osmanlılar tarafından çıkarılan
Hürriyet gazetesinde görev aldı. 1871’de İstanbul’a
dönen Ziya Paşa önce Suriye, ardından da Adana valiliği
görevine getirildi ve
Adana’da vefat etti,
Ulu Camii civarına
defnedildi.
Ziya Paşa Türk
edebiyatının kendi
geleneğine sahip
çıkmasını istemiş,
şiir ve yazı dilinin
halkın dili olması
gerektiğini savunmuştur. Düşünce
bakımından JJ.
Rousseau’nun
etkisinde kalmasına ve yenilikçi
düşüncelere sahip olmasına rağmen Divan Şiiri geleneğine de bağlı kalmıştır. Farsça ve Arapça şiirlerinden
oluşan şiir antolojisi Harabat, hiciv içerikli Zafername,
çocukluk anılarını anlattığı Defter-i Amal, Terkib-i Bent
ve Terci-i Bent en bilinen eserleridir.
İslam coğrafyasındaki geri kalmışlığı “Diyar-ı küfrü
gezdim beldeler kâşaneler gördüm/Dolaştım mülk-i
İslam’ı bütün viraneler gördüm” diyerek veciz bir şekilde
özetleyen Ziya Paşa’nın özdeyiş haline gelmiş iki beyiti:
Bi-baht olanın bağına bir katresi düşmez
Baran yerine dürr-i güher yağsa semadan*
Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir
Tekdirle uslanmayanın hakkı kötektir.

*Gökten yağmur yerine inci taneleri yağsa
bahtsız olanın bahçesine bir damla düşmez
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Bir Döneme Adını Veren
Islahat Hareketi:
TANZİMAT FERMANI
NEDİR?
Son dönem
Osmanlı tarihinin
en önemli hadisesi
hiç şüphesiz Tanzimat’ın ilanıdır.
Tarihimizin bir
dönüm noktası
olmasının yanı
sıra Osmanlı
modernleşmesi
açısından da ayrıca dikkate değerdir. Dönemin Dışişleri Bakanı Mustafa Reşit
Paşa tarafından 3 Kasım 1839 yılında ilan edilen Tanzimat
Fermanı, demokratikleşmenin ilk adımı kabul edilir. Gülhane bahçesinde geniş katılımlı bir merasimde okunduğu
için Gülhane Hatt-ı Hümayunu olarak da bilinir. Padişahın,
Gülhane Köşkü’nden takip ettiği merasimde her kesimden
halkın yanı sıra; sadrazam, şeyhülislam, bütün devlet ricali,
Rum, Ermeni patrikleri, Yahudi hahambaşı ve İstanbul’da
bulunan yabancı devlet temsilcileri hazır bulundu.
Devletin bütün kurumlarında yepyeni uygulamalara gidilen
Tanzimat Fermanı, nam-ı diğer Tanzimat-ı Hayriye, Sultan 2.Mahmut devrinde hazırlanmasına rağmen, Sultan
Abdülmecit döneminde hayata geçirildi. Fermanla Osmanlı
Devleti, Batı’daki yönetim anlayışını ve vatandaşlık haklarını
örnek alarak yenilik yapmak istemişti. Ferman’ın asıl amacı
ise Osmanlı uyruğunda bulunan bütün gayrimüslimlere eşit
vatandaşlık hakları vererek Avrupa’nın, devletin içişlerine
karışmasını önlemenin yanı sıra, Avrupa ülkelerinin desteğini almak suretiyle Osmanlı Devleti’ni yeniden toparlamaktı.

Niye İhtiyaç Duyuldu?
Besmele ile başlayan Tanzimat-ı Hayriye’nin gerekçesi şöyle
açıklanır: Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren İslam esaslarına bağlı kalmış ve hep refah içinde olmuştur. Son 150
yıldan beri çeşitli sebeplerden dolayı fakirliğe ve harabeye
sürüklendiyse de gerekli düzenlemeler yapıldığında coğrafi
konumu ve bereketli toprakları sayesinde kısa zamanda
ümit edilen seviyeye yeniden ulaşacaktır.
Esasen 1800’lü yıllar Osmanlı Devleti’nin iyiden iyiye Avrupa’nın vesayeti altına girdiği, Rusya’dan da sürekli tehdit
aldığı yıllardır. 1839 Hatt-ı Hümayunu bu açıdan bakıldığında tam olarak Osmanlı Devleti’ni modern esaslara dayalı bir
Avrupa devleti haline getirme fikridir. Bunun için de Avrupa’nın, sürekli gündemde tuttuğu gayrimüslimler ile ilgili
istismarın önüne geçecek anayasal düzenlemenin yapılmasına öncelik verilmiştir. Böyle bir girişimin Batılı devletlerce
desteklendiği, dolayısıyla devletin dış itibarını da yükselttiği
kuşkusuzdur. Diğer yandan vatandaşlara getirilecek hukuki
eşitlik sayesinde devletin birlik ve bütünlüğünü koruyacak
bir Osmanlılık zihniyetine de zemin hazırlanacaktı. (1)
1-Prof. Dr. Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye
2-Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Müslümanların Tarihi

Osmanlı Devleti, aynı yıl Kırım Savaşı’nı neticelendirmek
üzere yapılan Avrupa ile Paris Muahedesi diye bilinen bir
anlaşma daha imzaladı. Reformlar Avrupa’yı ziyadesiyle
memnun etmiş olacak ki bu sayede Osmanlı Devleti bazı
topraklarını geri alabildi ancak Kars, söz konusu devletlere
geri verildi.

Fermanda Yer Alan
Başlıca Konular
Anayasal bir belge niteliğinde olan Tanzimat Fermanı, her
şeyden önce bir Batılılaşma hareketidir. Padişahın bazı
yetkilerinin kurumlara devredilmesi, hukukun üstünlüğü ve
eşitlik ilkesinin benimsenmesi en önemli yeniliklerdir. İnancı
ne olursa olsun herkesin kanun önünde eşit olması, gelire
göre vergi toplanması, askerliğin belli kurallara bağlanması,
mal-mülk sahibi olarak miras bırakmaya ve mal üzerindeki
müsaderenin kaldırılmasına yönelik düzenlemeler; Tanzimat’la getirilen başlıca yeniliklerdir.

Gayrimüslimler tarafından memnuniyetle karşılanan Tanzimat Fermanı, Müslüman halk tarafından ise “Avrupa’ya
Teslimiyet Fermanı” olarak karşılandı. Cevdet Paşa bunu:
“Müslüman taifesinden sadece birtakım alafranga çelebiler
memnun gözüküyordu.” diye ifade eder. En çok da gayrimüslimlerle eşit haklara sahip olunması rahatsız ediciydi ve
ilginç olaylara da sahne olmaktaydı: “Hristiyan ahali tarafından ara sıra yakalanan Müslüman, karakola götürülerek
“Bana gavur dedi.” diyerek cezalandırılması istenirdi. Görevli
de: ‘’Aman evladım! Anlayın, artık gavura gavur denilmeyecek.” diyerek Müslüman vatandaşa uyarıda bulunurdu. (2)
Özetlemek gerekirse; Tanzimat’a rağmen Batı dünyasında
süratle ilerleyen teknik gelişmelere ayak uydurmak mümkün
olmadığı gibi, özellikle devlet yönetimindeki ahlaki çöküntü
sebebiyle istenilen netice tam olarak elde edilememiştir.
Çeşitli unsurları eşitlik prensibi içinde birleştirme fikri ise
gayri Müslim unsurlarda uyanan milliyetçilik duygularının,
Islahat Fermanı’nın getirdiği imtiyazlarla desteklenmesi ve
azınlıkların Avrupa tarafından himaye edilmeleri yüzünden
imkansız hale gelmiştir.
Tanzimat yıllarında Osmanlı Devleti’nin; Lübnan Bunalımı,
Kırım Savaşı ve Boğazlar Meselesi’yle meşgul olduğu da göz
önüne alındığında durumun vahameti daha iyi anlaşılacaktır.

