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Kıymetli Çekmeköylüler,

Sanat ve kültür birbirini tamamlayan iki önemli unsurdur. 
Bu iki öge birbirinden bağımsız değerlendirilemez. Kültürün 
devamlılığı ve medeniyetin ilerlemesi de sanata ve sanatçıya 
verilen değer, bu alanda yapılan yatırımla mümkün olacaktır. 
Sanatsal faaliyetlerde bulunmayan bir milletin kültürel 
yönden gelişebilmesi imkânsızdır. Evrensel bir güce sahip 
kültür ve sanatın bir toplumda gelişmesi, o toplumda yaşayan 
insanların basiret ve ferasetlerini inşa ettiği gibi irfanı 
da oluşturan mihenk taşıdır. Biyolojik olarak gelişimini 
tamamlayabilmek için besine ihtiyaç duyan insanoğlunun 
ruhsal yönden gelişebilmesi için de sanata ihtiyacı vardır. 
Sanatın geliştiği toplumlarda bireylerin birbirlerine daha 
saygı, sevgi ve hoşgörüyle yaklaştığı sosyolojik olarak da 
kabul edilen bir gerçektir. Diğer taraftan sanatın yeterince 
gelişmediği toplumlarda toplumsal yaşama bilincinin 
oluşmadığı gözlenmektedir.

Hiç şüphe yok ki bir toplumun ortaya çıkardığı sanat eserleri, 
üzerinde o kültürün izlerini taşır ve böylece kültürün kuşaktan 
kuşağa aktarılmasına katkıda bulunur. Türk kültürünün en 
önemli sanat dalları Orta Asya’dan Anadolu coğrafyasına 
nesilden nesile aktarılarak devam etmiştir. Medeniyetimizin 
temelini oluşturan sanat dallarımız bugün bile varlıklarını bu 
güçlü bağ sayesinde devam ettirmektedir. Yaşadığımız yüzyılda 
biz yöneticilere düşen en önemli görev, bu bağı oluşturan 
halkaların kopmasını engelleyerek devamlılığını sağlamaktır. 
Bu anlamda yeni kültür-sanat sezonunda medeniyetimizin 
temellerini oluşturan kadim sanat dallarımızla olan 
bağlarımızı güçlendirerek sizlerle buluşturacağız. Bunun yanı 
sıra sinema, tiyatro, konser ve çeşitli organizasyonlarla siz 
Çekmeköylüleri sanatla buluşturmaya devam edeceğiz.

Sevgili Okurlar, 

Sizlere sanat dolu bir sezon dileklerimi sunarken 
Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu 
güzel gün vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını 
ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet 
ve şükranla anıyorum. 
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Bir kuş cıvıltısı, bir çocuk kahkahası 
ve günümüze, gönlümüze doğan 
güneş… Düşsek de kalksak da savrul-
sak da kimi zaman, yeniden yola ko-
yulmak zorundaydık. Kalbimiz kırık, 
hevesimiz eksik ama duamız tamdı. 
Düştüğümüz yerden kalkarak silkele-
nip yola devam ettik. Çünkü biliyor 
ve inanıyorduk ki Allah, yeniden 
başlayanların yardımcısıydı. Mesele 
nerede olursa olsun bize verilen 
emaneti hakkıyla taşıyabilmek, hoş 
bir sada bırakabilmekti. Halka ve 
Hakk’a hizmet etmek için çıkılan yol 
dikenlerle dolu. Her zorlukla beraber 
bir kolaylığın geldiğine iman etmişsek 
eğer bize düşen de gayret etmekti... 
Gayret bizden, takdir Allah’tan. Emek-
lerin zail olmadığı; adalet, merhamet 
ve kardeşliğin hakim olduğu bir dün-
ya hayali kuruyoruz. Ve bu yolda bil-
ginin gücüne inanarak tam 58 sayıdır 
sizlere dünyanın kapılarını aralamak, 
gönül hanenizde ufak da olsa iz bıra-
kabilmek adına ekip arkadaşlarım-
la beraber çabaladık. İşte bu ayki 
emeğimizden birkaç satır başlığı…

İmza attığı sayısız besteyle gönülle-
rimize taht kuran, Türkiye’nin en 
üretken ve yetkin bestecilerinden 
Yücel Arzen; yılların verdiği deneyimi 
Show Haber Genel Yayın Yönetmeni 
olarak taçlandırılan başarılı gazeteci 
Rıdvan Bıyık; su altında 192 saat ka-
larak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren 
Cem Karabay, nam-ı diğer Akvaryum 
Adam; köyünde kurduğu tiyatro 

topluluğuyla sayısız oyun sahneleyen, 
Ronaldo ile reklam filmi çeken ve Yün 
Bebek filmiyle New York Film Festiva-
li’nde “En İyi Kadın Sanatçı Ödülü”nü 
kazanan Ümmiye Koçak; Türkiye’nin 
tezhip alanındaki ilk kadın tezhip pro-
fesörü Prof. Dr. Fatma Çiçek Derman; 
% 98 oranında engelli doğmasına 
rağmen sadece dişleriyle tutabildiği 
kalemiyle inşaat mühendisi olan Okan 
Cihan; yazar, şair ve radyocu kimliğiyle 
gönül telimizi titreten satırlar kaleme 
alan usta edebiyatçı Tarık Tufan rö-
portajları sizlerle… Bunun yanında 
gençliğe dair yaptığı çalışmalarla 
Türkiye’de önemli bir açığı dolduran 
Ömer Miraç Yaman; şair, yazar ve psi-
kiyatrist kimliğiyle insanlık hallerine 
dair veciz çıkarımlarda bulunan Kemal 
Sayar; futbolda azmin ve disiplinin 
önemine dikkat çeken yazısıyla Spor 
Koordinatörü Mehmet İlker Koyun-
cuoğlu; ressam ve ebru sanatçısı 
Gülseren Sönmez, fotoğrafları Murat 
Özsoy tarafından çekilen Rusya seya-
hatinin notlarıyla; sosyal medyada 
‘’Bera Tatlı Dünyası’’ adıyla yaptığı 
yemek paylaşımlarıyla yüz binlerce 
aboneye ulaşan Emine Demirci; son 
yıllarda popülaritesi artan rap müzik 
hakkındaki yazısıyla Sinan Güzel’in 
yazıları sizlerle…

Hak ve hakikat, rehberimiz olsun…  

Her daim güzelliklerde buluşabilmek 
dileğiyle…
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5 yaşındaki bir 
çocuk her gün 
televizyon prog-
ramlarını seyret-
tiği takdirde, 15 
yaşına geldiğinde 
18.000 cinsel 
taciz, saldırı, 
kavga ve işkence 
yolu öğrenmiş 
olmaktadır.

Belki bütün bunlar çok yeni oluşum-
lar değil ama son zamanlarda 
belirgin bir tırmanışa geçtikleri de bir 
gerçek. Şiddete yönelik davranışları 
tırmanışa geçiren etkenlerin başta 
gelenlerinden biri medya, şüphesiz. 
Medyadaki şiddet çocuklarımızı nasıl 
etkiliyor? Bu, üzerinde çokça çalışılan 
ve araştırma yapılan bir konu. Özetle 
şunu söyleyebiliriz: Yetişme çağında 
televizyondan veya video oyun-
larından şiddet içerikli mesajlar alan 
kişiler, erişkin hayatlarında şiddeti 
daha kolay uygulayabiliyorlar. Demek 
ki şiddetle büyüyen insanlar şiddeti 
daha kolay meşrulaştırabiliyorlar.

Televizyon yayınlarına baktığımız 
zaman görüyoruz ki ekranda her 
saniye birileri ölüyor. İnsanlar sürekli 
birbirlerini dövüyor, birbirlerine 
acı veriyorlar. Bunları izleyen çocuk 
şiddeti doğal bir olgu olarak kod-
luyor. Vurmanın, kırmanın, öldür-
menin, normal birer davranış olduğu 
duygusunu taşımaya başlıyor. Dahası 
dünyanın artık çok güvenli bir yer 
olmadığını, pek çok kötü insanın var 
olduğunu, mevcut kötülüğe karşı 
kendisini korumak için mutlaka 
şiddet uygulamak zorunda olduğunu 
düşünüyor. Sekiz yaşın altındaki 
çocuklar fantezi ve gerçek ayrımını 
pek kolay yapamazlar. Dolayısıyla 
televizyonda “oyunun bir parçası” 
olarak kullanılan şiddeti, günlük 
hayata tatbik etmek isteyebilirler. O 
yüzden anne babalara daima şunu 
tavsiye ediyoruz: “Çocuğunuz ekran-
da şiddet içeren bir sahne gördüyse, 

o sahneyi mutlaka çocuğunuzla 
birlikte yorumlayın.” Yani çocuk o 
sahneyi filtreden geçirmeden al-
masın, onu olduğu gibi alıp beynine 
kazımasın. Aksi halde, bir oyun 
sırasında veya arkadaşları-
yla itişip kakışırken ekrandan alıp 
beynine kazıdığı o sahneyi hayata 
geçirmek isteyebilir. Bu nedenle 
aileler şiddet içeren sahnelerde 
şöyle yorumlarda bulunmalıdır: 
“Bak burada bu adam, şu adama 
vurdu. Şimdi mutlaka onun canı 
acımıştır, üzülmüştür.” Bunu 
yaptığınız takdirde, çocuğunuzu 
şiddetin sonuçları hakkında bil-
gilendirmiş olursunuz. Aksi halde 
çocuklar gördükleri şeyleri oyun 
gibi algılayıp bir insanın başka bir 
insana vurmasının veya yaralayıcı 
bir harekette bulunmasının çok 
önemli olmadığını düşünebilirler. 

Geçmişin çok daha masum çizgi 
filmlerine karşın, bugünün çocukları 
ciddi anlamda şiddet içeren çizgi 
filmlerle, video oyunlarıyla büyüyor-
lar. Üstelik bu türden oyunlar ve çizgi 
filmler yoluyla çocuklarımızın diline 
sözel şiddet kapsamında değerlendi-
rilebilecek kelimeler de giriyor. Tele-
vizyon aracılığıyla çocuklarımızın 
diline ve hayatına karışan garip bir 
jargon yaygınlık kazanıyor. 

Anne babaların görevi, öncelikle 
çocuklarını şiddet içeren sahneler-
den uzak tutmak, ellerinde olmadan 
apansızın karşılarına çıkan şiddet 
sahnelerini de çocukla birlikte 
yorumlayarak çocukta bu konuyla 

Şiddet her geçen gün hayatımı-
za biraz daha fazla sızan bir olgu. 
Kendimizi sürekli gergin ve öfkeli 
hissediyoruz. Hemen hemen her 
sokağa çıkışımızda bir kavgaya şahit 
oluyoruz. Zaten televizyonlardan 
ölçüsüz derecede şiddet mesajlarına 
maruz kalıyoruz. Bırakın yetişkinler 
için hazırlanmış programları, çizgi 
filmler bile pek çok şiddet sahnesi 
içermekte. Hayatımız adeta şiddetle 
yoğruluyor, mütemadiyen şiddet me-
sajlarına maruz kalan bireyler olarak 
bizler de artık eskisi kadar sakin 
kalamıyoruz. Maalesef med-
yada, toplumsal hayatta ve aile 
içinde şiddetin farklı tezahürlerini 
görüyoruz. Son yıllarda okullarımız-
da giderek daha fazla şiddete tanık 
oluyoruz. Türkiye’nin gençleri hanidir 
hançeri birbirlerine saplıyorlar. 
Erkeklik davası mı bu hançer sap-
lamalar, yoksa gençliğin artık bizim 
aşinası olamadığımız yeni aleminde 
yetişkinliğe geçişin bir ritüeli mi? Bir 
hançer saplayarak, 
bir başkasının 
canını 
acıtarak, 

bir başkasını yok ederek, bir aileyi 
acılara gömerek var olmak; ancak 
psikopatlığın “raconuna” uyar. 
Türkiye’de izleyebildiğim kadarıyla, 
gençler arasında psikopatik arsızlık 
ve acımasızlık tırmanıyor ve erkek-
liğin kitabı, antisosyalliğin, zalimliğin, 
kan dökücülüğün kitabına uydurul-
arak yeniden yazılıyor. Vahşi hayvan-
lar gibi, en çok can acıtanın “en erkek 
“sayıldığı bir cangılda mı yaşaya-
cağız? Hatırlatalım ki, şiddet derken 
sadece fiziksel güç kullanımını 
kastetmiyoruz. Kelimelerle de büyük 
bir şiddet uygulamak mümkündür. 
Kimi insanlar eşlerine veya çocukları-
na, kimi patronlar çalışanlarına karşı 
o kadar feci bir dil kullanıyor ki bu 
sözlerin yaralayıcılığı bazen fiziksel 
bir darbeden bile ağır olabiliyor. 
Kullandığımız kelimeler, karşımızdaki 
insanı küçültecek, onun karakterine, 
şahsiyetine, vasıflarına halel getire-
cek etkili birer silaha dönüşebiliyor. 
Bu yüzden konuya sözel şiddeti de 
dahil ederek yaklaşmak çok daha 
doğru olacaktır.

MEDYA YOLUYLA YAYILAN ŞİDDET
Bir süre önce bir televizyon 
haberinde üç yaşında bir çocuğun, 
bir bebeğin kafasına tahtayla vurarak 
ölümüne sebep olduğunu gördük. 
Hepimiz bu haberi duyduğumuzda 
çok üzüldük ve şaşırdık. Çünkü üç 
yaşında bir çocuğun bebeğin kafa-
sına vurmayı hayal etmesi normal 
bir durum değildi. Bu ancak şiddet 
içerikli filmleri izlemenin ve söz 
konusu içeriği oyunun bir parçası 
gibi algılamanın sonucunda ortaya 
çıkabilecek bir davranış olmalıydı. 
Normal şartlarda asla bir çocuğun 
başka bir çocuğa böylesine zalimane 
davranması beklenemez. Bu türden 
davranışın ardında şiddete yönelik 
telkinler aramak gerekir. 

Şiddete yönelik davranışlar her yaş 
grubunun içinde giderek tırmanıyor. 
Zaman zaman ABD’den ve Avru-
pa’dan çocukların silahlı okul baskın-
ları yaptıkları haberlerini alıyoruz. 
11-12 yaşlarındaki çocuklar kendi 
okullarını basıp silahla arkadaşlarını 
tarıyorlar, pek çok can kaybı oluyor. 

Bizim toplumumuzda 
gençler arasında çe-
teleşme temayülü 
gözlemleniyor. 

ilgili bilinç oluşturmak olmalıdır. 
Araştırmalar ebeveynlerin, medya-
daki şiddetin çocukların üzerindeki 
olumsuz etkisini hafifletebildiğini 
göstermiştir. 

ŞİDDET, PAZARLANABİLEN BİR 
NESNE HALİNE GELDİ
Medyadaki şiddetin olumsuz 
sonuçlar doğurduğu düşüncesi 
program yapımcıları tarafından 
kabul edilmemektedir. Bu kesimin 
dayandığı en önemli noktalardan 
biri, medyadaki şiddetle toplum-
daki şiddet olayları arasında henüz 
doğrudan bir neden-sonuç ilişkisinin 
varlığının kanıtlanmamış olmasıdır. 
Şiddeti pazarlayarak şiddet üze-
rinden para kazananlar, şiddetin 
yaşamın bir gerçeği olduğunu ve 
televizyon programlarının sadece bu 
gerçeği yansıttığını iddia etmekte-
dirler. Oysa medya, yansıtmanın 
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ötesinde şiddeti onaylamakta ve 
çoğaltmaktadır. Örneğin, bir insan 
tüm hayatı boyunca birkaç ölüm 
olayı görebileceği halde, televizyon-
da her gün onlarca ölüm haberine 
tanık olur. Ancak etki, sadece ölüm-
lere tanık olmakla kalmamaktadır; 
özellikle çocukların ve gençlerin bir 
“kahraman” olarak sunulan şiddet 
uygulayıcısını örnek aldıkları ve bu 
nedenle toplumda şiddetin yayıldığı 
bilinmektedir. Bu tip programlar 
şiddetin nasıl işleneceğinin tekniği-
ni de öğretmekte ve yaymaktadır. 
Hukukçuların yaptığı bir araştırmaya 
göre; 5 yaşındaki bir çocuk her gün 
televizyon programlarını seyrettiği 
takdirde, 15 yaşına geldiğinde 18.000 
cinsel taciz, saldırı kavga ve işkence 
yolu öğrenmiş olmaktadır. Bir diğer 
önemli nokta, medyanın, şiddeti tüm 
ayrıntılarıyla ve tekrar tekrar verme-
sidir. Bunun sonucunda daha önce 
bahsettiğimiz olumsuz etkilerin de 
şiddeti ve yoğunluğu artmaktadır. 

Şiddet içeren yayınların bir başka 
olumsuz etkisi de şudur: Zayıf insan-
ların daima mağdur edildiği, iyilerin 
ezildiği bir dünya tasavvuru insanları, 
adaleti kendi kendilerine tesis etme 
noktasına getirir. Bu durum kaotik 
bir yapıyı ortaya çıkarır. Oysa şiddet 
ancak düzenli ve meşru bir güç 
tarafından kontrol altına alınabilir. Bu 
da insanların bireysel insiyatiflerin-
den başka daha yüksek bir otorite 
tarafından, devletin kolluk güçleriyle, 

adalet mekanizmasıyla yerine 
getirilmesi gereken bir ödevdir.

Elbette ki şiddete yönelik 
davranışların artışında tek etken 
televizyon değildir. Eğer evlerimiz-
de şiddet varsa ve bizler şiddetle 
büyüyorsak hayatımızın ilerleyen 
dönemlerinde şiddeti terbiye 
edici bir araç olarak veya başkalarını 
cezalandırma yöntemi olarak kullan-
ma olasılığımız artar. 

KİMLER ŞİDDET UYGULAR?
Şiddet uygulayan kişiler ilk bakışta 
normal kişiler olarak görünebilir-
ler. Çok iyi bir komşu, çok iyi bir iş 
arkadaşı olan biri evinde çocuklarına 
veya eşine şiddet uyguluyor olabilir. 
Üstelik bu tip durumlarda dışarıdaki 
kişileri o kişinin evde şiddet uygu-
ladığına ikna etmek bile oldukça zor 
olabilir. Şiddet uygulayanlar genel-
likle öfkelerini denetlemekte zorluk 
çeken insanlardır. Bunun ardında 
çoğunlukla çok güçlü bir eziklik duy-
gusu veya derinlerde kalmış bir yara 
vardır. Deyim yerindeyse kükreyerek 
içlerindeki zaaf noktalarını gizlemeye 
ve bu duyguyu karşılarındaki insan-
lardan saklamaya çalışırlar.

Şiddet uygulamaları çoğu zaman 
bireysel sebeplerden kaynaklanır. 
Kendini mutsuz hisseden, amaçlarına 
ulaşamadığını düşünen biri başka-
larına yönelik öfkesini o zayıf kişiye 

yöneltir. Adeta kendi yaşamadığı ha-
yatın intikamını alır ki bu anlaşılır bir 
şey değildir. Oysa kimse kendisinden 
daha güçlü görünen insana meydan 
okumaya kalkışmaz. Burada hemen 
göze çarpan bir adaletsizlik vardır. Bu 
kesinlikle tasvip edilebilecek bir telafi 
yöntemi değildir. Kaldı ki şiddete 
başvuran kişi kendisini savunabilecek 
durumda olsa bile şiddeti meşru 
görmek mümkün olmaz. 

Şiddet uygulamalarının sebeplerini 
araştırırken toplumda hakim olan 
kültürel yapıyı da göz önüne almak 
gerekir. Düşünün ki bizim toplumu-
muzda “Dayak cennetten çıkmadır” 
diye bir söz vardır. Bu türden bir 
anlayış çocukların dayakla terbiye 
edilmesine cevaz vermek anlamına 
gelir. Bizler elbette ki geleceğimizi 
önemsiyoruz ama geçmişten bugüne 
kalan birikime akıl ve ahlak süzgecin-
den geçirerek sahip çıkmamız gerek-
tiğine inanıyoruz. O yüzden dayağın 
cennetten çıktığını kabullenmemiz 
mümkün değil. 

Üstelik dayakla terbiye, sanıldığı gibi 
çocuğun aynı hatayı tekrarlamasını 
engellemez.  Aksine, çocuk bunu 
şöyle yorumlar: “Demek ki bu işten 
birazcık sopa yiyerek kurtulabili-
rim. Öyleyse yine yapabilirim.” Yani 
davranışının yanlışlığı konusunda 
bir fikir sahibi olmaz. Halbuki onunla 
konuşabilsek, ona yaptığının neden 
yanlış olduğunu anlatabilsek daha 

etkili sonuç almamız mümkün olur.
Şiddet söz konusu olduğunda 
toplumda  “psikopat” olarak bilinen 
antisosyal kişilik bozukluğuna da 
değinmek gerekir. Bu kişilerin en 
belirgin özelliği, pişmanlık duy-
mamaları ve vicdan azabı çekme-
meleridir. Kurallara uymazlar, sık 
sık başları yasalarla derde girer. 
Suça yatkındırlar, adeta kendile-
rinde başkalarının haklarını ihlal 
etme kudreti olduğunu düşünürler.  
Empati duygusundan yoksundurlar. 
Engellendikleri noktada şiddete 
başvururlar. Sabırsız ve dürtüsel kişi-
lerdir. Toplumda değer yargılarının 
çökmesi ve aile yapılarının çözülmesi 
ile antisosyal kişilerin oranı da artma 
eğilimi gösterir.

Bu noktaya kadar şiddete başvuran 
kişileri anlatırken bireysel zaaflara, 
geçmiş yaşantılara ve kültürel yapıya 
değindik. Ancak şiddet uygulayan 
kişileri incelerken, kitle psikolojisi 
üzerinde de durmalıyız.

Bilindiği gibi, şiddetin en sık karşımı-
za çıktığı ortamlardan biri futbol 
stadyumlarıdır. Gündelik hayatta 
sessiz sakin yaşayan insanlar, futbol 
stadına adım attıkları andan itibaren 
aslan parçası kesilir, ağza alınmaya-
cak küfürler savurur; bıçakla, satırla 
birbirlerine girerler.  Peki bunun 
arkasında ne vardır?

İnsanlar büyük bir topluluğa mensup 
oldukları zaman birden kendilerini 
çok güçlü hissederler. Yani sokakta 
yürürken kendini zayıf hisseden bir 
insan, büyük bir topluluğa ait olduğu 
zaman birdenbire kendini çok güçlü 
olarak algılamaya başlar. Biz bu 
aldatıcı duyguya “grup içindeki in-
sanın çocukluğa gerilemesi” diyoruz. 
İnsanlar toplum içinde daha çabuk 
çocuklaşırlar. Askere gidenler bilirler; 
büyük bir gruba dahil olan kişiler, ne 
kadar olgun yaşlara erişmiş olsalar 
da kalabalığın içinde birdenbire 
çocuklaşırlar. Aynı şekilde on, on beş 
bin kişilik stadyumlarda taraftarlık 
duygusuyla bir araya gelen insanların 
davranışlarında değişmeler olur. 
Zannederler ki bir oyunun içindeler 
ve sözleri eylemleri bu oyunun içinde 

kalacak, bunların gerçek hayatta bir 
karşılığı olmayacak. Burada esas olan, 
oyunu anlamının dışına taşırarak, 
ona çok büyük anlamlar yükleyerek 
hareket etmektir. 

ŞİDDETE KARŞI NE YAPABİLİRİZ?
Şiddete nasıl karşı konulmalı? Aynıyla 
karşılık vermek doğru değilse sessiz 
kalmak mı gerekir? Bu yeterli bir ce-
vap olur mu? Bir yanağımıza vurana 
diğer yanağımızı mı dönmeliyiz? 

Şiddete karşı sessiz kalmak bir çözüm 
üretmez. Bizler toplum olarak şiddet 
üretenlere karşı durabilmeliyiz. 
Şiddete karşı durabilmeli ama bunu 
şiddet diliyle değil daha başka bir dil 
oluşturmaya gayret ederek yap-
malıyız. Aksi halde şiddeti çoğaltmış 
ve kendimizi içinden çıkılmaz bir 
duruma sokmuş oluruz.

Şiddet uygulayanlara karşı mutlaka 
dik durabilmeliyiz. Kullandığımız dili 
farklı kılarak tepkimizi koyabilmeliyiz. 
Bu konuda pasif direnişin başarılı 
olma şansı pek yoktur. Şiddet uygu-
layanlara karşı aktif olarak direnmeli 
ve bunu bireysel çabalarla sınırlı 
tutmak yerine kolektif bilinç oluştur-
maya çalışmalıyız. 

Unutulmamalıdır ki hiçbirimiz insan-
ları hizaya getirme, düzene sokma 
hakkına sahip değiliz. Çevremizdeki 
insanların bazı davranışlarında hatalı 
olduklarını görüyorsak onu dile 
getirmekle yükümlü olabiliriz ama 
hizaya sokmakla değil. Şiddete göz 
yumduğumuz takdirde onu meşru 
görmüş ve çoğaltmış oluruz.

Çocuklarımızın birbirine karşı incitici 
sözler kullanmasına engel olmayı, 
etrafımızdaki insanların bizlere 
veya birbirlerine sözel ve fiili şiddet 
uygulamalarına müsaade etmemeyi 
ve bunlara bilinçli bir şekilde karşı 
koymayı görev bilmeliyiz. Merhamet 
tohumları ekmeliyiz ki merhamet 
ekini biçelim. Şefkati çoğaltmalıyız 
ki şiddeti yok edelim. Yaşadığımız 
zaman diliminde çocuklarımıza 
yapabileceğimiz iyiliklerden birisi de 
onları televizyon veya bilgisayarın 

değil gerçek hayatın sesiyle buluştur-
maktır. Onlarla gezebilir, sokakları, 
insanları tanıyabiliriz. Biraz tuhaf 
görünmek pahasına da olsa bunu 
öneriyorum, onlarla akıl hastaneleri-
ni, huzur evlerini, yetiştirme yurt-
larını, mülksüzlerin yaşadığı soka-
kları, camileri, havraları ve kiliseleri 
gezin. Gerçek hayatın nasıl bir şey 
olduğunu ve ıstırabın gerçek bir 
insana değdiğinde ne ya-
pabileceğini onlara gösterin. Gerçek 
hayatın nerelerde soluk alıp verdiği-
ni, insanların nelere gülüp nelere 
üzüldüğünü, gerçek hayatın sesinin 
neye benzediğini onlara gösterin. 

Her insan kendisine bir yurt arar. 
İnsan daima sıla özlemi içindedir, 
sevgiyi ve şefkati arar. Çevremizde 
arsızca yükseldiğini gördüğümüz 
kural tanımazlık ve zalimlik ancak 
şefkatin duvarlarına çarpmakla 
durdurulabilir. Şefkat evlerimizde, iş 
yerlerimizde, ilişkilerimizde hüküm-
ferma olduğunda, en başta çocuk-
larımızı layık olduğu gibi sevebilmeyi 
öğrendiğimizde, onlara “Yıkılma 
sakın!” diyebiliriz. Ancak layığın-
ca sevilmiş çocuklar bir bıçağın 
kanatlanabileceğini, kötü bir sözün 
can yakabileceğini bilebilir. Ancak 
kainatı, yurdunu, insanları sevebilen 
anne-babalar; çocuklarını hayatın 
seslerine açabilen anne-babalar, 
başkasını incitmenin bir insan için ne 
büyük bir zillet olduğunu 
anlatabilirler.

Prof. Dr. Kemal SAYAR
Psikiyatrist, Yazar, Şair
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Kapalı Alanlardaki Tehlike
Toplu taşıma araçları, iş yerleri ve okullarda 
grip ya da nezle gibi enfeksiyon hastalığı olan 
insanların hastalığı çevresindeki kişilere yayması 
an meselesidir. Bulaşıcı hastalık taşındığı zaman-
larda asla işe ya da okula gidilmemelidir. Çünkü 
kapalı alanda virüsler hasta kişinin öksürmesi 
ya da hapşırmasıyla çok hızlı biçimde yayılmak-
tadır. Bağışıklığı düşük, burun mukoza salgıları 
iyi olmayan ya da kronik hastalığı bulunan kişiler 
bundan çok kolay etkilenip hasta olabilmektedir. 
Hasta olan kişinin evi dışında kapalı bir yerde 
bulunması gerekiyorsa maske ile ağız ve burun 
bölgesini kapatması gerekmektedir.

Evinizi ya da Ofisinizi 
Saunaya Çevirmeyin!
Soğuk havalarda dışarıdan eve girildiğinde ev 
sıcaklığının çok yüksek olmaması gerekmektedir. 
Çünkü soğuk havadan ev veya ofise girildiğinde 
karşılaşılan sıcak havaya vücut kolay entegre ola-
mayabilir. Ani sıcaklık değişimlerinden olumsuz 
etkilenilmektedir. Ani ısı geçişleri bazı kişilerde 
kılcal damar çatlamalarına sebep olabilir ve bu da 
kalp krizi riskini beraberinde getirir. Bu nedenle 
dış mekandan iç mekanlara girildiğinde iç ortam 
sıcaklığının 18-20 derecede tutulması idealdir.

Kafeinsiz İçecekleri Seçin
Sıcak çay ya da kahve, içi ısıtır gibi görünmekle 
birlikte alınan kafeinin vücut ısısını düşürdüğü 
bilinmektedir. Bu nedenle soğuk havalarda 
bağışıklık sistemini güçlendirici; zencefil, tarçın ve 
karanfilli bitki çayları tercih edilmelidir. Bu, boğazı 
da rahatlatabileceği gibi vücut ısısını dengeler, 
bağışıklığın güçlenmesinde yardımcı olur.

Ev Yapımı 
Kefir ve Yoğurt Tüketin
Soğuk havalarda daha iyi beslenmek gerekmek-
tedir. Bağışıklığı güçlendiren gıdalardan tüketme-
li, C vitamini alınmalıdır. Özellikle salgın dönem-
lerinde C vitamini yönünden zengin meyve ve 
sebzelerin tüketilmesi önemlidir. Bunun yanında 

probiyotik alınmalıdır. Kefir ve ev 
yoğurdu tüketilmelidir. Ayrıca pro-
tein ve Omega 3 takviyesi de unu-
tulmamalıdır. Yağ ve karbonhidrat 
açısından zengin beslenmek, vücut 
ısısını düşürmekle birlikte, geçici 
enerji sağlamaktadır. Bu nedenle 
de yağ ve karbonhidrat açısından 
zengin gıdalarla beslenmek, soğuk 
havalarda iyi sonuçlar getirmeye-
cektir. Ayrıca kışın, özellikle sabah 
kahvaltısının atlanmaması gerek-
mektedir. Bunun yanında tüm 
öğünlerin düzenli tüketilmesi 
önemlidir.

Nemlendirici Kullanın
Soğuk havalarda ellerin nem-
lendirilmesi önemlidir. Böylece 
elde çatlama ve egzama oluşumu 
önlenebilir. Ayrıca burnun nemli 
olması gerekmektedir. Burun içini 
nemli tutmak, burun mukozasının 
kurumasını ve çatlamasını önlemek-
tedir. Mukoza bölgesindeki çatlama, 
enfeksiyonların daha kolay yayıl-
masını sağlamaktadır ve burnun 
hastalık önleyici etkisinin negatife 
dönmesine neden olmaktadır.

Sık Sık Ellerinizi Yıkayın
Eller virüs ve mikropların en sık 
yayıldığı  organdır. Bu nedenle elleri 
sık ve kuralına uygun yıkamak, virüs 
bulaşmasını önemli ölçüde azaltır. 
Elleri yıkarken sıvı sabun, kurularken 
de kâğıt havlu kullanmaya özen 
göstermek gerekmektedir.

Burundan Nefes Alın
Ağızdan nefes almak, soğuk 
havanın ve mikropların hızlıca 
akciğerlere geçmesine neden olur. 
Dolayısıyla soğuk havalarda burun-
dan nefes almak gerekmektedir. 
Dışarıya çıkıldığında mutlaka atkı ile 
ağız, burun kapatılmalıdır.

Elleriniz Cepte 
Yürümeyin
Kış mevsiminde genelde  üşüme-
mek için eller cepte dolaşılmak-
tadır. Oysa bir eldivenden yardım 
alındığında eller serbest kalmakta, 
harcanan enerjiyle vücut ısısı yük-
selebilmektedir. Ayrıca bu sayede 
ellerin kuruması da önlenebilmek-
tedir.

Odanızın Nem 
Dengesini Koruyun
Kış mevsiminde uyunulan odanın 
kuru olmaması gerekir. Odada 
kalorifer varsa peteklerin üzerine bir 
tas su konulabilir ya da uyunurken 
petek kapatılabilir. Kışın aler-
ji öyküsü olanların yatak odasında 
halı bulundurmaması gerekmek-
tedir. Ayrıca, uyunan odada çiçek 
olmamalıdır çünkü çiçek odadaki 
oksijeni bitirmektedir. Uyunulan 
odanın kapısının açık olması hava 
sirkülasyonu açısından önemlidir. 
Uyumadan önce yatak odasının 
camı açılmalı, oda havalandırılmalı, 
odada bir hava sirkülasyonu sağlan-
malıdır. Sobalı evlerde ise sobanın 
üzerine konulacak bir adet çaydan-
lık odalardaki nemi sağlayacaktır.

Kronik Hastalığı 
Olanlar Üşütmemeli
Soğuk havalarda üşümemeye 
özellikle dikkat etmesi gerekenler; 
diyabetliler ve kalp-damar hastalığı 
yaşayanlardır. Bu grubun ayaklarını 
ve ellerini soğuktan koruması 
gerekmektedir. Bacak damarlarında 
problemi olan hastaların ayakların-
da his bozukluğu olabilir. Hasta 
bir de diyabetikse his kaybı ciddi 
orandadır ve bu kişiler üşüdüklerini 
fark etmeyebilir. Bu nedenle kronik 
hastalıklara sahip olanların ayak-
larını sıcak tutmaları gerekir.

Eldiven Kullanın
Soğuktan en fazla etkilenen bölge-
ler; baş, boyun, eller ve ayaklardır. 
Soğuk havalarda bu bölgelerdeki ısı 
kaybı yüzde 70 oranında artabilir. 
Özellikle kalp hastaları ve diy-
abetliler, soğukta rüzgarı göğüs 
bölgelerine alacak şekilde sokağa 
çıkmamalı. Havayı burunlarından 
almalılar ve mümkünse havayı bir 
atkı ile ısıtarak içlerine çekmeliler. 
Dışarı çıkarken ağız-burun atkı ile 
kapatılmalı, hava ısıtılarak içe alın-
malıdır. Bere takılması, kulaklardan 
soğuk havanın girmemesi ve yine 
üst solunum yolu hastalıklarını önle-
mesi nedeniyle çok önemlidir. Kalp 
ile ilgili şikayeti olmayan insanlar 
bile soğuk havalarda kalp ağrılarının 
geldiğini fark edebilir.

Düzenli Uykuya 
Önem Verin, Yatak Eg-
zersizlerini Unutmayın
Soğuk havalarda düzenli uyumak 
bağışıklık sistemini güçlendirmek-
tedir. Bunun yanında yataktan 
kalkmadan önce yorganın altında 
gerinmek ve biraz hareket etmek, 
yataktan kalkıldığında üşüme hissini 
azaltacaktır. Geniz akıntısı yoğun 
olan kişilerin 45 derece eğimle 
uyuması gerekmektedir. Bu, onların 
sağlıklı bir uyku uyumasını sağla-
maktadır. Ayrıca sigara içilmemeli; 
günde 2,5 litre su tüketilmelidir. 
Soğuk ve açık havada egzersiz 
yapmak kalp krizi riskini artırabildiği 
için kapalı alanlarda egzersiz 
önerilmektedir.

SAĞLIKLI BİR 
KIŞ GEÇİRMEK İÇİN 
BU ÖNERİLERE 
DİKKAT!
Kış mevsiminde bizi en rahatsız eden konulardan biri 
de üşümektir. Üşüyünce hasta olunduğu algısı oldukça 
yaygın ancak basit önlemlerle hem üşümeden hem de 
hasta olmadan kışı atlatmak mümkün.

Hafif bir soğuk algınlığı önemsenmediğinde grip ya da 
zatürreye çevirebilmektedir. Kış aylarında vücut ısısını 
korumak, bağışıklığı güçlendirmek ve hastalıklardan 
korunmak için beslenmeye dikkat etmenin yanında 
egzersizleri de ihmal etmemek gerekir.

Üşümeyi önleyici, bağışıklığı 
güçlendirici öneriler şöyle sıralanabilir:

Uz. Dr. Özlem Kaplan
İç Hastalıkları Uzmanı
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Dünyada büyüklüğü yadsınamaz bir endüstri 

futbol. Ülkeleri sevince boğan, zaman zaman 

acıları saran, kimileri için hayatın ta kendisi 

futbol... Simon Kuper‘in dediği gibi: “Futbol 

asla sadece futbol değildir.”

Bugünlerde futbolumuzda yabancı kuralı 

konuşulurken bence futbola yabancılardan 

da söz etmek lazım. Uzmanlık alanımla ilgili 

bir pencere açmak istiyorum sizlere futbola 

dair. Eksiklikleri, güzellikleri, olanı biteni ve 

bence olması gerekenleri naçizane paylaş-

mak istiyorum…

Önce kendimden kısaca bahsedeyim ki ne-

den bu yazıyı okuyoruz demeyin. 1979 An-

kara doğumlu, 8 yaşından beri spor kazanına 

düşmüş bir spor insanıyım. 2005 yılında Ha-

cettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Tekno-

lojisi Yüksek Okulu’ndan mezun oldum.

Sporculuğum devam ederken, okul hayatına 

başlar başlamaz spor sektöründe çalışmaya 

başladım ki mezun olduğumda sudan çıkmış 

balık olmayayım. İyi ki böyle yapmışım, 

birçok iş deneyiminin yanı sıra işi işte öğren-

meyi başardım. Birçok branşta (futbol, bas-

ketbol, voleybol, dövüş sporları, buz hokeyi, 

squash vb.) takım ve bireysel performans 

antrenörlüğü, ülkemizde daha çok bilinen 

adıyla kondisyonerlik yaptım. Kişisel eğitim 

sürecim inandığım etik değerler gereği hiçbir 

zaman duraksamadı, ulusal ve uluslararası 

antrenör kursları, eğitim ve gelişim seminer-

leri, literatür taramalarım devam etmekte.

Beşiktaş Futbol A Takımı Performans An-

trenörlüğü fırsatı bana 2013 yılında geldi. 

Yurtdışında aldığım üst düzey bir antrenörlük 

eğitimi sonrası Beşiktaş Genel Direktörü 

tarafından aldığım teklif üzerine, Sn. Slaven 

Biliç’in ekibinde göreve başladım. Kariyerim 

ve bireysel gelişimim için 3 sezon devam 

eden bir şampiyonluk sezonu ile sona eren 

müthiş bir deneyimdi. Kendini kanıtlamış 

birçok oyuncunun performans 

artışına katkı sağlamanın yanı 

sıra, daha önce bu tarz çalışma-

lardan maalesef hiç haberi 
olmayan ya da olduğunu 
sanan bir oyuncu grubunu 
çalıştırma fırsatı buldum. 
Olumlu ve güzel birçok şeyin 
yanı sıra olması gereken, hatta 
Avrupa futbolunun bizden 
10-15 yıl önce uyguladığı 
birçok bileşenin henüz kabul 
görmediğini görmek beni 
gerçekten çok üzdü.    

Futbolcuların “fitness” an-
trenmanı yapmasının onları 
yavaşlatacağını hatta sakat-
lanmalarına sebep olacağını 
savunan insanların varlığı 
beni dehşete düşürdü. Benzer 
cehaleti antrenman bileşenleri 
yanı sıra; beslenme, dinlenme, 
sporcuların özel hayatlarının 
planlanması gibi unsurlarda 
ve doğru personel ve teknik 
adam seçiminde de gözlem-
ledim. Kendi ligimizde benzer 
zihniyetlerle çalıştığını tahmin 
ettiğim ve kısmen bildiğim 
takımlarla ve sporcu grubuyla 
mücadele edebilmemizin, 
Avrupa’da ya da milli takım 
seviyesinde belli sınırları 
geçemeyişimizin temel sebe-
binin bu olduğunu düşünüyo-
rum.

Herkes kendi kapısın önünü 
süpürsün, diyerek yapabi-
leceğimin en iyisini yapmaya 
çalıştım. 2013-2016 Ağustos 
arasında Beşiktaş JK Futbol 
A Takım ve U-21 U-19 takımı 
oyuncularına güncel ve yeni 
bilgileri, antrenman metot-
larını vermeye çalıştım. Jose 
Sosa, Demba Ba, Cenk Tosun, 
Oğuzhan Özyakup, Olcay 
Şahan, Ersan Gülüm, A takım-

dan bireysel çalıştığım 
başlıca oyunculardı. 
Artık dünya çok küçük 
ve bilgiye ulaşmak çok 
kolay… Yapacağımız 
iş her ne olursa olsun 
başarıya ulaşmak için 
istekli ve ilgili olunmalı, 
doğru araştırma yapıl-
malı. 

Şimdi size ülkemizde 
başarılı işlere imza 
atmak için illa Beşiktaş, 
Galatasaray, Fenerbahçe, 
Trabzonspor’da olmak 
gerekmediğinin hikayesi-
ni güncel ve birinci 
ağızdan anlatayım.
 

Yeni Bir Yıldız 
Doğuyor… 
Beşiktaş JK’dan ayrıldım 
ve Ankara’ya döndüm. 
Yaşadığım hukuki süreç 
nedeniyle aldığım kulüp 
tekliflerini kabul edemedim 
ve Ankara’da uzun süre-
den sonra özel bir spor ve 
sağlıklı yaşam merkezinin 
(FITLAB Life Club) yöneti-
ciliğini yapmaya başladım. 
Bu süreçte bireysel 
çalıştırdığım sporcularımı, 
zaman zaman kulübümüzde 
zaman zaman ise oynadıkları 
şehirleri ziyaret ederek 
çalışmalarımı sürdürdüm. 
Bana telefonla ulaşan, beni 
araştırdığını, o günkü me-
najerinin de beni tavsiye 
ettiğini, tanışır ve anlaşırsak 
benimle çalışmak istediğini 
söyleyen 19 yaşında

Ülkemizde 
başarılı 
işlere imza 
atmak için 
illa Beşiktaş, 
Galatasaray, 
Fenerbahçe 
ve Trabzon-
spor’da olmak 
gerekmiyor.
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bir genç kardeşimizdi telefondaki ses. 
Tanışmaya gittiğimde çoktan gelmiş, 
filtre kahvesini almış, kitabını oku-
yarak beni bekliyordu. Ha-
cettepe Üniversitesi’nde Spor 
Bilimleri öğrencisiydi. Bilen 
bilir, profesyonel sporculuk 
için zor bir okuldur burası. 
Aile hayatına son derece 
önem veren, beslenme-
sine dikkat eden, serbest 
zamanlarını kitap oku-
yarak geçiren ve okuluna 
da devam etmeye çalışan 
bu kardeşimizle hemen 
çalışmaya başladık. Disiplinli, 
hırslı ve ne istediğini bilen bir 
kişiliği vardı. Sorgulamayı sevi-
yor, ne yaptığını, neden yaptığını 
öğrenmek istiyordu. Sadece bana karşı 
değil, gördüğüm her ortamda herkese 
karşı beyefendi, mütevazı ve yardımsever kişiliği 
dikkat çekiciydi.

Gelelim antrenmana… Takım antrenmanlarının 
ve maç günlerinin yoğunluğuna göre antren-
manlarını planladık. Hiçbir çalışmayı aksatmadan, 
bir gün bile antrenmana gecikmeden, bahane 
üretmeden çalıştı. Takımı ligden düştü, bu yıl 
bana daha çok sorumluluk düşecek diye tatilini 
erkenden bitirdi ve daha fazla çalıştı. Yaz kampı, 
takım, ekstra çalışmalar, psikolojik destek ve 
diyetisyen… Ne gerekiyorsa yaptı. Neredeyse 
tüm gelirini kendisine yatırdı. “İlker ağabey, sosyal 
medya çok zamanımı çalıyor, bu zamanda daha 
yararlı işler yapabilirim.” diyerek sosyal medya 
hesaplarını kapattı (Bence bu motivasyon genç 
futbolculara örnek olmalı). Kendi profesyonel 
ekibini kurdu ve süper lige takımını döndürmek 
için üzerine düşenin fazlasını yapmaya kitlendi. 
Bu süreçte Ümit Milli Takım’a seçilme başarısıyla 
göğsümüzü kabarttı. Motivasyonu her gün daha 
da arttı. Takım halinde ligde çok iyi giderlerken bir 
maçta, bir hava topu sonrası düşerek kolunu kırdı. 
Operasyondan 10 gün sonra kolu üst vücuduna 

sabitlenmiş halde antrenmana 
geldi. Alt ekstremite sağlam, 

üst tarafa zarar vermeden 
çalışalım, zaman kay-

betmeden takıma 
dönelim kararı 

aldık. Sanırım 
güzel iş çıkarttık. 
Takımı, doktoru, 
fizyoterapisti, 
diyetisyeni, 
ben, hep be-
raber… Önce 
takıma döndü, 

sonra takımca 
Süper Lig’e. Süper 

Lig’den ve bazı 
Avrupa kulüplerin-

den talipleri vardı. Her 
zaman “Ben sadece saha 

içiyle ilgileniyorum ve çok 
çalışıyorum, saha dışı yöneticilerin ve 

menajerlerin işi” dedi.

