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İnsan hayatında önemli bir role sahip olan eğitim, beşikten
mezara kadar devam etmektedir. Anne-babalarımızdan
aldığımız eğitimle başlayan hayat serüveni, öğrendiğimiz yeni
ve farklı bilgilerle devam eder. Eğitmenlerimizin zihninde şu
soru sürekli olmalıdır: İyi bir eğitim nasıl olur? Bu sorunun
zihinlerde güncelliğini koruması; eğitmenlerimizin farklı
program, müfredat ve özgün eğitim anlayışlarına ulaşma
çabasını da beraberinde getirecektir. Ezbere dayalı bir eğitim
anlayışı yerine, araştırmaya ve sorgulamaya yönlendiren bir
eğitim sistemi; daha donanımlı, duyarlı ve üretken nesillerin
yetişmesine imkân tanıyacaktır. Şunu da unutmamak gerekir ki
ancak milli ve manevi değerlerimizi temel alan, çağın gelişimine
ayak uyduran bir eğitim politikasıyla nitelikli bir genç nesil
yetiştirebiliriz. Yetişen bu nesil bir domino taşı etkisiyle, gelecek
bütün nesilleri şekillendirir. İstikbalimizin sancaktarı olan
gençlerin azmi ve mücadelesi ile sanayide, teknolojide, tarımda,
kısacası her alanda kendi kendine yetebilen bir Türkiye hayalini
gerçeğe taşıyabiliriz. Gayemiz, sadece kendine yetebilen
bir Türkiye değil; sanayi, teknoloji, kültür, sanat, tarım gibi
alanlarda da dünyaya liderlik edebilecek bir ülke konumuna
gelebilmektir. Bunun tek yolu ise iyi bir eğitim politikasının
benimsenmesinden geçer.
Sevgili Okurlar,
Çekmeköy Belediyesi olarak, medeniyet telakkisine katkıda
bulunabilmek amacıyla insana ve eğitime yatırımı önceleyen
projeler gerçekleştiriyoruz. Bilim ve teknolojideki gelişmeler
geleceğin mesleklerini ve yaşam biçimlerini şekillendirecek.
Biz bu değişimlerde nesne değil, özne olacak olan gençleri
yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda, bilim ve teknoloji
alanında gençlerin kendi projelerini üretmelerini sağlamak
adına Yenilik Akademisi, BİLYA gibi projeleri hayata geçirdik.
Lise öğrencilerine yönelik olarak kurduğumuz Açık Fikir
Platformu; alanında uzman kişiler tarafından verilen teorik
ve pratik derslerle çalışmalarına dört yıldır kesintisiz devam
etmektedir. Öğrencilerin gelecek planlarının bilimsel çerçevede
yoğrulması ve bilim insanları yetiştirebilecek platformlar ile
erken yaşta etkileşim içerisinde bulunması şiarıyla kurulan Uzay
ve Teknoloji Merkezimiz ise iki yıldır hizmetinizde. Bunlara ek
olarak, ilköğretim öğrencilerinin okul derslerine destek olmak
ve test çözme pratikleri geliştirmek maksadıyla hizmet veren Test
Çözüm Merkezlerimiz ise beş farklı kültür merkezinde on sekiz
eğitmen ile eğitimlerine devam etmektedir.
Bu vesile ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılının, hem çocuklarımız
hem de öğretmenlerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor,
tüm eğitim camiasına başarılar diliyorum.
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EYLÜLE DAİR…
Hazan mevsiminin ilk günleri. Sararan yapraklar, yüzünü daha az
gösteren güneş, telaşsız, serin rüzgarlar… Yağmur en güzel, eylül
ayında akıtır tanelerini. Şairler en güzel şiirlerini bu ayda yazar.
Eylülün yağmurlarla getirdiği hüzünden ise tüm beşer nasiplenir.
Eylüldü, savruluşu bundandı kimsesizliğimizin, der Cemal Süreya.
Düşen yaprakların savruluşu gibi kalbimiz de oradan oraya savrulur durur. Dalları nasıl yalnızlığa teslim ettiyse eylül rüzgarları,
gönülleri de yalnızlığa alıştırır usul usul. Yağmur, giden güzelliklerin ardından dökülen gözyaşıdır inci tanelerini anımsatan. Biliriz
ki hiçbir güzellik sonsuza dek devam etmez. Dünya bir döngüdür;
iyilikten, kötülükten, vuslattan ve hicrandan ibaret… Biz nasıl bir
iz bırakacağız dünya hanesinde, budur meselemiz. Hangi yağmur
yıkar kirlettiğimiz gönül mülkünü? Hangi haslet yeşertir soldurduğumuz fidanları? Tüm hüznünü bir kenara bırakalım eylülün,
bizim için umut olsun bu eylül. Yağmuru rahmet, yaprağı bereket,
hüznü şifa olsun.
Eğitim-öğretim sezonunun açıldığı eylül ayında, her yaştan
öğrencinin ve anne-babaların faydalanabileceği, rehber niteliğinde bir dergi içeriği ile karşınızdayız. Birçok farklı kanalda
boy gösteren, savunma sporları denilince ilk akla gelen sunucu ve
yapımcı Bilgehan Demir; yazar, sosyolog ve edebiyatçı kimliği ile
tanıdığımız, gündelik yaşamda karşımıza çıkan insan manzaralarına dair yaptığı güçlü gözlemlerle dikkat çeken Fatma Barbarosoğlu; sağlık konusunda ezberbozan açıklamalarıyla dikkat çeken
Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta; yıllara meydan okuyan bir İstanbul hanımefendisi Nermin Emirosmanoğlu; hurdalıktan ve çöpten
bulduğu malzemelerle uzaktan kumandalı arabadan powerbanke kadar çok sayıda elektronik alet tasarlayan 13 yaşındaki mucit
Talha Kürşad Eraslan ile yaptığımız söyleşiler sizlerle. Röportajların
yanı sıra Bonus Hoca lakaplı Süleyman Beledioğlu; çocukların
olumsuz alışkanlıklarını ortadan kaldırma konusundaki makalesiyle, gençlik konusunda yaptığı çalışmalarla bilinen Sosyolog
Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman; gençliğin okumasını yaptığı derinlikli
çalışması ile Özel Eğitim Uzmanı Hasan Hüseyin Yıldırım; çağımızın
en sık rastlanan rahatsızlıkları arasında gösterilen disleksi hakkındaki yazısıyla, strese savaş açan kokuları ele alan yazısıyla Klinik
Aromaterapist Leyla Çakır; 39 yıl öğretmen olarak ülkemize hizmet
etmiş Çekmeköylü hemşehrimiz Türkan Karakoç; deneyimlerini
paylaştığı anılarıyla, okulun, çocuğun yaşantısındaki önemine dikkat çeken yazısıyla Klinik Psikolog Ayşe Handan Özkan sizlerle…
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DİLİMİZİ

NEDEN

UNUTTUK?
Ana dilimizi doğduğumuz andan itibaren işiterek, belleğimizde şekillendirerek büyüyoruz. Okula başladığımızda gelişen
sözcük dağarcığımız ve algımız, mahalli dilimizle yoğrularak farkındalığımızı daha da artırıyor. Çocukken kurduğumuz o
tatlı devrik tümcelerin yerini bilinçli ve kurallarının olduğunu yeni fark ettiğimiz bir dil alıyor zaman içerisinde.

Ama zamanla…
Birçok kültürün bir arada yaşadığı, din ve mezheplerin hiç
kimseyi ayrıştırmadığı, ötekileştirmediği bir şehirde doğup
büyümek… Yemekleri bin bir çeşit baharatla süslenmiş,
herkesin kendi dilinde selamlaştığı, ezan sesleri ile çan
seslerinin karıştığı bir yer. Esmer tenli çiftçilerin soğuk
ayranlarını pamuk tarlalarında yudumlarken ekinlerin toz
bulutunun arasında çocukların koşuştuğu, eteklerinde
pamuk kümeleriyle türkü söyleyen vakur ve mutlu kadınlar… Güneyin uç noktasında Akdeniz’le kucaklaşan bir
şehir Hatay…

Çocukluğunuzda sokakta oyunlar oynadığınız arkadaşlarınızla, evde annenizle, okulda öğretmeninizle
anlaşabildiğiniz ama kullandığınız kimi sözcüklerin yıllar
sonra Türkçe olmadığını, yerel bir ifade olduğunu öğrenip
kendinize güldüğünüz üniversite yılları…
Oysa ne kadar masum ve temiz bir Türkçe idi bizimkisi.
İçinde “sen” yerine “siz”in olduğu, annemizin bir başkasıyla
konuşurken ağzımızdan çıkan her sözü dikkatlice dinleyip
kaba sözlerin yer almadığı bir Türkçe. Neydi bu işin sırrı?
Hatırımdan hiç silinmeyen, o çok eskiden pamuk tarlaları
arasında ilerleyen bir arabada dinlediğim “Altın Şarkılar”ın
nezaketli, tertemiz bir sesin kulağıma fısıldadığı güzel
sözcüklerin etkisiydi belki de.
“Bir bahar akşamı rastladım size.” , “Dönülmez akşamın
ufkundayız, vakit çok geç… Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl
geçersen geç.”

‘’İnternet Dili’’
Dilimizi Unutturdu…
Kaçımız başucunda sesli masallar anlatan bir cihazla
büyüdük? Çok sonra pilli radyolarımız; kadife sesli bir kadın
veya etkileyici sesiyle bir adamın anlattığı öykülerle,
duygu dolu şiirlerle karşıladı bizi. Ve çok sonra “walkman” dediğimiz son moda kasetçalarlarımız oldu.
Teknolojinin ilerlemesi ile hayatımıza cep telefonları
ve bilgisayar girdi. Televizyon izlemenin zararlarını
konuşurken şimdiyse oklarımızı internete, sanal
oyunlara çevirdik. Hatta ilk zamanlar kişinin ken-
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dini sanal alemde daha
rahat ifade edebildiğini,
yazarak, konuşarak, paylaşarak kendini bulabildiğini
bile iddia edenlerimiz oldu.
Kısaltmaları kullanarak, ünlü
harflerimizi yutarak, yazım
kurallarını hiçe sayarak
yazdık, yazıştık. Kendimizce
ve sonrasında tüm toplumu saran bir “internet dili”
ortaya koyduk. Farkında
olmadan insanlarla, komşularımızla hatta ailemizle selamlaşmayı sıcak sohbetleri
unuttuk. Kapattık kendimizi
dünyaya; Türkçeyi unuttuk,
yabancılaştık kendimize,
dilimize…
Geldiğimiz noktada okullarımızda ana dilimizi, güzel
Türkçemizi geliştirmek,
Türkçe sözcükleri doğru kullanmak adına birçok çalışma
yapıyoruz. Zengin dil
varlığımızın nadide sözleri,
deyimleri, deyişleri süslüyor
koridorlarımızı, sınıflarımızı.
Her fırsatta yineliyoruz
nitelikli okumanın önemini. Yazılı ve sözlü anlatıma
oldukça yer veriyor, tıpkı
annelerimiz gibi çocukların
ağzından çıkan her söze
kulak kabartıyor, yerinde
düzeltmelerde bulunuyoruz.
Elbette bu konuda ailelere de büyük iş düşüyor.
Çocuğumuzu dinleyerek
kendini ifade ederken kullandığı sözcüklerin ne anlama geldiğini ya da anlamını
bilerek mi, bilmeyerek mi kullandığını ölçüp
tartmalıyız. Dili nitelikli kullanarak örnek olmalı, onları
iyi konuşmaya yüreklendirmeliyiz.
Belki de tıpkı babam gibi,
güzel Türkçemizin kullanıldığı şarkılarla, türkülerle
onlara farkındalık kazandırıp
bir şeyler karalayıp notlar
yazarak mektuplaştığı bir
aile bireyi olmak gerek…

Ana Dilin Eğitimi
Ailede Başlar!
Zihni tırmalamayan kaba sözlerle
eğlenceli kılmaya çalışılmayan bir kitaba,
bir şiire, bir dinletiye en önemlisi dil bilincine ihtiyacımız var.
Hep söyleriz; dilin, ana dilimizin eğitimi
“ailede” başlar. Okula ilk adım attığın
günden itibaren şekil almaya, zenginliğini
artırmaya devam eder.

Farkındalık
“farklılıkla”
başlar.

Unuttuğumuz, kullanmaktan bıkıp bir kenara attığımız o güzel sözcükleri yeniden
canlandıralım. Onları canlandırmaktan,
kullanmaktan; anlatarak, öğreterek,
hissettirerek yaşatmaktan güzel ne olabilir
ki? Farkındalık “farklılıkla” başlar.
Sınırsız bir güce sahip olan Türkçemizin
açamayacağı kapı mı var? Sınırsız hayallerimizi canlandırdığımız, ağaçları, kuşları,
denizleri konuşturduğumuz; gökyüzüne
renk veren, rüzgarın sesini kulağımıza
fısıldayan, memleketimizin havasını burnumuza getiren güzel Türkçemiz…
Şimdi onlar canlandıkça pamuk tarlalarının arasında, uzun taşlı bir yolda
ilerleyen o araba, cama vuran yağmur
damlaları, kadife sesli sanatçının eşsiz bir
musikiyle söylediği altın şarkıların altın
sözcükleri canlanacak yaşlı gözlerimde…

Makbule ÖZGÖÇMEN
Türkçe Öğretmeni
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ÇOCUĞUN OLUMSUZ
Çocuğunuzun
olumsuz
alışkanlıkları
mı var?
Sürekli bilgisayar
başında oturuyor, söz
dinlemiyor ve söylediklerinize ters tepkiler mi veriyor? Süleyman Beledioğlu,
nam-ı diğer Bonus Hoca
sizler için yazdı…

ALIŞKANLIKLARI
NASIL DÜZELİR?

Alışkanlık halini almış olan davranışlarımızı dışarıdan gelen çok sayıdaki uyarıcı belirlemektedir. Çocukların ve özellikle ergenliğinin ilk
dönemlerini yaşayan geçlerin alışkanlık niteliğindeki davranışlarının
ortaya çıkmasında, dış dünyadan gelen uyarıcıların çok fazla etkili
olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, ergenlik dönemi ile öğrencilik
döneminin çakışması, çocuğun gelecek tasarımları açısından tehlikelidir, dikkat edilmesi gereken bir süreci beraberinde getirmektedir.

Yeni Çevreler Oluşturmalısınız
Ergen öğrencinin alışkanlık halini almış davranışları; olumsuz arkadaş grupları, olumsuz nitelikli hobiler (bilgisayar-oyun vs.) şeklinde karşımıza çıkar. Çocuğun ergenlikte
bu tür davranışlarından dolayı sürekli eleştirilip somut
izlemeye alınması (telefonla kontrol vs.) onda öfke, nefret
ve inatlaşma türü bir davranışa yol açarken aynı zamanda,

koparmak istediğiniz çevresine ve hobilerine, kopma tehlikesi tepkisi ile daha sıkı sarılmaya yol açabilir. Bu nedenle
çocukların olumsuz çevresini etkisiz kılmanın en geçerli
yolu, ona yeni çevreler oluşturacak zemini hazırlamaktır.
Peki bunun için ne yapılabilir? Çocuk bir kursa gönderilebilir, grup nitelikli bir kursa yazdırılarak kurstaki arkadaşları ile yeni bir çevre oluşturması sağlanabilir. Eğer
okul çevresini çok sakıncalı buluyorsanız -zamanlamasına
dikkat etmek koşulu ile- okulu değiştirilebilir.

Çocuğun olumsuz alışkanlıklarını yok edip yerine olumlu
davranışlar konulmasında kullanılan bazı yöntemler:
• Eşik yöntemi uygulaması
• Bıktırma yöntemi uygulaması
• Zıt tepki yöntemi uygulaması

Eşik Yöntemi
Eşik yöntemi, çocuğa bir şeyi alıştıra alıştıra vermektir.
Örneğin, ders çalışma plan ve programı olmayan çocuğa
çok ağır bir program yapmak, onun çalışmaya karşı
direnmesine neden olur. Oysa çalışma programını
küçük parçalar halinde; hafif, orta ve ağır
programla doğru zaman içerisinde
yavaş yavaş yükselterek vermek, en
doğru uygulama olacaktır. Öğrencilere, daha yolun başındayken çok
yüksek bir hedef koymak yerine,
daha ulaşılabilir bir hedef belirlemek
ve onların başarısındaki artışa göre
bu hedefi yavaş yavaş yükseltmek
gerekir.
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Bıktırma Yöntemi
Aslında bıktırma yöntemi daha çok, öğrencilerin olumsuz hobileri ile ilgili kullanılabilecek bir
yöntemdir. Bilgisayara sınırsız izin verip birkaç
gün uzaktan takip etmek bir bıktırma yöntemidir. Ancak bu yönteme dikkat edilmelidir.
Olumsuz alışkanlığı pekiştirebilir de.

Zıt Tepki Yöntemi
Zıt tepki yöntemi, korkulan ile güven duyulanı yan yana getirmektir.
Örneğin, matematikten korkan ve çalışmak istemeyen çocuğa çok
güvendiği bir öğretmenden matematik dersi aldırmak, bu tür bir
strateji uygulamak anlamına gelir. Bu yöntem, kaçınmacı olmayan
çözüme yönelik, çok akılcı bir yöntemdir.

Öğrencilere, daha
yolun başındayken
çok yüksek bir hedef
koymak yerine,
daha ulaşılabilir bir
hedef belirlemek ve
onların başarısındaki
artışa göre bu hedefi
yavaş yavaş
yükseltmek gerekir.

Alışkanlığı Bastırma
Bir olumsuz alışkanlığı yok etme ile onu bastırma birbirinden farklıdır.
Alışkanlığın bastırılmasında kullanılan yöntem; bireyin, olumsuz
davranışı meydana getiren unsurdan uzaklaştırılmasıdır. O unsuru
görmesinin engellenmesidir. Örneğin, bilgisayar tutkunu çocuğa
karşı, bilgisayarı söküp kilitlemektir. Böyle bir uygulamada bilgisayarı
kötü kullanma alışkanlığı ortadan kalkmış olmuyor. Sadece erişim engellenmiş oluyor. Ancak çocuk bilgisayara dış dünyada erişebileceği
için, bastırma yöntemi çok iyi sonuç vermemektedir.
Bu tür sorunları çözmek için bilgisayarı kullanmasına izin verip kötü
kullanmasını engelleyici yöntemlere başvurmak en iyisidir. Kötü
kullanmayı önleyici en iyi yöntem; bilgisayarı, bilgi edinmek amacıyla
kullanma alışkanlığının yerleştirilmesini sağlamaktır.

Süleyman BELEDİOĞLU
bonushoca.com/
instagram.com/bonushoca/
facebook.com/bonushoca/
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Film Eleştirisi

Amerikan sineması gerçeklerden
kurgu üretmeyi sever. Gerçeği kendi
istediğini söylemek için yeniden
şekillendirir, parlatır, rüyaya bular,
ballandırır, kutsallaştırır ve gözümüze
sokar. Her sene verilen Oscar
Ödülleri, Golden Globes, Emmy
Ödülleri ve diğerleriyle parlatılan,
öne çıkarılan, görülmesi istenen
onlarca fikir seyirciye boca edilir.
Sinema yalnızca iyi vakit geçirmek,
eğlenmek için değildir.
Yeşil Yol gösterime girdiğinde, dev
ama sempatik zenci karakterin
nasıl iyilik dağıttığına hepimiz şahit
olmuştuk. Hastaları iyileştiriyor,
kötüleri cezalandırıyor hatta ölüleri
diriltiyordu. Küçük kızları kurtarmak
için çabalayan, dokunarak insanları
iyileştiren, öldürülen fare Mr. Jingles’ı hayata döndüren John Coffey,
hepimizi duygulandırmıştı. Ölüleri
dirilten mi dedim? Hemen aklınıza
Hz. İsa geldi, değil mi? Haksız yere
çilelere gark edilen bu karakterin Hz.
İsa ile tek benzerliği bu olay değil
elbette. Yediği yemekten yürüdüğü
yola kadar birçok konu var. Ayrıca
filmde dini göndermeler sadece bu
karakter üzerinden yapılmıyor. Dini
figür olarak hemen her karakter bir
şeyler taşıyor. Kızılderili mahkumun
aslında iyi bir Hristiyan olduğu
vurgulanıyor. Gardiyanın eşinin
boynundaki haç kolye, her sahnede
öne çıkarılıyor. Ama asıl dikkat çeken
benzerlikler John Coffey üzerinden
kurgulanmış. İdama götürülürken
yediği son akşam yemeği, yemekte
onu ölümden kurtarmaya çalışan
gardiyanlar, onun kaçması için gereken hazırlıkları anlatıyorlar. Hz. İsa da
son akşam yemeğinde ölümün yakın
olduğunu, havarilerinden birinin ona
ihanet edeceğini biliyordu. Ancak
ondan kaçma gibi bir planın içine
girmedi. Bu noktada dört gardiyanın
dört büyük meleği temsil ettiği
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düşünülebilir. Bu bakış
açısıyla kötü niyetli
gardiyan da iblisi
yani iyilikleri
engellemeye
çalışan, yalan
söyleyen,
günah işleyen
ve görünmez
güçlerce korunan şeytanı
temsil etmiş
olur. John da Hz.
İsa’nın haçla olan
yürüyüşü gibi uzun
bir yolu yürüyor idamına giderken. Ancak içi rahat.
Çünkü yapması gerekeni, elinden
geleni yaptığını biliyor. Dünyanın
acılarını, kötülüklerini, günahlarını
yüklenip uzun bir yol yürüyerek
ölümüne gidiyor.

Bir Zenciyle Kırma Bir
Köpek Arasında Pek
Çok Ortak Yön Vardır (!)
Yeşil Yol, film senaryosu olmadan
önce roman olarak halkın karşısına
çıktı ve kısa sürede bestseller olarak
uzun süre raflarda kaldı. Tabii böylesine etkileyici bir konu Hollywood’un
gözünden kaçmadı, hemen film
yapılmasına karar verildi. Korku-gerilim romanları yazarı Stephan King,
bu kitabı yayınladıktan sonra birçok
gazeteci ve eleştirmen aynı soruyu
sordu. Nereden ilham aldınız? Israrlı
soruların çoğunu yanıtsız bıraktıktan bir süre sonra, kurgu olduğu
düşünülen karakterin aslında var
olduğunu, hatta infaz memurunun
da hayatta olduğunu, hikâyeyi ondan
dinlediğini açıklayan King, hikâyesine gerçeklik katmış oldu. Karakterin
gerçekten yaşamış olması, temsil
ettiği şeylerin de gerçekliğine bizi

ikna edecekti çünkü. Bu sebeple King
hikâyesini gerçeklik üzerinden halka
sunmaya başladı. Peki, neydi o temsil
edilenler?
Filmde John gibi iri bir zencinin dikkat çekeceği belirtilse de onun adeta
gökten geldiğini savunan avukat
karakteri bize ipucu verebilir. Gökten
gelen, hastaları iyileştiren, dokunarak
ölüleri dirilten bir zenci. Fakat aynı
avukat “Bir zenciyle kırma bir köpek
arasında pek çok ortak yön vardır.
Onunla dost olursunuz, onu seversiniz, ona bağlanırsınız. Aslında pek
bir işe yaramaz ama sizi sevdiğinizi
düşünür, onu uzaklaştıramazsınız.
Şansınız varsa sizi sevmediğini iş
işten geçmeden anlarsınız” diyor.
Dönem olarak ırkçılığın oldukça
yaygın olduğu bir dönemde geçen
olaylarda, din kadar ırk meselesi de
öne çıkarılmaktadır. Böylece Amerika
inanç olarak okura/izleyiciye bir
şeyler dayatmaya çalışırken diğer
taraftan da günümüzde bile tartışılan
ırkçılık söylemlerine bir özür hazırlamış olacaktır. Elbet geçmişte
yaptıkları şeyler için doğrudan bir
özür değildir bu. Doğrudan özür dilemek yerine okur/izleyiciyle duygusal
bir bağ kurup onu tarafına çekmeyi
tercih etmektedir.

Film Eleştirisi

İlham konusunda yazar, olayları
gerçeklik tablasına oturtmaya çalışsa da ben aslında iki
farklı kaynağının olduğunu
düşünüyorum. Birincisi John
Steinbeck’in Fareler ve İnsanlar
romanı. Romandaki karakterle filmde gördüğümüz John
karakterinin yapısal benzerlikleri, masum/saf düşünce
sistemleri, romandaki bazı
sahnelerin Yeşil Yol romanında
da benzer şekilde kurgulanması
bu düşüncemi destekliyor.
İkinci olaysa çok daha acı verici.
George Stinney olayı.

İki Buçuk Saatlik Dava ve Karar
George Stinney, 1944 yılında on
dört yaşındayken sekiz ve on bir
yaşlarındaki iki küçük kızın kafasına çekiçle darp ederek ölümlerine
sebep olmakla suçlandı. Yaklaşık
üç ay sonrasında yapılan iki buçuk
saatlik yargılamada hiçbir delil ve
itiraf olmamasına rağmen tamamı
beyazlardan oluşan bir jüri

tarafından suçlu bulundu ve idam
edildi. İdam edildiği güne kadar
ailesi ile görüştürülmeyen, imzalı
ifadesi alınmayan, suçsuz olduğunu
beyan etmesine rağmen dinlenmeyen George elektrikli sandalye
ile idam edildi. 2014 yılında tekrar
görülen temyiz davasında George
Stinney’in suçsuzluğuna hükmedilmiştir. Filmde gördüğümüz John
karakteri de iki küçük kızı öldürmekle
suçlanmış, hemen hızlı bir mahke-

meyle karar verilmiş ve
elektrikli sandalyede idamı
gerçekleştirilmiştir. Bu yönleriyle oldukça benzerlikler
gösteren John karakterine
yazar ilahi güçler vererek
onu neredeyse mucizeler
gösteren bir peygamber
mertebesine yükseltmeye
çalışmıştır. Filmin birçok
yerinde John için, o bir
mucize ifadesi kullanılmaktadır. Filmin bir sahnesinde
iyileştirdiği yaşlı bir kadın
John’a karanlıkta birbirimizi bulduk diyor ve bir
aziz kolyesi hediye ediyor.
Böylece gerçekte George Stinney’den
dilenmemiş olan özür John karakteri
üzerinden dilenmiş ve onu diğer
insanlardan daha yüksek bir yere yerleştirilmiş oluyor. Ancak bu özür ve
değer verme, yazarı tarafından bile
açıkça ifade edilememiştir. Filmde bu
ırkçı tavır John idama giderken başka
bir mahkumun şu sözleriyle kendini
gösteriyor: Onu farklı elektrikli
sandalyeye oturtun.
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Film Eleştirisi

Yeşil Rehber:
Zenciler İçin Bir Kitap
Başka bir gerçek hikâye de 2018’de
Yeşil Rehber adıyla gösterime giren
film oldu. Zenci bir müzisyen olan
Dr. Don Shirley ve şoförü İtalyan asıllı
Tony Lip’in konser turu kapsamında
gittikleri şehirlerde karşılaştıkları
ayrımcılıklar ve bu yolculukta kendilerini tanıma süreçlerini konu alan bir
yol hikâyesi. Filmin başından itibaren
Tony karakteri ona karşı uygulanan
ayrımcılığı kabullenmiş, kendini
diğerlerinden ayrı tutan, kendisi
de zenciler gibi farklı olanlara karşı
ayrımcılık yapabilen bir karakter olarak gösterilmektedir. Üstelik
Tony, kendi çıkarı için çalıştığı iş
yerinin kapanmasına sebep olabilecek dolaplar çeviren, düzenbaz,
bencil, kaba kuvvete meyilli ve küçük
numaralarla hayatına “renk” katan
bir karakter olarak görürüz. Buna
mukabil Dr. Don Shirley’se kendisine
karşı uygulanan ayrımcılığı, dehası
ve kendini konumlandırdığı yerle
aşmaya çalışan, ancak aynı sebeple
ne zencilere ne de beyazlara kabul
edilmeyen, disiplinli, daha katı ahlaki
kuralları olan, prensiplerine bağlı bir
karakter olarak görürüz.
İkilinin anlaşma gereği gitmeleri gereken şehirler ve katılmaları gereken
konserler vardır. Bu yolculukta gidecekleri şehirlerde zencilerin konaklaması için uygun olan otel ve tesisleri
gösteren bir kitapçık vardır. Green
Book adı verilen bu kitapta zenciler
için uygun tesisler gösterilmektedir. Ayrımcılığın vücut bulmuş hali
olarak algılanabilir bu kitap. Planlanan konserlere zamanında gitmeleri
çok önemlidir. Her şeyleri planlı
olmasına karşın yolda karşılaştıkları
durumlar planlarını uygulamalarını
engellerken kendileri hakkında da
birçok şeyi keşfetmelerini sağlar.
Özellikle sahneye çıktığında alkışlanan, takdir edilen Dr. Don, sahneden
indiğinde diğer zencilerden farksız bir
muameleye muhatap olur. Gideceği
tuvaletten, oturacağı masaya kadar
her şey beyazlardan ayrıdır. Zencilere
karşı yapılan bu ayrımcılığı müziği
ve dehasıyla aşabileceğine inanan
Don, aslında yaşam tarzı olarak da
diğer zencilerden kendisini ayırmaktadır. Onların yaptıkları müziği
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bilmez, yaşam tarzlarını kabul etmez,
eğlencelerine katılmaz ve kendini
onlardan da soyutlar. Bu ikircikli hal
Tony’nin müdahaleleriyle farklı bir
boyuta taşınacaktır. Tony ise İtalyan
asıllı olması sebebiyle karşılaştığı
ayrımcılıkları kaba kuvvetle geçen
ve kendisine biçilen konumu kabul
eden biridir. Kendisini, en azından
kendisi gibi olanları tanıyan, yaşam
tarzını ve kültürünü bozmayan,
sorunlarını kendince halleden biri
olarak görmektedir. Onun da bu
yolculukta aşacağı merhaleler vardır.
Eşine yazdığı mektuplara katkıda
bulunan Don sayesinde daha insancıl
ve anlayışlı olur. Yolda yaptığı küçük
numaralara karşı Don sürekli olarak
Tony’i uyarır ve daha ahlaklı davranmaya zorlar. Buna karşın karşılaştıkları
ayrımcılıklarda Tony de elbet haksızlığa uğrayan tarafta yani Don’un
yanında olarak kendi yanlış fikirlerinden uzaklaşır.
Elbette yolculuk demek, halden hale
geçiştir. Yolculuk sonunda ikisi de
ortak bir paydada buluşurlar. Christmas yemeği ve Amerikan vatandaşı
olmaları ortak noktalarıdır. Film bütün
ayrımcılık fikirlerinin kırıldığı ve buzların eritildiği yılbaşı yemeği sahnesinde mesajına ulaşır.
Yeşil Yol ve Yeşil Rehber filmleri, birçok
ödülle ilgileri üzerlerine topladı ve
“farklılıkları” kabullenmek adına
üstlerine düşen görevi yerine getirdi.
Ancak bu filmlerin temelinde sadece
yapılan ayrımcılık değil dayatılan bir
inanç olduğu da gözden kaçırılmaması gereken bir noktadır.

Sonuç Olarak Geldiğimiz Nokta
Günümüzde özellikle Amerika’da
hala gündemde olan ırkçılık, yakın
zamana kadar çok daha açık ve sert
olarak varlığını gösterdi. Amerikan
Başkanının mülteci ve kaçak göçmenleri engellemek için duvar örülmesi
önerisi bunun son kanıtlarından
biridir. 2018 yılında gösterime giren
filmlerden olan Blackkklansman’nın
son bölümünde, 2017 yılında meydana gelen gerçek olaylar ve Başkan
Trump’ın açıklamalarına yer verilmiştir. Bu olaylar ırkçılık konusunun
günümüzde hala canlı olduğunun
açık bir göstergesidir.

Yeşil Yol filminde
Amerika, inanç
olarak okura/
izleyiciye bir
şeyler dayatmaya
çalışırken diğer
taraftan da
günümüzde bile
tartışılan ırkçılık
söylemlerine bir
özür hazırlamış
olacaktır. Elbette
doğrudan özür
dilemek yerine
okur/izleyiciyle
duygusal bir bağ
kurup onu tarafına
çekmeyi tercih
etmektedir.

ŞAFAK ÇELİK
Sinema Eleştirmeni

Türkü Hikayeleri

Misket
Düğünlerde, eğlencelerde çokça
karşılaştığımız, insanın içini kıpır kıpır eden
oyun havasının aslında çok acıklı bir hikayesi
var…
Misket, ufacık tefecik bir elma türü…
Huriye de Ganizadeler’in ufacık tefecik
şipşirin kızlarının adı. Huriye, sık sık evlerinin
önündeki elma ağacına tırmanır, yolu gözler.
Sebep, Osman Efe…
Ankara’nın sayılı efelerinden Osman, genç,
yakışıklı, geniş omuzlu, burma bıyıklı…
Huriye’nin gönlü Osman Efe’de. Osman Efe,
evin önünden geçiyor; Huriye atlıyor bahçeye, tırmanıyor misket ağacına. Zamanla
yüreklerinde bir yol oluşuyor birbirlerine
karşı. Osman Efe, Huriye’yi adıyla çağırmıyor
hiç, ”misket” diyor Huriye’ye.
Yörenin ünlü ağalarından Kır Ağa, bir gün
Huriye’yi su doldururken görüyor çeşme
başında. Aradan bir hafta geçmeden Kır
Ağa, Huriye’yi istetiyor. Babası, ”Kır Ağa, yiğit
insandır, malı mülkü yerindedir.” diyerek
Huriye’yi vermek istiyor. Annesi, Huriye’nin
ağzını arıyor, fakat Huriye, ”Ölsem Kır Ağa’ya
varmam.” cevabını veriyor. Huriye, o gün
akşamı zor ediyor. Bahçeye çıkıp Osman
Efe’nin yolunu gözlüyor. Uzaktan atını
görünce tırmanıp çıkıyor elma ağacına.
Durumu bildiriyor Osman Efe’ye. Osman Efe,
çılgına dönüyor. Kır Ağa’ya haber gönderiyor, ”Kendini sever, sayarım. Yiğit kişi bellerim. Yolumdan çekilsin. Sonu iyi olmaz.”
diyor. Haberi Osman Efe’den Kır Ağa’ya
götürenler, bire bin katarak anlatıyorlar; ”Osman diyor ki Kır Ağa kim oluyor da benim
yavuklumu alacak. Leşini sararım.”

Misket
Belirlenen gün ve yerde karşılaşıyorlar.
Bıçaklar çekiliyor. Huriye ise durumu merakla bekliyor. Çıkmış elma ağacın üstüne,
yolları gözlüyor. Bir yandan da Osman
Efe için dua ediyor. Osman Efe ise Kır Ağa
karşısında aslanlar gibi dövüşüyor. Kır Ağa
birden duruyor. ”Benimle böylesine boy
ölçüşen yiğide, ben kıyamam. Koç olacak kuzuya bıçak çekemem. Vur bıçağını
bağrıma. Misket senin olsun.” diyor. Osman
Efe önce şaşırıyor, sonra o da bıçağını yere
atıyor ve koşup ellerine sarılıyor Kır Ağa’nın.
Kadın-kız da yollara dökülmüş uzaktan
görünen kalabalığı bekliyor. Misket ise
çıktığı elma ağacında duramıyor heyecandan. Daldan dala geçip gelenleri seçmeye
çalışıyor. Derken kalabalık yaklaşıyor, önde
Kır Ağa, arkasında kalabalık. Gözleri Osman’ı
arıyor, göremiyor. Kır Ağa’yı da görünce Osman’ın öldüğünü düşünüyor ve fenalaşıyor.
Birden başı dönüyor, gözleri kararıyor, tepe
üstü ağaçtan aşağı düşerek yere yığılıyor.
Çok geçmeden kalabalık elma ağacına
ulaşınca, bir feryattır kopuyor. Osman Efe,
sığamıyor oralara. Kadınlar kızlar perişan.
Misket kızın yani Huriye’nin hikayesi dilden
dile dolaşıp türkü oluyor.

Güvercin uçuverdi
Kanadın açıverdi
Elin oğlu değil mi
Sevdi de kaçıverdi
A benim aslan yârim
Duvara yaslan yârim
Duvar cefa götürmez
Sineme yaslan yârim
Güvercinim uyur mu
Çağırsam uyanır mı
Yar orada ben burada
Buna can dayanır mı
A benim hacı yârim
Başımın tacı yârim
Eller bana acımaz
Sen bari acı yârim
Caminin müezzini yok
İçinin düzeni yok
Çok memleketler gezdim
Misket'ten güzeli yok
Daracık daracık sokaklar
Misket şeker topaklar
Pul pul olsun dökülsün
Seni öpen dudaklar
Caminin ezan vakti
İçinin düzen vakti
Ben Misket'i yitirdim
Sonbahar gazel vakti

Kır Ağa, ”Demek dünkü çocuk bize meydan
okuyor. Kendine güveniyorsa karşıma çıksın.”
diye Osman Efe’ye haber gönderiyor. Tabii
haberi götürenler Osman Efe’ye de bire bin
katarak anlatıyorlar. Osman Efe Kır Ağa’ya,
Kır Ağa Osman Efe’ye kinleniyor. Sonunda
kıran kırana kavga etmeye, sağ kalanın Huriye’yi yani Misket’i almasına karar veriyorlar.
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Röportaj

ALANINDA TARTIŞMASIZ BİR NUMARALI İSİM

Sunduğu boks maçları, müthiş ses tonu ve
samimiyetiyle spikerliği yeni bir boyuta taşıyan
isim… Bursa'da başlayan sıradan hayatına,
bugün dünyanın en önemli yapımcılarından
biri olarak devam eden Bilgehan Demir ile
birlikteyiz. Yoğun temposuna rağmen bizlere
vakit ayıran Bilgehan’a teşekkür ediyor, keyifle
okuyacağınız söyleşimize başlıyoruz.
Nasıl bir çocukluk geçirdin?
Ben hedefleri olan, kararlı bir çocuktum. Daha o yaşlarda kendi paramı
kazanmak için hafta sonları garajda
dondurma, su satıp kazandığım
parayla da eski bisikletleri alıp
onarıyor ve satıyordum. Hatta
babam bu bisikletleri çalıyorum
zannedip beni takip edermiş. ☺
Salça fabrikasında bile çalıştım!
Kaç kardeşsiniz?
Beş kardeşiz. Bir ablam doktor,
bir abim polis, bir kardeşim
Almanya’da koordinatör, bir
kardeşim de serbest meslekle
uğraşıyor.
Sektördeki maceran
nasıl başladı?
Üniversitedeyken Flash TV’de
oyunculukla başladım. Sonra
Esra adında bir arkadaşımın
tavsiyesiyle Bursa FM’de
yaptığım Gece Bekçisi
adlı programla tanınmaya
başladım. 1998’de Cine-5’ten
teklif alınca profesyonel yayıncılık hayatım
başladı. Barbaros Talı, Ercan
Taner, rahmetli Öztürk Pekin
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ve Melih Şendil gibi çok ünlü spikerlerle
çalıştım. “Avrupa’dan futbol” sorumlusu
olarak, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonu
olduğu sezon, final hariç tüm maçlarda canlı
yayın röportajları yaptım. 2000 yılında ise
TGRT’ye transfer oldum. Jülide Ateş’ten sonra spor haberlerini sundum. Vatani görevin
ardından Kanal D ve CNN Türk’te Beşiktaş ve
A Milli Futbol Takımının ayrıca Futbol Federasyonu’nun canlı yayınlarından sorumlu
kişi olarak çalıştım.
Zorlandığın, pes etmek
istediğin zamanlar
oldu mu?
Hem de nasıl…170
TL’ye çalıştığım zaman
bazen yol parasından
kar etmek için arşiv
odasında yatardım
şirketin. Kasetler
bozulmasın
diye soğuk tutarlardı o odaları, üşürdüm
çok. Babam
“Oğlum sen
yapamazsın,
oralar zor”
demişti, kimseye
durumumu söyleyemedim.
Ama Allah’a şükürler olsun ki o
günler, çok çalışmam ve kazanmam gerektiğini bana sürekli
hatırlatıyor. Yokluğu bilmeyen,
varlığın kıymetini maalesef
anlamıyor.
Bilgehan Demir için
Bursa ilinin önemi nedir?
Bursa 3 ile 20 yaş arasını,
yani hayatımın çok ciddi bir
dönemini kapsıyor.

Babamın milli eğitimdeki görevi
nedeniyle ilk, orta ve lise öğrenimimi
toplam 8 ayrı okulda tamamladım.
Arkadaşlarımla odun depolarında
top koştururken önce Beşiktaş’ın alt
yapısında sonra Bursa’da Sönmez Filament, Karacabeyspor, Tekelspor’da
ve Gençlerbirliği Amatör Küme’de
futbol oynadım. Uludağ Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nden
mezunum. Ana branşım futbol,
yardımcı branşım ise kayak.
Bildiğim kadarıyla hayatının
önemli ve büyük bir bölümünde
yeşil sahalar vardı. Nereden çıktı
bu ring sevdası?
İnan dövüş sporları aklımın ucundan
bile geçmiyordu. Düşündüğümde
Orhan Ayhan’ın anlattığı maçları bile
hatırlamıyorum, o kadar ilgisizdim
yani. K-1 maçlarının daha sonra Fox
olacak TGRT’ye getirilmesiyle birlikte
dövüş sporlarına ‘merhaba’ demiş
oldum. Yayınımız gecenin birinde
kanalın rating rekorunu kırınca her
hafta yapmaya başladık. Dövüş
Sporları Koordinatörlüğü’ne de
getirilince belli bir alanda kendimi
geliştirmeye karar verdim. 5 sene

boyunca hiç ara vermeden Kickboks, WWE Dünya Güreş Eğlencesi,
Smackdown ve Raw yayınlarının
koordinasyonunu ve maç seslendirmelerini yaptım. Dünya şampiyonluklarını yerinde anlattım.
Kelimenin tam anlamıyla bir furya
oluştu. Altın Yumruklar stüdyo
programına ünlü sporcuları getirip
seyircilerle buluşturdum, bin kişi
geldiği zamanlar oldu. Yurt dışına
gidip röportajlar yaptım, özel hayatlarını yansıttım, belki de bu yüzden
çok sevildi.
Son zamanlarda Bilgehan Demir
ismi boks maçları ile özdeşleşmiş
durumda. Bunu neye bağlıyorsun?
Amatör ruhla profesyonel işler
yaptığım için başarılı oldum. Türkiye’de futbol, spor televizyonculuğunu örümcek ağı gibi kaplamış
durumda. Boksun nasıl bir yayıncılık
olduğu ile ilgili herhangi bir yöneticinin fikri ve tecrübesi de yok. Ama
bütün dünyada var. O yüzden öncelikle boksu çok iyi bilen üst düzey bir
ekip kurdum.

Bokstaki
heyecan,
kazanma
ve başarı
ruhu
bana
çok hitap
ediyor.
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Röportaj

Spor branşlarının hemen hemen
hepsinde sahadaki rakipler kadar
anlatan da önemli. Bu durum
ringler için de geçerli mi?

Bu sektörde söz sahibisin
diyebilir miyiz?

Evet, kesinlikle şart! Kan, ten ve
nefes uyumun olmalı. Ringi tanıyacaksın, dövüşçüyü tanıyacaksın, hayat hikayesini bileceksin; denklemi
çok. Maçı izlemekten çok, dinlemek
gibi düşün.

Hiç mütevazı olmayacağım artık
dövüş sporlarının patronu benim!
Elhamdülillah ben ne dersem o! ☺
İnandırıcılığımla, spikerliğimle ya da
işten anlamamla kimse yarışamaz.

Gece yarsında bile yayınlansa
boks maçlarına bütün dünyada
büyük ilgi var. Sence bunun nedeni nedir?

Bütün hayat hikayelerini iyi biliyorum, yılmadan, yorulmadan çalışıyorum, araştırıyorum ve bana göre en
önemlisi samimiyim. Benim heyecanım maçın yayın hakkını aldığım
gün başlıyor. Çok heyecanlıyım, o da
geçiyor seyirciye.

Tek kelimeyle aksiyon…
Geldiğin bu noktaya tesadüf mü,
şans mı diyelim?
Ne tesadüfe ne de şansa inanan
biri değilim ben. Ben bu duruma,
çok çalıştım ve Allah da nasip etti
diyorum. Nasipten ötesi yok. Sen de
biliyorsun ki çok çalışarak, iğneyle
kuyu kazarak geldim bu noktaya.
Fox Tv’de 5 sene bu işi yaptıktan
sonra 3 yıl ara verdim. Ve çok şükür
artık kendi şirketim ve çok iyi bir
ekibim var.

Peki seni bu kadar farklı kılan ne?