HİKMET TEKİN
hikmettekin34@gmail.com
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CEMAL GENÇ

İmam olarak atandığı ilçede gençlerle yakından ilgilenen Cemal Genç, hem
görevini sürdürüyor hem de mahallenin gençlerine kick boks eğitmenliği yapıyor.
Çocuklara spor sevgisi aşılayarak onları zararlı alışkanlıklardan koruyan ve kısa
zamanda gençlerin gönlünü fetheden İmam Cemal Genç’i gelin birlikte tanıyalım.
Cemal Genç’i tanıyabilir miyiz?
1979 Ordu ili Ünye ilçesi Yenikızılcakese Köyü’nde doğdum.
İlkokulu burada bitirdikten sonra Ünye İmam Hatip Lisesi’ne devam ettim. Liseden sonra iş hayatına atıldım. 2012
yılına kadar erkek kuaförlüğü, alüminyum gaz altı kaynak
ustalığı ve İBB İGDAŞ’ta silahlı özel güvenlik gibi farklı alan
ve mesleklerde çalıştım. Bu süreçlerde de 1996 yılından
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itibaren kick boks sporuyla uğraştım ve yeterliliklerimi tamamlayarak 2011 yılında kick boks antrenörü
oldum. Lise mezuniyetimden 16 yıl sonra KPSS ve DİB
sınavlarını kazanarak 2012 yılında Muğla-Fethiye’de,
Dodurga Gözlükuyu Camii’nde imam-hatip olarak göreve
başladım. Halen Muğla-Seydikemer Merkez Eski Camii’nde
görevime devam etmekteyim. İmamet görevimle bera-

ber yürüttüğüm DİB İlçe Gençlik
Koordinatörlüğü görevimde de
antrenörlük alanında da faaliyetlerim devam etmektedir. 2005
yılında evlendim ve 2 kız çocuğu
babasıyım. İmam-hatipliğim ve
antrenörlüğüm süresince güzel
işler ve başarılar kazandım.
Kick boks sporuna ilginiz ne
zaman başladı?
Kick boks sporuna, daha doğrusu
do sporlarına ilgim çok küçük
yaşlarda, köyümde bu işten anlayan bir ağabeyimin oyunlarımız
esnasında bana gösterdiği ve
öğrettiği birkaç hareketle başladı.
Uzak Doğu dövüş filmleriyle daha
da cazip gelmeye başladı ve ilgim
zamanla arttı. Lise yıllarımda imkan bulamadığım için yapamadım
çünkü kısıtlı imkanlarda okudum
ve bu duygumu okulumuzun
güreş takımına girerek bastırmaya
çalıştım. Liseden mezun olduktan
sonra iş hayatında kazandığım
ilk para ile kick boks kursuna
yazıldım. O gün bugündür ilgim
ve sevgim devam ediyor. Kick boks
antrenörlüğümün yanında SAVATE
(Fransız Boksu) ve TSST COMBAT Self Defance (Askeri Taktikal
Savunma Sistemleri) alanında da
antrenörlük yetkim bulunmaktadır.
Çocuklara boks öğretmeye nasıl
ve ne zaman karar verdiniz?
Dodurga Gözlükuyu Mahallesi’ne
imam olarak atandıktan sonra.
Spordan yaklaşık 4 yıl uzak kaldım.
Görev yerim ulaşım, su, okul,
market vb. hususlarda kısıtlı bir
yerdi. Sosyal hiçbir şey yoktu. Spor
sevgim beni zorlamaya başlayınca bulunduğum bölgede birkaç
mahallenin çocuklarını toplayarak
onlarla kick boks yapmaya karar
verdim. Bulduğum sınırlı imkanlarla çocuklara bir salon ortamı
oluşturdum. 2015’in sonlarına
doğru Seydikemer Halk Eğitim
destekli ilk kursumu köyde açtım.
Öğrencilerinizin
yaş ortalaması nedir?
Öğrencilerimin yaş ortalaması şu
an 6 ila 30 arası.

Şimdiye kadar kaç öğrenciye
ulaştınız ve öğrencilerinizin bu
dalda derecesi, lisansı var mı?
Çocuklarla spor çalışmalarına
başladığım günden bugüne kadar
yaklaşık 200 gence ulaştım. Bunlardan 150 kadarına lisanslı olarak
eğitim verdim. Şu anda da aktif ve
lisanslı olarak yaklaşık 70 civarında gençle çalışmalarımız devam
ediyor. Şu ana kadar yaptığımız
spor çalışmaları sürecimizde, kick
boks branşında; 1 Türkiye Şampiyonu, 1 Türkiye 3.’sü ve bölgesel
şampiyonalarda birçok derece
aldık. Bölgesel turnuvalarda, takım
halinde 5 tane kupa kazandık.
SAVATE (Fransız Boksu) branşında
da iki yılda toplamda; 8 Türkiye
şampiyonu, 7 Türkiye 2.’si, 5 de Türkiye 3.’sü çıkarttık ve takım halinde
Türkiye 3.’sü olduk, 3.’lük kupası
kazandık.

Elinden
tutulan
bir genç,
gün gelir
dünyayı
değiştirir.

Müftülüğün size desteği nasıl?
Çalışmalarımız DİB Gençlik Koordinatörlüğü kapsamında olduğu
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için müftülüğümüz çalışmalarımızı
son derece destekliyor ve bu noktada
gerekli kolaylıkları sağlıyor. Hocalarımızla sürekli istişareler yapıyoruz.
Onların da tavsiye, fikir ve tecrübelerine başvuruyorum ve bu hususlarda
her zaman çalışmalarımızın yanında
oluyorlar.
Hem imamlık yapıp hem kick boks
eğitmeni olmanız aileniz, çevreniz
ve öğrencilerin anne-babaları
tarafından nasıl karşılandı?
Ailem yaptığım çalışmaları seviyor ve
destekliyor. Çevre tepkileri konusunda, yakın çevrem ve genel çevrenin
tepkileri çok güzel. Tabi az da olsa
tuhaf görenler de oluyor. Hem imam
hem de sporcu profili pek alışılmış
bir durum olmadığı için olsa gerek. ☺
Ama insanlarla iç içe olduğumuz her
ortamda gençlerin önemini, onlara
sahip çıkılması gerektiğini ve benim
bu konuda gençleri yakalayabileceğim en güzel imkanın yeteneğim
olan spor olduğunu, onların iyi
olmasının bölgenin iyiliği olacağı
demek olduğunu anlatmaya ve göstermeye çalışıyorum.
Öğrencilerin aileleri tarafından ciddi
şekilde destekleniyorum. Bölgede Do
sporlarının hiç yapılmamış olması ve
benim bu konuda ilk olmam; imam
olarak bu işle uğraşmam onların
güvenlerini ve samimiyetlerini daha fazla kazanmama vesile

oldu. Çocukların aileleriyle de güzel
bağlar ve dostluklar kuruldu. Her aile
çocuğunun sıkıntısını gelip benimle
paylaşabiliyor ve onlarla beraber
çözümler üretmeye çalışıyoruz.
Böyle bir proje geliştirmedeki
temel amacınız neydi?
Her şeyin başında, bir zamanlar biz
de gençtik. Çocuktuk, öğrenciydik,
birçok hususta çaresiz ve sahipsizdik.
Kimse bize sahip çıkmadı, önderlik
etmedi. Hayata dair hedefler koydurup kimse bizi yönlendirmedi. Biz
hayatı hep deneme-yanılma yöntemiyle öğrendik. Öğrenirken kaybettiklerimiz de oldu kazandıklarımız
da. Kimi zaman sevinçler, kimi zaman
pişmanlıklar…
Dönersek günümüz gençliğine
durum ortada. Gençlerin durumu
-çoğunluk olarak- içler acısı. Bağımlılıklar, kültür yozlaşmaları, usulsüz
özentiler, inanç yoksunlukları ya da
sapkınlıkları, yanlış yönlere kaymış
aidiyet duyguları vs. vs. Ben de gerek
şahsım adına gerek toplum olarak
hayıflanmanın, yakınmanın ve o
gençleri hor görmenin dışında onları
kazanmak adına neler yapabiliriz diye düşündüm ve dedim
ki toplum olarak geleceğimizin
teminatı olan bu gençlere sahip
çıkmamız gerekiyor. Onları maddi
manevi her alanda desteklememiz ve
geleceğe dair onları güzel noktalara

yönlendirmemiz gerekiyor. Hayat
asla boşluk kabul etmiyor. Bizim her
boş bıraktığımız ve bırakacağımız o
gençlik alanını art niyetli kişiler ve
ideolojiler dolduracaktır. Bu boşluk
devam ettiği sürece o alışkanlıklar
ve karanlık ideolojiler, yarın senin
benim çocuğuma da ulaşacak ve
bulaşacak. Bu konuda dertlenmek
gerektiğini düşünüyorum O yüzden
bizlere çok iş düşüyor. Devletimiz bu
noktada güzel çalışmalar ve projeler
üretmekte ve de üretilen projeleri
ciddi şekilde desteklemektedir. Biz
gençlerin elinden tutacağız ki onlar
da vatanına, milletine, devletine,
bayrağına, dinine ve mukaddesatına
sahip çıksın.
Katıldığım DİB Gençlik Koordinatörleri Eğitim Semineri’nde çok güzel çalışmalara şahit oldum. Değerli
hocalarımızın tecrübelerini dinledim.
Her birinin çok güzel gençlik çalışmaları var. Ve aldığım eğitim sonucunda
bende de güzel fikirler oluşmaya
başladı. Ben bir imam olarak neler
yapabilirim, dedim. Elimdeki yeteneğim -imametimin dışında- spor.
Hobi amaçlı gençlere ulaştırdığım
spor unsurunun, benim için gençlere
ulaşmanın ve onları kazanmanın en
güzel yolu olduğu kanaatine vardım.
Ve bu yönde projemi hazırlayarak
gerekli çalışmalara hız verdim.