İstese sadece takımla antrenman yapar, maça 
çıkar, parasını; arabaya, tatile, gezmeye tozmaya 
harcardı. O zor yolu seçti. O 22 yaşındaki Mert Çe-
tin. Bugün Mert Çetin AS Roma ile 5 yıllık anlaşma 
imzaladı. Kolay yolu seçenler Mert’in zoru nasıl 
başardığını medyadan izliyorlar. Onun şimdiki 
hedefi, dünyaca tanınan bir yıldız olmak. Başara-
cağından hiç şüphem yok. Biz Mert Çetin’le gurur 
duyuyor, büyük başarısında payımız olmasıyla 
onurlanıyoruz.

Mehmet İlker Koyuncuoğlu
FitLab Life Club
Spor Koordinatörü
Atletik Performans ve Fitness Antrenörü
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muvaffakiyetler dileriz.

Türk Kızılayı’na 
Kızılay Haftası 
münasebetiyle



Hayat müzikal bir yolculuk 
mudur sizin için? 
Nerede ayrılıyor müzik benim ha-
yatımda ya da neresinde birleşiyor, 
hayatımı ele geçiriyor bilmiyorum. 
Onun dışında bir hayat var mı, var 
mıydı, artık sormuyorum. Sözde, 
faturalarımı öderken ya da trafikte, 
yeşil ışıkta geçecekken bir müzikal 
eylem içerisinde değilim. Ama 
bazen tam ortada, orada yakalıyor 
bir müzik fikri. Saplanıp kalıyorsun 
küçük bir müzik motifine, melodi 
ya da bazen bir şarkı sözüne, şiire 
dönüşecek mısraya. 

Ben sabah 9 akşam 6, stüdyoma 
gelip müzikler yapan, bazen sa-
dece bu fikri bekleyen biriyim. Bu 
bekleyişi önemsiyor, kimi zaman 
mucizevi buluyorum. Mecburiye-
time olan memuriyetimi överken, 
süreci tam manasıyla kotara-
madığımı da itiraf etmeliyim. Bir 
fikir veya herhangi müzik imajı, 
hayatın tam ortasında (örneğin 
trafik ışıklarında) yakalıyorsa sizi, 
bu ayrımı yapamamışsınız demek-
tir. Böylesi bir keşmekeşlikte ancak 
şöyle rahatlatabiliriz kendimizi; 
‘’Şair, şiir yazmadığı zaman da 
şairdir.’’ (İsmet Özel)

Hayatımın ne kadarı müzik? Ben 
müzik miyim artık? Bu sorulara ke-
sin ve net cevaplar veremiyor, ken-
di faaliyetlerinize mekân ve zaman 
sınırları çizemiyorsanız, deh-
lizinizde karanlığa doğru epeyce 
yürümüşsünüz (“…Işık, daha fazla 
ışık!” – Goethe) demektir. Körleşme 
başlamış yani.

Günler geçiyor ve sen bir süre son-
ra yaptığın işten hareketle bir çeşit 
hayat bilgileri, faziletler/erdemler 
çıkarıyorsun; hayatı anlamak, an-
lamlandırmak adına. Sonra en azın-
dan bir süre yaşadığına kendinin 
inanması için hayata iz bırakmaya 
çabalıyorsun. Bilirsin; yaşadığından 
en çok şüphesi olanlar yazarlardır. 
(Gülüşmeler…) 

Orhan Pamuk’un Gizli Yüz’ündeki 
saatçi’yi hatırlayın lütfen. Taşrada, 
yıllarını saat tamir ederek geçirmiş 
biri; “İnsanlara saatleri anlatmak 
isterdim…” der. Bir meslek sahibi-
nin söyleyeceği bir şeydir bu ve 
daha fazlasını beklemek yanlıştır 
o insandan. Yaptığınız iş ne ise 
onunla insanlığa söyleyecek bir 
bilgi çıkarmışsanız eğer, o meslek-
ten irfana doğru bir yolculuğa 
girmişsinizdir demektir. Bunun için 
resim, müzik ya da edebiyat tek 
alan değil elbette. İnsan toprakla 
kurduğu ilişkiden de bilgi çıkarır. 
“İnsanlara zeytinleri anlatmak 
isterdim…” diyebilir bir köylü 
ya da “İnsanlara çölü anlatmak 
isterdim…” diyebilir bir bedevi. 
Müzikle, seslerle olan ilişkim de 
temel olarak böylesi bir bilgiye 
yönelik yolculuktur. 

Müziğe olan ilgi ve yeteneğiniz 
ailenizden mi geliyor? 
Aslında babama, aileme rağmen 
geliştirdiğim bir yetenek. Ba-
bamın müzik kulağı var, hatta 
çok gelişkin. Babam tecvitle okur 
Kur’an-ı Kerim’i, makamına uygun... 

Annem hakeza, ilahileri okurken 
içlidir ve fakat kendine okur; onu 
işitmek için çaba göstermeniz ge-
rekir. Anneler hep saklıdır, bilirsiniz. 

Profesyonel müzik eğitimim 
(konservatuar) uzun bir süre ailem 
tarafından desteklenmedi. Annem 
sessizliğiyle destek verdi belki… 
Anneler çocuklarına kıyamaz. 
Zamanla babam da alıştı. 

Bir bestenin ortaya çıkış süreci 
nasıl oluyor? 
Çok karmaşık. Çünkü bir fikir o 
an ortaya çıkıyor. Sonrası tama-
men işçilik ve o çok sıkıcı. Size 
ait bir fikrin başkaları tarafından 
anlaşılabilecek noktaya gelmesi 
için bu işçiliği yapmanız gerekiyor 
maalesef. Ama eğer anlaşılmak 
istiyorsanız buna katlanmalısınız 
çünkü “Açılan her ağız anlaşılmak 
ister.’’ (Heidegger)

Dünyaca ünlü virtüözlerle 
çalıştınız. Sizi en çok etkileyen 
kimdi?
Virtüözlük, yani bir enstrümanı en 
üst düzey çalmak/icra etmek değil 
sadece, bir süre sonra o enstrüma-
na dönüşmektir fikrimce... Ermeni 
duduk ustası Djiwan Gasparyan’da 
fark etmiştim bunu. Stüdyoda 
kayıtlarını alırken Gasparyan mı 
duduk çalıyor yoksa duduk kendi-
ni çaldırmak için Gasparyan’ı mı 
kullanıyor?.. Karmaşıklığa düştüm. 
Nefes alıp duduk’a üflerken vücu-
dunun bir körüğe dönüştüğünü 
gördüm. Y

Ü
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k Notalarla yol alan bir besteci Yücel Arzen. Fakat onu gerçek bir sanatçı yapan sadece müzikle 

yaptığı yol arkadaşlığı değil. Edebiyat, felsefe, resim gibi insana, düş’e, düşünmeye dair her şey 
onun can yongası, ilham kaynağı. Müzikle geçen yıllar içerisinde; Ah Le Yar, Yârim Yârim, Bilmezler 
Nasıl Sevdik gibi çok sayıda besteyi armağan etti bizlere. Bunun yanı sıra imza attığı sayısız dizi, film 
ve belgesel müziğiyle de dikkat çekti. Son olarak Necip Fazıl Ödülleri’nde Üstad’ın en çok beğe-
nilen Sakarya Türküsü isimli şiirine yaptığı besteyle gönüllerimizi bir kez daha fethetti. Yücel Arzen, 
müzikle kurduğu temel ilişkide en kıymetli şeyin; yeni bir keşif, yeni bir anlamlandırma, yeni bir mana 
bağlantısı bulmak olduğunu söylüyor ve ekliyor: ‘’Bu bağı kurduğumda “tamam” diyorum kendime. 
Coşku hali söz konusu oluyor. Yerimi buluyor, tanımlıyor, kaybolmaktan kurtuluyorum belki…’’ 
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Enstrüman çalmak, ona dönüşmek 
çok büyülü bir süreç tabii. Genel 
olarak herhangi bir şeyle bile 10 
saat vakit geçirmenin psikolojik 
açıdan hiç sağlıklı olmadığını 
söyleyebiliriz. Böylesi bir yoğun-
laşma, mutlaka arızalı izler bırakır 
insanda. Yunan Mitolojisi’ndeki 
Pygmalion’u hatırlayın. Daha son-
ra, literatüre Pygmalion Gerçeği 
/ Etkisi (Pygmalion Effect) olarak 
geçecek olay şöyle gelişir; Pyg-
malion bir heykel yapar. Yaptığı 
heykeli o kadar sever, o kadar 
içselleştirir ki heykelinin canlan-
ması için Tanrılara yalvarır.  “Ne 
olur can verin…” diye. Tanrılar da 
can verirler taşa. Yüzyıllar son-
ra Pinokyo ve Gepetto Ustanın 
hikayesinde de gördüğümüz gibi 
insanın bu denli yalnızlaşarak, 
insanlardan uzaklaşarak elde ettiği 
beceri bir mükafat gibi görünse 
de tahribatı büyük bir trajediye 
dönüşebilir. Sazıyla konuşma, 
sazından başka hiçbir şeye ihtiyaç 
duymamaya kadar götürür bu in-
sanı. Gözlemleyebildiğim kadarıyla 
mazo(h)ist bir tarafı da var bu 
en iyi ben çalmalıyım sürecinin. 
‘En İyi’ler hep sıkıntılıdır zaten. 
(Gülüşmeler…)

Tüm besteleriniz çok beğe-
niliyor ama özellikle Sakarya 
Türküsü çok sevildi. Necip Fazıl 
Kısakürek’le yollarınız nasıl 
kesişti?
Necip Fazıl’la tanışmam çok uzun 
zaman aldık. İlk kez bir antolo-
jide Üstad’ın Kaldırımlar şiiri ile 
karşılaştım. Çok sevmiştim şiiri. 
Funda Arar seslendirmişti hatırlar-
sanız. İki yıl önce 4.’sü düzenlenen 
Necip Fazıl Ödülleri’nde ben 
Gençliğe Hitabe adlı düz metnini, 

metne ve çağrışımlarına sadık 
kalıp ve fakat kendimden de sözler 
ekleyip şarkı sözü haline getirmiş-
tim. Hatırlarsanız Gençliğe Hitabe: 
Surda bir gedik açtık mukaddes 
mi mukaddes / Ey kahpe rüzgâr, 
ne yandan esersen es! beyiti ile 
biter. Ben de şarkıyı öyle bitirdim 
zaten. Şarkı çok beğenildi. O gece 
törende Cumhurbaşkanımız iltifat 
etti, tekrarını istedi vs. Düzenleme 
komitesi hemen ertesi yıl, yani 
geçtiğimiz aralık ayında 5. Ödül 
Töreni’nde benden bu kez üstadın 
2 şiirini daha bestelememi istedi. 
Ben de Bizim Şarkımız ve Necip 
Fazıl’ın şah eseri sayılan Sakarya 
Türküsü ’nü besteledim. 

Bazı şiirler vardır. Her okuyan 
kafasında, kulağında kendine ait 
bir müzikle okur o şiiri. O şiirle 
yaşadığı bir süreç, anıları, bir tarihi 
vardır kısacası. Çeşitli anlamları, 
imajları oluşmuştur okuyucusu 
için. Bildiğiniz üzere bütün şiirle-
rinin yanı sıra Sakarya Türküsü 
üstadın en çok okunan, sevilen 
şiiridir. Ve o şiiri benden önce 
çok sevmiş olan okuyucuya şiiri 
besteleyerek kendimi sunmam, 
beğendirmem çok zordu. 

Şiir çok uzun ve çok katmanlı. Bir 
tek şey söylemez Sakarya, çok şey 
söyler… Benim yaptığım müzikli 
okuma da bu yüzden çok katman-
lıdır. Baştaki melodi son derece 
didaktiktir, örneğin: İn-san-bu-su-
mi-sa-li kıv-rım-kıv-rı-ma-kar-ya 
/ Bir-yan-da-a-kan-be-nim-ö-bür 
yan-da-Sa-kar-ya. Oldukça baskın, 
kendinden emin… Bu bölümü 
ben söyledim. Sonra “Eyvah Sa-
karya’m sana mı düştü bu yük…” 
le başlayan meyan bölümü giriyor. 
Bu bir feveran, bir haykırış, sorgu-
layış… Tora Çolak’a seslendirttim 
bu bölümü. Sonra sevgili Tuğçe 
Sude Gül’e teslim ettiğim bölüm 
geliyor: Yol onun, varlık onun, 
gerisi hep angarya / Yüz üstü çok 
süründün, ayağa kalk Sakarya! 
Yaygın okumalarının aksine 
ben karşıdakine değil, kendime 
okudum bu bölümde şiiri. Annem 
gibi… Bu ters bir okumaydı, bence 
iyi de oldu.

Doğu ve Batı müziği enstrüman-
tal olarak birbirinden farklı. Siz 
kıymet bağlamında bir ayrım 
yapabiliyor musunuz? 
“Doğu da Batı da Allah’ındır.” (Bakara 
115) Cemil Meriç’in ünlü sözünü 
mealen hatırlayarak devam ede-
yim: “Vehimlerinden arınmış bir 
akıl için Doğu ve Batı yoktur.” Doğu 
ve Batı ideolojik bir konumlandır-
ma aslında. Chopin’i anlıyor, icra 
ediyor, seviyorsam ya o Adanalı 
kavruk bir gençtir ya da ben bir 

Polonya Yahudi’siyim. (Gülüş-
meler…)  Kendimi sadece bir yere 
ait görmek sanatın özüne aykırı. 
Sanat başkası olma isteğidir esas 
itibarıyla, bir başkasının gözüyle 
bakabilme işi... 

Batı dediğimiz yer neresi? Neyi 
kastediyoruz Batı diyerek, hangi 
zaman dilimini? Önce onu iyi 
tanımlamamız gerekiyor. M.S. 700 
yılında batı, Batı mıdır? Batı ne 
zaman Batı’da (ya da dünyanın 
bir bölgesinde) Batı oldu? Röne-
sans ya da Kant’ın, ‘’Aydınlanma’’ / 
Illuminati’yi başlatması ile bugün 
bahsettiğimiz Batı şekillenir ve 
dünyaya yeni şeyler söyler. Ne ki 
aklı çok geçmeden tanrısallaştıra-
cak bu yeni (modern / moder-
nus) akım, kendi nispetini (oran 
– referans noktası) kiliseye göre 
konumlandırır. Bir şey neye göre 
aşağı ya da yücedir? Neye göre 
iyi, neye göre kötüdür bir şey? 
Aklımıza göre. Peki aklımız nerede? 
Kilisede. Aklın mekânı… Kendi 
görme rejimini kiliseye göre kurar; 
perspektif. Kendi işitsel rejimini de 

kiliseye göre kurar polifoni (çok 
seslilik). Aslolan mekânsallıktır. 
Renkler ve çizgiler ancak bir ufuk 
çizgisi, bir kaçış noktası (perspektif 
kurallarını hatırlayınız) ile yeniden 
anlamlandırılmıştır. Seslerin me-
kânsallığıdır esas olan polifonide. 
Sesleri üçlü prosedürle (teslis) üst 
üste koyarak sesi mekânsallaştırma 
(kilise) arzusudur.

Şark toplumu daha İslam’la ilişkile-
nerek görme rejiminde, perspektifi 
reddetmiş; minyatür ya da hat 
sanatında ısrarlı davranmıştır. 
Bu bir geri kalmışlık olarak lanse 
edildi bize ne yazık! Üstelik onlar 
yapmadı bunu, kendi aydınlan-
macılarımız tarafından ekildi bu 
aşağılık kompleksi hissi. Oysa bu 
bilinçli bir tercihti; geri kalmışlık 
olur mu hiç?! Neden? Çünkü bizim 
ontik yapımızla onların (Batı) 
ontolojik yapısı birbirinden ayrı. 
Bizde Allah mekândan ve zaman-
dan münezzeh. Bizim için her yer 
ibadethane kılındı ise eğer, sesi bir 

mekâna sıkıştıramayız. İşitsel ve 
görsel zekamızın mekân dışılığı bu 
yüzden.

Tabii ki Batı’da sevdiğim, örnek alıp 
hayranlık duyduğum büyük beste-
ciler, fikir adamları var. Kendilerini 
rahmet ve şükranla anarım. İnsana 
katkıları çok büyük. Ama onların 
büyükleri biz küçülerek oluşmuyor. 
Onlar kendi dünyalarında, 
coğrafyalarında da büyükler. 
Yalnızca bana göre büyük değiller. 
Yine de aşağılık kompleksi ber-
bat bir duygu. Onun gibi olmaya 
çalışıyorsun bir süre sonra. Onun 
gibi olamayacağını fark ettiğinde 
de en azından onun gibi görün-
meye çalışıyorsun. Bizim temel 
travmalarımız bunlar sanırım ve bu 
konu hakkında ne çok şey söylendi 
değil mi?

Esin kaynağım dediğiniz 
bir isim var mı?
Sanatçının esin kaynağı her şey ve 
elbette diğer sanatçılar ve ürünleri 
de olabilir. İyi bir şiir, sizde yeni bir 
şiiri çağırdığı için iyi bir şiirdir.



SİHİRLİ 
MADDE

İyot
Vücut sağlığının korunmasında en 
etkili maddelerin başında gelen 
iyot, tüm dünyada küresel bir sorun 
olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’de 
de durum farklı değil.

Dünyada yaklaşık üç milyar insan, 
Türkiye’de de insanların yüzde 99,9’u 
iyot eksikliği çekiyor. Vücut tarafın-
dan üretilmeyen, besin yolu ile te-
min edilen iyot, eksikliğinde birçok 
hastalığın oluşmasının yanı sıra zeka 
geriliğine sebep olur ve yeni doğan 
bebeklerde ölüm riskini artırır.

İyot aslında bir ilaçtır. Boy uzatır, 
zeka geliştirir, kansere yakalan-
mamak için en önemli etkenlerin 
başında gelir. Bir radyasyon olsa ya 
da bomba atılsa sizi koruyacak olan 
tek madde iyottur.

Tiroit bezinden hormon salgılan-
ması için çok önemli bir madde olan 
iyotun günlük alınması gereken 
miktar toplu iğne başı kadardır. 
Vücudumuz için gerekli olan bu 
minerale gebelikte iki kat daha fazla 
ihtiyaç duyulur. Tiroit bezi beynin 
emir eridir. Anne kendi metabo-
lizmasını ve tiroit bezini ayarlarken 
bebeğin de tiroit bezi çalışmaya 
başlar. Çocuğun boyunun uzaması 

buna bağlıdır, tiroit beziniz ne kadar 
iyi çalışırsa büyüme hormonu da 
o denli iyi çalışıyor demektir. Aynı 
zamanda iyotun çocuktaki zeka sevi-
yesini yüzde 11,5 oranında artırdığı 
bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Japonlar Boyunu 
İyotla Uzattı
Sağlıklı yaşam formülünde iyo-
tun çok önemli bir yeri vardır. İyot 
hep göz ardı edilen bir maddedir. 
Japonlar iyotu keşfetti; halkının 
boyunu uzattı. ‘’İyota neden ihtiyaç 
var ya da iyotsuz yaşanır mı?’’ diye 
bir soru akıllara gelebilir. Hayır, 
iyotsuz yaşanmaz. İyot birçok kanser 
türünün önlenmesinde bir numaralı 
ilaç, bir numaralı maddedir. İyot 
tiroit bezini çok iyi çalıştırır, pros-
tat ve meme kanserini engeller. 
Mental berraklığı sağlar, bu da zeka 
seviyesinin daha yüksek olmasına 
yol açar. Ama artık topraklarımızda 
iyot bitti. İnsanlar ‘deniz kenarında 
yaşıyor, iyot alıyoruz’ diye düşünüyor 
ama bu düşünce tamamen yan-
lıştır. Deniz kenarında yaşayıp iyot 
buharını koklayabilmek ve alabilmek 
için o bölgenin içerisinde petrol 
havzalarının olması gerekir.

İyotun, 
çocuktaki zeka 
seviyesini yüzde 
11,5 oranında 
artırdığı 
bilimsel olarak 
kanıtlanmıştır.

Dr. Ali Fuat Aytekin
Koruyucu Tıp Uzmanı
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İyi bir film, iyi bir resim sizde yeni 
bir fikri doğurduğunda iyidir esa-
sında. İyi bir öğretmen öğrencile-
rine bilgi öğretmez. Onlara ilham 
verir, onlara yeni fikirler için kapı 
aralar. Ben kendi derslerimde 
de öğrencilerime ilham vermeye 
çalışırım. Bana ilham veren büyük 
sanatçılar var elbette.  Zaman 
zaman bu isimler değişse de 
şöyleler: Beethoven, Chopin, 
Shostakovich veya Dede Efendi, 
Hacı Arif, Şevki Bey…

Türk müziğinin geldiği yeri nasıl 
görüyorsunuz?
Bir yere varmak zorunda mı, bir 
yarış mı var sonuncu geldiğim? 
Kastettiğiniz tarz müziğin, adının 
Türk Müziği konmasının da 
ideolojik olduğu aşikâr. Her şeyi 
Türkleştirmemiz, burada birlikte 
başka etnik kökendeki insanları 
incitir. O insanların kendilerini 
tanımladıkları başka aidiyetler 
de var ve biz bunu kabul etmeli-
yiz. Yok sayamayız. Dil ve dinleri 
bizden farklı. Ama aynı coğrafyada 
yaşıyoruz. Aynı şeylerden zevk 
alıyoruz, aynı müzikleri yapıyoruz, 
aynı damak tadına sahibiz vs. Bazı 
şeylerimiz aynı ama bazı şeylerimiz 
farklı… 

Ben yaptığım ve eklemlenmek 
istediğim müziğin İstanbul 
Musikisi olduğunu düşünüyo-
rum. Böyle adlandırıyorum. Onu 
böyle çağırıyorum. O da beni 
yaptıklarımla çağırıyor elbette. Ne 

kadarı 
Bizans’tır 
bu sesin? 
Bilmiyo-

rum. Hiçbir 
önemi yoktu 

Itri için. Ben-
im için de… 

Dede Efendi bunu 
hiç sorgulamamıştı. 

Ben de. Hiç umurunda 
olduğunu sanmıyorum Hacı 

Arif’in. Benim de. Ne kadarı Acem, 
ne kadarı İsfahan, ne kadarı Ni-
havend, ne kadarı Hindu? Bunun 
hiçbir önemi yok! Dede Efendi ya 
da Itri, Türk müziği mi yapmıştır? 
Bu çağın sorunu ve sorusudur. 
Çağın sıkışmış, dar insanının çapsız 
sorusudur bu. Bizim müziğimizin 
Bizans müziği olmadığı, ne kadar 
benzese, hatta aynı olsa da aslında 
olamayacağı üzerine yapılan 
paneller kadar çapsız. Bir meşk ya 
da ayinde ne müziği yapacağız 
sorusuna nasıl cevap vermiştir 
sizce Itri? 

Her şeyin önce kendi olup sonun-
da İstanbul olduğu yerdir burası. 
İstanbul Müziği dememin sebebi 
bu. Çağdaş, güncel İstanbul Müziği 
yapıyorum. Dede ile aramda 
yalnızca saat farkı var. Mekân aynı, 
istikamet aynı… Sorun yok yani.

Kadim müzik dehalarımızı 
yeterince değerlendirdiğimizi 
düşünüyor musunuz? 
Deha ya da dehalık Batı’nın insan-
lığa armağan ettiği, ürünü (yapıt) 
fetişe edip ticari değerini yükselt-
mek için kurduğu bir müessese. 
Bildiğim bütün dehaların batılı 
olmaları bir tesadüf olamaz. Röne-
sans/Aydınlanmacılık’ın kahraman-
ları… 17, 18 yahut 19. yüzyıla ait 
Nepal, Vietnam, Kongo’dan dahi 
söyleyebilir misiniz, neredeler? De-
haların sadece Orta Avrupa’ya ve 
bir dönemle başlamış, çoğunun da 

hemen hemen aynı inanca sahip 
olmaları komik değil mi?  

İşte; “Onların dehalarına karşı bizim 
de büyük deha bestecilerimiz 
olmalı ve vardır.” demek, aşağılık 
kompleksli oryantalist eşleştirme 
biçimi. Onlarda Bach varsa bizde 
de Itri var, onlarda Beethoven, 
Mozart varsa bizde de Hafız var, 
Zekai Dede, Şevki Bey var. Bu bizi 
yanılgıya, eksikliğe düşürecektir. 
Kıyası bile yanlıştır bu fikrin. Turgut 
Cansever’in sözünü hatırlayın: 
“Da Vinci eser yaptı. Sinan ibadet 
etti…” 

Sizin için bestelerinizden en 
kıymetlisi hangisi? 
Benim çabamın kendisi, toplamı 
kıymetlidir. Bunun dışında müzikle 
kurduğum ilişkide temel olarak 
en kıymetli şey; yeni bir keşif, yeni 
bir anlamlandırma, yeni bir mana 
bağlantısı… Bu bağı kurduğum-
da “tamam” diyorum kendime. 
Coşku hali söz konusu oluyor. 
Yerimi buluyor, tanımlıyor, kaybol-
maktan kurtuluyorum belki. Bu 
kaybolup yeniden bulma oyunu 
başkaları tarafından anlaşıldığın-
da, kıymet verilip dinlenildiğinde 
elbette mükafatımı alıyorum. 
Bir karşılığımın oluşu, yaşadığım 
zaman ve mekânda toplumsal 
olarak bir karşılığımın oluşu elbette 
çok kıymetli. Ve bütün kıymetli 
şeyler gibi, tehlikeli de. Oradaki o 
kıymete haddinden fazla değer 
verirseniz birden sadece beğeni 
için iş yapan birine dönüşürsünüz. 
Sizin beğeniniz çok kıymetli ama 
benim keşfimin yerini tutmaz. En 
azından benim için.

Röportajın sonunda ne 
söylemek istersiniz?
İstanbul müzik yaşantısına devam 
ediyor…

Röportaj: Zeynep YILMAZ



Rölyef, Fransızca kökenli bir 
kelimedir. Yüzey üzerine yapılan 
yükseltme ya da çökertmelere 
rölyef yani kabartma denir. Rölyef, 
sanatta farklı bir boyuttur. Çalış-
ma aşamalarında zaman zaman 
resim, heykeltıraşlık, mimarlık ve 
iç mimarlıkla bütünleşir. Çeşitlilik 
içerdiği için insanı ve ruhu sıkmaz, 
değişik sanat dallarında da bilgi 
edinme olanağı sağlar. Oldukça 
zengin eski mimari yapılarımız 
eski Türk evlerimiz, sokaklarımız, 
camilerimiz, çeşmelerimiz rölyef 
ile ruh kazanır. Malzemeleri kolay 
bulunabilen, fazla masraf gerek-
tirmeyen, ince çalışılması gereken 
bir branştır. Zamanla gelişen 
ve değişim gösteren rölyef 
branşında günümüzde eski tarihi 
sokaklar, camiler, konaklar, yalılar 
gibi yapıların dışında saray, cami 
içleri, eski hamam içleri ve insan 
figürleri de birebir aslına uygun 
olarak çalışılmaktadır.

Genellikle tarihi yapıların veya 
insan figürlerinin, modele uygun 
çalışmaların yardımcı malzeme-
ler ile tabloya boyut vererek 
yerleştirilmesi anlamına gelir. 
Örneğin; fotokopisi mevcut olan 
evin boyutlandırılarak tabloya 
aktarılması, ağaçların boyut-
landırılması, insan figürlerinin 
boyutlandırılarak çalışılması 
rölyef çalışmaları kapsamına girer. 

Kabartma, sanat kolları dahil 
endüstri, tarım ve günlük hayatta 
da kullanılır. Mimarlıkta kil, alçı, 
taş gibi işlenebilir malzemelerin 
yüzeyinde, alçaklı yüksekli şekiller 
meydana getirmektir. Kabartma, 
ışık alan ve almayan yönlerin be-
lirme derecesine ve yüzey şekline 
göre, alçak, orta, yüksek olarak 
çeşitlenir. Alçak kabartma, yüzey-
den çok az ayrılan kabartmalardır. 
Yüksek kabartma, yüzeyden 
oldukça yükselen kabartmalardır. 
Hemen hemen yarısı denilebi-
lecek derecede yüksektir.

Kabartma olarak yapılmış süsle-
meler, mimari yapılarda taşa, mer-
mere işlendikleri gibi madenden 
ve ahşaptan yapılmış eşyalar üze-
rinde de görülürler. Şamdan, kapı 
tokmağı gibi madeni eşyalarda, 
kapı, pencere kanadı, rahle, dolap, 
çekmece gibi ahşap eşyalarda 
kabartma şeklinde yapılmış 
süslemelere çok rastlanır. Mimari 

eserlerin dış veya iç cephelerinde 
yapının görülecek yerlerinde taş 
veya mermer üstüne kabartılarak 
yapılmış süslemeler vardır. 
Kuyumculuk, resim, heykeltıraşlık, 
teknik resim gibi sanat kollarında 
gıda sektöründe ve süslemede 
kullanılır.

Türleri Alçak ve yüksek rölyef 
olmak üzere ikiye ayrılır. Yüzey 
yükseltilerek yapılıyorsa “Yüksek 
Rölyef” çökertilerek yapılıyorsa 
“Alçak Rölyef” adını alır. Yapılan 
çalışmalar daha çok “Yüksek röl-
yef” esasına uygundur. Eski 
Türk evleri, çeşmeler, camiler, 
eski tarihi sokaklar, konaklar, 
saraylar, yöresel taş evler, yalılar, 
iç mekanlar, saray, camii içleri, 
insan figürleri gibi çeşitlilik içerir. 
Kabartma sanatı rölyef Büyük 
Selçuklu devri mimarları tarafın-
dan, ana malzeme olan tuğlayı 
süslemede kullanılmasının 
yanında, stüko üzerinde yaptıkları 

GELENEKSEL SANATLAR…

GÜLÜZAR ÇEVİK
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Öğretim Görevlisi ve Çini Sanatçısı
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Rölyef 
Sanatı

Bakır rölyef 
sanatı icra 
edilirken 
geleneksel 
yöntemlerin 
kullanılması, 
el emeğinin çok 
fazla olması ve 
ortaya çıkan 
eserlerin eşsiz 
olması, sanat 
eserlerini çok 
değerli 
kılmaktadır.

kabartmalardan da geniş ölçüde 
kullanılmıştır. Kufi yazıyla elde 
edilen kabartma süslemeler, 
Selçuklu mimarisinin karakte-
ristik özelliği olarak kabul edilir. 
Merv, Nişabür ve Kazvin’de 
bulunan Selçuklu eserleri, bu 
mimarinin kabartma süslemele-
rinin en güzel örnekleridir. Röl-
yef süslemeler, Selçuklu mi-
marisinin karakteristik özelliği 
olarak kabul edilir. Daha sonra 
Anadolu Selçuklu mimarisinde 
süs unsuru ön planda yer alır. 
Binalar geniş süslemeye imkan 
verecek tarzda inşa edilmiş 
gibidir. Kapı, pencere, söve ve 
friz gibi unsurlar şerit, örgü 
kabara ve palmet gibi kabart-
malarla bezenmiştir. Taş işle-
meciliğinin ilerlediği Anadolu 
Selçuklu mimarisinde özellikle 
portallerde “rumi” denilen 
süsleme şekli kabartma alarak 
tatbik edilmiştir. Bu devre ait 
kabartma süslemeye en iyi 
örnekler, Divriği Ulu Cami, Kara-
tay Medresesi, Niğde Alaaddin 
Camii, Konya Sırçalı Medrese, 
Erzurum Çifte Minareli medre-
sede görülür.

Kabartma sanatındaki geçmişi 
Antik Yunan'a ve daha önce-
sindeki eski Anadolu uygar-
lıklarına kadar dayanan Tür-
kiye, bu köklü mirasını birçok 
kabartma sanatı dalında devam 
ettirmektedir. Ülkemizde en sık 
rastlananlarından birisi bakır 
kabartma yani rölyef sanatıdır. 
Tablolar, duvar kompozisyonları, 
dekoratif kaplamalar, şömine, 
davlumbaz, kapı, sehpa ve 
çeşitli eşya kaplamaları vs. gibi 
örneklerine günümüzde sıkça 
rastlanmaktadır. Türkiye'de bu 
amaçla üretim yapan firma ve 
şahıslar daha çok Elazığ, Urfa, 
Erzincan, Konya, Çorum ve Sam-
sun illerimizde yer almaktadır. 
Fakat birçok kültürel tarihe sahip 
sanat dalında olduğu gibi Türki-
ye'deki bakır kabartma ile sanat 
olarak ilgilenen uzman sanatçı 
sayısı çok azdır. Kabartma sanatı 
icra edilirken tamamen gelenek-
sel yöntemlerin kullanılması, el 
emeğinin çok fazla olması ve or-
taya çıkan eserlerin eşsiz olması 
bakır rölyef sanat eserlerini çok 
değerli kılmaktadır.
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TEKNOLOJİK BİR ANNE HİKAYESİ: 
I AM MOTHER

Westworld, Terminatör, Transform-
ers, Death Machine, Robocop, I Ro-
bot, Ex Machina gibi filmlerin yanı 
sıra 1984, Biz, Cesur Yeni Dünya 
gibi edebiyat uyarlaması filmler-
de, makinelerle insanların savaşı, 
gelişen teknolojinin hayatımı-
za yapacağı etkiler ve insanlığı 
bekleyen tehlikeleri öngörmeye 
çalışan birçok yazar ve yönetmen 
olmuştur. Birçoğu savaş anına 
odaklanan bu yapıtlarda insanın 
kendi ürettiği teknoloji karşısında 
tekrar insani olanı seçmesiyle ya 
da seçmeye çalışmasıyla izleyiciye 
tehlikenin boyutu ve konunun 
önemi anlatılmaya çalışılmıştı. 
Artık günümüzde cep telefon-
larımızdan televizyonlara hatta 
oyuncaklara kadar yapay zeka ile 
çalışan aletler evlerimizde kul-
lanılmakta. Trafik ışıklarının yolun 
yoğunluğunu algılayıp ışıkların 
yanma süresini ayarlaması ya da 
otobüs duraklarında yaşanan 
yoğunluğa göre sefer sürelerinin 

ayarlanması gibi akıllı ulaştır-
ma sistemleri günümüz insanın 
yaşamını kolaylaştırsa da hayatın 
her alanına giren bu sistemlerin 
getireceği sonuçları kestirmek 
pek mümkün değil. Yapay zeka 
temel olarak kullanıcının eğilim-
lerini, ihtiyaçlarını, alışkanlıklarını 
ya da isteklerini belirleyip ona 
uygun seçenekler sunması için bu 
cihazlara ekleniyor. Daha gelişkin 
modellerin ise silah sanayiinde 
kullanıldığını tahmin etmek hiç de 
güç değil. Filmlerde ve romanlarda 
gördüğümüz gibi yazılımlarını ken-
di geliştiren makinelerin zamanla 
insanlığı tehdit etmesi çok da uzak 
bir ihtimal gibi görünmüyor. Bu se-
beple günümüz okuru ve izleyicisi 
için bu konu her zaman taze ve 
güncel. Çünkü içten içe bildiğimizi 
sandığımız korkularımıza dokunan 
bu yönü çok güçlü.

2017 yılında Elon Musk ve Mark 
Zuckerberg’in tartıştıkları konu, 

yapay zekaların gelecekte insanlık 
için tehdit oluşturup oluşturma-
yacakları idi. Bu konuda Zuck-
erberg bir tehdit görmezken, 
Musk sonuçların kötü olabileceği 
yönünde kehanette bulunmuştu. 
İki teknoloji insanının çalışmaları 
sonucunda Facebook yapay zeka 
araştırma laboratuvarı araştır-
macıları, yapay zeka yüklenmiş 
sohbet robotlarının birbirleri 
arasında, insanların daha önce 
bilmedikleri hatta var olmayan bir 
dille iletişim kurduklarını fark etti. 
Bunun sonucunda oluşan dilin ve 
ne hakkında konuştuklarının tespi-
ti için sohbet robotları kapatıldı. 
İçerikteki bu bilinmezlik bile birçok 
spekülasyona yol açmaya yetti. 
Çünkü kendi dillerini geliştiren bu 
robotların insanları nasıl yönlen-
direceğinin tahmin edilemez old-
uğunu ortaya koymuş oldu. Ayrıca 
günümüzde ortaya çıkan yeni 
kavramlardan olan Internet of 
Things (nesnelerin interneti) gibi 

birbirleriyle benzersiz bir adresleme 
üzerinden haberleşebilen ve komutlara 
göre davranan cihazların oluşturduğu 
akıllı ağlar, ileride gerçekleşebilecek 
olanların sınırsızlığı karşısında korku ver-
mektedir. Cep telefonundan evinizdeki 
lambaları, muslukları, kapı kilitlerini 
kontrol etmek, alarm sistemini devreye 
almak ya da gazı kesmek ilk bakışta 
günümüz insanı için konfor imkanı 
olarak görülse de bu cihazların kon-
trolünün insandan çıkıp bir makinenin 
eline geçmesi durumunda o evin alacağı 
durum korku verici olmaktadır. 

Kaybedilen Kontrol ve Ahlak 
Meselesi
I am Mother (Anne), dünyada yaşanan 
mutlak bir yıkım sonrasında kontrolün 
tamamen robotlar tarafından ele 
geçirildiği bir döneme odaklanıyor. 
İnsan neslinin tamamen yok olduğu 
bu zamanda, filmin ana karakteri olan 
robotun insanları bir embriyo kuluç-
ka düzeneği içinde yetiştirdiğini ve 
zamanı geldiğinde topladığını, bir 
anne özeniyle ilgilendiğini, beslediğini, 
oyun oynadığını, ninniler söylediğini ve 
uyuttuğunu görüyoruz. Dünyada kalan 
son insan olan bu kişi, belirli bir yaşa 
geldiğinde eğitim dönemi başlıyor ve 
bu nokta sorgulamaları da beraberinde 
getiriyor. Ailesi olarak gördüğü robotla 
arasındaki temel farkın, onun bir maki-
ne, kendininse etten kemikten bir insan 
olması olduğunu hemen fark ediyor. Bu 
anda aralarında geçen diyalog filmin 
ilerleyen bölümleri için ipucu taşımak-
tadır. Rol model olarak robotu alan kız 
çocuğu, doğal olarak kendi farklılığını 
reddetmeye yönelir.

Kız: Neden başka çocuk yok anne?
Robot: Eskiden vardı. Savaşlardan önce.
K: İnsan olmak istemiyorum.
R: Neden?
K: Her şeyi mahvettiler.
R: İnsanlar harika olabilir.
K: O halde neden sadece bir tane yaptın?

Bu soru havada kalır. Kısacık bu diyalog-
da da görüldüğü üzere küçük kız kendi 
varlık amacını, farklılığını ve toplum 
olma ihtiyacını sorgulamaktadır. İnsanın 

temel meselelerinden olan ahlak da 
filmde bir dilemma ile gösterilmek-
te. Aldığı eğitimde karşısına çıkan bir 
ikilemde yanıtı bulmakta güçlük çeker. 
Çünkü artık Kant okumuştur ve ahlakın 
nasıl olması gerektiği, değer yargıları, 
karar vermedeki kıstaslar muğlaklaşır. Bu 
sahneden sonra anne (robot) ile araların-
daki iletişim farklı bir boyuta geçer. 

Robot: Düşün ki bir doktorun beş hastası 
var. Hepsi de organ nakline ihtiyaç 
duyuyor. Ancak hiç uygun organ yok. 
Bir gün, doktorun ofisine altıncı hasta 
geliyor. Hayati bir hastalığı var. Hasta 
tedavi edilebilir ama organları da diğer 
hastalara uyumlu. Eğer doktor tedaviyi 
ertelerse yeni hasta ölecek ama organ-
ları diğer beş hastanın tedavisinde 
kullanılabilecek. Eğer yeni hastayı tedavi 
ederse, bir hayat kurtulacak ama beşi 
son bulacak. doktorun izleyebileceği en 
iyi yol nedir kızım? 
Kız: İzleyeceği yol mu? 
R: Okumanı yaptın mı?
K: Biraz.
R: Başka bir metin seçebiliriz. Ancak 
doğum günün yaklaşıyor ve puanın 
geçen yılın öngörülerini karşılamazsa 
çok yazık olur. Ama karar senin kızım.
K: Bentham iyi.
R: İşte bu. Temel aksiyomlar der ki, kişi 
mümkün olan en çok kişinin acısını en 
aza indirmekle etik olarak yükümlüdür. 
Şimdi, düşün ki doktor sensin ve organ-
ların da hastalarınla uyumlu. O halde 
doğru seçim nedir?
K: Yani Comte’a göre başkalarının yararı 
için zarar görmeye istekli olmalıyım. 
R: Katılıyor musun?
K: Bu beş hastayı tanıyor muyum? İyi in-
sanlar mı? Dürüst mü, sahtekar mı? Tem-
bel mi, çalışkan mı? Ben; hayat kurtaran 
bir doktor, hayatımı katil ve hırsızlar 
için feda ediyor olabilirim. Fedakarlığım 
sayesinde daha çok insanı incitebilirler. 
R: Her insanın özünde değerli, yaşam ve 
mutluluk hakkı olduğunu düşünmüyor 
musun?
K: Geçen ay düşünüyordum. Kant’ı 
öğrenirken. 
R: Seni sınavınla ilgili telaşlandırmak 
istemedim. Aslında, senden çok benim 
yeterliliğimi ölçüyor. Harika iş çıkara-
caksın kızım. Hep öyle yaparsın. 

I am Mother 
(Anne), 
dünyada 
yaşanan 
mutlak 
bir yıkım 
sonrasında 
kontrolün 
tamamen 
robotlar 
tarafın-
dan ele 
geçirildiği 
bir döneme 
odaklanıyor. 
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Yöre: Sivas

Allı Zeynep, Şah İbrahim soyun-
dan gelen Hasan Ağa’nın kızıdır. İlk 
olarak asıl memleketi Malatya’nın 
Mezirme köyündeki akrabaların-
dan biriyle nişanlanır fakat gönlü 
Mamaşlı Ali’ye düşünce nişan 
bozulur ve Zeynep ile Mamaşlı 
Ali evlenirler. Zeynep’in Kamber 
adında bir oğlu olduktan sonra Ali 
askere gider. Uzun dönem askerlik 
sebebiyle Zeynep’in hasretine 
dayanamayan Ali, askerden kaçar 
ve köye döner. Kaçak olduğu için 
gündüzleri köyde, geceleri dağda 
yaşar. Peşine düşen kolcular 
Zeynep’in ifadesini almak isterler 
fakat güzelliği nedeniyle kimse-
lere görünmeyen Zeynep ifade 
vermek istemez ve bir ot yığınının 
içine girip saklanır.

O sırada ikinci çocuğuna hamile 
olan Zeynep, saklandığı yığındaki 
otun zehrinden etkilenir. Kana-
ması başlar ve oracıkta hayatını 
kaybeder. Bu türküyü, Zeynep’in 
ölümünü duyan ve çok üzülen ilk 
nişanlısının yaktığı rivayet edilir…

Zeynep’im 
Zeynep bu güzellik var mı soyunda
Elvan elvan güller biter bağında
Arife gününde bayram ayında
Zeynep’im Zeynep’im allı Zeynep’im
Beş köyün içinde şanlı Zeynep’im

Zeynep’e yaptırdım altından tarak
Tara zülüflerin bir yana bırak
Zeynep’e gidemem yollar pek ırak
Zeynep’im Zeynep’im allı Zeynep’im
Beş köyün içinde şanlı Zeynep’im

Söğüdün yaprağı narindir narin
İçerim yanıyor dışarım serin
Zeynep’i bu hafta ettiler gelin
Zeynep’im Zeynep’im allı Zeynep’im
Beş köyün içinde şanlı Zeynep’im

Kangal’dan aşağı Mamaş’ın köyü
Derindir kuyusu serindir suyu
Güzeller içinde Zeynep’in huyu
Zeynep’im Zeynep’im allı Zeynep’im
Beş köyün içinde şanlı Zeynep’im

Zeynep’e yaptırdım bir gümüş nalın
Giyin Zeynep giyin karşımda salın
Bin beş yüz altındır Zeynep’e kalın
Zeynep’im Zeynep’im allı Zeynep’im
Beş köyün içinde şanlı Zeynep’im
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Türkü Hikayeleri

ŞAFAK ÇELİK                                                                                                                  
Sinema Eleştirmeni

Anlatıcının Yer Değiştirdiği Bir Film

Filmin hemen başlarında olan bu 
diyalogla kızın belirli bir amaç için 
eğitildiği, zor bir durumda karar 
vermesi gerektiğinde nasıl davra-
nacağı, tereddütleri ölçülmekte, 
ileride buna göre değerlendirildiği 
izleyiciye aktarılmaktadır. 

Robotların insan yetiştirmek 
istemelerinin, üstelik ikilemli du-
rumlarda nasıl kararlar verdiklerini 
anlamaya çalışmalarının sebebi 
kolayca tahmin edilebilir. Filmin 
başından itibaren belirsizliğini ko-
ruyan, tüm insanlığın yok olduğu 
savaşın tarafları, nasıl gerçekleştiği, 
sonucu, şu an ne aşamada olduğu 
böylece büyük önem kazanmak-
tadır. Homeros’un meşhur Truva 
Atı hikayesinin modern bir versiy-
onu olarak görebiliriz bu durumu. 
İnsanlarla robotlar arasında olan 
bu savaşın nasıl sonuçlanacağı 
Truva Atı’nın tavrına bağlı gibi 
görünüyor.