Sunacağın maç öncesi nasıl bir
hazırlık yapıyorsun?
Deli gibi, boksörlerin bilgilerine
çalışıyorum. Boksörlüğüne fakirliği
mi sebep oldu? Serseriydi, yeteneğini biri fark etti, boksa mı çekti?
Boksörün ailesinde hasta, muhtaç
biri var mı? Bunların hepsini öğreniyorum. Sadece boks maçı anlatıyorum demek ayıp olur, bütün hayat
hikayesi var orada.

Boks sporunu
nasıl değerlendirirsin?
Bence bu dünyadaki şiddeti en az
olan spordur. Boks en centilmen
spordur; her ne kadar dövüşseler
de sporcular maç bitince birbirine
sarılırlar. Maçtan önce gider yapmayan, maçtan sonra centilmen
olmayan boksör olmaz. Boksun,
kasla, cüsseyle ya da boyla ilgisi yok.
Bu çalışma işi; göreceksin rakibini,
attığı yumruğu hesap edeceksin. Alt
yapın iyi olacak. Muhammed Ali’nin
bir lafı var: “Kimin daha uzun boylu
olduğu, maçın sonunda ayakta kalana bağlıdır.” Futbol ile boks arasında
siyah ile beyaz kadar fark vardır.
Futbol milli mesele haline getirilmiş
olduğu için rekabet, hırs daha fazla
ve bu durum seyircisine de yansıyor.
Oysa boks izleyicisi daha centilmendir ve sadece güzel bir maç
izlemekle ilgileniyor.

Röportaj

Diğer alanlarda konuşulan ve
tartışılan şike ya da doping işleri
boksta da dönüyor mu?
Maalesef çok para döndüğü için
şike yapılıyor ama doping futboldan
daha az, çünkü hemen yakalanırsın.
Kadınların boksa ilgisi nasıl?
İnanılmaz artış var. Kadınlar eskiden
eşlerine boks maçlarını seyrettirmiyordu; şimdi ‘’Kocama seyrettirmiyorum, çünkü kendim seyrediyorum’’
diye mesajlar atıyor kadın seyirciler.
Peki dünyada kadın
boksörler ne durumda?
Kadın dövüşünde ünlü Ronda Rousey vardır. Yenilgisizdi ve inanılmaz
şımardı. Devlet başkanı adayları bile
onu takip ediyordu. Galibiyetlerin
ardından erkeklere, Floyd Mayweather’a bile meydan okudu. Olimpiyat
3’üncüsü Holy Holm’un karşısına çıktı. Holy Holm boks ve kick bokstan
gelme gerçek bir kafes dövüşçüsü ve
Rousey’i resmen sütlaç yaptı.

Eşin Özlem ve oğlun Kerem’in
boksla arası nasıl?
Eşim eskiden tepkiliydi, şimdi
başarımdan çok memnun. Kerem’in
boksör olmasını çok isterim ama
sunucu olmayı, benim işimi yapmayı
daha çok istiyor gibi.
Bu kadar şiddet dolu maçlardan
sonra sende duygusallık da kalmamıştır herhalde?
Yılar önce tanıdığın Bilgehan’da
bir değişim görüyor musun?
Görebileceğin tek değişim daha
duygusal bir hal aldığımdır. Herkes
görünüşüme aldanıyor. Çok sert
bir duruşum varmış. Öyle zannediyorum ki senin de yapın gereği
sert biri olduğunu söylüyorlardır.
Aksine o yapının altında oldukça
duygusal bir kimlik yattığına ancak
seni tanıyanlar şahitlik edebilir. İnsan
evlenip bir de evlat sahibi oldu mu
hayata bakış açısı tamamen değişiyor. Beni ve eşimi en iyi tanıyanlardan biri de sensin. Yıllarca beraber
çalıştık. Değişimi fark etmiş olman
lazım. ☺ Aileme ve sevdiklerime çok
düşkünüm.

Karakterinle boks
arasında nasıl bir bağ var?
Keşke boksör olsaymışım dediğim
çok an var. Fakat çok geç. Bokstaki
heyecan, kazanma ve başarı ruhu
bana çok hitap ediyor.
Sosyal medyada inanılmaz fazla
takipçin var, nedir bunun sebebi?
Samimiyet, samimiyet, samimiyet…
Bütün takipçilerim kesinlikle organiktir. Sosyal medyayı önemsediğim
kadar hiçbir şeyi önemsemem.

Röportaj: Soner KARTAL
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OKUL

OLMAZSA

OLMAZ
MIDIR?

‘’Okul ne için gereklidir?’’ üzerinde düşünülmesi gereken bir soru... Okul; dört duvar arasına sıkıştırılmış,
ağırlıklı olarak örgün eğitimin yapıldığı, akademik eğitim ve başarının hedeflendiği uzun soluklu bir süreç
mi olmalıdır? Ebeveynler çocuklarını okula kayıt yaptırırken akademik başarı ve eğitimi önceliyorlar.
Akademik olarak yüksek başarının hedeflendiği okul öğrenmelerinde çocuklar, sorumluluk bilinci yüksek
bireyler olarak yetişmektedir. Eğitim kalitesinin, sadece okul öğrenmesi ile eş değerde tutulduğu okul ortamlarında yetişen çocuklar, çok iyi okul başarısı elde edebilmekte ve çok iyi fakülteler kazanabilmektedir.
Peki, okul başarısını bütünüyle akademik başarı ile eş değer tutan eğitim kurumları ne kadar öğreticidir?

Okul, çocukları hayata
hazırlamaz!
Eğitim aslında anne karnında başlar,
doğum ile birlikte hayat boyu devam eder. Çocuk, içinde bulunduğu
ve yetiştiği aileden kültürü ve milli/
manevi değerleri öğrenmektedir. Okul
öğrenmesi ise kreş ve okul öncesi
dönemlerde eğitim kurumları tarafından öğretmenler vasıtası ile verilmektedir. Okul, çocukların ve gençlerin
zamanlarının pek çoğunu geçirdikleri
ve öğrencileri iyi birer meslek sahibi
olmaya yönlendiren, teşvik eden
kurumsal yapılardır. Kısacası okul;
topluma, içinde bulunduğu düzene
ve sisteme uygun nesiller yetiştirmek
üzere bilgi üreten ve eğitim vermek
için kurulan kurumdur. Fakat okullar,
çocuk ve gençlere nasıl huzurlu bir
insan olurum ve hayata hazır olmak
için nelere ihtiyacım var gibi bilgileri
veren kurumlar değildir. Alternatif
olarak az da olsa, hayata hazırlayan
inovatif ve oyun ağırlıklı eğitim veren
kurumlar bu farkındalığı oluşturmak-
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tadır. Örneğin, bir çocuk standart bir
toplama işlemini 1 dönemde öğrenebilmektedir. Oysa bu pratiği, çocuğun
okulda tişörtlerini üst üste tatlı bir
yarış içerisinde katlamasını sağlayarak kazandırmak; çocuklara hem
tişört katlamayı öğretmek hem oyun
oynatmak hem de toplama işlemini
öğretmeyi mümkün kılar.

Oyun oynayarak öğrenen
çocuk daha mutlu!
Eğitim sistemimiz standart olduğu
için, içerikte ne varsa o uygulanmaktadır. Eğitimin örgün olarak akademik
yönelimli olması da kaçınılmazdır.
Okulda her çocuğa aynı eğitim, eşit
şekilde uygulanmaktadır. Her çocuk
farklıdır fakat her çocuğa verilen
eğitim aynıdır. Bireyler aldığı eğitim
neticesinde toplumda; eğitimli, daha
eğitimli veya eğitimsiz olarak kategorize edilebilmektedir. Bu sebeple
ebeveynler, çocuklarının daha iyi ve
kaliteli eğitim alabilmesi için yönlendirici olmayı tercih ederler. Daha iyi ve

bilgili bir öğretmen ve daha inovatif
bir okul ortamı, eğitim için şartları
daha iyi kılmaktadır. Bu şartların
sağlanmasının yanı sıra, her zaman
atlanan lakin üzerinde önemle durulması gereken bir durum var: Çocuğun
tabiatında olan oyun oynama isteğinin pekiştirilmesi, eğitim sisteminin
içine serpiştirilmesi… Bu, çocukta
öğrenme isteğini artıracak önemli bir
uygulamadır.
Çocuğun okula, okul ortamına
ve standart hale getirilmiş eğitim
sistemine adaptasyonu öncelikli
olarak değerlendirilmelidir. Bir eğitim
sistemini bütünüyle bireylere göre
uyarlamak çok zor olabilmektedir.
Bu yüzden çocuğun okula ve eğitim
sistemine adaptasyonu sağlanmalıdır.
Bu adaptasyon sürecinin doğru ve
sağlıklı bir şekilde uygulanması, hızlı
ve olumlu sonuçlar verebilmektedir.
Eğitimcilerin ve ebeveynlerin eğitime dair yaklaşımları, bu
adaptasyon sürecinin işleyişini
etkilemektedir. Çocukların ilk ve
ikinci çocukluk dönemi olarak kabul

Köşe Yazısı

ettiğimiz 2-12 yaş aralığı, oyun
oynamaktan büyük zevk ve doyum
aldıkları dönem olarak kabul edilmektedir. Çocukla oyun oynamak,
hayal gücünü geliştirdiği gibi eğitim
sistemini de eğlenceli hale getirmektedir. Oyun gibi, eğitim de çocuğun
hayatının içine yerleştirilmelidir.
Eğitim uygulanırken oyuna dair
kullanılan envanterlerden yarar-

lanılması, çocuğun eğitime adapte
olmasını sağlayıcı bir unsur olmaktadır. Çocuklar kendisine oyun ile
öğretim sunulduğunda, okula daha
kolay adapte olmakla birlikte, öğrenmeyi istemeye de heveslenmektedirler. Oyun aracılığıyla öğrenmenin
sağlandığı eğitim ile çocuğun algıları daha açık ve işlenebilir düzeye
gelmektedir.

Çocuklara üretkenlik ve
öğrenme hevesi nasıl kazandırılmaz?

Oyun ile
bezenmiş
bir eğitim
anlayışıyla
yetiştirilen
çocuklar;
öğrenme ve
üretme
becerisine
sahip bireyler
olarak yetişir.

Böylece çocuk, eğitimi okul ortamı ile sınırlı tutmaz; hayatın her noktasına
uyarlamaya başlar. Okul, gelinmek ve eğitim alınmak istenen bir yer olarak
çocukların sevdiği bir ortam olur. Bu şekilde eğitim ve eğitim sisteminin içeriği
ne kadar standart hale getirilirse getirilsin, çocukların algı ve öğrenme istekleri
daha fazla artacaktır. Çocuk, kendisiyle oyun oynayarak iletişim kuran eğitimcileri sevmeye ve daha fazla idealize etmeye başlar. Böylece okul kendisine gelinmek istenen ve öğrenme isteği oluşturan akademik bir kurum olur. Çocuklar
standardize edilmiş eğitim ile sisteme uygun ve okul odaklı eğitim alır ve çok
kısa bir zaman dilimi içerisinde de öğrendiklerini unuturlar. Fakat oyun ile
verilmiş adaptif ve interaktif eğitim, çocuklarda öğrenme isteği oluşturur.
Öğrenmeyi isteyen çocuk, hayatın her alanında farklı bakış açıları kazanır.
Sonuç olarak; oyun ile eğitime adaptasyonun sağlandığı bir eğitim, öğrenme
becerisini artırdığı için, çocuklarda üretkenliği de artırmaktadır. Oyun çocuğun
doğasında vardır. Stanadart eğitim ile çocuklar sadece eğitimli bireyler olur.
Oyun ile bezenmiş bir eğitimde ise çocuklar; öğrenmeyi isteme, eğitim almayı
isteme becerisine sahip bireyler olarak yetişir.

Psikolog Ayşe Handan Özkan
Moodist Psikiyatri ve
Nöroloji Hastanesi
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KÜÇÜK SESLERE TAHAMMÜL
EDEMEYENLERİN HASTALIĞI:

MİZOFONİ

Ağız şapırdatma, kapı gıcırtısı, höpürdetilerek içilen çay-kahve
seslerinden rahatsız olduğunuz oldu mu hiç? Ya da tespih çekme,
bozuk para şıngırdatma, sakız çiğneme sesleri… Tüm bu sesleri
duyduğunuzda çıldıracak derecede öfkeleniyor hatta ortamdan
uzaklaşma ihtiyacı hissediyorsanız ‘’mizofoni’’ hastalığına yakalanmış olabilirsiniz. Genelde çoğu insan ağız şapırdatma
sesinden rahatsız olur diye düşünebilirsiniz elbette. Fakat
mizofoni basit bir gıcık olma durumu değil. Gelin bu
hastalık insanın başına neler açıyor birlikte görelim.

Bir Ruhsal Belirti
Olarak Mizofoni
Mizofoni, gündelik hayatımızda
sıklıkla duyduğumuz düşük
düzeyli seslerden hoşlanmama
durumudur. Tabii bunu sadece
bir hoşlanmama olarak ifade
etmek yanlış olur; nefret, tiksinti
ya da yüksek dozda huzursuzluk
dersek bu hastalıktan muzdarip
olanlara da haksızlık etmemiş
oluruz. Çekirdek çitleme,
sert meyveleri ısırma, burun
çekme, parmak kıtlatma ya da
diş fırçalama, saç tarama gibi
günlük hayatta defaatle duyabileceğimiz insani sesler; mizofoni
hastalarını çıldırtmaya yeter de
artar bile.

Yalnızlaştıran
Hastalık!
Özellikle; ağız şapırdatma, çayı
höpürdeterek içme ve kalem
tıkırdatma, tırnak kesme, tıkalı
burundan nefes alma, burun
çekme gibi sesler; mizofoni
hastalarını rahatsız eden
seslerin başında gelir. Öyle
ki bu tür sesleri duyduğunda
ortamdan uzaklaşmak, hatta

18

olası seslerden kaçınmak için
mümkün mertebe insanlardan
uzak durmak durumunda kalır
mizofoni hastaları. Yoğun kaygı
ve kaçınma davranışının gelişimine sebep olan bu rahatsızlık,
bireylerin sosyalleşmesini de
ciddi düzeyde etkilemektedir.
Yüksek sesle müzik dinlenilen
ya da ufak seslerin duyulamayacağı kalabalık ve gürültülü
ortamlar mizofoni hastaları
için vaha değerindedir
desek, abartmış olmayız.
Görünen o ki bu
hastalık sosyal hayatın
içine atılmış bir bomba
gibi. Ofiste iş arkadaşının
klavye sesinden, cips
yiyen çocuklardan, anahtar
ya da bozuk para gibi
metal eşyalarla oynayarak
muhabbet eden arkadaştan ya da annesinin,
öğretmeninin topuklu ayakkabı
sesinden rahatsız olan mizofonililer için hayat, sanıldığı
kadar kolay değil. Çoğu hasta
akşamları ailesiyle yemek yiyemez hale geliyor. Bu da yakın
çevreden başlayarak sosyal
ortamlardan kopuşu da beraberinde getiriyor.

Bir Nimet
Olarak Kulaklık
Tedavisi henüz bulunamayan bu hastalık
gün geçtikçe yayılıyor. Hastalığın etkilerini en aza indirmek için çözüm, kulağa
garip gelse de oldukça basit bir
nesne olan kulaklıktan geçiyor.
Tabii psikolojik destek almanın
da kimi zaman işe yaradığını
belirtmek gerek. Yine de
en ulaşılabilir ve kolay
olan, kulaklık yahut kulak tıkacı. Sürekli müzik
dinleyerek olası seslerin
olumsuz etkilerinden
kendilerini bertaraf
etmeye çalışan mizofonililer için hayat
sandığımızdan daha zor. Lıkır lıkır
içtiğiniz su ya da sinemada çıtır çıtır
yediğiniz patlamış mısır, bir mizofoni
hastasının deyim yerindeyse kanını
beynine sıçratması için yeterli bir
sebep. Bu hastalığa sahip olan
insanların bu tür tetikleyici
seslere tahammülü oldukça
az. Hatta kimi zaman saldırganlaştıkları, öfke kontrolünü yitirdikleri de gelen
bilgiler arasında. O yüzden
sesimize, soluğumuza sahip
çıkmamız şart.

Doktor Bu Ne?

TADIM TUZUM
YOK HASTALIĞI:

ANHEDONİ
‘’Ben yoruldum hayat, gelme üstüme’’ pankartı
açmak istersiniz ya bazen ya da Müslüm Baba’nın
şarkısını mırıldanırsınız: ‘’İçimde yılların yorgunluğu
var’’ diye. Hiç olmadı kamyon arkası yazılar yetişir imdadınıza: ‘’Evlat, fazla bıdı bıdı yapma, baba yorgun.’’
Bu buhranlı, bezgin ruh hali sizi kuşattıysa hatta
kronik hale geldiyse siz de anhedoni hastalığına
yakalanmış olabilirsiniz.

Anhedoni, hayattan eskisi
kadar zevk alamama durumuna
karşılık gelen bir tabirdir. Her
zaman yapılan ve yapıldığında
bireye haz veren aktivitelerin
artık eskisi kadar tat vermemesi olarak da nitelendirilebilir.
Önceden keyif alarak yaptığınız
eylemler, artık ilginizi çekmiyorsa dikkat!
Tatmin ya da mutluluk deneyimleyememe olarak ifade
edilen bu hastalık, depresyonun
da en önemli belirtilerinden
biri. Elbette depresyon kadar
ağır etkileri yok fakat basit
bir moral bozukluğu deyip
geçiştirilecek kadar önemsiz
de değil. ‘’Hiçbir şey yapmak
istemiyorum, hiçbir şey bana
keyif vermiyor.’’ diyenler aslında
anhedoni rahatsızlığını tarif
etmiş oluyorlar. Kitap okumaktan, film izlemekten ya da
spor yapmaktan eskisi kadar
hoşlanmamaya başlayabilir,
eskisi kadar keyif vermeyen bu
alışkanlıkları yapamamaktan
ötürü üzüntüye kapılabilir bu
hastalığa tutulanlar.

En Çok Mutlu İnsanlar
Yakalanıyor!
Konu hayattan zevk almama olunca, anhedoniye mutsuz insanların
yakalandığı düşüncesine kapılabilirsiniz. Fakat sizi şaşırtacak bir bilgiyi
paylaşmak isteriz. Sanılanın aksine
anhedoni, mutlu kişilerde daha fazla
görülüyor. Sıkıntılı ve zorlu süreçler
atlatan kişilerin, yaşadıkları zorlukları
atlatmasıyla kapıldıkları mutluluk,
anhedoniyi tetikliyor. Yani bünye
fazla mutluluğu kaldıramıyor ve
tepki veriyor. Bu tepkileri ki bunlara
hastalığın tezahürü de diyebiliriz,
2’ye ayırabiliriz. Fiziksel Anhedoni;
yeme-içme gibi insanın temel yaşam
değerlerinde bir azalmayı işaret eder.
Sosyal Anhedoni ise, dış dünyaya
olan ilginin azalmasıdır. Uyuşturucu
madde bağımlılarının uyuşturucudan aldıkları hazzı normal hayattan
alamamalarının sebebi tam olarak
budur. Zira bu tür maddeler, insanı
hiç olmayacağı kadar mutlu eder. Bu
ulaşılmaz mutluluk hazzını deneyimleyen kullanıcı, normal yaşamında
da o seviyeye ulaşmak ister fakat bu

imkansız olduğu için normal yaşama
karşı bir isteksizlik başlar. Ancak bu
hevessiz, keyifsiz ruh halinin geçici
olduğunu belirtelim. Önemli olan, hiç
ümitsizliğe kapılmadan gerekli tedavi
yöntemlerini uygulamak.

Yaşamı Ertelemeyin!
Anhedonilileri ne iyi eder diye sorarsanız terapiyi ve doktor kontrolünde
alınan ilaçları tedavi yöntemi olarak
gösterebiliriz. Erteleme ya da motivasyonla alakalı sorunlar bu hastalığı
artırır. Dolayısıyla yapmak isteyip de
okulu, evi, işi, zamanı bahane ederek
yapamadıklarınızı ertelemeyi bırakmalısınız. Hayat tarzında yapılabilecek ufak değişiklikler, gündelik
yaşamın içerisine birkaç hobi dahil
etmek ve zaman yönetimini daha
sağlıklı bir şekilde, kişiye mutluluk
veren aktivitelerle gerçekleştirmek;
hayattan alacağınız tatminin artmasına yardımcı olur. Bu buhranlı ruh hali
kalıcı değil, inanın! Yine de mutluluğu, aşırı mutluluğu bir hedef haline
getirmemenizde fayda var. Sonuçta
hayat inişli çıkışlı bir yol…

Kaynak: Çiçek Hocaoğlu, Az Bilinen Bir Konu: Misophonia
Dr. Sabri Burhanoğlu, Mizofoni Nedir?
Aslı Akın Aslan, Burcu Akın Sarı, Aslı Kuruoğlu, Depresif Duygudurumdan Major Depresyona Klinik Spektrum, Klinik Psikiyatri, 2012.
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Bu İsmi Not Alın
İleride Çok Duyacaksınız

TALHA KÜRŞAD ERASLAN

Değişen dünya düzeni çocuklarımızın ilgi alanlarını zamanla içi boş aktivitelere yönlendiriyor. Çok küçük yaşlarda teknolojik aletlerle tanışmasına rağmen çoğu çocuk, sanal dünyada kayboluyor. Bu kez sizi devrinin çocuğu olmayan minik bir
mucitle tanıştıracağız. Talha Kürşad, hurdalıktan ve çöpten bulduğu malzemelerle küçük çaplı robotlar üretiyor, deneyler
yapıyor. Gelin, kendini ‘’Genç Tesla’’ olarak tanımlayan Talha Kürşad’ın bu sıra dışı serüvenini kendi dilinden dinleyelim…
Seni biraz tanıyabilir miyiz?
Merhaba, adım Talha Kürşad
Eraslan, 13 yaşındayım, 8. sınıfı
bitirdim, Sakaryalıyım. Üç kardeşin
en büyüğüyüm.
Elektronik deneylere ne zaman
ilgi duymaya başladın?
Elektroniğe merakım 4 yaşında
başladı. Babam eve bilgisayar ve
internet aldı ben o yaştayken.
Kurcalayarak öğrendim bilgisayar
kullanmayı. Deneyler yapmaya 2.
sınıfta başladım. Annem ilgimi anlayınca 3. sınıfta küçük devre setleri
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aldı bana. 6. sınıfta hesap makinesi
yaptım.
Bir tür hobi haline gelen
bu merakına ailen ve çevrenin
yaklaşımı nasıl?
Hobiden öte ben her şeyi elektrik olarak görüyorum. Her aletin
çalışma prensiplerini anlamaya
çalışıyorum. Genelde, günlük
kullandığımız her aletin mekaniğini
çözdüm. Ailem ve çevrem bu
merakıma çok şaşırıyor ve her
zaman destek oluyorlar.

Seni geleceğin mucidi olarak
görebilir miyiz? Bugüne kadar
neler tasarladın?
Gelecekte ne olur bilemem. Ama
ben hep kendimi geliştirmek için
çalışacağım. Şu anda gücümün
yetemeyeceği projeler var aklımda,
bunları ileride hayata geçireceğim
diye umuyorum. Bir Tesla bobini
tasarladım. Tesla bobini, Nicola
Tesla tarafından bulunan ve adını
alan bobindir. Bu bobinler; yüksek
gerilim, düşük akım ve yüksek
frekansta alternatif akım üretmek
amacıyla kullanılmaktadır.
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Ayrıca akülü kumandalı araba, güç kaynağı, küçük bir piyano ve bluetooth kontrollü araba da tasarladıklarım arasında.
Henüz ortaokuldasın,
okulda senin gibi hobileri olan
başka gençler var mı?
Ortaokulu bitirdim. Sınıfta arkadaşlarım
vardı biraz meraklı ama hep bilgisayar
oyunlarına ağırlık verdikleri için kendilerini
geliştiremiyorlar.
Motivasyonunu kıracak olaylar yaşadın mı, bu tür olaylar
karşısında kendini yeniden
nasıl motive ediyorsun?
Motivasyonumu düşürecek
çok şey yaşadım, daha önceleri
de yaşadım. Bunlar beni o an
üzdü ama sonradan hep çalışma
masama geri döndüm.

Bazen gece
yarılarına
kadar çalışıp
sabah
erkenden
kalkıp tekrar
çalışmaya
başlıyorum.

Artık istesem de elektrik, elektronikten alamıyorum kendimi.
Bazen gece yarılarına kadar çalışıp
sabah erkenden kalkıp tekrar çalışmaya başlıyorum.
Bu derece elektronik bilgi seviyesine
nasıl ulaştın?
Babam bilgisayarda sadece bana bir programa girip çıkmayı öğretti. Sonradan geri
kalan özelliklerini okuma yazma bilmememe rağmen kendim öğrendim. Hatta
şunu yıllarca düşündüm; acaba bilgisayarın
monitöründe klavyenin her tuşundaki
harfe göre şekilde mürekkep mi var? Sonra
anneme harfleri sorarak okuma yazmayı
çözdüm. Ben o bilgisayar alındıktan sonra
içindeki oyunlardan çok, nasıl çalıştığını
merak ettim, böyle başladı. O zamandan
beri YouTube’tan elektrik, elektronik videoları izledim. Çoğu İngilizce. Elektrikle ilgili
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kişilerle hep muhabbet ettim, merak ettiklerimi sordum ve sormaya
da devam ediyorum.

önemli ayrıntıları kaçırmam. Meslek
olarak yüksek mühendis olmak
istiyorum.

Robotların dışında düşündüğün
farklı projelerin var mı?

En büyük hayalin nedir?

Çok var. Zamanla bunları yapmak
için çalışacağım.
Eğitim olarak
nereleri hedefliyorsun?
Eğitimimi yurt dışında, İngilizce eğitim veren bir ülkede almak isterim.
Çünkü İngilizce evrensel bir dil. Ana
dilim gibi öğrenmek istiyorum ve
çoğu yerde izlediğim videolar hep
İngilizce. Ne dediklerini
anlamıyorum ama yaptıklarını
anlıyorum. Dili de öğrenirsem en

Sonsuz enerji ile çalışan bir araba
yapmak ve günlük hayatımızı daha
da kolaylaştıracak robotlar yapmak.

beyinlerinin nasıl çalıştığı. Ama
ne olursa olsun, nerde okurlarsa
okusunlar, ülkemiz için çalışsınlar.
Gelecekte bizim ne kadar zeki ve
çalışkan bir millet olduğumuzu hep
birlikte tüm dünyaya
gösterelim.
Saygılarımla…

Dergimiz aracılığı ile yaşıtlarına
neler söylemek istersin?
Ülkemizde benim gibi çok arkadaşım var. Bilgisayar oyunlarına çok
fazla kafa yormasınlar. İlgi alanlarını
keşfetsinler ve bunun için çalışmaya başlasınlar. Onları kimsenin
durdurmasına izin vermesinler.
Hayallerinin peşinden gitsinler. Not,
her şey demek değil. Önemli olan
Röportaj: Mehtap Efesoy
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HIZINA
YETİŞİLEMEYEN

İNTERNET

5G

5G Nerelerde
Kullanılacak?
Verizon, 5G’yi öncelikle evlerde
kullanmayı planlıyor. Böylece 5G,
evlerdeki Wi-Fi ile yarışıyor olacak.

4G ve 4.5G hızında internetin
ardından 5G hızında internet yakın
zamanda hayatımıza girecek. İlk önce
ABD’deki AT&T, Verizon, T-Mobile
gibi telekomünikasyon şirketlerinin hizmete sokması beklenen 5G
hızında internet, 2020 yılı içinde
ülkemizdeki operatörler tarafından
da sağlanacak.

Peki Ama Nedir Bu 5G?
5G’deki G ifadesi generation (jenerasyon) anlamına geliyor. Kablosuz
internet teknolojisindeki 5. kuşağı
ifade eden 5G, önceki 4G ya da 3G
mobil şebekelerden daha hızlı veri
transferi sağlayabilecek. Ayrıca her
kuşak arasında yazılım, arayüz gibi
konularda da farklar bulunmaktadır.

1G: 5110, 3210 gibi ilk cep telefonu
modellerinde kullanılıyordu.
2G: Dijital cep telefonu
teknolojileriyle hayatımıza girdi.
3G: Saniyede 200 kilobaytlık veri
alışverişi sağlıyordu.

4G ve 4.5G: Günümüzdeki cep

telefonlarımızda kullandığımız mobil
veri şebekesini ifade ediyor.

5G: Çok daha yeni özelliklerle geli-

yor. Kullandığımız internet çok daha
hızlı olacak. Bağlantının kopma ihtimali azalacak. Bir şebeke ile birden
fazla cihaza bağlanma imkânı olacak.
Bu da 5G’nin “Nesnelerin İnterneti”
teknolojisi için ideal olacağı anlamına
geliyor.
Bu süreçte 4G de gelişmeye devam
edecek. Qualcomm’u X24 modemi
4G mobil şebekesinde 2GB/saniye
gibi şahane bir hızı mümkün kılacak.
5G’nin esas avantajı geniş kapsama
alanı ve anında reaksiyon verebilmesi
olacak.
5G vericilerinin de oldukça küçük
olması bekleniyor. Yani kule biçimindeki baz istasyonlarına nazaran
5G vericilerinin evlerdeki modem kadar olması bekleniyor. Ne kadar çok
sayıda küçük vericiye sahip olunursa
şebeke de o kadar çok veri transferi
yapılabilecek.
5G’nin temel amacı, 4G’ye nazaran
daha yüksek hızda internet sağlamak, daha geniş kapsama alanına
sahip olmak ve bekleme süresinin
daha da kısalması, diyebiliriz. Ana
hedefin saniyede 20 GB hızında internet olduğunu belirtecek olursak 5G
teknolojisinin sağlayacağı avantajları
daha net anlayabiliriz.

Finlandiya’nın Oulu kentinde yer
alan 5G geliştirme merkezinde
ise Twitch benzeri bir oyun sitesi,
sanal gerçeklik ile felç rehabilitasyon hizmeti, akıllı bandajlar
sayesinde sağlık cihazları,
küvezdeki bebeklerden daha çok
veri almayı sağlayacak ekipmanlar
geliştiriliyor. Bu fikirlerin hepsi
5G’nin sağlayacağı hız, tepkime
süresi ve düşük maliyetle mümkün olabilecek.
Verizon’un bünyesinde yer
alan 5G startup’ları da yüksek
çözünürlüklü güvenlik kameraları
ve sanal gerçeklik fizik terapi
uygulamaları üzerinde çalışıyor.
Sürücüsüz araçların da 5G teknolojisiyle gerçeğe dönüşmesi
bekleniyor. Şu anki sürücüsüz
araçlar kendi başlarına hareket
ediyor. 5G hizmete girince bu
araçlar, trafikteki diğer araçlarla
etkileşime girebilecek ve daha
güvenli bir sürüş-yolculuk sunacaklar. Yani trafikteki her şey
birbiriyle iletişim halinde olacak.
Bunun için internet tepkime
süresinin çok minimal olması
gerekiyor. Diğer bir deyişle araçlar
arasındaki veri alışverişi saliselere, saniyenin milyonda birine
düşmek durumunda.
5G’nin sağlayacağı bir diğer
yenilik ise birden fazla cihaza aynı
anda hizmet vermesi olacak. Şu
anda ‘’Şeylerin İnterneti’’ sadece
Wi-Fi ile çalışıyor. Ancak 5G ile
büyük-küçük tüm akıllı cihazlar
birbirleriyle etkileşim halinde
olabilecek.
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Gençliğe Uzanan
Kurtuluş Eli

ÖMER MİRAÇ YAMAN

Gençlik Sorunu Değil, Bir Ebeveynlik Sorunu Var
Üzerinde hep konuşulan, adeta dillere pelesenk olmuş bir
soru: ‘’Bu gençlik nereye gidiyor?’’ Arkadaşımız, kardeşimiz,
komşumuz, evladımız, öğrencimiz olan gençler… Genç
neslin alışkanlıkları, davranış bozuklukları, bağımlılıkları,
özentileri ve yaşam tarzları… Eleştirilen, yalnız bırakılan,
baskı kurulan, ötekileştirilen gençler… Görünen o ki Antik
Dönem’den beri süregelen gençlik tartışmaları gündemden hiç düşmeyecek. Peki görmezden geldiğimiz ya da
gördüğümüz yerde öğüt vermeye kalktığımız gençleri ne
kadar tanıyoruz, hikayelerine ne kadar vakıfız? Onları anlamak konusunda verdiğimiz mücadele ne kadar samimi?
Ömer Miraç Yaman akademik sahada gençlik ile ilgili nitelikli
çalışmalar yapan ender isimlerden biri. Eğitim, sosyal yaşantı,
dini yaşam, alışkanlıklar, kısacası gençleri kuşatan her noktada
yaptığı araştırmalarla ön plana çıkan Yaman, ülkemizde
bir gençlik değil ebeveynlik sorunu olduğunu söylüyor ve
ekliyor: “Gençler için yapılan bazı çalışmaların olduğunu kabul
ediyoruz ama buradaki hikâyenin büyük oranda bir şekillendirme, bir biçim verme yani genci bir malzeme, bir hamur, bir
tuğla gibi görmekten hareketle yapıldığına tanık oluyoruz.
Bu da bugün tartıştığımız ‘gençleri anlayamıyoruz, dillerini anlayamıyoruz, onların hikâyesini anlayamıyoruz, hayat
felsefelerini çözemiyoruz’ gibi birtakım ahlanmaların
vahlanmaların ya da eleştirilerin gün yüzüne çıkmasına
zemin hazırlıyor.”
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HER İDEOLOJİ, GENÇLİKTE BİR
GARİPLİK OLDUĞUNU SÖYLÜYOR
Gerek Batı’da gerek Doğu’da, gençlik ve genç denildiğinde
aşağı yukarı bugün yetişkinlerin kurduğu cümlelerin benzerleri kuruluyor. Gençler umursamaz, duyarsız, geleneklere
saygısız türünden tespitler var. Bugünse gençlere dair yapılan
çalışmalara ve düşüncelere genel olarak baktığımızda aslında
şöyle bir şey var: Hangi entelektüel zeminden beslenirse
beslensin her fikri hareket veya her ideolojik düşünce genci
bir misyon taşıyıcısı olarak görüyor. Bu topraklarda yıllarca
gerek sağ gerek sol, gerek İslami gerek lâik, Atatürkçü camiada hep böyle görüldü. İdeal yüklenen bir gençlik var. Zaten
bu toprakların 1923’te tekrar bir devlet olarak kuruluşunda
oluşturulan ilk metinlerden biri Ey Türk Gençliği’dir. Bir misyon, bir ideal yükleme, sürekli kıvamda tutulması beklenen ve
istenen bir gençlik algısı var. 100 yıllık modern Türkiye tarihinin de bütün siyasal iktidarların da birtakım vesilelerle sürekli
gündeme getirdiği, şekillendirmeye çalıştığı ya da idealize
ettiği bir şey gençlik. En mikro ölçekte, yerelde bir derneğin,
vakfın ya da bir gönüllülük çalışmasının merkezinde de yine aynı şekilde bir gençlik “efsanesi” ve bir gençlik
olgusu sürekli gündemde. Özellikle kritik olarak gençlerin
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değiştiği ya da hikâyelerinin biraz garipleştiğini düşünen
kanaatleri, ben maalesef gençlerle bu topraklardaki dilin
kopmasına bağlıyorum. Son 15-20 yıldan beri çok daha fazla
dillendiriliyor bu. Her ideolojik bakış açısının dillendirdiği
şey, gençlerde bir gariplik olduğu yönünde: Evde bir garipler,
okulda bir garipler, sokakta bir garipler. Fakat toplamda
Türkiye’de gençlerle çalışan, “gençlik için ama gençliğe
rağmen” olmayan, doğrudan gençlerle çalışan, onlarla birlikte
yol yürüyen ne kadar çalışma var diye dönüp baktığımızda, hâlihazırda çok fazla çalışmanın olmadığını görüyoruz.
Gençler için yapılan bazı çalışmalar olduğunu kabul ediyoruz
ama buradaki hikâyenin büyük oranda bir şekillendirme, bir
biçim verme yani genci bir malzeme, bir hamur, bir tuğla gibi
görmekten hareketle yapıldığına tanık olunuyor. Ve bu da
maalesef bugün tartıştığımız “gençleri anlayamıyoruz, dillerini
anlayamıyoruz, onların hikâyesini anlayamıyoruz,
hayat felsefelerini çözemiyoruz” gibi bir
takım ahlanmaların vahlanmaların
ya da eleştirilerin gün yüzüne
çıkmasına zemin hazırlıyor.
Türkiye’deki gençlik çalışmalarına baktığımızda, bunların önemli bir kısmında
gençleri anlamaktan
ziyade o gençleri tanımlamaya dair bir çabanın
olduğunu görüyoruz.
Pür olarak genci
anlamak, bugünkü durumunu analiz etmek,
yönlendirmeden ve
bir kalıba koymadan
sadece görebilmek,
samimi bir görüşle
bakabilmek noktasında
gençlik çalışmalarının
Türkiye’de hala çok zayıf
olduğunu söyleyebiliriz.

EVLAT,
SADECE DÜNYEVİ
BAŞARILARINA
ODAKLANILAN BİR EMANET
OLMAMALI
Çocuklar anne babalarının dualarıdır ve niyetleridir. Allah
Teala evladı bir emanet olarak eve gönderir, bir kadın ile bir
erkeğe gönderir ve gönderirken amacı da ‘Ben bu kulumu
niye yarattığımı bilmiyorum ey anne babası, siz onun rotasını
bulun’ değildir. ‘Ben bu kulumu neden yarattığını biliyorum, onun bir hikâyesi var bu dünyada. Size gönderiyorum
çünkü bu bir hayvan değil, bitki değil, bir çiçek değil bir
insan yani eşref-i mahlukat. Size onu kurcalayın, ayarlarını
bozun ya da değiştirin diye de göndermiyorum.’ Lakin anne
babalar evlatlarını adeta malları zannediyorlar. Bu aslında
dünyanın en büyük imtihanlarından biri. Kuran-ı Kerim’de
evlat imtihanı olarak geçen imtihanın ne olduğunu aslında
biz anlayamıyoruz. Evlat bizim malımız değil, bir emanet. Bu
emaneti incitmediğimiz, kırmadığınız, dökmediğimiz, ayarlarını bozmadığımız ve aslına geri teslim edebildiğimiz oran-

da evlat, anne babanın cenneti oluyor. Tabii aksi takdirde cehennemi de olabilir. Anne babanın duası ve niyeti olan evlat,
sadece dünyevi başarılarına odaklanılan bir emanet olmamalı.
İyi bir okul okuması, mühendis, doktor, avukat yani toplumun
gözle görülür ve başarılı olarak addettiği meslek gruplarından
birine sahip olması, bir yuva kurması, mümkünse bir evi ve
arabası olması anne babaların bu dünyada evlatları için yeter
gördükleri standartlara karşılık geliyor.

EVLATLARIN ÖNEMLİ BİR KISMININ ANNE
BABALARININ NİYETLERİ TARAFINDAN
“VURULDUĞUNU” GÖRÜYORUM
Evladı hakkındaki tasavvuru böyle olan bir anne
babadan tabii ki bu ve buna benzer bir
evladın çıkması çok normal, abes bir
durum yok ortada. Anne babalar
bana çok soruyor doğru dua
nedir, ben nasıl dua edeyim
evladım için diye. Ben hep
aynı şeyi söylüyorum
onlara; evladınız eğer
doktor olsun, mühendis
olsun duası yapıyorsanız yanlış dua
yapıyorsunuz. Ama
doğru dua, bu zor bir
dua üstelik; Yarabbi
sen bu evladı gönderdin ve ben senin
neden gönderdiğini
bilmiyorum, hikayesi
nedir bilmiyorum, zaten ben kendi
hikayemi de, bu dünyadaki karşılığımın ne olduğunu da çözebilmiş değilim. Sen bana
nasip et, lütfet ki ben bu
evladıma, bu emanetine senin
gönderdiğin hedef doğrultusunda katkı sunabileyim, yardımcı olabileyim, destekleyebileyim, istediğim yere
çekiştirmeyeyim, kulağını bacağını bir taraflara çekiştirip
sürüklemeye çalışmayayım. Sen bana bu konuda yardım
et. Şeytan bu konuda beni kışkırttığında da ben onu incitip
kırmayayım. İşte bu kritik dua. Biz mal olarak bakmıyorsak
evlada, o evlat mal olmadığını gösteriyor zaten hayatı boyunca. Niyetimiz neyse evlat o niyet üzere yürüyor. Ben her hafta
çok fazla anne babayla, evlatla konuşuyorum ve evlatların
önemli bir kısmının anne babalarının niyetleri tarafından
“vurulduğunu” görüyorum maalesef. Anne babalarının
niyetlerinin esiri olduğunu, anne babalarının niyetlerinin
bedellerini ödediklerini görüyorum. Bu yüzden bir gençlik
sorunu var mı diye sorduklarında bana, hayır diyorum, bir
ebeveyn sorunu var. Bir anne-baba sorunu var. Bir gençlik
sorunundan bahsedemeyiz sadece, en azından bahsetmemiz
için önce kesinlikle anne babalık sorununu masaya yatırmamız gerekiyor. Önce bunu konuşmamız gerekiyor.
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MEDYADA GENÇLİĞİ TARTIŞANLARIN

% 95’İ GENÇLERLE ÇALIŞMIYOR

Güncel gençlik tartışmalarının dinle ilişkilileri tartışırken çift
taraflı bir yanılsama yaşıyoruz. Birincisi, özellikle vurgulayarak,
altını çizerek ifade ediyorum ki gençler hakkında yorum
yapanların gençlik üzerine hiçbir çalışmaları yok. Bir elektrik
mühendisi düşünün, inşaat mühendisliği hakkında konuşuyor. Bu durumda ne deriz, hangi cümleyi kurarız? Önce edep
deriz değil mi? Şu anda medyada gençliği tartışanların, yorum
yapanların % 95’i gençlerle çalışmıyor. Genç diye bildiği; evde
iki tane oğlu var veya bir tane kızı var, üç tane de yeğeni var
bu, onlarla da zaten görüşmüyor, çok yoğun herkes. Ama
utanıp sıkılmadan herkes ahkâm kesiyor; gençler şuraya gidiyor, dinden uzaklaşıyor, oradan oraya
savruluyor vs. Genel gidişatın
rotasını çizenlerin malzemesi
olmaktan başka bir şeye
yaramadığını düşünüyorum
bu tartışmaların. Bundan
12 sene önce memlekette
bir misyonerlik tartışması
vardı, biliyorsunuz. Ortalık
yıkıldı gitti; gençler misyoner
mi oluyor, Hıristiyanlığa,
Yahudiliğe mi geçiyor diye.
Kimse Hıristiyan ya da
Yahudi olmadı memlekette.
Sonrasında şeytana tapanlar konuşuldu, satanizm
dendi. Şimdi yine aynı şeyi
tartışıyoruz; gençler deist mi
oluyor, ateist mi oluyor, nereye gidiyor bu gençler niye
bunlar dinden kaçıyor? Ben
haftada en az 2000 tane liseli
ya da üniversiteli gençle oturup
kalkıyorum ve bu coğrafyanın her yerinde
oturup kalkıyorum. Karşımda deist, dinsiz, garip varlıklar,
insanlar görmüyorum. Tıpkı bizim gibi hayata bakan, tıpkı bizim gibi refleksleri farklı çalışan insanlar var karşımızda. Şunu
konuşabiliriz; gençlerin dine bakışında endişeli bir hal var mı,
olabilir mi? Olabilir ama bu da çok normal bir şey.