Antrenörlüğünü yaptığınız
gençlerle iletişiminiz nasıl? Onları
sadece spor alanında mı destekliyorsunuz?
Gençlerle olan iletişimimiz çok güzel
bir noktada. Spor dışında harika
bağlar kurduk. Her biri beni abi
sıcaklığıyla benimsedi. Salon faaliyetleri dışında, dışarıda da sürekli
beraberiz. Dönem dönem cami
sohbetlerimiz, dışarıda ve evlerinde
aileleriyle çay sohbetlerimiz oluyor. Gençlerin sorunları ile birebir
ilgileniyoruz ve aileleriyle de ayrıyeten istişarelerimiz oluyor. Gençlerle
spor dışında farklı etkinliklerde de
bir arada olmaya çalışıyoruz. Gençlik ve ailesel sıkıntılar noktasında
birçok gencimize çözüm ürettik ve
çok güzel dönüşler kazandık. Şu an
üç tane gencimizi de spor alanında
antrenör olarak yetiştiriyorum, onlara
bu sayede güzel bir meslek kazandırmaya çalışıyorum.
Meslektaşlarınıza dergimiz
aracılığı ile neler söylemek istersiniz?
Biliyorum ki her bir hocamız çok
değerli ve kıymetli. Ellerinde olan her
yetenek ve imkanla gençlere ulaşmaya çalışsınlar. Ellerinden tutmaya
çalışsınlar. Elinden tutulan bir genç,
gün gelir dünyayı değiştirir.

Gençlerle çalışan
kişilere ne tür
önerileriniz olur?
Gençleri anlamaya
çalışsınlar. Onlara zaman
ayırsınlar ve onları
samimice dinlesinler.
Onların düşüncelerini ve
sıkıntılarını basit gelse
de kâle alsınlar. Bize basit
gelse de düşüncelerini
dinleyen bir muhatap bulmak onlar
için önemli ve değerlidir. Genç kâle
alınmadığını hissettiği an elimizden
kayıp gidiyor. Bizim kaybedecek bir
tane bile gencimiz olmamalı.
İlerisi için ne gibi hedefleriniz var?
İmam olarak mesleğimi ve mihrabı
seviyorum. Sportif alanda camiadan kopmayı düşünmüyorum.
Bu alanda gençlere akademik ve
mesleki hedefler koyduk. En büyük
sıkıntımız maddi destekler noktasında. Çalışma ortamımız için gerekli
olan materyallerde ve malzemelerde eksikliklerimiz var; yine yılda üç
dönemden oluşan Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmeleri oluyor.
En büyük sıkıntıyı da bunlara katılım
süreçlerinde yaşıyoruz. Özellikle
bu süreçlerde, gerekli kurumlar ve
büyüklerimiz tarafından projeye ve
gençlere sahip çıkılmasını bekliyoruz. Yine sportif noktada Diyanet
Spor’un daha hareketli ve aktif hale
gelmesi en büyük temennim. Çünkü

bugün, Polis Gücü, Kara Kuvvetleri
vb. kurumların birçok branşta Türkiye
şampiyonalarında iddialı olarak boy
gösterdiğini ve alanlarında güzel
başarılar elde ettiklerine bizzat şahidim. Ben de Diyanet İşlerine bağlı
bir memur olarak kurumumun bu tür
faaliyetler içinde boy göstermesinden ve başarılar kazanmasından tabii
ki onur duyarım.
Kendimi akademik olarak da
tamamlama gayretindeyim. Şu
anda İstanbul Üniversitesi İLİTAM 3
sınıfta lisans öğrenimimi tamamlamaya çalışıyorum. DİB Gençlik Daire
Başkanlığımızın dönem dönem
verdikleri eğitimlerle de gençlik
çalışmaları alanında tecrübeler kazanmaya çalışıyorum. Her fırsatta ve
her alanda, imkân buldukça, kendimi
geliştirmeye çalışıyorum. Sportif
noktada topladığım gençlere -imkanlarını oluşturabilirsek- spor dışında
da etkinlikler ve farklı programlar
uygulamayı düşünüyorum.
Röportaj: Engin Erköse
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Bir ramazan ayını daha geride bıraktık. İbadetler, iyilikler ve sabrın dışında bu
aydan bize kalan başka şeyler de var. Düzenli beslenemediğimiz için aldığımız kiloların bir ömür bizimle yaşamasını istemiyorsak Betül Ceylan’a kulak verelim. Bakalım
ramazan ayı sonrası kilo koruması ile ilgili olarak diyetisyenimiz neler söylemiş…

Sağlıklı Beslenmeyi
ALIŞKANLIK HALİNE GETİRİN!
Kilo takibi yapın

En önemli süreç diyet
sonrası başlar

Her gün tartılmak motivasyon kaybı
yaratacağından, kilo koruma döneminde haftada 1 veya 10 günde 1
gün, sabah aç karnına iç çamaşırlarınızla tartılın ve kilonuzu kaydedin.
Kilonuzda haftalık olarak artış
oluyorsa, bu durum bir şeylerin yanlış
gittiğini gösterir ve hemen önlem
almanıza yardımcı olur.

Zayıflama sürecinde uyguladığınız
diyet kadar, sonrasında uygulamanız
gereken koruma programı da önemlidir. Kişi, aldığı ve harcadığı enerji
dengesini ne kadar hızlı dengelemeyi
öğrenirse, kilo koruma programı da
o kadar hızlı tamamlanmış olur. Binlerce insanın incelendiği çalışmalar
gösteriyor ki en iyi diyet, sürdürülebilir ve kişiyi mutlu eden diyettir. Bu
şekilde bir program uygularsanız
kilo koruma süreniz de uzun ve kalıcı
olur.

Beslenme
alışkanlıklarını
değiştirmek gerekir
Beslenme alışkanlıklarını
değiştirmek, ileriki dönemde kilonuzu korumanıza yardımcı olur. İdeal
kilonuza inmeye çalışırken diyetinizdeki kuralları alışkanlık haline
getirmeye özen gösterin. Örneğin;
diyet sürecinde ve sonrasında hep
tam tahıllı ekmek tüketin. Günde
2-3 fincan yeşil çay içmeyi alışkanlık
haline getirin.
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Mevcut kilonuzun üst ve alt limitlerini belirleyin ve kendinize 2 kiloluk bir
aralık oluşturun. Kilonuz üst sınırınıza
yaklaştığında, birkaç gün aldığınız
kaloride % 20 azalma yapın: Daha az
yemek yiyip ekstra yürüyüşe çıkmak
gibi.

Ara öğünlerinizi
ihmal etmeyin

Su tüketimine
özen gösterin

Kilo almanızın en büyük nedenlerinden biri, gün boyunca aç kalıp akşam
yemeğine yüklenmektir. Ara öğünler
genellikle diyet sürecinde uygulanır ve daha sonra istenilen kiloya
gelince bırakılır. Tekrar kısır döngü
başlar. Bunun yerine kilo koruma
döneminde de ara öğünlerinizi ihmal
etmezseniz kan şekeriniz dengeli
gider ve daha kontrollü beslenmiş
olursunuz.

Diyet zamanı dikkat edilen, diyet
bittikten sonra tekrar azaltılan en
önemli besinlerden biri de sudur. Su
içmek metabolizmanızı hızlandırır ve
kilo veriminizi kolaylaştırır. Düzenli
su içmeye özen gösterin. Günde
en az 8 bardak su içmelisiniz. Bir su
şişesi edinmeli ve sürekli olarak onu
yanınızda taşımalısınız. Her saat başı
alarmınızı kurarak, su içeceğinizi kendinize hatırlatabilir, günde normal
olarak 8 bardağı rahatlıkla tamamlayabilirsiniz. Su, sağlığın da her türlü
zayıflama diyetinin de temelidir.