Film, kurgusu ve konusuyla yu-
karıda andığım diğer filmlerden 
oldukça farklı bir noktaya yükseli-

yor. Temelde çok benzer görünen 
konu, anlatıcının yer değiştirmiş 
olmasıyla oldukça farklı bir nokta-
ya taşınmış. Yukarıda değindiğimiz 
filmlerde konu, teknolojinin insan-
lar tarafından geliştirilmiş olduğu 
ancak bir hata sonucu mevcut 
konforlu düzenin bozulmuş ya da 
makineler tarafından kontrolü ele 
geçirmiş olduğu süreç olarak an-
latılır. Yani insan tarafından anlatıl-
maktadır. Ancak I am Mother’da 
durum bunun tersi olarak robot-
ların geliştirdiği bir tesiste, insan 
yetiştirmeye çalıştıkları, tekno-
lojinin hakimi oldukları yönüyle 
robotlar açısından anlatılmaktadır. 
Temel insani duygumuz olan anne 
sevgisi, merhamet, bağlılık, ahlak, 
yaşam hedefi gibi felsefi konulara 
da değinen ve sorgulayan yönüyle 
oldukça başarılı bir kurgusu var. 
Özellikle farklı bir canlının (fare) 
tesiste yaşıyor olduğunu 
fark etmeleri sonucu işlerin 
değiştiği kısım, kurgu hatası gibi 
görülebilir ancak filmin finalinde 
açıklanan bu karanlık noktayla 
izleyici tekrar başa döndürülmüş 

olur. Filmi diğerlerinden farklı kılan 
bir nokta da aksiyon ve gerilim 
dozu abartılmış, felsefi derinliği 
olmayan, seyirlik diyebileceğimiz 
diğer filmler yerine belirli bir heye-
can düzeyinde, kesinlikle sıkıcı 
olmadan felsefi derinliği sağlamış 
olarak konuyu anlatabilmiş 
olmasıdır. İnsanlığı diğer insan-
ların yıkıcılığından koruyor olması 
açısından film, önemli bir fark 
yaratmış ve klasikler arasına girmiş 
oluyor.

İnsanlığın teknoloji karşısında 
kontrolü kaybetmediği sürece 
teknoloji hala dostumuz diyebiliriz, 
değil mi?



CEM
Su altında maksimum 
ne kadar kalabilirsiniz? 
On dakika, yarım saat, 
hadi kırk beş dakika 
olsun… O; su altında 
192 saat, 19 dakika, 
19 saniye kalmayı 
başaran gerçek bir 
şampiyon. Sizleri, 
Guinness Rekorlar 
Kitabı’na adını altın 
harflerle yazdıran bir 
su altı sporcusuyla 
tanıştıracağız.

KARABAY
Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
24 Şubat 1972, İstanbul doğumlu-
yum. Çocukluğum Kasımpaşa, Nalıncı 
Yokuşu’nda geçti. Çok küçük yaşlardan 
itibaren spor ile ilgilenmeye başladım. 
Denizle tanıştığım zamanı hatırlama-
makla beraber, sualtına adım attığım 
günü daha dünmüş gibi hatırlıyorum.

2003 yılına kadar 18 yıl müzisyenlik 
yaptım. 1989 yılında Türkiye’nin ilk Hip-
Hop albümünü çıkardım. Uzun yıllar söz 
yazarlığı ve bestecilik yaptım, eserlerimi 
Tanju Okan, İBO, Meyra gibi pek çok 
sanatçı seslendirdi. 

Su altı sporlarına ilginiz nasıl başladı? 
1978 senesinde Menekşe Haylayf Plajı’na 
denize kumsaldan birkaç basamakla 
iniliyor ve derinlik benim boyumdan 
daha fazla. Merdivenlerden aşağı doğru 
inmeye çalışırken ayağım kaydı ve bir 
anda su altı bana merhaba dedi. Normal 
şartlarda insanların boğulma belirtileri 
gösterdiği bir ortamda, ben su altında 
duyduğum sesleri balıkların konuşma 
sesleri olarak dinledim ve sadece nefes-
siz kaldığımı hissettiğimde basamaklara 
tırmanıp sudan çıktım. 1995 yılında SCU-
BA (aletli dalış) ile tanışmam hayatımın 
dönüm noktası oldu. Bundan sonraki 
hayatım artık eskisi gibi olmayacaktı. 
İlk önce dalış sistemi olarak PADI ile 
başladım. Dive Master ve Master Scuba 
Diver oluncaya kadar yoluma devam 
ettim. Ardından CMAS dalış sisteminde 
yoluma devam ettim. 

2007 yılında geçirdiğim kaza sonrasında 
dalış hayatımın bittiği düşünülürken tam 
3 ay sonra yeniden su altına döndüm.

Yakın zamanda Guinness 
Rekorlar Kitabı’na Dünyada suyun altın-
da en uzun süre yaşayan insan olarak 
adınızı yazdırdınız. Rekor kırma gibi bir 
düşünce aklınıza nereden geldi? 
Bu alanda kaç rekorunuz var?
Tabii ki uzun süredir bu işi yaptığım için 
ve bu alanda eğitmenlikler de dahil 
olmak üzere çok çalıştığım için böyle bir 
hayalim hep vardı. 2007 yılında geçir-
diğim kazada kırılan ve hala kırık olan 
çeneme rağmen, kendi branşım olan 
SCUBA'da 5 Guinness Dünya Rekoru 
kırdım. Suyun altından hiç çıkmadan, 
tüm ihtiyaçlarımı suyun altında gidere-
rek 192 saat 19 dakika 19 saniye (8 Gün) 
yaşadım ve “Dünyada Suyun Altında 
En Uzun Süre Yaşayan İnsan” unvanını 
aldım.

Su altında saatler geçirmek eminiz ki 
kondisyon ve ön çalışma gerektiriyor. 
Nasıl bir hazırlık süreciniz oldu?
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Ben rekor kırmaya karar verdiğim 
anda konsantrasyon sürecim 
başlar. Rekordan önce aylarca o 
rekoru yaşarım, zihnimde her türlü 
zorluklara karşı ne yapacağımı ve 
nasıl davranacağımı neredeyse 
günün 24 saati yaşarım. Öyle 
anlar olur ki araçta ya da yolda 
yürürken kendi kendime konuş-
maya, mimikler yapmaya başlarım, 
etrafımdakiler hoca şu an rekor 
kırıyor diye aralarında gülüşür. 
Fiziki hazırlık bölümü 
ise kıracağım rekora 
göre değişiyor. Soğuk su 
rekorlarında üşümemek 
için aşırı kilo almam 
gerekiyor ve oldukça 
zor bir süreç geçiyor. 
Bu esnada vücudumu 
sürekli, karşılaşacağım 
acılara karşı eğitiyo-
rum. Rekor tarihine son 
15 gün kala protein 
ağırlıklı beslenme süre-
cim başlıyor. Bu arada 
ağırlıklı olarak bacak 
kaslarımı güçlendirici 
egzersizler yapıyorum.

Antrenmanlar 
süresince ve rekor 
denemesi esnasında 
karşılaştığınız en 
büyük zorluk neydi?
Özellikle son rekor 
için kilo almam 
oldukça sıkıntılı oldu. 
Hatta uzun bir süre 
olduğum kiloyu 
aşmam mümkün 
olmadı. Bu sebe-
ple mutfak masasını neredeyse 
çikolata ve gofretlerle doldurdum. 
Sürekli şeker ve karbonhidrat 
yüklemesi yaparak son 3 ayda iste-
diğim kiloya ulaşabildim. Bunların 
haricinde tabii yaşadığım prosedür 
zorluklarını hiç anlatmayayım. 
Ancak rekorlar esnasındaki en 
büyük sıkıntı, üşümek oldu her 
zaman. Zira su, ısıyı havaya oranla 
25 kat daha hızlı iletiyor. 28 dere-

celik deniz suyu bile bir süre sonra 
ciddi üşüme problemleri ile karşı 
karşıya kalmamıza hatta hipoter-
mi geçirmenize neden olabiliyor 
ki 1. ve 3. dünya rekorlarımda, 
rekora başlarken giydiğim kuru 
dalış elbisesinin içine su girmesi 
gerçekten aşılması zor bir sorun 
olarak karşımıza çıktı. Bu sebeple 
su altında dalış elbisesini çıkartıp 
farklı dalış elbiseleri ile ısı izo-
lasyonu sağlamaya çalıştık.

Sizi motive eden 
şey neydi temelde?
Ulaşılması zor, hatta imkansız 
denilen bir hedefe konsantre ol-
mak ve bunu vatanım için yapıyor 
olmak aslında motivasyonumun 
temelini oluşturuyor. Öyle ki 2015 
yılında denizde yaşama dünya 
rekoru öncesi, Amerikalı rakibim, 

“Denizde rekor kırmak havuzda 
rekor kırmaya benzemez. Akıntı 
var, soğuk var, su altı canlıları 
var.” demişti. Ben de kendisine, 
“Haklısın ben rekora başladığımda 
hepsi ile mücadele edebilirim” 
demiştim, o da gülmüştü. Sanırım 
hala gülüyordur. Ama bu sefer 
kendisine; “Ben bunları kime söyle-
dim” diye. ☺

Son rekorla en yakın rakibinizin 
rekorunu hem egale ettiniz hem 

de onun skorunu ikiye kat-
ladınız. İnsanlardan ne tür 
geri dönüşler alıyorsunuz?
Soğuk denizde yaşama re-
koruna girerken bu rekorun 
uzun yıllardır fazla geliştiril-
mediğine, 9 saatten 15 
saate 8 yıl içerisinde zar zor 
geldiğine tanık oldum. Bu 
rekor öyle her zaman dene-
necek bir rekor değil, hazırlık 
süreci uzun ve meşakkatli. 
Bu sebeple, rekor için ken-
dime ilk hedefi suya girdiğim 
günün anısına 23 saat 4 daki-
ka olarak düşündüm. Ancak 
planladığım süre dolduğun-
da, neredeyse bütün re-
korlarımda, bir baba gibi 
yanımda olup bana destek 
olan eski bakanımız Kürşat 
Tüzmen su altına gelip “Hadi 
çıkalım, rekor tamam.” dedi. 
Ben de sualtında bulunan yazı 
tahtama, “İlk 10 saat benim 
için çıraklık oldu. Sonraki 10 
saat kalfalık dönemimdi. Şim-
diki 10 saat ustalık dönemim. 
Müsaade edin ustalık 
dönemimin keyfini süreyim” 

diye yazdım. Kürşad Bey yazıyı 
okudu, “Allah yar ve yardımcın 
olsun” dedi. Ve gerçekten kırılması 
zor bir rekoru, imkansız denilen 
bir seviyeye çıkardık. Dünya spor 
tarihinde ilk defa, bir rekor tam iki 
katı ile kırılmıştı. Bununla ne kadar 
gurur duysak azdır.

Su altında 30 saat 20 dakika 
kalmak nasıl bir his? 
O süreyi nasıl geçirdiniz? 
Daha önceki rekorlarımda, su 
altında 192 saat yaşamıştım. Bura-
da esas sıkıntı, suyun aşırı soğuk 
olmasıydı. Çünkü rekorun amacı; 
su ısısı asla 15 derece olmayan, 5 
metreden daha derin bir denizde 
yaşamaktı. İlk 2 saat sonrasında 
vücudumun üşüdüğünü hissettim, 
bununla başa çıkamazsam asla 
hedeflediğim süreye ulaşamaya-
cağımı düşündüm. Ve kendimce 
mental ve fiziki bazı teknikler 
geliştirerek soğuk ile mücadele 
savaşı başlattım. ☺  Ve bunda da 
oldukça başarılı oldum.

Ekstrem olarak yapılan bu sporda 
ilerlemek istediğinizde yap-
amazsın diyenler oldu mu?
İlk dalışa başladığımda, boğulma 
tehlikesini bile keyifli bir sürece 
çevirdiğim için beni tanıyanlar sa-
dece dikkatli olmamı söyledi. Aslın-
da tüplü dalış dünyanın en güvenli 
spor dallarından biri. Belli kurallar 
var. Bu kurallara uyduğunuz 
sürece size zarar gelme ihtimali 
yok. İnsanlara bunu anlattıkça ve 
rekorlarımda su altında yapabil-

diklerimi gördüklerinde bunu daha 
iyi anlıyorlar. Öyle ya araç ehliyeti 
alma yaşı olan 18, araç kullanmak 
oldukça riskli ve tehlikeli. Hatta 
siz dünyanın en iyi şoförü de 
olsanız birisi gelip size çarpıp zarar 
verebiliyor. Oysa tüplü dalışta size 
zarar verecek hiçbir şey yok, sizden 
başka. 

Sahip olduğunuz 5 dünya rekoru 
var. Bu rekorlar süresince destek 
aldığınız herhangi bir belediye 
kurumu ya da şahıs oldu mu?
Her rekorumda beni asıl başarıya 
taşıyan, her zaman yanımda olan, 
eşim Mine Hoca başta olmak üzere, 
kurucu yönetim kurulu başkan-
lığını da yaptığım Beylikdüzü Su 
Altı Sporları Dünya Rekortmenleri 
Kulübü’nde yetiştirdiğim öğrenci-
lerim oldu. Ben bütün rekorlarım-
da, kendi yetiştirdiğim öğren-
cilerden kurulu bir destek ekibi 
ile rekor denemesine giriyorum. 
Onların hepsi benim gözümde 
birer rekortmen. İlk 2 rekorumda 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Yusuf 
Uzun ve eski bakanımız Kürşat 
Tüzmen, yanımızda olup bize 
moral ve motivasyon verdiler. 
Çapa Su Altı Hekimliği ve Hiper-
barik Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı 

Prof. Dr. Şamil Aktaş benim ve 
ekibimin sağlığı için rekor dene-
melerimizde bizi asla yalnız 
bırakmadı. KKTC’de yaptığım 2 
rekorumda da KKTC Sivil Savunma 
Başkanlığı gerçekten çok büyük 
görev üstlendi. Son rekorumda 
ise Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
Çanakkale Valimiz Orhan Tavlı su 
altına indirdiğimiz Truva Atı için 
gerçekten çok yardımcı oldular. Bu 
arada Gökçeada Belediye Başkanı 
Ünal Çetin ve dönemin kaymakamı 
Muhittin Gürel de maddi anlamda 
destek oldular.

Dalış sporunda yükselmek 
isteyenlere vereceğiniz 
tavsiyeler nelerdir?
Tüplü dalış aslında bir hobi olarak 
başlayan, ilerleyen dönemde ise 
bir meslek olarak karşımıza çıkan 
bir spor dalı. Öyle ki başlangıçta 
hiç aklınızda yokken, bir gün 
bakıyorsunuz 3 Yıldız Dalıcı 
olmuşsunuz. Derken 1 Yıldız 
Dalış Eğitmeni olmuşsunuz ve bu 
branşta yeni sporcular yetiştiriyor-
sunuz. Ayrıca, eğitimlere 14 yaşını 
doldurduktan sonra başlandığı için 
3 Yıldız Dalıcı seviyesine gelmiş 
bir öğrenci, 18 yaşında, Marmara 
Üniversitesi BESYO olmak üzere 
pek çok spor akademisine yetenek 
sınavına girmeden giriş yapabili-
yor. Bence herkes hayatında en az 
bir kere tüplü dalış yapmalı ya da 
bunu denemeli. Çünkü insan, anne 
karnında yaşadığı 9 ay sonrası 
yeniden kendini o büyülü ortamda 
çok daha özgür ve bağımsız olarak 
buluyor.

Röportaj: Mehtap Efesoy
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Ceviz denilince aklımıza 
gelen ilk şey beyin olmak-
tadır. Hem şekil itibarıyla 
hem de ceviz tüketiminin 
hafıza, konsantrasyon ve 
bilişsel fonksiyonları geliş-
tirici etkisi nedeniyle beyne 
benzetme yapılmaktadır. 
Ceviz, içerisindeki Omega-3 
ve Omega-6 yağ asitleri 
sayesinde beyin gelişi-
mine katkı sağlamaktadır. 
İçerisindeki yağ asitleri 
sayesinde başta kalp sağlığı 
olmak üzere vücudumuza 
birçok katkısı bulunur.

•   Kolesterolü iyileştirici 
etki gösterir. Ceviz yağ 
içeriği açısından zengin bir 
besindir. Ancak bu yağlar 
Omega-3 ve Omega-6 
olarak bilinen kötü koleste-
rolü (LDL) düşürüp iyi huylu 
kolesterolü (HDL) yükselten 
faydalı yağlardan oluşmak-
tadır.

•   Diyabette yetersiz 
salınan insülin nedeniyle 
kan şekerini dengelemek 
zor bir durumdur fakat ce-
viz tüketimi insülin ve 
glikoz düzeylerinin den-
gelenmesine yardımcı olur.

•   Potasyum içeren bir 
besin olması nedeniyle sinir 
sistemini uyarıp kas doku-
larının çalışmasını sağlar.
•   Omega-3 yağ asitleri 
depresyona karşı ko-

ruyucudur ve içerisindeki E 
vitamini sayesinde antioksi-
dan özellik gösterir. Bu 
sayede alzheimer hastalığı-
na koruyucu kalkan olur.

•   Düzenli ceviz tüketenle-
rin kalp-damar hastalığına 
yakalanma oranları daha 
düşüktür.

•   Düzenli ceviz tüketimi or-
gan yağlanmasının önüne 
geçmektedir. Ceviz, kont-
rollü tüketildiği takdirde 
kilo artışına sebep olmaz.

•   Sağlıklı beslenme 
düzenine eklendiği zaman 
kanser önleyici etki gösterir.

•   Ceviz tüketimi vücudun 
stres tepkisini azaltmak-
tadır.

•   Ceviz, içerdiği çoklu doy-
mamış yağ asitleri ve Ome-
ga-3 yağ asitleri sayesinde 
cildi pürüzsüzleştirir, sağlıklı 
tırnaklara ve parlak saçlara 
kavuşmanızı sağlar. Ayrıca 
damar tıkanıklıklarının da 
önüne geçer.

NEDEN CEVİZ TÜKETMELİYİM?

CEVİZ TÜKETİMİ 
NE KADAR OLMALI?
Araştırmalara göre doymamış yağ içeriği 
bakımından zengin olan besinlerle beslen-
mek, kilo vermede oldukça etkilidir. Günde 
ortalama 3 ceviz tüketmek, günlük vücudu-
muzun ihtiyacı olan Omega-3; yağ asidinin 
%85‘ini, demirin %20‘sini, manganezin 
%43‘ünü, triptofanın %17‘sini karşılar. Yapılan 
araştırmalar sonucu günlük düzenli olarak 
tüketilen 25 gram cevizin, bir yıl içerisinde 
gözle görülür bir şekilde sağlığı iyi geldiği 
belirlenmiştir. Ceviz; folik asit, E vitamini, 
demir, fosfor, magnezyum, potasyum, çinko 
açısından da zengindir. Fakat içerdiği kalo-
riden dolayı aşırı tüketimden kaçınılmalıdır.

Diyetisyen Betül Ceylan
BETÜL CEYLAN Sağlıklı 

Beslenme ve Diyet Merkezi 
www.betulceylan.com

instagram: dytbetulceylan

İbrahim Tenekeci

•  Kalbe dokunmayan her şey 
eksik kalır.

•  İncinsen de, incitme.

•  Allah, derdimizden büyüktür. 
Çok şükür.

•  Sözlerimiz, amellerimizden 
sayılmıyor mu?

•  İçinizde olmayanı dışınızda 
bulamazsınız.

•  Mümkün olsa, ömrümüzü 
uzatmak için canımızı vereceğiz.

•  Aklınız neredeyse, ahlakınız 
da oradadır.

•  Namaz beş vakit, ahlak ise 
yirmi dört saat farzdır.

•  Önceden kış beyaz olurdu. 
Şimdi kışa kara diyorlar, eşyaya 
ise beyaz!

•  Merhamet, insan olmanın 
birinci şartıdır. O yoksa, hiçbir 
şey tamam değildir.

•  İstemediğin bir şey olduğun-
da da aynı kalabiliyor musun? 
Mesele budur…

•  Kadın insanı rezil de etmez 
vezir de. Sen ne olmak istersen 
sana yardımcı olur sadece…

•  Arkamızda veya önümüzde 
değil, yanımızda duracak 
insanlara ihtiyacımız var. Ancak 
onlarla safları sıklaştırabiliriz.

•  Stresten kurtulmak için ha-
yatınızdaki fazlalıkları atın; fazla 
kilo, fazla insan, fazla plan, fazla 
hayal, fazla hırs…

•  Artık her insanın son kullan-
ma tarihi var. Çünkü karşımızda-
kine insan olarak değil, imkân 
olarak bakıyoruz.
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RIDVAN 
BIYIK

SHOW HABER 
ONA EMANET…

Hepimiz sizi tanıyoruz. 
Peki,  sizin deyiminizle 
Rıdvan Bıyık kimdir?
Rıdvan Bıyık, medya dünyasında 
polis muhabiri olarak isim yap-
mış, başarı odaklı, yani işini en 
iyi şekilde yapmaya çalışan bir 
haberci. Hem muhabirlikte hem de 
yöneticilik anlamında dürüstlüğü 
temel ilke edinen, kaynaklarıyla 
iyi ilişkiler içerisinde yapılan bir 
meslek benimki. Karşı tarafa ne 
kadar dürüst davranırsanız, size 
ne kadar güvenirlerse başarı da 
bunlarla birlikte geliyor. Onun için 
hem muhabirlik hem de yöneticilik 
dönemlerimde çevremdekiler-
le hep dürüstlük çerçevesinde 
yaparım işlerimi. Kimseye bel altı 
vurmam, elimden geldikçe de 
çevreme yararlı olmaya çalışırım. 
Kendimce başarılı bir medya ha-
yatım var, inşallah da böyle devam 
eder.

Çocukluğunuzla ilgili en çok 
özlediğiniz şey nedir?
Futbol oynamak. Futbola çok 
hevesliydim bir ara; Karagümrük 
genç takımında oynadım. Vefa’da 
oynadım ve okul nedeniyle devam 
edemedim, içimde ukte kaldı. İyi 
top oynuyordum, o zamanlar Rıd-
van Dilmen çok revaçtaydı. Bana 
da ikinci Rıdvan diyorlardı ama çok 
iyi oynuyordum, kısmet olmadı.

Eğitim hayatınıza ve kariyerinize 
baktığımızda hızlı bir şekilde kat 
edilmiş mesafeler görüyoruz. 
Bunu başarmanızdaki temel 
etken neydi? Tutku mu, hırslı 

birisi olmanız mı ya da tam 
olarak nerede olmak istediğinizi 
bilmeniz mi?
Buraya çok hızlı gelmedim ben. 
Yavaş yavaş, sindire sindire gel-
dim. Çünkü 25 sene muhabirlik 
yaptım, istihbarat şefliği ve haber 
müdürlüğü yaptım. İstihbarat 
şefliği yapana kadar haberciliğin 
en önemli dalı olan muhabirlik 
yaptım. En son hala sürdürmekte 
olduğum genel yayın yönetmen-
liğine geldim. Bu süreç de çok hızlı 
işleyen bir süreç olmadı. 

Genelde iletişim fakültelerinde 
yetişen gençler mezun olduk-
larında yeterli donanıma sahip 
olamıyor. Belki bunu birçok 
farklı alan için de söyleyebiliriz. 
Sizce yeterli donanıma sahip 
olamamak kimin suçu?
Bu olayı tabii sadece okula veya sa-
dece öğrenciye mâl etmek doğru 
değil. Çok iyi eğitim veren okullar 
var fakat bakıyorsunuz öğrencide 
iş yok, çok kötü eğitimi olan okullar 
var ama öğrencilerinde cevher var. 
İnsanda hırs olacak öncelikle. Ben 
bu işi yapacağım, diyecek. Kafasına 
koyup, kendine bir rota belirleyip 
ona göre hareket edecek. Son-
rasında planlı çalışmayla başarı 
doğru orantılı olarak gelişecektir. 
Okul ve öğrenci birbiriyle 
bağlantılı. Okuldan ne alacağın, 
senin ne almak istediğine bağlı. 
Karşılıklı etkileşim öğrencinin 
kendine çizdiği ufukla alakalıdır. 
Dolayısıyla bu durumu yalnız bir 
şeye yüklemek manasız olur. 

İnsanlar hatalarla gelişiyor 
ve olgunlaşıyor derler. 
Sizin de iyi ki yapmışım ya da 
keşke yapmasaydım 
dediğiniz hatalar oldu mu?
Ben Orhan Gencebay’ı çok seve-
rim, en az onun kadar sevdiğim de 
bir şarkısı var: Hatasız Kul Olmaz. 
Elbette biz de hatalar yaptık, beşer 
şaşar. Ama zamanla ders aldık, yap-
mamaya gayret ederek yaşantımızı 
sürdürüyoruz. Bir örnek var ki bu 
yıllardır içimde pişmanlıktır: Beşik-
taş’ta bir gaspçı evlere girip önce 
kadınları gasp ediyor sonrasında 
da tecavüz ediyordu. O haber 
için röportaja gidip mağdur bir 
hanımla çekim yaptık. Sonrasında 
o kadının suratını açıkça vermişiz. 
Yöneticime açık vermeyelim dedim 
fakat kabul edilmedi, açık yayın-
landı. Kadın evliydi ve çocuğu 
vardı. Daha sonra kızı arayıp 
annemin yüzünü nasıl açık verir-
siniz diye kızdı. Yöneticime anlat-
tım, keşke kapatsaydık dedim. Bu 
durum hala içimde bir pişmanlıktır. 
Keşke o zamanlar kendi insiyatifimi 
kullanarak kapatsaydım.

İlerisini planlayarak mı 
yaşıyorsunuz yoksa hayatı 
seyrine bırakanlardan mısınız? 
İleriyi düşünmeden hayatını 
devam ettiren çok az insan vardır. 
Muhakkak düşünüyoruz ileriyi ama 
habercilikte anı yaşıyorsun. Güncel 
konularla uğraşıyoruz, iş anlamın-
da güncel yaşıyoruz ama hem 
ekonomik anlamda hem de ileriye 
dönük planlar yapıyoruz. Herkesin 
hayatında bir B planı 

‘’Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır’’ der S. Keth 
Moorhead. Bu söz sanki haber dünyasına adını altın harflerle yazdırmayı 

başarmış ve tırnaklarıyla kazıya kazıya şu anki konumuna ulaşmış Show Haber 
Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık için söylenmiştir. Titiz habercilik anlayışı, 
yılların tecrübesiyle birleşince başarının kaçınılmaz olduğunu bizlere bir kez 
daha gösteren Rıdvan Bey ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Buyurunuz…
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olmalı, o nedenle düşünüyoruz ne 
yapabiliriz diye.

Bir zaman diliminde 
yaşama şansınız olsaydı 
bu ne zaman olurdu?
Tabii ki hayatımda yaşamak iste-
diğim birkaç dönem var. Bu Adem 
ile Havva döneminden tutun 
Osmanlı’ya kadar uzanıyor. Os-
manlı devrini, Çanakkale Savaşını 
yaşamak isterdim. O savaşçı ruhu 
hissetmek isterdim. Tarihi seviyo-
rum.

Hepimizin hayatında 
bakış açımızı değiştiren, 
bizi güçlü yapan ya da tam 
tersi hassas bir insan haline 
getiren deneyimler oluyor. 
Bu noktada hayatınızdaki en 
önemli deneyim neydi?

15 Temmuz ama deneyim demek 
yanlış olur, tarifi olmayan bir vakay-
dı bana göre. O gece ben İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin önün-
deydim. Kulağımın kenarından 
vızır vızır mermiler geçti. İki kişi şe-
hit oldu yanımda, üç kişi yaralandı. 
Gerçekten insan, hayatında böyle 
bir olaya kaç kez şahit olur bilmiyo-
rum ama gazeteci sıfatıyla oraday-
dım ben. İnsana acayip bir cesaret 
geliyor, sonunuzu düşünmüyor-
sunuz, Allah’a sığınıyor, yolunuza 
devam ediyorsunuz. Gazeteci 
olmasam da giderdim çünkü bu 
hainliği engellemek vatanın her 
evladının borcu. Hayatım boyunca 
asla unutamayacağım bir geceydi. 

Şu anda yolun neresinde ol-
duğunuzu düşünüyorsunuz?

Herkesin meslek hayatında 
idealleri vardır. Bizim meslekte 
muhabirler yönetici, şef, haber 
müdürü vs. olmak isterler. Ben iyi 
bir spiker, iyi bir muhabir, iyi bir 
şef olmaktan ziyade iyi bir haberci 
olmak istedim hep. Bu camiada 
başarılarıyla anılan biri olmak 
hep hayalimdi. Bir yıl evvel haber 
müdürlüğüne layık görüldüm. 
Bence şu an mesleğimin zirvesin-
deyim. Tam olarak ufkumun çizdiği 
çizgideyim, ideallerime ulaştığım 
yerdeyim diyebilirim.

Enerji toplama formülleriniz 
arasında neler var?
Haber anlamında ekip olarak iyi 
bir iş ortaya çıkarıp bunu ekrana 
yansıttığımızda bize ayrı bir güç 
veriyor işimiz. Enerjimin bir kısmını 
bundan bir kısmını da tatil ve 

Röportaj: Soner KARTAL

Hem 
muhabirlik
hem de 
yöneticilik 
anlamında 
dürüstlüğü 
temel ilke 
edinen, 
kaynaklarıyla 
iyi ilişkiler 
içerisinde 
yapılan bir 
meslek benimki. 

çocuğumla geçirdiğim zamanlar-
dan alıyorum. Oğlum Selim’le vakit 
geçirmek bana terapi gibi geliyor. 
Ayrıca bütün sene çalıştıktan sonra 
yaptığım 15-20 günlük tatil de 
gerçekten çok iyi hissettiriyor.

Sosyal medyanın sosyal 
yanını mı medya yanını mı 
seviyorsunuz?
Sosyal yanını seviyorum. Sos-
yal medyada bazen insanın 
gözlerini dolduracak güzellikte 
şeyler olabiliyor. İnsanlar büyük 
kitleler halindeler sosyal ortam-
da. Aslında birbiriyle bağlantılı 
şeyler bahsettiklerimiz. Örneğin; 
boğulmak üzere olan minik bir 
kedinin kurtarılması ve kurtaranla 
alakalı yapılan güzel yorumlar 
hem toplumun ortak bir payda-
da buluşmasını sağlıyor, insanlık 
yönümüzün hala ölmediğini 
gösteriyor hem de bunu biz med-
yaya yansıttığımızda daha büyük 
kitlelere ulaştırdığımız için mutlu 
oluyoruz. Ya da  herhangi bir yerde 
mahsur kalan birinin itfaiye veya 
başka biri tarafından kurtarılmasını 
gördüğümüz zaman insanların bu 
olay karşısındaki pozitif etkileşimi-
nin toplumda güzel etkiler bırak-
ması sosyalleşme açısından önem 

arz ediyor. Bu açıdan sosyal taraf 
daha çok hoşuma gidiyor.

Yıllardır medya sektörünün 
içinde yer alan biri olarak 
bu sektörün geleceğini nasıl 
görüyorsunuz?
Televizyon açısından konuşacak 
olursam bu sektör kolay kolay 
ölmez. Canlı yayınlar, kaliteli prog-
ramlar ve haberler sayesinde tele-
vizyon izlenmeye devam eder. Yine 
radyo da aynı şekilde ama gelişen 
teknolojinin negatif dokunuşları 
en çok gazetelere oluyor. Gazete 
artık insanların cep telefonlarında, 
tabletlerinde, bilgisayarlarında. 
Dolayısıyla insanlar artık haber 
okumak için gazete almaya gerek 
duymuyor. Radyo ve televizyonun 
popülaritesi aynı şekil-
de devam eder ama 
gazete için üzgünüm. 
Sosyal medya şu an 
önü alınamayacak bir 
şekilde yükseliyor. İn-
sanlar artık çoğunluk-
la haberleri bile sosyal 
medyadan almaya 
başladı. Gelecek adına 
düşüncelerim böyle.
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Malzemeler
İç Harcı İçin
•  200 gr. dana kıyma
•  1 orta boy soğan
•  3 adet yeşil biber
•  Bir veya iki adet rendelenmiş 
domates
•  Bir tatlı kaşığı tuz 
•  1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
•  1 çay kaşığı karabiber

Krep İçin
•  2 su bardağı süt
•  2 adet yumurta
•  Yarım çay bardağı sıvı yağ 
•  Yarım çay bardağı su
•  2 su bardağı un
•  1 tatlı kaşığı tuz
•  1 tatlı kaşığı şeker

İçi İçin 
•  Dilimlenmiş kaşar peynir

Börekleri Bulamak İçin
•  2 yumurta
•  Yarım çay bardağı süt
•  Aldığı kadar galeta unu

Yapılışı
Soğanlar ince ince doğranıp te-
reyağında sotelenir. Kıyma ekle-
nir, birkaç dakika kavurulduktan 
sonra biber ve domates eklenir. 
Domatesler suyunu çekene kadar 
kavurulur, baharatı ve tuzu eklenir. 
Ocaktan alınıp soğutulur.

Krep malzemesi derince bir kabının 
içerisine alınır, hepsi birlikte 
pürüzsüz bir hale gelene kadar 
çırpılır. Yağsız tavada ince bir şekilde 
krepler tek tek pişirilir. Hamur bitene 
kadar bu işlem devam ettirilir. Sonra 
krebin üzerine iç harcından bir dolu 
yemek kaşığı eklenerek üzerine 
dilim kaşar peyniri konularak börek 
şeklinde sarılır.

İki yumurta yarım çay bardağı sütle 
iyice karıştırılır. Sarılan börekler önce 
bu karışıma batırılıp daha sonra 
galeta ununa bulanır ve kızgın yağda 
kızartılır. Sıcak sıcak servis edilir. 
Arzu edilirse pişirmeden buzlukta da 
muhafaza edilebilir ve istenilen bir 
zamanda çıkartılıp kızartılabilir. 

Afiyet olsun.

‘’Bugün ne yapsam?’’ ev hanımlarının zihnini 
sık sık meşgul eden sorulardan biri. Ekseriyet-
le yemek yapmak değil de yapılacak yemeği 
bulmak yoruyor insanı. Bizler Çekmeköy2023 
olarak, bu durumu bir nebze hafifletmek için 
sizleri Emine Demirci Hanım’la tanıştıracağız. 
Instagram ve YouTube’da bilinen adıyla ‘’Bera 
Tatlı Dünyası’’ artık evlerinize bizler aracılığıy-
la misafir olacak. İstifade etmenizi umar, 
afiyetler dileriz…

Malzemeler
Krep İçin
•  2 yumurta
•  2 su bardağı süt
•  3 su bardağı su
•  3 yemek kaşığı yoğurt
•  2 su bardağı un
•  1 çay kaşığı karbonat

Şerbeti İçin
•  3 su bardağı su
•  3 su bardağı toz şeker
•  Birkaç damla limon 
suyu
•  125 gr. Tereyağı

Aralara 
Dökmek İçin
•  2 su bardağı ince 
çekilmiş ceviz içi

@bera.tatlidunyasi

TAŞ EKMEĞİ TATLISI

Yapılışı
Krep malzemelerini 
geniş bir kabın içeri-
sine alıp topaklan-
madan iyice çırpın 
(sıvı krema kıvamın-
da olacak şekilde). 
Pürüzsüz, yanmaz, 
yapışmaz tavayı fırça 
yardımıyla iki damla 
yağla yağlayın ve 
iyice ısıtın. İncecik 
bir tabaka halinde 
karışım bitene kadar 
krepleri alt-üst pişirin 
ve soğumaya bırakın. 

Şerbet malzemele-
rini ocağa alın. 
Kaynamaya 
başlayınca beş 
dakika kaynatıp 
ocaktan alın. Başka 
bir tavada tereyağını 
eritip şerbetin üze-
rine dökün ve yağlı 
bir şerbet elde edin.

Soğuyan kreplerin 
boyutu kadar küçük 
bir tepsi alın, bir krep 
koyun ve üzerine 
sıcak şerbetten bir 
kepçe dökün. Daha 
sonra ince çektiğiniz 
ceviz içinden ser-
piştirin. Bir krep, bir 
şerbet, bir ceviz içi 
şeklinde krepler bi-
tene kadar bu işlemi 
tekrarlayın ve birkaç 
saat dinlendirin. 
Üçgen dilimleyerek 
servis edin.

YUFKASIZ 
AVCI 
BÖREĞİ
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  Hayvan
Dostlarımız

Yaşam bazen zorluklarıyla tabiri caizse 
ruhumuzu uçuruma doğru sürükler. İçimiz 
sıkılır; sahtelikten, samimiyetsizlikten, çıkara 
dayalı sevgilerden…  Dünya üzerimize 
üzerimize gelir ve derdimizi anlatacak bir 
dost bile bulamadığımız zamanlar olur. 
Tam da böyle bir ruh haline bürünmüşken 
yüreğinize sımsıcak dokunur bazen bir pati, 
bir çift göz tüm saf sevgisiyle bakar gözleri-
nize. Evet, onlar çıkarsız sevgileriyle dünya 
hayatında bize yoldaş olan sevimli dost-
larımızdır: Hayvanlar. Gelin, içimize güneşler 
bırakan bu fotoğraflara birlikte bakalım. ☺



Gençliğe dair çok fazla tanımlama 
ya da kategorizasyon yapılıyor. 
Fakat toplamda dini hassasiyetleri 
olan, ben Müslümanım derken 
Müslümanlığını bir hayat biçimi 
olarak ifade eden gençler açısın-
dan duruma dönüp baktığımızda 
bir yorgunluk hikayesiyle karşı 
karşıyayız. Bu pek çok konuda 
var aslında: Aile yorgunluğu, ilişki 
yorgunluğu, cemaat yorgunluğu 
söz konusu. Din-i Mübin-i İslam; 

insanları yormak için değil ra-
hatlatmak için, üzmek için değil 
muhabbet için, ağlatmak için değil 
güldürmek için geldi. Fakat bizde 
hikaye biraz karışık, dalgalı gidiyor. 
Kabaca şöyle ayırabiliriz: Birincisi, 
ailenin geleneksel tutumlarından 
dolayı tarihsel olarak yorulmuştur 
gençler belli konularda. Ergen-
lik döneminde veya yetişkinlik 
dönemine geçerkenki süreçlerde 
olur bu. Türkiye’de biraz daha 

belki ebeveyn çocuk iletişiminin 
probleminden kaynaklı olarak, din 
dendiğinde bir yönlendirme veya 
tavsiyeyi aşan bir baskıya, muhab-
beti aşan bir zorlamaya dönüşen 
bir süreç yaşanıyor. 

On yıldır gençlerin hikayesini dinli-
yorum ve çevremde çok fazla dinle 
tanışma aşamasında olup dinden 
yorulmuş, namazdan yorulmuş, 
Kur’an’dan yorulmuş, “yoğrulması 

GENÇLERDEKİ

SORUMLUYUZ

DiN
YORGUNLUĞUNDAN

BiZ
Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman’ı gençlerle ve çoğunluğu madde bağımlısı olan dezavantajlı 

gruplarla yaptığı çalışmalarla tanıyoruz. Ömer Hoca, her hafta sayıları binleri bulan gençlerle 
buluşmaya devam ederken çalışmalarını bir yandan da akademik sahada sürdürüyor. Gençlik 

deyince akla ilk gelen ve yıllardır gündemden düşmeyen konu; yozlaşma ve din algısındaki 
dönüşüm. Peki, tüm bu tartışmaların odağındaki din yorgunu gençler kim? Ailelerin bu 

yorgunluktaki payı ne? Gençlikle dertlenen Ömer Miraç Yaman yazdı. 

YOĞRULMASI GEREKİRKEN ‘’YORULMUŞ” BİR GENÇLİK VAR

gerekirken yorulmuş” genç var. 
“Din yorgunu gençlik” derken 
farklı başlıklardan bir tanesi olarak 
söylemiştik fakat tartışmalardan 
sonra gerek sosyal medya ortam-
larına gerek yazılanlara baktık ki bu 
hiç de az bir mesele değilmiş. Kritik 
bir meseleymiş aslında. 

KRİTİK SORU: 
GENÇLERİN İÇİNE 
DÜNYA MI KAÇTI? 
Deniyor ki “Hocam biz tüm alt 
yapıyı hazırladık, masalar hazır, 
sandalye hazır, internet var, çay var, 
çorba var, kitap-kütüphane kurduk 
bu gençler gelmiyor! Bu gençler 
niye gelmiyor? Bizim zamanımızda 
biz böyle kitap bulacağız, masa-in-
ternet bulacağız böyle bir ortam 
bulacağız içinden çıkmazdık, 
şimdi bu gençlerde bir gariplik 
var, bunlar dünyevileşti mi? Bun-
ların içine dünya mı kaçtı? Bunlar 
niye bu hale geldi?” Maalesef 
anlama dilini yitirdiğimiz anlamı-
na geliyor bu sorular... Dükkan 
açmışsınız, ticaret erbabısınız, 
müşteri gelmiyor. Şunu diyebilir 
misiniz, “Ya ne biçim insanlarsınız 
dükkan açtık bir gelmiyorsunuz?” 
Ne yaparsınız, dönüp dükkana 
bakarsınız. Biz tezgahımıza bak-
mıyoruz, tezgahtaki mallarımıza 
bakmıyoruz, ne sattığımıza; nasıl 
sattığımıza, niye sattığımıza bak-
mıyoruz ama alıcının bakmaması 
üzerinden bir eleştiri geliştiri-
yoruz. Bir süre sonra maalesef 
şunu görüyoruz: Genç üniversite 
döneminde bir dernek veya vakıfla 
intisaplı çalışma halinde fakat 
üniversitenin bitmesine yakın, 
bağın zayıfladığı, sonrasında ise 
koptuğu bir süreci yaşıyoruz. Daha 
da sert bir şey söyleyeyim: Biz bu 
dinin yaşanabilir veya yaşanılacak 
halini, genç kardeşlerimize hayatın 
her döneminde olabilecek şekilde 
sunmuyoruz, sunamıyoruz. 

DİN KİSVESİ 
ALTINDA AŞIRI 
YÜKLEME
Derneğe, vakfa, cemaate gelen-
leri bir sohbet değil beş sohbete, 
3 çalışmaya değil 13 çalışmaya 
almaya çalışıyor, çok yükleniyoruz. 
Adam bir ömrü boyunca gireceği 
derslere 4 yıldır giriyor zaten! 
Bir mümin için Rabbimiz Teala 
sohbet çizelgesini çizmiştir. Nedir 
o çizelge? Haftada bir gün cuma 
günü sohbete gideceksin. Tamam, 
şimdi camilerdeki sohbeti yetersiz 
görüyoruz diyelim, ötesi zorlama 
ile olacak bir şey değil. Ötesi kişinin 
gece namazına kalkma hassasi-
yetinde olduğu gibi. İsterse, koş-
mak isterse... Asgari standardımız 
bizim haftada bir, hiç olmazsa 
yarım saat de olsa bir ders halkası-
na devam edebilmektir. Dolayısıyla 
bu da ikinci yorgunluğumuz aslın-
da. Bir aile, iki kurumsal yorgunluk. 

Topluma dönüp bakıyoruz; 
toplum zaten yorgun durumda. Bu 
coğrafya şu an yorgun durumda, 
farkındayız veya değiliz bilmi-
yorum ama insanlar yalnızlaştı, 
bireyselleşti. Aileden bile kopuyor 
insanlar. Kademe kademe kopuyor. 
İlişkiler sanallaştı. Derdini anlata-
cağı, hikayesini paylaşacağı dost 
bulmakta zorlanıyor insanlar. Böyle 
bir zeminde, tam da kritik noktada 
cemaatlerin, vakıfların, tekkel-
erin, dergahların rol oynayacağı 
bir zamanda biz işi daha zor bir 
sürece götürüyoruz. 

BİZ ALLAH’IN 
SOPASI DEĞİLİZ 
Şimdiye baktığımızda aileler artık 
eskisi kadar baskıcı değil, çocuk-
larını özgür bırakıyor. Zorlamayla 
büyümedik, birileriyle kavga 
görmedik, çok fazla mücadelede 
etmedik. Ama gençler dindar 

Biz bu dinin 
yaşanabilir veya 
yaşanılacak 
halini, genç 
kardeşlerimize 
hayatın her 
döneminde 
olabilecek 
şekilde
sunmuyoruz, 
sunamıyoruz. 

olmaktan ziyade ya çok soğuk ya 
da itidalden uzak. Sorun nere-
de, diye soruyorlar bana. Namaz 
örneği üzerinden gidelim. Birin-
cisi, “Çocuklarınızı yedi yaşında 
namaza alıştırın.” diyor Peygam-
berimiz (sav), dört yıl boyunca 
ebeveynin sorumluğunda bir 
eğitimden bahsediyor. Bu çok kri-
tik bir eğitimdir. “Abi yedi yaşında 
başlatmayalım biz çocuğu, biraz 
şuurlansın, bilinçlensin, biz inşallah 
10-12 yaşında başlatırız.” diyoruz. 
Bu hata mı? Hata... Peygamberimiz 
(sav) böyle yapın demiyor çünkü. 
İkinci yanlış tutum ise adam yedi 
yaşındaki çocuğu beş vakit namaz 
kıldıracak kıvamda zorlayarak 
namaza başlatıyor. İki örneğimiz de 
yanlış. Peygamberimiz (sav) bize 
dört yıl diyor, hikaye çözülmüş. 
Nasıl yemek yeme alışkanlığı belli 
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bir yaşta kazandırılmayınca 
ileride kazanılabilecek bir 
durum değilse, tıpkı bunun 
gibi namaz da bir müminin 
zihnine, kalbine asıl yerleşme-
si gereken zamanda yerleşirse 
kesinlikle o mümini yoldan 
çıkarmayacak ana umde 
olacaktır. Fakat “Müslüman 
kimliğini öne çıkartan aileler” 
için söylüyorum bunu, biz 
iki sert uçta seyrediyoruz. Ya 
umursamıyor, zamana, ergen-
lik dönemine bırakıyoruz ya 
da baskı yapıyor, yoruyoruz. 
Ben tekme tokat yataktan 
kaldırılarak sabah namazına 
kaldırılan çocuk hikayesi 
dinlemekten bıktım artık. Ben 
namazdan soğuma sebebi-
nin annesinin ya da babası 
tarafından kafasından aşağı 
dökülen bir bardak su oldu-
ğunu anlatan genç kız ya da 
genç erkek hikayesi dinlemek-
ten de bıktım artık. Ben gittiği 
vakıf, dernek ya da kaldığı bir 
Kur’an kursunda Allah için 
yapılan bir hizmet içerisinde 
gönlü kırılmış, hikayesi 
soldurulmuş gençler duymak-
tan da bıktım... Dolayısıyla 
yorgunluk diyorsak tam 
burayı tartışmamız gerekiyor. 
Biz haşa Allah azze ve celle-
nin sopası değiliz. Allah bize 
böyle bir görev yüklemedi. 
Biz O’nun (c.c) yeryüzündeki 
“acentesi” falan da değiliz. Biz 
Müslümanız ve tabiri caizse 
davet eden biziz, daiyen 
ilallah yani. Biz çağrımızı 
yaparız, gelen gelir. Anne-ba-

ba evladının aynı zamanda 
Müslüman kardeşidir. Be-
nim evladım aynı zamanda 
Müslüman kardeşimdir. Bir 
Müslüman kardeşime nasıl 
hassas oluyorsam evladıma 
da öyle hassas olmalıyım. 
Yormamalıyım, üzmemeliyim, 
bunaltmamalıyım, evde 
olması ona ekstra bir yük ge-
tirmemeli. Bu anlamda aileler 
çok fazla salmış durumdalar 
zaten. “Rahatlık” durumu da 
doğru değil kesinlikle. Bu da 
bir yorgunluk peyda ediyor 
sonuç olarak. 15 yaşında-
ki bir gence diyorsunuz ki 
“Sen artık namaz kılacaksın, 
başını kapatacaksın.” Ama 
o zamana kadar hiçbir şey 
söylememişsin. Gencin 
sorusu basit: “Bunu neden 
yapayım?” Anne babası da 
birkaç ihtardan sonra evladını 
kodluyor kafasında: “Bu çocuk 
namaz kılmayacak.” Böyle bir 
nasipsizik olabilir mi? Doğru 
soru: “Sen ne verdin, ne kadar 
emek verdin? Onun okulunu, 
evini, yurdunu, üniversitesini, 
dershanesini düşündüğün ka-
dar namazını düşündün mü, 
dertlendin mi? Veli toplantısı-
na gitme heyecanıyla camiye 
götürdün mü onu mesela? 
Hediye aldın mı; gönlüne, 
kalbine dokundun mu?’’ Bun-
ları yapmayıp da toplamda 
sürecin sonuna bakıyorsak, 
asıl konuşulacak şey anne ve 
babalar oluyor. Bu da ayrı bir 
tartışma konusu.