TÜRKİYE’NİN KÜLTÜREL KODLARINA
HİÇ DE UYMAYAN PEK ÇOK VAKIF VE
DERNEK, KUVVETLİ AVRUPA ÜLKELERİ
TARAFINDAN BESLENİYOR
Türkiye’de gençlik üzerine bazı operasyonlar yürütülüyor. Ben
bunu siyasal tarihten bağımsız okumanın yanlış olduğunu
düşünüyorum. Türkiye demografisine baktığımızda, yaşlanmaya başlayan bir ülke olmasına rağmen Türkiye hala çok
genç ve dinamik bir ülke. Genç akışı da devam ediyor. Suriye’den gelenlerin de %70’i genç. Genç işgücü çok kuvvetli burada. Gençler üzerinde sadece bahsettiğimiz satanizm, deizm
gibi fikri operasyonlar düzenlenmiyor. Özellikle son 10 yılda
dikkat çeken madde bağımlılığı operasyonu var. Türkiye’de
devletin açıkladığı resmi rakama göre uyuşturucu bağımlılığı
oranı %3, bu aşağı yukarı 3 milyon bağımlıya karşılık geliyor.
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Ben madde bağımlıları ile çalışan biri olarak oranın bundan
daha yüksek olduğunu, birkaç milyon daha fazla olduğunu
düşünüyorum. Bahsettiğimiz birkaç milyon bağımlının önemli
bir kısmı da genç. Türkiye’deki siyasal kırılmaların, asker ve
polis gücünün zayıfladığı dönemlerde madde girişi olmuştur
Türkiye’ye. Örneğin, bonzai büyük oranda gezi hadiselerinin
olduğu zamanda giriş yapmıştır bu topraklara. Benzer şekilde
15 Temmuz 2016’da bir başka madde girişi yapıldı: Koreks.
Niye, çünkü bir toprak siyasal açıdan ve ekonomik güç olarak
zayıfladığında, askeri ve polis gücü zayıfladığında büyük
teröristler buraya giriş yapıyorlar. Bu ülkede hala Türkiye’nin
kültürel kodlarına hiç de uymayan pek çok vakıf, dernek çok
kuvvetli bazı Avrupa devletleri tarafından destekleniyor ve
bunlar da çeşitli projeler gerçekleştiriyor gençlik üzerine.
Bu entelektüel anlamda da bağımlılık anlamında da kültür
alanında da böyle. Bu çok normal,
bunu beklememek saflık olur
zaten. Çünkü Türkiye, hem
İslam dünyası için hem
bu coğrafya için kilit bir
bölge. Buranın gencinin
dokusunu tabii ki bozmak
isteyecekler, gereksiz gündemlerle oyalamak isteyecekler. Yürütülen pek çok
tartışmanın altında başka
bir şey yatıyor. Son örneğe
bakalım; geçtiğimiz yılda
yapıldığı kadar reklamı
hiç yapılmadı ateizm ve
deizmin. Bana sorarsanız
bu çok zekice bir yöntem.
Çünkü genç ne yapıyor? Bu
deizm neymiş diyor ve hemen internete girip bakıyor.
Deizm gibi çok kavramsal ve
felsefi bir şeyi bir gencin gündemine nasıl sokarsınız? Satanizm de
aynı şekilde gündemleştirildi, herkes satanizm öğrenmedi mi
bu topraklarda? Maalesef biz de buna su taşıyoruz bu konuyu
tartışarak, gündemde tutarak. Halbuki bunu tartışmaya gerek
yok. Çünkü bence Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar
gençlerde dindarlaşma var. Bunu savunmak için söylemiyorum. Fakat biz meseleyi nasıl bakarsak öyle görüyoruz.

BU TOPRAKLARDAKİ
DİN DİLİ ‘’TER’’ KOKUYOR
Bu topraklarda din adına konuşanların (bu dernek, vakıf ya
da hoca olabilir) tebliği ve davet dili, insanlarla iletişim kurma
dili maalesef tabirimi mazur görünüz “ter” kokuyor. İnsanlar kaçıyorlar bizim üslubumuzdan, kaçıyorlar ve rahatsız
oluyorlar, bizim kurduğumuz cümlelerden rahatsız oluyorlar.
Allah’ın ayetlerini ve Peygamber aleyhisselamın hadislerini;
onları terbiye etmek için bir malzemeymiş, onları dövmek
için bir sopaymış gibi lanse etmemizden rahatsız oluyorlar ve
haksız da değiller üstüne üstlük. Bana bir genç deistim ya da
ateistim diye geldiğinde ben ona kollarımı açıyorum. Hayatında neleri sorguladığını, ne yaşadığını, ebeveyninden neler
gördüğünü, nasıl bir travması olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bu noktada yanlış tanımlamalar, yanlış yorumlamalar
yapıyor ve maalesef yanlış çözümler sunuyoruz. İslami camia
içerisinde gençlerle ilgilenenler kendilerini yenileyemedikleri
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için 1980-90 model öngörülerle baktıkları için gençler onlara göre dünyevi,
garip yerlere savrulmuş durumda. Bu
tamamen bir yanılsama. Dışarıda gürül
gürül bu toprakların dilinden, dininden,
kültüründen gurur duyan, bu topraklarda mutlu olan ve yaşamak isteyen
fakat bunu nasıl yapacağını bilmeyen
ve yönlendirmeler konusunda eksik
olan milyonlarca genç var. Yanlış yerden
bakarak yanlış yorumlama yaptığımızı
düşünüyorum, eksik ve hatalı baktığımızı düşünüyorum.

HİÇ YATIRIM
YAPMADIĞIMIZ BİR
ÇOCUĞA YÖN
VERMEYE ÇALIŞIYORUZ
Peygamber aleyhisselam, çocuklara
din eğitiminin 10 yaşa kadar verilmesi
gerektiğini söylüyor. Pedagoji de bunu
destekliyor; insanın öngörüsünün,
dünyasının, zihninin, kültürel çerçevesinin belirlendiği yaş sınırlarıdır bunlar.
Biz ise o yaşa kadar yatırım yapmıyoruz,
sonra şekillenmiş bir çocuğa yön
vermeye çalışıyoruz. Kızımıza mesela
“başını kapatmalısın” diyoruz ama
sebebini izah etmiyoruz. Ergenliğe
girmiş oğlumuza “namaz kılmalısın”
diyoruz ama neden, ne için kimin için
namaz kıldığını izah etmiyoruz. Ya da
çok yetersiz izahlar yapıyoruz. Peygamber aleyhisselam, çocukluktan
itibaren adım adım din eğitimi verilmesi
gerektiğini söylerken biz çok geç bir
dönemde adeta çocuğun şekillenmesi bittikten sonra din adına bir şeyler
söylüyoruz ve bu, gençleri dinden
soğutmaktan, dinden uzaklaştırmaktan
başka bir işe yaramıyor. Kritik hatamız
bu. Bana birçok anne baba geliyor,
evladım namaz kılmıyor ne yapalım,
diye. Yapacak hiçbir şey yok diyorum,
şaşırıyorlar. Hiçbir şey yapmayayım
mı, uyarmayayım mı, kızmayayım mı,
diye soruyorlar. Yapacakları tek şey dua
etmek. Çocuğu namaz kılsın diye değil
ama önce tövbe etmeleri lazım. Sen
yedi yaşına kadar çocuğunu eğittin mi,
onun sınavına, dersine hazırlanırkenki
iştiyakınla, heyecan ve motivasyonla
namazını takip ettin mi? Onu incitmeden, kırmadan, bir kere ağzından
kem söz çıkmadan bu durumu onunla
konuştun mu? Sevdirdin, muhabbet
ettirdin mi? Yok. O zaman anne babayı tövbe bekliyor. Çocuğun namaz
kılmıyorsa bir anne baba olarak sorumlu
sensin. Nuh aleyhisselamın oğlu da kılmadı ama 950 yıl boyunca peşini bırak-

madı Nuh Aleyhisselam ve bir kere kem
söz söylemedi evladına. Anne babalık
böyle bir şey. Biz ise ikinci hatasında,
beşinci yanlışında çocuğu defterden
siliyoruz, onuncu hatasında evden
kovuyoruz ya da evlatlıktan
reddediyoruz. Bu kadar nasipsiz
anne babalığa rağmen bence
bu gençler çok iyiler.

EN AZ
GENÇLER KADAR
YETİŞKİNLER DE
BAĞIMLI
Bir şeye bağımlılık demek için uluslararası standartlar var. DSM 5’te kısmen
bir bağımlılık olarak tanımlanmaya
başlandı internet, sosyal medya bağımlılığı vs. Ama hala bu konuda araştırmalar ve çalışmalar devam ediyor. Bulgular
bize şunu gösteriyor; bir madde bağımlısı, bonzai bağımlısı ile internette 8 saat
gezen bir gencin bağımlılık göstergelerini ölçerken beynin aynı yerini absorbe ettiği görülüyor. Dolayısıyla
bunun bir bağımlılık bileşeni oluşturduğu üzerine bir öngörü belirtiliyor.
Bunun adına bağımlılık demesek bile
uyuşturucu madde, sosyal medya ya
da kumar bağımlılığı bunların hepsi, bu
dünyadayken bu dünyanın dışına çıkma
arayışının bir kurtarıcısı olarak gençler
ya da yetişkinler tarafından kullanılıyor.
Burada yetişkinlerin altını ısrarla
çiziyorum; çünkü bana sorarsanız en
az gençler kadar yetişkinler de bağımlı
şu anda. Anne, babalar gelip çocuğun
elinden telefonu nasıl alacağız diye
soruyorlar, ben de asıl sizin elinizden
nasıl alacağız diye soruyorum onlara.
Bu aslında insanın boşluk sorunu;
içimiz boşaldı ve içimizi doldurmaya
çalışıyoruz, bunun araçlarını üretiyoruz.
Ama bunu çocuk da genç de yetişkin de
hepimiz yapıyoruz. Sokakta oynayacak
alanı olmayan, evde annesi ya da babası
tarafından ilgilenilmeyen, bir şey yapma imkânı bulamayan bir genç doğal
olarak soruyor; internete dalmayayım,
dizi izlemeyeyim de ne yapayım? Bana
bir şey söyleyin, onu yapayım. Bu sorunun cevabını doğru vermemiz gerekiyor. Bu cevabı üretmeden kurduğumuz
her cümle ahlamaktan vahlamaktan ya
da bana sorarsanız büyük bir zulümden
başka bir şey değil. Ebeveyn olarak
hikâyeyi önce biz değiştireceğiz.
Yörünge dergisine
katkılarından ötürü teşekkür ederiz.
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Öykülerle yol alan bir yazar

FATMA

BARBAROSOĞLU
“EDEBİYATIN SIRRI,
DOĞRU SORULARI
SORDURMASINDA GİZLİ’’
Yazar, sosyolog, edebiyatçı
kimliğiyle tanıdığımız Fatma
Barbarosoğlu; hayatın merkezine
insanı koymuş bir isim. Gündelik
yaşam içerisinde yoğrulan insana ve
hayata dair yaptığı güçlü
gözlemleri edebi bir tavırla ortaya
koyan Barbarosoğlu için edebiyat,
yazarın inşa ettiği metinle
okuyucuyu yüzleştirmesi için bir
buluşma noktası. Sosyal medyada,
kişisel yaşantısında, kısacası her
alanda insana temas ederek beslenen edebiyatçı; bizi birbirimize
yaklaştıracak, insanı insana
tanıtacak bir öykü kitabıyla daha
okurlarıyla buluştu geçtiğimiz
haftalarda: İçimdeki Sazlar Başka
Söz Başka. Fatma Barbarosoğlu ile
tanıklık ettiği anılardan beslenerek
oluşturduğu öykü kitabı odağında
bir söyleşi gerçekleştirdik.
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Kitabınızın kapağı ve ismi şiir
gibi. Bu düşünceyi pek çok kişi
size söylemiştir. Bu kapak ve isim
nasıl ortaya çıktı, sizin için nasıl bir
önemi var?
Kitap, ismini güftesi Fethi Dinçer’e,
bestesi Avni Anıl’a ait olan nihavent
şarkıya borçlu. Kapak resmi Mustafa
Kutlu’dan. İkisinin bir araya gelmesi
kızımın dikkati ile oldu. Mustafa Kutlu
yaptığı resimleri zaman zaman dostlarına hediye ediyor. Kapak resmindeki tabloyu kızıma hediye etti,
“Bunu çizerken Gülnihal’i hatırladım”
dedi. Kitap için uygun bir kapak
ararken kızım “Bu resimden daha iyi
bir kapak olamaz” dedi. Başlangıçta
yayınevindeki arkadaşlar pek ümitli
değildi. Ama sonuç çok güzel oldu.
Hatta Mustafa Kutlu üstadım Fatma
senin kitap kapakların pek güzel değildi bu çok iyi oldu, dedi.
Okuyucularınızın fikir ve düşüncelerine çok önem veriyorsunuz.
Kitabınız çıktıktan sonra okuyuculardan nasıl geri dönüşler aldınız?
Metinlerimi inşa ederken oldukça
hür davranırım. Yayınlandıktan sonra
nasıl ve nereden okunduğu ile her
zaman çok ilgilenirim. Kendi kitaplarım üzerinden, edebiyat sosyolojisi için veri toplarım adeta. Nitekim
kitabı okuduğunu söyleyenlere ilk
sorum kitabı nereden aldıkları oluyor.
Genellikle internet üzerinden alıyorlar ama çok şükür küçük şehirlerde
hala benim kitaplarımı satan birkaç
yayınevi var. Malum kitapçılar artık
sadece “çok satanları” bulunduruyor.
İkinci sorum hangi öyküler öne çıktı,
oluyor. Yarım Peçete ve Suriyeli İzi,
Bizi Habersiz Bırakma, Bazı Kadınlar
Neden Susar, açık ara önde.
“Kaderimde Hep Güzeli Aradım” ve
“Sofrayı Tutan Melekler” hikâyelerinizde sosyal medyayı mizahi bir
dille işlemişsiniz. Günümüzde hemen herkes tarafından kullanılan
sosyal medyanın insan ilişkileri
üzerindeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu soruya cevap vererek kendi
metnimi şerh etmiş olmayacak
mıyım? Yazar yayınladıktan sonra
kendi metnini açıklamaktan, izah

etmekten olabildiğince geri durmalı
diye düşünüyorum. Okuyucu, yazarın
yazdığı yerden değil kendi okuduğu
yerden görsün metni ki böylece “çoklu okuma”lar mümkün olsun. Mesela
siz metni “mizahi” bulmuşsunuz.
Oysa ben yazarken hiç de öyle bir
niyet taşımıyordum. Dolayısıyla yazar
metnini şerh ederek onun aracısız
“alımlanma” sürecine müdahale
etmekten sakınmalı. Sizin gibi başka
okuyucular da mizahi buldu. Oysa
ben öyküyü, salatanın üstüne menekşe koyan torununa; bunu yiyecek
miyiz diye soran anneanne kederi
üzerinden yazmıştım. Bu konuşmaya minibüste rast geldim. Gündelik
hayatın izi derken kastettiğim bu. Bir
cümle duyarım, bir sohbete kulak
misafiri olurum… O misafirlik bana
bazen bir öykü olarak geri döner.
“İki kadın, biri aşırı yorgun öteki
boşlukta” hikâyenizde iki kadın
karakterin kendilerine göre bir hayat mücadelesi var. Birinin hayatı
telaşla geçerken diğerininki daha
durağan ve huzurlu. Ancak her
ikisinde de bir boşluk hissi mevcut.
Yaşamımızda, dünyamızda ve hatta kendimizdeki bu boşluk hissini
nasıl tarif edebiliriz, bu boşluğu
nasıl doldurabiliriz?
Edebiyatçının görevi dikkat çektiği hususlara şifa aramak değildir.
Yol göstermek de değildir. Edebiyatçı inşa ettiği metin ile yüzleşme
gerçekleştirmek ister. Orada olan
ama orada olduğunu bilmediğimiz
ama ağırlığını hep çektiğimiz şeyleri
gün yüzüne çıkartır. Kişi sorunu/
sonunu edebi metin üzerinden idrak
etme imkanına kavuşur böylece. Bu
boşluğu şöyle doldurabiliriz, diye
bir cümle kurarsam eğer kendim ile
çelişkiye düşmüş olurum. Hiç kimsenin boşluğu birbirine benzemez.
Hatta kişinin boşluğu her an değişir.
Edebi metin, boşluğu estetik bir
bütünlük içinde sunar. Kişi ne yapacağını, nasıl yapacağını o bütünlük
üzerinden kendisini denetleyerek,
kendisine güzergah belirleyerek,
kendisini tamir ederek yine kendisi
karar verir ve gerçekleştirir. Değil mi
ki yolcu kendisidir, o halde yol haline
karar verecek olan yine kendisidir.
Sadece o yol halinde başkalarının

Bir cümle
duyarım,
bir sohbete
kulak misafiri
olurum…
O misafirlik
bana bazen
bir öykü olarak
geri döner.
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tecrübelerini kendisine
mihmandar edinir, edebi
metin bunun için vardır.
Hakeza, sanat bunun için
vardır. Şöyle yapılmalı
denildiği anda “dikte
süreci” başlar ki bu yapılacak eylemin mesuliyetini
ortadan kaldırır. Yapılacak
eylemin mesuliyeti ortadan
kalkınca yeni boşluklar,
yeni enkazlar ortaya çıkar.
Bazı hikâyelerinizde
kahramanların adını vermek yerine sadece baş
harfini vererek öyküye
gizem katmışsınız.
Örneğin “Münzevi” isimli
hikâyeniz. Bu durumun
özel bir sebebi var mı?
Kahramanlarım bana ismi
ile gelir. İsmi ile gelmeyen
kahramanlar bir harften
ibaret kalıyor.
“Suriyeli izi” hikâyenizde
gerçek bir olayı anlatmış
ve bu olay sonucunda
insanları; insan evladı
olanlar ve insan evladı
olamayanlar olarak ikiye
ayırmışsınız. Muhakkak her okuyucunuz
bu hikâyenin sonunda
insanlığını sorgulamış,
‘’Ben nasıl bir iz bıraktım
dünyada’’ diye düşünmüştür. Siz dünyada
nasıl bir iz bıraktığınızı
düşünüyorsunuz?
Henüz bir iz bıraktığımı
düşünmüyorum. İz bırakamadığımız için, iz bırakamadığımızı bildiğimiz için
içimizdeki boşluk derinleşiyor.
Münzevi hikâyenizde
“Artık hiç kimse münzevi
olamaz hanımefendi”
cümlesinin dünyamızdaki yeri nedir?
Sanatın anlamı doğru
soruları sordurabilmesinde

gizlidir. Yazar olarak değil
de bir okuyucu olarak bu
soruya cevap aradığımda, başlangıç noktam
teknolojinin inzivayı
imha etmesi oldu.
Gecenin karanlığında kişinin kendisi
ile kalması bile söz
konusu değil artık.
Sosyal medyayı
aktif olarak kullanan bir yazarsınız.
Çoğu zaman çeşitli
anketler yaparak
bazı çıkarımlarda
bulunuyor ve gerçek
öykülerden oluşan köşe
yazıları yazıyorsunuz.
Bu kitabınızda da gerçek
yaşam öykülerinden
beslendiniz mi? Ayrıca
sosyal medya isimlerini (Youtube, Facebook) hikâyelerinizde
okunuşları ile (yutub,
feys) yazmanızın bir
sebebi var mı?
Bütün metinlerimi gündelik hayatın izinde oluştururum. Sevdiğim yazarlar
da öyledir. Ama gündelik
hayatın izi derken elbette
bu izin edebi bir forma
kavuşmuş halini kastediyorum. Öykülerin tamamı
içinde bulunduğumuz
zamanın izini taşıyor.
Bizim dilimiz okunduğu
gibi yazılan, yazıldığı gibi
okunan bir dil. Bu konuda
kafa karışıklığımız var.
Mesela, Şikago diyoruz,
hiçbir zaman İngilizce imlasını kullanmıyoruz. Eski
metinlerde de Niçe yazar,
parantez içinde (Nietzsche)
geçer. Kişi isimlerinde
özel imlasının kullanılması
gerektiğini ama nesne,
mecra isimlerinde bizdeki
söylenişinin yazılması gerektiğini düşünüyorum.

FATMA BARBAROSOĞLU

Kimdir?

1962 yılında Afyon’da doğdu. Ortaöğrenimine
İstanbul'da devam etti, 1980 yılında Afyon
Lisesi'nden, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nden
mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini, aynı
bölümde "Türk-İslam Felsefesinde Tasavvufî
Eğitimin Değerlendirilmesi" başlıklı bir tez
hazırlayarak 1987 yılında tamamladı. İ.Ü.
İktisat Fakültesi Sosyal Yapı-Sosyal Değişme
Anabilim Dalı'nda "Modernleşme Sürecinde
Moda-Zihniyet İlişkisi" başlıklı teziyle sosyoloji
doktoru oldu. "Gün Akşamsızdır" adlı hikâye
kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği tarafından
2000 yılının en iyi hikâyecisi seçildi. Akademik çalışmalarının yanı sıra edebiyat ile de
meşgul olan Barbarosoğlu, roman, hikâye ve
deneme türünde birçok kitap kaleme almıştır.
Yayınlanmış Kitapları: Moda ve Zihniyet, Acı
Deniz, Sözün ve Sükutun Renkleri, Kamusal
Alanda Başörtülüler, Gün Akşamsızdır, Senin
Hikayen, İmaj ve Takva, Ramazanname, Ahir
Zaman Gülüşleri, Otobüsname/Yaşadığımız
Şehir, Okuyucu Velinimetimizdir, Bahçeler ve
Sokaklar, Hiçbir yer, İki Kişilik Rüyalar, Şov ve
Mahrem, Uzak Ülke/Fatma Aliye, Medyasenfoni, Cumhuriyetin Dindar Kadınları, Son On
Beş Dakika, Sözüm Söz, Rüzgar Avı…
Röportaj: Havva KOTAN
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Köşe Yazısı

OKUL
DÖNEMİNDE
BESLENME
Sonbahar geldi, tatil bitti…
Okul dönemine geçişle birlikte
çocukların düzeni tamamen
değişiyor, tabi beslenmeleri de.
Okul dönemi aslında çocukların
daha düzenli olduğu bir dönemdir.
Bu dönemde beslenme düzeni de
sağlanırsa çocukların büyümesi
ve gelişmesi desteklenir. Sağlıklı
beslenme, büyüme ve gelişmeyi
desteklemekle birlikte okul ve spor
başarısının artmasına yardımcı olur.
Odaklanma sorunu yaşayan çocuklarda da bu sorunun giderilmesi için
sağlıklı beslenme şarttır.

Peki çocukların beslenmesinde
nelere dikkat edilmeli?

Kahvaltı Şart
Günün ilk ve en önemli öğünü olan
kahvaltı, çocuk beslenmesinde de
büyük önem taşıyor. Özellikle okula
erken giden çocuklarda kahvaltı
öğünü atlanabiliyor. Bu yaşlarda
çocuklara kahvaltı alışkanlığı kazandırılmalı, erken saatte de olsa
en azından 1 bardak sütle kahvaltı
yapılmalıdır.
Kahvaltı örnekleri:
• Sebzeli omlet, beyaz peynir, domates-salatalık, tam buğday ekmek

• Süt, meyve, kuruyemiş
• Tam buğday krep, tahin pekmez

Büyümek için: YUMURTA
Yumurta en kaliteli protein kaynağıdır
ve okul çağı çocuklar için en önemli
besinlerden biridir. Çocukların haftada en az 4-5 kez kahvaltıda yumurta
tüketmeleri önerilir. Haşlama, omlet,
menemen, çılbır gibi çeşitli sağlıklı
pişirme yöntemleri kullanılabilir.

Kantine Dikkat
Okuldaki beslenme çocukların
kontrolünde olduğu için çocuklara mutlaka bu konuda eğitim
verilmelidir. Kantinde satılan abur
cuburlar, fast-food, gazlı içecekler ve
şekerlemeler konusunda çocuklarla
birlikte sınırlandırmalar yapılmalıdır.
Çocuklar meyve, kuruyemiş, süt gibi
atıştırmalıkların tüketimine teşvik
edilmelidir.

• Tahıllı simit, labne peyniri
• Sebzeli makarna – yoğurt
• Tavuklu/yumurtalı/ton balıklı salata/sandviç – ayran

Eve Gelince…
Okul sonrası çocuklarda iştah artışı
görülebilir. Eve geldiklerinde meyvesüt gibi ara öğün yapıp akşam mutlaka akşam yemeği yemeliler. Değişimli
olarak et/tavuk/balık, sebze yemekleri, kuru baklagiller tercih edilebilir.
Yemeğin yanında mutlaka yoğurt/
ayran/cacık ve salata bulunmalıdır.
Kızartma ve kavurmalar mümkün
mertebe tüketilmemelidir. Akşam
yatmadan önce de bir bardak süt ile
günü sonlandırabiliriz.

Beslenme Çantası
Çocukların beslenme çantası ne kadar
sağlıklı ve doyurucu olursa çocuğu
kantinden o kadar uzaklaştırabiliriz.
Beslenme çantası için örnek menüler:
• Tam tahıllı ekmek ile beyaz peynirli
sandviç

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

ÇINARLAR VE MİNİK KALPLERİN
DAİMA YANINDAYIZ
Belediyemiz yaşlı, yalnız yaşayan ve bakıma muhtaç vatandaşlara her zaman sunduğu bakım
hizmetlerine kurban bayramında da ara vermeden devam etti. Öksüz ya da yetim çocuklara
ise bayramlık alınabilmesi amacıyla maddi durumu yetersiz ailelere nakdi yardımda bulundu.

Evlerde Bayram Hazırlığı
Yalnız yaşayan yaşlılar bayrama
nasıl hazırlandı?
Çekmeköy Belediyesi’nin evde
bakım ekipleri, yıl içinde her ay
düzenli olarak ziyaret ettikleri
kimsesiz yaşlıların evlerinde bayram
hazırlıkları yaptı. Kişisel bakım ve
ev temizliğini kapsayan çalışmalar; iki temizlik görevlisi, bir berber
ve bir saha koordinatöründen oluşan
ekip tarafından yapıldı. Talep ve ihbarları
değerlendirerek belirlenen evlerde tek başına
yaşayanların kişisel bakımlarını da üstelenen ekipler; saç, sakal
tıraşından tırnak kesimine kadar işlerini sevgi ve şefkatle yaptı.

Kimse kendini yalnız hissetmesin…
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, ‘’Biz Çekmeköy’de
büyük bir aileyiz diyoruz; bu sözü hiçbir zaman öylesine söylemedik. Hanesinde tek başına yaşayan büyüklerimiz kendilerini
yalnız hissetmesinler, biz varız. Sıcak yemeklerinden ev temizliklerine, kişisel bakımlarından hastane ulaşımlarına kadar
çeşitli müdürlüklerimizle her daim onların yanındayız.” dedi.

Bayramlık Sevinci
Annesi ya da babası hayatta
olmayan çocuklara
bayramlık…
Çekmeköy Belediyesi, kayıtlarında bulunan annesi ya da
babasını kaybetmiş çocukların
bayramlık ihtiyacını karşıladı.
Çocukların bayram sevincinin
yarım kalmaması için yıllardır devam
eden çalışma kapsamında, maddi durumu yetersiz 94 ailedeki 141 yetim ve
öksüz çocuğa bayramlık alınabilmesi
için ailelere nakdi yardım yapıldı.
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Yıl
içinde de yakından ilgilendiğimiz
maddi durumu yetersiz ailelerimizi
bayramda yalnız bırakmak olmaz. Bu
ailelerimizdeki yetim ve öksüz çocuklarımızın bayram sevinçlerinin yarım
kalmaması için her yıl olduğu gibi bu
yıl da bayramlık hediyelerimizi takdim
ettik, bayramlarını kutladık.” dedi.

BAYRAM BEREKETTİR,
UMUTTUR, ÖZLEMDİR…
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
bayram öncesi çalışma arkadaşlarıyla bir
araya gelerek bayramlaştı. Çekmeköy Belediyesi fuaye alanında yapılan bayramlaşma
programında konuşan Başkan Poyraz,
şunları söyledi:
“Yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Şimdi
hem bayram hem yaz tatili vesilesi ile
birkaç hafta dinlenme imkanı bulacaksınız.

Her zaman söylediğim gibi bu bayram
öncesinde de söylemek istiyorum: Bayramları sadece tatil olarak görmeyin; ilk önce
ailelerinizle bayramlaşın, anne ve babalarınızın duasını alın. Yola çıkacak olanlar
trafik kurallarına uysun, Allah sağ salim
gidip gelmeyi nasip etsin. Bayram sonrasında yeni projeler ve yoğun bir çalışma takvimi ile Çekmeköy’e aşkla hizmet etmeye
devam edeceğiz.”

BİZDEN HABERLER

Biz Hep Birlikte Büyük Bir Aileyiz
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BAŞKAN POYRAZ
VATANDAŞLARIN
BAYRAMINI KUTLADI
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz’ın ev sahipliğinde Şehit
Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı’nda
bayramın birinci günü düzenlenen
programda, binlerce Çekmeköylü bir
araya gelerek bayram sevincini paylaştı. Gecenin geç saatlerine kadar devam eden programda Kurban Bayramı
geleneği bozulmadı ve katılımcılara
kavurma-pilav ikram edildi.

BİZDEN HABERLER

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy
ailesinin bayramını kutladığı konuşmasının ardından MHP
Çekmeköy İlçe Başkanı Cenap Yağmur, Başkan Yardımcıları
ve Meclis üyeleri ile birlikte, katılımcılarla tek tek bayramlaştı. Başkan Poyraz, çocuklarla yakından ilgilendi.
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DEVLET HASTANESİ
DİYALİZ MERKEZİ
HİZMETE BAŞLADI
Çekmeköy Devlet Hastanesi’nde diyaliz bölümü hizmete açıldı. Böbreklerin
çalışamaması nedeniyle kana karışan
sıvının kandan süzülerek vücuttan
atılması işleminin yapıldığı diyaliz merkezleri hayati önem taşıyor.
Büyük bir titizlikle yapılması gereken
diyaliz işlemi, artık Çekmeköy Devlet
Hastanesi bünyesinde 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 devam ediyor.
Haziran ayında hizmete giren hastanenin acil servis bölümünde bir
aylık süre içerisinde 5259 hasta acil
sağlık hizmeti aldı. Eylül ayında fizik
tedavi bölümünün açılması planlanıyor.

ÇEKMEKÖY’E YENİ

ACİL SERVİS İSTASYONU
Çatalmeşe Mahallesi’nde Çekmeköy 5
No’lu Acil Sağlık Hizmet İstasyonu açıldı.
Çekmeköy Belediyesi tarafından Çatalmeşe
Mahallesi’nde yapılan sağlık yatırımı, Çekmeköy 5
No’lu Sağlık Hizmet İstasyonu olarak hizmet vermeye başladı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa,

Avrupa Birliği ve Devlet Eski Bakanı Egemen Bağış,
Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı, İlçe Sağlık Müdürü
Süzan Sandıkçı, muhtarlar ve mahalle halkı katıldı.
Belediye ve hayırsever bir iş adamı tarafından
yapılarak Sağlık Bakanlığına devredilen yapı,
bölgenin 112 acil yardım çağrılarına cevap vererek
hastaların hastane ulaşımlarını sağlıyor.

BİZDEN HABERLER
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Çekmeköy Belediyesi, Car Life
Turkey ve Cigerci ABE iş birliğiyle
Çekmeköy Ömerli Mahallesi’nde
açık havada gerçekleştirilen
etkinlikte, yurdun çeşitli illerinden getirilen yaklaşık 150 araç
görücüye çıktı. Etkinlikte; modifiyeli araçların renkleri, motor
kuvvetleri, ses sistemleri, iç ve
dış dizaynları gibi özellikleri
meraklılarıyla paylaşıldı.
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Organizasyonla ilgili konuşan
Modifiyeci İlker Togral “Bizler
caddede sokakta değil; izinli, trafiğe kapalı alanda bu
organizasyonları yapıyoruz.
Toplumda infiale sebebiyet
veren, yasa ve kural tanımaz,
kendini modifiyeci diye adlandıran kişilerin bizlerle
uzaktan yakından bir alakası
yok. Gördüğünüz üzere bizler gerçek modifiyecileriz.
Bizler bu alanda birbirinden
farklı, sıra dışı modifiyeli
otomobillerimizi siz değerli
ziyaretçilerimiz ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.
Organizasyona verdikleri
destek için Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz ve ekibine çok teşekkür ederiz.” dedi.
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GELECEĞİN BİLİM ADAMLARINA

ÖDÜL YAĞDI
Cumhurbaşkanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın, bu yılı Prof.
Dr. Fuat Sezgin yılı olarak ilan
etmesi nedeniyle ismi “Çekmeköy Belediyesi Prof. Dr. Fuat
Sezgin 4.Uluslararası Bilim
Olimpiyatları” olarak ilan edilen
Bilim Olimpiyatları, final sergisi
ve ardından gerçekleştirilen ödül töreni ile son buldu.
Yenilikçi, üretken ve vizyon
sahibi bireylerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla
başlatılan projeye 452 başvuru
gerçekleştirildi. Final programında, Araştırma, Teknoloji
ve Enerji Verimliliği adı altında
dereceye giren proje sahiplerine ödülleri takdim edildi.

Bu yıl 4.sü düzenlenen Çekmeköy Belediyesi
Prof. Dr. Fuat Sezgin Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda ilk 100’e giren projeler Maltepe Marma
Otel’de sergilendi.
Bilimle ilgilenen gençleri cesaretlendirmek ve yerli
bilimsel çalışmaların artırılmasını sağlamak amacıyla
her yıl düzenlenen Çekmeköy Belediyesi Uluslararası Bilim Olimpiyatları, bu yıl Prof. Dr. Fuat Sezgin
adına düzenlendi. 5 farklı ülkeden 452 projenin
yarıştığı olimpiyatlarda finale kalan ilk 100 öğrenci
içerisinde 14 yabancı öğrenci de bulunuyor. Rögar
kapaklarından elektrik üretilmesi, verimli uyku için
mobil uygulama, akıllı gözlük, erken zatürre teşhisi,
sahte ilaç tespiti, yeni nesil powerbank, toplu taşıma
araçları için hava temizleme cihazı, metal yiyen bakteriler, akıllı güç devreleri, güneş enerjisinin hidrojen
şeklinde depolanması, kızılötesi ışık kullanılan yeni

nesil güneş pili, rüzgar enerjisinden yararlanılarak
aerodinamiği bozulmadan menzili ve verimi artırılan
elektrikli araçlar, çitlembik bitkisi ile Alzheimer
hastalığının tedavisi, doğal karides kabuklarından
biyomalzeme üretimi gibi birçok ilginç projenin yer
aldığı final sergisinde katılımcılar, projelerini misafirlere tüm ayrıntılarıyla anlattı.
Maltepe Marma Otel’de Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen final
sergisine Maltepe Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr.
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FİNAL SERGİSİNE
YOĞUN İLGİ
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Betül Çotuksöken, Çekmeköy Belediye Başkan
Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda
davetli katıldı.
Final sergisinde Araştırma, Teknoloji ve Enerji Verimliliği adı altında 3 kategoride ele alınan projeler, akademisyenlerden oluşan jüri tarafından
değerlendirildi. Projenin jüri heyetinde; Dr Numan
Sabit Çetin, Prof. Dr. Nihat Akkuş, Prof. Dr. İdris
Adnan Gümüş, Prof. Dr. Hamit Topuz, Doç. Dr.
Nurettin Yiyit, Doç. Dr. Gökhan Aydemir, Doç. Dr.
Murat Hüdaverdi, Yrd. Doç. Dr. Melike Karakaya,
Dr. Hasan Gökçeoğlu gibi alanında uzman akademisyenler bulunuyor.
30 Haziran 2018 yılında aramızdan ayrılarak ebediyete intikal eden rahmetli Prof. Dr. Fuat Sezgin adına

düzenlediğimiz bilim olimpiyatlarına hepiniz hoş
geldiniz, diyerek selamlama konuşmasına başlayan
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Bu yıl
dördüncüsünü düzenlediğimiz olimpiyatlarımıza
geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi farklı ülkelerden
katılımlar sağlandı. 4 yıldır bu organizasyonla
ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan gençlerimizi hem bilime teşvik ediyoruz hem de kişisel
gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Eğitim bizim
olmazsa olmazımız. ‘Eğitim Vadisi Çekmeköy’
sloganı ile çıktığımız bu yolda emin adımlarla
ilerlemeye devam ediyoruz. İnşallah bu yıl da bu
Bilim Olimpiyatı’nda çok iyi projeler çıkacak. Buraya gelmenizde emeği olan kıymetli ailelerinize,
öğretmenlerinize, cesaretiniz ve özgüveniniz için
de sizlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Çekmeköy Belediyesi’nin 30 Haziran 2018 yılında ebediyete intikal eden rahmetli Prof. Dr. Fuat
Sezgin adına düzenlediği Prof. Dr. Fuat Sezgin
Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda kazanan
öğrenciler, 28-29 Temmuz’da gerçekleştirilen final
sergisinin ardından 30 Haziran’da ödüllerini aldı.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev
sahipliğinde Maltepe Marma Otel’de gerçekleşen
final gecesinde, Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda dereceye giren projeler açıklandı. Final
programına Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı
ve Vekili Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Prof. Dr. Fuat
Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV)
Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcıları, belediye
meclis üyeleri, jüri üyeleri ve çok sayıda davetli
katıldı.
Final programında Araştırma, Teknoloji ve Enerji
Verimliliği adı altında 3 kategorinin birincilerine

10 bin TL, ikincilerine 5 bin TL, üçüncülere 3 bin
TL ve mansiyon alan öğrencilere ise 2 bin TL ödül
verildi. Enerji Kategorisinde Taylan Tugay Cevahir ve Naim Ege Yıldız; Manyetik Alanın Yarattığı
Elektron Zayıflığından Yararlanılarak Tasarruflu
Enerji Üretimi ve Nikel Teknolojisi ile birincilik
kazanırken, Araştırma Kategorisinde Emre Tunalı;
Onlara Kucak Aç: Sokak Hayvanlarını İzleme,
Bakımını Yapma ve Besleme Mobil Uygulaması ile,
Deniz Mert Kara ve Hamdi Yağız Kamaç ise Karbon
Kuantum Nokta-Manyetit Nanoparçacık Nanokompozitlerin Üretimi Ve Manyetik Yüzeylerde
Yapı Kusuru Dedektörü Olarak Kullanımı projeleri
ile Teknoloji Kategorisinde birincilik kazandı.
Proje sonunda başarı elde eden öğrenciler proje
destekçisi üniversitelerden burs alabilecekler.
Öğrenciler ödüllerini Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz ve protokol üyelerinden aldılar.
Başkan Poyraz; Dr. Numan Sabit Çetin, Prof. Dr.
Nihat Akkuş, Prof. Dr. İdris Adnan Gümüş, Prof.
Dr. Hamit Topuz, Doç. Dr. Nurettin Yiyit, Doç. Dr.
Gökhan Aydemir, Doç. Dr. Murat Hüdaverdi, Yrd.
Doç. Dr. Melike Karakaya ve Dr. Hasan Gökçeoğlu
gibi isimlerden oluşan jüri heyetine teşekkür
plaketi takdim etti. Plaketi jüri adına Dr. Numan
Sabit Çetin aldı.
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KAZANANLAR
BELLİ OLDU

43

BİZDEN HABERLER
44

BAŞKAN POYRAZ ANADOLU YAKASI

BELEDİYE BAŞKANLARINI AĞIRLADI
Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz, Anadolu Yakası
Belediye Başkanlarını Şehit Üsteğmen
Arif Kalafat Doğa
Parkı’nda ağırladı.

Her ay bir ilçenin ev sahipliğinde
gerçekleşen Anadolu Yakası
Belediye Başkanları Toplantısı’na
Temmuz ayında Çekmeköy
ev sahipliği yaptı. Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde, Şehit
Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı
Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen
toplantıya; Ümraniye Belediye
Başkanı İsmet Yıldırım, Üsküdar
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen,
Sancaktepe Belediye Başkanı

Şeyma Döğücü, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Şile
Belediye Başkanı İlhan Ocaklı,
Beykoz Belediye Başkanı Murat
Aydın, Tuzla Belediye Başkanı
Şadi Yazıcı ve Pendik Belediye
Başkanı Kenan Şahin katıldı.
Toplantıda; Anadolu yakasına
yapılan yatırımlar, mevcut projeler, yapılması planlanan projeler
üzerine istişareler yapıldı.

Çekmeköy Belediyesi, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdi. Binaların
içerisinde ve bahçelerde tadilat yapan ekipler, Çekmeköylü öğrencilerin
2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminde daha sağlıklı ortamlarda eğitim
alabilmeleri için çalışmalarını büyük bir özveriyle tamamladı.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz “Yıl içerisinde ilçemizdeki okullarımızın çeşitli vesilelerle ihtiyaçlarını
karşılıyoruz. Eğitim bizim olmazsa
olmazımız. İnşallah yaz tatili
bittiğinde öğrenci kardeşlerimiz
ve öğretmenlerimiz yenilenmiş,
hiçbir eksiği bulunmayan
okullarda eğitime başlayacaklar.” dedi.
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OKULLARIMIZ
YENİ SEZONA HAZIR

45

BİZDEN HABERLER
46

ENGELSİZ OKULDA

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Çekmeköy Belediyesi ve hayırsever iş adamlarının desteğiyle inşa
edilen özel donanımlı okulda
çalışmalarda sona geliniyor.
Çekmeköy Belediyesi hayırsever iş
adamlarının desteğiyle engelli
çocukların eğitim görmeleri için
özel donanımlı bir okul yapıyor.
Mülkiyeti Çekmeköy Belediyesine
ait olan ve Milli Eğitim Bakanlığına
devredilen 5.561 m2’lik alanda 3 kat
üzerine kurulacak okulda; 16 derslik,
havuz, beden eğitimi sınıfları, resim
ve müzik atölyeleri için sınıflar, yemekhane,
mutfak, soğuk hava deposu bulunacak. Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı olarak hizmet verecek okulda; zihinsel engelli çocukların sosyal
yaşamını güçlendirmek için spor, resim, müzik
etkinlikleri yapılırken çocukların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için ev eşyaları ve mutfak
eşyalarının kullanımları da eğitimlerinin bir
parçası olacak.
ONBO Eğitim ve Kültür Vakfı’nın yapım masraflarını üstlenerek bağışçı olduğu okulun;
Perihan-Osman Nuri Boyacıoğlu adıyla hizmet
vermesi planlanıyor.

ESENLER BELEDİYE BAŞKANI
TEVFİK GÖKSU’YU MİSAFİR ETTİ
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu,
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ı ziyaret etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler
Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ı
ziyaret etti. Üç dönemdir görev başında olan başkanlar, yeni dönem için
birbirlerine iyi dileklerini ilettiler.
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ÇEKMEKÖY KENT KONSEYİ’NE

YENİ BAŞKAN

Osman Orhan, Olağan Genel Kurul’da
yapılan seçimde oy birliği ile Çekmeköy
Kent Konseyi’nin yeni başkanı oldu.
Çekmeköy Kent Konseyi’nin 2019 yılı Olağan
Genel Kurulu Çekmeköy Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz’a vekaleten Başkan Yardımcısı
Ahmet Epli’nin başkanlık yaptığı kurulda, ilçe
kamu kuruluşlarındaki yöneticiler, sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar,
meclis üyelerinden oluşan konsey üyeleri
de hazır bulundu. 2009 yılında kurulan ve
10 yıldır faal olarak Çekmeköy için çalışan
konseyde Kent Konseyi’nin yeni başkanının
belirlenmesi için seçim yapıldı. Seçim sonucunda Osman Orhan oy birliği ile yeni Kent
Konseyi Başkanı seçildi.

Çekmeköy Merkez Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Nurtepe Camii,
ilk cuma namazı kılınarak ibadete açıldı.
Merkez Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi Vahdet
Sokak’ta hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan
Nurtepe Camii, kılınan ilk cuma namazı ile ibadete
açıldı. Kılınan cuma namazının ardından cami
cemaatine yemek ikram edildi.
Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, Çekmeköy

Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı, MHP Çekmeköy İlçe
Başkanı Cenap Yağmur, İlçe Milli Eğitim Müdürü
Ahmet Aktaş ve mahalle halkının katıldığı açılış
programında, caminin yapılmasına katkıda bulunanlar ile şehit ve gaziler için dua edildi.
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Geleceğe
Açılan Kapı

AÇIK FİKİR PLATFORMU
Açık Fikir Platformu, Çekmeköy Belediyesine ait önemli bir gençlik hareketi. Çekmeköy’deki liselerden mülakatla seçilen öğrenciler, her cumartesi günü, alanında söz sahibi uzman ve akademisyenlerden ders alma imkanı buluyor. Farklı içeriklerdeki teorik derslerin yanı sıra atölye dersleri ve
tarihi/kültürel geziler de platformun müfredatında yer alıyor. Ücretsiz olarak sunulan eğitimlerde
amaç; milli ve manevi değerlerimizden beslenen, üreten ve sorgulayan aydın beyinler yetiştirmek…
Açık Fikir Platformu, lise öğrencilerinin kendilerini en
iyi şekilde ifade ettikleri gençlik projesi olarak eğitim,
atölye, kültürel programlar ve kültür gezileriyle dört
yıldır faaliyetlerine devam ediyor. Program kapsamında cumartesi günleri 09.00 ile 12.00 saatleri arasında,
Adnan Menderes Kültür Merkezi ile Mehmet Akif
Kültür Merkezi’nde, alanında uzman hocalar tarafından; Felsefe Tarihi, Yakın Dönem Aydınlarımız, Kelimenin Etimolojisi gibi özgün düşünme ve öğrenmeye
yönelik dersler verilmekte. Gençlerin sadece dinleyen
değil; soru soran, muhakeme yapan ve araştıran bireyler olmasını hedefleyen dersler, öğrenciler tarafından
keyifle takip ediliyor. Ders arasında sabah kahvaltısı
olarak verilen sandviçler çay eşliğinde yenilirken
oluşan sohbet ortamında öğrenciler yeni dostluklar
kuruyor. Platformda, cumartesi günleri verilen dersle-

rin dışında atölye (kısa film, tiyatro ve yazarlık)
çalışmaları da yapılıyor. Atölyeler sonunda hocaların
nezaretinde öğrenciler tarafından özgün ürünler ortaya konuluyor. Bu bağlamda Tiyatro Atölyesi’nde dünya
Müslümanlarının yaşamış oldukları zorluklar “Savaşın
Çocukları” oyunu ile sahnelendi. Yoğun ilgi sebebiyle
farklı sahnelerde oynanan oyun, seyirciler tarafından
uzun süre ayakta alkışlandı. Bir diğer atölye çalışması
olan Kısa Film Atölyesi’nde de özgün iki film çekildi.
15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimini konu
alan “Yolcu” isimli film birçok sanatsever
tarafından övgüyle karşılandı. Suriye’de yaşanan iç
savaş sebebiyle yurtlarını terk etmek zorunda kalan
insanların hayat hikâyesini anlatan “Halid” isimli kısa
film, dikkat çeken içeriği ile takdir topladı.