Spor yapmaktan
vazgeçmeyin
Kilo vermek amaçlı yapılan yoğun
egzersizler, ideal kiloya gelindiğinde
son bulmaya başlar. Kilo vermeye
çalışırken diyetiniz en önemli faktördür ancak kilo koruma döneminde
egzersizin en önemli faktör haline
geldiğini söyleyebiliriz.
Vücut, aldığınız fazla kalorileri yakamayınca kilo alımı hızlanır.

Binlerce
insanın
incelendiği
çalışmalar
gösteriyor ki
en iyi diyet,
sürdürülebilir
ve kişiyi
mutlu eden
diyettir.

Bazı çalışmalar, akıllı telefon uygulamaları gibi teknolojilerin veya
geleneksel kağıt günlükler tutmanın
kilo kontrolüne yardımcı olduğunu
göstermektedir.

Öğünlerinizi
dengelemek kilonuzu
korumanızı sağlar
Öğle öğününde fazla kalori aldıysanız, akşam öğününde gün boyu
kaçamak yaptıysanız, ertesi gün daha
kontrollü beslenip egzersiz yaparak
dengelemeye çalışın.
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Çekmeköy’ün Tarihi

Edebiyat ve
Güzel Sanatlarda

ÇEKMEKÖY
Bu nedenle diyet sürecinde sürdürebileceğiniz egzersizler tercih edin ve
normal zamanda da spor yapmaktan
vazgeçmeyin.
Çalışmalar, kas kaybını önlemek için
de egzersizin oldukça önemli olduğunu söylüyor. Kilo kaybıyla meydana gelen metabolik yavaşlamayı
düzenli egzersizle önleyebilirsiniz.
Diyetinizde daha özgür olmak istiyorsanız egzersize yer vererek dengeyi sağlayabilirsiniz. Ancak bu, ne
isterseniz yiyebileceğiniz anlamına
gelmiyor. Diyetinize dikkat etmeniz
gerekiyor ancak egzersiz düzeyini
artırdıkça bazı günleri daha serbest
geçirebilirsiniz.

Her gün yarım
saatlik yürüyüşler
kilonuzu daha kolay
korumanızı sağlar
Haftalık en az 200 dk olmak üzere
orta tempolu egzersizler yapın.
Bunu haftada 3-4 güne bölerek
40-50 dk süren düzenli egzersizler
yapabilirsiniz. Yürüyüşlerinize ve
normal egzersizlerinize ek olarak
-kalp atışlarınızı hızlandıracak- tenis,
yüzme gibi daha yoğun sporlara
yönelin. Hem fazla kalorileri harcayın
hem de daha eğlenceli dakikalar
geçirin.

Düşük yağlı diyetler
kilo korumanıza
yardımcı olur
Yapılan çalışmalar, kilo verme
döneminde düşük kalorili, koruma
döneminde ise düşük yağlı diyetlerin
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daha etkin olduğunu göstermektedir. Karbonhidrat ve proteini dengeli
alırsanız kilonuzu korumak da kolay
olacaktır.

Her gün dışarıda
yemek yemeyin

Kalıcı ve uygun bir
beslenme programı
sürdürün

Dışarıda yemek yemek normalden
çok daha fazla kalori almanıza neden
olabilir. Çalışmalar; haftada en fazla 1
kez dışarıda yemek yiyenlerin, daha
fazla yiyenlere göre kilo korumada
daha başarılı olduğunu gösteriyor.

Hemen hemen her gün, sağlıklı
gıdalarla beslenin. Günlük beslenmenizde karbonhidrat ve yağ içeriği
yüksek gıdalara yer vermemeye özen
gösterin. Haftada birkaç
öğününüzde, tatiller veya özel
günlerde yüksek kalorilerde bile
olsa sevdiğiniz besinlere yer verin.
Kendinizi şımartmak istediğinizde
sevdiğiniz besinleri tüketirken ölçülü
olmalısınız, her lokmanın tadına
vararak yavaş yavaş yiyin, böylece
daha fazla yemeden kendinizi tatmin
etmiş olursunuz.
Başarılı bir diyetin uzun vadede
sürdürülebilir olması gerektiğini
vurgulayabiliriz. Bu durum, kendinizi
en sevdiğiniz gıdalardan tamamen
mahrum etmeniz ya da bütün gün
aç kalmanız anlamına gelmiyor.
Sevdiğiniz gıdaları da yiyebilirsiniz
ancak yedikten sonra öğünleriniz;
meyveler, sebzeler, tam tahıllar,
yağsız et ürünleri, süt ürünleri ve su
ile dengelenmelidir.

Uykunuzu alın
Yeterli uyku almamak kilo koruma
başarısını büyük ölçüde etkiliyor.
Uykusuz kişiler gün içerisinde daha
çok yüksek kalorili besinlere yöneliyorlar.
2012'de yapılan bir araştırma,
uykusuz insanların, sağlıksız gıdaların fotoğraflarına baktıklarında, iyi
dinlenmiş insanlara göre bu gıdalara
daha fazla ilgi gösterdiklerini ortaya
koymuştur. 2013'te yayınlanan bir
araştırmada ise günde sadece beş
saat uyku alan kişilerin, aşırı yemek
yemeye yöneldikleri için iki haftalık
bir süre zarfında yaklaşık 1 kilo aldığı
görülmüştür.

Porsiyonlarınıza
dikkat edin
Yemekler ve tatlılar servis edilirken
daha küçük tabaklar kullanın. En
küçük boydaki kaseleri kullanarak bir
kez servis alıp ikinci servisten uzak
durmaya gayret edin.

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

Çekmeköy bölgesi, her meslek
grubundan insanların ilgisini çekmişti. Çekmeköy; şairlerin şiirlerine, yazarların hikâye, roman ve
anılarına, gazetecilerin köşelerine, ressamların tablolarına yani
sanatçıların her türlü sanat eserine
konu olmuştu.

Nev’îzâde Atâî’nin hamsesi içinde
yer alan Âlemnüma (Sâkinâme) adlı
mesnevide Yûşâ, Göksu, Gümüşservi,
Alemdağ ve Akbaba gibi şehrin uzak
semtlerini resmeden şair, Rumelihisarı ile Anadoluhisarı arasında bir
münazara tertibiyle buralara dair
bütün güzellikleri dile getirir.

Alemdağ’ı
Resmeden Bir Şair:

İstanbul’u
En İyi Anlatan
Ramazaniye’nin
Şairi: Sabit

Nev’izâde Atâî

17. yüzyıl Osmanlı şairi, tarihçi ve
Hanefi mezhebi fıkıh âlimlerinden
Nev’izâde Atâî’nin eserlerinde geçer
Çekmeköy. Ekim 1583 senesinde
İstanbul’da doğan Atâî, küçük yaşta
ilim tahsiline başlayıp ilk tahsilini
babasından aldı. Sonra, Kafzade
Feyzullah Efendi’den ilim öğrendi.
Ahizade Abdülhalim Efendi’den akli
ve nakli ilimleri tahsil edip yüksek
ilmi dereceye yükseldi. 1605 senesinde İstanbul Canbaziye Medresesi
müderrisliğine tayin edildi. 1608 senesinde müderrislikten ayrılıp kadılık
mesleğini seçti ve Lofça’ya kadı tayin
edildi. Çeşitli yerlerde kadılık yaptıktan sonra 1634’te İstanbul’a döndü.
1635 Ekim ayında İstanbul’da vefat
etti. Şeyh Vefa Tekkesi bahçesinde,
babasının yanına defnedildi.
Nev’izâde Atâî, âlim ve fazıl bir zattı,
evliyanın büyüklerinden Üsküdar’da
metfun Aziz Mahmud Hüdayi’den

manevi feyz aldı. Kadılık yaptığı
sürede doğruluktan ve adaletten
ayrılmadı. Şiir de yazan Atâî, bilhassa Fuzuli ve Baki’nin tesiri altında
kalmıştı. Hadaik-ül-Hakayık fi Tekmiletiş Şakayık, El-Kavl-ül-Hasen fi
Cevab-il Kavl li-Men, Divan gibi çok
kıymetli eserleri vardır. Mesnevi sahasında ise, Alemnüma (Sâkînâme),
Nefhatü’l Ezhar, Sohbet-ül-Ebkar,
Heft Han, Hilyet-ül-Efkâr adında
beş eseri vardır ve bunlar bir hamse
meydana getirir.