Her birimiz 
yeteneğimiz 
oranında 
kalitemizi 
artırırsak hep 
beraber 
kaliteli hâle 
geleceğiz.

RIZA-YI İLAHİ’Yİ 
GÖZETEN BİR 
KURULUŞ REKLAM 
ŞİRKETİ DEĞİLDİR, 
OLMAMALIDIR
Şu anda bu topraklarda maalesef 
en çok dini temsil eden insanlara 
güvenilmiyor denebilir. Özellikle 
15 Temmuz’dan sonra güvenil-
miyor. İnsanları bunun için kınaya-
mayız. Türkiye’nin öyle veya böyle 
son 40 yıllık mukaddesatında 
söz söyleme kıvamına gelmiş bir 
toplumsal hareketin hainliği tescil-
lendi. İnsanların tabii ki bir cemaat, 
vakıf, dernek ortamına bırakın 
gitmeyi hakkında konuşurken bile 
50 kere düşünmesi çok anlaşılabilir 
bir şey artık. Bu bizim imtihanımız 
oluyor. Burada da tabii ki güven 
kaybı oldu. Dini Mübin-i İslam in-
sanlara bir şey ikram eder: Güven. 
Şöyle düşünelim: Derginizin genel 
merkezine dışarıdan tanımadığınız 
birisi gelse ve dese ki “Çantamda 
20 trilyon para var. Bir saat sonra 
geleceğim, burada kalsa olur mu?" 
Ne yaparsınız? “Tabii gidebilir-
siniz.” dersiniz. Hatta paniklersiniz 
o 20 trilyonu korumak için. Bunu 
hangi banka sistemiyle, hangi 
küresel ölçekteki finans sektörüyle, 
hangi güvenlikli site sistemiyle 
kurabilirsiniz ki... Biz Müslümanız 
ve güveniliriz. Bu kayboluyor 
veya aşınıyorsa zaten doğal 
olarak ilişki yorgunluğu ortaya 
çıkıyor. Müslüman cürmüyle, kapa-
sitesi oranıyla iş yapar. Bir cemaat, 
vakıf, dernek rıza-ı ilahiyi gözeten 
bir kuruluş, bir reklam; PR şirketi 
değildir. Biz yaptığımızın melekler 
şahitliğinde Allah’a ulaştığına iman 
etmiş müminleriz. 

GENÇLER SİZİN 
İSTATİSTİKSEL 
MALZEMENİZ Mİ? 
Gençlerin çoğu şunu söylüyor: “Ho-
cam ben neden bir dernek, vakıf, 
hoca, cemaat ile birlikte olayım ki?” 
Hatta bir genç dedi ki, “Hocam ben 
ilk defa tanıdığım bir vakıfla geziye 
gittim. Oradakiler bizim fotoğraf-
larımızı çektiler ve sonra baktım 
ki internet sitesine koymuşlar. 
‘Ya ben başka bir niyetle oraya 
gittim sen benim fotoğraflarımı 
neden yayınlıyorsun?’ diye sorunca 
‘Faaliyet yaptık belgeliyoruz.’ dedi 
görevli. ”Arkadaşımız çok insani 
bir şey sormuş farkında mıyız? “Sen 
beni nasıl şeyleştirirsin?” “Ben senin 
istatistiksel malzemen miyim?” 
Bunların tamamı ilişkiyi yoruyor ve 
gençler çok net görüyorlar. Belli bir 
yere kadar ilişki kuruyorlar vakıfla, 
dernekle, cemaatle... Belli bir nok-
tadan sonra gidiyorlar. Türkiye’deki 
gençler hiç olmadığı kadar örgütlü 
ama özgün yapıya muhtaçlar. Biraz 
Anadolu’yu, üniversiteleri gezin. 
Her yerde sivil kurulmuş kulüpler 
var. Hiçbir vakfa, hocaya bağlı 
değiller. Oturmuş çalışıyorlar. Böyle 
yüzlerce kulüple tanıştım-çalıştım. 
Bu aslında ana damarın aktığını 
gösteriyor ama biz o kanala 
hayırlı bir yön verme konusunda 
ya da yardımcı olma noktasında 
ufuk çizemiyoruz maalesef. Evet, 
bazen biz de şahit oluyoruz. Israrla 
“Bizim hiçbir cemaat ve vakıfla 
bağlantımız yok.” diyorlar. Bu ısrarla 
vurgulanıyor... Allah bu eksiklikle-
rimizi, yorgunluklarımızı gidermeyi 
nasip etsin inşallah."
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GENÇLERE YÖNELİK 
İŞ YAPACAKSAK 
KINAMAMALIYIZ
Bu din yorgunluğunu nasıl atabiliriz? 

Gençlerdeki din yorgunluğundan 
en başta biz sorumluyuz. Ve biz 
gençlerle gençlik üzerine çalışanlar, 
gençleri çalışmaya devam etmek 
istiyorsa bu topraklarda birkaç şeyi 
yapmak zorunda. 

1. Mümkünse etiketsiz çalışmaları 
öne çıkarmamız gerekiyor.

2. Bizim elimizdeki, bizim ye-
teneğimiz oranındaki değil; bizzat 
gencin yeteneği oranındaki katılım 
sürecini inşa etmemiz gerekiyor. 
Gençler kendi yeteneğiyle vâr 
olabilsin. 

3. Gençlere yönelik iş yapacaksak 
kınamamalıyız. Arayışları saygıyla 
karşılanmalı ve anlamlandırılmalı. 
Bir mümin gence yaptığımız bireysel 
yatırım, bireyselleşmesine katkı sun-
mayacak; ümmetin toplam kalitesini 
yukarı çekme konusunda bize bir 
muzafferiyet sağlayacak. Her birimiz 
yeteneğimiz oranında kalitemizi 
artırırsak hep beraber kaliteli hâle 
geleceğiz. Bu anlamda yatırım yap-
mayı da özellikle gencin kendi hayat 
prensibini, yeteneklerini, özellikleri-
ni ve neler yapılabilir noktasını 
çözebilirsek, ben hayırlı olur diye 
düşünüyorum.

Doç. Dr. Ömer Miraç YAMAN
İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmet 
Bölümü Öğretim Üyesi 

Genç dergiye katkılarından 
ötürü teşekkür ediyoruz.



Dönem Etkisi 
Moda, eskilerden etkilen-
meye devam ediyor. Alexa 
Chung ve Celine’in retro 
desen ve kumaşlarla tasar-
ladığı parçalar gösteriyor ki 
bu kış biraz eskilere gide-
ceğiz… Çıkarın sandıklardan 
annenizin kıyafetlerini, se-
zonda dönem etkisi hakim. ☺

2019 & 2020
SONBAHAR KIŞ TRENDLERİ
Hem alışıldık hem beklenmedik detaylar gün yüzüne çıkıyor!..

2019-2020 Sonbahar / Kış sezonu ürünleri raflardaki 
yerini aldı. Dünya moda otoritelerinin oluşturduğu 
trendlerden yola çıkarak markalar, yeni renkler ve form-
larla koleksiyonlarını bezedi. Bu sezon hem alışıldık 
hem beklenmedik detaylar gün yüzüne çıkıyor. 

Kışın soğuk yüzünü sevdirecek trendler neler, 
tasarımcılar bu sezon neleri baz alarak bizlere 
koleksiyon sunmuş, birlikte bakalım…

Geniş Omuzlar 
En sade parçaları bile güçlü 
göstererek bambaşka bir havaya 
sokan omuz detayları, bu sezonun 
en farklı trendlerinden. Özellikle 
dış giyimde ya da ceketlerde 
görebileceğiniz, 80’li yılların “geniş 
omuz” trendi, 2019-2020 kış mo-
dasını da etkilemiş gibi duruyor. 

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

Kare Kutu Ekose
Kare kutu ekoseler birkaç sezon-
dur yerini sabitledi. Bu kış da gide-
cek gibi durmuyor. Tasarımcıların 
kendilerine has yorumları ile 
yeniden canlandırdıkları ekose 
desenler, şimdiden çok sevil-
miş gibi duruyor. Özellikle iş 
yaşamının vazgeçilmezi blazer ce-
ketlerde bu deseni bu kış fazlasıy-
la görmeye hazır olun!

Neon 

80’li yıllarda başlayan 
ve 90’lara kadar devam 
eden neon renk trendi, 
bu sezon da gündemde. 
2019 yazında neon renk-
leri yalnızca kıyafetlerde 
değil, ayakkabı ve çanta 
gibi aksesuarlarda da 
oldukça sık görmüştük. 
Bu sezon yine aynı 
detayları yakalamak 
mümkün. En çok öne 
çıkan neon renkler lime 
ve fuşya.  

Fiyonklara Devam
Geçen sezondan beridir günlük 
kıyafetler ve abiye parçalar 
üzerinde fazlasıyla kullanılan 
fiyonk detayı; yeni sezonda yine 
kendine yer edinmeyi başarıyor. 
Bu trendi bu defa, yakaların ha-
ricinde, detaylarda; bir ceketin 
kuşağında da görebilirsiniz.
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“Onlar yaşamıyor doktor!
Türkü söylediklerini duymadım, inanabiliyor musun?
Aşık olmuyorlar, uykusuz geçirdikleri bir tek gece yok.”

Yalnızlık, Edebiyatı Çağırıyor

Yazma eylemine sizi iten etmenler nelerdi? 
Neyi dert edindiniz?
Sanırım kendimi dert edindim; kendimle baş 
edebilmenin yolunu böyle bulabildim. Çocuk-
luğumdan bu yana yalnız başına kalıp uzun uzun 
düşünmeyi sevdiğimi hatırlıyorum. Kardeşime 
hüzünlü hikâyeler anlatıyordum ve çocuk aklıyla 
bir süre sonra ağlamaya başlıyordu. Bunu onunla 
eğlenmek, acımasızlık etmek için yapmıyordum 
tabii ki ama etkilendiğini görmek, hikâyelerin gücü 
hakkında bir fikir gelişmesine neden oluyordu. 
Sonraları kendimle baş başa kaldığım zamanlarda 
yazmaya başladım. Öylesine zaman geçirir gibi, 
oyalanır gibi değil de kendimle, hayatla yüzleşir 
gibi bir ciddiyetle yazıyordum. 

Yazarların kalemine en çok çocukluk günlerine 
dair öyküler akıyor sanırım. Çocukluğunuzda 
öğrendiğiniz en büyük değer neydi?
Bugün bile düşündüğümde hayatım çocukluğum-
dan ibaretmiş gibi geliyor. Bugünle çocukluğum 
arasında hiç zaman geçmemiş sanki. Geçmişi 
hatırlamaya başladığım an, tuhaf bir sarmalın içine 
çekiliyorum ve doğrudan çocukluğuma gidiyorum. 
Sadece bazı insanlar için mi böyle yoksa herkesin 

Tarık Tufan’ı radyoda sunduğu programlardan tanıdınız belki. 
‘’Allah ellerimizi bırakmasın’’ dizeleri duanız, ‘’Biri beni anlayarak 
özgürleştirsin!’’ cümlesi en büyük temenniniz oldu, kim bilir. 
Hiçbir sebep yoksa da o içli Anna şiirine vurulmuşuzdur birçoğu-
muz. Radyo programcısı, senarist, yazar ve şair… Kalabalık bir 
insan Tarık Tufan. Kendiyle dertlenen ama yazdıklarıyla, hisset-
tikleriyle, dualarıyla bize şifa olan güçlü bir kalem. İşte çocuk-
luğuna görünmez zincirlerle bağlı olan, hüzünden kaçmayan, en 
çok da hayatla yüzleşir gibi yazan bir edebiyatçının röportajı…
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dünyasında aynı mıdır bilmiyorum 
ama görünmez zincirlerle çocuk-
luğumuza bağlı olduğumuzu ve 
oradan uzaklaşmak istesek de 
başaramadığımızı hissediyorum. 
Kendi çocukluğumun koşulların-
da öğrendiğim en büyük değer, 
büyük emek sarf etmeden hiçbir 
şeye ulaşamayacağımız gerçeğiydi. 
Çevremde olup biten her şey bu 
gerçeği tekrar tekrar hatırlatıyordu.

Size dair yapılan eleştirilerde 
pesimistliğinizden ve mutsuz-
luğunuzdan oldukça etkilenen 
insanlara denk geldik. Metin-
lerinizde göze çarpan bir hüzün 
var. Siz de mi melâli anlamayan 
bir nesle aşina değilsiniz? 
Pesimist veya mutsuz değilim, ama 
çok iyimser olduğumu da söyleye-
mem. Hüzünden kaçmıyorum. 
Hüzünlü olma halinden kaçma-
ya çalışmak, antidepresanlarla 
bastırmak beyhude bir çaba. Burası 
dünya, bize ne kadarı dokunur 
bilinmez ama büyük acıların yurdu 
burası. Hüzün hayatla kurduğumuz 
ilişkiyi daha anlamlı, derin, güçlü 
hale getiriyor. Melankolik olmaktan 
söz etmiyorum. En küçük bir hüzne 
bile tahammül edememek, kaçıp 
tuhaf şeylere sığınmak daha büyük 
bir hastalık bana kalırsa. 

Eserlerinizde -ekseriyetle ayna 
hikayelerde- insanı insana hatır-
latma durumu var. Bu durumla 
ilgili neler söylemek istersiniz?
Edebiyatın, sanatın hayatımızdaki 
temel işlevi buralarda saklı; insanı 
insana hatırlatmak. Bir dil, biçim, 
üslup kurarak hikâyenin, anlatının 
peşine düşüyoruz. Her anlatı karak-
terlerle, olaylarla, duygularla örülü 
bir dünya kuruyor. Bu dünyanın 
içinde yabancı olduğumuz veya 
tanıdık gelen sahneler var. Her 
seferinde üzerine düşünmemize, 

yüzleşmemize, kendi içimize dön-
memize, anlamamıza kapı açılıyor. 
Her sanat eserinin çağırdığı bir 
yer var. O esere muhatap 
olanlar anladığı, yorum-
ladığı ölçüde oraya 
yöneliyor. 

Kekeme Çocuk-
lar Korosu adlı 
kitabınızda “Ka-
pital ahlak 
kahrolsun!” 
cümlesi geçiyor. 
Kapitalizm bir 
ekonomik sistem-
ken nasıl ahlaki bir 
bozulmaya işaret eden 
kavram haline geldi? 
Her ekonomik sistem politik 
ve dolayısıyla ahlaki tavır içerir 
önerdiği bir hayat biçimi, insan 
modeli vardır. Kapitalizmin de 
iddialarına, önerilerine, vazettikle-
rine bakılırsa katıksız bir mutluluk 
vaadi taşıdığı görülecektir. Kendi-
sinden önceki bütün sistemlerin 
zaaflarını ortaya serip yenidünyada 
bunlardan uzak, mutlu hayatlar 
yaşanacağını müjdeliyor. Çok az 
insan için bu vaat gerçekleşti. Geri 
kalanların ömrü o halüsinasyonun 
peşinde koşmakla geçiyor. Adaletli 
ve hakça bölüşümün koşulları 
sağlanmazsa, gücün ve güce da-
yalı rekabetin kuralları yerleşik hale 
gelir ve doğası gereği bozulmaya 
yol açar. Ekonomik, askeri, teknik 
gücü ellerinde tutanlar; hakikatin, 
haklılığın belirleyicisi haline 
geldiler. 

Eskiye nazaran çok fazla uyaran-
la karşı karşıya kaldığımız bir 
dönemde bilgiye ulaşmak kolay-
laştıysa da okumaya olan ilginin 
azaldığı yönünde görüşler var. 
Siz gençliğin okuma alışkanlığı 
hakkında neler söylersiniz?

Bilgiye ulaşmanın kolaylaştığını 
da okumaya olan ilginin azaldığını 
da sanmıyorum. Bu konudaki 
verilerden haberim yok. Sadece 
gözlemim bu yönde. Bilgi dedi-
ğimiz şey malumattan ibaret bir 
şeyse, evet internet üzerinden 
malumata çabuk ulaşılıyor. Ancak 
bilgi hayatın hakikatine bakan 
bir şeyse her zaman olduğu gibi 
yoğun emek gerektirir. Gençliğin 
okuma alışkanlıklarında bir sorun 
görmüyorum.   

Sekiz kitabınız var. En çok hangi-
si sizi yazım sürecinde zorladı? 
Eserlerinizde karakter seçimi, 
anlatılan hikâye gerçek yaşam-
dan ne kadar besleniyor?
Yazdığım her kitapta öncekilere 
nazaran daha çok zorlanıyorum. 
Kendimce ölçüler koyuyorum ve 
oraya erişebilmek için çaba sarf et-
mem gerekiyor. Dilimi ve üslubunu 
her seferinde daha iyi bir yere 
taşıyabilmenin gayreti içindeyim. 
Türkçenin büyük romanları 



önümüzde örneklik olarak duruyor 
ve elbette yeni kuşak romancıların 
yolunu belirliyor. Tanpınarlardan, 
Ataylardan, Peyami Safalardan 
aldığımız romanı nereye taşıya-
cağız? Orhan Pamuk günümüzde 
bu çizgiye yeni bir halka olarak 
eklemlendi. Buna kafa yormak, 
üzerimizde bir borç olarak duruyor.  

Sinema, radyo programcılığı, 
yazarlık gibi birçok farklı alan-
da işlere imza attınız. En çok 
hangisinde kendinizi buldunuz?
Bu işleri birbirinden ayırt etmi-
yorum; her birinin ortak noktası 
anlatmak. Geçmişte radyoda 
ve televizyonda anlatıyordum, 
epeyce bir zamandır roman ve se-
naryo yazarak anlatıyorum. Roman 
hepsinden bir adım öne çıkıyor. 
Kendi içime dönerek ve kendim 
kalarak romanın dünyasında 
olmak, özgürleştirici bir duygu. 

“Yaşama anlam katan tek şey 
Allah’ın var olduğu gerçeğidir” 
diyorsunuz. İnançlı insanların 
hem din hem de edebiyat 
dilini nasıl yorumlarsınız? Sizce 
gençlere, insanlara ulaşmak için 
güncel kodlar yeterince kul-
lanılıyor mu? 
Din diline dair epeyce bir eleştirim 
var; hayatı ve insanı kuşatan bir 

din dili kurulamadı. Çünkü 
edebiyatın, sinemanın, genel 
olarak sanatın dünyasından 

uzak kalarak bunu başarmak 
mümkün değil. Edebiyat, 
dilin imkân ve sınırlarını 
genişletiyor, geliştiriyor. 
Geçmişteki alimlerin ken-
di dönemlerinin sanatına 
ilgisini böyle okuyabiliriz. 
Bugün din dilinin gelişti-
rilmesine ilişkin öner-
ileri olan insanlar var, 
ama ne kadar ciddiye 
alınıyorlar bilmiyorum. 
Sanatçının dili öznel 
ve biriciktir. “Kodları 
kullanmak” ifadesi 
sanat ve edebiyat söz 
konusu oldu-
ğunda sakil bir hale 
dönüşüyor. 

‘’Beni Onlara Verme’’ adlı 
kitabınızda bir semti, o sem-
tin mahallelerini ve o mahal-
lelere sıkışmış karakterlerin 
birbirinden ilginç hikâyelerini 
anlatıyorsunuz. Gözlemlediğiniz 
bu hikayelerde kahramanlarına 
yakıştıramadığınız bir son oldu 
mu hiç?
“Beni Onlara Verme” cesaretimi 
toplayıp çocukluğumun dünyasına 
girme çabasıydı. Daha doğrusu 
peşimden gelip duran bir hayalete 
başımı çevirip bakabildim. Kolay 
olmasa da bunu yapabildiğim için 
mutluyum. Farklı bir yüzleşme 
daha planlıyorum gelecekte; kendi 
İstanbul’umu yazacağım, Zey-
rek’i, Vefa’yı, Beyoğlu’nu, Beyazıt’ı, 
Cihangir’i ve hayatım boyunca 
dolaştığım sokakları… Zeyrek’te 
doğdum, Vefa’da, Ortaköy’de, 
Beyazıt’ta okudum, Unkapanı’nda, 
İstiklal Caddesi’nde, Cihangir’de 
çok uzun yıllar geçirdim, bu şehirle 
aramda tuhaf, derin, güçlü bir bağ 
var. İstanbul bir şehir olmaktan öte, 
birlikte yaşadığım bir insan gibi. 

Edebiyat yalnızlığı da bera-
berinde getirir mi?  Hayata dair 
sizi en çok yoran şey ne?
Yalnızlık edebiyatı çağırıyor, sonra 
edebiyat yalnızlığı çağırıyor, iç 
içe geçmiş karmaşık bir ilişki bu. 
Hangisi daha önce gelir, hiçbir 
fikrim yok. Öncelik ve sonralık bir 
yerden sonra çok da önemli değil, 
edebiyat ve yalnızlık arasında 
birbirini besleyen içsel bağlar var. 
Yalnızlığa kötü anlamlar atfede-
rek söylemiyorum bunu. Bazıları 
yalnız kalır. Hayat böyle. Beni en 
çok yoransa kendimle didişmek; 
kaygılarımla, endişelerimle kavga 
edip durmak.

Röportaj: Rıdvan KAŞIKÇI

Eda İşler, ilk kitabı olan Kaza Süsü’nde 
gündelik hayatın içinden insan 
hikâyelerini çarpıcı bir dil ve kur-
gulamayla okura aktarıyor. Eserde 
okuduğumuz kahramanların yaşam-
larının, üzüntülerinin, sevinçlerinin 
aslında bizim hikâyemize ne kadar 
yakın olduğunu anlıyoruz. Böylece 
Eda İşler’in, insan ve öykü arasın-
da nasıl sıkı bir bağ kurduğunu 
görüyoruz.

Kitabın ilk öyküsü “Gazete Parçaları.” 
Bu hikâyeyi kırklı yaşlarında uykusun-
da ölen bir kadının ağzından dinli-
yoruz. Kahramanımız ilk önce nasıl 
öldüğünü anlatarak başlıyor hikâyeye: 
“Her ölüm sıradandır. Benim ölümüm 
de gerekli koşullar sağlandığı için bir 
anda oluverdi, o kadar. Ertesi gün 
tökezleyen, yerine tam oturmayan, 
rahatsız ve ağrılı bir yaşama devam 
etmedim. O bulutlu, güneşsiz sa-
bahlardan birine varmadım. Sıradan-
lık bir arkadaş gibi yine kolumdan 
çekiştirip durmadı. O karanlık uzun 
gecenin, sonunda bir anlamı oldu. 
Tüm o çile, vücudumun her yerinde 
son ana kadar hissettiğim o güçlü ve 
etkili acı, o karanlık ve ıssız, güneşin 
hiç vurmadığı, neşenin ve heyecanın 
hiç rastlamadığı hayatım, o gece 
son buldu.” Ölümünü anlatışı bize 
hayatından ipuçları veriyor. Ardın-
dan da her günü birbirinin aynı olan 
hayatını anlatmaya başlıyor. Eşiyle 
20 yıllık evlilikleri mutlu bir şekilde 
ilerliyordu. “Elbette bu, mutluluğu 
nasıl tarif ettiğinize göre değişir.” 
Hafta sonları Ekrem, gazete kâğıtlarını 
kesmekle güne başlardı. Tabii bunu 
yapmakta bir amacı vardı. Karısına 
belli etmese de eski eşini arıyordu 
gazete kupürlerinde. Bir anda ortadan 
kaybolan Ayla’yı. Bir gün Ekrem’in 
yüzünde o güne kadar görmediği bir 
heyecan gördü eşi. Bunun sebebini 
daha sonra telefon mesajlarında 
anladı. Ekrem, Ayla ile konuşuyordu. 
Buluşup görüşmeye karar vermişler-
di. Görüşme yerine giden Ekrem 
saatlerce aslında hiç gelmeyecek olan 
Ayla’yı bekledi. Karısı da evde Ekrem’i. 

Ekrem sonunda eve döndüğünde 
kendisini beklemekten yorulmuş ve 
kanepede uyuyakalmış eşini gördü. 
Ama gerçeği ertesi gün eşinin buz 
kesmiş ellerine dokunduğunda 
fark etti. Eşi ölmüştü, onu aynı 
gün toprağa verdiler. Ekrem eve 
döndüğünde eşinin ölmeden 
önce tarifini gazete kupürlerinden 
alıp yaptığı keki yemeye başladı. 
“Ama tadını pek sevmemiş olacak, 
ağzının kenarlarından akan köpükler 
eşliğinde kustu biraz.” Eda İşler bu 
hikâyede kaybolan, boşlukta geçen 
zamanın iki insanın ölümüne sebebi-
yet vermesini ince ince işleyen bir 
örgüyle anlatıyor okuruna.

“Bu, Ayhan’ı Üçüncü Kaybedişim” 
öyküsünde oğlunu bir trafik ka-
zasında kaybeden annenin sakladığı 
umut okuyucuya öyle dokunaklı 
sirayet ediyor ki bizler de çocuğun 
ölmemiş olabileceğine inanıyoruz. 
Anne, Metin Erksan adlı bir doktora 
giderek çocuğunun ruhuna başka bir 
bedende de olsa kavuşmak istediğini 
söyler. Öykü ilerlerken kadının hayali 
gerçek olur. Başkasının bedeninde de 
olsa oğluna kavuşur. Burada dikkat 
çeken noktalardan biri doktorun an-
neyi düzenli olarak yanına çağırması 
ve düzenli olarak kullanmasını istediği 
ilaçları vermesidir. Bu noktada an-
nenin oğluna gerçekten mi kavuştuğu 
yoksa kullandığı ilaçların mı öyle 
hissettirdiğini düşünmek gerekiyor. 
Nitekim antidepresanlar insanlara 
istediği dünyayı verebilir. Dikkat çekici 
bir hikâye olan Bu, Ayhan’ı Üçüncü 
Kaybedişim bir annenin oğlunu bulma 
umuduyla yeşerip kayıplar yaşamasıy-
la solan bir hikâye. Öykü akışında 
senaryo yazım biçiminin kullanılması 
hikâyeye sinematografik özellik kat-
maktadır.

Kaza Süsü’nde, Eda İşler’in doğa 
sevgisini, taşra ve kasaba bilincini 
öykülerine yansıttığını görüyoruz. 
Hikâyelerin birçoğunda mekân, kasa-
ba veya köy iken mevsim genellikle 
kıştır. Uzaklık ve yalnızlık duygularıyla 

harmanlanan bu kavramları kahra-
manlar üzerinden bizler de hissedi-
yoruz. Özellikle bir üçleme şeklinde 
oluşturduğu Ceviz Ağacı, Yedi Şubat ve 
Acının İptali hikâyelerinde bu hisleri 
daha yoğun yaşıyoruz. Bu hikâyeler 
ayrı ayrı öyküler olmasına karşın 
birbirleriyle bağlantılıdır. Her birinde 
olayları farklı bir karakterin gözünden, 
hislerinden okuyarak farklı anlamlar 
yükleyebiliyoruz. 

Eda İşler; Naneli Çay, Ankara’ya Giden 
Bir Trendeyiz ve Tahta hikâyeleriyle de 
yaftalanan, hor görülen, itilip kakılan, 
değer verilmeyenlerin öykülerini 
yazmış. 14 farklı hikâyenin yer aldığı 
Kaza Süsü’nde öykülerin sonu belirsiz 
bırakılmıştır. Yoruma açık bu sonlar 
her okuyucu tarafından farklı değer-
lendirilerek öykülere ayrı bir zenginlik 
katmıştır. Sizler de hikâyelerin sonunu 
belirlemek, farklı ve derinliği yüksek 
hikâyeler okumak isterseniz Kaza 
Süsü’ne bir göz atın.

KAZA SÜSÜ

HAVVA KOTAN
SOSYOLOG
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Şiddete Meyyal Kişilerin Ortak Özellikleri
Psikolojik olarak şiddet gösteren 
kişilerin birçok ortak özelliği ol-
duğu gibi farklı sosyodemografik 
özellikler taşıdıklarını ve farklı 
çevrelerden geldiklerini görebili-
yoruz. Tabii ki bu durumun en 
birincil etkisi cehalet. Cehalet tabi-
rinin ise içinin çok farklı şekillerde 
doldurulması gerektiğini, yine 
farklı çevrelerden ve farklı eğitim 
seviyelerinden gelen kişilerin, ben-
zer tavır ve şiddet davranışlarını 
göstermesinden çıkarabiliriz. 
Cehalet farklı şekillerde kendini 
bize gösterebilir fakat en büyük 
cehalet kişinin kendini bilmemesi 
halidir. Bu durumun yaşanmasın-
da etkili olan cahilliğin sebebi 
kişilerin kendilerini tanımaması 
yani bir şekilde kendi duygularına, 
davranışlarına, kendilerine ya-
bancı olmaları durumudur. İnsan 

psikolojisinde uzmanlar, öfke 
kontrolünün sağlanması için ilk 
olarak; kişiden öfkelendiği bir anı 
anımsamasını, neler hissettiğini, 
vücudunun neresinde nasıl bir 
reaksiyon oluştuğunu anlatmasını 
isterler. Böylelikle öncelikli olarak 
duygumuzu tanıyarak yola çıkarız, 
zaten insan yabancısı olduğu bir 
duyguyu nasıl kontrol edebilir 
ki? Kendimizi tanımadan, duygu-
larımızı bilmeden bizi nasıl etkile-
diklerini tanımadan onlarla baş 
etmek, onlara sahip çıkıp kontrol 
altına almak oldukça zor bir çözüm 
denemesi olacaktır. İkinci olarak; 
kişinin kendi olmaktan çıktığı an-
ların artması ve bir maddenin, bir 
bağımlılığın tesiri altında kalması, 
şiddet davranışını körükleyecektir. 
Zira son yaşanan kadına şiddet 
olaylarının çoğunda alkolik bir eş 

veya madde bağımlısı bir baba 
görmek, tanıdık bir senaryo halini 
aldı. Üçüncü ve son olarak; değişim 
ailede başlar. Değişimi görmek is-
tiyorsak ilk önce değişimin kendisi 
olmamız gerekli. Çocuklarımızda 
öfke ve şiddet içeren herhangi bir 
davranış bozukluğu gördüğümüz 
anda yardım almaktan çekinme-
meliyiz ve en önemlisi onları 
şiddete yönlendirecek ortam ve 
oyunlardan uzak tutmalıyız.

Peki neler yapılabilir? 
Öncelikle yaşanan son olaylarda 
dikkat çeken bir durum var ki o da 
alkol ve madde kullanımı. Alkol ve 
madde kullanımı, dünya gene-
linde maalesef yeterince yükselen 
bir grafiğe sahip ve ülkelerin bir 
numaralı problemlerinden biri. 

Yol açtığı intihar ve ölüm vakaları günden güne artmakta, 
bunun yanı sıra kadına şiddet gibi birçok suç olayının arka 
planında belirmektedir. Toplum olarak alkol-madde ve 
kumar bağımlılığının bu tarz kadına şiddet olaylarındaki 
azımsanamayacak etkisini fark etmeliyiz ve gerekli tedavi-
lerin toplumsal düzeyde yaygınlaştırılması ve uygulanması 
için ortak hareket etmeliyiz. Eğer çevremizde böyle bir 
tanıdığımız varsa yardım alması için teşvik etmeliyiz.

Öfke; kontrol altına alınabilen oldukça normal, insani bir 
tepkidir. Bunun şiddete dönüşmesi ise tamamıyla yıkıcı bir 
kontrolsüzlüğün habercisi. Öyle ki kişinin duygularını ve 
kendini tanımamasından ileri gelmekte olduğu öngörül-
mektedir. Neler yapılabilir? Empatimizi artırabileceğimiz 
aktiviteler ile duygularımızla tanışabiliriz. Sanat, spor gibi 
sosyal beceriler kazanarak öfkemizi ve diğer tüm duygu-
larımızı dizginleyebiliriz. Kendimizi bir roman karakteriyle 
özdeşleştirip onun dünyasına girerek ne kadar insan oldu-
ğumuzu; duygularımızın ne kadar gerçek olduğunu kavra-
yabiliriz. İçgörü kazanarak ve kendimize daha da yakından 
bakarak bu durumun üstesinden gelebiliriz. Edebiyat ve 
müzik gibi sanat dalları bu hususta yardımcımız olabilir. 
Ayrıca toplum bazında bu konuyla alakalı yayın ve seminer-
lerin artırılması büyük bir önem arz ediyor.

Tabii bunların hepsi sürece yardımcı olabilecek, ışık tutabi-
lecek tavsiyeler. Şiddet konusunda mutlaka bir uzmandan 
yardım alınmalı ve şiddet davranışının önüne geçilmeli. 
Sorunun kaynağı belirlenip (öfke, madde ve kumar bağım-
lılığı, travmalar, kişilik bozuklukları…) buna göre bir yol 
haritası izlenmesi gerekmektedir. 

Kadına şiddet, ülke gündeminden düşmediği gibi son yaşanan olay-
lar ve istatistikler bu konunun daha da derinlemesine incelenmesi 
gerektiği konusunda bizleri uyarıyor. Toplumun her kesiminin, her bir 
parçasının ortak bir bilinçle hareket etmesini gerektiren kadına şiddet; 
toplumsal bir sorun halini aldı. Bu sorunun temelini ise şiddet davranışı 
ve öfkenin kontrol edilememesi oluşturuyor. Şiddet; kişinin konuşup 
anlaşarak karşısındakine yaptıramadıklarını zorbalıkla, maruz bırakarak 
yaptırmaya çalışması durumudur. Bu zorbalığın birçok çeşidi mevcuttur. 
Zorbalık; fiziksel, psikolojik, cinsel, sözlü ve ekonomik olarak karşımıza 
çıkabilir. Aile içinde kadına karşı gösterilen şiddeti; kişilerin psikolojik 
bozuklukları, sosyoekonomik yapıları, alkol-madde ve kumar bağım-
lılıkları, geçmiş aile yaşantıları gibi birçok etkenin var edebilmekte 
olduğunu görebiliyoruz. Psikolojik olarak da geniş bir alt yapısı bulunan 
kadına şiddettin en önemli adımlardan biri, mağdur olan tarafın ken-
dini kurtarması ve sığınması, dolayısıyla can güvenliğidir. 2018 yılının 
verilerine göre 440 kadının şiddet sebebiyle can verdiği bilinmektedir. 

Cehalet 
farklı 
şekillerde 
kendini bize 
gösterebilir 
fakat 
en büyük 
cehalet 
kişinin 
kendini
bilmemesidir.

Saliha AKBULUT 
Klinik Psikolog
www.instagram.com/terapiodan

KADINA 
SiDDET VE  OFKE 

DUYGUSU
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30 AĞUSTOS 
Zafer Bayramı Coşkusu 

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta 
olduğu gibi Çekmeköy’de de törenlerle 
kutlandı. Taşdelen’deki Karanfil Parkı’nda 
gerçekleşen törene İstanbul Vali Yardımcısı 
Necip Çakmak, Çekmeköy Belediye Başkan 
Yardımcısı Fatih Sırmacı, Garnizon Komutanı 
Albay Erkan Yasan, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ahmet Aktaş, sivil toplum kuruluşları, siyasi 
parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. Tören; Atatürk heykeline çelenk 

bırakılması, saygı duruşu ve kaymakamlık 
makamında tebriklerin kabulünün ardından 
sona erdi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz 
“Büyük Taarruz Zaferi’nin 97.yıl dönümünde 
bu aziz vatanı bizlere miras bırakan Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehit ve 
gazilerimizi rahmetle anıyorum. 30 Ağustos 
Zafer Bayramımız kutlu olsun.” dedi.

Çekmeköy Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 
bereketin simgesi haline gelen aşure dağıtımını ilçenin 
çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdi. Taşdelen Sultan 
Murad Caddesi Hacı Yusuf Cebir Camii’nde gerçekleşen 
aşure dağıtım programına katılan Çekmeköy Belediye 
Başkan Yardımcısı Ahmet Epli, vatandaşlara Başkan 
Ahmet Poyraz’ın selamını iletti.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Aşurenin 
yapımı, paylaşılması ve toplumumuzda oluştur-
duğu manevi duygular çok önemlidir. Birçok malze-
menin buluşmasıyla ortaya çıkan bu tatlının bizim 
farklılıklarımızı temsil ettiğini ve  birlik beraberlik içinde 
yaşanılası bir ülke olduğumuzu gösterdiğini düşünüyo-
rum. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın, evle-
rimizden ve ülkemizden bereketi eksik etmesin.”dedi.

AŞURE BEREKETİ
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Çekmeköylü gençler Çekmeköy Belediyesi’nin açtığı 
kurslara katılarak hedeflerine doğru ilk adımlarını attılar.

Çekmeköy Belediyesi’nin yıl içerisinde 
açtığı ücretsiz Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu’na Hazırlık Kursları’na çok 
sayıda öğrenci katıldı. Kurslara katılan 
50 öğrenci ise Türkiye’nin en önemli lise 
ve üniversitelerinin sınavlarını kazan-
mayı başardı. Kurslarda, uzman eğit-
menler tarafından istenilen parkurlara 
bağlı kalınarak yapılan eğitimlerin yanı 
sıra her kategori için farklı eğitimler de 
verildi.

Kurslara katılan adaylar BESYO'larda 
eğitim verilen; Beden Eğitimi Öğret-

menliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük 
ve Rekreasyon bölümleri için ciddi bir 
hazırlık dönemine giriyor. Başarı için 
sadece antrenman yapmanın yeterli 
olmayacağına dikkat çekilen kursta 
sporcuların beslenme, uyku ve yaşam 
tarzı unsurlarına göre düzenli bir prog-
ram oluşturarak her yönden hazır hale 
gelmeleri sağlanıyor. Kursta Akademi 
ve Spor Lisesi adaylarına, hangi üniver-
siteyi daha kolay kazanabilecekleri ve 
hangi bölümde eğitim alırlarsa daha 
verimli olabileceklerine dair rehberlik 
hizmetleri de veriliyor. Önce üniversi-

BESYO KURSLARINDA 

EĞİTİM GÖREN 50 ÖĞRENCİ 

HEDEFİNE ULAŞTI
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teye giriş sınavından, ardından da 
ilgili üniversitenin yetenek sınavın-
dan başarıyla geçen adaylar me-
zun olduktan sonra beden eğitimi 
öğretmeni, antrenör, spor yöneti-
cisi, spor uzmanı ve yönetici, özel 
sektördeki spor tesislerine sportif 
eğitim uzmanı, turistik alanlarda 
rekreasyon uzmanı ve animatör 
olarak görev yapabiliyor.

Gençleri tebrik eden Çekmeköy 
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 
“Eğitim vadisi Çekmeköy’de gençle-
rimizin başarısına katkıda bulun-
manın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Kurslarımıza katılan öğrencilerimiz 
istedikleri lise ve üniversiteleri ka-
zandılar. İnşallah hayatları boyunca 
başarılı olur, vatana millete hizmet 
ederler. Bizler bugün olduğu gibi 
bundan sonra da gençlerimizin 
yanında olacağız.” dedi.
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Yüzlerce modifiye tutkunu, Çekmeköy 
Belediyesi tarafından düzenlenen Çekme-
köy Car Fest 2019’da bir araya geldi. Eski 
Ulus Pazarı Meydanı’nda düzenlenen yarış-
ta rengarenk araçlarını sergileyen ve birinci 

olabilmek için yarışan araç sahipleri, alanda 
düzenlenen Ersan Er konseriyle de müzik 
şöleni yaşadı. Festivale katılan yüzlerce 
araç hem renkleri hem teknik donanımları 
hem de ses sistemleriyle görücüye çıktı.

Festivale katılmak isteyen araçların sahipleri, 
Çekmeköy Spor Kompleksi arkasındaki alanda 
bir araya geldi. Alanda verilen konserin ardından 
jüri, festivale katılan araçları "güzellik", "ticari 
güzellik" ve "basıklık" kategorilerinde değer-
lendirdi. Güzellik yarışmasını kazanan aracın 
sahibi Ercan Zengin yaptığı açıklamada, oto-
mobilin yaklaşık 2 yıldır kendisinde olduğunu 
ve bu otomobiliyle daha önce birçok yarışmada 
birinci geldiğini söyledi. Aracı modifiye eden 

usta Kenan Sağdıç ise 30 yıldır bu işle uğraştığını 
anlatarak, "Çıraklığımızdan beri araba bizim 
hayalimiz, her şeyi düşünerek, hayal ederek 
yapıyoruz. Buradaki stantta gördüğünüz bütün 
araçlar bizim yaptığımız, elimizin değdiği 
araçlar." diye konuştu.

Program sonunda kendi alanlarında birinci olan 
araçlara plaket ve kupaları verildi. Trafiğe kapalı 
alanda düzenlen yarışların sonunda yine trafiğe 
kapalı alanda drift gösterisi düzenlendi.

MODİFİYE TUTKUNLARI 
ÇEKMEKÖY CAR FEST 2019’DA BULUŞTU
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TEKNOFEST

Çekmeköy’lü Gençlerden Teknofest’e Büyük İlgi
Çekmeköy Belediyesi, Milli Teknoloji 
Hamlesi sloganıyla hazırlanan 
TEKNOFEST’e gitmek isteyen 
gençleri festival alanına ulaştırdı.

Uzun vadede yerli üretimi teşvik etmek için 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Tekno-
loji Takımı Vakfı iş birliğiyle, Türkiye’nin önde 
gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları 
ve üniversitelerin destekleriyle hayata 
geçirilen TEKNOFEST 17-22 Eylül 2019 tari-
hlerinde Atatürk Havalimanı’nda gerçekleş-
ti. Gençlerin merakla takip ettiği etkinliklerle 
dolu olan festivale ulaşım için Çekmeköy 

Belediyesi gençlere araç tahsis etti. Etkinlik 
boyunca her gün liselerden öğrencileri alan 
belediye ekipleri, gün sonunda gençleri 
okullarına bıraktı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 
”Teknolojide ve sanayide dışa bağımlığı 
azaltmak için son dönemlerde yapılan milli 
hareketleri bir araya toplayan bu festivale 
katılmak isteyen gençlerimizin sesine kulak 
verdik.  Bilime, teknolojiye meraklı gençleri 
elimizden geldiğince teşvik ediyoruz ki, 
kendi teknoloji markalarımızı oluşturacak 
insan gücü yetiştirelim, çağı yakalayalım, 
ülkemizdeki üretim artsın” dedi.

Vatan Size Minnettar…
ŞEHİT VE GAZİLER 
RAHMETLE ANILDI
19 Eylül Gaziler Günü, tüm yurtta olduğu 
gibi Çekmeköy’de de törenle kutlandı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu 
ile Çekmeköy Karanfil Parkı’ndaki Atatürk 
Anıtı önünde başlayan Gaziler Günü 
anma Programına; Çekmeköy Kaymakamı 
Adem Arslan, Çekmeköy Belediye Başkan 
Yardımcısı Fatih Sırmacı, Çekmeköy Garnizon 
Komutanı Albay Erkan Yasan, Çekmeköy’de 
yaşayan Kore ve Kıbrıs Gazileri katıldı.

Anma programları Atatürk anıtına çelenk sunma töre-
ninin ardından gaziler onuruna verilen kahvaltı ile 
devam etti. Çekmeköy Belediyesi Yedi Tepe Sosyal 
Tesisleri’nde gerçekleşen kahvaltı programında 
Çekmeköy İlçe Müftüsü Ahmet Aktürkoğlu 
şehitlik ve gaziliğin önemine değinerek Kur’an-ı 
Kerim tilaveti gerçekleştirdi.
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Çekmeköy Belediyesi, ilçedeki okullara yeni 
eğitim ve öğretim dönemi için bakım ve 
onarım çalışması yaptı.