Açık Fikir Platformu, lise öğrencilerine imkân verilir ve
iyi bir yönlendirme sağlanırsa gençlerin güzel işlere
imza atabileceklerini, başarılı çalışmalar yapabileceklerini ortaya koyması bakımından önemli
bir çalışma. Yaşadığı dünyaya
duyarlı gençlerimiz,
Açık Fikir Platformu
kapsamında
hazırladıkları,
Suriye iç
savaşında
masum
insanlara
karşı yapılan
insanlık
suçunu
“Halep’e Ağıt”
programı ile Türkiye Yazarlar Birliği
ve Çekmeköy Belediyesi
Turgut Özal Kültür Merkezi’nde
sahneledi. Öğrenciler okudukları şiirlerle
Halep’te yaşanan zulmün unutulmaması gerektiğini vurguladılar. Bunun yanında, Müslümanların ilk
kıblesi olan ve İsrail tarafından yıllardır abluka altında
tutulan Kudüs’te yaşanan zulme dikkat çekmek
amacıyla “Şiirin Şahitliğinde Kudüs” programı düzenlendi. Milli ve manevi değerlerini koruyan ve bu uğurda farkındalık çalışmaları yapan Açık Fikir Platformu
öğrencileri, bilinçli ve duyarlı birer birey olmanın

sorumluluğunu, tamamen kendilerinin organize ettiği
bu programlar vasıtasıyla yerine getirdi.
Anadolu yüzyıllardır Türk yurdu. Bu yurdun dört bir
tarafında çok değerli eserler ecdadımız
tarafından inşa edildi. Bu eserlerin
Açık Fikir Platformu öğrencilerine tanıtılması için çeşitli
kültürel geziler yapıldı.
Bursa, Edirne, Çanakkale, Bolu, Ankara gibi
şehir dışı gezileriyle
kadim medeniyetimizin yapmış olduğu
eserler, öğrencilere
rehberler eşliğinde
tanıtıldı. İstanbul’da ise
Topkapı Sarayı, Ayasofya
Müzesi, Sultan Ahmet Cami ve
Meydanı, Balat, Fuat Sezgin İslam
Bilim ve Teknoloji Müzesi, Gülhane Parkı,
Emirgan Korusu gibi birçok noktaya geziler düzenlenerek öğrencilerin tarihle buluşması sağlandı.
Öğrencilerin kendilerini tanıma, ifade etme ve geliştirmeleri adına ders, gezi ve atölye çalışmalarıyla önemli
içerikler üreten Açık Fikir Platformu, eylül ayının son
haftasında liselerde gerçekleştirdiği mülakatlarla yeni
öğrencilerini belirlemeye devam edecek.
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Köşe Yazısı

ORYANTASYON

OKULA
HAZIR
MIYIZ?
“Gülümse!”

Okulların kapanmasıyla çoğu
öğrenci için yeni bir düzene giden
kapı aralandı. Öğrencilerin çoğu
eski sistemlerinden koparak yeni bir
düzeni inşa etmek ve bir sistemin
parçası olmak üzere yeni bir sınıfa
başladı. Bu durum her çocuk ve genç
için, kendi karakter ve kişilik özellikleri çerçevesinde farklı anlamlar
ifade eder. Her yeni ortama giren
kişide olduğu gibi öğrencilerde
de bir uyum süreci olacaktır. İstenilen ise bu uyumun en kısa sürede
gerçekleşmesi ve eğitime yardımcı
olmasıdır. Bunun için rehberlik
servislerince her okulda oryantasyon
çalışmaları yürütülmektedir.
Peki oryantasyon ne demek? Oryantasyon; yönlendirme ve kılavuzluk etme gibi manalara gelen Fransızca kökenli bir sözcüktür. Oryantasyon
sürecinde amaç tıpkı kelimenin
anlamının da ifade ettiği gibi yeni
gelenlere kılavuzluk etmek ve onların
yönlendirildiği bir ortam sağlamaya
çalışmaktır. Oryantasyon süre-
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cine katkıda bulunmak adına bazı
aşamalar mevcuttur: Okulu tanımak,
arkadaşları tanımak, okulda çalışan
personeli tanımak gibi…
Tanıdık ortam ve kişiler her zaman
uyum sürecini destekler. Tanıdığımız
bir mekanda, tanıdığımız kişilerle
beraber olmak, kendimizi o mekana
ait hissetmemize yardımcı olur. Bu
sebeple başlanılan sınıf ne olursa
olsun öncelikle okul ve arkadaşlar ile
tanışmak oldukça önemlidir. Girilen
yeni ortamda eğitimciler, öğrencilerin birbirleri ile tanışmalarına türlü
oyun ve aktivitelerle katkıda bulunulmalıdır. Bu aktiviteler için belirli bir
süre ayrılmalıdır. Okulun bölümlerinin ve işleyişinin, yeni gelen öğrenciye detaylı bir şekilde tanıtılması
oldukça önemlidir. Öğrencinin ise
iletişime açık ve güler yüzlü olması
bu süreci güzel bir şekilde geçirmesi
için ona yardımcı olacaktır. Peki bu
uyum süreci en başarılı şekilde nasıl
geçirilebilir?

Güler yüz, tanışma aşamasında başlı
başına değer kazanır çünkü samimiyeti ve dostlukları tetikler. Beyinde
ayna nöronlar denen birtakım nöronlar bulunur. Bu nöronlar birbirimizden etkilenmemizi ve karşı tarafın
tavır ve davranışlarına göre hareket etmemizi sağlar. Tıpkı esneyen
birinin karşısında esnememiz gibi
gülümseyişimiz de etrafa pozitif bir
yayılım sağlar.

‘’Günaydın!’’
Günaydın kelimesinin ne kadar
sihirli bir kelime olduğunu çoğumuz önceden tecrübe etmiş olmalıyız. Bir çeşit selamlaşma çeşidi
olan bu sözcükle beraber, sıklıkla
yeni dostlukların başladığına şahit
olabilirsiniz. Sıcak bir selamlaşma
ile samimiyetimizi ve iletişim kurma
isteğimizi karşı tarafa güzel bir şekilde gösteririz. Böylelikle ortama olan
aidiyetimizi de daha çok hissederiz
ve hissettiririz.

Köşe Yazısı

Tanışma
Yeni insanlarla tanışmaktan kaçınmamak gerekir. Tanışma bu aşamada
oldukça önemlidir. Ortamda kendimize yakın hissettiğimiz kişilerle
selamlaştıktan sonra, samimi ve sıcak
bir şekilde kendimizi tanıtarak tanışmaya başlayabiliriz.
Eğer adım adım ilerlersek her dönemin oryantasyonunun kendi içinde
farklılıklar göstermekte olduğunu görürüz. Mesela, okula yeni
başlayan bir öğrencinin oryantasyon
iş birliği muhakkak aile ile birlikte
yürütülmelidir. Çünkü ilk kez bu
denli kurallı bir ortama giren çocuk
afallayıp okula gitmek istemeyebilir.
Ailenin, iş birliği adına evi kurallardan
kaçış mekanı veya özgürlük alanı
olmaktan çıkarması gerekmektedir.
Çocuk evde her istediği şeyi özgürce
yapıp hiçbir kuralla karşılaşmazsa
okul gibi bir ortam ona sert gelecektir. Bu sebeple ailelerin çocukların her
istediğini anında yapması ve kuralsız
ortamlarda yetiştirmesi çocukların
hayatını zorlaştıracaktır. Daha üst
sınıflarda oryantasyon için direnmeler, önceki sınıfına özlem ve yeniliğe
karşı isteksizlik görülebilir. Öncelikli
olarak hayatın bitiş ve başlangıçlardan oluştuğunun farkında olup ‘’an’’
da yaşayabilen genç ve çocuklar
yetiştirmek oldukça önemlidir. Çünkü

geçmiş bize pişmanlık, suçluluk,
üzüntü ve hayıflanma sunar. ‘‘An’’da
kalmak ise insanları hafifletir ve
özgür bırakır. Bu bilinçle hareket
etmek uyuma her şekilde katkıda
bulunacaktır.
Yazıyı tamamlarken birkaç oryantasyon çalışması paylaşmak istiyorum.
Girilen yeni ortamlarda ve oryantasyon çalışmalarında uygulanabilen
ufak tanışma oyunları...
• Öncelikle bir çember oluşturur
sonra elimize ufak bir top alırız
(eğer topumuz yoksa kağıtları
buruşturarak bir top haline getirebiliriz). Ardından topu birbirimize
atmaya başlarız; topu tutan kendini tanıtır ve tanımak istediği kişiye
topu atar. Böylece birbirimizle tanışırken sıcak bir
başlangıç yaşamış oluruz.
• Bir kutunun veya poşetin içine
herkesten isim ve soy ismini yazıp
atması istenir ve kutudaki isimler
karıştırılır. Sonra herkesin kutudan
bir isim çekmesi ve onu bulması
istenir. Böylece ismi çıkan kişi
ismi kutudan çeken kişinin önüne
geçer ve uzun bir kuyruk oluşturulur. Süre ise grup sayısına göre
5-10 dakika olarak belirlenir.

Ailelerin
çocukların her
istediğini
anında
yapması
ve kural
koymadan
yetiştirmesi
çocukların
hayatını zorlaştıracaktır.

Saliha AKBULUT
Klinik Psikolog
www.instagram.com/terapiodan
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Röportaj

AHMET
RASİM
KÜÇÜKUSTA

‘’HAZIR
GIDALARA
ANCAK HALK

‘DUR’
DİYEBİLİR’’

A

hmet Rasim Küçükusta’yı
sağlık konusunda ezber bozan
açıklamalarıyla tanıyoruz.
Gereksiz ilaç ve aşılara, yok
yere yapılan tetkik ve taramalara,
çekaplara, günde 3 ana 3 ara öğün
beslenmeye, zayıflığın yüceltilmesine
ve daha pek çok şeye olan karşıtlığıyla
kimi sağlık çalışanlarının tepkisini
çekse de Küçükusta kendi doğrularını
söylemekten vazgeçmiyor. Bu bağlamda sağlıklı bir yaşam için yalnızca 2 telkinde bulunuyor: Sağlıklı beslenmek ve
yeterince hareketli bir yaşam sürmek…
Geçtiğimiz aylarda ‘’Tıptan Uzak Sağlıklı
Hayat’’ isimli kitabı yayınlanan Ahmet
Rasim Küçükusta ile “sağlığımızdan olmamak” için bir söyleşi gerçekleştirdik.

Röportaj

İnsanların çalışma ve yaşam şartları
daha iyi bir seviyeye gelmiş olsa da
her geçen gün yeni hastalık, alerji
ve hassasiyetler ortaya çıkıyor. Bunu
neye bağlıyorsunuz?
Günümüzde salgın gibi artan obezite,
diyabet, kalp hastalıkları, kanserler,
astım, alerji gibi rahatsızlıklar bundan
50-60 sene önce son derece nadirdi.
Bunlar ne zaman artmaya başladı?
Hayatımıza hazır gıdaların girmesi ve
beslenmemizin geleneksel beslenmeden uzaklaşmasıyla. İnsanlar ne yiyorlardı bir asır evvel? Kendi ürettiklerini
tüketiyorlardı. Ulaşım, haberleşme
gelişmemişti. Mesela Eskimolar ne
yiyordu? Soğuk denizlerde yaşayan
deniz ürünleri neyse onu yiyorlardı.
Ulaşım yoktu. Dünyanın başka bir
yerinde yetişen sebze-meyveye ulaşma
imkânları yoktu. Yine Afrika’da yaşayanlar da kendi yöresinde yetişen ürünleri
yiyorlardı. Oysa günümüzde teknoloji
ve ulaşımın ilerlemesiyle hazır gıdalar
ortaya çıktı. Bunlar bugün artık her
yere yayıldı. Kutuplar’dan Ekvator’a
kadar, dağlardan ovalara, denizlerden
çöllere kadar hazır gıdalara her yerde

insanın aldığı gıdada GDO var mı, tarım
ilacı var mı, zirai ilaç var mı, hormon
var mı; bunları anlaması, bilmesi hiçbir
şekilde mümkün değil. Burada vazife
kime düşüyor? Hükumet ve belediyelere. Seçtiğimiz kişiler, gıdaları bize
sağlıklı olarak sunmak zorundalar.
Burada bizim yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Bizim yapabileceğimiz
nedir? Sağlıksız yiyecek ve içeceklerin
farkında olmak. Yani GDO’lu ürünlerin;
içinde hormon, antibiyotik, kimyevi
madde, tarım ilacı bulunan yiyeceklerin
sağlığımıza zararlı olduğunu bilmek,
bunlardan olabildiğince uzak durmak...
Yiyecek-içecek alışverişi tamamen
bir arz-talep meselesidir. Hazır gıda
üreten veya satan gıda firmaları, eğer
ürünleri raflarda kalır, satılamazsa ne
diyecekler: Millet bu ürünleri almıyor,
o zaman biz de onların istediği gibi
ürünler üretelim. Eğer siz sesinizi
çıkarmazsanız, bu ürünlerden başka
şansımız yok diyerek kendinizi çaresiz
hissederseniz onlar size bu ürünleri
yedirmeye devam ederler. Bizim bilinçli
olmamız lazım. Geçtiğimiz günlerde
hükumet mısır şurubu kotasını yüzde

gücü yetmediği için insanlar bu
bilinçte olur ve mısır şurubu bulunan
ürünlerden uzak dururlarsa şirketler de
bunu kullanmayacaklardır, çünkü mısır
şuruplu ürünler ellerinde kalacaktır.

rahatlıkla erişilebiliyor. Hem yaygın
hem de kolay ulaşılabilir olması insanlara ilk başta cazip gibi geliyor ama bu
sonradan bize diyabet, kalp krizi, felç
olarak dönüyor. Eskiden son derece
seyrek olan hastalıklar günümüzde bir
salgın gibi artmaya başladı. Burada da
en önemli sebep gıdaların bozulması,
yeme içme düzenimizin dönüşüme
uğraması.

elli azalttı. Mısır şurubu çok zararlı
bir madde ve neredeyse bütün hazır
paketli gıdalarda bulunuyor. Çok da
ucuz ve yiyeceklere tat veren bir madde. Kalp hastalıkları, kanser gibi çok
çeşitli hastalıklara sebep olduğu zaten
biliniyor. Şimdi hükumet bunu neden
yasaklayamıyor? Çünkü gıda şirketleri
devletlerin de üzerinde güçleri olan bir
sistem. Sadece Türkiye değil, Almanya
ya da İngiltere’nin de “Biz bunu yasaklıyoruz” demesi mümkün değil. Devletin
bunun kotasını yarı yarıya azaltması
halka bir uyarı. Bunun zararlı olduğunu
bilmeli ve mısır şurubu bulunan ürünleri kesinlikle almamalılar. İnsanlara da
vazife düşüyor. Sadece hükumetlerin

dan uzak durmamız lazım. Günde 2
öğün beslenmek son derece önemli.
Beslenme uzmanları ve diyetisyenler 3
ana 3 ara öğün tavsiyesinde bulunuyorlar. Bu; kesinlikle obezitenin, diyabetin ve beraberinde gelen hastalıkların
da en önemli sebeplerinden bir tanesi.
Aşırı yemekten de kaçınmalı. Sofradan
kemerleri gevşeterek kalkmak da doğru değil. Doyacak kadar yemek lazım.

Gıda maddelerinin kodlarıyla
oynanmışsa sağlıklı beslenme
nasıl mümkün olacak?
Şimdi burada 2 husus var: Bir tanesi insanların yediği içtiği gıdaların emniyetli
olup olmadığını denetleyememesi. Bir

Şehir yaşamının zararlarını bertaraf
etmek ve sağlıklı bir yaşam sürmek
için ‘’olmazsa olmaz’’larımız neler
olmalı?
İşlenmiş gıdalardan elimizden geldiği kadar uzak duracağız. Geçtiğimiz
aylarda yasaklanan trans yağlar, mısır
şurubu, işlenmiş tahıllarda bir sürü
katkı maddesi var. Geleneksel beslenmemiz lazım. Atalarımız bundan 100
yıl önce nasıl beslenmişler? Onların
yiyip içtiklerini tüketmemiz ve onların
yiyecek hazırlama usullerini kullanarak yemekleri hazırlamamız gerek.
Burada yemekleri hazırlama usulümüz
de çok önemli. Mesela yağda kızartma kesinlikle hayatımızda olmaması
gereken bir şey. Mutfağımızda olması
gereken 2 çeşit yağ olmalı: Köy tereyağı
ile soğuk sızma zeytinyağı. İnsanlara
hastalıkları önlüyor diye senelerce
dayatılan margarin ve bitkisel yağlar-

Kanser tedavisinin açlıkla
sürdürüldüğünde daha olumlu sonuç
verdiğini belirtiyorsunuz. Bu konuyu
biraz açar mısınız?
Modern tıbbın tavsiye ettiği 3 ana 3 ara
öğün tavsiyesi bugünkü kronik
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hastalıkların en önemli sebeplerinden bir tanesi. Bunun kesinlikle terk
edilmesi lazım. Günde 2 defa beslenmek yeterli. Çünkü şu anlaşılmaya
başlandı: Aç kalınan süre uzadıkça
hücreler kendini yeniliyor, bağışıklık
sistemi kuvvetleniyor. Uzun süre
açlıktan kastımız da 12 saati geçen
açlıklardır. Biz yaz gününe denk gelen
ramazanlarda günde 16-17 saat oruç
tutuyoruz. Bu kadar uzun süre aç
kalmanın sağlığa faydası; obeziteyi,
kanseri, diyabeti, bunamayı, Alzhemier’ı önlediği yeni yeni anlaşılıyor.
Vücut, yağları yakmaya başlıyor uzun
süre açlıkta. Bu da bizim sağlıklı
kalmamızı sağlayan etmenlerden.
Kanserli hastalar yemeden içmeden
kesilirler. Bu, vücudun koruyucu bir
mekanizması aslında. Vücut kanser
olduğu zaman kişinin iştahını kesiyor ki
az yesin. İşte bu sayede vücut kanserle
daha iyi mücadele edebilecekken biz
ne yapıyoruz? Kanserli hastalara daha
çok yedirmeye çalışıyoruz. Ama şimdi
anlaşılıyor ki kanserli hastayı uzun süre
aç bırakmak (tabi doğru besinlerle)
kanseri önlemede yardımcı bir unsur.
Kanserin erken teşhisle tamamen
ortadan kaldırılamayacağını, hatta
bazı kanser türlerinde tedaviye gerek
duyulmadığını ifade ediyorsunuz.
Toplumumuzda kansere nasıl bir
bakış açısı var ve sizce hangi yönleriyle bu anlayışın düzeltilmesi
gerekiyor? Kemoterapiyi çözüm
olarak görüyor musunuz?
Kanserin yüzde doksanı önlenebilir.
Önlenebilir bir kanser türünü erken
teşhis etmek, aslında geç teşhis etmek
oluyor. Tıp, kanserin önlenmesinden ziyade erken teşhisiyle ilgileniyor. Çünkü
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kanserin önlenmesinin
hiçbir ticari getirisi
yok. Burada da esas
olay tıbbın tamamen
ticari bir hüviyete
bürünmesinde.
Onun için kanseri önlemek adına bir sürü
tetkikler yapılıyor,
insanlara kemoterapi, ışın tedavisi,
ameliyat ya da ilaçlı
tedaviler uygulanıyor. Bu sayede
çok büyük bir ticaret
ortaya çıkmış oluyor.
İşte bütün mesele erken
teşhis etmek değil, önlemek
olmalı. Kanserin önlenmesinde de beslenme; çevremizin,
soluduğunuz havanın temiz olması
çok önemli. Sigara… Sigara bugün
olmasa kanserlerin üçte biri olmazdı.
Yine bugün sigara (daha doğrusu
tütün demek lazım; puro, pipo, nargile
de tütündür) olmasa akciğer kanserlerinin yüzde doksanı ortadan kalkacak demektir. Temel olarak kanserin
önlenmesine ağırlık vermek lazım.
Çalışmalar; suret-i haktan görünmek,
bir şey yapılıyor intibaı yaratmak için
yapılıyor... Tabii, kanserin teşhis edildiği
zaman mutlaka tedavi edilmesi
gerekiyor. Aslında erken teşhis
edilen kanserlerin birçoğunun tedavi
edilmese bile olduğu gibi kalacağı,
hatta bir kısmının gerileyebileceği, bir
kısmının ilerlese bile yapılan tedavilerle iyi cevap alınabileceği biliniyor.
Dolayısıyla radyoterapi, kemoterapi
gibi çok ciddi riskleri olan tedavilerin
her hasta için yapılması gerekli değil
ama biz bunu bilmiyoruz. Bazı vakalarda hangi kanserli hastaya hangi tedavinin yapılması gerektiği konusunda
tıbbın kesin bir fikri yok. Onun için her
kanser teşhisi konulan hastaya bütün
tedaviler durumuna göre uygulanıyor.
Kemoterapiye gelince genel manada
bazı kanserlerde yüzde yüze yakın iyi
sonuç veren bir tedavi. Kemoterapiyi
kötülemek doğru bir şey değil. Mesela,
kan kanseri (lösemi), bazı lenfomalarda, testis kanserinde iyi sonuç veriyor.
Ama kemoterapinin fayda vermediği,
hastaya komplikasyonlar yarattığı da
bilinen bir gerçek. Burada hastaya
göre, vakaya göre hareket etmek, ona
göre karar vermek gerek. Kemoterapi
iyi ya da kötü demek doğru değil. Kimi
hastada hayat kurtarıcı olabilir kimi
hastada öldürücü olabilir.

Son dönemlerde balık yağı hapları
ve kutu sütler de şaibeli gündem
maddeleri arasında yer alıyor. Bir tür
“hayat iksiri” olarak sunulan vitamin haplarıyla ilgili söylenenler boş
vaatler mi? Kutu sütü ile ilgili doğru
bilinen yanlışlar neler?
İnsanlar doğru besleniyorlarsa herhangi bir vitamin, mineral, antioksidan
gibi bir besin desteği almalarına gerek
yok. Günümüzde besinlerin geçmişe
nispetle bozulduğu bir gerçek. Ama
yine de besinlerde yeteri kadar bütün
bu mineraller, vitaminler var. O yüzden
sağlıklı bir insanın bu tür ek vitaminler
almasına gerek yok. Bunlar ciddi bir
ekonomik kayba yol açıyor, hem de
gelişigüzel alındığında ciddi yan etkileri olabiliyor. Diğer sorunuza gelirsek
kutu süt derken buna UHT süt diyelim.
Süt çok hassas bir ürün. Doğru korunmadığında bozulabilir. Dayanıklılığı
azdır. Süt içindeki bakteriler tamamen
ortadan kaldırılırsa UHT yöntemiyle, o
zaman bu sütün aylarca kullanılması
mümkün. Bu iyi bir şey değil esasında.
Bu işlem, sütün besin değerlerinde bozulmalara yol açıyor. Çiğ sütün gerekli
kontrolleri yapılarak ve soğuk zincirde
korunarak satış merkezlerine
ulaştırılması ve insanların burada
herhangi bir işleme tabi tutulmamış çiğ
sütü alarak kullanmaları lazım geliyor.
Kutu sütü içilmesini tavsiye etmiyorum,
daha doğrusu süt içilmesini de tavsiye
etmiyorum. Yetişkinlerin ve çocukların
süt içmekten ziyade sütün mayalandırılmasıyla oluşan yoğurt, ayran, kefir,
peynir, tereyağı yiyip içmeleri sağlık
bakımından çok daha doğrudur. Süt
içmek iyi bir şey değildir.
Gebelikte şeker yüklemesi de hiç
gündemden düşmeyen bir konu ve
sağlık sektörü bu konuda 2’ye bölünmüş durumda. Anne adayının sağlıklı
beslenmeyle üstesinden gelebileceği
olası bir rahatsızlık, şeker yüklemesi
üzerinden neden bu kadar hayati
addediliyor?
Gebelikte şeker hastalığı diye bir durum var. Bunun tabii ki tespit edilmesi
ve annenin ona göre bakılması önemli.
Ama bu şeker yükleme testinde
kullanılan yöntem her ülkede kabul
görmüş değil. Ülkeden ülkeye farklı
yöntemler uygulanıyor. Esas mesele
gebe kadının sağlıklı beslenmesinin
temini. Erişkin, gebe olmayan kimselere de şeker testi yapılıyor. Bu testin
normal çıkması hiçbir şey ifade etmez
ki. Hepimiz sağlıksız besleniyorsak,
hareketli değilsek bugün değilse bile

Röportaj

yarın şeker hastası olacağız demektir.
Dolayısıyla birine şeker yüklemesi
yapıp sende şeker hastalığı başlangıcı
var ya da yok demenin bir manası yok,
aksine bu zararlı bir şey. Bir insana öyle
bir yükleme yapıp da sende anormallik
yok dediğin zaman o kişi zannediyor
ki ben her şeyi yiyebilirim, istediğim
kadar şeker de yiyebilirim, ben asla
şeker hastası olmam. Böyle bir şey yok.
Senin bugün için şeker yükleme testin
normaldir ama yanlış beslenmeye,
hareketsiz kalmaya devam edersen
yarın şeker hastası olabilirsin. Şeker
yükleme testi mantık olarak son derece
anlamsız.
Sezaryen doğumla dünyaya gelen
bebeklerde diyabet, astım, otizm,
alerji, hiperaktivite gibi sağlık sorunları normal doğuma oranla çok daha
sık görülüyor. Doktorların ve anne
adaylarının sezaryene olan rağbetini
neye bağlıyorsunuz?
Özel hastanelerde yüzde yetmiş-seksenlere çıktığı oluyor sezaryen doğum
oranının. Gerekliyse anne ve bebeğin
hayatını kurtaran cerrahi bir müdahale.
Yakın zamana kadar doğumlar evde
yapılıyordu, ebeler vardı. Bir kere fizyolojik bir olayın hastanede gerçekleşmesi yanlış bir şey. Sezaryenin birçok
sebebi var. Kadınlar da mesul bundan.
Normal doğumun ne zaman olacağı
belli olmaz. Oysa çalışan kadın, doğumun tarihini kendi belirliyor ve ona
göre iznini ayarlıyor. Aynı şey doktor
için de geçerli. Normal doğumun günü,
saati belli olmaz. Dolayısıyla doktorun,
hastasının yanında sürekli beklemesi,
onu takip etmesi hiçbir şekilde kolay
değil. Doktorun da işine geliyor bu.
Gebeleri sıraya koyup doğum işlemini gerçekleştiriyor. Bir de kadınlara,
normal doğumun riskli ya da çok ağrılı
olduğuyla ilgili algılar yerleştirildi. Tabi
burada özel hastanelerin de önemli
bir etkisi var. Normal doğumdan elde
edilen kazançla sezaryenden elde
edilen kazanç birbirinden farklı.
Modern yaşam, kadınların güzellik
algısıyla ilgili türlü dayatmaları da
beraberinde getiriyor. 0 beden,
oldukça zayıf/fit kadınlar güzelliğin
ve sağlığın bir yansıması olarak
görülüyor. Kilo-sağlık ilişkisi hakkında
neler söylersiniz?
İnsanlara şu kadar kilo olacaksın, vücut
kitle endeksin şu kadar olacak diye birtakım rakamlar dayatılıyor. Son derece
yanlış bir şey. Herkesin genleri, ataları,
yediği-içtiği farklı. İnsanların böyle

fabrikadan çıkan bir ürün gibi aynı
boyda ve kiloda olması mümkün değil.
Bütün mesele şu: Doğru beslenme ve
yeteri kadar hareketli olmak kaydıyla
insanların kilosu neyse ideal kilosu da
odur. Bu kimisi için 60 kimisi için 80
olur. Bu anlamda bütün insanlara kilo
dayatmasında bulunmak doğru değil.
Aksine sağlıklı beslenmek ve yeteri
kadar hareket etmek şartıyla şimdi
söylendiği gibi fazla kilolu olmak ya da
1. derecede obezlik, birçok hastalığa
karşı da koruyucu ve hastalıkların atlatılmasında yardımcı bir unsurdur.
Türkiye’de sağlık tartışmaları üzerinde etkili unsurlar ve hâkim anlayış
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Sağlığın istismar edildiğini, üzerine
oyunlar oynandığı görüşüne katılıyor
musunuz?
Sağlık çok para getiren bir sektör
olduğu için herkes kendince bunu
kullanmaya çalışıyor. Her kanalı
açtığımızda bir sağlık programı var.
Türlü hastalıklar anlatılıyor. Sokağa
çıkıyorsunuz, özel hastanelerin reklamı
var: Başınız ağrıyorsa beyin tümörü
olabilir, öksürüyorsanız akciğer kanseri
olabilirsiniz gibi… İnsanların aklına
hep böyle hastalıklar nakşediliyor.
Oysa yapılması gereken şey sağlıklı
yaşamanın nasıl olacağını öğretmek,
şu hastalık böyle bu hastalık böyle diye
korkutucu bilgilendirmeleri doğru bulmuyorum. Ölümlü varlıklarız; günün
birinde, zamanı gelince gideceğiz. Birisi
ölüm telaşı içerisinde kendisine gelince
Mevlana şöyle güzel bir söz söylemiş:
Merak etme, sen hastalandığın için değil, doğduğun için öleceksin. Hepimiz hastalandığımız için değil,
doğduğumuz için öleceğiz. Hepimize

emanet edilmiş bir beden var. Ona
zararlı olabilecek her şeyden uzak
kalmamız lazım. Sağlığımızı korumak
için gereken her şeyi yapacağız, bir
noktadan sonra alın yazısı, kader diye
bir şey var ona da inanmak zorundayız.
İnanmasanız da bir şey değişmez.
Günün birinde öleceğiz.
Tıptan Uzak Sağlıklı Hayat isimli bir
kitabınız çıktı. Kitabınızda nasıl bir
mesaj vermek istiyorsunuz?
İnsanlar ciddi bir rahatsızlıkları olduğu
takdirde elbette doktora gitmelidir,
otçuya çöpçüye, kırıkçıya çıkıkçıya,
üfürükçüye gidecek hali yok ve bunda
tartışılacak bir şey yok. Ama gelip
geçici, hafif bir rahatsızlık için hemen
doktora gitmek doğru değildir. Cildim
kaşınıyor diye veya hazımsızlık var diye
ya da biraz ateşim çıktı diye hemen
hastaneye gitmek gereksiz, bunun
ötesinde yanlıştır. Sağlıklı yaşamak ve
hastalıklardan korunmak için tıbba
gerek yok. Bunun çok unsuru var ama
ben en önemli etken olarak sağlıklı
beslenmeyi görüyorum. Bir diyet kitabı
değil bu. Süper gıda, mucize kürler,
özel hastalıklar için formüller, reçeteler
yok. Atalarımızın, dedelerimizin nasıl
beslendiklerini, ne yiyip ne içtiklerini
söylüyorum. Tıbbın babası olarak
bilinen Hipokrat’ın bir sözü var, bundan 2500 yıl önce söylemiş: Besinler
ilacınız, ilacınız besininiz olsun.
Yani siz doğru besleniyorsanız bu sizi
hastalıklardan korur; yediğiniz içtiğiniz
gıda, tıpkı bir ilaç gibi sizi tedavi eder.
Ben de bu kitapta insanlara doğru
beslenerek diyabet, kanser, obezite
gibi hastalıklardan nasıl korunabileceklerini anlatıyorum.
Röportaj: Zeynep YILMAZ
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Kültür-Sanat

“KONUŞ Kİ

GÖREYİM SENİ!”
Özlemini duyduğumuz şeyleri
“Nerede o eski……?” diye başlayan
cümlelerle yâd ederiz. Ben de
“Nerede o eski radyo tiyatroları?”
sorusunun cevabını bulmaya
çalıştım.
Televizyonun, dijital araçların yaygın
olmadığı zamanlarda radyo, hayatımızda büyük bir boşluğu dolduruyordu.
Taşınabilir olmadan önce, şahsi olma
özelliği elbette yok denecek kadar
azdı. Dinlemek için alternatif programlar da yoktu. Sonrasında teknoloji bizlere bireysel kullanabileceğimiz
elektronik cihazlar sundu. Artık radyo
tiyatrosunu, çocukluğumuzun Arkası Yarın programlarını şahsi olarak,
istediğimiz zaman, istediğimiz yerde
dinleyebiliyorduk. Arkası Yarın -adı
üstünde- devamı yarın gelendi. Her
gün yayınlanır, 15-20 dakika sürerdi.
En heyecanlı yerde biten, ertesi günü
heyecanla beklenendi. Radyo tiyatrosu ise 45-50 dakika süren bir sinema
gibiydi. Bittiğinde iyi bir film izlemiş
gibi keyfi kalırdı dimağımızda.
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Radyo tiyatrosu olarak ele alsam da
Arkası Yarınları da kapsadığını belirtmek isterim. Radyo tiyatrosu masalla
akrabadır. Masalcı Nazlı Çevik, masallarla ilgili şunları söyler: “Masal dinlerken, o masalın görüntülerini, seslerini, kokularını hayal etmeye başlıyoruz.
İç âlemimizde bir sinema perdesi
aralanıyor. Almanlar buna ‘Kopfkino’
yani ‘kafa sineması’ diyorlar. Tıpkı bir
sinema filmini izler gibi iç gözümüzle
o perdeye yansıyan masalı izlemeye
başlarken hayal kurmuş oluyoruz.
Masal, insanın aklına değil kalbine
hitap ediyor. Bence en sihirli tarafı da
bu.” Nazlı Hanım’ın masallarla ilgili
bu sözlerinin, radyo oyunları için de
geçerli olduğuna inanıyorum. Sesler ve efektler sayesinde kafamızda,
görüntü yönetmenliğini kendimizin
yaptığı bir sinema oluşuyor. Herkesin kendi hayal gücüne göre beliriyor
görüntüler, mekânlar...

nun yardımcıları. Öfkeler, nefretler, sevinçler… Kısaca duygu dışa vurmaları,
ruh halleri ve mimik, ancak değişen ses
tonları ve ünlemlerle ifade edilir. Radyo
oyununda birbirine uzak yer ve zaman
kesimleri arasında gidiş-geliş ve aktarma kolaylıkları var yalnız. Çünkü göz
ve görüntü, işlevini kulağa ve hayale
bırakmıştır. Bir Alman seçme radyo
oyunları kitabının adı şöyle: Konuş ki
Göreyim Seni! Yani radyo oyununda
her şey kulakla, kulak yoluyla görülür.
Olayın geçtiği, bölündüğü yerleri,
bölümleri çerçeveleyen yer, eşya, dekor
ayrıntılarını, dinleyici, duyduklarıyla hayalinde bütünler.

KİTABI GÖZ, TİYATROYU
VİCDAN GÖRÜR

Radyo, hayatımda kalıcı izler bırakmış olmalı ki lisedeyken çocuklar için
bir radyo tiyatrosu yazma denemem
olmuştu. Yine lisede, edebiyat dersi
ödevi için yazdığım hikâyedeki macera, bir radyo binasında geçiyordu.
Üniversiteyi bitirdikten sonra da özel
radyolardan birinde kısa bir dönem
çalışmıştım.

Radyo tiyatrosunun yazarlarıyla ilgili araştırma yaparken iki isim sık
sık karşıma çıktı: Behçet Necatigil ve
Samuel Beckett. Necatigil, ülkemizde
radyo tiyatrosu yazımı konusunda bir
ekol. İşin ustası olduğundan Necatigil’in fikirlerine yer vermeden geçmek
olmaz:

Bu yazıyı yazmama, polisiye tutkum
vesile oldu. İnternetten birçok polisiye radyo tiyatrosu dinledim. Dinlediklerim eski kayıtlardı. Yenilerinin
olup olmadığını araştırdığımda radyo
tiyatrosunun -deyim yerindeyse- nostalji olmadığını gördüm.

Tiyatrodan ayrı bağımsız bir tür, radyo
oyunu. Görülmelik, seyirlik bir oyun
değil; bir işitme, duyma oyunu. Tiyatroda sahne var; dekor, kostüm, ışık, aksesuar, makyaj, mimik ve jest var. Radyo
oyunu ise mikrofona yakın konuşma
ve sesler toplamı sadece. Doğa, eşya ve
hayvan sesleri, bir de müziktir bu oyu-

Gerçeküstü ögeler ve sembollerle beslendiği için radyo oyununun
düşle gerçek arasında olduğunu,
masallarımızın ve efsanelerimizin bu
türe çok uygun olduğunu söyler Necatigil. ‘’Yazarından, oyuncusundan,
dinleyicisinden incelmiş bir zevk ve
saygı bekler. Düşündürücüdür. Şiire
yakındır; şiirsel arka planlar ister.’’ Necatigil’e göre; ‘’Yalın gerçekle radyo
oyunu yavan olur. Masal unsuru bulunmalıdır.”
İşim gereği çocuk kitaplarındaki
gelişmeleri yakından takip ediyorum.
Dünyada örnekleri çok uzun zaman

Kültür-Sanat

önce yayınlanmaya başlasa da Türkiye’deki geçmişi çok eskilere dayanmayan, “sessiz kitap” diye nitelendirilen, sayfalarında yazı olmayan, sadece çizimlerin olduğu kitaplar var.
Çocukların hayal gücünü geliştirdiği düşüncesiyle bu kitapların sayısı
her geçen gün artmakta. Çocuklar
çizimlerine bakarak kendi hikâyelerini oluşturuyorlar. Radyo tiyatrolarını
sessiz kitaplara benzetiyorum. İkisi
de hayal gücünü geliştiriyor, ikisi de
bireye hitap ediyor; birinde görüntü
var yazı (ses) yok, diğerinde ses var
görüntü yok. Her iki türdeki yokluklar yani boşluklar bizim doldurmamız
için var. Bu boşluklar sayesinde zihin
dünyamıza giriş yapıyor ve kendi kişisel serüvenimiz eşliğinde boşlukları
dolduruyoruz.
Ünlü Alman şair, öykü ve radyo yazarı
Wolfgang Weyrauch, radyo oyunu
üzerine şunları söyler: “Radyo oyunu görünmeyen bir sen’le yapılan
konuşmadır. Gerçeküstü bir oyundur
ve ahlaksal değer taşır.” Bu söz bana
Namık Kemal’in bir sözünü hatırlatıyor:
“Kitap, yalnızların dostu; tiyatro, topluluğun arkadaşıdır. Kitabı göz, tiyatroyu
vicdan görür.” Bu sözün devamı olarak
radyo tiyatrosunun da “bireyin arkadaşı” olduğunu söyleyebiliriz.
Nitekim radyo oyununu tüm aile aynı
anda dinlese bile hepsinin kafasında
oluşan imajlar, görseller, kişiler farklı
farklı olur.

RADYO TİYATROLARI
BİZİ HİÇ TERK ETMEDİ
“Nerede o eski radyo tiyatroları?”
sorusunun cevabını ararken çok güzel
bir haber aldım. Meğer radyo tiyatroları ve Arkası Yarınlar hiç ara vermeden
devam etmiş ama biz radyoyu bıraktığımız için onun da bizi bıraktığını
zannetmişiz. Hatta TRT Radyo 1’de çok
kısa bir zaman önce yeni yapımlar da
yayınlanmaya başlanmış. İlk olarak, bir
zamanlar TRT İstanbul Radyosu’nda
görev yapan Cahit Zarifoğlu’nun
Katıraslan adlı hikâyesi Arkası Yarın
hâline getirilmiş. Katıraslan’ı Küçük
Prens ve Hamlet izlemiş. Arkası Yarın
programını dinlemek için her gün
saat 09.40’da, radyo tiyatrosunu dinlemek için de çarşamba günleri 21.05’te
(tekrarı için pazar günleri 01.05’te) TRT
Radyo 1’in başına geçmenizi şiddetle
tavsiye ederim.

Yeni yapımlarda emeği geçen
TRT İstanbul Radyosu Müdürü
Kenan Bölükbaş’a, radyonun
Tiyatro ve Eğlence Yayınları
Müdürü Kıvanç Nalça’ya,
Efektör Ersin Temelli’ye,
Prodüktörler Nevim Yılmaz
ve Muhammet Emre Buruşuk’a teşekkür etmeyi unutmamak gerekir.

RADYO
TİYATROSUNDA
DÖNÜŞÜM
Her şey değişir, dönüşür.
Değişmeyen
tek
şey
değişimin kendisidir. Radyo
tiyatrosunun dönüşümüne
çok güzel bir örnek var:
Tiyatro Ak’la Kara’nın sahnelediği Radyatro-Seksen Günde
Dünya Gezisi adlı oyun. Radyatro, radyo ve tiyatro kelimelerinin birleşiminden oluşturulmuş.
Grup, Radyatro’nun dünyada bir ilk
olduğunu iddia ediyor. İddialarının sebebi de dünyada benzerinin yapılmış
ama Radyatro gibi yapılmamış olması.
Dünyadaki benzerinde izleyiciler canlı
olarak radyo tiyatrosu izliyorlar.
Oyuncular oyunu seslendirirken,
efektleri başka bir grup yapıyor. Radyatro’da ise oyuncular hem oyunu seslendiriyor hem de efektleri çıkarıyorlar.
40 kadar karakteri canlandıran 5 oyuncu, aynı zamanda 60 adet malzemeyle
efekt yapıyor. Oyunu izlerken çocukluğumda merak ettiğim radyonun
içini görüyormuşum gibi hissettim. İngiliz anahtarından çıkan cırcır böceklerinin sesini, ince bir kâğıdın üzerine
pirinç ve mercimekle çıkarılan dolu
sesini, dikiş makinesinden tramvay
sesini, küvetten dalga sesini duyduk
ve gördük. Bu sebeple oyunun bir
bölümünü gözlerimi kapatarak izlemekten kendimi alamadım.

RADYO TİYATROSU
PODCAST
UYGULAMASINDA
İnternetin olmadığı zamanlarda, bir
programı kaçırdığınız zaman -tekrarı
yoksa- bir daha dinlemeniz pek mümkün değildi. Arkası Yarın’da bir sonda-

ki bölümde kaçırdığımız kısmın özeti
verilirdi ama tiyatroyu ortadan dinlemeye başlamışsak hiç keyifli olmazdı.
Yeni teknoloji bu sorunu da çözdü.
Nasıl mı?
Podcast uygulaması ile. Bu sistem
radyo programlarından tercih ettiklerimiz, istediğimiz zaman dinlemeyi
sağlıyor. Bir bakıma kişisel radyonuzu
oluşturuyorsunuz.
Sevdiğiniz programlara abone oluyorsunuz. Abone olduğunuz program
yüklendiği anda size bildirim geliyor.
Programı tekrar tekrar dinleyebiliyorsunuz. Veriler sürekli güncellenebilmekte ve yayın içerikleri buna bağlı
olarak artmakta. Bugün birçok radyo,
podcast sistemini kullanarak yayınlarını geniş kitlelere ulaştırabilmekte.
Üstelik yayınların zamanının kontrolünün yanında, içeriğin akış hızını
da ayarlanabilmekte. Yani, kişisel
radyo yayınına hoş geldiniz.
TRT İstanbul Radyosu’nun internet
sitesinde birçok programın podcasti
var. Yakın bir zamanda Arkası Yarınları,
radyo tiyatrolarını, sesli kitapları podcastten tekrar tekrar dinleyebileceğiz.
Meryem Uçar
Kulis Tiyatro Dergisi Yazarı
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SULTAN
ABDÜLAZİZ
(1861-1876)

Sultan Abdülaziz Mısır’da büyük bir
ilgi ile karşılandı. İskenderiye ve
Kahire’de halk padişaha büyük sevgi
gösterilerinde bulundu. İsmail Paşa’nın
düzenlediği ziyafetler ve törenlerden
son derece memnun olan Sultan,
Paşa’yı mecidiye nişanı, dört oğlunu
ise feriklik rütbesi ile ödüllendirdi.
İsmail Paşa bu seyahatte padişahın
takdirini kazanarak Mısır’ın özerk
ilan edilmesini temin etti. Nitekim
28 Mayıs 1866’da önce veraset
usulü kaldırıldı ardından 2 Haziran
1866’da Mısır’a “Hidiv” unvanı verildi ve hidivliğin babadan oğula
geçmesi sağlandı.