Yine Osmanlı döneminin divan şairlerinden Sâbit’in şiirlerinde görürüz
Çekmeköy’ü. Asıl adı Alâeddin
olan Sâbit 1650’de Bosna’da doğdu. Gençliğinde İstanbul’a gelerek
medrese öğrenimi gördü. Tekirdağ’da
müderrislik; Bosna, Çorlu, Burgaz,
Kefe, Konya, Yanya ve Diyarbakır’da
kadılık yaptı. Bayramîliğe mensup idi.
1712’de İstanbul’da vefat eden şairin
mezarı İstanbul Topkapı’da Bayramî
Şeyhi Sarı Abdullah Efendi’nin ayak
ucundadır.
Sâbit 17. asrın sonlarında, o dönemde Halep’te bulunan Nabî’den sonra
en fazla şöhret kazanan şairdir. Ömrünün baharını İstanbul’da yaşadıktan sonra resmi görevleri yüzünden
çeyrek asra yakın, bu şehrin uzağında
kaldı. Özlem ve hasretle geçen bu
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yıllarda şair, sık sık İstanbul’dan
söz edecek ve mısralarında bu
özlemi dile getirecektir. Ömrünün
İstanbul’da geçen son üç yılında
ise kendi bildiği, o eski İstanbul’un
artık yok olduğunu söyleyerek şehre
tenkit gözüyle bakacaktır. Sâbit’in
kendisi kadar ünlü olan “Ramazaniye’’si, tam bir İstanbul tasviridir. Bu
uzun kasidesinde yalnızca İstanbul
ramazanları değil, şehrin bütün bir
kültür dünyası, sosyal yapısı, tabii
ve coğrafi özellikleri dile getirilir.
Sâbit kendi döneminin İstanbul’daki edebiyat dünyasını da, Kaldırım
taşları altında birer şair var, diyerek tanımlar. Ramazaniye, 18. asrın
başlarındaki İstanbul’u her yönüyle
en iyi anlatan şiir olarak edebiyat
tarihine geçmiştir.
En çok ilgi gösterdiği İstanbul
semtleri ise Kâğıthane, Hisarlar,
Çengelköy, Sarıyer, Okmeydanı,
Alemdağ, Göksu gibi dönemin
eğlence merkezleridir. Nitekim
mesnevilerinde dahi buralardan
bahsetmeyi alışkanlık edinmiştir.
Şöyle ki:
Çıktı İstanbul’un mevâlisi
Her birinin şeneldi yalısı
Gittiler zevk için Hisarlara
Göksu seyrine Sanyârlara
Tayy ederler mesâfe-i bağın
Buldu bir hatvede Alemdağı’n.

Aşk Acısıyla Şair
Olan Gedai
Çekmeköy’e ilgi gösteren başka bir
Osmanlı şairi de Gedâî’dir. 18101889 arasında yaşamıştır. Asıl adı
Ahmed’dir. Tokatlı olduğu halde İstanbul’a geldikten sonra
yerleşip kaldığı semtten
dolayı “Beşiktaşlı Gedâî”
diye anılır. İlk gençlik
yıllarını Tokat’ta,
babasının
keresteci
dükkânın-
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da çalışarak geçirdi. Âşık olduğu
genç kızla evlenememesi ve bu kızın
bir süre sonra veremden ölmesi
üzerine büyük bir üzüntüye kapıldı.
Arkadaşları tarafından, sıkıntılarına
iyi geleceği düşünülerek sazlı sözlü
eğlencelere götürülen Ahmed, saz
çalmaya ve şiirler söylemeye başladı.
Gedâî’nin şiirlerinde İstanbul’un bazı
semtlerine özel bir ilgi gösterdiği
görülür. Bahar aylarında Üsküdar’ın,
Bağlarbaşı’nın tadına doyum olmayan bahçeleri ve buralarda düzenlenen eğlenceler; Haydarpaşa, Gebze,
Kartal, Pendik ve Alemdağ’ın unutulamayan gün ve geceleri Gedâî’de
hayal ve özlem dolu bir geçmişin
ipuçlarıyla doludur.

AHMET RASİM

ALEMDAĞI’NDA
BÜLBÜL DİNLERDİ
Alemdağı çok hoş öten bülbülleriyle
de meşhurdu. Bülbül sesi dinlemek
için çok uzaklardan Alemdağı’na
gidildiği olurdu. Bülbül dinlemek
için yapılan bu yolculuklar ve varışta
yaşananlar daha sonra satırlara
dökülürdü. Ahmet Rasim’in Külliyat-ı
Sa’y ü Tahrir’inde bu anlardan biri
şöyle anlatılmaktadır:

HALİL PAŞA,
ALEMDAĞ
RESSAMIYDI

Beşiktaşlıyan,

Alemdağ Şiiri Yazdı

Çağdaş Türk resim sanatının temel taşlarından
biri olarak değerlendirilen Şeker Ahmed Paşa
ve Tophane Müşiri Ferik
Selim Paşa’nın oğlu olan
ressam Halil Paşa’nın
(1852-1939) tablolarında da Çekmeköy’e rastlamak
mümkündür.

Şiirlerine Çekmeköy’ü konuk eden
şairlerden biri de 19. asır Ermeni
edebiyatının en büyük lirik şairlerinden ve ilk Ermeni piyes müelliflerinden biri olan Mugırdiç Beşiktaşliyan’dır. 1828’de İstanbul’da doğmuş
ve 1868’de Ortaköy’de vefat etmiştir.
Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı’nda
medfundur. Beşiktaşlıyan’ın şiirlerine;
“İlkbahar”, “Sonbahar”, “Alemdağ”,
“Avdet”, “Yûşa Dede Tepesi’nde Bir
Gezinti” isimli şiirler örnek gösterilebilir. Eserleri yüksek üslûpla ve eski
Ermenice ile kaleme alınmıştır.
Abdülhak Hamid de anılarında,
ailenin Beykoz’daki çiftlik ve korularından bahseder. Hekimbaşı
Korusu’nu ve buradaki küçük sayfiye
köşkünü, kiraz ve üzüm mevsimi
gelince yalıdan Çamlıca’daki köşke
nasıl taşınıldığını, ailenin 60 yıldan
fazla oturduğu bu mekânların, ağır
masraflarla nasıl ayakta tutulmaya
çalışıldığını anlatır.

Bir gece Alemdağı Korusu’nda tulûi
kamer ile başlayan bir bülbül, bütün
sükkâm meşcereyi uyutmadı. Her
feryadı medîdine etrafdan akisler,
cevablar geliyordu. Her avazı muhriki
semâya irtikaa ederek parça parça,
nağme nağme dökülüyor zan edilecek
kadar parlak, mühtez idi. Ömrümde
unutamadığım bir şebi mukammer de
budur. Sükûn arasında bir ahengi tabiî
ile huruç eden bu sadâyi ulvî kâh en
lâtif, en tatlı bir pesliğe, kâh en şedid,
âdeta kulakda çın çın ötecek derecede
kuvvetli bir tizliğe munkalib olduğu
halde bile mevzûniyeti ruh nüvâzına
asla halel gelmiyordu.

Halil Paşa, 1873’te
Mühendishane-i Berri-i Hümayun’dan teğmen
rütbesi ile mezun oldu. 1874’te Askeri İdadi’de
resim öğretmenliği yaptı. 1880’de II. Abdülhamid
tarafından Paris’e gönderildi. 8 yıl Paris Güzel Sanatlar Akademisi’nde Gerome ve Courtois atölyelerinde eğitim gördü. Ülkeye geri döndükten
sonra Mekteb-i Harbiye ve Mekteb-i Tıbbiye’de
resim öğretmenliği yaptı. 1900’de Paris “Salon
deş Artistes François”de “Madam X” konulu pastel
çalışması ile bronz madalya kazandı. 1902’de
Beyoğlu Posta Sokağı’nda açılan sergide 24
eseri sergilendi. Bunların çoğu “Maltepe Sahili”,
“Bostancı”, “Göksu”, “Alemdağ’da Yaz”, “İstanbul’da
İlkbahar” konulu İstanbul peyzajları idi. Ertesi yıl,
aynı salonda açılan sergide de 20’den fazla eseri
sergilenen Paşa, 1908’de emekliye ayrıldı.