Çekmeköy Belediyesi, Çekmeköy İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü 
çalışmalar doğrultusunda yeni eğitim öğre-
tim yılı öncesinde okullarda bakım ve onarım 
çalışmalarını tamamlayarak çocukların daha 
sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmesi için 
okul içi ve bahçe tadilatı gibi hizmetleri yerine 
getirdi. 

Yıl içerisinde birçok alanda eğitime destek 
veren Çekmeköy Belediyesi, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile koordineli şekilde gerçekleştir-

diği çalışmalar ile okulları 2019-2020 eği-
tim öğretim dönemine hazırladı. Okulların 
içlerinde temizlik ve bakım çalışmaları yapan 
ekipler, eğitim öğretim dönemi öncesinde 
okulların bahçelerini yıkayarak gerekli çevre 
düzenlemelerini yaptı. 

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz 
“Eğitim işleri bizim olmazsa olmazımız. İlçe-
mizde eğitime yaptığımız yatırımlarımız hız 
kesmeden devam ederken mevcut çalışma-
larımıza da ara vermeden devam ediyoruz. 
Yaptığımız bakım, onarım ve temizlik çalışma-
larının neticesinde okullarımız yeni eği-
tim-öğretim yılına hiçbir eksiği olmadan girmiş 
oldu.” dedi.

OKULLAR YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

DÖNEMİNE HAZIRLANDI

2019-2020 eğitim öğretim yılı tüm yurtta olduğu gibi 
Çekmeköy’de de coşkuyla açıldı. Alemdağ Emlak Ko-
nut İlk ve Ortaokulu’nda gerçekleşen eğitim öğretim 
yılı açılış programına Çekmeköy Kaymakamı Adem 
Aslan, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet 
Epli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş, Gençlik 
ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Kılıç, Milli Eğitim 
Şube Müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan açılış töreni, öğrenci konuşmaları ve pro-
tokol konuşmalarıyla devam etti. Öğrenciler, okuduk-
ları şiirler ve hazırladıkları folklor gösterileri ile alanda 
bulunan davetlilerden alkış aldı. Programda okula 
yeni başlayan öğrencilere hoş geldiniz denilerek üst 
sınıf öğrencileri tarafından kalem hediye edildi.

Alanda bulunan öğrencilere ve velilere Çekmeköy 
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın selamını ileten 
Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Epli; 
“Yeni eğitim öğretim dönemi ilçemize ve tüm yur-
dumuza hayırlı uğurlu olsun. Eğitim Vadisi Çekme-
köy’de geleceğimizin teminatı olan yavrularımız 
için eğitim yatırımlarımız ve çalışmalarımızı aralıksız 
sürdüreceğiz.’’ dedi.

İlk ders zilini Çekmeköy Kaymakamı Adem Aslan, 
Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Epli ve 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş Öğrencilerle 
birlikte çalarak sınıflarda  öğrencilerin ilk gün heye-
canına ortak oldular.

2019 -2020 
EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ’NİN 
İLK DERS ZİLİ ÇALDI
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Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz, Hoş Geldin Bebek 
ve Çekmeköy’e Hoş Geldiniz 
projeleri kapsamında Mimar 
Sinan Mahallesi’nde ev ziyaretleri 
gerçekleştirdi.  Başkan Poyraz 
İlçeye yeni taşınan Kıcalı, Cüre ve 
Karaca aileleri ile dünyaya gözle-
rini Çekmeköy’de açan Er, Şeyran 
ve Milliyetçi Hareket Partisi 
Çekmeköy Meclis Üyesi Alparslan 
Şahinoğlu’nun evlatlarını ziyaret 
ederek “İlçemize hoş geldiniz” 
dedi. Bebeği olan aileleri tebrik 
eden Başkan Poyraz, ilçeye yeni 
taşınan aileleri de Çekmeköy 
hakkında bilgilendirdi.

Ziyaretler kapsamında Güney-
doğu gazisi Abdurrahman Ak-
kaş’ı evinde ziyaret eden Başkan 
Poyraz “Başta Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere 
vatan uğruna serden geçen aziz 
şehitlerimizi ve ebediyete inti-
kal etmiş gazilerimizi rahmetle 
anıyorum. Rabbim hayatta olan 
gazilerimize hayırlı uzun ömür-
ler versin” dedi.

Çekmeköy’e 
Hoş Geldiniz

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz 
Mimar Sinan Mahallesi’nde ev ziyaretleri 
gerçekleştirmeye devam ediyor.

Çekmeköy’e 
Hoş Geldiniz
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Boksta 3. kez Avrupa Şampiyonu olan 
Çekmeköy Anadolu Spor Kulübü sporcusu Büşra Işıldar, 
Çekmeköy Belediyesi’nde düzenlenen kutlama programı ile karşılandı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 
Çekmeköy'ün gururu genç boksör Büşra Işıl-
dar'ı belediyede misafir ederek şampiyonluk 
hediyesini takdim etti. 

Zayıflamak için başladığı boksta azimle 
çalışan Büşra Işıldar, hem 15 kilo verip 
sağlığına kavuştu, hem de milli sporculuğa 
yükseldi. İstanbul Şampiyonluğu ile başlayıp 
üç kez Türkiye Şampiyonu, üç kez de Avrupa 
Şampiyonu olan 17 yaşındaki Büşra, son 

şampiyonaya kadar tüm maçlarını nakavt ile 
kazandı.

Geçtiğimiz hafta Bulgaristan'ın başkenti 
Sofya'da düzenlenen Gençler Avrupa Boks 
Şampiyonası’nda Ukraynalı rakibi Maria 
Kryvonis'i mağlup ederek 81 kiloda altın 
madalya kazanan Büşra Işıldar ve antrenörü 
Fikret Taşdemir’in bundan sonraki hedefi 
olimpiyatlarda İstiklal Marşımızı okutmak. 

AVRUPA 
ŞAMPİYONU 

COŞKUYLA KARŞILANDI
‘’Söylenecek Bütün Sözleri 
Yumruklarıyla Söyledi’’
“Çekmeköy’de doğup büyüyen Büşra 
şampiyonalarda milli marşımızı okutarak 
tüm Türkiye’yi gururlandırıyor, söylenecek 
bütün sözleri o yumruklarıyla söyledi.” 
diyen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz, “İlk göreve geldiğimiz günden 
beri gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak 
durması için onları spora, sanata ve bilime 
teşvik ediyoruz. Çok şükür 10 yılsonunda 
birbiri ardına gelen başarılarla verdiğimiz 
kararda ne kadar haklı olduğumuzun 
mutluluğunu yaşıyor, bir yandan da 
ilçe halkımıza gurur yaşatıyoruz. Büşra 
kızımızın kendisine de kulübüne de 
bugüne kadar maddi manevi destekleri-
miz olmuştu, şimdi hedefimizi olimpiyat 
olarak belirledik ve ona göre adımlarımızı 
atacağız.” dedi.
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ÇEKMEKÖY’ÜN KIZI  
BOKSUN KRALİÇESİ 

Kimdir Büşra Işıldar? Biraz 
kendinden bahseder misin 
bize?
2002 yılında İstanbul’da 
dünyaya geldim. Şu anda lise 3. 
sınıf öğrencisiyim. 3 yıldır aktif 
olarak Çekmeköy Anadolu spor 
kulübünde antrenörüm Fikret 
Taşdemir’in yanında boks yapı-
yorum. 

Gelelim boksa başlama 
hikayene... Neden boks?
Aslında boks yapmaya başlamam 
kilo vermek istememle başladı. 
Güvenilir bir aile dostumuz 
hocamı tavsiye etti. Neden boks? 
Çünkü branş seçme hakkımı 
bokstan yana kullandım. Öğren-
meyi istediğim bir spor dalıydı. 

Kim keşfetti seni?
Ben antrenmanlarıma sıradan bir 
üye gibi devam ederken ve aklım-
da hiç dövüşmek yokken bir gün 
hocam bana “Şampiyon olmak is-
ter misin?” diye sordu. Ben de bu 
soru karşısında hem çok şaşırdım 
hem de çok mutlu oldum. Çünkü 
hocam gibi değerli ve başarılı 
bir insanın beni ilerde şampiyon 
olarak görmesi beni çok mutlu et-
mişti. Hem hocamın yeteneğine 
güvendiğim için hem de 
şampiyon olmayı tüm kalbimle 
istediğim için bu öneriyi hemen 
kabul ettim ve Fikret hocamla 
birlikte hiç vakit kaybetmeden 
çalışmalarımıza başladık.

Maç öncesinde uğuruna 
inandığın bir şey var mı?
Uğruna inandığım bir şey yok. 
İnandığım tek şey güç ve dua.

Boks, hayatını nasıl etkiledi?
Boks hayatımın her alanında 
bana bir şeyler öğretti. Evdeki 
ailem dışında bir ailem ve ba-
bam oldu. Sizin de her anınızda 
elinizden tutan ve size güvenen 
bir antrenörünüz olsaydı siz de 
çok mutlu olurdunuz ve başarı 
kaçınılmaz olurdu.☺

Boks görünüşte şiddete 
yönelik bir spor dalı… 
Sen bu sporu profesyonel 
olarak yapan bir kadın 
olarak neler söyleyebilirsin?
Aslında her zaman herkese 
anlattığımız gibi bokstaki şid-
det çerçevesi bir önyargıdan 
oluşmaktadır. Biraz araştırma 
yaptığımızda branşlar içerisinde 

şiddet ve sakatlık skalasında 
boksun çok çok gerilerde oldu-
ğunu görmekteyiz. Eğer boksu 
gerçekten bilen, eğitimini almış, 
sadece antrenörlüğünü değil bu 
işin okulunu okumuş bilir kişilerin 
yanında yapmayı tercih ederseniz 
aslında ne kadar zevkli ve insan 
bedenine dost bir branş 
olduğunu göreceksiniz.

Kendini frenlemeyi nasıl be-
ceriyorsun? Trafikte, sokakta...
Günümüzde stres ve hayat 
kaygısının gittikçe arttığı 
yadsınamaz bir gerçek. İnsanların 
enerjilerini kanalize edebileceği, 
stres atacağı, gündelik yaşamın 
sıkıntılarından bir nebze olsun 
uzaklaşacakları bir spor dalı ile 
uğraşmaları şart. Bu hem zihin 
hem de beden sağlığı için gerekli. 
Bu anlamda ben de en güzel spor 

Ringlerin yeni kraliçesi Çekmeköy’den. 14 yaşında fazla kilolarından kur-
tulmak için spora yönelen, kısa sürede azmi ve hırsıyla dikkatleri üzerine 
çeken genç sporcu ringlerde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Gençler 
Avrupa Boks Şampiyonasında Altın madalya kazanarak üst üste 3. kez 
Avrupa Şampiyonu olan milli boksörümüz Büşra Işıldar’la birlikteyiz.
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branşlarından biriyle meşgul oluyorum. Dolayısıyla 
dışarıdaki huzursuzluk ya da gergin insanların sebep 
olduğu tatsızlıklar beni etkilemiyor. Çünkü kendi 
içimde bir dünya kurdum ve bu dünyada sağlıklı, 
faydalı bir meşguliyetim var ve bu meşguliyet bana 
profesyonelliği ve başarıyı getirdi.
 
Kavga eder misin?
Hayır… Çünkü bir önceki sorunuzda da bahsettiğim 
gibi eğer stresinizi yönetebileceğiniz güzel bir aktivi-
teyle uğraş içerisinde olursanız aslında dışarıdaki so-
runların sizi ne kadar az meşgul ettiğini göreceksiniz.

Sence başarının sırrı ne?
Başarımın en temel sırrı deneyimli ve yüreklendirici 
bir hoca ile çalışmak ve bu işi çok isteyerek yapmak... 
Ekleyecek olursam hiçbir zaman desteğini esirge-
meyen annem. Disiplinli ve iradeli olmak, hocamın 
söylediklerini yapmak gibi şeyleri eklemiyorum 
çünkü bunlar ben ve benim gibi sporcuların asıl 
görevi olmalıdır. 

Boksa başlamayı düşünen 
kadınlara ne tavsiye edersin?
Bu branşı bizimle birlikte spor salonumuzda hobi 
olarak yapan birçok kadın arkadaşım var. Hemcinsle-
rime önerim önyargılarından kurtulup en azından bir 
kez denesinler. Zaten bir kez denediklerinde bırak-
mayacaklarına eminim.

İnandığım 
tek şey 
güç ve dua.

KADINLARIN KORKULU RÜYASI: 
MENOPOZ

Menopoz nedir?
Menopoz kadın hayatının bir 
dönemidir. Ergenlik dönemi, 
çocukluk dönemi, üreme çağı 
dönemi gibi dönemlerden bir 
tanesidir. 

Bu dönemi hastalık olarak 
kabul edebilir miyiz? 
Eğer normal şartlarında devam 
ediyorsa hastalık olarak kabul 
etmemeliyiz. Sadece doktor 
takibinde ve dikkatli olmak 
gerekir. Bir kadın veya bir kız 
çocuğu, doğduğunda yaklaşık 
olarak iki milyon adet folikül yani 
yumurta hücresi ile doğar. Bunlar 
bir kadının doğduğu andan, 
adet görmeye başladığı zamana 
kadar azala azala 400.000`e kadar 
iner. Bunlardan bir kısmı gebelik 
oluşması için büyür. Bir veya iki 
tanesi gerçek olgunluk safhasına 
ulaşır ve gerisi kaybolur. Bu hızlı 
bir kayıp olduğu için foliküller 
menopoz dönemine kadar azalır 
ve menopoz döneminde sıfırlanır. 
Menopoz yaşı, kadında bulunan 
folikül sayısıyla orantılı olarak her 
kadında farklılık gösterir. 
Ülkemizde yaş ortalaması 46’dır.

Menopoz yaşını değiştiren 
etkenler var mıdır? 
Çevresel etkenler, kullanılan 
ilaçlar, geçirilmiş ameliyatlar ve 
kişinin genetiği menopoz yaşına 
etki edebilir. Bunlara ek olarak 
psikolojik etkenler de çok fazladır. 

Yumurta hücresi sayısı adet 
görmeye başlandığı zamana 
kadar 400.000’e kadar iner, 
dediniz, bu rakama indikten 
sonrasını mı biz menopoz 
sayıyoruz?
Hayır. Ergenlik döneminde folikül 
sayısı 400.000`e kadar iniyor. 
Bir genç kız 11-12 yaşında adet 
olduktan sonra folikül sayısı 
400.000 iken, 46-50 yaşına kadar 
her ay azalarak sıfırlanıyor. Son 
folikülle birlikte son adet olur. Bu 
son adete biz menopoz diyoruz, 
bu  menarjın son bulmasıdır. Bir 
çizgi halinde düşünmek istersek 
menopoz öncesi, menopoz ve 
menopoz sonrası dönem olarak 
adlandırabiliriz. 

Hangi durumlarda 
menopozdan şüphelenmeliyiz?
Öncelikli olarak adetlerde düzen-
sizlik başlayabilir. Bazı kadınlarda 
tamamen düzenli adet olup bir-
den kesilme olabilir, bazı kadın-
larda da adet gecikerek miktarı 
azalabilir. Bazılarında tamamen 
düzensiz sikluslar, fazla kanama-
lar olabilir, yani bu kişiye göre 
değişebilir. Bir kadın tüm belirtile-
ri yaşamak zorunda değildir.

Bu belirtiler sadece 
menopozda mı görülür?
45 yaşına girmiş bir kadının 
‘’Düzensiz adet görmeye 
başladım, menopoza giriyorum.’’ 
dememesi gerekir. Bu düzensiz 
olaylar menopozun başlangıcı 
olabileceği gibi, menopoz öncesi 
yumurtlama dönemi dengesiz-
likleri, kanser öncüsü veya rahim 
duvarındaki kalınlaşmalarla giden 
hastalıklar da olabilir. Muhakkak 
bir doktor tarafından teyit edilip 
gerekirse küçük bir biyopsi alarak 
patolojik tanıya gidilmesi gere-
kebilir. 

Dergimizde kıymetli yazılarına sıkça yer 
verdiğimiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 
Op. Dr. Havva Pars Ağargün, menopoz ile ilgili 
en çok merak edilen soruları yanıtladı…
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Adet düzensizliği her dönem 
için sorundur diyebilir miyiz?
Evet, her dönem için sorundur. 
Mesela bu dönemde ihtimal ne 
kadar az da olsa gebelik oluşabi-
lir, düşük olabilir. O yüzden adet 
düzensizliklerini ihmal etmemek 
lazım. 

Menopozun belirtilerine devam 
edecek olursak; yaşanan şikayet-
ler vücuttaki östrojen hormonun 
azalması ile ilgilidir. Östrojen hor-
monu yumurtalıklardaki folikül-
lerden salgılanır. Folüküller bittiği 
zaman doğal olarak östrojen de 
salgılanamayacaktır. Bu azalmaya 
bağlı olarak hipofizden salgılanan 
hormonlarda da artış olacaktır. 
Bunlardan en önemlisi FSH 
dediğimiz hormondur. Menopoz 
bulgularının çoğu hormonların 
azalıp artmasıyla alakalıdır. Ateş 
basması, terleme, çarpıntı, uyku-
suzluk, sinirlilik, değişken bir ruh 
hali, konsantrasyon güçlüğü ve 
bunlara ek olarak vajinada kuru-
luk, yanma ve idrar kaçırma şika-
yetlerinin artması gibi bulgular 
olabilir. Yaşlı hastalarda hormonal 
değişimle birlikte vücutta testos-
teronun artmasıyla kıllanmada 

da artma olabilir. Bu bulgular 
menopoz döneminde kalıcı bul-
gular değildir. İlk zamanlar fazla 
olmak üzere gittikçe azalır. 

Bu belirtilerin yok olması ne 
kadar sürer? 
Özelikle 5 yılın sonunda kadınlar 
şikayetçi olmamaya başlar. Bu 
şikayetler genellikle geceleri fazla 
olur ve ataklar şeklinde gelir. 
Ataklardan önce kızarıklık ve 
sıcaklık artışı başlar. Vajinada da 
kuruluk, sık idrara çıkma, yanma 
olabilir. Ayrıca pelvik kasların 
tonusu da azaldığı için sarkmalar 
oluşabilir. Kolajen dokusu yine 
ciltte azaldığı için bağ dokusu 
kaybına bağlı ağrılar oluşabilir.

Menopoz dönemi başka 
hastalıkları tetikler mi ya da 
başka hastalıklara sebep olur 
mu?

Menopoz döneminde osteo-
poroz ve kalp rahatsızlıklarının 
oluşması diğer yaşlara oranla 
fazladır. Osteoporoz nedir, kısaca 
ondan bahsedersek; osteoporoz 
kemiğinin kırılganlığının artması 
ve kemik kütlesinde azalmadır. 
Bu sebeple düzenli beslenmeye 
dikkat etmek, hareketli bir hayat 
sürmek, kilo almamak gerekir. 

Menopoz dönemindeki belirtil-
eri azaltmak için ne yapılmalı?
Ateş basmasını azaltmak için stres 
ve uykusuzluktan kaçınmak gere-
kir. Bunlar ateş basmasını daha 
çok artırabilir. Bulunulan yerin 
sıcak olmamasına dikkat etmek 
gerekir. Terletmeyecek, pamuklu 
kumaşlar tercih edilebilir. Uykusu-
zluk için akşamları uyku kaçıracak 
şeyleri yiyip içmemek, akşam ye-
meğini çok geç saate bırakmadan 
yemek gerekir. Yatmadan önce 
kitap okumak, ılık bir duş almak 
uyku kalitesini artıracaktır. Sigara 
içilmemelidir. Bol posalı gıdalar 
tüketilerek kabız kalmamaya dik-
kat edilmeli ve bol su içilmelidir. 
Omega 3 yönünden zengin olan 
balık tüketilebilir. Yani beslenme 
ve yaşam tarzına dikkat edilerek 
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Çevresel etkenler, 
kullanılan ilaçlar, 
geçirilmiş ameliyatlar 
ve kişinin genetiği 
menopoz yaşına 
etki edebilir.

fiziksel aktivite artırılarak bun-
lardan korunulabilir. Her gün bir 
bardak süt ya da bir kase yoğurt 
tüketmek kalsiyum alımı açısın-
dan önemlidir. 

Bu etkileri azaltmak için ya da 
geciktirmek için ilaç kullanımı 
önerilir mi?
Genellikle menopozda ilaç kul-
lanılmasını tavsiye etmiyoruz ama 
40 yaşından önce menopoza giril-
mişse buna erken menopoz diyo-
ruz. Erken menopoz görülüyorsa 
ya da birtakım sebeplerle yumur-
talıklar alınmışsa bu kişilere kont-
rol altında kalmak şartıyla ilaçlar 
veriyoruz. 46 yaşını tamamlamış 
hastalarda ilaçların birtakım yan 
etkileri olduğu için çok fazla ilaç 
kullanmak istemiyoruz. Buna 
rağmen hasta çok rahatsız oluyor-
sa ateş basması, terleme gibi du-
rumlar için vücutta östrojenik etki 
yapan bazı bitkisel preparatlar-
dan faydalanabiliyoruz. Bunların 
yanında östrojen içerdiği için; 
keten tohumu, civanperçemi, pa-
patya, maydanoz, soya fasulyesi 
gibi bitkilerin çayları içilebilir 
yahut kendileri tüketilebilir.

Tedavi için 
belirli yöntemler 
var mıdır?
Kişi cerrahi olarak menopo-
za girmiş ve yaşı özellikle 40 
yaşın altında ise sadece östrojen 
preparatları önerilir. Rahim alın-
mamışsa, sadece yumurtalıkları 
alınmışsa;  vücuttaki östrojenin 
zararlı etkilerinden korunmak için 
progesteron preparatları da ekli-
yoruz. Bu ilaçların da yan etkileri 
olabiliyor. Bunları kullanırken de 
doktor kontrolü önemlidir. Kan 
kolesterol düzeylerine, meme 
muayenesine, kişinin daha 
önceden geçirmiş bir rahatsı-
zlığı olup olmadığına, ailesinde 
kanser, damarları tıkanıklığı 
gibi hastalıklar olup olmadığına 
bakılmalı, ezbere ilaç kullanıl-
mamalıdır. 

Neden böyle bir döneme 
girdim gibi psikolojik 
sıkıntılara giren kişiler olabili-
yor. Bunu önlemek adına nasıl 
düşünmek gerekir?
Geçen bir hastam geldi. Eşini 
getirmişti, amca dedi ki ‘‘Bu 

bizim hanım, bunun çok kötü 
bir hastalığı varmış. Doktorlara 
götürüyorum bir türlü çare bu-
lamıyorlar. Ben de size getirdim. 
Hastalığın adı menopozmuş.’’ 
Ben ne diyeceğimi şaşırdım ve 
amcayı bir güzel bilgilendirdim. 
Tabii amca doktora gidip sizin 
eşinizde menopoz var yanıtını 
alınca eşinde ciddi bir hastalık 
var zannetmiş. Menopoz sanıldığı 
gibi bir hastalık değil, kadın ha-
yatının kaçınılmaz bir dönemiydi 
O yüzden korkmadan, menopoza 
girdim diye üzülmeden ya da 
bunu ben nasıl geciktirebilirim 
diye uğraşmadan, doğal bir şekil-
de karşılayıp hareketli, pozitif bir 
düşünce ile beslenmeye dikkat 
ederek bu dönemin atlatılmasını 
öneririm.
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Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? 
Özgür bir çocukluk geçirdim. 
10 kardeştik. Annemin hepi-
mizle ilgilenecek vakti yoktu. 
Çok yaramaz olmama rağmen 
hiç şiddet görmedim. Özgür 
bırakıldığım için hayal gücümü 
kullanma fırsatı buldum. Eğer 
yaptıklarımdan ötürü bana 
şiddet uygulansaydı bugün 
bulunduğum yerde olmazdım. 
Duygularımı bastırsaydım 
içime kapanık bir dünya ku-
rardım. Ailemde hiç yanlış bir 
şey görmedim. Çocukluğumda 
bütün düşündüklerimi hayata 
geçirebildim. Özgüvenim 
buradan geldi. 

2001 yılında “Arslanköy 
Kadınlar Tiyatro Topluluğu”nu 
kurdunuz. Çıkış noktanız, 
amacınız neydi?

Ben Adana’nın Çelenli 
Köyü’nde doğdum, Mersin’in 
Arslanköy’e gelin geldim. İç 
dünyamda şunu sorguladım ki 
epey bir baskı altına da girmiş-
tim aslına bakarsanız, ben bir 
muhacir kızıyım ama bir yörük 
gelini oldum. Bir kültür farkı 
var güzel yavrum. Eğer benim 
bu kadar güçlü bir kişiliğim 
olmasaydı kaldırmak müm-
kün değil, içime kapanırdım. 
Kendi doğduğum köyle gelin 
geldiğim köyü hep araştırdım. 
Çevremdekileri gözlemledim. 
Arada uçurumlar vardı. Ama 
şunu düşündüm: Ben bir 
bireyim, bu dünyaya geldim. 
Gitmeden de kalmayacağım. 
Benim bir görevim var. Bir 
şeyler yapmalı ve sesimi duyur-
malıyım. Fark şuydu: Benim 
gelin geldiğim köyde kadınlar 

SEVGİNİN VE SABRIN 
AÇAMAYACAĞI HİÇBİR KAPI YOK

çok çalışıyordu. Erkekler de kahvenin 
önünde, çınarın altında oturuyordu 
kadınlar bağ bahçede çalışırken. Benim 
doğduğum köyde ise kadınlar hiç işe 
gitmezdi. Çok saygılıydılar eşler, çocuk-
lar, kadınlara karşı. Ben babamı örnek 
aldım. Benim babam asla anneme 
de bize de yüksek sesle konuşmadı. 
Burada tüm evin yükünü omuzlamış 
kadınların seslerini tüm Mersin’e 
duyurabilmem için bir şey yapmak 
istedim. İyi bir dinleyici olduğum için 
köydeki herkes bana derdini sıkıntısını 
anlatırdı başkası yaşamış gibi. Halbuki 
kendileri yaşıyor bu dertleri, ben bili-
yorum. Tiyatroda herkesin rol adının 
farklı olduğunu görünce kadına şiddeti 
oyun üzerinden anlatırsam köydeki 
erkekler de kendini geliştirir dedim. 

Çok da kolay olmamıştır bu düşüncel-
erinizi hayata geçirmek… 
Tabii, hemen olmadı. Ben tiyatrodan 
önce birçok şey yaptım. İlk önce kendi 
ailemin güvenini kazandım. Ondan 
sonra da mahallemin ve köyümün 
güvenini kazandım. Bana ters gelen, 
yanlış gelen her şeyi değiştirdim. Neydi 
bunlar? Köyde sağlık ocağı var; doktor 
yok, hemşire yok. Okul var, öğretmen 
yok. 54’ten beri belediye halbuki. Ne-
denini öğrendiğimde ise canım acıdı. 
Bekar geliyor memurlar, hamile kalıp 
çocukları olunca geri gidiyorlar, çünkü 
bakıcı yok. Çocuk bakmaya başladım. 
Hiç kimse çocuk bakmıyordu. Sonra 
ilçedeki kızlara bıraktım bu işi. O kadar 
uzun ki bu hikaye. Temizliğe gitmez-
di kimse. İlk temizliği ben başlattım 
ve daha birçok şeyi. Para kazanmak, 
tabuları yıkmak küçük bir yerde çok 
zor. Beni desteklemeyen insanlara 
teşekkür ettim hep. Bu beni kamçıladı. 
Bir gün imece usulü ekmek yaparken 
hanımlara dedim ki “sen evin işini 
yapıyor musun, çoluğuna çocuğu-
na bakıyor musun, bağına bahçene 
bakıyor musun? Peki sana bir günden 
bir güne eline sağlık hanım, çok güzel 
olmuş gelin diyen oldu mu? Allah 
razı olsun diyen oluyor mu?”  Yoook 
dediler. Öyleyse gelin ben bunları 
yazayım, sahnede oynayalım. Belki bizi 
takdir ederler dedim. Hakikaten takdir 
ederler mi dediler. Ederler dedim. İste-
yenlerin tek çekincesi eşlerinden nasıl 
izin alacaklarıydı. Onu ben hallederim 
dedim. 40 kapıya gittim tiyatro oyna-
yacak 7 kadın bulabilmek için. 
Adamları ikna ettim. Oyunu oynadık, 
adamlar ‘’aynı beni yazmışsın’’ dediler. 
Zaten sizi yazdım dedim. ☺ Artık bu 

tür yanlışlar benim köyümde yok. 
Çınarın altında oturan yok. Bir hedef 
belirleyeceksin, kendini tanıyacaksın. 
Ben çocukluğumdan beri kendimi 
tanıyorum ve ne istediğimi biliyorum. 
Güzel, kalıcı şeyler yapmak istiyorum. 
Çevremdeki herkes bunu istiyor. 
Kimse aşağılanmak istemiyor. Bunun 
da ancak sanat ile gerçekleşeceğini 
düşündüm. 

Tiyatroyla nasıl tanıştınız?
Arslanköy’e tiyatro topluluğu geld-
iğinde öğretmenler, öğrencilerine 
‘’Anneleriniz de gelsin’’ demiş. Ben de 
gittim en önde oturdum, dinledim. Ve 
o an aklımda kalan tek bir şey vardı: O 
çocuğun ismi acaba neydi? Çıktım sor-
dum. Ali, dedi. Demin Veli’ydi dedim. 
Güldü, teyze o benim rol adımdı dedi. 
Ben o gece sabaha kadar uyumadım 
yavrum. Ayşe teyze Fatma teyzeyle 
kavga edince geliyor bana, anlatıyor 
ama utanıyor. Kız diyor falanca 
kocasıyla birbirine girmiş, kaynanası 
doldurmuş. Herkes kendi hikayesini 
başkasınınmış gibi anlatıyor. Halbuki 
biri sağ komşum biri sol komşum. 
Dedim ki o gece, ben Ayşe teyze ile 
Fatma teyzenin tüm yaşadıklarını o 
çocuklar gibi yazsam hem de sahnede 
oynatsak kocası görür, kaynanası 
görür. Kendilerini geliştirirler dedim. 
Kadınların sesini duyurmam için çok 
güzel bir yol, buradaki kadınlar çok 
eziliyor dedim kendi kendime. Ama 
nasıl yapacağım? Evet, okuyorum 
13 yaşından beri de yazı yazıyorum 
ama bu öyle kolay bir şey değil. 
Burada bir tuhafiyeci vardı, 2 
yıllık üniversite bitirmişti. 
Ona gittim. Ben bir tiyatro 
kuracağım, geçende 
izlediğimiz tiyatrodaki 
kadınlar gibi ben de 
kadınların yaşadıklarını 
yazsam, kadınlar 
oynasa, herkes görse, 
yanlışlarını düzeltse 
dedim. ‘’Bunu yap-
mak için insanın boş 
olması lazım sen de 
biliyorsun bizimkinin 
hiç eve baktığı yok, evi 
ben geçindiriyorum. İşi 
bıraksam aç kalırım 2 
çocukla’.’ dedi. Sen lise 
müdürüne git, yardım 
iste okulda prova 
yapmak için dedi. Ben 
de gittim izin istedim 
ama öyle bir defa değil. 

Şimdiki gençlerimize çok üzülüyorum. 
Bir kez hayır cevabını aldı mı pes edi-
yorlar. Hayır, ben o okula günde 2 kez 
gittim. O izni alıncaya, kabul ettirin-
ceye kadar gittim. Burası kar mem-
leketi. Herkesin bir odası var. Okula 
prova yapmak için gittik biz. Dönemin 
belediye başkanı bize çok yardım etti. 
Artık oyunu oynayacağız. Belediye 
başkanına gittim dedim ki başkanım 
biz bu oyunu oynayacağız ama 
Mersin’de oynayacağız. Ben daha 
hayatımda hiç sahne görmedim, de-
dim. Ucunda rezil olmak var, dedi. Ben 
şehir tiyatrosunu arayayım sizi oraya 
göndereyim, dedi. Gönderdi de. 

Kıyafetinizden, dış 
görünüşünüzden ötürü bir 
dışlanmaya maruz kaldınız mı?
Tiyatroda, biz aynı şimdi olduğumuz 
gibiyiz, şalvarlı köy yaşantımızla. 
Benim zaten amacım o. Herkes olduğu 
gibi giyinecek. Gittik, orada şık, kendi-
lerince şık giyimli bir hanım ‘’Ayy ti-
yatro ne kadar banalleşmiş, ayak altına 
inmiş köylere kadar’’ dedi. Ben sakin 
bir şekilde “Güzel kızım ayın 27’sinde 
de bizim oyunumuz var, buyurun 
gelin“ dedim. Sonra ayın 27’sinde oyu-
numuz oldu. Bir seans oynayacaktık 

ama salon doldu doldu taştı. 
Oyun tekrarlandı. Sonra o 

hanım geldi, boynuma 

Oyuncu, yazar, yönetmen, çiftçi ve senarist… 

Ümmiye Koçak Mersin’in Arslanköy ilçesinde 

yaşayan bir kadın. Köyüne tiyatro gelmesiyle 

başlıyor onun öyküsü. Önce oyun yazmaya 

başlıyor, sonra tüm engellemelere rağmen 

köyün kadınlarını organize ederek yazdığı 

oyunları sahnelemeye… Kadın-erkek eşitsizliği, 

şiddet, küresel ısınma gibi insana, dünyaya 

dair her konuda yazdığı ve yönettiği oyunları 

Türkiye’nin dört bir yanında sahneliyor. Çıkış 

noktası ise şalvarı ve yemenisiyle, yani olduğu 

haliyle insanlara ulaşmak, kadınların sesini tüm 

dünyaya duyurmak…  Kadına şiddet konusunu 

kaleme aldığı Yün Bebek filmiyle New York 

Avrasya Film Festivali’nde “Sinemada En İyi 

Avrasyalı Kadın Sanatçı” ödülünü kazanan 

Ümmiye Koçak, geçtiğimiz yıllarda dünyaca 

ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile yönetmen-

liğini kendisinin üstlendiği bir reklam filmine de 

imza attı. İşte içindeki cevheri akıtacak nehir 

arayan, tiyatroyu hayatına bir kıyafet gibi giy-

inmiş Ümmiye Koçak’ın azim dolu öyküsü…
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sarılıp hıçkıra hıçkıra ağladı. Özür 
diledi. Orada kadrolu çalışan bir oyun-
cunun eşiymiş meğerse. Bunlar benim 
yaptığım işte doğru yolda olduğumun 
kanıtı oldu. Çünkü önyargıları yıkmak 
istiyordum. Gerçekten insanın kafa-
sının içindeki düşünceler önemli. O 
yüzden ulaşmıştım hedefime.
Köylü olduğum için bizim başımızda 
başörtüsü, ayağımızda lastik ayakkabı 
var. Neymiş: Biz bir şey yapamazmışız. 
Biz sahne almaya gittiğimiz birçok 
yerde temizlikçiyiz diye kötü mua-
mele gördük. Temizlikçi aramıyoruz 
biz deniliyordu. Bütün bunlar benim 
canımı çok acıtıyordu. Oysa bunlar 
önemli değildi. Önemli olan insanın 
kafasının içi. Kıyafette ne var? Ben 
bunu her zaman söylüyorum: Kıyafe-
ti değiştirmen 15 dakikanı alır ama 
kafanı değiştirmen 40 yıl da geçse 50 
yıl da geçse çok güç. 

Bütün bu enerjinizi neye 
borçlusunuz ya da bu inanılmaz 
gücünüzü nereden alıyorsunuz? 
Halka, aileme, eşime, çocuklarıma 
borçluyum. En önemlisi de takdir 
edilmek. Sevilmek o kadar güzel bir 
şey ki. Ben köyümdeki hanımlara birlik-
te tiyatro yapmayı ilk teklif ettiğimde 
ne olacak oynadığımızda Ümmiye Abla 
demişlerdi. Vali geldiğinde utanıyoruz 
yanına gitmeye. En azından gidip 
valiye hoş geldin demesini öğreniriz. 
Biz de onlar gibi gidip sahneye çıkalım, 
takdir edilelim dedim. Gözleri doldu, 
gerçekten Ümmiye Abla biz de takdir 
edilip alkışlanır mıyız dediler. Benim 
kitlem Anadolu’daki kadınlar, ben 
onları biliyorum. 

Bu tür sosyal oluşumlarda kadınların 
ön planda olması tepkiye yol açabili-
yor. En başından beri köyünüzdeki 
insanların, izleyicilerinizin yaklaşımı 
nasıl oldu?
Tabii ki ilk başta çiçeklerle karşılan-
madım. Ben 40 tane kapı dolandım. 
Öyle tepkilerle karşılaştım ki. Onlar 
beni hep kamçıladı. Biliyordum çık-
tığım yolun zor olduğunu. İstediğimi 
almak istiyordum ama iyilikle, sevgiyle, 
sabırla… Sevginin, sabrın açamayacağı 
hiçbir kapı yok. İkisi birleştiği zaman 
her kapı açılır. 

Sahnelenen oyunları 
neye göre belirliyorsunuz?
Gündemdeki, benim canımı acıtan 
konuları ele alıyorum. Ben bir anneyim, 

benim canım acıyorsa herkesin acıyor-
dur diyorum. Kimseyi incitmeden 
anlatmaya çalışıyorum. Çünkü kimseye 
zorla bir şey anlatamazsınız. Sevgiyle, 
ilgiyle, eğlendirerek, güldürerek bir 
şeyleri idrak edebilmeleri için mü-
cadele ediyorum. 

Oyunlarınızı sahnelerken maddi 
anlamda destek gördünüz mü?
İlk başlarda destek görmedim. Devlete 
başvurulabileceğini, sponsorun ne ol-
duğunu dahi bilmiyordum. Ben 
her şeyi yaşaya yaşaya öğrendim. 
Köyümüzün Hamlet’ini Hamit yap-
mıştım ben. Benim evimde bilgisayar 
yok. Hiçbir bilgim yok. Sadece kafamın 
içindekileri hayata geçiriyorum, okuyo-
rum. Köyümüze Nedim Saban gelmişti, 
bazı incelikleri anlattı. Bütün amatör 
tiyatrolara ödenen ödenekler-
den biz de aldık. Ve ondan sonra 
kaldırıldı ödenek. Ben 3-4 yıl hiç destek 
almadım. Köylüler destek verdi. Nişan 
elbisemden pelerin yaptım. Bütün 
eşyaları, kostümleri, dekorları köy 
halkından toplardık. Köy halkı bizim 
güzel bir şey yaptığımızın farkına 
vardı. Önceden hakaret edenler, zor iş 
demeye başladı. Tabii ki köyün güve-
nini kazanmam çok önemliydi. Köyün 
desteği olmasaydı bir şey olmazdı. 
Sinema filmi çektik. Bunu ben tek 
başıma yapmadım. Bir sürü kurumun, 
insanın desteği ile yaptım.

Tiyatro oyunlarında oynamanın 
yanında çok sayıda oyun metni de 
kaleme aldınız. Oyunları yazarken 
nelerden besleniyorsunuz? Mesaj 
verme kaygısı güdüyor musunuz?
Evet, benim amacım o. Çünkü köyler 
boşaldı. Bir ‘’Baba Ben Geldim’’ oyunu-
muz var, 4-5  senedir onu oynu-
yoruz. Kültür Bakanlığından destek de 
almıştım o dönem. Her yaştaki insan 
izleyip kendine pay çıkarabilir. Çünkü 
gerçekten canım çok acıyor. Köyler 
bitti. Herkes büyük şehirlere akın 
ediyor, oysaki yanlış. Neymiş efendim 
çocuklarını büyük şehirlerde okutmak 
istiyorlarmış. Hayır efendim, öyle bir 
şey yok. Bizim Arslanköyü’müzde oku-
muşluk oranı Türkiye’de ilk sıralarda. 
Okuyanı çok, toprağı yok. Ama herkes 
gidiyor, gittiği yerde kalıyor. Ben 
köye dönülsün istiyorum, bunun için 
mücadele ediyorum.  Köylerde üretim 
yok. En azından emekli olduktan sonra 
herkes kendi memleketine dönse… 
Hiç olmazsa memleketinize gelin, 1-2 

ay kalın, yatırım yapın. Tabii ki hayat 
zor, herkes köye dönemez. Ben herkes 
köyde yaşasın demiyorum ama köyle-
rin de tamamen boşalmasını istemi-
yorum. Herkes okursa kim üretecek? 
Her şeyimizi dışarıdan mı alacağız? 
İmkanlar da sağlanıyor aslında. Genç 
yatırımcılara proje karşılığında hibeler 
veriliyor. Ama insanlar nedense şehir 
diye tutturuyor. Kolaya alıştık artık.  

Arslanköy Kadınlar Tiyatro toplu-
luğu ile 40 binden fazla kez sahneye 
çıktınız. Tüm bu gösterileri, insanların 
tepkilerini, aldığınız hazzı anlatın 
desek neler söylersiniz?
Çok büyük bir mutluluk o, parayla satın 
alınamaz. Mesela Nevşehir Üniversi-
tesi’nde oynadık. Bir kız çocuğu geldi, 
boynuma sarıldı. Ağladı, ağladı. Dedi 
ki sanki benim annemin hayatını 
yazmışsınız. Sonra yurtdışından bir 
gazeteci takip etti oyunlarımızı. Kadın 
bayıldı ağlamaktan. Bu benim hayatım 
dedi. Mutlu oldu ve bunu röportaj-
larında da söyledi. Ben halktan dinle-
diğim hikayeleri anlatıyorum. Aslında 
kendilerini kendilerine anlatıyorum 
diyebilirim. Olayında özünde canımı 
acıtan konuları yapıyorum ama halkın 
hikayelerinden çok besleniyorum. O 
mutluluk bana o kadar enerji veriyor, 
kamçılıyor ki. Oynamadığımız il, 
belediye çok nadirdir. Bir yere gidip 
2 günde 9 seans bile oynadığımız 
oluyor. Oyunlar 45-50 dakika sürüyor. 
1,5-2 saatlik oyunlarla insanımızı sıka-
cağımıza kısa oyunlarla insanlara ayna 
tutmayı amaçlıyoruz.

‘’Benim için yazar, senarist, yönetmen 
gibi unvanların ötesinde en önemli 
unvan annelik’’ diyorsunuz. Nasıl 
bir anlam, misyon yüklüyorsunuz 
anneliğe? Annelik ne ifade ediyor 
sizin için?
Anne demek kusursuz olmak, 
başarılı olmak demek. Hayal edip de 
ulaşamadığın bir pırlantadır anne, 
her şeydir. Çünkü sever ama karşılık 
beklemez. Fedakardır, mücadelecidir, 
güçlüdür, çalışkandır. Ben bütün bu 
vasıfları taşıyan anneliği ne yazarlığa 
değişirim ne de yönetmenliğe. Ben bir 
anneyim ve çok güçlü bir anneyim tüm 
anneler gibi. 

2017 yılında Cristiano Ronaldo’nun 
oynadığı reklam filminin yönetmen-
liğini üstlendiniz. Nasıl bir deneyim-
di? 

Orada emeği geçen herkese çok teşek-
kür ediyorum. Ben bir reklam filminin 
nasıl çekildiğini hiç görmemiştim. 
Reklam filmi için yapılan toplantıda 
15-20 kişi vardı. ‘’Aa, bunların hepsi 
olacak mı’’ dedim, bunun 3 katı olacak 
dediler. 1 saniyelik reklam için bu 
kadar emek çekilir mi, dedim. Çünkü 
reklam bana göre çok basit bir şeydi. 
Hiçbir şeyin kolay olmadığını öğren-
dim. Ve en önemlisi neyi öğrendim 
biliyor musunuz? Sevginin dini, dili, 
ırkı yok. Sevgiyle kucaklaşmamız 
lazım. Dostça yaklaşmamız lazım 
birbirimize. Ben orada gerçekten hiç 
dilini anlamadığım birine oğlum gibi 
yaklaştım. O da bana sıcacık “mum-
my” dedi. Ve bu o kadar önemliydi ki 
benim için. Bakın anlamıyor olabilirim 
ama yürekten sevildiği zaman kalpten 
olduğu zaman anlaşılıyor; dini, dili, 
ırkı, rengi ne olursa olsun. Ben bunun 
farkında vardım. 

Sinemada En İyi Avrasyalı Kadın Sa-
natçı, Adana Uluslararası Tiyatro Fes-
tivali ve Ankara Uluslararası Tiyatro 
Festivali Ödülü gibi çok sayıda ödüle 
layık görüldünüz. Sizin için içlerinde 
en kıymetlisi, sizi en çok heyecan-
landıran hangisi oldu?
Hepsinin ayrı bir yeri var. Göz ağrılarım 
hepsi benim ama en önemlisi yurt-
dışından aldığım ödül. Bizim Yün 
Bebek filmimiz Türkiye’de hiç ses 
getirmemişti. Burada kadınların başarı 
hikayesi var, 2 metre karda çektik. 
Çok emek vermiştik bütün Arslanköy, 
Mersin halkı ve kurumlar olarak. Valilik 
de çok destekledi. Türkiye’de hiç ses 
getirmemişken orada bir festival-
de yayınlanıyor ve bizi ödüle layık 

görüyorlar. En İyi Sanatçı Ödülü verildi 
bana ama ben onu kendime kabul 
etmiyorum. Ben diyorum ki onun yeri 
başka. Gidip alamadım. Ama bunu 
bize neden layık gördüklerini sormak 
isterdim. En büyük hayalim güzel bir 
kanalda bu filmin gösterilmesi. Çünkü 
bu filmi araştıran yabancı bir gazeteci 
bana demişti ki “Ümmiye Hanım bu 
film dünyada tek, Ümmiye Koçak da 
tek.” Çünkü sadece kadınlarla çektik. 
Ben yazdım, yönettim, bir sürü insanın 
emeği var. Belgesel niteliğinde bir film. 
Neden başka kanallarda gösterilmiyor? 
Neden vurdulu kırdılı filmler gösterili-
yor da bu film gösterilmiyor? Bunlara 
isyan ediyorum. Ben TRT radyosu ile 
kendimi geliştirdim. Bana Akdeniz 
Bölgesini En İyi Temsil Eden Kadın 
Ödülü verilmişti Cumhurbaşkanımız 
tarafından. Filmimin TRT’de yayınlan-
masını rica etmiştim. Sağ olsunlar, 
yayınlandı. 