2.Mahmut’un oğludur. Ağabeyi
Abdülmecit’in vefatı üzerine
onun yerine tahta geçti. Sultan
Abdülaziz, gerek Tanzimat Fermanı’yla halk arasında meydana
gelen uyumsuzluk gerekse
gösteriş düşkünlüğü sebebiyle
yapılan masraflarla devletin mali
açıdan oldukça zor durumda
bırakıldığı bir dönemde tahta
çıktı. Ahmet Cevdet Paşa,
onun düştüğü durumu “sanki
müflis bir terekeye vaz-ı
yed eylemiş oldu” diyerek
özetlemiştir.
Sultan Abdülaziz, eski
kadroyla çalıştığı için rahat
hareket edemiyor ve bozulmuş mali yapıyı da bir türlü
düzeltemiyordu. Şahsi hazinesinin önemli bir kısmını devlete
bağışlaması ve bazı kurumlarda
memur sayısının azaltılması gibi
tedbirlerle kısmi iyileşme sağladı ancak
yeterli olamadı. Bu arada Karadağ
ve Hersek’te isyanlar çıkmış, Avrupa
ise açıkça devletin iç işlerine müdahale ediyordu. Buna karşılık her türlü
şüpheyi gidermek ve sükuneti tesis
etmek isteyen Sultan Abdülaziz, yayımladığı fermanla Tanzimat’ın güvence
altında olduğunu, vatandaşlara
getirilen eşitlikten de taviz verilmeyeceğini beyan etti. Buna rağmen
gayri Müslimlere tanınan haklardan
yararlanan azınlıklar, özellikle Fransa
ve Rusya’nın da teşvikiyle Balkanlar’da
isyana kalkışarak neredeyse her gün
bir bağımsızlık hareketi başlatmaktan
geri durmadılar.
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Sultan Abdülaziz’in Mısır Ziyareti
Osmanlı Devleti’nin Mısır üzerinde
olan hâkimiyeti giderek zayıflamıştı.
Halk hükümdar olarak Mısır valisi
İsmail Paşa’yı tanıyor, çoğu Osmanlı
padişahının adını dahi bilmiyordu. Bu
durumu izale ederek Mısır üzerindeki
devlet otoritesini yeniden tesis etmek
maksadıyla Sultan Abdülaziz, 3 Nisan
1863 günü Mısır seyahatine başladı.
Seyahate şehzadeler, Fuat Paşa ve bazı
devlet adamlarının yanı sıra musahipler, baş eczacı ile saray ressamının da
katılması dikkat çekicidir.

Sultan Abdülaziz bu seyahatte
Mısır’da bulunan barajları, fabrikaları, ziraat sistemini ve pek çok
kurumu inceleme fırsatı buldu.
Seyahat esnasında Seraskerlik
rütbesinde bulunan Fuat Paşa ile
ülkenin imarı hakkında istişareler yaptı.
Bu esnada daha yakından tanıdığı
Fuat Paşa’yı Kamil Paşa’nın yerine
sadarete getirdi. Tanzimat Dönemi’nin
en mühim ismi olan Mustafa Reşit
Paşa’nın öğrencileri olan Ali ve Fuat
Paşaların sadrazamlık dönemi Ali
Paşa’nın vefatına kadar devam etti.

Sultan Abdülaziz’in
Avrupa Seyahati
Fransa İmparatoru 3.Napolyon, sultanı
“Uluslararası Paris Sergisi’nin” açılışına,
İngiltere Kraliçesi Victoria ise padişahı
Londra’ya davet etmişti. Her iki daveti
de kabul eden Sultan Abdülaziz, iki
ülkeyi kapsayan Avrupa seyahatine
çıktı. Osmanlı padişahlarının savaş
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harici nedenlerle Avrupa’ya yaptıkları
ilk seyahat olma özelliğini taşıyan bu
yolculukta Sultan, İngiltere ve Fransa’nın yanı sıra Avusturya’ya da uğradı.

Sultan
Abdülaziz’in
Şahsiyeti ve Vefatı

21 Haziran 1867 tarihinde başlayan
seyahate Fuat Paşa Dışişleri Bakanı
sıfatıyla seyahate katılmış, Ali Paşa
ise saltanat naibi olarak İstanbul’da
kalmıştı. Fransa’nın Tulon kentine
gelen heyeti İmparator Napolyon’un
gönderdiği yüz gemilik bir donanma karşıladı.Tulon halkı ve Fransa’da
yaşayan Osmanlı tebaası padişahı
büyük bir coşkuyla karşıladı. Bu arada
Sultan Abdülaziz’in, Jön Türkler’in
hamisi durumundaki Mısırlı Mustafa
Fazıl Paşa’yı kabul etmesi siyasi gerginliğin kısmen de olsa yumuşaması
olarak görüldü. Buna rağmen Padişah
Paris’e vardığında Jön Türkler güvenlik
gerekçesiyle başka yere gönderildi.

Sultan Abdülaziz’in
devlet idaresindeki
başarısızlığında, hiç
şüphesiz vezirlerinin
başına buyruk hareket etmeleri büyük
rol oynamıştır. Döneminde dış borçlanmalara aralıksız
devam edilmiş ve
ekonomik yapı çıkmazlara sürüklenmiştir. Borçlanmanın çoğu orduya ve
donanmaya harcanmış lakin yetişmiş
insan gücü olmadığı için istenilen
hedefe ne yazık ki ulaşılamamıştır.

Paris’te halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan
Sultan Abdülaziz, tiyatro ve benzeri etkinliklere katılarak sanatçıları cömertçe
ödüllendirdi ve Napolyon tarafından
verilen Lejyon Dönör Nişanı’nı kabul
etti. Daha sonra Avrupa seyahatinin
ikinci ayağı olan İngiltere’ye geçen
Abdülaziz’e, Buckingham Sarayı’ndaki ikameti boyunca Wales Prensi ve
Chambridge Dükü eşlik etti. Bu arada
birçok İngiliz asilzadesi de Osmanlı
sultanıyla görüşme fırsatı elde etmişti.
Sultan Abdülaziz, bu ziyareti esnasında
İngiliz donanmasını teftiş etti, İndian
Offiice’de verilen bir baloya katıldı,
Crystal Palace’ı ziyaret ederek opera
izledi ve katıldığı daha pek çok programda dikkatle takip edildi. Daha sonra
Viyana’ya geçen Sultan Abdülaziz,
burada bazı temaslarda bulunduktan
sonra Rusçuk üzerinden yurda döndü
ve törenlerle karşılandı.
Sultan Abdülaziz, Avrupa dönüşü,
haliyle pek çok sorunla da yeniden
karşı karşıya geldi. Mali sıkıntının
alabildiğine artması ve Girit’teki isyanın
yayılması ise bu sorunların en önemlileriydi. Bu arada Girit’e hareket eden
Ali Paşa, adada bazı idari ve askeri
tedbirler aldı, ayrıca Yunanistan’a
ültimatom verildi. Neticede Girit İsyanı
bir süreliğine de olsa bastırılmış oldu.
Diğer yandan Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla değişen ticaret yolları Osmanlı
ekonomik hayatını olumsuz yönde
etkilemişti.

Osmanlı kültür ve sanat ürünlerinin
dünyaya tanıtılması maksadıyla Sultan
Ahmet Meydanı’nda Sergi-i Osmani
açılması, eğitim alanında pek çok
yeni düzenlemeler içeren yeni Maarif
Nizamnamesi ve devlet yönetiminde
bir üst kurul olan Devlet Şurası ise
Sultan Abdülaziz döneminde getirilen
başlıca önemli yeniliklerdir. İlköğretimin zorunlu hale gelmesi ve müziğin
ders olarak müfredata alınması bu
dönemde olmuştur. Mekteb-i Sultani/
Galatasaray Lisesi, Darülfünün/Üniversite, Darülmuallimat/Kız Öğretmen
Okulu gibi okullar da Sultan Abdülaziz
devrinin ürünleridir. Yine bu dönemde
hazırlanan ve Osmanlı hukuk tarihinde bir çığır açmış olan Mecelle, İslam
Hukuku alanında çok değerli bir çalışma olarak kabul edilir.

Saray Darbesi
Sultan Abdülaziz’in özellikle istişare
konusundaki tutumu rahatsızlık
oluşturmakta ve kendisine karşı
muhalefetin artmasına da zemin
hazırlamaktaydı. Zira Abdülaziz,
emirlerinin sorgulanmasına asla
izin vermezdi. Dönemi boyunca 15
sadrazam değiştirmesi de bu yüzden
olsa gerektir. Muhalif grubun kendisine
karşı birkaç başarısız darbe teşebbüsü
bile olmuştu. Bir defasında Mithat Paşa,
Sultan Abdülaziz’in Alemdağ Kasrı’na
gitmesini fırsat bilerek şehzade Murat’ı
tahta çıkarmayı denemiş, Abdülaziz’in
erken dönüşü sebebiyle başarılı olamamıştı. Darbe konusunda başarısız olan
Mithat ve Hüseyin Avni Paşalar bu defa
da sultana suikast girişiminde bulu-

nacaklardı. Ancak, ekonomik sıkıntılar
Sultan Abdülaziz’in sonunu hazırladı
dense yeridir. Zira bütün gayretine
rağmen devletin dış borçları ödenemez
hale gelmişti. Buna karşılık, Avrupa’nın
Osmanlı Devleti’nin iç işlerine iyiden
iyiye karışmaya başlaması halk arasında
ciddi rahatsızlığa hatta protestolara
neden olmuştu. Fatih Medresesi’ndeki
öğrenciler tarafından başlatılan aleyhte
gösteriler ise öfke selini iyice kontrolden çıkardı. Sadrazam ve diğer üst
düzey yöneticilerde görev değişikliğine
gidildiyse de sadra şifa olmadı. Zira
Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa, Serasker Hüseyin Avni Paşa, Adalet Bakanı
Mithat Paşa ve Şeyhülislam Hayrullah
Efendi’den oluşan dörtlü grup, Sultan
Abdülaziz’in azli için ittifak yapmışlardı.
Nitekim 30 Mayıs 1876’da Dolmabahçe
Sarayı karadan ve denizden kuşatıldı.
Sultan Abdülaziz tahttan indirilerek
yerine 5. Murat getirildi. Topkapı
Sarayı’na götürülen Sultan Abdülaziz,
Sultan 3.Selim’in öldürüldüğü odaya
yerleştirildi ve 4 Haziran 1876 Pazar sabahı odasında bilekleri kesilmiş halde
bulunarak intihar süsü verildi. Başta
Marko Paşa olmak üzere heyette bulunan hekimler sultanın intihar ettiğine
dair rapor düzenlediler.
Sultan Abdülhamit, tahta geçtikten
birkaç yıl sonra Yıldız Sarayı’nda bir
mahkeme tesis ederek Sultan Abdülaziz’in ölümünün sorgulanmasını
istedi. Yapılan yargılamalar sonucunda
zanlılar Sultan Abdülaziz’i öldürdüklerini itiraf eder. Cinayet zanlılarının
bazıları idam edildi, bazıları da ya ömür
boyu hapis cezası aldı ya da sürgün
edildi. Cinayette ve darbede önemli
payı bulunan 5. Murat da idam cezası
aldı ancak akli dengesi yerinde olmadığı için infaz edilmedi. Mithat Paşa,
önce Arabistan’ın Taif kentine sürgün
edildi, yine darbeye teşebbüs ettiği
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için bu defa boğduruldu. Darbenin bir
numaralı ismi olan Hüseyin Avni Paşa
ise Abdülaziz’in kayınbiraderi Çerkez
Hasan tarafından olayın hemen
akabinde feci şekilde öldürülmüştü.
Sultan Abdülaziz’in felaketini hazırlayan darbenin neden yapıldığı
konusunda tarihçiler arasında farklı
görüşler söz konusudur. Ancak darbenin, devlette yapılan israf ve yanlış
yönetimden rahatsız olan birkaç vatansever komutan tarafından yapıldığını
düşünmek çok da inandırıcı olmasa
gerek. Yılmaz Öztuna, darbenin İngilizler tarafından Hüseyin Avni Paşa’ya
yaptırıldığı kanaatindedir. (1)

Anlat Derdini Marko Paşa’ya…

MARKO PAŞA
KİMDİR?
Sakızlılı bir Rum ailenin çocuğu olan
Marko, 1814 Soros doğumlu olup ilk
eğitimini de burada almıştır. 1851 yılında Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’den mezun olmasıyla birlikte adından çokça
söz ettirmeyi başaran Marko, Sultan
Abdülaziz’in doktoru olması hasebiyle
kısa zamanda siyasetin de etkili bir ismi
haline gelecektir. Renkli kişiliği,
kıvrak zekâsı ve taktikleri sayesinde
günümüzde de hala hoş bir darb-ı
mesel olarak dillerde dolaşan “anlat
derdini Marko Paşa’ya” nüktesiyle anılacak olan Marko, her bir yana yayılan
bu şöhretini de hastalarının dertlerini
çokça dinlemesi sayesinde elde etmişti.
Konuştuğu Rum şivesiyle meramını
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anlatmada yaşadığı zorluğun da etkili
olduğu muhtemeldir.
Neyzen Tevfik, dönemin siyasi olaylarını
hicvettiği Havale şiirinde “git derdini
Marko Paşa’ya anlat” terkibini “neticesiz de olsa derdini anlatıp ferahlamak” anlamında kullanmıştır. Sultan
Abdülaziz’in şüpheli ölümü ile ilgili
hazırlanan ve “bize gösterilen makas
bu yarayı yapabilir…” gibi müphem
ifadelerin yer aldığı raporda Marko
Paşa’nın da imzasının olması dikkat çekicidir. Önce Ayan/Senato Meclisi’nin,
daha sonra da Tıp Fakültesi’nin başına
getirilen Marko Paşa, ölene kadar Tıbbiye’deki çalışmalarına devam etti. Onun
döneminde Tıp Fakültesi, yabancı dili
Fransızca olan ve Batı standartlarında
eğitim veren bir kurumdur. Bu zaman
zarfında o da zamanın ruhuna uygun
olarak fikir hareketlerini desteklemiş
ve özgürlükler konusunda üniversite öğrencilerinin yanında yer alarak
hürriyetçi düşüncelere sahip gençleri
koruyup kollayan yönetici kimliğiyle
öne çıkmıştır. Gerek öğrencilere gösterdiği babacan ve himayeci tavrı gerekse
İttihatçıların yapılanmasına müsamaha
göstermesi, haliyle onun siyasi gücüne
güç katmıştır. Bir yıl kadar Burgaz
Adası’ndaki evinde hastalık çektikten
sonra 1888’de vefat eden Dr. Marko
Paşa, Kuzguncuk Rum Mezarlığı’na
defnedilmiştir.

Kızılay’ın
Kuruluşu
Marko Paşa, 1865 yılında Cenevre’de
imzalanan sözleşme ile Kızılhaç benzeri
bir teşkilat olarak Kızılay’ın kuruluşunda öncü olmuştur. İlk adıyla Hilal-i
Ahmer, Osmanlı-Rus savaşında önemli
görevler üstlenmiş ve 1877 yılından
itibaren Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti adını almıştır. Günümüzde Kızılay,
sürdürmekte olduğu yurt içi ve yurt

dışı hizmetleri sayesinde çok kıymetli
bir kurum olarak sembol bir değer
ifade etmektedir.

SULTAN 5.MURAT
(1876-1876)

Abdülmecit’in oğludur. İyi bir eğitim
aldı ve amcası Abdülaziz’in tahta
çıkmasıyla birlikte veliaht ilan edildi.
Avrupa seyahatlerine de bu sıfatla
katılmıştı. Şehzade Murat, Kadıköy
Kurbağalıdere’deki çiftlik evinde kalır
ve zamanının çoğunu, dönemin önemli
isimleriyle bir araya gelerek meşrutiyeti
konuşurarak geçirirdi. Şinasi, Namık
Kemal ve Ziya Paşa gibi edebiyatçılarla demokrasi ve hürriyet adına fikir
alışverişlerinde bulunurdu.
Darbeciler tarafından tahttan indirilen
Abdülaziz’in yerine yeğeni veliaht
5.Murat’ın getirilmesinin İngiltere ve
Fransa’yı bir hayli memnun etmesi dikkat çekicidir. Zaten Fransızcası iyi olan
padişah, zamanını çoğunlukla Batı’ya
meyilli kişilerle ve eğlenceyle geçirmekteydi. Ancak Sultan Murat sinir
hastasıydı ve Abdülaziz’in katledilmesi
de kendisini bir hayli etkilemişti. Öyle ki
kontrolsüz ve delice hareketleri, intihar
girişimleri kendisini tahta çıkaranları
bile telaşlandırmıştı. Tedavi konusunda
doktor görüşleri çare olmayınca şeyhülislamın “muhtellu’ş-şuur/şuur bozukluğu” fetvasıyla görevden uzaklaştırıldı.
Yerine kardeşi Abdülhamit getirildi.
5.Murat, Çırağan Sarayı’nda 28 yıl hapis
hayatı yaşadıktan sonra 1904 yılında
şeker hastalığı sebebiyle vefat etti, Yeni
Cami’deki türbesinde annesinin yanına
defnedildi. 93 günle tahtta en az kalan
Osmanlı padişahı olarak tarihe geçti.
Mason Cemiyetine kaydolduğu bilinen
5.Murat ile ilgili bir başka önemli
hadise ise kendisine yönelik kaçırılma
teşebbüsleridir. Zira Çırağan Sarayı’na
defalarca gizemli ve kanlı baskınlar
düzenlenmiş ve bu hadiseler “Çırağan
Vakası” olarak devletin gündemini hep
meşgul etmiştir.

Tarihten Notlar

ÇIRAĞAN
VAKASI
NEDİR?

Tahta çıktıktan üç
ay sonra fetva ile
hal‘ edilerek Çırağan
Sarayı’nda sıkı gözetim
altında tutulan 5.Murat’ın
annesi, oğlunun gayet
sıhhatli olduğunu ve Abdülhamit’in haksız yere tahtı el
geçirdiği dedikodusunu etrafa
yaymaktaydı. Ancak 5.Murat’ın sağlık
kontrolleri düzenli yapılmaktaydı.
Hastalığının ciddi olduğu ve tedavisinin de imkânsız olduğu belliydi. Buna
rağmen Murat’ı kaçırmak üzere gizli bir
örgütün varlığı ortaya çıkarıldı. İngiliz
elçiliğinin Rum asıllı eski bir çalışanı
başta olmak üzere, örgüt elemanları
kadın kıyafetinde saraya girerken yakalandı. Mahkeme sonunda haklarında
ömür boyu sürgün cezası verildi ancak
Sultan Abdülhamit kendilerini affetti.
Bu arada 5.Murat’ın cariyesi Nakşibend
Kalfa’nın yanı sıra 5.Murat’ın sağlığıyla
yakından ilgilenen bir başka isim de
Mason Teşkilatı’ndan Rum asıllı bir
tüccar olan Cleanti Scalieri idi. Scalieri,
su yolunu kullanarak sık sık Çırağan’a
giriyor, 5.Murat ve Valide Sultan ile
görüşüyordu. Paris’ten özel olarak
getirttiği bir doktoru da aynı yoldan
Çırağan’a sokmuş ve bir hafta süreyle
5.Murat’ı tedavi ettirmişti. Asıl niyeti ise
Sultan Abdülhamit’i öldürterek 5.Murat’ı tekrar tahta geçirmekti.
Ali Süavi’nin kaçırma girişimi ile Cleanti
Scalieri vakaı arasındaki şaşırtıcı
benzerlik dikkat çekicidir. Her iki
kaçırılma olayında da ordu, ulema ve
devlet erkanı tespit edilememiştir. Ali
Süavi, cami ve medreselerde yoğun
olarak Sultan Abdülhamit aleyhinde
propaganda yapmış, 5.Murat’ın tahta
çıkmasıyla Ruslarla yapılan anlaşmanın
bozulacağını hatta Rusların yenilgiye
uğratılacağını ileri sürmüştü.

Ali Süavi Vakası

20 Mayıs 1878’de yaklaşık 250 kişilik
bir muhacir grubuyla Çırağan Sarayı’na
baskın düzenleyen Ali Süavi’nin maksadı tam olarak anlaşılamadığı gibi,
destekçileri de ortaya çıkartılamadı.
Ancak farklı görünen iki kaçırılma olayı
dikkate alındığında, mason localarının
darbe girişimi olduğu fikri doğrulan-

maktadır. Sultan Abdülhamit’in, bu
iki hadiseden ziyadesiyle etkilendiği
ve vehmi arttığı kaydedilir. Ayrıca Sultan’ın, masonlar ile Ermeniler hakkında
belli kanaatleri oluştu. Zira Padişah;
Masonlar, Ermeniler ve Rumlar’ın birlikte hareket ettiğine, İngiltere’nin de
desteğiyle Osmanlı Devleti’ni yıkmak
için hemfikir olduklarına inanmaktadır.
Öte yandan olaylara karışanların Genç
Osmanlılar’la temasta olmaları, Ali Süavi’nin de Genç Osmanlılar’a mensup
olması hasebiyle olayın fikir yönünden
Genç Osmanlılar’la irtibatlı olduğu
da aşikardır. Bundan dolayı padişahın
Genç Osmanlılar’a karşı duyduğu
güvensizlik iyiden iyiye artmıştır.

Bir Hukuk Klasiği

MECELLE

1868-1876 yıllarında Ahmet Cevdet
Paşa başkanlığındaki bir komisyon
tarafından hazırlanan Mecelle-i
Ahkâm-ı Adliyye, İslami özel hukuk/
medeni hukuk kuralları mecmuasıdır.
Mecelle, aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin hukuki bakımdan modernleşmeye çalıştığı dönemde yapılan
kanunlaştırma hareketi olarak da
kabul edilir. Zira on üç asırlık İslami
fıkıh geleneği üzerinde inşa edilmiş ve
Osmanlı Devleti’nin son yarım asrında
şer’i mahkemelerde hukuki dayanak
olarak kullanılmıştır. Girişle birlikte on
altı bölümden oluşan Mecelle, 1851
madde içerir.
Doğu Roma İmparatoru I. Justinianus
tarafından 6. yüzyılda Konstantinopolis'te hazırlatılan ilk (code civil)
derlemesinden sonraki ilk örnek olması
hasebiyle ayrıca önemli olan Mecelle,
bu yönüyle İstanbul'u özel bir konuma da kavuşturduğu gibi, Tanzimat
Fermanı ile açılan dönemin en dikkat
çeken eseridir. Mecelle; Arapça büyük
kitap, Fransızca hukuk ilkeleri/CODEX
anlamında kullanılmıştır.

1926 yılına kadar Türk Medeni Kanunu
yerini alan Mecelle, medeni kanuna
ek olarak çıkarılan 864 sayılı Tatbikat
Kanunu'nun 43. maddesiyle 4 Ekim
1926'da yürürlükten kaldırılmıştır.
Ürdün ve Kuveyt’te medeni hukukun
temelini oluşturan Mecelle; Arnavutluk,
Lübnan, Suriye, Irak ve Kıbrıs’ta 1960’lı
yıllara kadar yürürlükte kalmıştır.

Mecelle Nasıl Hazırlandı?

Sadrazam Ali Paşa 1868 yılında Sultan
Abdülaziz'e sunduğu ünlü reform
tasarısında Fransız Medeni Kanunu'nun
aynen çevrilerek tatbik edilmesini
istedi ve bununla ilgili bir komisyon
bile kuruldu. Ancak kısa zaman sonra
bu işten vazgeçilerek İslam medeni
hukukunun derlenip modernleştirilmesi fikri ağırlık kazandı. Adalet Bakanı
Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında yedi
kişilik bir heyet bu işle görevlendirildi. Eski fetva ve içtihatları bir araya
getirmenin zorluğu göz önüne alınarak
daha çok Henefi Mezhebi kaynakları
esas alındı. (2)
Günümüzde Kullanılan Bazı Mecelle
kaideleri:
Beraat-ı zimmet asıldır.

(Borçlu olmamak asıldır. Borç ileri süren, ispatla
yükümlüdür.)

Def'-i mefasid celb-i menafiden evladır.
(Zararı yok etmek, fayda sağlamaktan iyidir.)

Ezmanın tağayyürü ile ahkâm tağayyür eder.
(Zaman değişince hükümler de değişir.)

İçtihat ile içtihat nakzolunmaz.
(İçtihat içtihatla bozulmaz.)

Ehven-i şerreyn ihtiyâr olunur.

(İki kötü şeyle karşı karşıya kalındığında daha az kötü
olanı seçilir.)

HİKMET TEKİN
Hikmettekin34@gmail.com
1-Yılmaz Öztuna, Bir Darbenin Anatomisi
2-Cihan Osmanağaoğlu, Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye
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Karabük
Türkiye’yi Geziyoruz

DUMANLI KENT

Şehrin İsmi
Nereden
Gelmektedir?
Karabük, adını üzerinde yaşadığı
coğrafi ortamdan almıştır. Eski
zamanlarda Karabük’te sıklıkla çeltik
tarlalarına rastlanır, halk geçimini
bu tarlalar aracılığıyla sağlarmış.
Çeltik tarlası; üretimle meşgul olan
kişiler tarafından, güneşin geliş
yönüne göre; kara, gün ve öte gibi
adlarla anılmıştır. Böyle olunca
da; kara-bük, gün-bük ve öte-bük
deyişleri kendiliğinden ortaya
çıkıvermiştir. Türk insanının tabiatı
gözlem gücü böyle bir adlandırmada çok önemli bir rol üstlenmiş
görünmektedir. “Kara” ve “Bük”
sözcükleri, kara çalılık yer anlamında, Karabük adının oluşumuna
kaynaklık yapmıştır. Burada yaşayan
Türkmen toplulukları, Karabük adını
bu biçimde almışlardır.
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NEREYE GİDİLİR?
Safranbolu – Eski Çarşı
Karabük deyince akla ilk gelen ilçe Safranbolu’dur. Karadeniz kıyılarını, Batı,
Kuzey ve Orta Anadolu’ya bağlayan yol üzerinde yer alan tarihi Safranbolu
ilçesi, coğrafi konumu nedeniyle çok eski devirlerden beri yerleşim görmektedir. 14. yy’ın başlarından bu yana Türklerin hakimiyetinde olan
Safranbolu, özellikle 18. yüzyılda Asya ve Avrupa arasındaki ticaretin
önemli bir merkezi olmuştur. Türk kentsel tarihinin bozulmamış bir örneği
olan ilçe, geleneksel şehir dokusu, ahşap yığma evleri ve anıtsal yapılarıyla
bütünü sit ilan edilmiş ender kentlerden biri olarak UNESCO Dünya Miras
Listesi’nde yer almaktadır. İsmi, yetişen safran çiçeğinin bolluğundan gelen
ilçe, her yıl on binlerce yerli ve yabancı turiste mihmandarlık yapıyor.

Türkiye’yi Geziyoruz

Yemeniciler Arastası/ Çarşısı
Arasta Sokağı içerisine kurulan Yemeniciler Arastası, Safranbolu’da
gezilecek yerler içerisinde görebileceğiniz en eski bölgelerden
bir tanesi. Birbirine bitişik yapıdaki ahşap dükkanların sıralandığı
meydanda önceden “Yemene” denilen eski ayakkabılar yapılırmış.
Yapılan restorasyon çalışmalarının neticesinde yapı turistik bir
işlev de kazanmış. Çarşının içerisinde bulunan Ahmet Demirezen
Yemenicilik Müzesi de her hafta sonu farklı bölgelerden turist
çekmeyi başarıyor.

Yörük Köyü
Şehir merkezine 11 kilometre uzaklıkta yer
alan Yörük Köyü, yörenin kültürel geçmişini ve
adetlerini öğrenmenizi sağlayacak muhteşem bir
bölge. Dar ve taşlı sokakların birbirine bağlandığı
köyde, geleneksel mimarinin en güzel örnekleri
göze çarpıyor. Tarihi evleri, konakları ve camisi
ile adeta açık hava müzesini andırıyor. 93 tescilli
esere ev sahipliği yapan bölgede özellikle Sipahioğlu Konağı‘nı ziyaret etmenizi öneririz. 300
yıllık geçmişi bulunan konak, tarihi dokusu ile
köye ayrı bir güzellik kazandırıyor.

Tokatlı Kanyonu
Eski Çarşı’nın Gümüş Mahallesi’nden Tokatlı
Köyü’ne kadar uzanan Tokatlı Kanyonu,
doğal yaşama sahip yapısı ile ziyaretçilerin
dikkatini çekiyor. Kanyonda sincap, at ve kaz
gibi pek çok türdeki hayvanın barındığı meydanda 9 km uzunluğunda geniş bir yürüme
parkuru bulunuyor. Üstelik kanyon içerisinde
paintball veya ata binme gibi çeşitli sportif
aktiviteler yapabilmek de mümkün.

Kristal Teras
Tokatlı Kanyon üzerine inşa edilmiş olan Kristal Teras, 80
metre yüksekliği ve 11 metre genişliği ile görenler, hayrete
düşürüyor. Doğa severlere heyecan verici anlar yaşatacak
olan mekan, aynı anda 30 kişiyi taşıyabilecek kapasiteye
sahip. Zemini roketatarlarla kırılamayacak güçteki malzemeden üretildiği için oldukça dayanıklı. Kristal Teras’a
uğradığınızda, Tokatlı Kanyonu’na çıkabilir ve uçurumun
kenarında hoş manzaralı fotoğraflar çektirebilirsiniz.

Türkiye’yi Geziyoruz

Saklı Cennet:
Taş Değirmen
Saklı Cennet Taş Değirmen kesinlikle gitmeniz gerekenler listenizde
en başa yazılacak mekanlardan…
Burada ister sabah kahvaltısı
yapabilir isterseniz de su sesleri
arasında huzurla çayınızı yudumlayabilirsiniz. Hızlı hizmeti ve yöresel lezzetleriyle doğayı dinlemek
için ideal bir mekan Saklı Cennet.

Bulak Mencilis
Mağarası
380 metrelik gezi alanına sahip
olan Bulak Mencilis Mağarası,
dünya mağaracılık literatüründe
değerlendiriliyor. Aktif ve fosil
olmak üzere 2 giriş kısmından
oluşan doğal oluşuma, toplamda 150 basamak aracılığıyla
ulaşılıyor. İlginç yapıdaki mağara,
ilçe merkezine 8.5 km uzaklıktaki
Bulak Köyü‘nde karşınıza çıkıyor.
İç kısmında bulunan 200 milyon
yıl öncesine ait renkli taşlar,
sarkıt ve dikitlerle benzersiz bir
görsellik ortaya koyuyor.

Hıdırlık Seyir Tepesi
Safranbolu’nun ilk yerleşim yeri
olarak bilinen Hıdırlık Tepesi,
ilçenin manzarasını kuşbakışı
açıdan izlemenizi sağlıyor. Tepe
üzerinde yılın belirli dönemleri
yağmur duaları ve Hıdrellez
eğlenceleri de düzenlenebiliyor.
Safranbolu’ya bahar mevsimine
doğru gelirseniz düzenlenen bu
geleneksel etkinliklere katılma
şansı elde edebilirsiniz. Ayrıca
Hızır Paşa‘nın makamını, Köstendil
Kaymakamı Hasan Paşa Türbesi‘ni
ve Kurtuluş Savaşı kahramanı Dr.
Ali Yaver Ataman‘ın anıt mezarını
da ziyaret edebilirsiniz.
Ayrıca; Cinci Han ve Hamamı,
Şeker Kanyonu, İncekaya Su
Kemeri, Safranbolu Kent Tarihi
Müzesi, Kaymakamlar Gezi Evi,
Demirciler Çarşısı da
Safranbolu’da gezilip görülmesi gereken yerlerdendir.

NE YENİR?

Safranbolu'da kültür turizmi bağlamında mimarinin yanı sıra öne çıkan
önemli bir kültürel zenginlik unsuru da yöresel yemeklerdir. Safranbolu'da turizm hizmetleri kapsamında bazıları henüz ticarileşmemiş fakat
kültürel yaşam içinde yapımı ve zenginliği devam eden yöresel yemekler
şu şekilde özetlenebilir: Sulu yayım, cevizli yayım, peruhi, ekşili köfte,
Safranbolu bükmesi, göbü, gaygana, delioğlan sarığı, safranlı zerde, kiren
şerbeti, yaprak helvası ve meşhur lokum. Ayrıca meşhur Bağlar gazozu ve
susamsız simidi de tatmadan dönmeyin deriz.

Safranlı Zerde
Malzemeler:
2 kahve fincanı pirinç
3 çay bardağı şeker
6 su bardağı su
1 küçük tutam safran + 1 kahve
fincanı sıcak su
1 tepeleme yemek kaşığı nişasta +
1 kahve fincanı su
1 çay kaşığı zerdeçal
1 yemek kaşığı kuş üzümü
1 yemek kaşığı çam fıstığı
Süslemesi için:
File fıstık, kuş üzümü, çam fıstığı.
Yapılışı:
Pirinçleri 2-3 kez yıkayın ve
nişastasını olabildiğince akıtın ve
süzün. Süzdüğünüz pirinçleri, şeker
ve suyu tencereye alın. Orta ateşte
ara sıra karıştırarak kaynamaya
bırakın. Safranı 1 kahve fincanı
kaynar suyun içine atın ve rengini
vermesini sağlayın. Nişastayı 1
kahve fincanı kadar su içinde eritin.

Tatlınız hazır, afiyet olsun.

Ne Alınır?
Safranbolu’ya geldiğinizde alacağınız ilk şey ünlü Safranbolu lokumları olmalı. Pek çok farklı çeşidini bulabilirsiniz. Beldeye ismini veren safranı hemen her yerden temin edebilirsiniz. Safranbolu’da çarşıları gezdiğinizde
her yerde Safranbolu Evleri’nin maketlerini bulabilirsiniz. Safran çiçeği
kolonyalarını eviniz, çantanız ya da misafirleriniz için temin edebilirsiniz.
Çarşıda hediyelik eşyalar, süs eşyaları, takılar ve özgün figürler de sizleri bekliyor. El yapımı pek çok yemeni, örtü ve işlemeli kumaşları
da unutmamak gerek. Tarihi çarşılarda bulabileceğiniz ahşap oymalar,
deri ayakkabılar ve bakır ürünler de alınabilecekler listesinde. Yemeni adı
verilen ve ayağa giyilen özel yapım bir eşya olan ayakkabılar da farklı renk
ve modelleriyle meraklılarını bekliyor.

Karabüklü Ünlüler

İbrahim
Saraçoğlu
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Pirinçler pişip hafifçe patlamaya
başlayınca içine kuş üzümü, fıstık,
safran, zerdeçal ve erittiğiniz
nişastayı ekleyin. Karışım koyulaşıp
boza kıvamı almaya başlayıncaya
kadar ara sıra karıştırarak yaklaşık
30-35 dakika kadar pişirin. Kıvam
alan zerdeyi kepçe yardımıyla
kaselere paylaştırın. Oda sıcaklığına
gelip üzeri donmaya başladığında
üzerini süsleyerek buzdolabına alın.
1 saat kadar dinlendirdikten sonra
soğuk olarak servis yapın.

Merve Boluğur

Mehmet Ali
Şahin

Ekonomi

YAZ

SICAKLARINDA
SERİNLETEN
BİR HABER!
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın uzun süredir üzerinde
önemle durduğu; faizlerin düşmesi döviz kurunda da düşüş yaşatacak ve enflasyon dengeye gelecektir sözleri, spekülatörlere rağmen
hayata geçti. Spekülatörler ne demişti: “Faiz oranlarındaki
düşüş döviz kurunu yükseltir.”
Ne mi oldu? Elbette bu gayri
ciddi tezin geçersizliği Merkez
Bankası’nın 4,25 baz indirimiyle
birlikte çürümüş oldu. Ayrıca
dolar 5,70’ten avro da 6,38’den
daha aşağı düşmeye başladı.
Görüleceği üzere daha da düşmeye devam edecek.
Özellikle dolar karşısında değerlenen Türk lirası, faiz indirimleri
geldikçe bu gücünü daha da
artırarak pariteyi 5,50 bandına
getirme olasılığını güçlendirmiş
oldu. Enflasyon açısından
görüşler, faizlerdeki düşüşün ilerleyen süreçlerde devam etmesi
ve piyasalara yansıması halinde
enflasyondaki gerilemenin de
hızlanacağı yönünde. Öyle ki
faizlerin yüzde 24 civarlarında
olduğu 2018 yılı Ekim ayında
enflasyon (TÜFE) yıllık bazda
yüzde 25'lere çıkmışken, yüzde
19,75'lik faiz düşüşüyle birlik-

te hali hazırda yüzde 15'lerde
seyreden yıllık TÜFE mevsimsel
etkilerin desteğiyle önümüzdeki
aylarda daha da inecektir.
Tüm bu olumlu gelişmelerin
yanı sıra, ticari kredi ve mevduat
faizlerinde de düşüşler yaşanmaya devam edecektir. Bu durum ise
döviz kurlarında geri çekilmeyi
tetiklediği gibi aynı zamanda,
cari açıkta iyileşmeyi, büyümenin
pozitife yönelmesini ve ülke
risk primindeki düşüş, Türk lirası
varlıklara alımı da beraberinde
getirecektir ki son zamanlarda
yabancı yatırımcıların hisse toplayarak Türk varlıklarına olan ilgisini
görmeye başladık bile.
Merkez Bankası’nın bu hamlesi
neticesinde Ziraat Bankası ve
VakıfBank, konutta faiz indirimi
gerçekleştirdiklerini hemen
açıkladı. Ziraat Bankası, konut,
tüketici ve kurumsal kredi faiz
oranlarını düşürerek 500 bin ₺'ye
kadar 180 ay konut kredisi faizini
yüzde 0,99 olarak belirledi. VakıfBank ise 500 bin ₺'ye kadar olan
konut kredilerinde aylık faiz
oranını yüzde 1,49'dan yüzde
0,99'a; bireysel ihtiyaç kredisi faiz
oranını ise yüzde 1,78'den Vakıf-

Bank maaş müşterileri için yüzde
1,49'a, diğer müşteriler için yüzde
1,59'a düşürdü.
Hatta faiz indirim kararı sonrasındaki ilk iki günde 13 binden fazla
kişi toplamda 2,1 milyar ₺ üzerinde konut kredisine başvurdu.
Böylesi bir durumda rekabete
daha fazla dayanamayacağını anlayan özel bankaların da, ilerleyen
süreçte kredi faizlerini düşüreceğini ve piyasayı rahatlatacağını
söylemek mümkün olacaktır.
Sözün özü; Merkez Bankası,
yeniden yatırım ve canlanma
döneminin startını yaz ayının ortasında vererek piyasaları bir nebze olsa da serinletmeyi başardı.
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HAYATA MUHABBETLE BAKAN
BİR İSTANBUL HANIMEFENDİSİ

NERMİN EMİROSMANOĞLU
Gönül ne kahve ister
ne kahvehane;
Gönül muhabbet ister,
kahve bahane…
Çekmeköy’de 90 yaşında genç bir kadın:
Nermin Emirosmanoğlu. Gün farkı olmaksızın saat 11.00’de
kapısını tıklattığınızda bir fincan kahveniz hazırdır ve içeri
buyur edilirsiniz. Bu şekilde kurduğu dostluklardan ve
her gün kahve eşliğinde gerçekleşen örgü sohbetlerinden
dergimize bahseden Nermin Hanım’ı tanımak ister misiniz?
Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Ben Nermin Emirosmanoğlu, Kahramanmaraşlıyım,
1929 doğumluyum. On dokuz yaşında evlendim. Eşim asker olduğu için Urfa, Adapazarı ve
Ankara’da bulunduk.
Nasıl bir çocukluk dönemi geçirdiniz?
Ailenin ilk torunuyum ben. Bu sebeple çok
kıymetli büyüdüm. Dedemin çok büyük bir
yaylası vardı. Gelin, görümce, kız, konu,
komşu hep beraber orada kalır, günlerimizi geçirirdik. Kalabalık bir ailede
büyüyen her çocuk gibi gayet mutlu,
saygı ve sevgi doluydu o dönemlerim. Tabii bunun etkisi daha sonraki
hayatıma da yansıdı ve ekseriyetle
mutlu bir yaşam sürdüm. Şu an 90
yaşındayım.
Yaşınıza rağmen çok dinçsiniz ve
enerji dolusunuz. Bunun bir sırrı var
mı?
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Yalnızlığı hiç sevmiyorum, bir saat yalnız kalırsam sıkıntı
basıyor. Ya elimde herhangi bir iş olacak ya da çevremde
birileri olacak. Dolayısıyla bu enerjimin sırrı aslında sürekli
bir şeyler üretmek ve çevremde böyle insanların olması.
Beni ayakta tutan komşularımın, akrabalarımın varlığı.
Sevmek ve sevilmek gerçekten çok güzel bir şey. Ben
1948 yılında evlenerek Maraş’tan ayrıldım. Hala Maraş’tan
akrabalarım beni arayıp gelmemi istiyorlar. Tek sırrım bu;
sevmek ve sevilmek.
Senelerdir hiç sekteye uğramadan arkadaşlarınızı
sabah kahvesinde evinizde ağırlıyorsunuz. Bu toplantılardan ve içeriğinden bahseder misiniz?
Benim her gün saat 11.00’de kahvem
hazırdır. Komşularım gelirler,
ikram ederim; muhabbet
ederiz, elimde de hep
örmeye bir şeyler olur.
Bir-iki kere böyle
elimde görünce onlar
da merak sardılar ve
öğretmeye başladım.
Böylece beraber
ortaya çıkarttığımız
ürünler sayesinde
kahve saati oldu
örgü saati. Böyle
örüyoruz, sevdiklerimize ve ihtiyaç
sahiplerine dağıtıyoruz
elimizden geldiğince.
Örgü örmeye ne zaman
başladınız? Sizin için örgü ne
ifade ediyor?
Genç kızlığımdan beri örerim ama tabii o zamanlar biz
kendimize örerdik. Eskiden hazır şeyler bu kadar yaygın
değildi. Örerdik, dikerdik, giyerdik… Benim için bir rehabilitasyon gibi örgü örmek, birilerine öğretmek.
Bu hobi sayesinde nasıl arkadaşlıklar/
dostluklar kurdunuz?
Çok çok kıymetli dostluklar kurdum. Buradakiler artık bana
seslenirken anne diye hitap ediyorlar. Aramızda çok farklı

bir bağ oldu. Kimse ayrı ayrı buluşmaz kimseyle. Herkes
buraya gelir; kahvemizi içer, kekimizi yeriz; örgümüzü örer,
muhabbet ederiz. Kahve bahane tabii.
Her gün saat 11.00’de komşularınızla bir araya gelmek
bir terapi de olmuştur muhakkak…
Zaten bu dinçliğimin sebebi budur. Onların buraya gelmesi bana çok iyi geliyor, gelmeyenlere kızıyorum. Bazen sabah gelemeyenler oluyor, akşam mutlaka geliyorlar onlar
da. Kızım alt katımda oturuyor, o da geliyor her gün kahve
içmeye. Bu toplantıların bizim hayatımızda ayrı bir yeri
oldu. İlk zamanlar haftada bir gün diye planlamıştım ama
baktım haftada bir gün az oluyor, her güne
çıkarttık günleri. Yazlıkta Türkan
adında bir komşum var, bir gün
11’i çeyrek geçe geldi, özür
dileyip ertesi gün 11’den
on beş dakika önce geleceğini söyledi… ☺
Yakın çevrenizin
bu kahve oturmalarına yaklaşımı
nasıl? Bırak artık,
yoruldun demiyorlar mı?
Bu oturmaların
bana da iyi geldiğinin farkındalar. Eşim
rahmetli oldu, çocuklarım evli barklı. Yalnız
kalmak çok istediğim bir
şey değil, o yüzden daha çok
kendileri de kahveye misafirim
olarak destekliyorlar bu etkinliği.
Anadolu insanı, misafirperverliği ile bilinir.
Sizce bu geleneğimiz aşındı mı?
Ben kahve toplantılarıyla zaten bu geleneği sürdürmeyi
amaçlıyorum. Eskiden eve gelen düşman dahi olsa saygıda
kusur edilmez, gelen misafir evden kötü gönderilmezdi.
Şimdi de muhabbet ortamı oluşturarak birbirimize destek
olmaya çalışıyoruz. İnsan anlaşılmak üzere yaratılmış bir
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varlıktır, biz bu toplantılarda birbirimizi dinliyor, derdimize çare
olamasak bile birbirimizi anlıyoruz. Günümüzde pek kalmadı tabii
misafirperverlik, kimseye çat kapı gidemiyorsun mesela eskisi gibi.
Çoluğunu çocuğunu komşuya yollarken iki defa düşünüyorsun ama
biz bu geleneği sürdürmeye çalışıyoruz yine bir şekilde.
Siz sahip olduğumuz kültürü yaşayan ve yaşatan bir isimsiniz.
Peki gençlerle olan iletişiminiz nasıl? Bildiklerinizi onlara da
öğretme gibi bir gayretiniz var mı?
Gençlerle iletişimim çok güzel. Yaşım 90 olduğu için torunlarımın
çocuklarını bile gördüm çok şükür. Hep sevdim çocukları. Kendi
çocuklarıma emek vererek bir yerlere gelmeyi aşıladım hep. Şimdiki
aileler çocuğun yaşı yirmiye değmeden altına arabasını, cebine son
model telefonunu veriyorlar. Çocuğun çabalamak için bir sebebi
kalmıyor. Ben çocuklarımı okuttum, hepsini meslek sahibi ettim;
kendileri çalışarak kazandıkları paralarla sahip oldular evlerine,
arabalarına. Bakın bu çocuğu sevmemek değil. Gerektiğinde maddi
ve manevi desteği her zaman verdim. Ama hak ederek bir şeyleri
elde etmenin zevkini de tatsınlar istedim. Şunu da ayrıca her zaman
gençlere öğüt olarak söylerim: Sevin ve sevilin, dünyadaki en
güzel şey sevmek ve sevilmektir…
Hayattaki en büyük ‘iyi ki’niz nedir?
Bizim Maraş’ta kızları dışarıya vermezler. Hep akrabaya
verirler ki kız dışarıya gitmesin. Askere vesaireye de vermezlerdi; dansa götürür, baloya götürür, açık gezdirir diye.
Benim eşim de yedi kat eldi ve askerdi. Maraşlılar tabii ayağa
kalktı. Babama sitem ettiler, ‘’Biz kızın okulunun bitirmesini
bekliyorduk, ele kız mı vereceksin?’’ diye ama nasip oldu ve
evlendim subayla. İyi ki de evlenmişim. Hayattaki en büyük
‘iyi ki’m budur. Çok mutlu ve huzurlu bir evlilik geçirdim.
Karşılıklı olarak birbirimizi hoş tuttuk. Kayınvalidem, görümcem, eşimin erkek kardeşleri olsun hepsini 19 yaşında idare
ediyordum ben. Şimdi görümcelerim vefat etti, kızları hayatta. İzmir’e ne zaman gitsem kızlar ‘’Annemin sevgili gelini,
hoş geldin!’’ derler. Allah’ın en güzel lütfu sevmek ve sevilmek. Ben de çok şükür ki çok seviliyorum. İftihar ediyorum
sevildiğim için.
En çok neyin hayalini kuruyorsunuz?
Bundan sonra çocuklarımın ve torunlarımın mutluluğunu görmek
en büyük hayalim. Onları mutlu görmek beni de çok mutlu ediyor…