Taşdelen’i Resmeden
Çok Yönlü Bir Ressam:

Diran Çırakyan

Ünlü bir şair, edip ve ressam olan Diran Çırakyan da eserlerinde Çekmeköy’e yer vermişti. Osmanlı Bankası tahsildarı
Arapkirli Kasbar Çırakyan’ın oğlu olan Diran Çırakyan, 1875
tarihinde Üsküdar’da doğmuş, ilk tahsilini Surp Haç Mektebi’nde yapmıştı. Henüz çocukluk çağında iken şiire ve bilhassa
resme karşı büyük bir ilgi göstermişti.
1891’de Üsküdar’daki Berberyan Mektebi’nden
mezun olmuştu.
Burada haftalık
yayınlanan,
el yazması bir
gazete neşretmişti. Müteakiben bir
yıl kadar Sanayi-i
Nefise Mektebi’ne
devam ettikten
sonra, takriben
iki yıl ressamlıkla
meşgul olmuştu.
En önemli eserleri
“Taşdelen Yolu”
ve “Bafra Yolu”
adlı yağlı boya
tablolarıydı.

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

112

113

Haber

ÇEKMEKÖYLÜ ÇOCUKLAR

SPOR OKULLARINDA
Doyasıya Eğleniyor
Çekmeköylü çocukları spora yönlendirmek amacıyla
ücretsiz olarak açılan yaz spor okulları binlerce çocuğu
ağırlıyor. Çocuklar; profesyonel eğitmenler eşliğinde hem
eğleniyor hem çeşitli sporlarla ilgili deneyim kazanıyor.
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Futbol, voleybol, basketbol, tekvando,
ritmik jimnastik, aletli jimnastik, tenis
ve atletizm branşlarında açılan yaz
okullarında, her branşın dersi farklı bir
tesiste yapılıyor. 7 - 15 yaş arası çocukların faydalandığı kurslarda binlerce
Çekmeköylü çocuk profesyonel eğitmenler eşliğinde deneyim kazanıyor.
Yaz aylarında tatile gidemeyen Çekmeköylü çocuklara unutulmaz bir yaz
yaşattıklarını belirten Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Çocuklarımızın boş zamanlarını faydalı bir
şekilde değerlendirme-

leri için bu kursları açtık. Çocukların
çok eğleneceği, eğlenirken de birçok
şey öğreneceği, güzel bir çalışma
yaptığımızı düşünüyorum. Kurslarımızın, tüm ilçe halkının faydalanabilmesi için, çeşitli mahallelerimize dağılımı yapıldı. Her yıl düzenli
olarak gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerimize katılım artarak devam
ediyor. Bu yıl katılamayan çocuklar
üzülmesinler, inşallah önümüzdeki yıllarda da bu tarz etkinlikler
gerçekleştireceğiz. Tüm çocuklara ve
ailelere bol eğlence diliyorum.” dedi.
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DOĞU VE BATI ARASINDA BİR SARAY:

BEYLERBEYİ

Ardında kadim Anadolu toprakları, önünde birçok devletin
sahip olmak için uğrunda yüzyıllarca mücadele ettiği İstanbul
Boğazı’nın Anadolu sahili. Kültür
mirasına hediye edilmiş bir saray:
Beylerbeyi Sarayı.
Beylerbeyi Sarayı, Sultan Abdülaziz’in yenileşme hareketiyle 1863 yılında dönemin ünlü
mimarlarından Sarkis Balyan ve
kardeşi tarafından yapıldı. Barok
ve Rokoko tarzının ön planda
tutularak yapıldığı Saray, gemi
motifleriyle padişahın denize
olan sevgisini de yansıtıyor aynı
zamanda. Padişah ve ailesinin
bahar ve yaz aylarını geçirdiği

Saray; geniş bahçesinde Mermer
Köşk, Sarı Köşk, Ağır Köşk ve iki
küçük deniz köşküne sahiptir. Dış
süslemesiyle Batı’yı, iç hatlarıyla
Doğu’yu temsil eden Saray; 24
odalı ve 6 salonlu inşa edilmiş;
Mabeyn-i Hümayun, Hünkâr
Dairesi, Valide Dairesi ve Harem-i
Hümayun ile dört ana bölümden
oluşmaktadır. Bunlardan validelerin ve ikballerin bulunduğu Harem-i Hümayun, Saray’dan ayrı bir
yapıda denize paralel bir şekilde
bulunmaktadır.

Osmanlı mimarisini temsil ediyor.
II. Mahmut tarafından yapılan
Beylerbeyi Geçidi, eski ile yeniyi
birbirine bağlıyor.

Beylerbeyi Sarayı’nın en önemli
özelliğini set bahçeleri oluşturuyor. Kıyıdan başlayarak yukarıya
doğru uzanan setler özgün

Sultan’ın devlet işlerini yürüttüğü,
yabancı misafirlerini ağırladığı
Mabeyn kısmı, Baccarat avizesiyle
konuklarını karşılıyor. Saray’ın tam

Beylerbeyi Sarayı iç düzenlemeleri, süslemeleri ve dekorasyonlarıyla diğer saraylardan ayrılıyor.
Zira Sultan Abdülaziz, Saray’ın
süslemeleriyle hususi olarak
ilgilenerek dönemin ileri gelen
hattatlarına yaptırmış, Saray’ı
ağır yaldızlı kalem süslemeleriyle
donatmıştır.

ortasında geleneksel motiflerle
süslenmiş Havuzlu Salon, Harem
ve Mabeyn kısmının arasında
köprü görevini üstleniyor. Yazlık bir saray olduğu için doğal
serinlik katması amacıyla havuz
yaptırılmış, arkasına da Sultan Abdülaziz’in atlı bir heykeli konulmuştur. Havuzun karşısında çift kollu
büyük bir merdivenle çıkılan salon
ise; Mavi Salon’dur. İslam sanatı
motifleri ağırlıklı olan Salon, duvar
ve tavan süslemeleri, vazoların
üzerindeki denizcilik sembolleriyle
Sultan Abdülaziz’in denize hayranlığını gözler önüne seriyor. Duvarları hatlarla bezenmiş namaz odası
ise, Mavi Salon’u tamamlıyor.
Birçok devlet insanını misafir eden
bu saray, belki en acı misafiri olarak
Sultan II. Abdülhamid’i ağırlamıştır.
Tahttan indirildikten sonra Alaeddin Köşkü’ne sürgün edilen Abdülhamid, Balkan Savaşları nedeniyle
Beylerbeyi Sarayı’na nakledilmiştir.

Beylerbeyi Sarayı’nda Mabeyn
girişine yönelen padişahı yasaktan
ötürü içeri almamışlar, padişah
da Harem Bölgesi’ndeki Valide
Kapısı’na yönelmiştir. Kendisi için
hazırlanan odada vefatına kadar
göz hapsinde tutulmuştur. Bayramlar haricinde hiçbir kimse saraya ziyarete gelememiştir. Yazlık bir saray
olduğu için hiç ısıtma bulunmayan
bu sarayda kışları da kalan Padişah,
veremden ölmüştür. Güzellikleri
kadar acıları, pişmanlıkları ve DoğuBatı ikilemini de taşıyan Saray,
İstanbul’un vazgeçilmez yapıtlarından biridir.

Devlet erkanından çok
sayıda ismi
konuk eden
Beylerbeyi
Sarayı, belki
de en acı misafiri olarak
Sultan II.
Abdülhamid’i
ağırlamıştır.
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250 YÜZ
Kültür Sanat

15 Temmuz 2016 günü, bu ülkenin
ve milletin tarihinde kara bir leke
olarak yer edindi. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanmış hain terör
örgütünün o gün gerçekleştirmek
istediği darbe; şanlı milletimizin
azim, inanç ve direnciyle
püskürtüldü. O gece hem tarihin
en büyük ihanetine hem de bu
ihanete karşı unutulmaz bir direnişe şahitlik ettik. Cumhurbaşkanına suikast düzenlemeyi, anayasal
düzeni ve parlamenter sistemi
yıkmayı hedefleyen darbeci hainlere en güzel ve en büyük cevabı
milletimiz verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın demokrasiyi korumak için
meydanlara çağırdığı milletimiz,
canı pahasına bu darbe girişimini
engelledi. Mehmet Âkif’in “Siper et
gövdeni, dursun bu hayasızca akın”
dizesi o gün bedenlerde can buldu.
Kendini mermilere, tanklara siper
eden 250 şehidimiz ve binlerce gazimiz bu hayasızca akını durdurdu.