Yün Bebek filminden bahsetmenizi 
isteyelim o halde…
Yün Bebek öyküsünü çocukluk anılarını 
ağlayarak anlatan 70 yaşında bir 
teyzeden dinleyerek yazdım. O zaman 
dedim ki çocukluk önemli. Şiddettin 
küçük bir kız çocuğu üzerinde bıraktığı 
etkiyi, onun gözünden anlatmaya 
çalıştım. Biz diyoruz ki biz yemedik, 
çocuğumuz yesin, biz okuyamadık, 
onlar okusun. Bunları diyerek çok yan-
lış yapıyoruz. Biz çocuklara ne verirsek 
onu alıyorlar. Biz erkeğin kadına şiddeti 
üzerine konuşuyoruz hep. Ama kadının 
kadına şiddeti çok daha fazla. Çünkü 
erkeği de kadını da biz yetiştiriyoruz. 
O halde bizim eğitilmemiz gereki-
yor. Kadına sinmeyi, erkeğe kavga 

dövüşü öğretiyoruz. Kitap oku, sigara 
içme demeyeceğiz çocuklarımıza. Biz 
okuyacağız, biz içmeyeceğiz.

Çalışmalarınızın karşılığını aldığınızı, 
gerekli bilinci ve etkiyi sağladığınızı 
düşünüyor musunuz?
Evet ama yeterli değil. Yolun 
başındayım daha. 

Peki, bundan sonrası için Ümmiye 
Koçak’ın hayalleri ne?  
Daha çok kitleye ulaşmak, Afrika’ya git-
mek istiyorum. Afrikalı sanatçılarla bu 
yıl Stuttgart’ta karşılaştık. Çünkü on-
larla sahne aldık. Bütün yoksul ülkelere 
gitmek istiyorum. Oraların kırsallarında 
oyun sahnelemek istiyorum. “Bakın biz 
bunu kendi kırsalımızda yaptık, sizler 
de yapabilirsiniz” demek istiyorum. 
İlla ki tiyatro değil. Amaç bir şeyleri 
başarmak. Çok kitleye ulaşmak istiyo-
rum. Oraya çok üzülüyorum. Dillerini 
anlamadım ama beden dillerinden 
anladım ne anlattıklarını. Oranın en 
ücra yerlerine gitmek istiyorum, lüks 
yerlerde hiç gözüm yok. Hayalim orada 
bir kıvılcım yakabilmek.

Vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Gençlere aynı şeyleri söylüyorum 
hep: Kendinizi tanıyın, ne istediğinizi 
bilin. Kitap okuyun, araştırmacı 
olun. Hangi bölümü okuyorsanız o 
bölümü araştırın. En iyisini yapmak 
için mücadele edin. Kesinlikle parayı 
ön planda tutmayın. Menfaatlerinizin 
sevginizden önce yer almasına asla izin 
vermeyin. Mevkiden önce iyi bir insan 
olun. Sevgiyi menfaatlerinizden üstün 
tutun.

Röportaj: Zeynep YILMAZ



“Kızını dövmeyen dizini döver” 
diye atasözü olan; kadını “eksik 
etek” diyerek tanımlayan ve 
“kadının sırtından sopayı eksik 
etmeyeceksin” diye öğütler veren 
kültüre bakıldığında meselenin 
bir zihniyet problemi olduğu 
açıkça anlaşılacaktır. “Kadın, at ve 
ev uğursuzdur” gibi daha pek çok 
asılsız rivayetlere bakıldığında ise 
kadına yönelik şiddetin kaynağın-
da “sahiplenme” duygusunun 
olduğu görülecektir. Anlaşılan o ki 
toplumun ciddi bir kesimi tarafın-
dan benimsenen bu anlayışın 
temeli oldukça derinlerdedir. 
Sorunun dinle ilişkilendirilmesi 
ise son derece çarpıcı ve dikkat 
çekicidir. Zira toplumsal değer 
yargılarının ve geleneklerin dinin 
hükmü gibi anlaşılması problemin 
ana kaynağıdır.   

Peki, İslam’ın 
kadına bakışı nasıl?
Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki 
Müslüman toplumlarında kadının 
ikinci plana itilmesinin kaynağı din 
değil, kültürel anlayıştır. Kur’an-ı 
Kerim’de kadın ve erkek için ortak 
olarak “nas/insanlar-inananlar” kav-
ramını kullanılır ve 
cinsiyet farklılığı-
na yönelik 
herhangi 

bir üstünlükten de söz edilmez:

“Ey insanlar! Sizi bir tek canlıdan 
yaratan, onun (özünden, mad-
desinden de) eşini var eden ve her 
ikisinden pek çok erkek ve kadın 
meydana getiren Rabbinize karşı so-
rumluluğunuzun bilincinde olun…” 
(Nisa,4/1)

Bir kimsenin kendi cinsiyetini 
seçmesi söz konusu değildir: 

“Dilediğine kız, dilediğine erkek 
çocuk veren Allah’tır” (Şura 42/49). 

Resul-i Ekrem, kadını-erkeğiyle 
insanlığın peygamberidir. Biat 
esnasında kadın-erkek ayırımı da 
yapmamıştır. (Mümtehine,60/12)  

“Biz cahiliye devrinde kadınları 
adam yerine koymazdık” diyen Hz. 
Ömer’i, kadınlardan ilmi ve idari 
sahada hizmet talep edecek sevi-
yeye hangi güç zorlayabilirdi? Hz. 
Ömer gibi bir şahsiyetin, kadınlara 
danışması ve onlara idari görev 
vermesi anlamlı olduğu kadar, İs-
lam’ın kadına bakışının da özetidir.   

Gerek Kur’an-ı Kerim’in emir ve 
prensiplerinde gerekse Sevgili 
Peygamberimizin uygulamalarına 
bakıldığında kadın-erkek ayırımı 
yapılmadığı gibi, kadınların dışın-
da erkeklere tanınan herhangi 
bir ayrıcalığın da söz konusu 
olmadığı rahatlıkla görülecektir:

“İster kadın, ister erkek olsun, 
Allah’a inanmış olarak kim hayırlı 

işler yapmışsa işte onlar cennete 
girecek ve orada onlara hesapsız 

rızık verilecektir.” (Mümin,40/40)

Namus Bekçiliği Görevi
Kültür ve gelenekte iffet ve namus 
gibi değerlerin korunması neden-
se sadece kadından beklenir 
ve kadının bekçiliği de erkeğe 
bırakılır. Oysa kadına haram olan 
erkeğe de haramdır. Kadının, 
bakılması haram olan şeylerden 
gözlerini sakındırması ve iffetini 
koruması emredilirken aynı emir 
bir önceki ayette de erkeklere 
yöneltilir: “Mümin erkeklere de 
söyle, gözlerini haramdan sakınsın-
lar…” (Nur,24/30-31)

Hz. Peygamber’in tebliğ ettiği 
dinin bütün vecibelerine, hanımlar 
kendilerini muhatap saymakta 
en ufak bir tereddüt göster-
memişlerdir. Bunun içindir ki Hz. 
Peygamber devrinde kadınlar, 
İslam davetine koşmuş, hicreti 
göze almış, savaşlarda yaralıların 
imdadına koşmuş, gerek vakit 
namazlarına gerekse Cuma ve 
Bayram namazlarına katılmış, Ara-
fat’a çıkmış ve Kâbe’yi birlikte tavaf 
etmişler; bunun karşılığı olarak da 
birlikte ilahi övgünün muhatabı 
olmuşlardır:

“Mümin erkekler ve mümin 
kadınlar birbirlerinin dostları ve 
yardımcılarıdır. İyiliği emrederek 
kötülükten alıkoyarlar, namazı dos-
doğru kılarlar, zekâtı verirler. Allah’a 
ve peygamberine itaat ederler. İşte 
Allah bu kimseleri bağışlayacaktır.” 
(Tevbe,9/71) 

Emsalsiz adanmışlık örneği ser-
gileyen ilk Müslümanlar arasında 

kadınların bir adım önde 
oldukları bile söylenebilir. Ko-
casından önce Müslüman olan 
kadınların varlığı bilinmektedir. 
İlahi davete ilk “evet” cevabını 
veren ve bütün varlığıyla ona 
sahip çıkmış Sümeyye Hanım’ın 
İslam uğruna şehit olması ise 
tarihi bir gerçeğin ifadesidir. 
Eğitim-öğretim faaliyetlerinde 
de kadınlar, erkeklerle yarış 
halinde olmuşlardır.

Nitekim kadınlar Hz. Peygam-
ber’in huzuruna çıkıp: “Erkek-
lerden bize fırsat kalmıyor, bizler 
için ayrı bir gün ayırıp Allah’ın 
sana öğrettiklerinden bize de 
öğretsen”  diye teklifte bulun-
muş, Hz. Peygamber de gün ve 
yer tayin ederek eğitim-öğre-
tim isteklerine bizzat karşılık 
vermiştir. 

Merhamet 
Yoksunu mu Olduk? 
Barış ve esenliği tesis etmek 
için geçici bir süreliğine dünya-
da olduğumuz gerçeği göz 
önüne alındığında sıkı sıkıya 
sarılmamız gereken duyguların 
başında hiç şüphesiz sevgi 
ve merhamet gelir. Kur’an-ı 
Kerim’de insanın yaratılışında 
var olduğu belirtilen sevgi ve 
merhametin, insani ilişkilerin 
yanı sıra toplumsal huzur ve 
barışın birleştirici unsuru olarak 
gösterilmesi dikkat çekicidir:   

“… Birbirinize düşman iken 
Allah, kalplerinizi nasıl uzlaştırdı. 
O’nun lütfuyla kardeş oldu-
nuz…” (3/103)   Sevgili Peygam-
berimiz de: “…Birbirinizi sevme-
dikçe iman etmiş olamazsınız…” 
diyerek sevginin nihai hedefini 
belirtmiştir.

Hiç şüphesiz sağlıklı bir aile 
yuvasında her şeyden önce 
işbirliği ve karşılıklı anlayış esas-
tır. Aile bireyleri arasında daima 
merhamet, şefkat, istişare ve 
dayanışma ile ancak ‘iyilikte 
yarışmak’ söz konusu olmalıdır.

Kadının dövülmesinin, an-
laşmazlıklarda sözüm ona 
çözüm yollarından biri olarak 
görülmesi tam bir akıl tu-
tulmasıdır. Böylesi bir ahlaki 
düşkünlüğü Kur’an’la temel-
lendirmeye kalkışmak da en 
hafifinden insafsızlıktır. Sevgili 
Peygamberimizin sitemi ve 
uyarısı çarpıcıdır: 

“Sizden biri hanımını dövecek, 
gece vakti de utanıp sıkılmadan 
onunla aynı yatağa girecek, öyle 
mi?” (Buhari-Tirmizi)   

Daha çok zihniyet problemin-
den kaynaklanan kadına kötü 
muamele ve her türlü şiddetin 
önüne geçmek, toplumun bazı 
değer yargılarının değişmesiyle 
mümkün olabilecektir. Ancak o 
zaman sözün tükendiği ihtilaflı 
durumlarda adına merhamet, 
vicdan, adalet, ahlak denen 
ve Yüce Yaratıcı tarafından 
yaratılışta var edilen erdemli 
duygular devreye girecek; 
bu sayede ortak paydada bir 
iletişim biçimi inşa edilebile-
cektir. Zira acımak kibirden, 
merhamet ise gönüldendir. 
Ve insanı insan yapan insanın 
gönlüdür…  

Toplumsal bir seferberlik an-
layışı içinde ele alınması gerek-
en bu konuda eğitim kurumları 
ve medya alanında ciddi adım-
ların atılması kaçınılmazdır. En 
çok sorumluluk alması gereken 
de Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Diyanet İşleri Başkanlığı’na 
bağlı kurum ve kuruluşlardır.

Aile bireyleri 
arasında 
daima 
merhamet, 
şefkat, 
istişare ve 
dayanışma 
ile ancak 
‘iyilikte 
yarışmak’ 
söz konusu 
olmalıdır.
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Birçoğumuzun "Şahin Ağa" olarak tanıdığı tiyatro sanatçısı Turgay Tanülkü'nün 
hayatı ve yaşadıkları bir roman gibi desek abartmış olmayız herhalde. Onlarca 
çocuğun ve binlerce mahkumun "baba" olarak gördüğü bir isim o. 62 yaşındaki 
oyuncu, 18 yaşında girdiği cezaevinden 26 yaşında başka biri olarak çıkmış. 
Tanülkü'yle evlat edindiği 26 çocuğu, Türkiye'nin birçok cezaevinde oynadığı tiyatro 
oyunları, cezaevlerinin mevcut durumu ve sanatçı-toplum ilişkisinin nasıl olması 
gerektiğine dair pek çok konuyu içeren ve her satırının dikkatle okunması gereken 
bir röportaj yaptık…

Hikayeniz cezaevine girmenizle başlıyor. Pay-
laşır mısınız bizimle? 
70’li yıllardaydı cezaevine girişim. Genelde bütün 
öğrencilerin yol geçiş hanı olmuştu cezaev-
leri. Yani şöyleydi: Okula bir baskın yapıyordu 
polisler, o an okulda kim varsa hepsini toplayıp 
götürüyorlardı. Sonrasında cezaevinde ya da 
emniyette ayrıştırılıyorlardı. O süreçte zaten 
ülke sıkıntı yaşıyordu. Şu fikir, bu fikir, sağ veya 
sol değil herkes Türkiye’yi düşünüyordu, amaç 
da buydu zaten, Türkiye’nin geleceği ve dik 
duruşunun devamı söz konusuydu. Bu sağcı için 
de solcu için de geçerliydi. Oradaki kaosta herkes 
Amerika’ya karşıydı ve herkesin söylem şekilleri 
farklıydı. Bizim de bakış açımız farklıydı çocuk-
luğumuzdan beri… Babasız büyümüştük. Yurt 
hayatım vardı. Bu sebepten kimsesizlerin 
ve sokaktaki insanların bizi ilgilendirdiğini 
anladım, kendimizin dışında… Tabii o zamanki 
sokakta yaşayanlar şimdiki dönemle aynı değil. 
Şimdi sokakta yaşayan çok daha fazla… Sokakta 
yaşayanların ekonomik yapıları çok farklıydı. Bir 
evin ortamından çok farklıydı. İnsanlar evinde 
çorba içerken dışardakiler aç geziyordu. İlk 
dönemlerde anlamıyordum bunu. Annem üç gün 
aynı çorbayı önümüze koyunca tepki verirdik. 
Annem de hep pencereden dışarıya bakın derdi 
bize, biz ise anlamazdık. O zaman yedi, sekiz 
yaşlarındaydım. Ancak 16 yaşına gelince annemin 
ne demek istediğini anlamıştım. Anladığım gün 
de cezaevine girmiştim. Bu sefer parmaklıkların 
arasından dışarıya bakmaya başlamıştım. Aslında 
annem bize çok iyi bir ders vermişti. Siz üç gün 
aynı çorbayı yediğinizde mızmızlanıyorsunuz 
ama sokakta olanların durumu bizden daha 
kötü, demek istemişti. Bunu anlamak için biraz 
büyümemiz gerekiyormuş. Ülkemi o zaman nasıl 
seviyorsam hala o şekilde seviyorum. Cezaevin-
de herkesin bildiği, tanıdığı biri bize; devlete ve 
millete sakın küsmeyin demişti. Bizim derdimiz 
yasalarla demişlerdi. Bu benim için çok önemliy-
di. Devlete ve millete küsülmez, duruşumuzu ona 
göre ayarlamamız lazımdı. Bizler Türkiye olarak 
büyük bir aileyiz. 17 yaşımda ne düşünüyorsam 
şimdi 65 yaşındayım ve hala aynı düşüncedeyim. 
Ülkemizin insanlarının barış içerisinde olması 
lazım. Her gün insanlar birbirine merhaba diye-
bilmeli. Benim düsturum da budur, yaptığım iş de 
budur. Hepimiz varız ki yaşayabiliyoruz. Ben bir 
oyuncuyum ve hiç tanımadığım seyirci olmasa 

bana kimse rol vermez. Benim ömrüm hep yatılı 
okullarda, askerde ve cezaevinde geçti. Ben 
tanımadığım insanların vergisi ile hayat bulmuş 
bir insanım, dolayısıyla sokakta tanımadığım in-
sanlara hizmet etmek zorundayım. Sanatçı olarak 
onlar adına ayakta dimdik duracaksın, önder 
olacaksın, olamıyorsan yanlarında olacaksın.

Ne zamandan beri cezaevlerinde tiyatro 
gösterileri yapıyorsunuz ve bu gösteriler 
sırasında cezaevlerinde neler yaşanıyor?
1981 yılından beri yapıyorum bu işi. Hem mah-
kumlara yakın olmak hem onların sıkıntılarını 
öğrenebilmek hem de tiyatroyla onları biraz 
rahatlatmak istiyorum. Gala yapıyorum onlara; 
aileleri çoluğu çocuğu da geliyor, canlı canlı 
seyrediyor babasını abisini veya oğlunu. Böyle 
şeyler yapıyoruz. Hollanda'ya gittim tiyatroyla 
turneye. Oradaki cezaevlerini göreyim, dedim. 
Araya birileri girdi, bakana dahi söyledik hatta. 
Bakan; "Ben cezaevlerine karışamam, orası özerk, 
müdürü var, kendisi karar veriyor." dedi. Müdürün 
kızı da tiyatrocuymuş, oradan babasına söyledi, 
beni aldılar. Neyse girdim cezaevine, mahkumlar 
prangalarla geldi yanıma. "Böyle mi görüşeceğiz" 
diye sordum. "Böyle" dediler. 10 tane mahkum 
geldi, 10 tane de güvenlik. Bizde böyle bir 
şey yok. O sırada da Bayrampaşa Cezaevi'nde 
tiyatro yapıyorum, mahkumlar oynuyor ve gala 
yapacağız bir ay sonra. Bu kurulu bakanları dâhil 
Bayrampaşa'ya davet ettim. "Türkiye'ye dönünce 
bakanla da konuşacağım, davet edeceğiz, galaya 
gelin." dedim, geldiler. Bizim oyuncular da vardı 
seyircilerin içinde, oturdular. Arkada da 500 kişilik 
mahkum var hepsi takım elbiseli, Bayrampaşa'nın 
ağaları. Önde de mahkumlar oynuyor. Tercüman, 
bakanla müdürün; "Mahkumları ne zaman 
göreceğiz?" diye sorduğunu söyledi. "Oynayan-
lar ve arkada izleyen 500 tane takım elbiselinin 
hepsi mahkum." dedim. Şaşırdı tercüman, nasıl 
söyleyeceğim bunu, dedi. Adam kıpkırmızı oldu. 
Sonra bizim mahkumlardan biri de konuşma 
yaptı. "Ben size geldim, 10 tanesini güvenlikle 
gösterdiniz bana, siz mi çağdaş ve modernsiniz 
yoksa biz mi?" dedim. Avrupa, Amerika dediğiniz 
yerler sosyal yapılaşma anlamında bizden çok 
geri ve bizlerden öğrenmesi gereken çok şey var 
onların. Onlar derslerini alıp gittiler. Bu suçlu, 
beni ilgilendirmiyor gözüyle bakıyorlar.
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Cezaevi ortamı nasıldı? En çok hangi 
durumlar üzüyordu sizi?
Bu dönemde cezaevlerinde mah-
kumlara üç öğün yemek veriliyor. 
Benim ceza evinde olduğum dönemde 
böyle değildi. Ekonomik gücün varsa 
dışarıdan yiyecek alıyordun. Dışarıdan 
alacak paran yoksa aç kalıyordun. 
Cezaevinde sadece ekmek veriliyordu. 
Devletin o dönem ekonomik gücü 
yoktu. Koğuş ağaları varlıklıysa yiyecek 
içecek alıp yiyorlardı, kalanı da bizler 
yiyorduk. Arada para toplayıp bir şeyler 
almaya çalışıyorduk. Bir de en çok 
yalnızlık zordu, ziyaretçilerimiz yoktu. 
Ailelerimiz bizim cezaevinde olduğu-
muzu bilmiyordu. Mesela, annem beni 
Almanya’da okuyor biliyordu. Aile has-
reti çok üzüyordu.  Hapiste de hücrede 
kalıyordum. Kendi kendime tiyatro 
çeviriyordum, fıkralar oynuyor-
dum. Ayakta durabilmek için kendi 
hücremde bir dünya kurmuştum. Ken-
dimi bir dere kenarında, sağım solum 
çiçekler ve kuş sesleriyle çevrili olarak 
hayal ediyordum. Sabah kalktığımda o 
çiçeklere, böceklere, kuşlara, her şeye 
selam veriyordum. En üzücü durumum 
ise aile hasretiydi. Aileni görememe, 
dokunamama üzüntüsü tekti benim 
için. Ailelerimiz içeride olduğumuz 
bilmediği için ziyaretimize sadece ar-
kadaşlarımız, abilerimiz falan geliyordu.

Cezaevlerinde bulunan kadınların 
durumu hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?
Kadınların cezaevindeki durumları çok 
zor. Hele ki bebekleri olan kadınların. 
Mesela, 20 kişilik koğuşta iki tanesinin 
bebeği oluyor. Bebekler gece ağlıyor 
tabii ve bazı mahkumlar bundan ra-
hatsız oluyor. O anne de doktora gidip; 
"Benim başım çok ağrıyor, gece uykusuz 
kalıyorum." diyerek uyku ilacı alıyor. Hâl-
buki o hapı küçücük bebeğe veriyor, 
uyusun diye. Altı yıl boyunca o ilaçlarla 
büyüyen çocuk hapishaneden 
çıktığında, anne ile uyuşturucuya 
alıştırılmış oluyor. Bu nedenle bu 
risklerin kaldırılmış olması lazım ama 
maalesef yer yok, yapılan yeni yerler 
bile yetersiz. Annelerin çocukları ile 
beraber diğer hükümlülerden ayrı bir 
yerde kalma lüksleri yok, çünkü çok 
kalabalıklar.

Eğitim düzeyi de cezaevindeki an-
neler arasında çok düşük. Kadınların 
cezaevlerine düşmelerinde en önemli 
etkenlerden biri de eğitimsiz olmaları 
zaten. Adamlar kadınlara, evleneceğim 
seninle, diyerek torbacılık yaptırıyorlar; 

sonra kadın yakalanınca adam, ben bu 
kadını tanımıyorum, diyor. Dolayısıyla 
bu ortamlardan doğan çocuk da altı 
yaşında yetiştirme yurduna gidiyor. 
Yetiştirme yurdunda da kaybolup 
gidiyor, aile bitiyor. İşte benim derdim 
de o çocuklar. Tabii gücümün yettiği 
kadar… Asıl darbeyi yiyen hep kadınlar 
ve çocuklar oluyor anlayacağınız.

Tiyatro ile ne zaman tanıştınız? 
Tiyatroya halk evlerinde başlamıştım. 
İlkokulda abilerimize dekorlarında, 
temizlikte yardım ediyorduk. Onlar da 
bizi yavaş yavaş sahne ile buluşturdu-
lar. Özellikle ilkokul ve lise çağımda 
tiyatrolarda oynamaya başlamıştım. 
Topluma daha yakın oluyordum, 
çevrem daha büyüyordu. İnsanlarla 
iletişim kurduracak bir araçtı tiyatro. 
Günümüzde de hala oynuyorum ve 
tiyatroyu silah olarak kullanıyorum, her 
kapıyı açıyor. Şimdi de son kuşlar adlı 
oyunumuzla cezaevlerini dolaşıyorum 
gönüllü olarak. Yaptığımız bu iş parayla 
yapılacak bir iş değil. Tamamen gönül 
işi... Şu an yaptığımız iş, mahkumlarla 
yakınlarını buluşturmak. Sahnemizde 
kendi yaşantılarımızı oynuyoruz. 

Hapishanede kalırken konservatu-
varı okudunuz. Gardiyan eşliğinde 
okula gidip gelmek, özgür bir ortam-
da tutuklu olarak okumak nasıl bir 
histi?
Okumak bir hak olduğu için Danıştay 
ve Yargıtay öğrenciden yana karar 
veriyordu. Bizim kaçmakla bir işimiz 
yoktu. Belli bir düşünceden dolayı 
oradaydık ve herkese saygılıydık, bu 
durumdan ve bizden hiçbir gardiyan 
şikayetçi değildi. Biz mahkumluğu-
muzu yapıyorduk, onlar gardiyanlığını. 
Dolayısıyla gardiyan ve mahkumlar 
arasında bir sempati vardı. İlişkiler daha 
farklıydı. Hukuk fakültesini kazan-
dığımda diplomamı verdim. Konser-
vatuara ise lise çıkış belgesini verdim. 
Konservatuarı istememin sebebi yatılı 
olmasıydı. Çünkü barınma ihtiyacımız 
vardı. Aileme yük olmadan okumam 
gerekiyordu. Aile derken annem ve 
kardeşlerim vardı. Bu sebepten yatılı 
çok cazip geliyordu. Okulu kazan-
dığım sene Rusya elçiliğinde bir sınava 
girmiştim ve Rusya Leningrad da staj 
kazanmıştım. Rusya’da aldığım eğitim-
den sonra kalmamı istediler. Annenizi 
de buraya alalım, burada öğretmenlik 
yaparsın, dediler. Ben istemedim, ülkeme 
döneceğim, dedim. Orada espri olarak 
sen dönersen tutuklarlar, dediler, 
nitekim gelince tutuklandım. Okuldaki 
arkadaşlarımla uzak olurdum ki beni 
merak etmesinler, sonuçta yatılı okul 
ama hafta sonu okulda yoksun. Bu 
sebepten uzak kalırdım hepsinden, 
beni araştırmasınlar diye… Tabii tutuk-
lanmadan önce rahattım, geliyordum, 
derse girerdim-çıkardım, eşyalarım 
falan hepsi yatakhanedeydi. Her 
yerde görebiliyorlardı beni; kantinde, 
bahçede. Tutuklandıktan sonra uzak-
laşmak zorunda kaldım. Ortamlarına 
girmemeye çalışıyordum. İçimden bir 
ses, içeri girme ihtimalimi hep aklıma 
getiriyordu. Hatta bir dedikodu dolan-
maya başlamıştı. Bir dönem, bu çocuk 
yatılı okuyor ama hafta sonları yok, 
nerede, diye konuşmalar varmış.

Cezaevinde kalan insanlar oradan 
çıktıktan sonra genelde bir daha 
önünden bile geçmek istemezler. 
Sizi geri döndüren sebep neydi? 
70’lerde hem okulu bitirdim hem 
cezaevini… Sonra da devlet tiyatrosu-
na girdim. O zamanlar Savaş Başar’lar, 
Ferdi Merter’ler vardı. İkisi de rahmetli 
oldu. Onlar da cezaevlerinde sosyal 
projeler yapıyorlardı. Ben cezaevinde 
olduğum sürece hiç ziyaretçim olmadı.  

Bu sebepten gardiyanlara bana bir 
ziyaretçi ayarlamalarını söyledim. 
Ziyaretçisi gelenlerin duygusunu 
tatmak istedim. Tabii gardiyanlar beni 
sevdiği için böyle bir şey isteyebili-
yordum. Gardiyanlarla aram iyiydi, 
çoğunun okuması-yazması olmadığı 
için özel mektuplarını ben yazar ve 
okurdum. Onlar da sefer taslarıyla bana 
yedikleri yemeklerden getirirlerdi. 
Aramız çok iyiydi. Yemek konusunu 
hiç unutamam, gardiyanlar hep yemek 
yerken aklımıza geliyorsun, derlerdi. 
Beni ziyarete çıkardılar, ziyarete bir kız 
çocuğu getirdiler ve kız babasına do-
kunamadığı için isyan ediyordu. Ben de 
sırf onlar babalarıyla daha fazla zaman 
geçirsinler diye o çocukları ve ailelerini 
mutlu ederdim. Aynı ortamda beraber 
olsunlar diye 81 yılında, cezaevlerinde 
8 bölgede gönüllü tiyatroya başladım 
ve hala devam etmekteyim. Mahkum-
lardan gruplar kurdum ve oyunlar 
çıkartmaya başladım. Galalarda aileleri 
geliyordu. Çocuklar; babasını, ablasını, 
annesini seyreder ve giderlerdi. Tiyatro 
oyunu bitince mahkumlar ailelerinin 
koltuklarına oturur, onların kokularını 
içlerine çekerdi. Tiyatro benim için 
insan kokusudur. O zamandan 
günümüze dek -ekonomik kaygılarım 
haricinde- hep onlar için cezaevlerinde 

oldum. Bu da benim geri dönme 
sebebim.

Hapishanede kalan kişilerin 
çocuklarına kol kanat gerip onları 
okutuyorsunuz. Maddi olarak nasıl 
üstesinden geliyorsunuz?
Dizilerde oynuyordum. Eşim çalışıyor-
du. Şimdi emekli olduk. Dizilerden 
gelen para o dönem yetiyordu. Bizim; 
evimiz olsun, yazlığımız olsun kay-
gımız hiç olmadı. Artı değerlerimizi bu 
çocuklar için harcamaya karar verdik. 
İlk yıllar çocuklara evlerinde bakmaya 
çalıştık. Evde kalan büyüklerinin yanın-
da. Fakat ilerleyen zamanlarda maddi 
desteklerimiz kaybolmaya başladı. 
Yardımlarımız çocuklara ulaşmıyordu. 
O zaman ev tutmaya karar verdik. 
Gönüllülerse aileleriyle bağlarını ko-
parmayacak şekilde ailelerinden alalım 
ama kontrol bizde olsun istedik. Kabul 
eden mahkumların çocuklarını almaya 
başladık. İlk önce erkek çocukları aldık, 
ama baktık ki kızların durumları daha 
kötü. Çünkü kızlar 13 yaşında olgun-
laşma dönemine giriyorlar, erkekler ise 
16 yaşında büyümüş oluyorlar. Kızların 
mağduriyeti daha fazla bu anlamda, 
aileler kız çocuklarını daha çok dışlıyor. 
Biz kız çocuklarını almaya başlayınca 
dünyamız çok değişti. Kız çocuğu 
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Ben kağıttan bir 
uçurtmayım, 
ipimin ucunu bir 
çocuk tutsa yeter.

bambaşka bir şeydi. Kız çocukları her 
şeyi ile çok farklı. Sen erkek çocuğunu 
büyüdüğünde evden kovarsın ama 
döner dolaşır geri gelir. Kız çocuğu öyle 
değil, gitti mi geri gelmez. Sokak kız 
çocuğunu yutar. Onun için kız çocuk-
ları daha hassas. Kızlarımız olmaya 
başlayınca psikolojik olarak daha iyi 
olduk ve çocuklarımızın sayısı 26’ya 
kadar yükseldi.

Çocuklarla iletişiminiz nasıl? Ne 
sıklıkla görüşebiliyorsunuz?
Şöyle anlatayım; beş evimiz var çocuk-
ların kaldığı ve en küçük çocuklarım 
köyde yaşıyorlar.  Doğal ve sağlıklı bir 
şekilde büyüyorlar. Ailelerine bayram-
larda ve istedikleri zaman gidebiliyor-
lar. Tabii gidip iki gün sonra gelin beni 
alın diye arayanlar da var. Ben çocukları 
özgür bıraktığım için rahatlar. Ortaoku-
lu okumaya başlayanlar ile kolay an-
laşılıyor, çünkü ne istediklerini biliyor-
lar. Ben de net olarak isteğinizi söyleyin 
diyorum zaten. Köyde kalan küçüklerle 
biraz daha zor anlaşmak, onlar utangaç 
oluyorlar ve her şeyi anlatamıyorlar, 
istediklerini söyleyemiyorlar. Küçük 
çocuklarımı daha çok ziyaret ediyo-
rum. Onlarla daha sık görüşüyorum. 
Set veya tiyatro biter bitmez, geceden 
gidiyorum. Çocuklarımla bir gece 
geçirip sabah birlikte kahvaltı yapmak 
çok iyi oluyor. Sonra işim var diyerek 
durumu anlatıyorum, gitmem lazım 
diyorum. İlk zamanlar küsüyorlardı, 
yeni yeni anlamaya başladılar. Köyde 
besi hayvanlarımız var. Organik et, süt, 
yoğurt ve bir sürü gıda ile besleniyor-
lar; çok şükür hiçbir şeye ihtiyaçları yok. 
O kadar sağlam vücutları var ki çıplak 

ayakla geziyorlar, beton gibiler, grip 
olduklarını hatırlamıyorum. Tabii duy-
gusal baskı oluyor. Kızlardan bir tanesi 
var; Zeynep. Arar beni, baba et bitti der. 
Aslında buradan daha çok ete sahipler. 
Özlediğini söyleyemiyor, bu şekilde 
çağırıyor beni. Ben köye gittiğimde 
hemen bir hayvan kestiriyorum ve 
köylülerle birlikte yiyoruz, güzel oluyor 
aslında. Yani çocuklarımın bir telefon 
açması yeter görmem için, zaten çok 
sık yanlarına gidiyorum.

Çocuklarınızla alakalı sizi en çok 
gururlandıran olaylar neler oluyor?
Çocuklarımın içinde iki savcı, bir avukat 
ve yöneticiler var. Önceden çok dert 
ettim, benden veya ailesinden dolayı 
zarar görmelerini. İstedikleri okulu 
okuyamayıp istedikleri mesleği yap-
amama ihtimali çok düşündürdü beni. 
Çocuklarım o kadar çok sıkıntı etmiş ki 
birinin saçları ağardı. Netice olarak; yol-
ları açıkmış, şimdi durumları iyi. Ekono-
mik özgürlüğünü kazananlar, kendin-
den sonra gelenlere destek oluyorlar. 
Şu an sekiz tane de torun var. Bazıları 
baba, bazıları dede demeye başladı. 
Okulu bitirenler, eşyaları ile birlikte evi 
kardeşlerine bırakıyorlar. Çok yüksek 
meblağlara ihtiyacımız yok. Elimde 
zaten para olduğunda kervan gibi yola 
koyulup tatile gidiyoruz birlikte. Benim 
çocuklarım lüks meraklısı değil, mesela 
kızlarımdan birinin telefonu çok eskiydi 
ve değiştirmek istedim, kabul etmedi. 
Lisede aldığım telefonu, üniversite 
bitene kadar kullandı. Sonuç olarak 
çocuklarımın hepsi ile gurur duyuyo-
rum.

’Turgay Baba’’ olarak 
anılmanın zor tarafları neler?
Var olmaz mı? Mesela kendi 
özgürlüğüm kalmadı. Rahat giyinip 
isteğim bir kahveye girip rahat çay 
içmek istiyorum, sokakta rahat 
yürümek istiyorum ama olmuyor. 
Tanınmışlığın verdiği zorluklar bunlar. 
Geçenlerde bir taksiye bindim, se-
lamlaştık, gideceğimiz yeri söyledim. 
Gidene kadar konuşmadık desem 
yeridir. Gideceğim yere vardığımda 
ücreti sordum, şoför baba senden para 
alamam, dedi. Eşime de aynı şekilde 
davranıyorlar, gittiği yerlerde hep el 
üstünde tutuyorlar. Bu sebepten insan-
lara karşı sorumluluğum var. Sorumlu-
luk da zor işlerden biri zaten...

Tahmin ediyoruz ki en büyük 
destekçilerinizden biri de eşiniz. 
Eşinizin çocuklara yaklaşımından 
bahseder misiniz? 
Eşimden Allah razı olsun; çok ilgili, 
alakalı biri. Çocukları hiç boş bırakmaz, 
hep ilgilenir, arar sorar. Bir keresinde 
İstanbul’da bulunan çocukları döner-
ciye götürmek istedi. Ben o sıra 
turnedeydim. Paran var mı, dedim; var, 
yeter sadece döner yiyip geleceğiz, dedi. 
Gittikleri yerde o kadar ilgi görmüşler 
ki bizimkiler sadece döner istemiş, 
mekân sahibi masayı donatmış. Zehra 
Hanım da beni aradı; böyle böyle ma-
sayı doldurdular, param yetmez, bana 
para gönderebilir misin, dedi. Benim 
de yakınlarda tanıdığım arkadaşlarım 
vardı. Arkadaşları aradım, durumu an-
lattım, onlar da hemen hallederiz de-
diler. Tam o sırada hanım aradı; bizden 

hesap almıyorlar, dedi.  Mekân sahibi, abla seni 
tanıyorum, çocuklarını da biliyorum, dedi ve bu 
şekilde gönderdi, dedi. Yine tanınmanın zor olan 
durumlarından biri; borçlu kalıyorsun insanlara. 
Bu sevgi ve saygıya layık olabilmek için işimi 
hakkıyla yapmam lazım.

Birçok dizide yer aldınız. Kendinizi en yakın 
hissettiğiniz karakter hangisi?
Raci Şaşmaz Bey ve Bahadır Bey benim nasıl 
biri olduğumu, neler yaptığımı biliyorlar. O se-
bepten yazdıkları roller, sahneler; benim gerçek 
hayatımdan birer kesit oluyor genelde. Şahin 
Ağa’yı toplum sevdi ve bu karakter benimle 
bütünleşen bir karakter oldu. Bazen çocuklarım 
bile bana Şahin Ağa diyor, o kadar yani…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 
de yetim çocuklarla ilgileniyorsunuz. 
Babalık size biçilmiş bir rolden de öte gibi, 
değil mi?
Haklısınız, dizi setinde de babayım, zaten 
herkes bana baba der. Bizim işin reisi Oktay Bey 
bile baba der, kalkıp yer verecek kadar sever 
beni. Biz bir aileyiz. Bu kalıp, dediğiniz gibi 
biçilmiş bir kaftan. Şahin Ağa benim gerçek 
hayatım gibi…

Dizilerin genelde toplumu, özelde de 
gençleri olumsuz yönde etkilediği düşünc-
esine katılır mısınız?
Evet, bu düşünceye katılıyorum fakat dizilerde 
verilen örnekler var. Bu örnekleri algılamak ge-
rekiyor. Sokaklara düşen insanlar, çatışmalar… 
Bizim buralardan sağlam örnekler çıkarmamız 
lazım. Ailesinden, çevresinden belirli kültürü 
alamamış; bilgisiz, cahil insanlar var. Bunlar hep 
kötü, karalama tarafını seçiyorlar. Bunlardan PR 
yapan bir kesim de var. Bizim dizimizde silahı 
sevdirmek gibi bir amaç ve silaha özendirme 
yok. Aslında dizilerde 20’li yaşlarda çocuklar 
ölüyor, buna kimse ses çıkarmıyor. Asıl mesajlar 
bunlar. Ve bu mesajları daha da çoğaltmalıyız. 
Benim düşüncem şudur; ayrım yapmayalım, 
her ne olursa olsun, kötü olan her şeye tepki-
miz ortak olsun. Bir hayvana bir şey olsa ortalığı 
ayağa kaldırıyorlar ama özne insan olunca ses 
çıkmıyor. Biz o kadar genci sokakta, askerde 
şehit verdiğimizde bu kadar ses çıkmıyor. 
Hepsinde aynı sesin çıkması lazım. Eskiden 
sokakta cenaze olsa, insanlar bir hafta ev-
lerinde müzik açmazlardı. Dolayısıyla dışarıdan 
gelen kültür bize öyle empoze ediliyor ki kendi 
kültürümüzü unutma boyutuna geliyoruz. Bu 
konuda önlem almamız lazım.

Çekmeköy Belediyesi Uluslararası Kısa Film 
Yarışması’nda jüri üyeliği yaptınız. Projeyi 
nasıl buluyorsunuz?
Bir kere yapılan proje zor bir proje, sebebi ise 
herkese açık bir proje ve her kesimden insan 
geliyor. Belediye şunu demiyor; benim gibi 
düşünenler gelsin, film yapsın. Bu da çok güzel 

bir duruş, ben her sene katılmaktan onur 
duyuyorum. Dediğim gibi özgürce bir seçim 
oluyor; Ahmet’in tanıdığı, Mehmet’in tanıdığı 
durumu yok. Herkes özgürce karar verip 
değerlendiriyor. Dolayısıyla hoşuma giden bir 
proje, keşke bütün belediyeler bu projelere 
dâhil olsa, hem sanata destek de olmuş olurlar. 
Yeni ufuklar açılır gençlere, yeni yollar açılmış 
olur. Bizim en büyük problemimiz gençlere 
yeni yol açılmaması. Seçimlerde ülkenin halini 
görüyorsunuz. Dolayısıyla taze kana ihtiyaç 
var. Bu sebepten gençlere yön vermek, yeni 
ufuklar açmak için bu tarz projeleri çoğaltmak 
lazım. Belediyenizin organize ettiği bu yarışma; 
jüri heyeti için, yarışmaya katılan evlatlar ve 
kazananlar için de son derece onur verici. 
Hatta yarışmaya katılıp da kazanmamak bile 
önemli. Çünkü var olduğunu isimsel ve zihinsel 
olarak görüyorsun orada. Çekilen filimler bize 
geldiğinde gerçekten seçim yapmak zor oluyor. 
Çünkü ben hepsini evlatlarım gibi görüyorum. 
Evlatlar arasında ayrım yapamazsınız, çok 
zordur. Bu yarışmanın jürisinde olduğum için 
son derece mutluyum.  Gerçekten çok güzel bir 
proje, inşallah devam eder.

Mahkum ailelerinden size ulaşan oluyor mu, 
çocuklarını size vermek isteyen?
Çok oluyor hem de. Elimden geldiğince yardım 
etmeye, yetişmeye çalışıyorum. Son Kuşlar'da 
da dediğim gibi; "Ben kağıttan bir uçurtmayım, 
ipimin ucunu bir çocuk tutsa yeter…" yani.

Toplamda cezaevlerinde kaç oyun 
oynadınız, saydınız mı hiç?
Sadece Son Kuşlar oyunu 443 kere oynandı. 
Bu oyunları 51.600 mahkum ve 30 bine yakın 
gardiyan seyretti. 

Turgay Tanülkü’nün okuyucuya mesajı 
nedir?
Sadece kendimizi değil, kendimizin dışında 
herkesi sevmeliyiz. Duyguyu özellikle dışarı-
daki insanlarla paylaşmak lazım. En azından 
bir merhaba’yı paylaşmak çok görülmemeli. 
Önceden esnafa selam vermeyince hayırdır, bir 
şey mi oldu derlerdi. İstanbul’a geldiğim zaman 
bir çöpçüye selam verdim. Acayip baktı, beni 
nerden tanıyor-
sun, dedi. Gerçek 
sıkıntımız bu, 
paylaşmamak. Ben 
yıllar önce Bey-
oğlu’nda sokakta 
yaşayanlarla çorba 
içiyordum, onlar 
gibi giyiniyordum, 
aralarına girebilmek 
için. Bu sebepten 
her şeyin başı pay-
laşmak…

Turgay 
Tanülkü 
Kimdir?
1953'te, Uşak'ta 
doğdu. Ankara Devlet 
Konservatuvarı 
Tiyatro Bölümü'nden 
1976'da mezun 
oldu. Aynı yıl Ankara 
Devlet Tiyatrosu'nda 
göreve başladı. 
1970-71 döneminde 
Leningrad'da Tiyatro 
Akademisi'nin drama 
kurslarına katıldı ve 
psikojimnastik eğitimi 
aldı. Körler Okulu, 
Çocuk Islahevleri ve 
Türkiye'deki çeşitli 
cezaevlerinde tiyatro 
grupları kurdu. Halen 
kurduğu gruplar-
la çalışmalarını 
sürdürüyor. 1987-89 
yılları arasında Dokuz 
Eylül Üniversitesi 
Sahne ve Görüntü 
Sanatları, Tiyatro Ana-
sanat Dalı, Oyun-
culuk bölümünde 
rol ve sahne dersleri 
verdi. Ayrıca meslek 
hayatı boyunca birçok 
sinema, televizyon ve 
seslendirme çalışma-
ları da yaptı. Halen 
Devlet Tiyatroları 
sanatçı kadrosunda 
yer almaktadır.
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Merhaba sarı sonbahar... Merhaba göçmen kuşlar...

Üzerine bastığımda çıtırdayan yaprak, ağaç 
kovuklarında zıp zıp zıplayan sincap...

Ellerinde şemsiyeleri, ayaklarında çizmeleri ile 
yağmurda eğlenen çocuklar... 

Vee mis gibi toprak kokusu... Size de merhaba...

Tezgaha yeni çıkanlar, yeşiller, sarılar, turuncular. 

Mandalina, portakal, nar...

Ispanak, pırasa, karnabahar. 

Bu ay sayfamda hangi tarifler var?

Eveeet, krem peynir yapıyoruz bu sayıda. 

Kahvaltıların vazgeçilmezi, sandviçlerin yegane 
eşlikçisi, besleyici, lezzetli. 

Bebeğinizin kahvaltıda mamasına katabilir, simit arası 
sandviç yapabilirsiniz. 

Tarifini vereceğim reçelle de lezzetini taçlandırdınız mı, 
evdekilerden tam puanı kaptınız demektir. 

Haydi herkes mutfağa...

Malzemeler
•  8 adet 
olgunlaşmış 
incir 
•  1 çay 
kaşığı toz 
tarçın

Yapılışı
İncirler yıkanarak doğranır, kabukları 
soyulur ve rondodan geçirilir. Ocağa 
alınarak tarçın ilavesiyle 5 dakika kay-
natılır. Göz göz olunca 5 dakika daha 
altı kısık ateşte pişirilir.

Not: İçinde koruyucu bir madde ol-
madığı için buzdolabında saklanması 
ve 1 hafta içinde tüketilmesi önerilir.
Afiyet olsun.