Röportaj: Mehtap Efesoy
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Kültür-Sanat

Mustafa Kutlu’nun
2016 yılında çıkan hikâye kitabı
İyiler Ölmez, bir Anadolu kentinde bulunan kahvehanede yolları kesişen dört kader
ortağının hikâyesini anlatıyor. İyilik, yoksulluk ve merhamet duyguları etrafında kurgulanan eser; Sıtkı, Civan, Fotoğrafçı Sarhoş Mustafa ve Doktor’un birbirleriyle ve etraflarındaki
insanlarla olan ilişkileri üzerinden biçimleniyor. Yaşadıkları acı tecrübeler
neticesinde aşktan yüzü gülmemiş üç sevda ve bir kader vurgununu, yine kaderin çizdiği bir kıraathanede
buluşturan kitap, sade ve yalın anlatımının yanında okuyucuya betimleme yapma şansı da sağlıyor.
“Kapı açıldı, biri içeri girdi. Onunla beraber yağmurun kokusu, fırtınanın ayazı.” diyerek İyiler Ölmez hikâyesine başlayan
Mustafa Kutlu, kıraathane betimlemesiyle okurunu olduğu yerden alıp kahvehanedeki bir sandalyeye oturtuyor adeta.
Hikâye sevda vurgunu Sıtkı ile başlıyor. Anadolu’dan İstanbul’a göç edip kapıcılık ve ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini
sağlamaya çalışan, yoksul bir ailenin tek çocuğu olan Sıtkı, resme büyük bir ilgi duymaktadır. Ancak talihsizlikler bir türlü peşini bırakmadığı için bu yeteneğini ortaya çıkaracak ortamı bulamaz. Bunun yanında Sıtkı uyuşturucu baronu olduğunu sonradan
öğreneceği zengin bir adam için resimler yaparken kızı Sevda ile tanışır. Ancak Sıtkı, Sevda’nın gösterdiği vefasızlıklar sebebiyle
aşkını bırakıp kendisini Hacı Kadir’in kahvehanesinde bulur. Mustafa Kutlu, Sıtkı’nın hikâyesini anlatırken kitabın bütün akışına
sirayet eden Yeşilçam havasını okuyucunun da sezdiğini önceden fark etmiş olacak ki bunun dışına çıkmanın zor olduğunu çünkü
hayatın gerçeği olduğunu vurgulayarak: “Kapıcının oğlu. Oh tam Yeşilçam. Olamaz, kapıcının oğlu olamazsın. Neden? Çok klişe oluyor. Ne yapayım yani, yalan mı söyleyeyim.” şeklinde ikazlarda bulunuyor. Bu vesileyle kitabı okurken karakterlerin birbirleriyle olan
diyaloglarının yanında yazarın da okuyucu ile diyalogda olduğunu fark ediyoruz.
Civan öyküsünde de yine yoksulların dünyasını yansıtır Mustafa Kutlu. Evliliğinin ilk aylarında iyi anlaşan bir anne-babanın oğlu olan
Civan, daha sonra alkolik babasının dayaklarına dayanamayan annesinin başkası ile gitmesiyle annesiz kalır. Mahalledeki komşuları
tarafından büyütülen Civan, pek çok işte çalışır. Serpilip büyüdükten sonra Destegül isimli bir kıza âşık olur. Ancak kimsesiz ve fakir
olması sebebiyle kızı vermezler. Civan’ın yolu kendisi gibi aşktan mustarip Sıtkı’yla Hacı Kadir’in kahvesinde kesişir.
Fotoğrafçı Sarhoş Mustafa’nın öyküsü de yine başka bir acı olarak karşımıza çıkmaktadır. O da çeşitli zorluklardan geçerek hayatını devam ettirmeye çalışır. Fotoğrafçılığı kendisinden öğrendiği babası hapse girmiş, ardından vefat etmiştir. Bu acıya bir
de aşk acısı eklenince meczup olan Kör Mustafa ile Sıtkı’nın yolu ise Kör Mustafa’nın fotoğrafçı dükkânında kesişir.
Ekibin dördüncü kişisi Doktor’dur. “Cuma Doktoru” olarak isimlendirilen Doktor Atalay da yardımı, iyiliği çok seven biridir. Zengin bir hayat sürmesine rağmen hayatla tanışmamış olan Doktor, başına gelen talihsiz olaylar
sebebiyle tayinini aldırarak taşra kasabasına gelir. Diğerleriyle de burada, Hacı Kadir’in kahvehanesinde
tanışır. Zaman içerisinde çok sıkı dost olan Sıtkı, Civan, Sarhoş Mustafa ve Doktor’un sonu yine iyilik
yolunda biter. Kitabın son bölümü Dörtler Makamı’nda bu dört arkadaşın iyilik yolunda
biten hayatları anlatılır. Ancak onların ölümü dahi iyiliklerin devam etmesine
vesile olur.

“Böyledir. Bizde iyiler ölmez.
Evliya olup aramızda yaşarlar.”

Havva Kotan
Sosyolog
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Ev Yapımı Lezzetler

Sıcak havalara veda etmeden en doğal
dondurma tarifini yapmaya hazır mısınız?
Bayramdı, seyrandı, tatildi derken koskoca yazı,
dondurma tarifi vermeden geçirmişim.
Şimdi tarifini vereceğim dondurmanın içinde süt YOK,
şeker YOK, lezzet ÇOK.
Hem küçüklere hem büyüklere, şekersiz beslenenlere,
kilo vermek isteyenlere; bu tarif herkese. Hep birlikte
mutfağa girin, hazırlayıp güzel anılar biriktirin. Sıcaklar
bitmeden muhakkak deneyin.
Umarım yaz tatiliniz güzel geçmiştir. Depoları fullediysek artık okullar açılabilir. İkinci tarifim beslenme çantaları için hazırladığınız sandviçleri süsleyecek çok lezzetli
bir fıstık ezmesi... Dikkat edin bağımlılık yapabilir. ☺
Yeni eğitim-öğretim yılı tüm öğrenci, öğretmen ve
anne-babalara hayırlı olsun.
Beslenme çantaları sağlıklı yiyeceklerle dolsun.

ÇİKOLATALI ŞEKERSİZ DONDURMA
Malzemeler

• 3 adet dondurulmuş muz
• 2 yemek
kaşığı kakao
• 3 yemek
kaşığı fıstık
veya fındık
ezmesi
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Yapılışı

Tüm malzemeler güçlü bir mutfak robotunda karıştırılır, buzlukta en az 5 saat dondurularak
servis edilir. Dilerseniz plastik
dondurma kalıplarında dondurarak da servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.

Ev Yapımı Lezzetler
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Malzemeler

• 2 su bardağı
yer fıstığı
• 1 fiske tuz
• 1 yemek
kaşığı sıvıyağ
• 1-2 tatlı
kaşığı bal

Yapılışı

tıklar tahin kıvamıSoyulan ve kavrulan fıs
bir mutfak robotunna gelene kadar güçlü
ıyağ eklenerek
da çekilir. Bal, tuz ve sıv
.
ilir
karıştırmaya devam ed
dde olmadığı
ma
bir
Not: İçinde koruyucu
ma
lan sı ve 1 hafta
için buzdolabında sak
lir.
içinde tüketilmesi öneri
Afiyet olsun.
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BEYAZ GECELER
Batmayan güneş, kilometrelerce
uzunluktaki nehirler, sonsuzmuş
izlenimi veren deniz ve hayat veren
ormanlar…
Rusya’yı birkaç sözcük ile ifade
etmek isteseydik bunları söylerdik
kuşkusuz. Dünya’nın yüz ölçümü
bakımından en geniş ülkesi olan
Rusya, güneş batmayan toprakları ile doğanın farklı yüzlerini
keşfetmek isteyenler için büyük bir
hazine. Çekmeköylü hemşehrimiz
ressam ve ebru sanatçısı Gülseren
Sönmez de ressam arkadaşlarıyla
bir araya geldi ve tam 11 farklı
zaman diliminin yaşandığı bu köklü
ülkeyi keşfe çıktı. İşte bembeyaz
gecelerin renkli manzaralarından
kalemine dökülenler…
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1.GÜN: ANKARA - İSTANBUL – ST. PETERSBURG
Yıllardır beyaz geceleri merak ediyordum. Beyaz gece neydi, beyaz gece
olur muydu? Beyaz gece ne menem şeydi! Aklımda takıntı halindeydi.
Ressamlar olarak, Ressam Hasan Pekmezci başkanlığında toplanarak Abidin
Lütfü Demir’le Dünya’yı Geziyoruz grubuna katılmaya karar verdik. Aynı
düşüncede olan ve birbirini yakından tanıyan insanlarla beraber olmak
harikaydı. 13.25’te uçağımız havalandı, 17.50’de St. Petersburg’a indik.
Ülkeye giriş işlemlerini yaptırdıktan sonra gemiye vardık. Bembeyaz, pırıl
pırıl Nikolay Karamzin adlı gemi bizi bekliyordu. Gemimize binerken bizi
sevgiyle karşılayan dünya güzeli Rus kızları ve erkeklerinin tepsi içinde sundukları ekmeklerden bir parça koparıp tuza batırıp yiyerek gemiye bindik.
Rus arkadaşım Tatyana’ya tuza ekmek batırma ritüelini sorduğumda “Hoş
geldiniz“ anlamına geldiğini, düğünlerde de damat ve gelinlerin birbirlerine tuza batırdıkları ekmekleri yedirdiklerini, bu davranışla da mutluluk,
huzur içinde beraberlik dilediklerini anlattı.

Gezi Yazısı

Gemideki yemekhanede oturacağımız yerler tespit edildi. Her masa
6 kişilikti. Gemide kaldığımız sürece
yemek masasındaki arkadaşlarımız
değişmedi. Ayrıca bizden başka
birçok ülkeden insanlar vardı. İlk kez
Rus yemekleriyle karşılaşıyorduk.
Çorbaları lezzetli fakat su gibiydi.
Diğer yemekler ve tatlılar bizi Çin’de
olduğu gibi üzmedi.

Nikolay Kanamzin
Gemisi'ne Binerken
Ekmek ve Tuz İkramı

Adımıza ayrılmış kamaralarımıza
yerleştik. Rehberimiz gemi hakkında
bilgi verdi ve geminin bölümlerini
tanıttı. Gemimiz 4 katlı, kamaralar
ödediğimiz ücretlere göreydi. En pahalı yerler en üst katlardı. Kamaralar
çok küçüktü. Banyo, lavabo ile birlikte
1 metrekarelik bir alandı, ancak bir
kişinin sığabileceği kadardı. Halı kaplı
olan kamara benim sağlığım için çok
tehlikeliydi. Astım fıs fısıyla yaşıyordum. O nedenle güvertede açık havada şezlonglara uzanmak hoşuma
gidiyordu, sağlığım için de gerekliydi.
Güvertede uzun uzun sohbetler edip
kitap okuyorduk. Geminin 175 kişilik
yemek salonu, 200 kişilik toplantı
ve konferans salonu, 80 kişilik bar –
restoran bölümü, 25 kişilik okuma
odası, doktor odası, çamaşırhane,
satış reyonu ve güvertesi vardı.
Rehberimiz gemimizin kanal gemisi olması nedeniyle 16,5 metre
genişliğinde 200 metre uzunluğunda
olduğunu, daha büyük gemilerin
kanaldan geçemediğini anlattı.

Yemekten sonra hep beraber St.
Petersburg sokaklarını arşınladık.
Caddelerin genişliği dikkat çekiciydi.
Yüzyıllar önce tasarlanmış yollar,
sanki çoğalıp gelişen dünya insanı
düşünülerek yapılmıştı. Bu şehri Çar
Petro (Ruslara göre Büyük Petro)
kurmuştu. Şaşırarak kendi yurdumla
karşılaştırdım. Yurdumda bu kadar
geniş yollar yoktu. O geniş yollarda
yaptığımız keyifli gezintiden sonra
gemimize döndük.
St. Petersburg sokaklarında yürümeye başladığımızda da dönerken de o
geniş yolun tam ortasından boydan
boya geçen, elinde şemsiyesiyle
‘’leydi’’ye benzeyen, kılık kıyafetiyle
farklı bir kadın vardı. Rehberimize
‘’Bu kadın geziye başladığımızda da
vardı.” dediğimde rehber; “Hocam 10
yıl sonra da gelseniz, vefat etmezse
bu caddede bu hanımı bulursunuz.

Derler ki başından bir aşk macerası
geçmiş, aklını yitirmiş. O günlerden
sonra, kendini leydi zannedip sokakları arşınlamaya başlamış. O, bütün
gün bu yolu arşınlar.” dedi.
Gemimize geldiğimizde Volga
turumuz da başlamış oldu. Valday
tepelerinden doğup Hazar Gölü’ne
dökülen, 35 bin km uzunluyla Avrupa’nın en büyük nehri olan İdil (İtil
ya da Volga) üzerindeydik. Volga, Fin
kökenli valkea (beyaz); ak sular, beyaz
nehir anlamına gelmekteydi.
Gittiğimiz yoların ancak 3’te 1’i
Volga üzerindeydi. Birçok göl ve
farklı ırmaktan geçiyorduk. Volga’nın
adının büyüklüğünden ötürü tur ona
atfedilmişti. Gemimiz bu tur boyunca
128 km yol kat etmiş, 16 kez kanala
girmiş, asansörlere binmiş, su pompalarıyla yükseltilerek yoluna devam
etmişti. Moskova’ya geldiğimizde St.
Petersburg’a göre 234 metre yükselmiştik.

2. GÜN: ST. PETERSBURG
Sabah kahvaltısından sonra otobüslerle panoramik şehir gezisi
yaptık. Alexander Nevski Manastırı’nı
gezdik. Manastır’daki yaşam hakkında bilgiler aldık. Nevski Prospekt
Caddesi, Kont Strogonof Sarayı, Saray
Meydanı, Kışlık Saray, St. Isaac
Katedrali, Smolny Manastırı,
Aniçkov Sarayı ve Köprüsü,
2. Alexander Kan Kilisesi’ni
panoramik olarak gezdik. O
arada izlediğimiz her birim
için öyküler dinledik. Sarayların estetik güzelliği bizleri
hayran bırakırken Kan Kilisesi’nin öyküsü sanki kanımızı
dondurdu. Öğle yemeğinden
sonra Hermitage Müzesi’ne
gittik. Müzedeki rehber, o koca
müzede başka bir resim yokmuş gibi
Leonardo’nun 3 resmini göstermek
için uçarcasına koşuyordu. Bizleri
de peşinden koşturdu da koşturdu.
Üç küçük Leonardo resmi müze ve
rehber için çok önemliydi. Müzedeki
o güzelim resimlerin önünden uçarcasına geçtiğimiz için (arada çektiğim
fotoğraflar olmasa) hiçbirini hatırlayamayacaktım.

Volga Nehri
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Hermitage Müzesi bütün dünya
insanlarının hücumuna uğramıştı
sanki. Louvre Müzesi’ni bile
hiçbir zaman bu kadar kalabalık
görmemiştim. İnsanları yarıp
müze rehberine ulaşmamız zor
oluyordu. Dünyanın en büyük
müzelerinden birindeydik.

Ermitaj Müzesi

(The State Hermitage)
Rusya’nın Saint Petersburg şehrinde bulunan, Çariçe II. Katerina
tarafından 1764 yılından kurulan
Ermitaj Müzesi (Hermitage Museum) dünyanın en büyük ve en eski
müzeleri arasında yer alır. Ayrıca
büyük çoğunluğu tablo olmak
üzere, 3 milyondan fazla esere
ev sahipliği yapmaktadır. Leonardo da Vinci, Rembrandt, Peter
Paul Rubens, Francisco Goya,
Michelangelo, Van Gogh ve Pablo
Picasso gibi dünyaca ünlü birçok
ressama ait tabloyu incelemek
isterseniz mutlaka ziyaret etmeniz
gereken müzeler arasındadır.
Gemiye döner dönmez, gemimiz
Mandrogi’ye hareket etti. Hava
kararmıyordu. Etrafı gün ışığında
izliyorduk. Nehir boyunca bir tek
toprak parçasına rastlamıyorduk.

Hermitage Müzesi (Kışlık Saray)
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Hermitage Müzesi

St. Isaac Kathedrali - St. Petersburg

Her taraf yemyeşildi.
Pek çok da adacık vardı.
Türkiye saatine göre gece
yarısıydı, ırmağa girenler,
piknik sepetleriyle ırmak
kenarına gelenler, oturmuş yemek yiyenler vardı.
Köy ve kasabaları gemimizden izleyerek geçiyorduk. Rus köyleri rengarenk
boyalı halleriyle yeşillikler
arasından neşe saçıyordu.
Gökyüzü pırıl pırıldı. Açık
havada akıp giden gemi
içinde doğayı izleyerek
yolculuk etmek harika bir
olaydı. Yurdumuzda hiçbir
zaman rastlayamayacağımız bir doğa olayıydı.
İşte o zaman dünya yuvarlağının ve 23,5 derecelik
eğimin nelere kadir olduğunu görüyor, yaşamın
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hazzına varıyorduk. Dünyanın 23° 27’
paralelindeki “yengeç” dönencesine
yakın olan yurdumuzdan uzaklaşmış,
66° 33’daki “kutup” dönencesine
gelmiştik. Kutup dönencesi için 6
aylık gündüz dönemi başlamıştı. Her
an gündüz olduğu için gece gündüz
arasında ısı farkı da yoktu. Doğayı
içimize çekercesine izliyor, dönence
-ler, paraleller arasındaki farkı
yaşayarak öğreniyorduk. Zamanla
6 aylık gecede uzun uzun uyuyan
kutup dönencesindeki insanların 6
aylık gündüzde kolay kolay uyumadıklarını yaşayarak öğrenecektik.

3. GÜN: MANDROGİ
Gemide sabah kahvaltısından sonra
gemi kaptanı; gideceğimiz limanlar,
katedraller ve gideceğimiz su yolları, su asansörleri hakkında
bilgi verdi. 11.30’da
Mandrogi’de olduk.
Rengarenk Rus ahşap
binalarının yer aldığı
yemyeşil Mandrogi
Köyü’nde serbest
zaman verildi. Çok
küçük olan bu köyü
gezmek çok kolay
oldu. Köyün en önemli
özelliği, dünya güzeli Rus
kızlarının el işleri ve kürk
(atkı, şapka, manto
vb.) satmalarıydı.
Köyün mini hayvanat bahçesini de
gezdik.

Öğle yemeğini gemimizde yedikten
sonra Kiji’ye doğru yol aldık. Gemide
Rusça dil dersi ve Rusça şarkı dersleri
başladı. Artık gönüllü arkadaşlarla
derslere katılıyorduk. Bu dersleri
diğer ülke (Fransız, İspanyol, Çinli)
vatandaşlarıyla birlikte aldık. Dersler
her gün muntazam devam etti.
St. Petersburg’tan ayrıldıktan sonra
Moskova’ya gidinceye kadar 16
su asansörünü görüp heyecanlanacaktık. Gemimiz kanala girip
yükselmeyi beklemeye başlayınca
etraftaki su pompaları da çalışmaya
başladı, su asansörlerinin gemimizi
yükseltmesini izlemeye başladık.
Çocuklar, gençler, yaşlılar geminin
bir ön burun tarafına, bir kıç tarafına
çığlıklar atarak koşuyorduk. Hepimiz
heyecan içindeydik. Hayatımızda
yaşadığımız en değişik, en
heyecan verici olaydı. Gemi
iyice yükseldikten sonra
ileri atılırcasına, yüksekte olan nehirde
ilerlemeye başladı.
Bu heyecan verici
olay, bizi ilk kez
karşılaştığımız,
doğa ve insan
yapısı bileşkesinde
buluşturdu. Ruslar
ataları olan Çar Petro’nun
dileğini yerine getirmişti.
Ruslara göre o, Büyük
Petro’ydu. Büyük Petro, Baltık Denizi’ni
Karadeniz’le
birleştirmek istiyordu. Bugün onun bu
dileği gerçekleşti.
Hayal etmek gerçeğe
giden en doğru yoldu.
Çar Petro (1672 - 1725)
yılında Moskova'da doğdu
ve kendi kurduğu Saint-Petesburg’ta (Leningrad)
1725 yılında öldü. Rusya’yı
Avrupalılaştırmak için
çalışmalar yaptı. Kendisi
Hollanda ve İngiliz gemi tersanelerinde sıradan bir işçi

gibi kaçak çalışmış, onların kültürlerini kendi yurdunda da uygulayarak
gelişmeyi sağlamış, büyük bir ordu
ve donanma kurmuştu. “Diğer ülkeler
almış başını gidiyor.” sözü onundur.
“Sulh zamanı diğer ülkelerin bilim
adamlarından faydalanılmalı, bilgiler ülkemize kazandırılmalı. Savaş
zamanı sakin, akılcı davranılmalı,
diğer ülkelerde kargaşa yaratmak
görevimiz olmalı.” diyen bir liderdi.
Eğer Petro yapay zekayı tanısaydı, bu
konuda önce kendi çalışır, teknolojinin yurdunda gelişmesi için elinden
geleni yapardı. O Deli Petro’ydu.
Deliliği de üstün zekasından, korkusuz, cesur, çalışkan olmasından;
gözü pekliğinden, yürekliliğinden
geliyordu. Eğer Volga turuna giderseniz St. Petersburg yakınlarında bir
gemi üzerinde Çar Petro’nun devasa
heykelini görürsünüz. Öğrendiğimiz
kadarıyla şu anki Rus Lideri Putin de
Büyük Petro’ya hayran…
Gülseren Sönmez’in Rusya izlenimleri,
önümüzdeki sayıda kaldığı yerden devam edecek…
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ALEMDAĞ’DA BİR CEVELAN
1895 yılında Servet-i Fünun gazetesinin
sahibi Ahmet İhsan öncülüğündeki bir
grup gazeteci, Alemdağı bölgesine
geziye çıktılar. Bu gezi sırasında
yaşadıklarını ve izlenimlerini de
Servet-i Fünun’da yayınladılar. Servet-i
Fünun’un iki sayısında “Alemdağ’da Bir
Cevelan” başlığı altında yayınlanan yazı
şöyledir:
“İnsan mevsim-i baharda nasıl meftûn-ı
çemenzar ise sıcak havalarda dahi büyük
ağaç sayelerinin öyle müştâkıdır. Serin
rüzgârın hubub eylediği zaman-ı şemsin
inikâs-ı muharrikinden masun kalmak
üzre bir büyük ağaç sayesine oturuldu
mu hissolunan mahzûziyyet pek latif
olur. İşte bunun içindir ki mevsim-i sayfta
İstanbul halkının en kıymetli addeylediği
cevelan Alemdağı ormanıdır, yalnız bir
müşkilat varsa o da Alemdağı’na öyle
ha denince gitmek kâbil olmamasıdır,
zira oraya doğru bir tenezzüh-ü zevkperverâne icrası birkaç günü feda etmeğe,
saatlerle yola tahammül eylemeğe
mütevakkıf bulunuyor.
Şu müşkilâtı iktihâm ederek dünyanın
en güzel meşceresinden madûd olan
Alemdağı’na gitmeği çoktan beri emel
edinmiştik; meğer kısmet bu bayram
tatilinde imiş ki bayramın üçüncü günü
akşamüzeri levâzım-ı seferiyeyi tedarik
ederek hanemizden müfârekât eyledik.
Alemdağı’nda cevelan icrası fikrime ilk
tebadür ettiği zaman şu tenezzühü tam
resimli gazetecice yapmayı da beraber tasmim etmiş idim. Onun
için zaman-ı hareketten evvel

tanzim eylediğimiz levâzım-ı defteriyenin ser-bâlâsında “fotoğraf takımı” ve
“hokka-kalem kâğıt” kelimeleri yazılmış
bulunuyor idi.
Bütün mevsim-i şitâda gabar-ı metrûkiyet altında kalan fotoğraf âletini
ihtimâm-ı mahsusla temizledim, şasilere
camları taktım; çantasına yerleştirdim:
Yanı başına defter-i hissiyatı da terfik
eyledim; camlar hassas eczası sayesinde
ormanın manâzır-ı muhtelifesini
zabteyleyecek, defter ise muharrir-i acizin
müşahedatını şâmil olacak idi. İşte şu
sayede hem nazarınız matuf bulunduğu
makale-i cevelaniyeyi okuyorsunuz, hem
gazetemizin sahâif-i meyanına giren
Alemdağı resimlerini temâşâ eyliyorsunuz.
***
Alemdağı cevelanı birkaç türlü icra
olunur. Ya pek çokların yaptığı gibi nısfü’lleylide hareket eder, şafakla ormana
varır, oradan akşamüzeri arş eyler, ertesi
gece yarısı yerinize gelirsiniz. Yahut bizim
gibi akşamdan yola çıkar, ormanda
birkaç gece geçirdikten sonra evlerinize
dönersiniz. Şu iki şıktan başka hayvanla
bir kaç saat gidip gelmek de vardır; hatta
ormanda bulunurken müsadif olduğumuz velospit süvarileri gibi hayvandan
daha seri’ Alemdağı cevelanı icrası da
kâbildir. Üsküdar’dan itibaren altı yedi
saat yol zahmetine katlandıktan sonra
ormanda cüzi müddet geçirir geçirmez
tekrar dönüvermek öyle pek kolay kabul
olunur meşakkatlerden olmadığı için
biz Alemdağı cevelanına karar verirken
ormanın sâyebân ağaçları altında hiç

olmazsa iki gece geçirmeyi de tasvip
etmiş idik; onun için yanımızda üç günlük
nevalemiz, geceyi geçirmeye mahsus
çadırımız, taze yemek pişirecek aşçımız,
hatta orman dâhilinde gezerken fotoğraf
takımımızı, sair yükümüz taşıyacak
merkebimiz bile var idi. Vasıta-i nakliyemiz ise, öküz arabaları idi.
***
Cuma sabahı, saat 9.
Bülbüllerin âhenk-i latifi dün sabah beni
pek erken uyandırmıştı; çadırdakilerin
uykusunu bozmak istemeyerek çantamın
gözünden kalemi kağıdımı alınca gayet
cesim bir meşe ağacının dibine oturdum.
Evvelsi akşam vakt-i harekette hava
birdenbire kararmış, hafif yağmur da
başlayarak mehtabı kâmilen hükümsüz
bırakmış olduğu için Kısıklı’dan ta orman
medhaline kadar süren yolda nim-i zulmet içinde gelmiş idik; bir defa ormana
girdikten sonra karanlık büsbütün kesb-i
kesafet etmiş idi. Onun için gece saat
üçte muvasalat edip de çadırımızı kurduğumuz mevki, etrafının halini o gece
hiç görmemiştim. Hâlbuki akşam bizi
mahzun eden hava dün sabah fevkalade
küşade ve latif idi, ziya-yı şems eflake
ser çekmiş meşelerin dalları arasından
zir-i zemine irice elmaspareler gibi inikâs
eyliyor idi. Binaenaleyh ormanda konak
ittihaz ettiğimiz noktayı ancak muvaseletin ferdası temaşa eyleyebilmiş idim. Olduğum yer bir yokuş üzerinde idi, yokuş
bir hayli aşağı indikten sonra bir boğaz
teşkil edip karşı tarafa doğru tekrar
yükseliyor, her tarafında zemin, irtifaı
fevkalade bir mertebeye vasıl olmuş
gayet cesîm meşe ağaçları ile mestûr bulunuyor. Meşeler sütun gibi müstakimen
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yükselmişler, bu sütunlar göz alabildiği
kadar birbirini velî ederek devam edip
gidiyor:
Sema ağaçların dalları arasından parça
parça güç tefrik olunuyor. Önümüzde,
uzağımızda, karşımızda birtakım arabalar duruyor, onların halkı da bizim gibi ya
çadırda yahut tente altında bulunuyorlar
iki sath-ı meilden müteşekkil derenin
ortasında içine merdivenle inilir bir çeşme
var, burada iki oluktan akan su meşhur
“Taşdelen” suyudur. Çeşmenin yanı
başında köy manzaralı bir ufak kahve
görünüyor: Oradan gelen bir fincan
kahveyi içerek derin bir istiğrâka daldım.
Bülbüllerin ahengi, ormanın manzarası,
zeminden, ağaçlardan dağılan revâyih-i
latifenin tesiri, sabahın hal-i câvidânîsi
bu istiğrâkımı artırıyor idi. Hakikaten bir
hayat-ı taze buluyor idim.
***
Biraz sonra refiklerimiz de uykudan
kalktılar, sabah keyfini hakkıyla getirmeye meydan bırakmadan bir cevelan-ı
sabaha karar verdik; merkebe fotoğraf
takımını kahvaltıyı yükledik, Taşdelen
suyu ile yüzümüzü gözümüzü yıkadık,
kahvehanenin önünden giden güzel bir
orman caddesini tuttuk. Bu cadde bizi
doğruca Alemdağı Köyü’ne götürecek
idi. Caddemizin iki tarafını yine o cesîm
ağaçlar birbirine gayet sık olarak ihâta
etmiş, göz alabildiği kadar uzaklara gitmiş idi. Gittikçe ısınmakta olan güneşin
tesirini hiç hissetmiyorduk. Latif bir
saye içinde idik. Kahvehaneden itibaren
gittiğimiz yol tekrar diğer cihete inmeye
başladı, orada bir de ufak köprüye müsadif olduk, manzara o derece ruh-fezâ
idi ki, derhal fotoğrafın dürbününü köprü
üzerinden koruluğa doğru tevcih eyledik;
birinci sahifemizde seyreylediğiniz resim
meydana geldi.
Bu köprüden Alemdağı Köyü on dakikalık bir mesafededir; köye kadar hemen
koruluktan hiç çıkmadık, köy ise dört
tarafı ormanla çevrili fevkalade ruh-fezâ
bir mevkide kâin idi. Buraya İstanbul’un
muhtelif noktalarından pek çok zevat
geldiği için onların himmeti sayesinde
köy iyice kesb-i umran etmiştir; güzel
kahvehaneler, evler ve misafirhaneler
var. Kahvehanelerle köy medhalini
görüntülemek üzere bir kıta resim gelecek
nüshamızda görüşlerinize sunulacaktır.
Alemdağ Köyü en latif tebdil-i âb ve hava
mevkiidir; zira tebdil-i âb ve havadan
maksat ceyyit hava ile saf sudan ibaret
olduğuna nazaran İstanbul civarının
hiçbirinde buradaki kadar ceyyit hava,
saf su bulunamaz. Ormanların en birinci

özelliği havayı tasfiye etmesidir;
binaenaleyh köyde teneffüs olunan
hava her türlü mevadd-ı muzırradan ârîdir. Suların en alası ise
ormanlarda kayalardan çıkanlardır;
Taşdelen suyu kadar saf vasıflara
sahip başka bir kaynak suyu bulmak mümkün değildir. Hülasa burada insan havanın safını teneffüs
eder, suyun halisini içer, Alemdağ’ı
gibi eşsiz bir orman derununda
cevelan ederse tabii en mükemmel
devayı bulmuş olur.
Köyden biraz nevale tedarik eyledik,
yine geldiğimiz yolu tuttuk; zira
arkadaşımızdan birisi:
Ormanda sakın caddelerden
ayrılmayın, sonra saatlerle dolaşır
da içinden çıkamaz, kaybolursunuz demiş idi; ormanda yolunu
kaybedip de taraf taraf dolaşan bir
adam kadar gülünç şey olmayacağı
için yine biz caddeyi tuttuk; hâlbuki
kısmet de yol kaybetmek bile varmış.
***
Dün öğleden sonrasını ormanın şimal
tarafında bir büyük gezinti ile geçirdik.
Şimal dedim de hatırıma geldi, ormanlarda elde pusula bulunmazsa tayin-i cihet
pek kolaydır, onun için kapalı havalarda hatta gece bile orman dâhilinde o
ormanın ağaçları sayesinde tayin-i cihet
kâbil olur. Ağaçların üzerlerindeki yosun
kadar sağlam pusula olmaz. Bu yosunlar
her tarafta şimale müteveccihtir. Binaenaleyh bizim öğleden sonradaki cevelanımızda ağaçların yosunsuz tarafını
önümüze alarak dolaştık, o sayede semt-i
şimali hemen hiç inhirafa uğratmadık.
Yolumuz bizi evvela Mütevelli Kuyusu
denilen bir yerden geçirdi ki burada derin
bir musluktan gayet güzel su akıyor. Dediklerine nazaran sabahleyin ziyaret eylediğimiz köye kadar gidiyor imiş. Mütevelli
Kuyusunun az ilerisinde yol derin bir
dereye iniyor ki bu noktadan gayet soğuk
bir su çıkıyor. Suyun çıkış yeri fevkalade
büyük kayalar altından olduğu için
manzarası şayan-ı temaşadır. Vaktiyle bir
takım sariklerin (hırsızların) bu kayalar
içinde sakladıkları emval-i mesrukadan
(çalıntı mallar) kinaye olarak ismine Mal
Kuyusu tesmiye etmişlerdir. Menbaın
başına geldiğimiz zaman güneş semt-i
re’sden gurup tarafına inhiraf ettiği için
büyük kayaların fotoğrafını almayı ferdayı ta’lik ederek (erteleyerek) yolumuzda
devam eylemiş idik.

Yol gittikçe sık ve sarp koruluğa giriyor ve
zemin dik bir yokuşla yükseliyordu. Saat
gündüzün en sıcak zamanına müsadif
olduğu halde şu dik ve sarp yollarda
hararetten eser hissetmiyorduk. Hatta
bazı yerlerde üç beş arkadaş el ele verip
birbirimizden istiâne etmedikçe (yardım
almadıkça) kat’-ı mesafe eyleyemiyorduk.
Hatt-ı hareketin gittikçe irtifalanması
ara sıra pişegahımıza öyle manzaralar
arz ediyordu ki temaşasıyla hep birden
hayran kalıyorduk.
Tuttuğumuz şimal yolu meğer bizi dağın
en mürtefi’ zirvesine kadar çıkaracak imiş,
koruluk arasından şu mürtefi’ zirvenin
bulunduğu noktayı görünce oradan
nazar-ı temaşanın pek uzaklara kadar
gidebileceğini düşündük. Çıplak halde
bulunan şu tepeye behemehâl çıkmayı
kararlaştırdık. Korudan tepeye kadar
etraf hep fundalık idi. bunların arasından
geçmek müşkilatını tepede pîşe-gâhımıza çıkan manzara onu tattırmamış olsa
idi çok hayıflanacak idik.
Tepeden etrafa atfolunan nazarda
Çamlıcalar, Marmara, İzmit Körfezi,
Anadolu Ovaları, Bahr-i Siyah’ın hüzün
verici rengi, Beykoz tepeleri gibi geniş bir
ufuktan sonra inişli çıkışlı arızalı bir zemin
üzerine yayılmış ve yeşil rengi ile gözleri
kamaştıran Alemdağı Ormanını bütün
güzelliğiyle gösteriyor, bu ormanın ötesine berisine serpilen birkaç köy ve çiftlik
manzaraları da panoramaya bir başka
güzellik katıyordu.

Yrd. Doç. Dr. Arif Kolay’ın İstanbul’un Yaşam Pınarı Çekmeköy isimli eserinden alınmıştır.
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Kahve Sanatı
Fransız Devlet
Bakanı Talleyrand’ın
“Şeytan kadar kara,
cehennem kadar
sıcak, melek kadar
saf, aşk kadar da
tatlı.” diye tanımladığı kahvenin
hem kültürümüzde
hem de günlük
yaşamımızdaki yeri,
yabana atılmayacak kadar önemli.
Güne iyi başlamak,
ayılmak, belki de
biraz keyif almak için
bir fincan kahveyi
elimize alırız.

Kahvenin tarihçesi, M.S. 850 yılına
dayanır. Her şey Kaldi
adında, Etiyopyalı bir
çobanın, güttüğü keçilerin
bir meyveyi yedikten sonra
canlanmalarını fark etmesiyle başlar. Kendisi de bu
meyveyi denemeye karar
vermiş, yedikten sonra
duyduğu güç ve mutluluk
çok hoşuna gitmiştir.
Daha sonra keşişler denemiş bu gizemli meyveyi,
ancak acı tadını beğenmediklerinden hepsini ateşe
atmışlar. Kısa süre sonra
lezzetli aroma burun deliklerine dolunca keşişler
çok meraklanmışlar ve
kavrulmuş meyvelerden
bir içecek demlemişler.
Öylesine güzelmiş ki
ortaya çıkan içecek, bunu
Allah’ın bir hediyesi olarak
görmüşler. Bütün gece
ayık kalmışlar kahveyi
içtikten sonra. Böylece
kahve tohumunun ünü,
kısa süre içinde bölgeye
yayılmış.
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Cariyelere Harem’de Kahve Pişirme Dersleri Verilirmiş
M.S. 1000 yıllarında kahve Yemen’de
üretilmeye başlanmış. Osmanlı İmparatorluğu Yemen’e doğru genişledikçe
Osmanlılar kahveyle tanışmışlar. 1517
yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın Yemen
Valisi olan Özdemir Paşa, lezzetine hayran
kaldığı kahveyi İstanbul’a getirmiş ve
sarayı kahveyle tanıştırmış. Türk kahvesini,
sarayın görkemli salonlarında, kırk kişilik
kadrolu kahveci ustaları sultana servis etmeye başlamış. Harem’de cariyelere güzel
kahve pişirme dersleri verilmiş.
İlk kahvehane 1550 yılında İstanbul’da
açılmış ve kısa sürede kahvehaneler,
insanların bir araya gelerek kahve içtikleri,
tartıştıkları, fikir alışverişinde bulundukları
ve iş konuştukları mekânlar durumuna
gelmiş.
1683’teki Viyana kuşatması sırasında, Osmanlılar arkalarında çuvallar dolusu yeşil
kahve tohumu bırakmışlar. Viyanalılar
ilk başlarda bunun deve yemi olduğunu
düşünmüşler; ama kuşatma boyunca
Türkleri izleyen gizli ajanlar, bu tohumların gerçek öyküsünü bildikleri için, kısa

sürede “Türk içkisi” içilmeye başlanmış. Girişimci bir Polonyalı bunlarla şehirdeki ilk
kahvehaneyi açmış. 1750 yılına dek, Batı
Avrupa’nın büyük bir bölümü kahvehanelerle dolup taşmaya başlamış.
Yazarların, bestecilerin ve aydın kesimin
toplanma yeri olan kahvehanelerin müdavimleri arasında Voltaire, Balzac, Beethoven ve Mozart da varmış.
İçeceğin yayılması ile kahve ağacı yetiştiriciliği hızla büyümeye başlamış. 17.
yüzyılın sonlarına doğru seralarda kahve
ağacı yetiştirme denemeleri başarılı
olmuş. Bu ağaçlardan biri 1714 yılında Paris’te XIV. Louis’e hediye edilmiş.
Böylece bu tek ağaç, milyonlarca kahve
ağacının atası olmuş.
Osmanlı’da ilk olarak Tahtakale’de açılan
ve tüm şehre hızla yayılan kahvehaneler
sayesinde halk kahveyle tanışmış. Günün
her saati kitap ve güzel yazıların okunduğu, satranç ve tavlanın oynandığı, şiir
ve edebiyat sohbetlerinin yapıldığı kahvehaneler ve kahve kültürü dönemin sosyal
hayatına damgasını vurmuş.

Köşe Yazısı

Türk Kahvesinin Ünü
Avrupa’ya Yayıldı
Saray mutfağında ve evlerde yerini alan
kahve, çok miktarda tüketilmeye başlanmış. Çiğ kahve çekirdekleri tavalarda kavrulduktan sonra dibeklerde dövülerek
cezvelerde pişirilmek suretiyle içiliyor
ve en itibarlı dostlara büyük bir özenle,
süslü fincanlarda ikram ediliyormuş.
Kısa sürede, gerek İstanbul’a yolu düşen
tüccarlar ve seyyahlar gerekse Osmanlı
elçileri sayesinde Türk kahvesinin lezzeti
ve ünü önce Avrupa’yı oradan da tüm
dünyayı sarmış.

Gerek Türkiye'de gerekse dünyada
peş peşe açılan kahve zincirlerinden
ötürü baristalık da önemli bir meslek
haline dönüştü. Baristaların hayatımıza
kattığı latte art, popülerliğini sosyal
medya platformlarının gelişmesine
borçlu diyebiliriz. Latte art, hazırlanan
kahvenin üzerine süt köpüğü ve kahve
kullanılarak yapılan desenin adıdır.
Türkçeye ''latte sanatı'' olarak çevirebili-

Zaman içinde Avrupa mutfağına giren
ve yepyeni metodu ile hazırlanan kahve,
güğüm ve cezvelerde pişirilerek Türk
Kahvesi adını almış. Şimdi ise bildiğiniz
üzere çok daha kolay yöntemler mevcut.

Gençlerin
Gözde Mesleği:

Barista
Günümüzde ise dilimize
yeni bir sözcük eklendi;
Barista. Barista olmak,
barista eğitimleri, barista
sertifikaları... Kulağımız giderek bu yeni terime alışsa
da baristanın tam olarak ne anlama
geldiğini bilmiyor çoğumuz. Barista,
aslında bizim bildiğimiz barmen demek
olup İtalyanca bir kelimedir. Barmenle
karışmaması için bu ifadeye ülkemizde
de barista denilmektedir.
Barista, kahve kültürünün gelişmiş
olduğu ülke olan İtalya'da kahveyi hazırlayan ve sunan kişiye denir. Yani barista,
kahvenin çekirdeğinden anlamalı, kahve
makinalarını kullanmayı ve başlıca ufak
arızalarını gidermeyi bilmeli, makinanın
günlük temizliği ve bakımını yapabilmelidir. Kısacası işletmenin barını
teslim edip gözünüzün arkada kalmayacağı kişidir barista. Bunların yanı sıra
sadece kahvede değil, soft içecekleri
hazırlamayı da bilmelidir.

riz. Son yıllarda baristalığın
yükselişe geçmesiyle latte art kavramı
da hayatımıza dahil olmuş oldu. Özellikle Instagram'da kahve fotoğraflarının
beğeni toplaması sayesinde kahveleri
süsleme sanatı diyebileceğimiz latte art
da oldukça trend oldu.
Kahveyi ve sunumu birbirinden ayıramayız, çünkü kahveyi ne kadar iyi
yaparsanız yapın, sunumunuz kötüyse
öncesinin önemi yoktur. Diğer türlü,
yapımınız kötüyse bunun için de espresso makinasının basıncının bozuk olması,
kahvenin ince veya kalın öğütülmüş
olması, sütünü fazla kaynatmanız,
kahveyi fazla veya az koymanız gibi
çeşitli sebepleri var. Ama sunumunuz iyi
ise, göze hoş gelir evet ama bu hoşluk
tadım yapılana kadardır. Yani ikisine de
özen göstermek gerekmektedir.