Bugün bizlere düşen görev o kara
geceyi unutmamak, direnişimize
sahip çıkmak, şehitlerimizi her daim

yâd etmektir. Bu maksatla şehitlerimizin ve o gecenin anlatıldığı pek
çok eser kaleme alındı. Bu eserlerden biri de Senai Demirci’nin 250
Yüz isimli eseri...
15 Temmuz gecesinin gül yüzlülerine söyleyemediklerimizi söyleyen,
duygularımızı dile getiren bu eser,
şehit ailelerinden şehadet şerbetini
içmiş kahramanlarla ilgili anılarını
dinleyerek oluşturuldu. Eseriyle
şehitlerimizi daha yakından tanıma
imkanı sağlayan Demirci, kitabın
isim hikayesini ise şu sözlerle anlatıyor: Çoğunun ailesi ile
tanıştım; eşlerinin hasretlerinden,
evlatlarının özlemlerinden, anne ve
babalarının hüzünlerinden yeniden
fotoğrafladım yüzlerini. Mahrem
maceralarını duydukça yüzlerindeki çizgiler derinleşti, tebessümlerinin ardındaki dünya aydınlandı,
gözlerinin içine doğru yola çıktım.
Bana bıraktıkları fotoğraflarla yüz
yüze geldikçe bir yüzden geçilemeyeceğini fark ettim. İnsanın 250
kişiden biri olarak zikredilemeyeceğini anladım. Her birinin yüzü, bir
ömür kalınmayı hak ediyordu.

Kültür Sanat

Demet Sezen
Gölbaşı’ndaki Özel Harekât Dairesi Başkanlığı’nda şehit oldu.
Özel Harekat Dairesi Başkanlığı’nda sosyal hizmetler sorumlusu. Şehit olan arkadaşlarının ailelerine şehadet haberini vermek gibi zor
ve hassas bir görevi yürüttü. Yetim bıraktığın oğlunun seni arayan
gözleri kadar borçluyuz sana. Hep alacaklı olacaksın, hep…

Engin Tilbeç
İstanbul-Hasdal Kışlası’nda şehit oldu.
Henüz 15’inde. O gece Sultangazi’deki evlerinden Vatan
Caddesi’ne gitmek için arkadaşlarıyla birlikte bir kamyonun
kasasına atladı. Daha sonra kendisinden haber alınamadı.
Çok sonra, Bezmialem Hastanesi’nde bulunabildi; kimliği
kıyafetleriyle belirlendi. Yükün ne kadar ağır, oğlum. On
beşindesin ama yetmiş yıllık çizgiler çizilmiş alnına.

Halil Kantarcı
Çengelköy Polis Karakolu önünde şehit oldu.
Henüz 15 yaşındayken 28 Şubat darbecileri onu idamla yargıladılar.
FETÖ’nün sözde hâkimleri tarafından 10 yıl hapse mahkûm edildi. Sonunda
çıktı zindandan. Evlendi. Yuva kurdu. Pırıl pırıl üç evlat büyüttü. Güzel mi
güzel bir babaydı. Yetimlik diye bir derdi vardı; yetimler için kanıyordu kalbi.
Çengelköy Karakolu’nun darbeciler tarafından basıldığını duyar duymaz,
çocuklarını birer birer öpüp dışarı çıktı. Çengelköy’ü şehadetin yolu yaptı.

KİTABIN
KÜNYESİ
ADI: 250 Yüz
YAZARI: Senai Demirci
SAYFA SAYISI: 256
BASIM YILI: 2017

Ve daha nice güzel yüz,
nice hikâye…
Rahmet ve minnetle…

Abdullah Tayyib Olçok
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit oldu.
On yedi yaşında. Lise öğrencisi. Ailesinin ilk evladı olarak
dünyaya geldi. Hukuk okumak istiyordu. Babasının sözünden hiç
çıkmazdı. 15 Temmuz gecesi ‘’Sen evde kal!’’ diyen babasına,
ilk defa itiraz etti. ‘’Sen nereye, ben oraya!’’ dedi. Kaderin ağları
vardır böyle Abdullah. Bir rüyanın sayfasına ‘Abdullah’ diye
yazıldığında adın, şehitliğin tahtına oturtulmuş ruhun.

Beytullah Yeşilay
Genelkurmay Başkanlığı yakınlarında şehit oldu.
Bir temmuz gecesinin göğsüne bıraktın kalbini. Gökte ay
durulduğunda, yerde su saflığında yürüdün güzel akıbetine.
Sonraları düşünmedin, an içre izzetlice var olma telaşındaydın.
Arkadaşlarıyla bomba seslerinin üzerine koştular. Ortalık mahşer
yeriydi. Gecenin ilerleyen vakitlerinde eşini aradı: ‘’Savaşın
ortasındayız.’’ diyebildi. ‘’Hakkını helal et, sizi Allah’a emanet
ediyorum.’’ derken, zaman durdu.
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Hazırlayan: Havva Kotan – Sosyolog
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Haberler

Haberler

DADAŞ MUCİT

Erzurum Yakutiye Mahallesi'nde yaşayan ve yaptığı buluşlarla “Dadaş
Mucit” lakabı ile tanınan 57 yaşındaki Ebubekir Taşbaşı, Trafik Haftası
için 93 model aracını yeniden tasarladı.
Alkol Kokusunu Alınca Çalışmıyor

HABERİNİZ

OLSUN

Taşbaşı, aracına alkol ve cep
telefonu sensörü ekledi.
Sensörlü araca alkol kokusuyla binildiğinde veya alkol
içildiğinde motor otomatik
olarak kendini kapatıyor ve
koku araçta olduğu sürece
çalışmıyor. Cep telefonu, özel
olarak tasarlanan aparattan çıkartıldığında da yine
aracın motoru otomatikman
kapanıyor. Bu aparatın amacı
ise araçta cep telefonuyla konuşmayı engellemek. Bir diğer özellikte ise
araç emniyet kemeri takılmadığı sürece çalışmıyor. Böylelikle araç, kişilere emniyet kemerini takma zorunluluğu getiriyor. Emniyet kemerine
yerleştirilen ısı sensörüyle emniyet kemerini arkadan taksanız dahi aracı
kandıramıyorsunuz.
Araçtaki sabit hız sensörü ile araç 95 kilometre hızı geçmiyor. Ebubekir
Taşbaşı'nın daha önceden yaptığı çalışmayla da arabaya hırsız girdiğinde
oluşan manyetik alanda, koltuklar araç içerisindeki kişiyi sıkıştırıyor
ve kaçmasını engelliyor. Taşbaşı: ‘’Benim böyle akıllı bir otomobil
geliştirmemin sebebi trafik kazalarını engellemek.” diyor.

75 YAŞINDAKİ HURDACI,
LİSANS DİPLOMASINI ALDI
“Hârâbat ehlini hor görme Zakir
Defineye mâlik viraneler var“
Edirne'de hurdacılık yaparak
ailesini geçindiren 75 yaşındaki
Şevki Kılıç, Trakya Üniversitesi
Tarih Bölümü'nden 3 yılda mezun
olmanın sevincini yaşıyor. Okulun
en yaşlı öğrencisi Şevki Amca, 4 yıllık
tarih bölümünü kredili sistemle 3
yılda tamamladı.
Gençlere Rol Model Oluyor
"İhtiyar delikanlı", üniversite eğitimi süresince kursa giderek İngilizce öğrendi, bazı sivil toplum kuruluşu ve derneklerin programlarına konuşmacı
olarak katılarak gençlere rol model oldu. Üniversitede vaktinin çoğunu
kütüphanede geçiren Kılıç, mezuniyet cübbesi ve kepini aldıktan sonra da
elinden düşürmediği bastonuyla, okul arkadaşlarıyla bu sevinci paylaşmak
için kütüphanenin yolunu tuttu.
Sınıf arkadaşlarının "Bilge Amca" diye hitap ettiği Şevki Kılıç, 55 yıl önce lise
birinci sınıftayken bazı nedenlerle eğitimine ara verdiğini söyledi. Eğitim
aşkını ilk günkü heyecanla içinde taşıyarak liseyi yıllar sonra açık öğretimle
bitirdiğini belirten Kılıç, "Lise diplomamı aldıktan 31 yıl sonra üniversite
sınavlarına girmeye başladım. Çeşitli üniversitelerde bazı bölümler kazanmıştım ama bunlara devam etmedim. 13 Mart 2016'da Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na girdim ve hayalini kurduğum Trakya Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü kazandım." diye konuştu.
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GELENEKSEL
TÜRK SİLAHLARI

MÜZESİ AÇILDI
Tarihteki Türk devletlerinin kullandığı ok, yay,
kılıç, zırh, balta gibi geleneksel silah ve savaş
malzemelerinin sergilendiği "Türkpusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi" Ankara'da
açıldı.
Ankara'nın Altındağ ilçesi Kale Mahallesi'nde açılan,
Türk devletlerinin kullandığı savaş malzemelerinin
yanı sıra geleneksel silahları yapma ve kullanma
tekniklerine ilişkin bilgilerin de yer aldığı müze,
savaş tarihine de ışık tutuyor. Müze sahibi Muhiddin Uyanık, başta okçuluk olmak üzere Türk savaş
tekniklerini
tanıtmak ve
yaşatmak
amacıyla
açtıkları
müzede
8 yıllık
çalışmanın
sonucunda oluşan
koleksiyonun sergilendiğini
belirtti. Koleksiyon içerisinde
Türk devletlerinin
kullandığı farklı
dönemlere ait 500
ok ucu bulunduğunu söyleyen
Uyanık, "Müzemizde kılıç, yay,
ok, gürz, miğfer, kalkan, hançer gibi birçok
malzeme bulunuyor. Türk askerlerinin kuşandığı
tüm pusatların mevcut olduğu müzemizde 2
bin 300 kayıtlı envanter yer alıyor." dedi. Uyanık;
müzede, orijinalleriyle birebir özelliklerde üretilen
geleneksel silahların da yer aldığına işaret ederek,
ziyaretçilerin bunları dokunarak inceleyebileceklerini söyledi. Müze, pazartesi günleri hariç haftanın her
günü 09.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor.