ŞEKERSİZ İNCİR REÇELİ

Malzemeler

•  1 litre süt

•  1 yemek 
kaşığı süzme 
peynir

EV YAPIMI KREM PEYNİR
Yapılışı

Mayalama sıcaklığına 

getirilen süt (serçe par-

mağımızı değdirdiğimizde 

7 saniye yanmadan 

bekleyebiliyorsa) peynirle 

karıştırılarak pürüzsüz 

kıvama getirilir.

Kavanozdaki süte maya 

karışımı eklenir, karıştırılır 

ve bezle sarılarak sıcak bir 

ortamda mayalanmaya 

bırakılır.

Yaklaşık 6-8 saat sonra 

yoğurt kıvamına gelen 

karışım buzdolabına alınıp 

1 gün dinlendirilir.

Temiz bir bezden geçirilir 

ve suyunun süzülmesi 

için en az 4 saat bekletilir 

(Süzdüğünüz peynir altı 

suyunu çorba ve hamur 

işlerinde kullanabilirsiniz).

Afiyet olsun.
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Yurt dışında yaygın olarak kullanılan bir 
dekorasyon yöntemi olan Magic Touch 
(Sihirli Dokunuş) 3 yıldır Türkiye’de de 
uygulanıyor. Mekanlara ekonomik ve 
kalıcı çözümler sunan yöntem, bulunulan 
ortamı yepyeni ve enerji dolu bir hale ge-
tirirken aylarca sürecek inşaat ve masraf-
tan da tasarruf sağlıyor. Ufak dokunuşlar-
la gerçekleşen yöntemi, Türkiye’deki 
öncüsü ve uygulayıcısı Yüksek Mimar 
Emel Balcı sizler için anlattı.

Dünyayı Sallayan 
Yöntem
Magic Touch, yani “mimari dokunuş“ yön-
temi, var olan mekanı küçük değişikliklerle 
çoğunlukla kırma dökme olmadan, nokta 
atışı seçimlerle hatta eski kullanılan mobilya 
ve ürünlerden faydalanılarak dekore etme 
yöntemidir. Nasıl güzel bir makyajla, daha 
vurgulu ve çarpıcı bir sonuç elde ediyorsak 
touching için de mekanlara uygulanan kalıcı 
makyaj diyebiliriz.

Birden Çok 
Avantajı Var
Bu işin bir değil, birden fazla cazip tarafı 
bulunuyor. Bunlardan biri genel dekoras-
yonun getirdiği mali yükün çok minimize 
edilmesi. Bir diğeri mekanlarda inşaat havası 
olmaması, yaşamın aynen devam etmesi. 
İmalatlar dışarıda ekiplerimiz tarafından 
hazırlandığından, mekanda çok kısa süre-
de işlerimizi tamamlayıp, teslimatımızı 
yapıyoruz. Danışmanlık yaptığım projelerden 
örnek vermem gerekirse en son yaptığımız 
projede müşteriyle tanışmamız ve işimizi 
teslim etmemiz sadece 3 hafta sürdü ve bu 
3 haftanın yalnızca son 3 günü evde çalışma 
yaptık. Salon, antre ve yatak odasında touch-
ing yaparak bambaşka bir görünüm elde 
ettik ve müşterimizi çok mutlu ettik. 

DEKORASYONUN 
YENİ TRENDİ
“MİMARİ 
DOKUNUŞ”

İşin püf noktası ise, müşteriyi çok 
iyi dinleyerek ve analiz ederek tam 
olarak hayalini anlamak ve nokta 
atışı, pratik, hızlı karar ve uygulama-
larla hayallerini gerçekleştirmek... 
Bunu yapmak için de malzeme 
bilgisi ve eşleştirmelerine iyi hakim 
olmak gerekiyor. Çünkü var olan me-
kana makyaj yapıyor; daha uyumlu, 
çekici ve işlevsel hale getirmeye 
çalışıyorsunuz. 

Bu Yöntemin Bir İç 
Mimarlık Hizmetinden
Farkı Ne?
Farklılıklar proje hazırlanma 
aşamasında başlıyor. Çok hızlı ve 
örnekleme yolları ile yapılan an-
latımla projelerimiz en geç 1 hafta 
içerisinde tasarlanmış oluyor. Son-
rasında evde yapılacak olan işlemler 
birkaç gün içinde denk getirilerek 
inşaat hissi asla yaratılmıyor ve me-
kanlardaki yaşam hiç etkilenmiyor. 
Var olan mobilyalara ufak eklemeler 
ya da değişiklikler yapılarak mekan-
larda başkalaşım sağlanıyor. Aksesu-
arlandırma ve gerektiğinde peçe-
telere kadar seçimler tarafımızdan 

yapılıyor ve her yapılan alışverişteki 
ürünler tek tek tarafımızca yerinde 
kombin edilip yerleştiriliyor. Müşteri-
miz komple bir hizmet almış oluyor.  

Olmazsa Olmazımız: 
Kitaplar ve Mumlar
Tüm projelerimizde olmazsa 
olmaz objelerimiz var. Öncelikle 
her mekanda mutlaka sanat eseri 
kullanmaya çalışıyoruz. Özellikle 
yerli sanatçılarımızın gerek heykel 
gerek fotoğraf gerek tablolarıyla 
mekanlarımızı zenginleştiriyoruz. 
Diğer olmazsa olmazlarımızdan 
bir tanesi kitaplar... Her zaman 
söylüyoruz kitaplar hem ruhumuzu 
hem dekorasyonumuzu besler ve 
mutlaka her mekanda kullanıl-
malıdır. Müşterilerimin ilgi alanları-
na göre kitap alışverişlerimiz her 
projemizde olmaktadır. Bir de kişisel 
zevkim olarak mumlardan vazgeçe-
mediğim doğrudur. Renkli, kokulu, 
desenli, dokulu mumlara bayılıyor 
ve mutlaka aksesuarlarla projelerim-
de kullanıyorum. 

İşin En Keyif 
Veren Kısmı…
Mimari dokunuş yöntemine en 
çok talep salon, antreler ve yatak 
odalarına geliyor. Ancak bunların 
dışında çocuk odaları, hobi odaları 
ve çalışma odalarında da touching 
hizmeti veriyoruz. İşin en keyif veren 
kısmı ise iç mimarlığa farklı bir bakış 
açısı getirip, uygulamasını yapmak. 
Ve bu his sayesinde her projede 
çok heyecanlanıyoruz. Bu hizmeti 
yaparken hedeflediğimiz kitle mi-
marla çalışmaktan korkan kişilerdi ki 
onlarla çalışabiliyoruz artık. Mimarlık 
mesleğine ve sanata duyarlı olan 
herkesin mimarlarla çalışması en 
büyük temennimiz.

Emel BALCI
Yüksek Mimar
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Kendinizden kısaca bahseder 
misiniz?
Ben Okan Cihan. 26 yaşındayım. 
İnşaat mühendisiyim. %98 beden-
sel engelli olarak dünyaya merha-
ba dedim. El ve ayaklarımı kullana-
mıyorum.

Nasıl bir çocukluk geçirdiniz, 
okuma tutkunuz ne zaman ve 
nasıl gelişti?  
Çocukluğum zor geçti. Çünkü 
arkadaşlarım koşup eğlenirken ben 
sadece oturup onları izleyebiliyor-
dum. Arkadaşlarımın o dönem 
yaşları çok küçük olmasına rağmen 
bana karşı çok olgun davranışları 
vardı. Örneğin mahalle maçların-

da ben de oyunun içinde olayım 
diye beni hep hakem yaparlardı ve 
verdiğim her karara saygı duyar-
lardı. Ama yine de onlar gibi topun 
peşinden koşmak istiyordum. Ben 
kalemi dişlerimle tutarak yazı ya-
zabiliyorum. Bu, yeteneklerimden 
sadece birisi. İlkokul yıllarımda da 
bu şekilde derslerimi not alabili-
yordum ve başarılı oluyordum. 
Ailemin ve çevremdeki insanların 
benim bu azmimden dolayı bana 
karşı takdir ve hayranlık duyduk-
larını hissedebiliyordum. Bu durum 
benim okuma alışkanlığımın 
gelişmesinde çok etkili oldu.

Ailenizin ve diğer yakınlarınızın 
desteği, size olan yaklaşımı 
nasıldı?
Onlar benim hep arkamdaydı. 
Sürekli bana destek oldular. Bu 
durum benim özgüvenimin yüksek 
olmasını sağladı. Ben bu hayatta 
bir şeyleri başarmışsam ailemin 
sayesinde. Onlara minnettarım.

Anneliğin temelinde fedakarlık 
ve cefakarlık olduğu artık bilinen 
bir gerçek. Sizin yaşamınız da 
ebeveynlerin büyük fedakarlıklar 
göstermesi gereken bir yaşam. 
Bu bağlamda annenizden nasıl 
fedakarlıklar gördünüz, bizimle 
paylaşır mısınız?

OKAN 
CiHAN
İnsan bazen sahip olduğu nimetlerin farkı-
na varamaz. Dünya hayatı, insanı olumsuz 
düşüncelere iter de iter. Hiçbir şey için ümit-
vâr olunmaz, hiçbir fiil için takât kalmaz. 
Böylesi bir hayata devam ederken birden 
önünüze umut dolu, pırıl pırıl ve çalışkan 
bir gencin haberi düşer. Kolları tutmasa 
da hayata sımsıkı sarılan, ayakları tutmasa 
da yere sağlam adımlarla basan bu genç, 
sizi tüm sahip olduklarınıza rağmen yap-
madıklarınızdan utandırır. %98 engelli 
olarak dünyaya gelen Okan Cihan, azmiyle 
bizim geleceğe ve gençliğe dair umutlarımızı 
çiçeklendirdi. Dişleriyle kalem tutarak yaptığı 
çizimlerle inşaat mühendisi olan Okan Ci-
han’ı sizin de tanımanızı istedik ve kendisi-
yle kıymetli bir röportaj gerçekleştirdik…

Annem en basit tabirle benim 
elim, ayağım. Benim çoğu temel 
ihtiyaçlarımı annem gideriyor. Her-
kesin annesi fedakardır. Fakat be-
nim annem asansör olmadığında 
beni sırtına alıp 5. katlara çıkaran, 
eli öpülesi bir kadın. Ve yüzünde 
hiçbir zaman bıkkınlık, usanmışlık 
görmedim. Bu başlı başına bir 
cefakarlık değil mi? Onun hakkını 
asla ödeyemem...

Eğitim hayatınızı üniversite 
mezuniyetiyle taçlandırdınız. 
Peki bu süreçte karşılaştığınız 
en büyük zorluk ne oldu?

Eğitim hayatımın bazı dönem-
lerinde okulumun asansörü bo-
zuktu veya yoktu. Sınıfıma 
annemin sırtında gidiyordum. 
Teneffüse çıkamıyordum. Bunun 
gibi zorluklar yaşadım.

El ve ayaklarınızı kullanama-
manız belli ki sizin için eğitim 
anlamında bir engel oluştur-
mamış. Asıl engel zihinlerde 
diyebilir miyiz?
Tabii ki... Örneğin ben ellerimi 
kullanamıyorum fakat kalemi 
dişlerimle tutarak yazı yazabili-
yorum. Dudaklarımla bilgisayar 

kullanabiliyorum. Aynı şekilde 
telefonu da... Yürüyemememe 
rağmen kar kış demeden akülü 
tekerlekli sandalyemle oku-
la gidip geldim. Ben kendimi 
zihnimde bitirseydim bunların 
hiçbirini yapamazdım. Eğitim 
hayatımda da başarılı olamazdım. 
O yüzden asıl engel zihinlerde...

Son derece azimlisiniz. Mühen-
dis olma yolunda sizi motive 
eden temel şey neydi?
Bakın ülkemizde bazı yapılar en-
gelliler için yaşanılabilir değil. Bazı 
yapılarda engelli rampası dahi yok. 

Ben bizlerin özgürce hareket ettiği 
yapılar hayal ettim. Bu yüzden 
inşaat mühendisi olmaya karar 
verdim.  

Şimdilerde üniversite mezu-
nu olmak diploma avcılığına 
dönüşmüşken gençleri yeniden 
üreten ve düşünen bireyler 
haline getirmek sizce ne ile 
mümkün olur?
Evet, bu durum ülkemizin kanayan 
yarası. Gençlere yeteri kadar imkan 
tanınmıyor. Çoğu üniversite mezu-
nu genç işsiz. Bilim ve teknolojiyi 
en iyi takip eden grup gençler. 
Onların düşüncelerine önem veril-
meli, üretim yapmaları sağlanmalı. 
Çünkü tekdüze çalışmalar ve 
sadece el becerisini geliştiren 
yaklaşımlarla yarının dünyasında 
yaşayacak insanların beklentilerine 
cevap vermek mümkün değil.

Sağlığı yerinde olmasına ve 
elinde her türlü imkan bulun-
masına rağmen elindekilerin 
kıymetini bilmeyip vakitler-
ini boşa harcayan gençlere, 
dergimiz aracılığıyla ne gibi 
tavsiyelerde bulunursunuz?
Buna Benjamin Franklin’in bir 
sözü ile cevap vermek istiyorum: 
‘‘Yaşadığın hayatı seviyor musun? 
O zaman, zamanını boşa harcama 
çünkü hayatın yapı taşı zaman-
dır.’’ Sağlıklı olmanızın kıymetinin 
farkına varın. Düşünün, üretin 
ve hayatınızdan şikayet etmeyin. 
Çünkü sizin şikayet ettiğiniz hayat 
başkalarının hayalleri...

Bundan sonrası için 
hayalleriniz neler?                                                                                        
Artık inşaat mühendisiyim. Şu 
ana kadar mesleği icra etme 
fırsatım olmadı. Birçok yere öz 
geçmiş bırakmama rağmen cevap 
alamadım. Bu dergi aracılığıyla 
yetkili kişilerden bu konuda yardım 
bekliyorum. (Röportajı yaptıktan 
kısa bir süre sonra Okan Cihan’ın iş 
bulduğu haberini aldık ☺)

Röportaj: Mehtap Efesoy
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4 GÜN:
KİJİ (KİZCH)

Muhteşem Doğa İçerisinde 
Yılanlarla Dolu Bir Yaşam 
Gece boyunca pırıl pırıl gün ışığında, 
saatlerce Avrupa’nın en büyük 2. 
gölü olan Onega üzerinde yol alarak, 
60. paraleldeki Dünya Kültür Mirasları 
listesinde yer alan Kiji Adası’na 
vardık. Rehberimiz bize taş döşene-
rek oluşturulmuş yollardan yürüme-
memizi, yeşillikler içinde yılanların 
çok olduğunu, tam çiftleşme mev-
siminde olduğumuz için rahatlarını 
kaçıranları soktuklarını, çoğunun 
zehirli olması nedeniyle tehlikeli ol-
duklarını anlattı. Rehberimiz “Doğa 
her zaman kendi dengesi içinde 
harikaydı. Ne zaman ki insanoğlu işe 
karıştı, dengeler bozuldu. Eskiden 
çoğalan yılanları kartallar yiyerek 
dengeyi sağlıyorlardı. İlaçlama-
lar sonunda kuşların yok olması, 
yılanların çoğalmasına neden oldu. 
Kırlarda yürümekten çekinmeyen 
insanoğlu, bu güzelim kırlarda 
yürüyemez hale geldi.” dedi. Bu an-
latılanlardan ürküp korktum. “İnsan-
ları yılan sokunca ne yapıyorsunuz?” 
diye sordum. “Her evde yine buranın 
otlarından hazırlanmış panzehirler 
var. Anında yılan sokmasına 
müdahale edilirse sorun kalmıyor.” 
dedi. Rehberimiz anlatırken göz 
alabildiğine dümdüz ve yemyeşil 
çayırlar, bir anda yılan korkusunu 
sildi. Hayatımda gördüğüm en büyük 
şiirsel yeşillikti. Her taraf tazecik 
çimdi. Allah’ım bu nasıl güzellikti, 
insanın içine güzellikler dolduruyor, 
huzurların en güzelini veriyordu. 

Tek Bir Çivi Dahi Çakılmadan 
Yapılan 300 Yıllık Kilise 
Kilometrelerce yol aldıktan sonra 22 
kubbesiyle peri masallarını andıran 
Tecelli Kilisesi’ne vardık. Bu kilisenin 
en büyük özeliği hiç çivi çakılmadan, 
huş ağacından, geçmeli olarak yapıl-
masıydı. 1713 yılında yapılan bu kili-
senin ham maddesi olan huş ağacı, 
doğal rengini kaybetmiş, gümüş 

rengini almış, pırıl pırıldı. Bana huş 
ağacından yapıldığını söylemeseler, 
parlak metalden yapılmış derdim. Bu 
kilisenin avlusunda bulunan ve 16 
kubbeli olan daha küçük kilisenin, 
Kışlık Kilise olduğunu öğrendik. 
Kilisenin estetiği hepimizi mest etti. 
Kiji (Kizhi) Adası’nı ve onun en büyük 
özelliği olan Tecelli Kilisesi’ni göre-
bilmek için Onega Gölü üzerinde 
saatlerce yol aldık. Onega Gölü üze-
rinde, küçük küçük yemyeşil yüzlerce 
adasıyla doyum olmaz güzellikler 
sergiliyordu Kiji.

Kiji’nin Geleneksel Köy Evleri 
Kiji’de köy evlerini ziyaret ettik. Köy 
evine girince iki kapılı büyük antreyle 
karşılaştık. Sağdaki kapıyı açınca ko-
caman bir oda vardı. O oda; salondu, 

yatak odasıydı, yemek 
yedikleri, yemek pişir-
dikleri, kilim dokuduk-
ları, aynı zamanda dua 
ettikleri kutsal bir yerdi. 
Salonun sol köşesinde 
Meryem Ana’nın küçük 
heykeli vardı, burası 
tapındıkları köşeydi. 
Girişin sağ tarafında 
kocaman kuzine bir 

soba vardı. Sobanın üzeri tuğlalarla 
örülerek kalınlık verilmiş, onun üze-
rine de yatak serilmişti. Bu yatağın 
çocuklar için olduğunu öğrendik. 
Bu alan birkaç çocuğun yatabileceği 
kadar büyüktü. En sıcak köşe çocuk-
lar içindi. Rehberimiz; 6 ay karanlığa 
bürünen kutup bölgesinde gölün ve 
çevresinin buz tuttuğunu, dondu-
rucu soğukların hüküm sürdüğünü; 
burada kalan halkın, kışın dondurucu 
soğuğundan korunmak için ısıyı hiç 
düşürmek istemediklerini, o nedenle 
de iç içe yaşadıklarını anlattı. Yine 
sağ tarafta dip köşeye doğru evin 
hanımının ve eşinin yatağı, sol tarafta 
girişte büyük annenin yatağı, yatağın 
önünde örgü tezgahı, bebeğin 
beşiği, salonun tam ortasında da 
yemek masası vardı. Antrenin 

Batmayan güneş, 
kilometrelerce 
uzunluktaki nehirler, 
sonsuzmuş izlenimi 
veren deniz ve 
hayat veren ormanlar… 

BEYAZ GECELER
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 keşfet-
mek 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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sol tarafındaki oda, hayvanların 
barınağıydı, erkeklerin av aletlerini 
yaptıkları malzemelerin bulunduğu 
(rende, gönye, falçata, vb.) yerdi. 
Ayrıca kışın avlanmak üzere yapılan 
aletler, buz üzerinde kullanacakları 
kızaklar, donan gölden balık avlaya-
bilmek için zıpkınları bulunuyordu. 
Rehberimize girişte köşede pırıl pırıl 
duran yuvarlak taşları sordum. “İyi 
ki sordunuz hocam, onlar banyo 
taşları.” dedi. Ben ve arkadaşlarımın 
bir şey anlamadığını gören reh-
ber, “Hocam bu taşlar çabuk ısınır, 
köylüler bu taşları ısıttıktan sonra 
üzerine su dökerler, oda hamam gibi 
olur ve banyolarını yaparlar. Bura-
da av araç-gereçleri yapan, ayrıca 
masa-sandalye yapıp satan köylü 
erkekleri de kışın bu taşlarla ısınırlar.” 
dedi. Yılanların artması nedeniyle, 
köylülerin hayvanlarını yılansız ada-
lara götürüp beslediklerini, havalar 
soğuyunca da tekrar evlerine getir-
diklerini anlattı. Saat 11.00’de 
gemimiz Goritsi’ye hareket etti.  

5.GÜN: 
GORİTSİ 
Sabah kahvaltısından sonra 12.00’de 
Goritsi’ye vardık. Aziz Kiril Manas-
tırı’nda azizler hakkında bilgi 
aldık. (M.S. 9. yüzyılda Selanik’te 
doğan Kiril ve Metodius kardeşler, 
Hristiyanlığı 

yayabilmek için Glagolitic alfabe-
sini geliştirmiş ve bugünkü Kiril 
alfabesini oluşturmuşlar. Bugün 
pek çok Slav ülkesinde; Balkanlar-
da, Rusya’da, Ukrayna’da bu alfabe 
kullanılıyormuş. Bu iki havari kardeş, 
kutsal kabul edildikleri için de aziz 

ilan edilmişler. Manastırı gezdikten 
sonra hep beraber Kiril kasabasını 
da gezip gemimize döndük. Günün 
her saatinde güneşlenme imkanı 
veren bir iklimdeydik. Beyaz geceleri 
yaşıyorduk, bembeyaz geceleri...

6.GÜN: 

YAROSLAVL
Adak Kilitleri, Meyveli Rus Çörekleri 
ve Merasimle Açılan Köprüler

Saat 15.00’da gemimiz Yaroslavl’a 
vardı. Otobüslerle tura başladık. 
Önce Transfigürasyon Manastırı’nı, 
sonra şehir merkezini gezdik. Volga 
ve Kotorolsol nehirlerinin birleştiği 
kordonda gezintiler yaptık. Kordon 
boyunca demir korkuluklara asılmış 
binlerce kilit dikkat çekiciydi. Reh-
berimizden bu kilitlerin adak kilitleri 
olduğunu öğrendik. Verilen serbest 
zamanda, nehirlerin kıyılarına kurul-
muş hediyelik eşya dükkanlarından 
alışverişler yaptık. Yemyeşil ortamda-
ki kafelerde vişneli, böğürtlenli Rus 
çöreklerinden yedik. Rusya’nın her 
şehrinde olduğu gibi Aziz heykelleri 
ve üçleme (Tanrı, Tanrı’nın oğlu İsa, 
Kutsal Ruh) heykelleriyle karşılaştık. 
Tekrar gemimize döndük. Gemimiz 
saat 19.00’da hareket etti. 

Her zaman olduğu gibi, 
gemimiz hareket halindeyken 
akşam yemeğimizi yedik. 
Yemek sonrası soluğu güver-
tede aldık. Hala gökyüzü pırıl 

pırıl aydınlıktı; biz doyum olmaz 
yemyeşil doğayı izlerken Filiz’in 
çayları, kurabiyeleri ve güzel sesiyle 
keyifli dakikalar geçiriyorduk. 
Gemimiz yol alırken köprülere 
rastlıyorduk. Üstünden yol geçen 
köprülerin açılması büyük merasim-

di. Bir köprünün iyice açılması en az 
15 dakikayı alıyordu. Yüzlerce kayık, 
motor, küçük gemiler köprünün 
açılmasını bekliyor, açılan köprüden 
geçenler büyük çığlıklar atarak o anı 
şenlik havasına soku-
yorlardı. Motorlar arası yarışmaları 
da izliyorduk. Çok heyecan verici bir 
olaydı. Yol boyunca birkaç köprüye, 
her köprüde de aynı heyecana rast-
ladık. Yüzlerce kayık su yüzeyine renk 
ve coşku katıyordu. Rehberimi-
ze, “Her köprü açılışında nasıl oluyor 
da bu kadar deniz taşıtı oluyor?” 
dediğimde, “Hocam buranın halkı 
6 ay süren gecenin acısını çıkarıyor. 
Köprülerin altından geçmek en 
büyük etkinlik. Onlar hiç durmadan 
köprüden köprüye koşuyorlar, en 
büyük eğlenceleri bu. Günlerce uyu-
madıkları oluyor” dedi.

7.GÜN:
UGLİCH
Sabah kahvaltısını yaptıktan sonra 
08.30’da Uglic’e vardık. Başlangıç 
tarihi 937 yılına giden, Rusya’nın en 
eski şehirlerinden biri olan, Yukarı 
Volga üzerinde kurulmuş olan bu 
şirin şehirde yürüyerek şehir turu 
yapmak büyük keyifti. Eski Kremlin 
Meydanı’ndaki Transfigürasyon 

Kilisesi ve Kan Kilisesi’ni izlemeye 
gittik. Kilise mavi renkli 5 kubbe-
den oluşuyordu. Bu kilise minik 
Dimitri adına yapıldığı ve masumi-
yeti ifade ettiği için kubbeler mavi 
renkliydi. Kilisenin akustiği harikay-
dı. XIX. yüzyılda yapılmış vitraylara 
hayran olduk. İç dizaynında da 
Dimitri’nin ölümünü anlatan re-
simler vardı. Kilisenin yakınlarında 

ayrıca XV. yüzyılda Küçük Dimitri’nin 
annesi Mariya Nagaya adına yapılmış 
kilise vardı. 

Korkunç Bir Cinayete 
Şahitlik Eden Kan Kilisesi
Rus tarihinin en önemli olaylarından biri Uglich’te 
yaşanıyor. Korkunç İvan’ın 9 yaşındaki oğlu Dimitri, 
Kan Kilisesi’nin bulunduğu yerde boğazı kesilmiş 
bir vaziyette bulunuyor (1591). Hanlığın son varisi 
olarak bilinen çocuğun ölümü ayaklanmalara 
neden oluyor. Oğlu öldürülen Korkunç İvan, 
ayaklanan halkı bastırmak için büyük bir katliam 
yapıyor. Korkunç İvan’ın halkına yaptığı işkenceleri 
yüreğimiz burkularak dinledik. Dimitri’nin öldüğü 
yerde; 1692 yılında Kan Kilisesi’nin yapımına 
başlanıyor. Bu kilisenin yapımı 1772 yılına kadar 
devam ediyor. Kilisenin 1730 yılında yapılmış çanı; 
güzelliğinden ve sağlamlığından hiçbir şey kaybet-
memiş bir vaziyette hala duruyor. Hikayesinden 
etkilenip üzüldüğümüz, estetiğine hayran olduğu-
muz bu kiliseyi hepimiz çok beğendik. 

Korkunç İvan’ın ölümünden sonra onun ilk eşin-
den olan oğlu Fedor tahta geçiyor. O ölünce de 
Fedor’un çocuğu olmadığı için, onun ölümünden 
sonra Rurik Hanedanlığı’nın sonu geliyor. Onun 
yerine kayınbiraderi (çar olmak için can atan) Boris 
Godunov başa geçiyor. Boris Godunov  XIV. yüzyıl-
da Hristiyanlığa geçen Türk asıllı Çet Mirza’nın 
torunlarından. 

Serbest zaman yine alışveriş merkezlerine yakın 
yerlerde verildi. Benim için parklarda gezmek 
dünyaya bedeldi. Volga turunda yeşile gerçek-
ten doyduk. Gezdiğimiz tüm şehirler, kasaba-
ların yeşillikler içindeki rengarenk boyalı evleri, 
doyumsuz güzellikler sergiliyordu.  Saat 12.00’da 
gemimize döndük. Gemimiz artık son durağı olan 
Moskova’ya doğru yol aldı. Moskova’ya yak-
laşırken gemi 16. asansöre girdi. Artık asansörlerin 
peşinden koşmuyor, olayı doğal karşılıyorduk. 
Bundan önce 15 asansörle yukarı kaldırılmıştık. St. 
Petersburg’tan bu yana asansörler sayesinde 230 
metre yükselerek Moskova’ya vardık. Moskova’ya 
yaklaştığımızda 02.00’da hava kararmıştı. Artık 
beyaz gece bitmiş, kutup dönencesinden hayli 
uzaklaşmıştık. Güvertede üşümeye başlamıştık, 
oturabilmek için sırtımıza şal alıyor, hırka giyiyor-
duk. Doğadaki şaşılası dengeye saygı duyuyor, bu 
olayları bana yaşattığı için Allah’a dua ediyordum. 

8.GÜN:MOSKOVA – İSTANBUL
Bu arada gemimiz Moskova iskelesine yaklaşmıştı. Gemi persone-
liyle vedalaştık. Valizlerimizi, bizi bekleyen özel otobüse yükleyip 
şehir turu yaptık. Turda; Leningrad Caddesi, Avrupa’nın en yüksek 
binalarından biri olan Triumph Palace, Tverskaya Caddesi, Parla-
mento Binası, Bolşov Tiyatrosu, Lubyanka Meydanı, KGB Merkez 
Binası, Kızıl Meydan, Gum Alışveriş Merkezi’ni (bu merkezden bolca 
St. Petersburg sulu boyaları aldım) dolaştık. Şehir turunun ardından 
Kremlin Meydanı’nı doyasıya gezdik. Her turisti etkilediği gibi bizi 
de etkileyen bir meydanda, Rus mimarisinin en güzel katedralleri-
nin yanı sıra Lenin’in mezarını ziyaret ettik. 

Daha sonra Novodevichy Mezarlığı’nı (Rahibeler Manastırı) ziyaret 
ettik. Novadavichy Manastırı’nın, birçok manastır kompleksinden 
oluştuğunu öğrendik. Mezarlık, tıpkı bir müze gibiydi; yemyeşil, 
rengarenk çiçekler arasında, ölen kişinin özelliğine göre yapılmış 
heykellerle doluydu. İnsana sanat galerisinde geziyormuş hissi 
veriyordu. Bizim için önemli olan Nazım Hikmet’in mezarıydı. Ruslar, 
Nazım Hikmet’e ayrıcalık yapıp birkaç yolun birleştiği bir noktada, 
güzel bir alana, heykelle süslü bir mezar yapmışlar. Mezarın üzeri 
yeni koparılmış çiçeklerle doluydu. Öğrendik ki onun mezarı, torunu 
ve sevenleri tarafından sürekli ziyaret edilir, kışın ve yazın her an 
taze çiçekler bulunurmuş. 

Mimarisiyle Göz Kamaştıran Moskova Metroları 
Uçağımızın kalkmasına birkaç saat vardı. Tur rehberimizden bizi 
metrolara götürmesini rica ettik. Rehber ,“Size birçok galeri gezdi-
ririm, yalnız benim gibi koşacaksınız. Birinizin geride kalması sorun 
yaratır, razı mısınız?” dedi. Biz de ”evet” dedik. Hep beraber trenlere 
bindik. Trene binmeden önce rehber, “Arkadaşlar sayıyorum. 3 durak 
sonra ineceksiniz, beni takibi hiç bırakmayacaksınız” dedi. Trenden 
inip yan taraftaki galeriye geçtik. Aman Allah’ım ışıklar içinde yüz-
lerce avizenin yer aldığı bir ışık cennetindeydik. Rehberimiz, ‘’Beni 
takip edin!” deyip bizi başka bir trene bindirdi. Yine üç durak sonra 
indik. Bu sefer bronzdan dökülmüş heykel galerisindeydik. Aklımız 
başımızdan gidecekti. Rehberimizin haydi işaretiyle başka bir kanal-
daki trene daha binip 3 durak sonra indik. Rusya’nın tarihini anlatan, 
yağlı boyalarla yapılmış, tablo ve fresklerden oluşmuş galerideydik. 
Tablolara doyamadan yine başka bir trene binip Mozaik Galerisi’nde 
indik. Rus köylüsünün yaşamını anlatan harika mozaiklerdi. Sonra 
çini, sonra fresk vb. birkaç galeriyi daha koşarak izledik. Moskova 
metrolarına hayran kaldık. Zamanımız azdı, yorgunduk. Bu koştur-
macayı severek yaptık. İyi ki evet demişiz, iyi ki galerileri gezmişiz. 
Rehberimiz bizi havaalanına kadar getirdi. 23.35’te uçağımız İstan-
bul’a doğru havalandı. Saat 01.25’te İstanbul havaalanında olduk. 
Arkadaşlarımla vedalaşıp zenginleşmiş olarak evime döndüm. Bu 
turun insana kattıkları ömre bedeldi.

Gülseren Sönmez
Fotoğraflar: Murat Özsoy
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PROF. DR.

Derman
Çiçek 

Sanata adanmış, sanatla bezenmiş bir 
hayat… Zarafeti, naiflik ve maharetiyle sa-
natını ileriye taşıyan bir isim Fatma Çiçek 
Derman. Sabır, sebat ve muhabbetle icra 
ettiği tezhip sanatını; güzel bir insan ola-
bilmek için vasıta olarak gören müzehhibe 
için sanatın nihai gâyesi, ahlakı bezeye-
bilmek… Zira kabiliyet, Allah’ın bir lütfudur; 
sanat ise başlı başına bir 
emanettir. Sanat bize 
edepli olmayı, benlik 
kaygısı gütmemeyi 
öğretir. İşte yarım 
asırdan fazla bir 
süredir tezhip sanatını 
öğrenmek ve öğret-
mekle meşgul olan, 
hakiki bir sanatçının 
gönül dağarcığından 
yansıyanlar… 

HÜNER, SANATI HÂL EDİNEBİLMEKTİR

Türkiye’nin Tezhip Alanındaki İlk Kadın Profesörü 
Fatma Çiçek Derman’ın hikayesi üniversite sınavını ka-
zanamamasıyla başlar. Hayatının akışını değiştiren bu 
olay, bambaşka bir kapı aralar ona. Ömrünü Türk bezeme 
sanatına vakfeden, hocaların hocası olarak bilinen Ord. 
Prof. Dr. Süheyl Ünver ile kesişir yolu ve 22 ay boyun-
ca Hoca’nın yardımcılığını üstlenir. Bu süreçte hem aynı 
üniversitede sanat tarihi bölümünü kazanır hem de Dr. 
Süheyl Ünver’in atölyesinde tanıştığı Prof. Uğur Derman 
ile hayatını birleştirir. Anne olunca çalışma hayatı da tahsil 
hayatı da yarım kalır. 20 yıl boyunca üç oğlunun bakımları 
ve eğitimleriyle bizzat ilgilenir. Çıkan aftan yararlanarak 
üniversiteye döner ve lise mezuniyetinin üzerinden tam 
20 yıl geçmişken, 1982 yılında üniversiteden mezun olur. 
Geçen üç yılın ardından gelen bir teklifle, Marmara Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde hocalık yapmaya başlar. 
Evde geçirdiği yirmi yıl boyunca tezhipten hiç kopmayan 
müzehhibe, Muhsin Demironat’tan bir, Rikkat Kunt Hoca 
Hanım’dan ise tam on yıl boyunca özel dersler almıştır. Bu 
sebeple üniversitede uzman olarak çalışmaya başlar ve 
bölümünün ilk kadrolu hocası olur. Doçentliğini de alan Der-
man, 57 yaşındayken alanında ilk kadın profesör unvanına 
sahip olur. Halen Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
dekanı olarak çalışma hayatına devam etmektedir.
                                  

Özelde tezhip, genelde ise 
geleneksel sanatlar sizin için 
ne anlam ifade ediyor?
Sanat, insana hayat verir, ama 
neticeye varmak isterseniz sizin 
de ona hayatınızı vermeniz 
icap eder. İnsan hayatı sınırlıdır, 
ancak sanat sonsuzdur. Hayat 
boyu öğrenmek ve öğretmekle 
sanatımıza hizmet edeceğimize 
inanıyorum. Sanat, hayatı 
zenginleştirir ve güzelleştirir. 
Tezhibe gönlünü ve hayatını 
veren biriyim ve bu sanatlara 
geleneksel yerine “gelenekli” 
denilmesini tavsiye ediyorum.

O halde biz de gelenekli 
diyelim. Gelenekli sanatlarımı-
za ilgiyi nasıl görüyorsunuz, 
geleceğe taşınması ile ilgili 
yapılan çalışmalar sizce yeterli 
mi?
Günümüzde bu sanata göste-
rilen ilgi yoğun. 1960’lı yıllar-
da “tezhip” dediğimiz zaman, 
“Efendim ne dediniz ?” diye 
kelimeyi tekrarlatırlardı. Bugün 
geniş bir kesim tarafından 

biliniyor, tanınıyor. Klasik kaide-
ler korunarak bugünün an-
layışıyla yapılan yeni tasarımları 
görmek beni memnun ediyor.

Yurtdışında çeşitli panel ve 
konferanslarda ülkemizi temsil 
ettiniz. Uluslararası camiada 
tezhip sanatı nasıl karşılık 
buluyor ve nasıl geri dönüşler 
alıyorsunuz?
Tezhip sanatı bize has olan millî 
sanatımızdır, bu sebeple, yurt 
dışında büyük alakayla takip 
edildiğine şahit oluyorum. 
Yabancılar, bilmedikleri, farklı 
sanatları görüp öğrenmeği ter-
cih ediyorlar. Eğer uygulamalı 
sergiler açıp belirli saatlerde 
yapılışını göstermişsem hayran-
lıkla seyrediyorlar. 

Geleneksel sanatlarda us-
ta-çırak usulü vazgeçilmez 
kabul edilir. Siz bu metodu 
kabul ediyor ve uyguluyor 
musunuz? 
Sanattan gâye, insan yetiştir-
mektir. Yine güzel bir 

atasözümüz vardır: İnsan, 
insanın gölgesinde yetişir. 
Sanat vasıtadır, öğrenci 
ustasının yanında “insan” 
olmayı öğrenir. Benlikden uzak 
kalmayı, tevazu sahibi olmayı 
ve sanatının kendisine emanet 
olduğunu unutmaması gerek-
tiğini yine ustasından öğrenir. 
Çırak bu sanatın, kendisine bir 
zaman için verildiğini ve hizmet 
için kullanması gerektiğini 
bilmelidir.
Ben de bu öğrenim biçiminin 
devamı için elimden geleni 
yapıyor ve hâlen uyguluyorum. 
Her usta evvelce çırak idi, ama 
her çırak ilerde usta olamaz. 
Anlatmak istediklerimin 
özetidir. Kimin çırak kalıp kimin 
usta olacağını da zaman göste-
rir. Tarihte hiçbir zaman maddi 
alış-veriş, hoca-talebe arasına 
girmemiştir. Para söz konusu 
olmamıştır. Esas olan muhab-
bettir, çünkü hocanın değeri 
parayla ölçülemez. Bu, sadece 
gelenekli sanatlarımıza has bir 
özelliktir ve hocaya tâbi olmak 
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taba bile sığdıramamışken 
iki satırla nasıl 
anlatabilirim?

‘’Sanatınızı üzerinizde 
taşıyın’’ vecizesi ne ifade 
ediyor sizin için? 
Sanat, sanatkârda tanınır 
diye güzel bir atasözümüz 
var. Eğer bir toplu-
luğa girdiğiniz zaman, 
yürüyüşünüz, hal ve 
tavrınız ile davranışlarınızla 
sanatla uğraştığınızı etrafa 
hissettirebilirseniz, bunu 
başarmışsınız demektir. 
Bence hüner, sanatı hâl 
edinebilmektir. 

Sanatçı adaylarına, özel-
likle tezhipte ilerlemek 
isteyen kişilere ne tür 
öğütleriniz olur? 
Sanatı, edebiyle birlikte 
öğrenmelerini, benliklerini 
araya koymadan, sanata 
hizmet aşkıyla çalışmalarını 
tavsiye ederim. Tarihte, sey-
retmeye doyamadığımız 
şaheserlerin altına imza 
koymadan, kendilerini 
tanıtmadan eserler veren 
nice müzehhibimiz var. 
Bu mahviyetkârlığın 
günümüzde zerresini bula-
bilirsek ne mutlu bize…

Sanattan 
gâye, insan 
yetiştirmektir.

Röportaj: Zeynep Yılmaz
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gerekir. Bugün de bunu devam 
ettirmek gayreti içindeyiz.

Süheyl Ünver’in tezhibe 
başlamanızda ve sanat 
yaşantınızda nasıl bir 
etkisi oldu?
Dr. Süheyl Ünver Ho-
cam tezhip sanatını 
bana tanıtan, sevdiren 
ve ilk derslerimi aldığım 
bir mübarek insandır. 
Benim hayatıma yön veren 
büyüğümdür. Vefatına kadar 
kopmadan devam eden ho-
ca-talebe münasebetimize çok 
şey borçluyum.

Tezhip sanatının olmazsa 
olmazı nedir, bir eser icra
ederken hangi hususlara 
dikkat ediyorsunuz? 
Sanatta devam esastır, sabır ve 
azim gerektirir. Zira fırça nazlıdır, 
ihmâle gelmez. Bir eser hazır-
larken daha evvel yapmadığım 
farklı bir çalışma olmasına, seyre-
dene huzur vermesini sağlama-
ya ve sanatımın güzelliklerini 
göstermeye çalışırım. Ancak 
kıvamında ve yeterince yapılan 
tezhip çok daha tesirli olur. “Bunu 
da biliyorum, bunu da yaparım” 
iddiasıyla doldurulmuş bir çalış-
ma, boşa emektir. 

“Sanatın en zor tarafı ahlakı 
bezeyebilmek” şeklinde bir 
ifadeniz var. Sanatın ahlakla 
nasıl bir bağı var?
Sanatta asıl hedef, sanatın 
yardımıyla kendi kendimizi 
bezeyebilmek, yani bu güzel-
likleri, üzerimizde taşıyabilmektir. 
Kötü huyları yok edebilmek, 
kendimizi terbiye edebilmek 
zordur ve ancak sanat vasıtasıyla 
hocanın rehberliğinde neticeye 
varılabilir olduğunu anlatmaya 
çalışıyorum.

Tezhibin dünü ve bugünü 
düşünüldüğünde en çok rağbet 
gördüğü dönemlerin özelliği 
nedir? 

Devletin ekonomik durumu 
ve devlet büyüklerinin bu 
sanata verdiği değer, sanata 

rağbeti artırır. Mâlum; Ma-
rifet iltifata tâbidir. Müşterisiz 

meta’ zâyidir.’

Rikkat Kunt Hoca Hanım, 
icazetinizi aldığınız çok kıymetli 
bir müzehhibe. Okuyucularımı-
za kıymetli hocanızdan 
bahseder misiniz?
Rikkat Kunt hocam benim tam 
on sene kapısını çalıp kendisin-
den feyz aldığım muhterem bir 
İstanbul Hanımefendisiydi. 2012 
yılında Marmara Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 
emekli olduğum sene, hocam 
hakkında bir kitap yazmaya 
karar verdim. Yoğun bir çalış-
ma neticesinde, hayatı, sanatı, 
sanata bakışı, akademi yılları ve 
eserleriyle mülâkatlarını bir araya 
getirip resimlerle bezeyerek 
hazırladığım kitap, 2013 yılında 
Kubbealtı Akademisi tarafından 
yayımlandı. 2015 yılında da 
İngilizce özet ve ilâvelerle ikinci 
baskısını yaptı. Ben hocamı bir ki-



BAYILTAN 
SANAT ESERİ 
GELMİŞTİR!

Şimdi efendim öyle Şeyma Subaşı’nın kitabının(!) 
imza gününde kendinden geçen genç kızın duygu 
değişimi olarak ifade edemesek de sanat eserleri 

karşısında ciddi ciddi bayılan, kendinden geçenle-
rin bir hastalığı var. İsmi de gayet fiyakalı: 

Stendhal Sendromu. Kimdir, neyin nesidir bu 
hastalık, sadece entelleri mi vurur? 

Gelin hep beraber öğrenelim.

Ruhunuza işleyen tınıları olan bir 
müzik dinlediğinizi düşünün ya da 
dokunaklı bir film izlediğinizi, bir 
müzede sergilenen eseri seyret-
tiğinizi ya da bir tiyatro gösteri-
sinde bulunduğunuzu mesela. 
Şimdi bir tık öteye gidin ve tüm bu 
sanat eserlerinin güzelliği karşısın-
da heyecandan bayıldığınızı, o 
da yetmezmiş gibi halüsinasyon 
gördüğünüzü hayal edin. ‘’N’aptın 
canım, o kadar da değil!’’ dediğinizi 
duyar gibiyiz. Gayet ciddiyiz sayın 
sanatseverler! Eğer yeterince üst 
düzey bir sanat aşığı iseniz her an 
siz de bu hastalığa yakalanabilir-
siniz. 

Stendhal Sendromu, kişinin 
sanat eserlerinin aşırı ihtişamı ve 
büyüleyiciliği karşısında kendin-
den geçme, bayılma, sersemlik, 
algı bozukluğu, panik atak gibi 
semptomlar gösterdiği psikomatik 
bir hastalık. Yüksek dozda sanata 
maruz kalıp tabir-i caizse sanat 
zehirlenmesi yaşayan kişiler için 
bu terim kullanıyor. Üstelik öyle 
aman canım geçer hastalıkların-
dan da değil. Kalp çarpıntısı, 
düşme, bayılma, halüsinasyon, baş 
dönmesi, algılamada güçlük gibi 
belirtilerle ortaya çıkıyor. Hastalık 
ilerlediğinde ise ciddi psikolojik 
rahatsızlıklar görülüyor. İlk duy-
duğunuzda sanat galerilerinden 
çıkmayan fularlı amcaların hastalığı 
gibi görünse de bu sendromun tıp 
tarafından kabul edildiğini hatır-
latalım. Film, müzik, tablo, kitap, 
konser ve her türlü sanat eseri 
bu sendromun kapsama alanına 
giriyor. Sendrom sadece sanat 
eserlerine duyulan hassasiyetle 
ortaya çıkmıyor. İnsanlar -güzel bir 
gün batımı gibi- doğal güzelliklerle 
hemhal olduklarında da zuhur 
edebiliyor. Etkilerinin nispeten kısa 
sürmesi ve genellikle tıbbi müda-
hale gerektirmemesi ise sanattan 

soğumamak için önemli bir detay. 
Son yıllarda turist hastalığı olarak 
ifade edilse de bu garip sendro-
mun en çok yaşandığı ülke olarak 
Fransa olarak gösteriliyor. Bunun 
yanında Roma ve Floransa’da da 
sanat müzelerini gezen insan-
lar zaman zaman sanat eserleri 
karşısında yığılıp kalabiliyormuş. 
Bu yüzden turistlere yakın yerlerde 
ambulans bekletiyorlarmış. Hal 
böyle olunca hastalığın bir diğer 
ismi Floransa Sendromu olarak 
literatüre geçmiş. 