GÜLÜZAR ÇEVİK
Aydın Üniversitesi
Öğretim Görevlisi ve Çini Sanatçısı
glzrakar@hotmail.com
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Dini Bilgiler

DÜNYEVİLEŞME

İLE İMTİHANIMIZ
Hz. Peygamber’in çok bilinen ve sıkça tekrarlanan İman, İslam ve İhsan’a dikkat çeken veciz
ifadesi hiç şüphesiz dini hayatımızın en temel
prensibidir. Özellikle ihsan’ı “Allah’ı görüyor gibi
hareket edin, siz O’nu görmeseniz de O sizi
görüyor…” diye izah etmesi ayrıca önem arz
etmektedir. Ancak günümüzde dini hassasiyeti
olan kimselerin de hayatın cezbedici ve ağır
basan insani vasıfları sebebiyle olabildiğince
dünyevileştiği gözle görülür bir vakıadır. Öyle ki
namaz kılarken neredeyse gözyaşlarına boğulan
müminin; diğer yandan sosyal ve ticari hayatında, komşularıyla olan münasebetlerinde hatta
trafikte birtakım yakışıksız davranışları hoyratça
sergileyebilmesi oldukça ibret vericidir. İnsanı
gaflete düşüren ve kişiyi ahiret sınavı bilincinden
uzaklaştıran bu çelişkili durum sosyal bilimciler
tarafından dünyevileşme olarak izah edilir. Şu
ilahi mesaja rağmen yapılıyor olması daha da
düşündürücüdür:
“Öyle kimseler vardır ki onları ne ticaret ne de
alışveriş Allah’ı anmaktan, namazı gereği gibi
kılmaktan ve zekâtı vermekten alıkoymaz.
Onlar kalplerin ve gözlerin donakalacağı bir
günün dehşetinden sakınırlar.” (Nur, 24/37)

Fazla mı Dünyevileştik?
Sosyal ve ticari meselelerin tamamında kişinin
emeğini, gücünü ve tüm mesaisini dünyaya
ait işlere hasretmesi, diğer bir ifade ile önceliği
dünyaya vermesi durumunda, ahlaki yozlaşma
haliyle kaçınılmaz olacaktır. Ümmetinin, dünyaya
aşırı meyletmesinden endişe duyan Resul-i
Ekrem’in şu ifadeleri dikkat çekicidir: “Vallahi
ben bundan sonra sizin hakkınızda fakirlikten
korkmuyorum. Aksine sizden evvelki ümmetlerin önüne dünyalıklar serilip birbirleriyle yarıştıkları ve Allah’ın onları helak ettiği
gibi sizin önünüze de serilip çekişmenizden
ve sizi de helak etmesinden korkuyorum.”
(Buhari-Müslim)
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Sevgili Peygamberimizin dünyaya bakışı göz önüne alındığında;
beşeri özellikleri nedeniyle dünya hayatının, büsbütün yabana
atılmadığı ancak dünya ile ahiret arasında uyumlu ve olgun bir
dengenin gözetilmesine dikkat edildiği görülecektir.
Esasen yaratılıştan kaynaklanan özellikleri sebebiyle dünya
nimetleri her insan için elbette çekicidir. Hatta fıtrattan gelen bu
eğilimlerin baskı altında tutulması veya yok edilmesi de istenen
bir durum değildir:
“Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak
olan dürüst ve erdemli davranışlar ise karşılığı bakımından
Rabbi’nin katında daha değerli ve bir ümit kaynağı olarak
daha verimlidir. (Kehf, 18/46)

Dini Bilgiler

Denge Neden Bozuldu?
Dünyevileşme temayülü
günümüzde ne yazık ki hayatın merkezine oturmuş durumdadır. Oysa özel ve yakın
ilgi gösterilerek dünyanın
ahirete tercih edilmesinin
Yüce Allah’ın istemediği bir
hayat tarzı olduğu aşikârdır.
Kısa menfaatler uğruna
dünyaya gösterilen bu özel
tavır, Müslümanlar açısından gözle görülür derecede
kimlik ve kişilik zafiyetine yol
açmıştır. Kur’an-ı Kerim’in,
“yeryüzünde çakılıp kalma”
diye tasvir ettiği çarpıcı ifade,
aynı zamanda dengeli olmayı
da işaret eder:
“Ey inananlar! Size ne oldu
ki, ‘Allah yolunda seferber
olun’ denildiğinde yere
çakılıp kalıyorsunuz? Yoksa
ahiretten vazgeçip dünya
hayatına mı razı oldunuz?
Dünya hayatının nimeti
ahirete oranla pek azdır…”
(Tevbe, 9/38)

Bilindiği gibi Kur’an-ı Kerim’de dünya ve ahiret
nimetleri çoğunlukla birlikte
zikredilir ancak ahiretin daha
hayırlı ve ebedi olduğu vurgulanır. Dünyadaki her şeyin
insanlar için yaratıldığı, lakin
aldatıcı olduğu kadar, bir
oyun ve eğlenceden ibaret
olduğu da özellikle belirtilir.
Ahiret hayatını unutacak kadar dünyalıklara dalanlara ise
dünyanın fani, ahiretin ebedi
olduğu hatırlatılır:

“Allah’ın sana verdiklerinden yararlanarak ahiret
yurdunda (iyi bir yer
tutmanın) yolunu ara!
Dünyadan da nasibini unutma…” (Kasas,28/77)
Sevgili Peygamberimizin
“beni ihtiyarlattı” dediği Hud
Suresi 9-10. ayetlerde ise;
“nimete kavuşturulduğunda
ne oldum delisi” olan şımarık
insan örneklerinden söz
edilir. “Yoksullukta sabreden,
bollukta azmayıp salih amel
işleyenler” istisna edilir ve
övgüye değer görülür.
Görünen o ki dünyevileşme
temayülleri, daha çok da
“dünya lehine” olmak üzere
dünya-ahiret dengesinin
bozulmasını temin etmekle
kalmamış, ahiret hayatının
dolayısıyla imtihan bilincinin
iyiden iyiye göz ardı edilmesine yol açmıştır. Tarihin
şahitlik ettiği hadiselere
bakıldığında dünya nimetlerine olan aşırı bağlılıkları
yüzünden İslam toplumlarında pek çok yıkıcı ve sarsıcı
tecrübelerin yaşandığı açıkça
görülecektir.

Sevgili
Peygamberimizin
“Beni ihtiyarlattı”
dediği Hud Suresi
9-10. ayetlerde;
“Nimete
kavuşturulduğunda
ne oldum delisi”
olan şımarık insan
örneklerinden söz
edilir. “Yoksullukta
sabreden, bollukta
azmayıp salih amel
işleyenler” istisna
edilir ve övgüye
değer görülür.

Acilen yapılması gereken en
akıllıca iş; yeni bir yapılanma
ve hayatın anlamlı kılınması
için yepyeni bir düzenlemeye gidilmesidir. Bunun
için de her şeyin merkezine
hesap verebilirlik ve imtihan
olgusunun yerleştirilmesi
kaçınılmazdır.
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Sağlık

GAZ VE

9

ŞİŞKİNLİKTEN
KURTULMANIN

YOLU!

Modern çağın getirdiği hareketsizlik ve yanlış beslenme
alışkanlıkları toplumumuzda
her 4 kişiden birinde gaz ve
şişkinlik şikâyetinin yaşanma
sebebi olarak görülmektedir.
Tedavisi oldukça zor olan bu rahatsızlığın altında yatan faktörlerin
mutlaka araştırılması gerekir.
Gaz ve şişkinlik, yaşam kalitesini
etkileyen, tedavisi oldukça zor bir sorundur. Toplumumuzda her 4 kişiden
biri midede-karında gaz, geğirme,
karında şişkinlik, aşırı gaz çıkarma
yakınması ile gastroenteroloji polikliniğine başvuruyor.
Hastalar, ilaçlı tedaviye rağmen
şikayetleri tekrarlandığı için genellikle mutsuzdur. Bu nedenle iyi bir
hekim-hasta iş birliği ile hastalara
zaman ayrılarak sebeplerin ve
düzeltilebilir faktörlerin anlatılması,
tedavide başarı oranlarını artırır.
Karında şişkinlik ve gaz yakınmasının
temel sebeplerinin araştırılması
tedavi yöntemlerini belirleyebilmek
açısından önem arz etmektedir.
Rahatsızlık, herhangi bir hastalıktan
kaynaklanmıyorsa kişinin tükettiği
besinler ve yaşam tarzı ile ilişkisi,
alınacak bazı önlemlerin sorunla mücadelesinde fayda sağlayabilir.
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Hava Yutmayın!

Yemek Sonrası

Yutulan hava, sindirim sistemindeki gazın en önemli sebeplerinden
birisidir. Hızlı yemek yemek, yemek
yerken konuşmak, sakız çiğnemek,
sigara, puro ya da pipo kullanmak,
içecekleri pipetle içmek, derin iç
çekmek daha fazla hava yutulmasına neden olurken gaz ve şişkinliğe
yol açar. Hava dışarı atılamazsa
bağırsaklara inerek karında dolgunluk, şişkinlik ve ağrıya yol açabilir.
Bu nedenle telaşeden uzak, iyice
çiğneyerek yemek yemeli, yerken
çok konuşmamalı, katı besinleri su ile
yutmamalı, içecekler geniş ağızlı bardaklardan içilmeli, puro, pipo, sigara
içmemeli, ağız açık uyumamalı ve
derin iç çekmelerden kaçınılmalıdır.

Kişinin oturuş ve duruş şekli
gazın bağırsaklara iletilmesinde önemli rol oynar. Oturma pozisyonunda yutulan
hava yemek borusundan
geri çıkarak ağızdan atılırken
yatar pozisyonda ise ince
bağırsaklara geçer. Yemeklerden sonra sırt üstü yatmayın.
Dik oturun, ayakta durun ya
da yürüyüş yapın. Ayrıca bazı
kişilerde yapısal olarak karın
kaslarındaki gevşeklik ve
yemek sonrası kambur oturmaya bağlı olarak bağırsaklardan gaz çıkışı sağlanamaz.

Uzanmayın

Az Yağlı ve Küçük Porsiyonlar Tüketin
Büyük porsiyonlar yerine daha az ve daha sık yemeye özen gösterin. Yemekler az yağlı olmalı çünkü yağ ve hava beraberliğinde mide içerisindeki
basınç artar, ayrıca yağlı gıdalar mide boşalımını yavaşlatarak karında
rahatsızlık ve şişkinliğe yol açar.

Sağlık

Yürüyüş ve
Egzersiz Yapın
Fiziksel aktivite bağırsakları daha düzenli
hareket ettirerek gaz atılımını ve dışkılamayı
kolaylaştırır. Yemeklerden 2 saat sonra yapılan
yürüyüş gazın atılmasını sağlar. Ayrıca yoga gibi
karın kaslarını çalıştıran egzersizler de sindirim
kanalından gaz çıkışına fayda sağlar.

Laktoz İntoleransına Dikkat
Bazı kişiler belirli karbonhidratları sindiremez.
Klasik bir örnek, süt ürünlerinde bulunan ana
şeker, laktozdur. Bu nedenle, büyük miktarlarda
laktoz içeren süt, yoğurt, ayran, krema, tereyağı
ve dondurma tüketmek; kramp ve ishal ile
birlikte artan gaz üretimine yol açabilir. Laktoz
içerikleri düşük olduğu için kaşar, beyaz, süzme,
labne ve lor gibi peynir türleri ciddi semptomlara yol açmıyorsa tüketilebilir.

Sebze, Meyve ve Lifli Gıdada

Aşırıya Kaçmayın

Lifli gıdalar sindirim sistemi sağlığı için gereklidir. Lifli gıda alımını yavaş yavaş artırın ve
vücudun adaptasyonunu sağlayın. Aşırı sebze
ve meyve tüketiminin de gaz üretimini artıracağını unutmayın.

Gazlı, Şekerli İçecekler ve

Tatlandırıcılardan Uzak Durun
Gazlı içecekler, maden suyu, kola, soda, fruktoz
içeren meyve suları, tatlandırıcı ve bu tatlandırıcıların kullanıldığı sakızlar ile efervesan
tabletlerden (suya atıldığı zaman küçük gaz kabarcıkları çıkartarak köpüren, eriyen tabletler)
uzak durun.

Bu Besinleri Tek Başına Tüketerek

Diyet Listesi Tutun

Brüksel lahanası, lahana, brokoli gibi gıdalar
daha fazla gaz üretimine yol açarak gaz ve
şişkinlik yakınmasına yol açabilir. Bunun yanı
sıra sarımsak, soğan, fasulye, nohut, bakla,
bezelye, havuç, kereviz, patates, patlıcan, mantar, turp, pırasa, kuru üzüm, muz, kayısı, erik,
kiraz, çilek, kavun, karpuz, elma, ekşi meyveler
(portakal, kivi, armut), şeftali, bulgur, mercimek,
buğday tohumu, simit, hamur işleri, çok şekerli
tatlılar da gaz üretimini artırır. Kişiden kişiye
farklılıklar olmakla beraber gaz ve şişkinlik
yakınmanız varsa bu gıdaları tek başına tüketin.
Diyet günlüğü tutarak şikayetinizi artırdığını
tespit ettiğiniz gıdadan uzak durun.

Psikiyatrik

Destek Almaktan Kaçınmayın
Huzursuz Bağırsak Sendromu’nda, bağırsaktan mesaj taşıyan sinirler aşırı aktif olur ve
normal miktardaki gazın daha fazla-daha aktif
hissedilmesine yol açar. Karın ağrısı, şişkinlik,
ishal ve/veya kabızlığa neden olabilir. Huzursuz
Bağırsak Sendromu tanısı organik bir hastalık
dışlandıktan sonra konulmalıdır. Hekim önerisi
doğrultusunda ilaç tedavisi ve gerektiğinde
psikiyatrik destek almaktan kaçınmayın.

Dikkat!

Gaz ve Şişkinlik Bu Hastalıkların
Habercisi Olabilir

Glutensiz Beslenmeyi

Yutulan
hava,
sindirim
sistemindeki
gazın en
önemli
sebeplerinden
birisidir.

Şişkinlik şikâyeti olan pek çok kişi kendisinde
gıda intoleransı olduğundan şüphelenerek
gıda intolerans testlerine başvurmaktadır. IgG
temelli kan örneği ile yapılan ticari testler, gıda intoleransı olmayan kişilerde bile
yüksek sonuçlar verebilmekte hatta hiç tüketmediğiniz bir gıdaya bile intolerans olduğunu
gösterebilmektedir. Bu testler pahalıdır ve
kanıt değerinin düşük olması nedeniyle allerji,
immunoloji ve gastroenteroloji otoritelerince
önerilmemektedir. Bunun yerine gıda intoleransından şüphe edilen gıdaların diyetten belirli
bir süre ile çıkarılması, şikayetlerin ortadan
kalkması ve diyete ilave edilmesiyle şikayetlerin
tekrarlaması tanıya yardımcıdır. Ayrıca glutensiz
diyet sektörünün büyümesi ile glutenin şişkinlik yaptığı inancı yaygınlaşmış ve glutensiz
beslenme alışkanlığı meşhur olmuştur. Ancak
bilinçsizce glutensiz beslenme, uzun dönemde
diyabet, obezite, kalp ve damar hastalıkları riskini artırmaktadır. Bu nedenle çölyak hastalığı
tanısı konulan kişiler dışında uygulanmamalıdır.

Doç. Dr. Suna Yapalı
Gastroenteroloji Uzmanı

Gaz ve şişkinlik; sindirim sistemi veya diğer
karın içi organ kanserleri, bağırsak enfeksiyonları, inflamatuar bağırsak hastalıkları, karaciğer
sirozu, kronik pankreatit ya da çölyak hastalığı
gibi önemli hastalıkların habercisi olabilir. Ayrıca hassas bağırsak sendromu veya laktoz intoleransı gibi altta yatan organik bir problemin
olmadığı ancak kişinin yaşam kalitesini bozan
durumlara bağlı da oluşabilir. Organik bozukluklar dışlandıktan sonra altta yatan hastalığı
olmayanlarda şişkinliği ve gazı önlemeye yönelik önlemlerle sorunun önüne geçilebilir.

Hekiminiz Önerirse Uygulayın
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İDEALİST BİR ÖĞRETMEN
VE YÖN VERDİĞİ HAYATLAR
Türkan Karakoç, ömrünü öğrenci yetiştirmeye adamış bir öğretmen. Tam 39 yıl boyunca topluma ışık tutan, geleceğe yön
veren Türkan öğretmenin yurdun dört bir yanındaki öğrencileriyle biriktirdiği anıları en büyük mutluluk kaynağı. Fakat
hepsinden kıymetlisi, dokunduğu hayatlar… İşte sadece bir konuşmasından cesaret alan genç kız ve süregelen hikayesi…
Bir öğretim yılı daha bitmişti. Kızım ve
oğlum her ikisi de sınıflarını doğrudan
geçmiş, tatili ve dinlenmeyi hep birlikte
hak etmiştik. Her yaz yaptığımız gibi,
bu yaz da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki
Küçük Kumla’da bulunan yazlığımıza
gitmek için hazırlıklarımızı tamamlayıp
yola çıkmıştık.
Sakin bir yolculuktan sonra otobüsten
inip evimizin yolunu tuttuk. Elimizde
bavulumuzu gören komşularımız: "Hoş
geldiniz.” diye el sallıyorlardı. Biz de
"Hoş bulduk.” diyerek onlara el sallıyorduk. Biraz oturup, dinlendikten
sonra yemeğimizi dışarıda yemeye
karar verdik. Dışarı çıktığımızda bir
taraftan kızımın diğer taraftan da
oğlumun arkadaşları birbirlerini
görünce, yeniden kavuşmanın heyecanı görülmeye değerdi doğrusu.
Yemeğimizi yedikten sonra çocuklar
arkadaşlarıyla buluştular. Biz de
eşimle deniz kenarında olan bir mekanda oturup yorgunluk çaylarımızı
yudumladık. Küçük Kumla'nın hem
havası hem de manzarası çok güzeldi. Bir tarafta masmavi bir deniz,
diğer tarafta yemyeşil bir doğa.
Denize sıfır, adım baş çay bahçeleri,
iç kısımlarda ise meyve ağaçları ve
salkım söğütlerle bezenmiş bahçeler.
Hele tarihi çınar ağaçları; koskocaman gövdeleri, tabak gibi kocaman
yapraklarla kaplı dallarıyla kocaman

bir şemsiyeyi andırıyorlardı. Kızgın yaz
güneşinde çınar altında oturmak ve çayı
da denizin maviliğine karşı yudumlamak
insanın ruhunu dinlendiriyordu.
Burada çeşitli illerden arkadaşlar edinmiştik. Evdeki işlerimizi bitirince çay
bahçesinde buluşup sohbet ederdik. Bir
gün işlerimi bitirip her zaman oturduğumuz çay bahçesine gittim. Bahçe
kapısından içeri girdiğimde tanıdık biri
var mı diye masalara göz attım. Köşedeki
masada yeni tanıştığım, daha doğrusu
arkadaşım Dr. Yıldız Hanım’ın uzaktan

akrabası olan, Eskişehirli Müyesser
Hanım’ı gördüm. O da beni görmüştü.
El sallayarak masasına davet etti. Ben de
memnuniyetle yanına gittim ve selamlaştık. Oradan buradan konuşuyor, tatlı
tatlı sohbet ediyorduk. O sırada Müyesser
Hanım, eliyle işaret ederek:
-Bakın Türkan Hanım, karşıdan gelen
benim kızım Şebnem, dedi.
Ben de:
-Aman Müyesser Hanım, ne güzel, ne tatlı
kızınız varmış, deyiverdim.
Şebnem; beyaz tenli, uzun sarı saçlı,
gözlerinin içi gülen, hayat dolu,
tatlı bir kızdı. Mavi gözleri derin ve
manalıydı. Sohbetimiz iyice koyulaşmıştı. Serde öğretmenlik var ya,
merak etmiştim. Sevecen bir sesle:
-Şebnemciğim, kaçıncı sınıfta
okuyorsun canım, diye sordum.
Şebnem'in o cıvıl cıvıl neşesine adeta bir gölge düşmüştü. Sorduğum
soruyla beraber, gülen gözleri
buğulanmıştı. Yeni tanıdığım bu
güzel kızdaki ani değişikliğe bir
mana verememiştim. Hüznünün
sebebini kestirememiş, şaşırmıştım.
Başını önüne eğerek, ürkek bir
sesle:
-Ben okula gitmiyorum teyzeciğim.
Yani geçen sene ortaokul 2. sınıfta
okulu terk ettim, dedi.
Bunları söylerken canının yandığını
hissetmiş, duyduğum cevap karşısında
şaşırmış kalmıştım. Kendimi toparlayıp
annesine dönerek:
-Allah aşkına Müyesser Hanım, kızınız
doğru mu söylüyor? Sahiden okulu bıraktı mı, dedim.
O da:
-Vallahi Türkan Hanım, geçen sene
okula gitmedi. Çünkü üç dersten ikmale
kalmıştı. Dersleri veremedi ve dolayısıyla
da okuldan soğudu. Okula gitmeyeceğim
diye tutturdu. Babası, ben ve onu seven
herkes çok ısrar ettik: "Etme kızım, yapma
kızım, okulunu bırakma. Çalış şu sınavları
ver.” diye. Ama ağladı, zırladı, gitmeye-
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ceğim diye tutturdu. Durum bu. Şebnem,
başı önünde söylenenleri dinliyordu. Ona
dönerek:
-Bak Şebnemciğim, ben Tayfun'un annesiyim. Yıldız teyzenin de arkadaşıyım
ve de canım biliyor musun, ben öğretmenim. Senin gibi güzel, cici, sağlıklı
ayrıca hayat dolu bır kızın okula
gitmemesi olur mu hiç? Bana
söyler misin hangi derslerden
kaldın? dedim.

za geldi. Birlikte yaptığınız konuşmaları
anlattı. Ama ağlamaktan perişan olmuş
kızcağız. Hepimiz çok üzüldük, kendisini
nasıl teselli edeceğimizi şaşırdık doğrusu.
Bu sözler karşısında üzüleceğimi zanneden oğlum, cevabımı bekliyordu.

-Ben o yaz sonunda eve
döndüğümüzde doğruca
okula gittim. Kaydımı tazeledim.
Bütünlemeye kaldığım derslerime çok çalışıp hepsini birden
verdim. Ertesi sene okulumu
birincilikle bitirdim. Şimdi arkadaşlarım gibi ben de lisedeyim.

-Sana yardım etmek istiyorum.
Bu kitapları hemen bir yerden
bulalım, seni çalıştırayım.
Eskişehir'e döndüğünde de
okuluna bir dilekçeyle başvur
ve sınavlara gir. Bak göreceksin,
tüm sınavları kazanacaksın.
Sakın korkma canım. Ayrıca
gördüğüm kadarıyla çok güzel
bir arkadaş grubunuz var. Toplamda kaç kişisiniz, dedim.

-Peki, onların hangi okullarda okuduğunu
biliyor musun? Ben biliyorum. Onların
hepsi çok iyi okullarda okuyor, hem de
başarılılar. Ya sen canım? Ben okulu bıraktım, okumuyorum diyorsun. Bak canım,
onlar lise ve üniversiteye gittiklerinde ne
yapacaksın? Onlarla arkadaşlık yapabilecek misin? Tabii ki onların sohbet
konuları senden farklı olacak ve sen de
onları bir köşede sadece dinleyecek,
kendi içinde pişmanlıklar yaşayacaksın.
İş işten çoktan geçmiş olacak. Belki de
kısmetin çıkar evlenirsin, güzel kızsın…
Neyse, söylediklerime kulak ver, olur mu,
dedim.
Şebnem benden böyle bir tepki beklemediği için şoka girmişti. Zaten bu konu
onu çok üzüyordu. Şimdi, kendisiyle ilgili
önemli bir gerçekle yüz yüze gelmişti.
Canı yanmıştı. Ben ısrarla okula başlamasını ve bana söz vermesini istemiştim.
Onu yüreklendirmeye çalışıyordum.
-Şebnemciğim, başaracaksın canım,
diyerek o al al olmuş yanaklarını ve sırma
saçlarım okşadım. Üzülmüştü. Fakat beni
dikkatle dinlediğinden emindim. Epeyce
konuşmuştuk. Saat de epeyce ilerlemiş,
evlerimize gitme zamanı gelmişti.
Birbirimize iyi günler dileyip vedalaştık.
Akşam olmuştu. Çocuklarla yemek
masasında buluştuk. Tayfun, suskundu.
Belli ki canını sıkan bir şeyler olmuştu.
Kendisine, ne oldu, der gibi baktım. Sanki
bakışımı bekliyormuş gibi:
-Anneciğim, sen ne yaptın öyle?
-Ne oldu yavrum, kime ne yapmışım?
-Kime olacak, Şebnem var ya işte ona...
-Aa! Ne olmuş Şebnem'e?
-Ne olacak, kız iki gözü iki çeşme yanımı-

-Beni tanımadınız herhalde. Ben Müyesser Hanım’ın kızı Şebnem'im. Size
bir değil, bin teşekkür borçluyum
teyzeciğim. Biliyor musunuz, hayatımı
değiştirdiniz, dedi.
Oldukça şaşırmışum. İçeri girmesini söyledim. O da içeri girip
karşıma oturdu ve konuşmaya
devam etti:

-Türkçe, matematik ve
coğrafya, dedi.

-Beş, altı bazen de on kişi oluyoruz, dedi.

Kız, neşeli bir şekilde gözlerini gözlerime
dikerek:

-Ne diyorsun Tayfun! Sahiden çok mu
ağladı? Çok mu üzülmüş söylediklerime?
-Tabi ki, üzülmüş. Kim olsa üzülür, kim
olsa ağlar.
-İşte bu. Çok sevindim doğrusu. Biliyor
musun canım, bu çok güzel bir gelişme.
Demek ki sözlerim onu etkilemiş, aferin
ona. Bu iş tamamdır, dedim.
Biz böyle Tayfun'la konuşurken, eşim ve
kızım Sibel biraz şaşkındılar. Benim kızla
olan konuşmalarımı bilmiyor olmalarına
rağmen bana yüklendiler. Ben ise son
derece huzurluydum. Gereğini yapmıştım. Artık top Şebnem'deydi. Şimdi
topu ister taca atar, ister kaleye... Hayat
onun hayatı.
Günler ve de aylar hızla geçiyordu. Sibel
hukuk fakültesine, Tayfun ise liseye
başlamıştı. Zaman öyle hızlı geçiyordu
ki, yakalayana aşk olsun. Yine sene sonu
gelmiş, okullar bitmişti bile. Tatil için yazlığımıza gelmiştik. Dostlarımızla buluşup
konuşuyor ve hasret gideriyorduk. Her
zamanki gibi çocuklar dışarı çıkmışlar,
ben de evde sağı solu düzeltiyordum.
Birden kapının zili çaldı. Balkona koştum,
kimse yoktu. Esasında kimseyi beklemiyordum. Kapıyı açtığımda karşımda uzun
boylu, çok hoş bir geç kız duruyordu.
Önce şaşırdım, tanımadığım bu genç kıza
gülümseyerek:

Duyduklarım o anda beni
dünyanın en mutlu insanı
yapmıştı. Bir an Şebnem'le ilk
karşılaştığımız zamana geri dönmüştüm.
Herkes onu çok üzdüğümü düşünmüştü.
Büyük bir iç huzuruyla Şebnem'e
dönerek:
-Aferin Şebnem. Zaten başaracağını biliyordum. Hele ağladığını duyunca,"oldu
bu iş” demiştim. Seni tekrar kutluyor ve
başarılarının devamım diliyorum yavrum,
dedim.
Şebnem o anda yerinden ok gibi fırlayıp
elimi öptü. Ben de onu kucaklayıp
öptüm. Annesine sevgi ve muhabbetlerimi yolladım. Yıllar sonra Şebnem'den
aldığım haber beni daha da mutlu etti. Liseyi bitirdikten sonra iletişim fakültesine
girmiş. Orayı da başarıyla bitirip hayata
atılmış. Şimdi Show TV'de çalışıyormuş…
Aferin sana Şebnemciğim. Yolun açık
olsun, benim sarı saçlı, mavi gözlü, güzel
kızım.
Bilerek veya bilmeyerek birilerinin hayatına dokunmak ve onları doğruya yönlendirmek insana iç huzuru olarak yetiyor.
Bu huzuru tatmak dünyadaki tüm cevherlerden daha kıymetli bana gore. Şimdinin öğretmenlerini de bu tarz huzurları
ararken görmek en büyük dileğim.

-Buyur yavrum, kimi aramıştınız, dedim.
Genç kız:
-Tayfun'u aramıştım. Evde mi acaba, dedi.
-Yok yavrum. Ablasıyla dışarı çıktılar. kim
diyeyim, dedim.

Türkan KARAKOÇ
Emekli Sınıf Öğretmeni
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SAĞLIKLI G

ZLER İÇİN

HAYAT KURTARAN ÖNLEMLER

Uzmanlar “Genç yaşta gözlerinizi ne kadar iyi korursanız ileride
o kadar rahat edersiniz” diyerek uyarıyor! Günlük hayatınızda
alacağınız basit önlemlerle göz sağlığını korumak mümkün.
Kapsamlı Bir Göz
Muayenesi Yaptırın

Ailenizin Göz
Sağlığı Geçmişini Bilin

Glokom, diyabetik göz hastalığı ve
yaşa bağlı makula dejenerasyonu
gibi birçok yaygın göz hastalığının
genellikle erken belirtileri yoktur. Kapsamlı bir göz muayenesi,
bu hastalıkları erken evrelerinde
tespit etmenin tek yoludur. Doktor
muayenesi ile gözlerin arkasında
herhangi bir hasar veya hastalık
belirtisi olup olmadığı incelenir.

Aile üyelerinden birine konulan
hastalık teşhisini bilmek önemlidir
çünkü bu hastalıkların birçoğu
kalıtsaldır. Bu, bir göz hastalığı
için daha yüksek risk altında olup
olmadığını belirlemede yardımcı
olacaktır.

Doğru Beslenin
Havuç göz sağlığı için çok faydalıdır.
Yapılan araştırmalar göstermiştir
ki taze sebze ve meyveler; lahana,
ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı
sebzeler ayrıca somon, ton balığı gibi
omega 3 bakımından zengin balıkları
tüketmek de gözleri sağlıklı tutmak
için önemlidir.

İdeal Kilonuzu Koruyun
Aşırı kilolu veya obez olmak, diyabetik göz hastalığı ve glokom
gibi görme kaybına yol açabilecek
durumların gelişme riskini artırır.
İdeal kilo ile ilgili sorun yaşıyorsanız
doktorunuzla konuşun.

Sigarayı Bırakın veya
Asla Başlamayın
Sigara içmek, vücut için olduğu
kadar gözler için de zararlıdır. Yapılan
araştırmalar sigara kullanımının;
yaşa bağlı makula dejenerasyonu,
katarakt ve optik sinir hasarı
geliştirme riskini artırdığını göstermiştir. Ayrıca bunların hepsi zamanla
körlüğe yol açabilir.
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Güneş Gözlüğünüzü
Yanınızdan Ayırmayın
Güneş gözlükleri harika bir moda
aksesuarıdır ancak en önemli görevi
gözleri güneşin ultraviyole ışınlarından korumaktır. Güneş gözlüğü
satın alırken hem UVA hem de UVB
radyasyonunun yüzde 99-100’ünü
engelleyenleri tercih edin. Güneş
gözlüğünü yaz-kış yanınızdan asla
ayırmayın.

Sağlık

20-20-20
Kuralına Uyun
Bilgisayarda çok fazla zaman
geçirdiğimizde veya herhangi
bir şeye odaklandığımızda,
bazen göz kırpmayı unuturuz
ve gözleriniz yorgun düşebilir. 20 dakikada bir, 20 saniye
süresince, 20 metre ve ötesine
bakarak gözleri dinlendirip göz
kuruluğunun önüne geçebilirsiniz. Bu, göz yorgunluğunu da
azaltmaya yardımcı olabilir.

Ellerinizi ve
Kontakt
Lenslerinizi
Temizleyin

Yapılan
araştırmalar
sigara kullanımının; yaşa
bağlı makula
dejenerasyonu,
katarakt ve
optik sinir hasarı
geliştirme riskini
artırdığını
göstermiştir.

Enfeksiyon riskinden kaçınmak için kontakt lenslerinizi
yerleştirmeden veya çıkarmadan önce ellerinizi daima
iyice yıkayın. Kontakt lensleri
gerektiği gibi dezenfekte ettiğinizden emin olun ve uygun
şekilde değiştirin.

Koruyucu
Gözlük
Kullanın
Sporda, evin bahçesinde veya
gerekiyorsa iş yerinde; koruyucu gözlük kullanın. Özel olarak
tasarlanmış güvenlik gözlükleri,
göz koruyucuları içerir. Çoğu
koruyucu gözlük camı, diğer
plastiklerden 10 kat daha
güçlü olan polikarbonattan
yapılmıştır.

Yrd. Doç. Dr. Fatih ATMACA
Göz Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı
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BİTKİSEL İLAÇLARIN

Bitkilerin tedavide
kullanımı insanlık
tarihiyle paralel
olarak ilerlemiştir.
Binlerce yıl önce
insan, bitkilerin
tedavi edici gücünü
keşfetmiş ve hayatta
kalabilmek, sağlıklı
yaşayabilmek adına
onlardan faydalanmıştır. Yüzyıllardan
beri süregelen insan
ve bitki arasındaki
bağ sonucunda,
günümüzde tüm
dünyanın önemini kabul ettiği ve
ciddi araştırmaların
yapıldığı etnobotanik bilim dalı
doğmuştur.
Mısır, Mezopotamya,
Çin, Hindistan gibi
en eski yerleşim
yerlerinin olduğu
coğrafyalarda
yapılan araştırmalar, bitkilerin tedavi maksatlı kullanımının yazının icadından önceye
dayandığını göstermektedir. Öyle ki
bundan yüzyıllar önce bahçeler, insanların dinlenme, kazanç elde etme
yeri olmalarının yanı sıra birer ecza
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mış olup M.Ö.
3. yüzyılda Karystoslu Diokles tarafından
yazılmıştır. Çevirileri
günümüze kadar
ulaşan De Materia
Medica adlı eser M.S.
65 yılında kaleme
alınmıştır.

laboratuvarı gibi kullanılmıştır. Halk
hekimleri de dediğimiz bilim insanları bahçelerde yetişen tıbbi bitkiler
hakkında araştırma yapmakta ve
kitaplar yazmaktaydı. Batı’da ilk bitki
kitabı Yunanlılar tarafından hazırlan-

Müslümanların
yayıldıkları toprakların genişlemesi ve
ticaretin artmasıyla
tüccar ve gezginler daha önce hiç
görmedikleri egzotik
bitkileri, ağaç, tohum
ve bitkisel kürleri
keşfettiler. Yeni
öğrendikleri botanik bitkileri
ülkelerine götüren
Müslümanlar, bu
bitkilerin kullanımı
ile ilgili bilgileri de
edinmeyi ihmal etmediler. Kağıdın keşfi
sayesinde dünyanın
en ücra köşelerine kadar ulaşıp edindikleri tüm bilgileri kayıt altına aldılar.
Bu bilgi ve malzeme zenginliğinin,
bilimsel tıp bilgisiyle birleşmesi
sayesinde fitoterapi (bitkilerle tedavi)
bilimi ortaya çıkmıştır.
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Bahçeler Birer
Deney Bahçesi
İbn Semecun’un kaleme aldığı Şifalı
Bitkiler, İlaç Bitkileri ve Bunlardan
Elde Edilen İlaçlar Koleksiyonu adlı
kitap daha önceki kitabi çalışmaların sınıflandırılmasıydı. İbn-i Sina
da el Kanun Fi’t- Tıb adlı eserinde bitkisel ilaçların 142 özelliğini sıralamıştı.
Botanik, bir bilim dalı haline gelirken
kimyanın fevkalade bir hızla ilerlemesi bitkisel ilaç sektörünün gelişmesine
zemin hazırlamıştır. 10. yüzyılda yeni
sulama tekniklerinin kullanılmasıyla
bilimsel saha laboratuvarı olarak
kullanılan bahçeler deney sahalarına
dönüşmüş, tedavide kullanılmak
üzere hususi bitkiler yetiştirilmiştir.
Endülüs, bitkisel tedavi alanında
en önemli merkez olmuştur.
Malagalı İbnü’l Baytar, ayrıca
tarlada yetişen ve mahsullerine
zarar veren otları da tetkik eden
ilk alimdir. Günümüze kadar
devam eden ve hala kullanılan
bitki koleksiyonları yapma fikri
ona aittir. Eserlerinde bin dört
yüz kadar bitkiyi tek tek incelemiş,
bunlardan hangi ilaçların yapılabileceğini tetkik etmiş, bu ilaçların
kimyevi yapılarını ve hastalıkları önlemedeki tesirlerini en ince teferruatına
kadar anlatmıştır. Bitkisel İlaç ve Gıdalar

Sözlüğü adını verdiği devasa ilaç ansiklopedisinde liste halinde sunduğu
bu bitki ve ilaçların üç yüz tanesi
tamamen kendi keşfidir. Tarihimizde
parmakla gösterilen bitkisel ilaç
kitaplarından biri de 1165 yılında
ölen El Gafiki tarafından hazırlanmış
Bitkisel İlaçlar Kitabı adlı eser, doğru
bilgiler içermesi hasebiyle Max Meyerhof tarafından 1932 yılında Mısır’da
yeniden basılmıştır.(1)
Müslümanların bitkisel tedaviye getirdiği en büyük yenilik, bitkinin hasta
üzerindeki etkilerinin izlenmesidir. Şunu
vurgulamak gerekir ki modern tıbbi tedavide
zaten uygulanması gereken deney ve yöntemleri, o dönemler yalnızca Müslüman
alimler yapıyordu.

Avrupa Alarm
Veriyordu!
Avrupalı bilim insanlarının
başarısı, Doğulu botanikçilerden neler öğrenebildikleriyle
ölçülüyordu. Fakat Avrupa, sağlık
uygulamaları anlamında zor
günler geçiyordu. Zira bilindik
bir okul olan Salerno Okulu’nda
dahi Yunanca ve Arapça bilgilerinin
yetersiz olması sebebiyle kaynaklardan tam manasıyla faydalanamıyorlardı. Neyse ki ilaç tariflerine anne kanı
katma gibi ilkel uygulamalar zamanla
ortadan kalkacaktı.

1-Geniş bilgi için bkz: Prof. Dr. Mehmet Melli, Türk Farmakoloji Derneği Yayınları
Mine Sibel Gürün-Öner Süzer, Bitkisel İlaçlar
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Sağlık

HAMİLELİKTE

DAMAR TIKANIKLIĞI
Hamilelikte damar tıkanıklığı ciddi
sonuçlara yol açabilen, tehlikeli bir durumdur.Pıhtı nedeniyle damar içerisinde
oluşan tıkanıklıklar tromboemboli
olarak adlandırılmaktadır. Tıkanıklık,
vücuttaki herhangi bir bölgede gelişebilir. Ancak en yaygın görülen problemler bacak bölgesini etkileyen derin ven
trombozu (DVT) ve akciğer damarlarında oluşan pulmoner embolizmdir (PE).

Damar tıkanıklığı, doğurganlık çağındaki 100.000 kadından yaklaşık birini
etkilemektedir. Hamilelik döneminde
görülme oranı, benzer yaştaki hamile
olmayan kadınlara göre 10 kat daha
fazladır. 35 yaşın altında olan kadınlarda
binde 1, 35 yaşın üzerindeki kadınlarda
ise binde 3’tür. Hamilelik döneminde
damar tıkanıklığı tespit edilmiş olan
kadınların %30-50’sinde kalıtsal trombofili (pıhtılaşma bozukluğu) vardır.

Hamilelikte damar tıkanıklığı
ne zaman görülür?

Hamilelikte meydana gelen fizyolojik ve anatomik değişikliklere
bağlı olarak damar tıkanıklığı görülme riski artmaktadır. Damar
tıkanıklıklarının gelişme riski üçüncü trimesterde, birinci ve
ikinci trimesterlere göre daha yüksek olabilir. Üçüncü trimesterde sık görülmesinin nedeni, o dönemde daha fazla anatomik
değişikliğin yaşanmasıdır. Doğum sonrası ilk iki haftalık dönemde damar tıkanıklığı riski, hamilelik döneminden daha fazladır.

Hamilelikte damar tıkanıklığı
riskini artıran etkenler nelerdir?

Damar tıkanıklığı problemine neden olan risk faktörlerinin
bazıları kalıtsal, bazıları ise sonradan edinilmiştir. Hamilelikte
damar tıkanıklığı yaşayan kadınlarda, risk oluşturan birkaç faktör mutlaka bulunmaktadır.

Kalıtsal Faktörler
∞ Antitrombin III eksikliği
∞ Protein C eksikliği
∞ Protein S eksikliği
∞ Plazminojen ve plazminojen
aktivasyon bozuklukları.

Edinilmiş Faktörler
∞ Obezite
∞ Hareketsizlik
∞ Sigara bağımlılığı
∞ Önceki trombotik olaylar
∞ Travma
∞ İnflamatuar bağırsak hastalığı
gibi inflamatuar bozukluklar
∞ Kanser
∞ Östrojen tedavisi
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∞ İdrar yolu enfeksiyonları
∞ Brüt varisli damarlar
∞ Nefrotik sendrom
∞ Serebrovasküler olay
∞ Polisitemi vera
∞ Orak hücre hastalığı.

Hamileliğe Özgü
Faktörler
∞ Kadının 35 yaşından büyük
olması
∞ Çoklu gebelikler
∞ Müdahaleli normal doğum
veya sezaryen ile doğum
∞ Kanama
∞ Gebelik zehirlenmesi
∞ Doğumun çok uzun sürmesi.
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Hamilelikte damar tıkanıklığı
belirtileri nelerdir?
Derin ven trombozu
durumunda
görülen belirtiler
Bacak ağrısı ve rahatsızlığı (özellikle sol bacak), şişme, hassasiyet,
ödem, sıcaklık artışı, kanda yüksek
beyaz hücre sayısı ve karın ağrısıdır.
Bu belirtilerin bazıları hamilelik
döneminin normal seyrinde de var
olabilen semptomlar olduğu için
ayırt edici özellikte olmayabilir.

Pulmoner embolizmde
görülen belirtiler
Nefes darlığı, göğüs ağrısı, göğüste
sıkışma hissi, öksürük, kan tükürme,
bayılma, hızlı nefes alıp verme,
dolaşım yetmezliği ve EKG değişiklikleridir.

Hamilelikte
damar tıkanıklığı
nasıl anlaşılır?
Derin ven trombozu teşhisi gebelik
döneminde zorludur. Meydana
gelen birçok belirtinin ayırt edici
olmaması, bu durum en büyük
nedenidir. D-dimer adı verilen

kan testi, kan pıhtı parçalarını
tanımlamak için kullanılabilir.
Derin ven trombozunu doğrulama
amacıyla bir ultrason taramasının
da yapılması istenebilir. Kanın, kan
damarı boyunca ne kadar hızlı
aktığını belirleyebilen bir Doppler
ultrason, kan akışının yavaşlayıp
yavaşlamadığını tespit edecektir.
Yavaşlamış veya bloke olmuş kan
akımı, bir kan pıhtılaşması belirtisi
olabilir.
Yumurtalıkta oluşan ven trombozu ise nadir fakat ciddi bir tanıdır.
Çoğunlukla sezaryen doğumdan
sonra görülür ve genellikle sağ
yumurtalık damarını etkiler. Tanı;
ultrason, bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans
görüntüleme ile doğrulanır.
Pulmoner embolizmi teşhis
etmek ve hastanın şüpheli bir
emboliye sahip olup olmadığını
değerlendirmek için kişinin tıbbi
öyküsüne ve genel sağlık durumuna bakılır. Daha sonra bir kan
pıhtısının varlığını tespit etmek ve
doğrulamak için CT, MRI veya ultrason gibi tanısal görüntülemeler ile
kan testleri uygulanır.

Hamilelikte
meydana
gelen fizyolojik
ve anatomik
değişikliklere
bağlı olarak
damar
tıkanıklığı
görülme riski
artmaktadır.