15 TEMMUZ

KISA FİLM VE
SENARYO
YARIŞMASI
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanlığı 15 Temmuz konulu Kısa Film ve Senaryo Yarışması düzenliyor. Yarışma ile milli şuurun
gelişimine katkı sağlanması, 15 Temmuz ile ilgili
nitelikli içerikler üretilmesi
ve demokrasi bilincinin güçlendirilmesi
amaçlanıyor.
Başvuruların 12 Temmuz 2019 tarihine
kadar alınacağı proje
kapsamında, film dalında
2019 yılı içinde üretilmiş kurmaca film,
belgesel, animasyon, sanal gerçeklik ve deneysel filmler yarışacak. Senaryo dalında ise 15 Temmuz
temalı tüm özgün senaryo içerikleri kabul edilecek.

2 Dalda 4 Ödül Verilecek
Yarışmacılar projelerini yarisma.15temmuz.gov.tr
adresinden dijital olarak da gönderebilecek. Başvuru
sürecinin ardından projeler, Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanlığının belirleyeceği jüri üyeleri tarafından
değerlendirilecek.
15 Temmuz Kısa Film ve Senaryo Yarışması’na katılan
film ve senaryoların değerlendirilmesi sonucunda, “En
İyi Kısa Film” ve “En İyi Senaryo” olmak üzere 2 dalda
toplam 4 ödül verilecek. Detaylı bilgi, başvuru şartları,
ödüller ve başvuru formu için yarisma.15temmuz.gov.
tr adresi ziyaret edilebilir.
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Kıssadan Hisse

Altın Sözler

İslâm alimlerinden biri, talebeleriyle Basra kıyısında
gezinirken deniz kenarında birbirlerine öfke içinde
bağıran bir aile görmüş. Talebelerine dönüp:
"İnsanlar neden birbirlerine öfke ile bağırırlar?" diye
sormuş. Talebelerden biri:
"Çünkü sükûnetimizi kaybederiz." deyince mübarek
zat:
"Ama öfkelendiğimiz insan yanı başımızdayken
neden yüksek sesle konuşuruz? O kişiye söylemek istediklerimizi daha alçak bir ses tonu ile
de duyurabilecek ve demek istediklerimizi rahat
aktarabilecekken niye avazımız çıktığı kadar,
boğazımızı yırtarak bağırırız?" diye tekrar sormuş.
Talebelerden ses çıkmayınca anlatmaya başlamış:
"İki insan birbirine öfkelendiği zaman, kalpleri
birbirinden uzaklaşır. Bu uzak mesafeden birbirlerinin kalplerine seslerini duyurabilmek için bağırmak
mecburiyetinde kalırlar. Ne kadar çok öfkelenirlerse
arada açılan mesafeyi kapatabilmek için o kadar

çok bağırmaları lazım gelir. Peki, iki insan birbirini
sevdiğinde ne olur? Birbirlerine bağırmak yerine
sakince konuşurlar, çünkü kalpleri birbirine yakındır,
arada mesafe ya yoktur ya da çok azdır. Peki, iki
insan birbirini daha da fazla severse ne olur? Artık
konuşmazlar, sadece fısıldaşırlar çünkü kalpleri birbirlerine daha da yakınlaşmıştır. Artık bir süre sonra
konuşmalarına bile lüzum kalmaz, sadece birbirlerine bakmaları yeterli olur. İşte birbirini hakiki olarak
seven iki insanın yakınlığı böyle bir şeydir."
Daha sonra talebelerine bakarak şöyle devam etmiş:
"Bu sebeple, tartıştığınız zaman kalplerinizin arasına
mesafe girmesine müsaade etmeyin. Aranıza
mesafe koyacak sözlerden uzak durun.
Ne demişler?
Zerzevatçı bağırır, sarraf bağırmaz.
Eskici bağırır, antikacı bağırmaz.,
Fikri kıymetli olan bağırmaz.
Bağıran düşünemez, düşünemeyen kavga eder.

∞ İnsanı gözlerinden
akabilen yaşların acısı değil,
ruhunda hapsolan yaşlar
zehirler.
∞ Menfaat sandalyeye
benzer. Başında taşırsan seni
küçültür, ayağının altına
alırsan yükseltir.
∞ Yüksek tepelerde hem
yılana hem kuşa tesadüf
edebilirsin fakat biri sürünerek öteki uçarak yükselmiştir.
∞ Kimi zaman, başkalarını
incelikli davranmak zorunda
bırakmak için kaba görünmek iktiza eder.
∞ Riyasız namaz kılanın dizi
tahiyyattan (bükülmekten)
yorulmaz.
∞ Yalnız kendi nefsini düşünerek dost arayan, hizmetçi
arıyor demektir.
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∞ Bir kişi dinsiz yaşayabilir;
fakat bir toplum için din,
yaşamsal bir zorunluluktur.
∞ Halkın gözünde büyümek
ister misin? Öncelikle kendi
gözünde küçülmeye razı
olacaksın.
∞ Güç olan kahramanca
ölmek değil, kahramanca
yaşamaktır.
∞ Küçük kapılardan girmeye
çalışanlar, eğilmeye mecbur
olurlar.
∞ Başını göğe çapmaktan
her zaman bermu’tad cüceler korkar.
∞ Geçmişi çiğneme hevesi,
hemen bütün genç ayakları
harekete geçiren güçtür.
∞ Sofunun ikiyüzlülüğü
dindarı kandırır, dinsizi değil.

Cenap Şahabettin

KISSADAN
HİSSE
İnsan Neden Bağırır?
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Sinema

VİZYONDAKİLER

OYUNCAK HİKÂYESİ 4

DOSTUMUN
YOLCULUĞU

ÖRÜMCEK ADAM –
EVDEN UZAKTA

Yönetmen:
Gail Mancuso
Oyuncular: Josh Gad,
Dennis Quaid, Kathryn
Prescott
Tür: Dram
Vizyon Tarihi: 28.06.2019

Yönetmen:
Jon Watts
Oyuncular: Samuel L.
Jackson, Tom Holland,
Jake Gyllenhaal, Zendaya, Cobie Smulders
Tür: Aksiyon
Vizyon Tarihi:
05.07.2019

YUVAYA DÖNÜŞ

ÖLÜ ADAM

ASLAN KRAL

L’EMPEREUR DE PARİS

Yönetmen:
Hakan Kurşun
Oyuncular: Furkan
Palalı, Burhan Öcal,
Megumi Masaki
Tür: Dram
Vizyon Tarihi:
12.07.2019

Yönetmen:
Jim Jarmusch
Oyuncular: Johnny
Depp, Gary Farmer,
Lance Henriksen
Tür: Dram, Western
Vizyon Tarihi: 12.07.2019

Yönetmen:
Jon Favreau
Tür: Macera
Vizyon Tarihi:
19.07.2019

Yönetmen:
Jean-François Richet
Oyuncular: Vincent
Cassel, Freya Mavor,
Denis Ménochet
Tür: Tarihi, Polisiye
Vizyon Tarihi:
19.07.2019

Yönetmen:
Josh Cooley
Tür: Animasyon
Vizyon Tarihi: 21.06.2019
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TOLKIEN
Yönetmen:
Dome Karukoski
Oyuncular: Nicholas
Hoult, Lily Collins,
Colm Meaney
Tür: Biyografi
Vizyon Tarihi:
05.07.2019