Hamilelikte damar tıkanıklığı
tedavisi nasıl olur?
Derin ven trombozu ve pulmoner
embolizmi hamilelik esnasında
tedavi edilebilir. Bunun için kadın
doğum uzmanı ve hematolog (kan
uzmanı) tarafından ortak bir tedavi
süreci yürütülebilir. Hastalığın tedavisinde kan inceltici ilaçlar kullanılır.
Kan inceltici ilaçlar pıhtı oluşumunun büyümesini önler, vücuttaki pıhtıların çözülmesine yardımcı
olur, daha fazla pıhtı oluşmasını
engeller. Pıhtıların çözüldüğünden
ve başka pıhtıların oluşmadığından
emin olmak için düzenli kontroller
ve kan testleri yapılmalıdır.

Hamile veya yeni doğum yapmış kadınlarda kan pıhtılarının
oluşmasını önlemeye yönelik ilave
adımlar mevcuttur. Sezaryen ile
doğum sonrasında kan akışının
düzenlenmesine yardımcı olacak
çoraplar giydirilebilir. Ayrıca yine
sezaryen doğum yapmış kadınlara
kan inceltici ilaçlar verilir ve mümkün olan en kısa sürede yürümeleri
için teşvik edilir.

Op. Dr. Havva Pars Ağargün
Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı - Tüp Bebek
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Yavuz
Bülent
Bakiler
Edebiyatımızın kıymetli
şairlerinden olan Yavuz Bülent
Bakiler; 23 Nisan 1936, Sivas
doğumludur. Aslen Azerbaycan göçmeni bir ailenin
evladıdır. İlk ve ortaöğretimini
Sivas, Gaziantep ve Malatya’da
tamamlar. Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten
sonra kısa bir düre Yeni İstanbul gazetesinde çalışır. TRT Ankara Radyosu Merkez Program
Dairesi Başkanlığında raportör
olarak görev yaparken çeşitli
programlar hazırlayıp sunmuştur. İl Başkanlığı görevinde
bulunduğu Adalet Partisi’nden
Belediye Başkanı ve Milletvekili adayı gösterilir. Başbakanlık
Toprak ve Tarım Reformu
Müsteşarlığında hukuk
müşavirliği yaptıktan ve bir
süre Ankara Televizyonu’nda
çalıştıktan sonra Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı
görevlerini yürütür. İki yıl da
Başbakanlık Müşaviri olarak
görev yapar ve kendi isteğiyle
emekli olarak çalışmalarını
İstanbul’da sürdürmeye başlar.
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Liseden mezun olduğu yıl,
Türk Sanatı dergisinde çıkan
ilk şiirinin ardından, şiirleri
mahallî dergi ve gazeteler ile
üniversite yıllarında arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı
Kopuz ve bir süre yazı işleri
müdürlüğünü yaptığı Orkun
ve Türk Edebiyatı dergilerinde
çıktı.
Geleneksel şiirimizin öz ve
şekil özelliklerine bağlı kalan
Bakiler, Hisar dergisi şairleri
arasında yer aldı. Kendine
has bir şiir diliyle Anadolu'yu,
Anadolu insanını, onların sorunlarını yapıcı bir tavırla dile
getirdi. Yer yer hamasi söyleme
kaçsa da sade ve rahat bir dili,
mistik bir üslubu vardır.
Kıymetli şair, kalp ritmi bozukluğu sebebiyle kaldırıldığı hastanede 23 Ocak 2019 tarihinde
hayatını kaybetti. Allah rahmet
eylesin…

Eserleri
Şiir:
Yalnızlık (1962)
Duvak (1971)
Seninle (1986)
Harman (2000)
Gezi Notları:
Üsküp’ten Kosova’ya
Türkistan Türkistan
İncelemeler:
Şiirimizde Ana
Sivas'a Şiir
Âşık Veysel
Elçibey
Mehmet Akif'te Çağdaş Türkiye
İdeali
Sözün Doğrusu 1-2
Sevgi Mektupları
Gidenlerin Ardından
Arif Nihat Asya İhtişamı
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Seninle
Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik,
Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden.
Martılar konuyor omuzlarıma,
Gözlerin İstanbul oluyor birden.
Akşamlardan, gecelerden, senden uzağım
Şiirlerim rüzgardır uzak dağlardan esen
Durgun sular gibi azalacağım
Bir gün, birdenbire çıkıp gelmesen.
Şarkılarla geleceksin, duygulu, ince
Yalnız gözlerime bak diyeceksin.
Ellerim usulca ellerine değince
Kaybolup gideceksin
Bir elim seni çizecek bütün pencerelere
Bir elim seni silecek.
Kalbim: Ebemkuşağı; günde bin kere
Senin için yeni baştan can kesilecek.
Ne güzel seni bulmak bütün yüzlerde
Sonra seni kaybetmek hemen her yerde
Ne güzel bineceğim vapurları kaçırmak
Yapayalnız kalmak iskelelerde.

Bir Gün Baksam ki
Gelmişsin
Bir gün baksam ki gelmişsin
Bir güvercin gibi yorgun uzaklardan yar
Gözlerinde bir bitmez, bir tükenmez güzellik
Saçlarında ilkbahar
Bir gün baksam ki gelmişsin
Gülüşünde taze serin bir rüzgar
Ellerin yine eskisi kadar güzel
Çiçek açmış dokunduğun bütün kapılar
Bir gün baksam ki gelmişsin
Hasretin içimde sonsuzluk kadar
Şaşırmış kalmışım birdenbire çaresiz
Dökülmüş yüreğime gökyüzünden yıldızlar
Bir gün baksam ki gelmişsin
Ne yüzünde bir gölge ne dilinde sitem var
Tozlu pabuçlarını gözlerime sürmüşüm
Benim olmuş dünyalar

Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik,
Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden.
Martılar konuyor omuzlarıma,
Gözlerin İstanbul oluyor birden.
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NEDEN ‘’HAYIR’’ DEMELİYİZ?
Hayır diyememek, 7’den 70’e tüm bireylerin yüksek oranda yaşadıkları ortak bir iletişim sorunudur. İnsan ilişkilerinde öncelikle odak noktası belirlenmelidir. Herkesin isteği, beklentisi,
mutluluğu farklıdır. Kendi ihtiyaçlarını önemsemeden; karşı tarafın gönlü olsun diyerek adeta adanmış bir ruh hali ile kendi enerjimiz ve zamanımızdan vererek yetişmeye çalıştığımız
evetlerimiz, bir süre sonra odak noktamızı gözden kaçırmamıza sebep olmaktadır.
İletişim; kişiler arasında, duygu,
düşünce, bilgi ve haber alışverişinin
akla gelebilecek her türlü biçim ve
yolla kişiden kişiye karşılıklı olarak
aktarılması şeklinde tanımlanır.
Günlük yaşantımızdaki diyaloglarda
birçok farklı talebe, yönlendirmeye,
itiraza dâhil olarak aslında kişisel
ilişkilerimizde bir duruş sergiliyor
olduğumuzu fark ederiz.

Kişi Hayır Derken
Niçin Zorlanır?
Sergilediğimiz tutumlar yaş
aralığımıza, kişisel özelliklerimize,
karakterimize, meslek veya konumlara göre farklılaşan özellikler taşımaktadır. Farklılaşan tüm özelliklere
rağmen, istemediğimiz
herhangi bir şeyi istemiyor
olduğumuzu dile getirebiliyor muyuz?
Hayır diyebilmek, iletişim
süreci içerisinde ilişkilerin
çeşidine göre çoğu kişinin zorlandığı
bir durumdur. Yetişkin olarak, hayır
demekte zorlandığımız gerçeğini
fark ettikçe çocuklarımızın hayır
diyebilme becerisine sahip olup
olmadıklarını anlamayı önemsemekteyiz. Arkadaş çevrelerinde kabul
görmek için her şeye koşulsuz evet
diyebilme ihtimalleri, ebeveynleri
oldukça kaygılandıran bir durumdur.
Böylesi bir durumdan kaygılanırken
büyüme çağındaki çocuklarımızın
her denileni sorgusuz sualsiz yapmalarını beklemek, itiraz etme haklarını
farkında olmadan dahi bile olsa
görmezden gelmek, verebileceğimiz
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zararların en başında gelmektedir.
Yaş aralıklarının ihtiyaçlarına göre
her çocuğun özgürce karar verebilme becerisinin desteklenmesi,
kendi kararlarını kendisinin almasını
beklediğimiz zamanlar için önemli
bir temel oluşturacaktır.

Odaklanmak İçin
Hayır Diyebilmek
Gerekir
Steve Jobs, ‘’Odaklanmak ‘hayır’
demekle ilgilidir.’’ derken günlük
işlerimizde önceliklerimizi ve kararlarımızı hep başkalarına göre şekillendirmenin, odak noktamızı gözden

kaçırmak olduğunu vurgulamıştır.
O halde neden hayır diyemiyorum?
diye kendinize sorduğunuzda cevaplarınız;
• Arkadaşım üzülür.
• Benimle konuşmaktan vazgeçerler.
• Beni sevmez ve bencil olduğumu
düşünür.
• Karşımdaki kişiden bir talepte
bulunma hakkım kalmaz.
• Yalnız kalırım.
• Ben kibar bir insanım, reddederek
kabalık etmiş olurum; bu nedenle
kimseyi kırmak istemem.

Köşe Yazısı

Cevaplarınız bu ve benzeri içeriklerden oluşuyor ise lütfen kendinize
izin verin. Hayır deme sorunu yaşıyor
olduğunuz için isteseniz de kaba,
duyarsız ve vurdumduymaz bir kişi
olamazsınız. Herkesi memnun eden,
kimseyi reddetmeyen biri olmak
zorunda değilsiniz. Hayır diyebilme
ve kendinize ait önceliklerinizi,
planlarınızı önemseme hakkınız var.
Empati yaparken tamamen karşınızdaki adına düşünmeye başlarsanız
kendinizi gözden kaçırmış, önemsememiş olursunuz. Bu yönünüzü
kontrol altına alıp daha yönetilebilir
bir hale getirmeye özen gösterin.

Kişi Kendisine
Zarar Verir
Hayır diyemedikçe özgüvenimizde
azalma, benlik saygımızın körelmesi
gibi kendimize zarar verdiğimiz durumların içerisine gireriz. Duygu ve
düşüncelerimizi açıkça iletip iletmemek bizim seçimimizdir. Kendimizi
ifade etmenin veya etmemenin
sonuçlarına bakmamız gerekir.
Karşımızdaki kişiye tam olarak ne
istediğimizi ya da neyi yapabileceğimizi söylemezsek biriken
duygularımızdan dolayı ufak bir şey
yaşadığımızda dahi öfkelenip kırıcı
olabiliriz. Bu şekilde bir şey yaşamak
yerine, rahatsız olduğumuz davranış
ya da duygularımızı dile getirerek
duygularımızın zaman içerisinde
birikmesini ve iletişimimize zarar
vermesini önlemiş oluruz.

Peki, Nasıl Hayır
Diyebileceğiz?
Alışkanlıklarınızdan dolayı direkt geri
çeviremiyorsanız, istekte bulunulan
durum hakkında düşünmek için
zaman isteyerek tutumunuz hakkında fikir vermeye başlayabilirsiniz.
Bunun yanında, gerektiği şekilde
ilgili bir tavır sergilememeniz ya da
ortamdaki başka bir duruma dikkat

çekecek bir paylaşım yapmanız,
isteksizliğinizin karşı taraf tarafından
anlaşılmasını sağlayacak ve sonraki
aşamada geri çevirmenizde kolaylık
sağlayacaktır. Böylesi yaklaşımlar ile
hayır diyebilmeye adım atmış oluyorsunuz. Zaman içerisinde geri çevirebiliyor olmayı başardıkça kararlı ve
doğrudan bir şekilde ‘’bana uygun
değil’’ düşüncesini karşı tarafa iletiyor
ve hayır diyebilmeyi başarıyorsunuz.
Geri çevirmek istediğimiz talepleri
kimi zaman duymazdan gelerek kimi
zaman ise türlü sebepler sunarak,
niyetimizde cevabımızın olumsuz
olduğu mesajını vermek de hayır
diyebilmek ile eşdeğer görülebilir. Önemli Türk düşünürlerinden
Nasreddin Hoca’nın fıkralarında
da her iki geri çevirme metoduna
uygun, ders alabileceğimiz, gülümserken düşüneceğimiz noktalar
vardır:
Bir gün Nasreddin Hoca şehre geldiğinde arkadaşıyla birlikte bir handa
kalmış. Gece yarısı arkadaşı hocaya
seslenerek sormuş:
- Hocam uyudunuz mu?
Hoca:
- Hayırdır bir şey mi var?
- Biraz borç para isteyecektim.
Nasreddin Hoca derhal horlamaya
başladıktan sonra:
- Ben uyuyorum, der.
Kendisinden ödünç aldığı hiçbir eşyayı
geri vermeyen komşusu bir gün gelip
hocadan ip ister. Hoca önce güzelce
geri çevirir, kusura bakma veremem,
der. Israrı devam edince de ‘’İpe un
sermişler.’’ diyerek vermeme kararını
pekiştirmek isteyen bir bahane bulur.
Komşusu ‘’Aman hocam, hiç ipe un
serilir mi?’’ diye talebini sürdürür. En
sonunda hoca dayanamayıp der ki ‘’İp
benim değil mi? Vermek istemeyince
ipe un da serilir başka şey de.’’

“Hayır”
bizi istemediğimiz
şeyleri
yapmaktan
kurtaran
sihirli bir
kelimedir.
Hayır diyebilmenin birçok farklı
yolu vardır. Bir teklif veya durumla karşılaştığımızda önce
gerçekten isteyip istemediğimize
karar vermeli, sonra kabul ya da
reddetmeliyiz. Hayır diyebilmek,
bizi istemediğimiz şeyleri yapmaktan kurtaran sihirli bir kelimedir.
Pratik yaptıkça gelişen her şey
gibi ‘’hayır’’ diyebilme becerisi de
alıştırma yaparak gelişir. Gerçek
duygularınızı ifade ediyor olmak
sizi daha mutlu hissettirecek. Hayır
diyebilmeyi başardığınızı gördükçe
hayır derken kendinizi daha rahat
hissettiğinizi ve bu sihirli sözcüğü
daha kolay kullanabildiğinizi fark
edeceksiniz.

Derya Seyis
Rehber Öğretmeni
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Köşe Yazısı

Strese Savaş Açan

KOKU!

Rahatlamak, canlanmak, kaygıdan uzak, huzurlu bir yaşam sürmek hepimizin isteği.
Fiziksel ve zihinsel aktivitelerle günün yorgunluğunu üzerimizden atmak mümkün olsa da
genelde ikinci plana attığımız doğal bir terapi yöntemi daha var: kokular… Araştırmalar,
aromaterapinin stresi azalttığını, uyumayı kolaylaştırdığını ve kronik ağrıları azaltmada
yardımcı olduğunu gösteriyor. Peki, hangi koku neye iyi geliyor, gelin birlikte öğrenelim…

Limon ya da Yuzu Limonu
Lavanta
Lavanta uçucu yağı, rahatlatıcı etkisi bakımından üzerinde
en çok çalışılmış yağdır. Yapılan çalışmalarda, lavanta yağı
ile yapılan aromaterapinin kan basıncını düşürdüğü, beyin
dalgalarında ölçülebilir değişiklikler meydana getirdiği ve
sinir sistemini sakinleştirdiği bulunmuştur.
Lavanta, hafif insomnia (uykusuzluk) için de yardımcıdır ve
daha kaliteli bir uyku sağlar. Lavanta uçucu yağı ile yapılan
terapilerin doğum sonrası depresyonunda ve anksiyeteyi
(kaygı bozukluğu) azaltmada da yararlı olduğu görülmüştür.
Lavantanın, dişçi muayenehanesi, yoğun bakım ünitesi ve
ameliyata hazırlanma odası gibi pek çok tıbbi ortamda da
kaygıyı azaltmaya yardımcı olduğu tespit edilmiştir.
Lavanta kokusu, duygusal tepkiler ve anıların bağlı olduğu
limbik sistem gibi beyindeki iletişim alanlarını etkilemektedir. Beyin dalgalarının ölçüldüğü elektroensefalografi
(EEG) ve fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI)
kullanılarak yapılan çalışmalarda lavanta ile aromaterapinin
rahatlatıcı etkisi ile ilişkili anlamlı değişiklikler görülmüştür.
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Japon araştırmacılar tarafından yapılan
araştırmaya göre; yuzu uçucu yağının
kokusu, stresi ve kaygıyı azaltarak kalp hızını
sadece 10 dakika içinde yavaşlatıyor ve etkisi yarım saat sonrasına kadar devam ediyor.
Yuzu, genellikle Asya mutfağında kullanılan
Asya tipi bir sarı limon meyvesidir.
Bir Japon geleneği olan yuzu banyosu 18.
yüzyıla kadar uzanmaktadır. Stresi azaltmak
için sıcak banyoda dilimlenmemiş yuzular
yüzdürülür. Yuzu ya da daha kolay bulunabilen limon kokusunu ortama vermeyi
deneyebilirsiniz.

Köşe Yazısı

Bergamot
Geleneksel olarak
İtalyan halk tıbbında kullanılmaktadır fakat gerilim
ve kaygıyı azaltmaya yaradığına dair pek
çok yeni çalışma bulunmaktadır. Bergamot
uçucu yağı genellikle gıdalara aroma vermek
için kullanıldığı gibi parfümlerde de kullanılır.
Antibakteriyel, anti-viral özellikleri olduğu da
bilinmektedir.

Ylang Ylang
Ylang ylang uçucu yağı,
Güneydoğu Asya’da tropik
bir ağacın çiçeklerinden elde edilen bir uçucu
yağdır. Yapılan bir çalışma Ylang Ylang aromasının sinir sistemini yatıştırdığını göstermiştir.

Klinik çalışmalar, bergamot uçucu yağının kan
basıncı ve stresi azalttığını göstermektedir. Son
yapılan araştırmalar bergamotun stresi, kronik
ağrıları azalttığı hatta EEG’de beyin dalga
şablonunu değiştirebildiğini göstermektedir.

Misk Adaçayı
Yasemin
Yaseminin rahatlatıcı kokusu tatlı bir aromaya sahiptir. Yasemin uçucu yağı üzerinde yapılan çok fazla
bilimsel çalışma bulunmasa da muhteşem aroması ile
bilinen en iyi canlandırıcı ve rahatlatıcı etkili yağlardan biridir. Enerji verir, depresif ruh haline en iyi gelen kokulardan biridir. Afrodizyak etkisi ile ün
salmıştır.

Bildiğimiz bahçede yetişen
adaçayı ile akraba bir bitki olan
misk adaçayı bitkisinden misk adaçayı yağı elde
edilir. Misk adaçayı esansiyel yağının, diş tedavisi işlemleri sırasında insanların rahatlamasına
yardımcı olduğu saptanmıştır. Misk adaçayı yağı
ile yapılan aromaterapinin anti-depresan benzeri bir etkisi olduğu da gözlenmiştir.

Günlük, Palmarosa, Mür gibi keşfedilmeyi
bekleyen pek çok terapötik esansiyel
yağ bulunmaktadır. Uçucu
yağlarla yapılan uygulamaların stres üzerindeki etkisini araştıran birçok çalışma
mevcuttur. Bu çalışmaların
bazıları geleneksel ve kadim
uygulama
pratiklerini
desteklemektedir.
Leyla Çakır
Klinik Aromaterapist
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Ömür Biter, İstanbul Gezmekle Bitmez...

Kültür-Sanat

İstanbul’un Kadim
Bir Semtine
Adını Veren Yapı:
Anadolu Hisarı
Anadolu Hisarı, Güzelce
Hisar olarak da anılmıştır.
İstanbul Boğazı ile Göksu
Deresi’nin Boğaz’a karıştığı
yerde İstanbul Boğazı’nın en
dar noktasında inşa edilmiş ve bulunduğu bölgeye
ismini vermiştir. Yıldırım
Bayezid’in isteği üzerine
karakol olarak inşa edilen
Hisar, iç ve dış kale ile surlardan oluşmaktadır. Hisarın
amacı boğaz hâkimiyetini sağlamak ve olası
bir tehlikeye karşı şehri korumaktır. Zaman içerisinde
tahrip olan kısımları olsa
da heybeti ve tarihi dokusuyla çevresinde kurulan
yerleşim yerlerini artırmıştır.
Rumeli Hisarı’nın dörtte biri
büyüklüğünde olan Anadolu Hisarı, yalılarıyla nam
salmıştır. Hisar’ı gezmek için
geldiğinizde Zarif Mustafa
Paşa, Kodor Remzi Bey,
Bahriyeli Sedat Bey gibi zarif
dokulu yalıları da görebilirsiniz.

ELİF NUR AKBULAT - AÇIK FİKİR PLATFORMU
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Avrupa Yakası’nın Tacı:
Rumeli Hisarı
Her gezinin sonunda bir kez daha
anlıyorum; gün batıyor, hikâyeler
bitmiyor. Anlıyorum; ömür bitiyor,
İstanbul bitmiyor. İstanbul her
adımda yeni bir hikâye sunuyor.
Yeter ki bakmayı bil, anlamaya
çalış, şehri hisset.
Kentsel dönüşümün etkisiyle oluşan
modern, büyük binaların sokakları
arasında Anadolu Hisarı ve Rumeli
Hisarı’na geçerken bir zaman yolculuğu yapmış gibi hissedersiniz
adeta. Tarihin nefes aldığına, koca
bir imparatorluğun hangi yapılarla
şahlandığına şahit olursunuz. Her
adımda, bir padişah tarafından
yaptırılan askeri, dini ya da sivil
mimari örneği ile karşılaşırsınız.
Hisarlar da bu mimari yapılardan biri. Anadolu Hisarı Yıldırım
Bayezid tarafından 1395 yılında,
Rumeli Hisarı ise Fatih Sultan
Mehmet tarafından 1452 yılında
yaptırılmıştır. Tarihin tuğlaları bu
sefer yüzyıllara meydan okuyan,
çağ açıp çağ kapayan hisarların
duvarlarını örmüştür.

İstanbul’u simgeleyen önemli
yapılardan biri olan Rumeli Hisarı,
şehrin fethedilmesinde büyük rol
oynadığı gibi, estetik değeriyle de
göz dolduran bir başyapıttır. Sarıyer
ilçesinde adını verdiği semtte yükselen bu eser, zamanında Boğazkesen
olarak da anılıyordu. Fatih Sultan
Mehmet tarafından İstanbul’un
kuşatmasından önce inşa edilerek
1452 yılında dört ay gibi kısa bir
sürede tamamlanmıştır. Genç Osmanlı padişahı II. Mehmet, Anadolu
Hisarı’ndan karşıya geçerken boğazı
iyice incelemiştir. İstanbul’u fethetmek için alınacak önlemlerin başında
Boğaz’dan gelebilecek bir tehlikeye
karşı Anadolu Hisarı’nın yetersiz kalacağını öngörmüş ve ivedi bir çalışmayla Rumeli Hisarı’nı yaptırmıştır.
Mimarisiyle adından söz ettiren
Hisar, kuş bakışı bakıldığında Arapça
Mehmed yazısı gözükecek şekilde
özel olarak tasarlanmıştır. Rumeli
Hisarı’nda Saruca Paşa, Halil Paşa ve
Zağanos Paşa adında üç büyük burç
bulunuyor. Hisar fetihte önemli bir
rol oynadıktan sonra da uzun süre
stratejik önemini korumuştur. Daha
sonraki dönemlerde ise hapishane
olarak kullanılmıştır. Rumeli Hisarı
günümüzde müze olarak hizmet
vermekte. Hisar’da aynı zamanda açık
hava konserleri ve tiyatro gösterileri
düzenlenmektedir.
Hiç şüphe yok ki Osmanlı İmparatorluğu Anadolu ve Rumeli Hisarı’yla
tarih sayfalarına unutulmaz bir imza
atmıştır.

Az Bilinen
Bir Durum:

DİSLEKSİ

ÇOCUĞUNUZ DİSLEKSİ OLABİLİR
Öğrenme güçlüğü (disleksi), gelişimsel
yani doğuştan gelen bir durumdur. Tek
tedavisi, erken tanı ve bununla birlikte verilecek erken eğitimdir. Eğer bu
eğitim doğru zamanda verilirse öğrenme
güçlüğünün ilerleyen yıllardaki etkilerini
en aza indirgemek mümkün olur.
Disleksi (özel öğrenme güçlüğü), bireysel
ve standart test uygulamaları sonucu
saptanan okuma, yazma ve matematik
alanındaki değerlerin; yaş, okul durumu ve zekâ yönünden beklenen orana
nazaran düşük olmasıdır. Çocuğun
öğrenme problemleri; akademik
başarısını, okuma, yazma ve matematik
becerisi gerektiren günlük etkinliklerini
olumsuz yönde etkilemektedir.
Son yıllarda yeni yeni tanı almaya
başlayan ve şu an yaygınlık oranı her
sınıfta 2-3 kişi olabilen, halk arasında
disleksi olarak geçen öğrenme
güçlüğünün birtakım belirtileri
bulunmaktadır:

• Çocuk okula başladığı zaman, okuma
yazma öğrenildiği süreçte akranlara
oranla yavaş okuma ve yazma,
• Okurken veya yazarken ses ve hece
atlama,
• b, d, p, q gibi sesleri karıştırarak
okuyup yazma,
• Okurken veya yazarken noktalama
işaretlerini sıklıkla dikkatinden kaçırma,
• Okunan metni anlamada güçlük
çekme,
• Sayıları algılamada ve hesaplamada
karıştırmalar ve güçlükler...

Çocuğun öğrenme
problemleri; akademik başarısını,
okuma, yazma ve
matematik becerisi
gerektiren günlük
etkinliklerini
olumsuz yönde
etkilemektedir.

Yukarıdaki maddelere ilave olarak çocuk,
yaşıtlarından bir yıl gibi bir süre gerideyse öğrenme güçlüğü (disleksi) olabilme
ihtimali bulunur. Böyle bir durumla karşı
karşıyaysanız yapacağınız tek ve en
önemli şey ivedi bir şekilde erken tanı ve
bununla birlikte verilecek erken eğitim
için bir uzmana danışmak olacaktır.
Hasan Hüseyin Yıldırım
Özel Eğitim Uzmanı
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Haberler

NAİM SÜLEYMANOĞLU’NUN

HAYATI FİLM OLUYOR
Kırdığı dünya rekorları ve kazandığı büyük başarılarla
yediden yetmişe Türk halkının sevgisini kazanan sporcu
Naim Süleymanoğlu'nun yaşamı, beyaz perdeye aktarılıyor.

HABERİNİZ

OLSUN

Çekimleri Bulgaristan'da devam eden filmin yapımcısı Mustafa Uslu, Naim
Süleymanoğlu'nun henüz çocuk yaşlardayken mucizelerle dolu bir yaşamı
olduğunu aktararak "Aslında onun mayasından belliymiş adam gibi bir adam
olacağı. Çok fedakarlıklar yapmış. Halkına evrensel insan haklarını yaşatabilmek; fikirleri, iradeleri, hür yaşayabilmeleri, kendi isimlerini kullanabilmeleri, ibadetlerini yapabilmeleri için çocuk yaşta kaldıramayacağı yüklerin
altına girmiş. Ama (o yükleri) kaldırdı ve bizi mucizelere alıştırdı. Sadece
olimpiyat rekorları, olimpiyat madalyaları bırakmadı. Türk gibi güçlü, 'Cep
Herkülü' gibi bir unvan bıraktı dünyaya." dedi. Film 25 Ekim’de sinemalarda.

YAPRAKLARA
UMUDU RESMEDİYOR
Lin el-Hac, evinin
bahçesindeki üzüm
yapraklarını yağlı boya kullanarak adeta birer sanat
eserine dönüştürüyor. İsrail
işgali altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan 21 yaşındaki Hac, yaklaşık bir yıldır
doğayı ve umutlarını asma
yapraklarına resmediyor.
Genç kız, yaprakların
büyük olanlarını tek tek
seçip temizlediğini, üzerinde rahatça çalışabilmek
için de yaprakları kitap
arasına koyarak birkaç
gün beklettiğini ifade etti.
Hac, çevresindekilerin de
kendisini destekleyip teşvik ettiğini kaydetti. Küçük
yaştan beri çizim sanatına
ilgi duyduğunu ve resme yeteneği olduğunu belirten
Filistinli genç kız, üniversite eğitimini ise psikoloji üzerine
aldığını söyledi. Hac, psikoloji bölümü ile yeteneği arasında
büyük bir bağ olduğunu ifade etti.
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MEGA AMBULANS

BODRUM'DA ÜRETİLDİ
Dünyada bir ilk olan “Mega ambulans ve hastane otobüsü” Türk mühendisleri tarafından
Bodrum’da marin teknoloji ile üretildi.

Mobil hastane niteliğinde olan otobüste aynı
anda 8 hastanın, nabzı, EKG’si, vücut ısısı, vücut
oksijeni, tansiyonu ayrı ayrı ekranlardan izlenebiliyor. Alarmlı oksijen ve vakum müdahalesi
yapılabiliyor. Ayrıca bu çılgın otobüs konuşabiliyor, siren sesi yerine araçlara otomatik yolu açın
anonsu yapıyor, kapılar açıldığında çevredekilere
sesli anons yapıyor. Uzaktan kumandalı dev projektörlerle olay yerini 360 derece aydınlatabiliyor
ve daha birçok özelliği bünyesinde barındırıyor.
Dünyada ve sağlık alanında bir ilk olan bu otobüs,
yüzde yüz Türk malı olarak Bodrum'da üretildi.

YANGIN SÖNDÜRME
BOMBASI İCAT ETTİ
İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Murat Toptaş, Malatya'nın Akçadağ
ilçesindeki 7. Ana Jet Üs Komutanlığı ile Orman Bölge
Müdürlüğünden de destek alarak, 180 kilogram ağırlığındaki
yangın söndürme bombasını icat etmeyi başardı.

Malatya'da yaklaşık 1,5 yıl önce proje üzerinde çalışmaya
başlayan Murat Toptaş, yangın söndürme bombasını ilk
olarak TÜBİTAK tarafından Erzurum'da düzenlenen proje
sergisinde tanıttı. Bugüne kadar sadece uçaklardan taşıma su
ve basınçlı gazlarla yangınlara müdahale edildiğini belirten
Murat Toptaş, çalışmasının dünyada bir ilk olduğunu söyledi.
İçinde yangın söndürücü gaz ihtiva eden bomba, F-4, F-16
gibi savaş uçaklarının yanı sıra Sikorsky helikopterleri ya da
insansız hava uçakları tarafından atılabilecek. Belirli bir yükseklikte patlayan bomba, yangın bölgesinin havayla temasını
keserek alevlerin sönmesini sağlayacak.
"Bin 50 metrekarelik bir alandaki yangını söndürme
kapasitesi bulunuyor"

Tanıtım kokteylinde konuşan şirket müdürü
Gökhan Şen, hayata geçirdikleri projenin yürüyen
bir hastane niteliğinde olduğunu belirterek,
"Aynı anda 8 yoğun bakım hastası yatabiliyor.
Hastalar, 8 kamera ile uydudan takip edilebiliyor. Kapılar açıldığında, çevredekilere
sesli anons yapıyor. Uzaktan kumandalı dev
projektörlerle olay yerini, 360 derece aydınlatabiliyor ve daha birçok inanılmaz özelliği
barındırıyor." dedi.

180 kilogram ağırlığındaki bir bombanın yaklaşık bin 50
metrekarelik bir alandaki yangını söndürme kapasitesi bulunduğunu ifade eden Toptaş, "Savaş uçaklarından mühimmat
şeklinde atılan ve aerodinamik yapı olarak bu şekilde
hızlı yangına müdahale edebilecek bir sistem henüz yok.
Yaptığımız çalışma yerli ve milli bir ürün. Tasarım süreci
yaklaşık bir yıl sürdü. Orman Bölge Müdürlüğü ve 7. Ana
Jet Üs Komutanlığından yardım aldık. Bombanın tasarımı
ve bir prototip hazırlanması ise 3 ay sürdü. Projede
yazılım güncellemesi yapılarak birkaç prototip üretiminin
ardından test çalışması başlayacak." dedi.
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Sokağın Sesi

SOKAK

RÖPORTAJI
Eylül ayı bazılarımız için yağmur ve toprak kokusu, bazılarımız için melankoli, bazılarımız için de
okul demek oluyor çoğunlukla. Çocuklu ailelerin hüznü okul masraflarıyla ikiye katlanırken çocukların içlerinde bir üst sınıfa geçmenin heyecanı ve sevinci kaçınılmaz oluyor. Biz de hüznü ve yağmuru bir kenara bırakarak yeni bir eğitim-öğretim yılının başlıyor olmasını fırsat bilip sokağa çıktık
ve vatandaşlarımıza sorduk: Eğitim kelimesi sizin için neyi ifade ediyor, sizce eğitim nerede başlar?
Buyrunuz…

Meral Kahraman
46 Yaşında

Bilal Özyılmaz
25 Yaşında
Eğitim ailede,
anne-baba terbiyesiyle
başlar. Daha sonra okul
sayesinde ilerler. Yani okul
okursunuz ama hayat sizi terbiye
etmezse doktor da olsanız eğitimsiz sayılırsınız. Eğitim ve öğretim
birbirinden ayırt edilmesi gereken
kavramlar; öğreneceğinizi öğrenirsiniz fakat ancak eğitiminiz varsa
erdemli biri statüsüne ulaşırsınız.
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Ben okumadım, öyle pişmanım
ki. Toplumun düzgün bireyler
çıkartabilmesi için eğitim almak,
okumak şart. Eğitim olsa bu kadar
sıkıntı olmaz toplumda. Benim hala içimde
bir uktedir okuyamamak. Kendimi daha
da geliştirebilir ve bir kadın olarak daha
iyi yerlerde olabilirdim şu an. Herkes en
azından lise eğitimini tamamlamış olmalı.

Sabri Kök
47 Yaşında
Çocukluktan başlar eğitim. Eğitim, kültürümüzle iç içe sürdürülmeli ve
eğitim verebilecek insanları iyi
seçmeli. Şimdilerde herkes eğitimci ama kimse
kimseye bir şey öğretemiyor. Belediyemiz eğitim konusunda kültür merkezlerinde çok güzel şeyler yapıyor, biz bunları yakından takip
ediyoruz. Okulla birlikte bu şekilde sürdürülen
takviyeler çok faydalı oluyor.

Sokağın Sesi

Zeynep Genç
47 Yaşında

İnci Efe
65 Yaşında
Eğitim ailede başlar ve
okulda devam eder, hiç
bitmez, hayat boyu sürer.
Ben lise mezunuyum, benim
zamanımda lise okumak üniversite okumakla eş değerdi. Ama şimdi benim için geçti
artık. Allah nasip ederse torunlarımın eğitimi
için uğraşacağım artık.

Eğitimin başı anne
ve babadır. Anne,
baba kendi eğitimleri
ölçüsünde çocuklarını eğitebilirler. Bu bağlamda aile büyükleri çocukların eğitim konusunda üstüne düşmeli,
onları hayata hazırlamalıdır. Ben de eğitim
aldım ama daha iyi bir eğitim alabilirdim.
İnsan kendini geliştirebildiği sürece insan
olanın kıymetini anlayabiliyor.

Nihat Özyılmaz
21 Yaşında
Hamit Ateş
55 Yaşında
Eğitim çocuğun doğumu
itibariyle başlar. Ebeveynler
kendi eğitimlerince öğrendikleri
erdemleri çocuklarına aşılamaya
başlarlar. Okullar açısından eğitimden
bahsedecek olursak şu anki eğitimden tabii ki
memnun değilim. Eğitimin özelleştirilmemesini dilerdim. Özellikle ekonomik krizden dolayı
özel eğitim giderlerini karşılayamıyoruz. Benim çocuğum mesela, özel okulda okuyor, ben
mimarım. Çocuğumun okul harcını karşılamak
için kredi çektim, mimar olmama rağmen. Bizim
dönemimizde eğitim daha sistemliydi.

Ailede başlar tabii
ki. Kişinin kendini
geliştirmesiyle de devam
eder. Eğitim olmadan insan,
insan olamaz. Belirli bir yaşa gelene
kadar okuyoruz kendimizi geliştirmek
için ondan önce de aile olsun,
büyünülen farklı bir ortam olsun, buralarda insan olmak için eğitiliyoruz.

Hatice Doğan
38 Yaşında

Yiğit Taşdemir
33 Yaşında
Eğitim doğuştan itibaren hayatın
her alanındadır. Evde, okulda,
sokakta her yerde bizi eğitebilecek
unsurlarla karşılaşırız. Eğitimin bir
sonu yoktur. Hayat boyu devam eder. Hiçbir zaman
ben bunu tam olarak öğrendim demek doğru değildir,
insan sürekli olarak öğrenmeye devam eder.

Ben okumadım, okumam yazmam yok, çok
pişmanım. Ama insan
okumadan da kendini
eğitebilir. İlla yüksekokullardan
mezun olmak değildir. Hayat bir okuldur. Üç
çocuğum var, ikisini okutuyorum. Okusaydım
insanlara çok faydalı olabilecek şeyler
yapmak isterdim. Çocuklarımın da faydalı
insanlar olmasını isterim.
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Köşe Yazısı

KISSADAN
HİSSE
Vermeyince Mabud,
Neylesin Sultan Mahmut?
Osmanlı padişahları bazen tebdil-i kıyafetle yani
kılık değiştirerek halkın arasında dolaşırlardı.
İkinci Mahmud Han da bir gün böyle tebdil-i
kıyafetle Saray'dan ayrılır. Yolu bir kahvehaneye
düşer... Yaşlı çaycıya herkesin "Tıkandı Baba" diye
hitap ettiğini görüp bu lakabın nereden geldiğini sorar.
Çaycı, hikâyesini şöyle anlatır:
Bir gece rüyamda gürül gürül akan çeşmeler
gördüm. Birisi iyi akmıyordu "Bu kimin?" diye
sordum, "senin" dediler. "mademki bu çeşme
benim" diyerek daha iyi akması için yerden
bulduğum bir çubukla açmaya çalıştım. Çubuk kırıldı, su hiç akmaz oldu... İşte bu rüyamı
komşulara anlatınca adımız "Tıkandı Baba"ya
çıktı...
Sultan Mahmud Han, oradan ayrılırken vezirine,
"Bu adama bir ay boyunca her gün bir tepsi baklava gönderin. Her dilimine de bir altın yerleştirin!" diye talimat verir...
Ertesi gün baklava gelir. İhtiyar çaycı, "Baklavayı satayım da üç beş kuruş kazanayım." diye
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düşünür. O arada gördüğü bir Yahudi baklavayı
rayiç fiyattan daha aşağı alır. Yerken de altınları
görür. Yahudi bir şeyler anlamaya çalışır... Ertesi
günü çaycıyı görüp "Sana baklava getiren olursa
ben yine daha yüksek fiyattan alırım." diye de
tembihler... Ve Yahudi her gün fiyatı artırarak almaya devam eder... Çaycı da, "iyi para kazanıyorum" diyerek baklavaya hiç dokunmadan satar...
Bir ay sonra, baklava getirme işi biter. Sultan, "Şu
çaycıyı bir ziyaret edeyim" diye düşünür. Padişah
yine tebdil-i kıyafetle, çaycının yanına gelir. Çaycıda bir değişiklik olmadığını anlayınca "Baklavaları ne yaptın?" diye sorar. O da hiçbirini yemeyip sattığını söyler. Bu sefer işini şansa bırakmak istemeyen padişah onu bir kenara çeker ve
asıl kimliğini söyleyerek Hazine'den bir miktar
altın vermek üzere saraya davet eder. Çaycı
şaşkındır. Birlikte saraya giderler. Sultan, "Şu
küreği al, altınlara daldır, ne kadar dolarsa hepsi
senindir" der. Çaycı heyecanla küreği daldırır.
Fakat o da ne! Küreğin üstünde bir altın vardır.
Çünkü küreği ters daldırmıştır! Bunun üzerine
Mahmud Han tarihe geçen şu sözü söyler:
Vermeyince Mabud, neylesin Sultan Mahmud…

Açık Fikir Harmanı

Yorucu
Gün

O gün çok dalgındı. O kadar dalgındı ki onu o yapan şeyi,
pelerinini, evde unutmuştu. Böyle bir şey daha önce hiç
başına gelmemişti. Her zaman dikkatli ve düzenli biriydi. Nasıl
olmuştu da pelerinini evde unutmuştu? Her neyse sahne saati
gelmişti artık. Her şeyi kafasından silip oyununa odaklanması
gerekiyordu. Bu şekilde hiç sahneye çıkmamıştı. Nasıl yapacağım diye düşünürken arkadan bir ses: “Mehmet herkes
seni bekliyor haydi.” dedi. Kendini toparladı ve sahneye çıktı.
İlk gösterisi şapkadan tavşan çıkarmaydı tabii ki. Bu oyunu
başarıyla yapmıştı. Alkışını aldı ve devam etti. Gözü her dakika
seyircilerdeydi. Acaba gösteriyi beğeniyorlar mı, eksiği fark
ettiler mi? Arkadan gelen başka bir ses, “Çok güzel gidiyorsun, devam et, kendine güven.” dedi. O an kendine güveni
arttı ve geri kalan oyunlarını da sergiledikten sonra gösteriyi
bitirdi. Kulise gidip hazırlandı. Kuliste onu küçük bir hayranı
bekliyordu. Beş altı yaşlarında bir çocuk, onunla konuşmak
istiyordu.
- Merhaba ufaklık, ne arıyorsun burada?
- Sizinle konuşmak için geldim. Ben de sihirbaz olmak
istiyorum, aynı sizin gibi.
- Demek öyle, o zaman gel de sana bir numara
göstereyim, dedi.
Onunla biraz zaman geçirdikten sonra evine gitmek
üzere yola koyuldu. O sırada bir kazaya tanık oldu.
Sarhoş bir adam genç bir çocuğa çarpmıştı. Annesi
yolda perişan bir şekilde ağlıyordu. Yanına gidip teselli
etmeye çalıştı. Ambulans geldi. Annesi ve genç, ambulansa bindi ve hastaneye
doğru yol aldı. Mehmet de yoluna devam etti. Artık eve gitmek istiyordu, başına bir şey gelmeden, eve gitmek. Yürümeye karar vermişti, bu ona iyi gelecekti.
Yürüdü... Yürüdü... Yürüdü...
Eve varmıştı. Onu büyük bir sürpriz bekliyordu.
Annesi, babası, eşi ve çocukları... Neredeyse tüm aile ordaydı. Onları görünce
hatırladı tabii. Bugün onun doğum günüydü. Bu stresli günün ardından biraz aile
sohbeti, eğlence iyi gelecekti.
Vakit geçmişti. Artık annesi ve babası evlerine döneceklerdi. Onları bırakmak için
arabanın anahtarını almaya odaya gitti. Daha sonra da aşağı indiler. Biraz trafik
olsa da sonunda varmışlardı. Onları evin giriş kapısına kadar geçirdi. Daha sonra da
arabasına binip eve döndü. Yorucu bir gündü, dinlenmek istiyordu. Yattı ve uyudu.

İlknur KOL
2003 yılında Üsküdar’da doğdu.
TEB Ataşehir Anadolu Lisesi’nde
11. sınıf öğrencisidir.
Açık Fikir Platformu Yazı ve Şiir
Atölyesi’ne katılmıştır.

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

VİZYONDAKİLER

ALCATRAZ

GECE KUŞU

Yönetmen:
Andrew Jones
Oyuncular:
Gareth Lawrence, Derek
Nelson, Mark Homer
Tür: Aksiyon
Vizyon Tarihi:
16.08.2019

Yönetmen:
Nisha Ganatra
Oyuncular:
John Lithgow, Emma
Thompson, Mindy Kaling
Tür: Komedi
Vizyon Tarihi:
16.08.2019

JURASSIC
HAYVANLARI

AQUARELA

O BÖLÜM 2

BOZKIR

Yönetmen:
Victor Kossakovsky
Tür: Belgesel
Vizyon Tarihi:
30.08.2019

Yönetmen:
Andy Muschietti
Oyuncular: James
McAvoy, Finn Wolfhard,
Jessica Chastain, Bill
Skarsgård
Tür: Korku
Vizyon Tarihi:
06.09.2019

Yönetmen:
Mehmet Tanrısever
Oyuncular:
Mehmet Tanrısever
Tür: Dram
Vizyon Tarihi:
06.09.2019

Yönetmen:
Jason Wright
Tür: Animasyon
Vizyon Tarihi:
23.08.2019
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BİR ZAMANLAR…
HOLLWOOD’DA
Yönetmen:
Quentin Tarantino
Oyuncular:
Leonardo DiCaprio,
Brad Pitt, Margot Robbie
Tür: Komedi
Vizyon Tarihi:
23.08.2019

KOD ADI: ANGEL
Yönetmen:
Ric Roman Waugh
Oyuncular: Gerard
Butler, Piper Perabo,
Morgan Freeman
Tür: Aksiyon
Vizyon Tarihi:
23.08.2019