Gelgelelim bu hastalığın ismine; 
19. yüzyıl Fransız realist yazarların-
dan Stendhal’ın ismiyle anılan 
bu sendromun bir hikayesi var 
elbette. Stendhal, 1817’de Floran-
sa’yı ziyareti sırasında, Michelange-
lo, Machiavelli ve Galileo Galilei’nin 
mezarlarının bulunduğu Santa 
Croce Bazilikası’nı gezmiş ve Giot-
to’nun freskleriyle süslü bazilikayı 
gördükten sonra yaşadıklarını 
şu sözlerle aktarmış: “Floransa’da 
olmaktan, o muhteşem insan-
ların anıtmezarında dolaşmaktan 
kendimden geçmiştim. Bu yüce 
güzelliğin düşüncesi beni avuçları 
içine almıştı. Bir an ilahi hislere 
gömüldüm. O an her şey ruhuma 

sahicilikle hitap etmeye 
başladı. Ah, keşke unutabil-
sem. Kalbim hızla atmaya 
başlamıştı. Hayat gözlerimin 
önünden çekilmişti. Yürürken 
yere yuvarlanıp gitmekten 
korktum.” Dememiz o ki sanat 
eserleri karşısında nutku 
tutulan Stendhal’dan sonra 
bu sanatsal duygulanıma 
Stendhal Sendromu ismi 
verilmiş. 

Bu sendromu karakterize 
eden semptomlar her bi-
reyde ortaya çıkabilir gayet 
tabii. Ama sanatın pek ilgi 
görmediği ülkemizde şu anlık 
korkulacak bir durum ol-
madığını da belirtmek isteriz. 
Antep’in Araban ilçesindeki, 
Antik Roma Dönemi’ne ait, 19 
yüzyıl önce inşa edilen Sep-
timius Severus Köprüsü’ne 
ytong döşeyerek yapılan 
sanatsal restorasyon (!) bir 
tür sanat zehirlenmesine ya 
da gözlerin kanamasına yol 
açabilir. Yine de bu ve benzeri 
yapılara maruz kalmaya de-
vam edersek Stendhal Sen-
dromu’na yakalanma riskimiz 
düşük gibi görünüyor.

MİDESİZ 
DAHA MI 
GÜZELİZ NE!

Yanlış beslenme, uykusuzluk, 
stres, depresyon ilaçları ve çeşitli 
hastalıklar sonucu alınan fazla kilo-
lar herkesin korkulu rüyası olmaya 
devam ediyor. Görüntünün her şey 
(!) demek olduğu bu çağda, her 
geçen gün yeni bir zayıflama yön-
temi de hayatımıza giriyor. Bitkisel 
çaylar, zayıflama hapları, detoks 
suları, sebze, protein ağırlıklı 
diyetler, meyve perhizleri ve çok 
sayıda zayıflama yöntemi bir yana, 
çaba harcanmadan uygulanabi-
lecek kolay yöntemler insanlar 
için oldukça cezbedici durumda. 
Aslında sanıldığı kadar kolay 
olmasa da son yılların en revaçta 
olan yöntemi ‘’mide küçültme 
ameliyatları.’’ Yapılan araştırmalar 
gösteriyor ki mide ameliyatlarına 
olan ilgi tam 4 kat artmış durumda. 
Yani diyebiliriz ki midesiz yaşamak 
oldukça moda! 

Mide küçültme ameliyatlarının 
hitap ettiği kitle esasında obezite 
hastaları idi. ‘’İdi’’ diyoruz çünkü 
olay artık tamamen ticarete dön-
müş durumda. Önceleri sadece ile-

ri düzeyde obez veya vü-
cut kitle endeksi 40’ın üzerinde 
olan kişilere uygulanan yöntem, 
artık kolay ve hızlı kilo verdirme 
avantajıyla fazla kilosu bulunan 
hemen herkese uygulanabilir 
hale geldi. Artık mide küçültme 
ameliyatı olmanız için hayat 
standardınızı etkileyecek ölçüde 
kilolu olmanıza gerek yok sevgili 
dostlar! Aynada gördüğünüz 
vücudu beğenmiyor musunuz? Yaz 
kızım! Beyefendiye oradan küçük 
boy bir mide! Ünlü isimlerin mide 
küçültme ameliyatı ile kavuştukları 
formda vücutları biz magazinse-
verleri de cezbetmiyor değil tabii. 

Olayın hastalık boyutunu aştığını, 
hatta alaşağı ettiğini söylesek 
abartmış olmayız. Tüp mide 
ameliyatları artık estetik kaygılarla 
yapılır oldu. 5-10 kilo fazlanız mı 
var? Doktora gidiyorsunuz (diye-
tisyen değil), o da size ameliyatı 
gerekli kılan ideal kiloya ulaşmanız 
için belirli bir miktar daha kilo 
almanız gerektiğini söylüyor. Eğer 
fazla kiloluysanız zaten direkt 
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Edis Görgülü’nün Aleyna Tilki ile 
verdiği poza yaptığı, “Uçak düşerse 
Türk popu bitiyor” esprisi çok 
tartışılmıştı. Kadere bakın ki son 
zamanlarda müzik sektöründe en 
çok konuşulan konu, rap müziğe 
olan ilginin popu bitirip bitirmeye-
ceği oldu.

Malumunuz, Norm Ender, Reyn-
men, Mero ve Ben Fero gibi 
isimlerin klipleri izlenme rekorları 
kırıyor, hatta magazin dünyasında 
en çok onların polemikleri konuşu-
luyor.

Eeee perşembenin gelişi çarşam-
badan belliydi. Türk popundaki 
düşüşün sebebi son dönemde 
çıkan birkaç rapçi değil, pop yıldız-
larının ta kendisi! Elde ettikleri 
olağanüstü şöhreti paraya çevir-
medeki marifetlerini hit çıkarmakta 
gösteremeyip sürekli cepten yedi-
ler. Bu boşluğu Edis, Simge Sağın 
ve Aleyna Tilki gibi isimler iyi 
değerlendirmiş olsa da esas patla-
mayı bu yaz rap şarkıcıları yaptı. 

Reynmen ve Ben Fero popüler 
kültürü eleştirirken, Mero ise arka 
sokaklardaki gençlerin dili olduğu 
şarkılar yapıyor. İlgi görüyorlar 
çünkü anlatacak bir “dertleri” var. 
80’lerdeki arabeskçiler ve 90’lar-
daki pop yıldızları gibi. Tek farkları 
üslup. Orhan Gencebay ve Zeki 
Müren’le büyüyenlerden Sezen, 
Musti ve Tarkan’la yetişen 90’ların 
gençliğine geçişin ardından, “Z 
kuşağı” denilen 2000’lerin gençleri 
bu isimleri seviyor ama “küfre 
kaçan üsluba” çok da sıcak değiller. 

Özetle; iki tarafın da bu polemik-
lerden alacağı dersler var. Birçok 
popçunun büyük panik yaşadığı 
aşikar. Yaz bitti, 2019 yılının sonuna 
geldik, hala hit olacak bir şarkı 
çıkmadı. Türk popuna olan ilginin 
düşmesi sektördeki dengeleri alt üst 
eder mi, diye sorarsanız; şimdilik 
değil ama böyle devam ederse 
yakındır. 

Ben yine de pop müziğin yeniden 
hızlı bir yükselişe geçeceğine 
inanan nadir insanlardanım. 
Çünkü ellerinde “toplumun her 
kesimi tarafından fazlaca tanınmak” 
gibi müthiş bir şöhret gücü var. 
Ancak, Reynmen’in de dediği gibi; 
Youtube’u bilmiyorlar. Hadi ben 
yumuşatayım; az biliyorlar ama 
çözmek üzereler sanki!

Sinan Güzel
Genel Yayın Yönetmeni
sinanguzel@magazinn.com
Instagram: @sinannguzel

BİR DEVRİ SONA MI ERDİRİYOR?

Kaynak: ‘’Stendhal Sendromu: Sanat Nereye Dokunur?’’ makalesi, Kitap-lık dergisi, 176. Sayı.
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bıçak altına yatabilirsiniz. Hafif 
kilolu insanlara bile bu ameliyatı 
önermek de bir tür midesiz-
lik… Bu ameliyatın gerçekten 
ihtiyacı olan kişilere yapılması 
da doktorların hassasiyetine 
kalmış durumda. Zira bilinç-
li doktorlar, bu ameliyatın 
diyet ve spor ile dahi kilo 
veremeyen, vücut kitle endeksi 
40’ın üzerinde olan, obezitenin 
getirmiş olduğu tip 2 diyabeti, kalp 
problemleri, eklem problemleri, 
nefes problemleri, kısırlık sorunları 
veya karaciğerle ilgili sorunları 
olan kişilere uygulanması gerek-
tiğini vurguluyor. 

Diyet, spor gibi emek ve irade 
gerektiren aktivitelerle uğraşmak 
istemeyen insanlar, mide hacmi 
küçültülerek az gıdayla tokluk hissi 
sağlayan bu yöntemi tercih eder 
oldu. Fakat kısa süre içerisinde 
ciddi kilo kaybı sağlayan bu ameli-

yatlar, sanıldığı kadar kolay değil. 
Zira midenin neredeyse tamamı 
alındığı için belirli bir süre sadece 
sıvı gıdalarla beslenmek gereki-
yor. Bu da belirli bir süre mama 
minvalinde besinleri tüketmeniz, 
sosyal ortamlarda dahi ancak sıvı 
gıdaları tercih etmeniz anlamına 
geliyor. Karbonhidrat ve protein 
alımının azalması ile halsizlik ve 
mide bulantısı gibi sorunlar da baş 
gösteriyor elbette. Hızlı kilo kaybı, 
düzenli spor yapmayı da gerekli 
kılıyor. Aksi takdirde vücutta ciddi 
oranda sarkmalar meydana geli-
yor. “Ameliyat oldum, kurtuldum” 
sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. 
Çünkü ameliyattan sonraki 
süreçte de düzenli beslenmeniz, 
spor yapmanız şart. Aslında ameli-
yat sonrası yapmanız gerekenleri 
ameliyat olmadan yapsanız kilo 
vermek için sağlıklı olan yöntemi 
tercih etmiş olursunuz. Tabii karar 
sizin. Her ne kadar doktorlar mide 
ameliyatlarının risklerinin mini-

mum olduğunu ifade etse de 
enfeksiyon kapan ya da ameliyata 

bağlı sebeplerle hayatını kaybe-
den binlerce insan var. Gereksiz 
yapılan mide ameliyatlarının 
yan etkilerinden birinin de 
ölüm olduğunu hatırlatmakta 
fayda var. 

Midenizin büyük bir kısmı 
alındığından ameliyattan sonra 

çok fazla bir şey yiyemiyorsunuz 
ve otomatik olarak kilo vermeye 
başlıyorsunuz. Hatta bu ameliyata 
muz mide ameliyatı denilme-
sinin bir sebebi de bu. Fakat 
mide ameliyatlarının verdiğiniz 
kiloları koruma anlamında bir 
garantisi yok. Mide büyüyebilen, 
genişleyebilen bir organ nitekim. 
Eğer iştahınız yerindeyse ve eski 
beslenme düzeninizi devam et-
tirmekte ısrarcı olursanız verdiğiniz 
kiloları almak işten bile değil. 
Dememiz o ki olay midede değil, 
beyinde bitiyor. Mideniz gidebilir 
ama iştahınız her yere sizinle gelir.



Oda bembeyazdı. Bu rengin 
rahatlatıcı bir etkisi varmış, 
öyle söylüyordu doktorlar. Oysa 
küçük kız, yeniden boğuluyordu 
burada. Bedeninin her yeri gibi 
kirli olan ellerini temiz duvarlara 
sürerek odanın rahatsız edici 
görüntüsünü yok etmek istiyor-
du. Parmakları kadar saymayı 
bildiğinden, uzun zaman önce 
burada geçirdiği günleri saymayı 
bırakmıştı.

Uzandığı yerde doğruldu, ardın-
dan güneşe küsmüş bir ayçiçeği 
gibi boynu bükük uyuyan anne-
sine baktı. İki ölmüş çocuğun 
da saçları dağınıktı. Biri kendi 
öldürmüştü çocukluğunu, yeni 
bir çocuğa yaşam katabilmek 
adına. Diğerinin çocukluğuysa 
öldürülmüştü.

Çocuk yanı cinayete kurban 
giden ayaklarını sallandırdı 
yatakta.
Ayakları zemine değemeye-
cek kadar küçüktü ama çocuk 
değildi.
Tuhaf, dedi kız. Çok tuhaf.

Çıplak ayaklarını bunun için 
yanıp tutuşan zeminle buluştur-
du, odanın gözlerden uzak bir 
köşesinde sallanan balonlardı 
hedefi. Kendi gibi birkaç küçük 
adımda ulaştı yanına. Pembe 

renkli olanı diğerlerinin arasın-
dan çekip çıkardı ve yatağının 
sağ tarafındaki sehpada bu-
lunan kalemi bir hışımla ba-
lona batırdı. Annesi korkuyla 
sıçramıştı. Kız umursamadı, ardı 
ardına patlattı balonları.

“Ne yapıyorsun, kızım?” diye 
sordu usulca annesi.

Küçük, tereddütte kalmıştı. Pat-
latmadığı tek balon olan turun-
cuda kilitli kalmıştı bakışları. 
Bana benziyor, diye geçirdi 
içinden.

- Balonların ölümüne yardım 
ediyorum anne, intihar ede-
meyecek kadar bağlılarmış bu 
dünyaya ama yaşam da bulanık-
mış.

Kadın elini alnına dayamış, 
gözleri kapalı bir şekilde kaldı 
bir süre. Dudakları titriyor-
du sanki. Konuşuyor da 
olabilirdi, kız arada 
işitmezdi böyle. 
Duymadığından 
kelimelerini 
sıralamaya 
devam etti küçük:

-     Anne ben balık 
olacağım, turuncu bir 
balık. 

- Neden güzel yavrum benim?

- Balıkların hafızası sadece üç 
saniyeymiş ya, ben de unuturum 
belki her şeyi. Ama üzülme, 
annem olduğun için seni asla 
unutmam. Hem bir arkadaşım 
bana denizlerin, balıklar 
ağladığı için tuzlu oldu-
ğunu söylemişti. Ben hiç 
ağlamam ki, deniz de artık 
göz yakmamış olur.

Oda Kadın, öylece dikildiği yerde 
çöktü tekrar koltuğa. Bedeni 
hafiften sarsılırken elleriyle 
yüzünü kapatmayı da ihmal 
etmemişti. Utanıyordu 
çünkü kendinden. Küçücük 
kızının ben ağlamam diyerek, 
güçlüyüm anne imajını çizmeye 
çalışmasını, ağlamanın güç-
süzlük belirtisi olmadığını 
öğretemeyişine bağlıyordu.

Küçük, son zamanlarda istem-
siz olarak yaptığı ‘görmezden 
gelme’ durumunu tekrarladı, 
annesinin yanakları sırılsıklam 
olurken. Tıpkı duvarlar gibi 
beyaz hasta önlüğünü savurarak, 
elinde turuncu balonuyla dolanıp 
duruyordu odada. İlk zamanlar 
garipsemişti bu elbiseyi, son-
rasında hastalıklı insanların onu 
da kirlettiği yavaşça yer etmişti 
aklında. Kabullenmişti. Küçüktü 
ama çocuk değildi işte, birkaç 
saniye gözlerinin içine bakıp 
her çocukta olan parıltının, 
onun gözlerinde olmayışını fark 
ettiğinizde anlardınız siz de.

Olduğu yerde duraksadı bir 
süre. Annesinin nefes alışlarıyla 
orantılı bir şekilde çarpıyor-
du kalbi. Hızlı değildi ama 
yatıştırıcı bir ritmi vardı. Du-
dakları yukarı doğru kıvrıldı, 
koşarak annesinin bacaklarına 
yapıştı.

- Anne, büyük bir denize götür 
beni.

Kadının bacağındaki baskı 
hıçkırıklarını dindirmişti. Elle-
rini yüzünden çekerek kızının 
saçlarına yerleştirdi ve minik 
bedenine sığdıramadığı koca 
ruhuna hayretle baktı. Usulca 
okşadı saçlarını, ardından tıpkı 
saçları gibi simsiyah gözlerinden 
öptü.

Kızını kucağına aldı ve hiçbir 
şeye ihtiyaç duymayarak çıktı 
kasvetli odadan. Kurmacaydı 
hepsi. Ne beyaz rengin ra-
hatlatıcı bir yanı vardı ne de 
balıkların üç saniyelik hafızaları. 
Bütün bunları bilmesine rağmen 
yuttu cümlelerini. Tek arzusu 
kızını iyileştirebilmek, zihninde-
ki çirkin sahneleri silebilmekti.

Uzun yolu küçüğün soruları 
kısaltmıştı. Eskisi gibi dillenmiş, 
annesine sarılmaya ve az da olsa 
gülümsemeye başlamıştı. Kadın 
da aksine suskunlaşmıştı ki kızın 
soruları cevaplanmadığından 
konuşmaya devam etsin.

Deniz kıyısına vardıklarında 
küçük, annesinin kucağından 
sarı kumlara atlayarak, elinde 
turuncu balonuyla denize doğru 
koşturdu. Kadın arkasından 
gülümseyerek baktı, sanki kızı 
yaşamıyordu bugüne dek.

Önce ayaklarını değdirdi suya 
minik. Üşümeyi, içinin titreme-
sini beklemişti hissizleştiğini 
unutarak. Ardından ilerlemeye 
başladı titrek dalgalar içinde.

Balıktı artık, üzerindeki iğne-
lerle düşmanlardan korunacak, 
karanlık sularda yaşayacağı için 
körleşecek, tat alma duyusunu 
yitirecek, ağlama sesleri işitme-
yecek ve acı duymayacaktı. 
Yüzecekti, sonsuzca ve sonsuza.

Öyle de oldu. Parmakları 
kaybolduğundan balonu uçtu 
ilk, işitemediğinden anne-
sinin çığlıklarını da ardında 
bıraktı, vücudunda gezinen 
ellerin verdiği acı suya karıştı. 
Zayıflığının mührü zihnindeki 
karmakarışık yaşam düğümü 
müydü, yoksa inanmak ya da 
kandırılmak mı, hiç anlayamadı. 
Anlaması da gerekmiyordu, 
nefes nefese yaşıyordu artık.

2003 yılında, İstanbul 
Kadıköy’de doğdu. Şehit Ömer 
Halisdemir Kız Anadolu İmam 

Hatip Lisesi’nde 12. sınıf öğren-
cisidir. Açık Fikir Platformu Yazı 

ve Şiir Atölyesi’ne katılmıştır.

İrem Perihan Mutlu

Açık Fikir Harmanı - Genç Yeteneklerden Öykü ve Şiirler isimli eserden alınmıştır.
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İçinde bulunduğumuz çağ, insandaki bazı temel 
kavramları günden güne tüketir hâle geldi. Ne 
insana dair bir kutsiyet kaldı ne de diğer can-

lılara karşı bir tutam sevgi… Hepsi birtakım 
dünyalık hırslar uğruna alaşağı edildi. Komşu 

çocuğunu sevemez, eşe dosta güvenemez olduk. 
Eminiz ki ‘’İnsan insanın cehennemidir.’’ sözü 
hiçbir zaman şimdiki kadar büyük bir anlam 
kazanmamıştır. İçimiz yana yana şahit olduk 

insanların, en yakınlarının cehennemi olduğuna. 
Acımız henüz sıcakken sokağa çıktık ve vatan-

daşa sorduk: Kadına şiddetin temel sebebi nedir? 

Yazdıklarımız, söylediklerimiz, 
gözyaşlarımız giden canları geri ge-

tiremeyecek olsa da böyle vahşetlerin 
toplumda nasıl yankı bulduğuna kulak 

verelim istedik. Buyurunuz…

SOKAĞIN SESİ

Semiha Alkes - 42 Yaşında

Lanetliyorum, bunlara denecek 
bir şey kalmadı, sözün bittiği yer. Bu 

olayların sebepleri var tabii; geçimsiz-
lik, maddi imkansızlık, aldatma, cinnet 

geçirip kadına yönelme… Hepsi var 
içinde. Devletin acilen bu olayların 

önüne geçmesi lazım, idam 
cezasının geri gelmesini 

istiyorum.    

İhsan Aydın - 49 Yaşında

Söyleyecek çok fazla bir şey yok. So-
runun temeli muhakkak eğitim. Yalnızca 

okul eğitimi de değil, aile içi eğitimle önüne 
geçilebilir ancak böyle vakaların. Çocuk, ebe-
veynlerinden gördüğünü uygular çoğunlukla. 

Dolayısıyla çocuğu çocukken iyi eğitirseniz 
ilerleyen zamanları için endişelenmeniz 

gerekmez. Hepsi temelde aldığı eğitimin 
kalitesiyle alakalı. Eğitimde kalite yük-

seldikçe bireylerin kalitesinin de 
yükseleceğini 
düşünüyorum.

Mustafa Erdoğan - 35 Yaşında

Maalesef kadınımız da erkeğimiz de 
eğitimsiz. İnsanımız birbirini dinlemiyor, 

empati kuramıyor. Karşılıklı saygı ve sevgi 
yok. Temele saygıyı ve sevgiyi almalı ebeveyn-
ler. Temelinde saygı ve sevginin bulunduğu bir 
eğitimle halledilebilir her şey gelecek adına. Bir 
çocuk yetiştirmenin ne denli önemli olduğunu 

maalesef kimse farkında değil. Çocuk ye-
tiştirirken gözden kaçan küçük ayrıntılar, 

çocuk büyüdüğünde bu tarz sorunlar 
olarak çıkıyor karşımıza. 

Burcu Şahin - 32 Yaşında

Tabii ki kadına şiddeti ve ölümleri 
kınıyoruz ama sadece kınamak yetmiyor. Aslın-

da her şeyin ailede gelişme gösterdiğini bilmek, 
alt yapıyı sağlam tutmak lazım. İnsanlar çocukluk-
tan itibaren kız çocuklarını ezmeye başlıyor. Olayın 

temelinde şu var: Çocuk küçüklükten itibaren baskıya 
maruz kalıyor ve büyüdüğünde bunlar normal gelme-

ye başlıyor. Toplumun en küçük yapı taşı olan ailede 
bitiyor her şey. Çocuklarımızı bilinçli yetiştirelim. 
Kız çocuk da erkek çocuk da eşittir, aynı haklara 

sahiptir, hiçbirinin birbirine üstünlüğü söz 
konusu değildir. Çocuk bunları temelden 

öğrenmeye başlarsa yaşamı boyun-
ca karşısındakine bu şekil-

de bakar.

Yavuz Özkan - 54 Yaşında

İlkokuldan başlayarak çocuklarımız evlilik 
çağına gelene kadar onlara kadın ve erkeğin 
eşit olduğunu anlatmamız lazım. Kimsenin 

kimseden herhangi bir üstünlüğü yok. Kız çocuk-
ları eğitimsiz ve zorba erkek çocuklarının deneme 
tahtası değil. Bu olaya devlet büyüklerinin acilen el 
atması lazım. Kadın cinayetlerinin az olduğu illerde-
ki izlenen politikalar neyse iyice incelenmeli çıkan 

sonuca göre bir yol çizilmeli. Bugüne kadar ne 
cezalar verildi bilemiyorum ama insanın canı-

na kastedebilen birine ne ceza verseniz az 
kalır. Daha caydırıcı cezalar ve iyi aile 

eğitimiyle cinayetlerin önüne 
geçilebilir. 

Kadir Doğan - 24 Yaşında

Cehalet. Bu sorunu idamın da 
çözeceğini düşünmüyorum ben. Yapa-

cak olan bir şekilde yine yapacaktır ama 
katillerin geneline baktığımızda yalnızca 
cehalet ve eğitimsizliği görüyorum. Bu 
ülkede kadın olmak da hayvan olmak 

da ağaç olmak da çok zor. Umarım kısa 
zamanda caydırıcı cezalar gelir ve bu 

magandaların sayısı biraz da olsa 
azalır. Toplumun huzuru için 

caydırıcı ceza şart.

Ayşe İlknur Şengül - 
54 Yaşında

Birçok sebebi var tabii ki. En başında da 
sevgi eksikliği geliyor. Bitip tükenmek bilmeyen 

kontrolsüz tutkular temel sebeplerden. Bu kadar 
tüketim ve alışveriş dünyasında herkes bir şeyler 
elde etmek istiyor ve elde edemeyince de bunun 
acısını ailesinden ve eşinden çıkartıyor. Bu şekilde 

davranan her kimse acizdir, yardıma ihtiyacı vardır ve 
tedavi olmalıdır. Çünkü sonrasında mutlaka pişmanlık 
duyacaktır. Çevresindekiler bu durumu fark ettiği anda 

hemen doktor yardımı almasını desteklemelidir. 
Ayrıca burada sivil toplum kuruluşlarına da büyük 

görev düşüyor, muhtarlar aracılığıyla mahalle 
araştırılması yapılıp kimin evinde bu tarz 

şeylerin olduğu tespit edilip çift 
terapisi desteği de sağla-

nabilir.

Hasan Arar - 54 Yaşında

Olmaması gereken bir şey. Kadına 
el kalkmaz! Kadınlar evlatlarımız, 

annelerimiz. Bu olayın temel sebebi 
eğitimsizlik. Ben kırk yıllık evliyim, 
ilkokul mezunuyum, ne eşime ne 

çocuklarıma böyle bir şiddet uygu-
ladım. Eğitimden kastım okul 
okumak değil insanın kendini 

insanlık olarak eğitmesi.
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ELİF NUR AKBULAT
AÇIK FİKİR PLATFORMU

OYUNCAKLARLA 
ZAMAN 
YOLCULUĞU
İnsanlık tarihini oyuncaklar üzerinden anlatan
İstanbul Oyuncak Müzesi, özgün içeriği ile 7’den 
70’e herkese hitap ediyor.

Teknolojinin akıl almaz bir hızla dönüşüme 
uğradığı bu çağ, gerek yetişkin gerekse çocuklarda 
hızlı bir yalnızlaşmayı da beraberinde getirdi. Ne-
redeyse dışarı çıkmayan, evde oyun dahi oynamaz 
hale gelen çocuklar artık ne oyuncaklarını paylaşa-
cak arkadaş arıyorlar ne de oynayacak bir oyuncak. 
Geçmişte bir kibrit kutusu bile oyuncak sayılırdı, 
taşlardan oyunlar kurulurdu, tahtadan arabalar, 
yastıktan bebekler… Şimdi bunların hepsi bir 
tarihi eser, oyunlar ise kablolarla, ışık huzme-
leriyle dolu bilgisayarlarda, yani sanal alemin 
en ortasında… Eskinin mütevazı ama gerçek, 
sade ama samimi dünyasını yansıtan bir me-
kana götürüyoruz sizleri: Oyuncak Müzesi’ne.

Yüzlerce Yıllık 
Oyuncaklar 
Bu Müzede! 
Kadıköy’de bulunan Oyuncak Müzesi 
“Ah nerede o eski günler” dedirtecek 
cinsten. Kapısında kocaman zürafayla 
bizi karşılayan, zarif mimarisiyle dikkat 
çeken beyaz köşk, oyuncak müzesi 
için oldukça uygun bir yapı. Şair/Ya-
zar Sunay Akın’ın çabaları üzerine 23 
Nisan 2005’te kurulmuş olan müze, 
1700’lü yıllardan günümüze dek var 
olmuş çoğu oyuncağı barındırıyor. 
Üstelik sadece Türkiye ile sınırlı kal-
mayıp çoğunlukla ABD, İngiltere, 
Rusya, Almanya, Japonya gibi ülkelerin 
de oyuncaklarına ev sahipliği yapıyor. 
3 katlı müzenin her odasında farklı 
bir tasarım sizi karşılıyor. Her odada 
kendinizi zaman yolculuğu yapmış gibi 
hissetmeniz de cabası!

Müzede Neler Var?
Keşfimize en üst kat yani tavan 
arasından başladık. Eski, tozlan-
mış bir halı, kafası ters çevrilmiş 
oyuncak bebek, oyuncak atlar... 
Bu odada bir zamanlar çocukların 
oynadığını görebiliyorsunuz!
En üst kattan aşağı doğru in-
diğinizde merdivenlerde ko-
caman İş Bankası posterleri ile 
sarı tonlu duvarlar karşılıyor sizi. 
İlk olarak Mona Lisa’nın oyuncak 
tablosu dikkat çekiyor. Öyle ki 
gerçeğinden farkı yok, gözleri 
hâlâ sizi takip ediyor! Bazı odalar 
savaş oyuncakları, bazı odalar 
bebekler, bazılarıysa uzay oyun-
cakları ile dolu. Her odada çalan 
müzik ise ziyaretçilerini eski 

zamanlara götürüyor. Savaş 
oyuncakları savaş döneminde 
yaşanan olayları bir fotoğraf 
gibi resmederken ertesi sene bu 
oyuncaklarla oynayan çocukların 
savaşa gitmeleri gerçeği, kalbi-
mizi burkuyor. Gezintiniz esnasın-
da “Ben bu oyuncağı tanıyorum, 
bu oyuncaktan benim de vardı.” 
seslerini duyabilirsiniz, 
hatta bunları söyleyen siz de 
olabilirsiniz!.. Temel Reis, Micky 
Mouse, Superman gibi tanıdık yü-
zlerin yanı sıra Osmanlı yeniçerisi, 
padişahı ve şehzadele-
rinin oyuncak hallerini görmek 
de mümkün. Tabii olmazsa olmaz 
şiş kebabımızın oyuncağını yap-

madan da geçmemişiz. İstan-
bul’da bir oyuncakçı dükkânının 
minyatür halini gördüğünüzde 
hayretler içerisinde kalabilirsiniz. 
Oyuncakçı, balmumu heykeliyle 
yapılmış; yanında topaçlar, tahta 
arabalar, ud, Atatürk resimleri ve 
ağlayan çocuk tablosuyla adeta 
sizi oyuncak almaya teşvik ediyor 
fakat ne yazık ki gerçek değil.

Köşkün en alt katındaki kafe ise 
zihninizde canlanan anılarınızı 
yanınızdaki çocuğunuzla, eşinizle, 
arkadaşınızla yâd edebilmeniz 
için şirin bir mekan. Unutmayın, 
Oyuncak Müzesi sadece çocuklara 
değil, herkese hitap ediyor!
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İNTERNET VE BEYNİMİZ
Bilgi Denizinde 
Sörf Yapmak
Günümüzde, birçoğumuzun, gözleri 
ve kulakları aracılığı ile algıladıklarının 
artan bir bölümü gerçek dünya yerine 
internet üzerinden geliyor. Haber, 
mektup, gazete, dergi, kitap, ansiklo-
pedi, müzik, resim, film, oyun... Hepsi 
orada. Üstelik de pek çoğu, her yerden, 
ücretsiz ve anında ulaşılır durumdalar! 
Basılı kitapların dipnotlarından çok 
farklı olarak, internetteki bağlantılar 
(link'ler) bizi, bir tıkta, yeni kaynaklara, 
bilgilere uçuruyorlar. Başlıyoruz 'sörf' 
yapmaya.

Bütün bunlar, bir yandan duygu ve 
düşüncelerimiz için malzeme hatta 
birer nimet oluyorlar, öte yandan da, 
düşünüş biçimimizi, düşünce süreçle-
rimizi ve, sonucunda, davranışlarımızı 
değiştiriyorlar. Bir benzetme yapmak 
gerekirse, eskiden bilgi denizinde 
yavaş yavaş yüzen bir dalgıç iken, şim-
di dalgaların üzerine zıplayan bir jetski 
sürücüsüne döndük!
Yapılan araştırmalar, her meslekten 
insanın, örneğin yazarların, 
araştırıcıların, hekimlerin da benzer 
sorunları yaşadığını doğruluyor. Kitap-
ları, hatta uzunca makaleleri okumak 
giderek zorlaşıyor ve terk ediliyor. 
Değil 'Harp ve Sulh' ya da 'Sefiller' i 
okumak, bir Blog’taki üç dört paragrafı 
hazmetmek bile olanaksız-
laşıyor. Beyinlerimiz artık neredeyse 
müzikteki 'staccato' ritmiyle, yani kesik, 
kesik çalışıyor. Web ‘deki doküman-
ların başlıkları, 'içindekiler' bölümü, ya 
da özeti yeterli görülüyor. University 

College London'un ülkenin kütüpha-
nelerinde yaptığı bir araştırma bu 'kay-
mağını alma' diyebileceğimiz arama 
ve okuma türünü nün genelleşmekte 
olduğunu gösteriyor. Bu nedenle 
otomatik özetleme algoritmaları ve 
yazılımları günümüzde önemli bir 
araştırma alanı oluşturuyor!

Daha Mı Az 
Okuyoruz?
İşin ilginç yanı, 20-30 yıl öncesine göre 
daha çok okuyoruz! Ama şimdiki başka 
tür bir okuma. O kadar başka ki, bizle-
rin de başka tür bir düşünme biçimine, 
hatta başka bir benlik sahibi olmamıza 
yol açıyor. Internet türü okumanın, 
yani hız (hatta anındalık- immedia-
cy) ve verimliliğin öncelikli olduğu 
günümüzde, yazılı basın döneminin 
'derin okuması' diyebileceğimiz, 
düşünerek ve içe sindirerek okumanın 
yerini, 'enformasyon seçici, ayıklayıcı' 
bir okuma alıyor. Bu da, beynimizin, 
sakin ve kesintisiz bir derin okuma 
sırasında aktifleşen, anlam çıkarma ve 
bağlantılar kurma becerilerinin giderek 
devre dışı kalmalarına yol açıyor.

Okuma, bilindiği gibi, insanların 
içgüdüsel bir özelliği değil, sonradan 
öğrendikleri bir yetidir. Okuma, beynin 
birçok değişik bölgesini seferber 
eder ve bu bölgeler dile ve alfabeye 
göre ciddi değişiklikler gösterirler. 
Bu nedenle okuma ve yazma yöntem 
ve stilimiz aklımızın çalışma biçimini 
de doğrudan etkiler. Buna verilen en 
ilginç örnek, büyük filozof Friedrich 
Nietzsche'nin 1880'li yıllarda 

görüşünün bozulması ve 
kalemle yazmakta zorlan-
ması üzerine ellerine bak-
mak zorunda kalmamak 
için daktiloda on parmak 
yazmayı öğrenmesidir. 
Birçok otoriteye göre, dak-
tiloda yazmaya başması ile 
birlikte Nietzche'nin yazı 
stili de değişmiş, filozofun 
belagatı (güzel konuşma 
sanatı) daha çok kelime 
oyunlarına ve 'telgraf' 
stiline dönüşmüştür.

Saat ve 
Bilgisayar
Fiziksel değil de zihinsel 
yeteneklerimizi arttıran 
teknolojilerin yarattığı 
derin değişikliklere bir 
diğer ilginç örnek de, 14. 
yüzyılda, o zamana kadar 
kullanılagelen güneş, 
kum vb. türü saatlerden 
farklı olarak, sürekli ve 
hassas olarak çalışabilen 
mekanik saatin icadıdır. 
İnsanlara her an doğ-
ru zamanı gösteren bu 
aygıtın olağanüstü etkileri 
olmuştur.

Saatin icadı ile birlikte, 
zaman, insanların faa-
liyetlerinin ayrılmaz bir 
parçası olmaktan çıkmış, 

kendi başına var olan ve 
ölçülebilen bir büyüklük 
haline gelmiştir. Bu 
paradigma değişikliği 
de, insanların ne zaman 
uyuyacakları, çalışacakları 
ve yemek yiyeceklerine, 
duyularını dinlemek 
yerine saate bakarak karar 
vermelerine, yani bir 
anlamda dünya algılarının 
fakirleşmesine yol açmıştır. 
Ama aynı değişiklik, saatin 
tik taklarının çağrıştırdığı 
gibi, sürelerin ve diğer 
büyüklüklerin hassas 
matematiksel ölçümüne 
ve onunla birlikte bilimsel 
düşünce devriminin başla-
masına öncülük etmiştir.
Bilişsel süreçlerimizdeki bu 
önemli değişiklikler ken-
dimizi niteleyiş biçimimizi 
de değiştirmektedir. Saat 
bulunduktan sonra, yakın 
zamanlara kadar zeki 
biri için 'kafası saat gibi 
çalışıyor' derken, artık 
'bilgisayar gibi' demek du-
rumundayız! Öte yandan, 
sinirbilimin kanıtladığı gibi, 
insan beyninin, her yaşta, 
nöronlar arasında yeni 
bağlantılar yapabilmesi 
(yani plastikliği-plasticity 
özelliği) bu değişikliklerin 
benzetmelerle sınırlı kal-
madığını bizleri biyolojik 
olarak da değiştirdiğini 
göstermektedir.

Kaynak:
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/306868/ 

İNTERNET VE BEYNİMİZ
Stanley Kubrick'in 
başyapıtlarından ‘’2001 
Uzay Yolu Macerası’’ (2001 
A Space Odyssey) filminin 
en etkileyici sahnesinde, 
astronot Dave Bowman, 
HAL süper bilgisayarını 
devre dışı bırakmak için 
hafıza kartlarını bir bir 
çıkartırken, HAL, 'Yapma 
Dave, zihnim yok oluyor, 
hissediyorum, hissediyo-
rum bunu!' der. Internet 
ve özellikle Google'a 
bağımlılığımız üstel 
olarak arttıkça, bizler de 
artan biçimde hissetmi-
yor muyuz beynimizde 
bir şeylerin değiştiğini?

Beynimizin çalışmasın-
daki değişikler, en başta, 
her türlü bilgiye çok daha 
kolay ve hızlı ulaşabilme-
mizden kaynaklanıyor. 
Aklımız, artık, daldan dala 
atlamaya, bir konuyu 
çabucak gözden geçirip 
bir diğerine geçmeye 
alışıyor. Bunun da en 
olumsuz etkilerinden 
biri, kitap okuma, daha 
doğrusu okuyamama (!) 
üzerine oluyor. Eskiden 
bir kitabı saatlerce keyifle 
okurken, artık birkaç 
sayfa okuduktan sonra 
dikkatimiz dağılıyor, baş-
ka bir şeye geçme ihtiyacı 
duyuyoruz. Bu, benim de, 
kendimde ve çevremde 
gözlemlediğim gerçekten 
endişe verici bir değişim.

Tekno-Not



Polisiyeye olan tutkumdan dolayı gerek yetişkinler gerekse çocuklar için yeni çıkan polisiye yazın ürünle-
rini kaçırmamaya çalışırım. Gözlemlerime dayanarak ülkemizde hem yayın sektöründe hem dizi/film sek-
töründe polisiye türünün yükselişte olduğunu söyleyebilirim. Peki, polisiyeye ilgi neden artmış olabilir?

POLİSİYENİN İNSANI İÇİNE ÇEKEN TEMASI: 

SUÇ
Suç olgusu çoğunlukla psikolojiyle ilgilidir ve bu 
psikolojiyi anlamak suçlunun yakalanması, daha da 
önemlisi suçun henüz oluşmadan önlenmesi için 
gereklidir. Suçlu psikolojisi aynı zamanda toplum 
psikolojisiyle yakından ilişkilidir. Polisiye romanlar 
aracılığıyla suçlu ve toplum psikolojisi, sade ve 
anlaşılır bir anlatımla okura aktarılır.

Ahmet Ümit şöyle der bir röportajında: “Evet, katilin 
bir hikâyesi vardır ve bu hikâye bize insanı anlatır. 
Aynı zamanda cinayet; toplumsal rollerden sıyrıl-
mamızı, yüzümüze taktığımız maskelerin düşmesini, 
ruhumuzun çırılçıplak kalmasını sağlayan kriz 
anlarından biridir.” Polisiyenin bu yönüyle muha-
tabını tedavi etme etkisine sahip oldu-
ğunu söyleyebiliriz; kriz anlarında yapmayı 
istediğimiz ama yapmamamız gerekenleri yani 
içimizdeki şiddet duygusunu âdeta törpüler.

Polisiye bir kaçış edebiyatıdır. Erol Üyepazarcı: 
“Polisiye insana kaçış imkânı verir. Polisiyeye dalar 
ve her şeyi unutursunuz.” der. Üyepazarcı, II. Ab-
dülhamit’in polisiyeye düşkünlüğünü de şöyle 
açıklar: “Abdülhamit devlet işleriyle çok meşgul. 
Bu işlerle uğraşan zihin, dinlenmek istediği zaman 
en iyi yolu polisiye romanda buluyor.”

Polisiye aynı zamanda analitik zekâyı 
çalıştırdığından zihni canlı tutar. Kurgu bir 
metin okurken hissettiğimiz duygu, kitabın 
sonunun nasıl biteceğine duyduğumuz heye-
candır. Polisiye okurken hissettiğimiz duygu 

ise heyecanın yanında daha çok merak ve (suçluyu 
bulmak için) şüphedir. “Suçlu kim?” diye merak 
eder, onu hemen bulmak 
isteriz. Zihnimiz hep 
aktiftir. Polisiye bizi 
zihin dünyamızın 
koridorlarında 
capcanlı bir yol-
culuğa çıkarır. 
Okur olarak kur-
gunun bir parçası 
oluveririz. 

POLİSİYE 
İZLEMEK Mİ 
OKUMAK MI?

Bu durum, yalnız polisiye roman için değil, aynı zaman-
da sinema, televizyon ve tiyatroda yer alan polisiye 
türündeki eserler için de geçerlidir. Polisiye izleyicisi 
aktif katılımcı olmak, ipuçlarını değerlendirmek ve 
suçluyu bulmak için karşı konulmaz bir isteğin içinde 
bulur kendini.
Bahsettiğim sebeplerden dolayı okurun talebi üze-
rine kitap sektörünü yükselişe geçiren polisiye yazını, 
tiyatro sektöründe ne durumda dersiniz? 
2018-2019 tiyatro sezonunda sahnelen-
mekte olan on beş kadar polisiye 
oyun vardı. Toplam oyun sayısıyla 
kıyaslandığında elbette çok az. 
Hele de İngiltere’de 1952’den 
beri sahnelenen Mousetrap 
(Fare Kapanı adıyla şimdiler-
de Ankara Devlet Tiyatrosu 
tarafından sahneleniyor.), 
1987’den beri sahnelenen 
Woman İn Black (Siyahlı 
Kadın), 2002’den beri sahne-
lenen Ruthless (Acımasız); 
ABD’de 1979 yılından beri 
sahnelen Shear Madness (Şen 
Makas) (Şimdilerde Tiyatrokare 
tarafından sahneleniyor.) adlı 
oyunları düşündüğümüzde elbette 
bizim tiyatrolarımızdaki polisiyeye 
verilen değer devede kulak kalır. Fakat yine 
de bir polisiye hayranı olarak, bu türün sanatın pek çok 
alanında artarak yer almasını ve gelişmesini sevindirici 
ve ümit verici buluyorum. 
Sanatın iyileştirici gücünün tiyatroyla daha etkili ola-
cağına; tiyatronun bu gücünün polisiyenin iyileştirici 
gücü ile birleştiğinde toplum üzerindeki etkisinin ar-
tacağına, bunun için de polisiye oyun sayısının artması 
gerektiğine inanıyorum.

TAZE BİR POLİSİYE OYUN: 

AMANVERMEZ AVNİ
Polisiye üzerine bu yazıyı yazmama vesile olan Aman-
vermez Avni adlı oyunu İBB Şehir Tiyatrolarının 2018-
2019 repertuvarında gördüğümde, oyunu izleyeceğim 
günü iple çektiğimi, oyunu izlerken büyük bir heyecanla 
kurgunun içine girdiğimi ve oyunu izledikten sonra se-
yircilerde büyük bir hayranlık bıraktığını söyleyebilirim. 

Polisiye türünde birçok oyuna gittim demeyi çok 
isterdim ama ne yazık ki (2018-2019 sezonunda) üç 
ayda gittiğim otuz kadar oyun arasında sadece dört 
tanesi polisiyeydi. Bunlardan biri çocuk tiyatrosuydu. 
Dört oyunda da polisiye kitap okurken hissettiğim 
kadar heyecan hissettim. Ankara Devlet Tiyatrosu’nun 
sahnelediği Oyun Odası adlı oyun polisiye komediydi. 
Katili bulmak için epey kafa yormuştum. Muhteşem bir 
deneyimdi. 

Gelelim Amanvermez Avni adlı oyuna. Önce bilme-
yenler için kısaca Amanvermez Avni’nin kim 
olduğundan bahsedeyim. 
Ebusürreyya Sami’nin 1913-1914 yıllarında yazdığı 
ilk yerli seri polisiye hikâyelerin kahraman hafiye 
karakteridir Amanvermez Avni. “Türklerin Sherlock 
Holmes’u” diye halka sunulan Amanvermez Avni, 
halkın içinde yaşayan (Yardımcısı Arif’le Beyoğlu 

Kazancı Yokuşu’nda oturur.), yardımcısı 
Arif, sevdiği kadın Karolin’le birlikte 

birçok olayı aydınlatan bir hafi-
yedir. Osmanlı polisiyesinde 

birçok hırsız kahraman vardır. 
Bu açıdan bakıldığında 
Amanvermez Avni özel bir 
karakterdir, çünkü kendisi 
Zaptiye Nezaretinde 
çalışan bir başkomiserdir.

Rejiyi editörlüğe benze-
tirim. Nasıl ki bir metnin 
kitap halinde okura 
ulaşması için editörün 

göz ardı edilemeyeceği 
emeği varsa rejinin de oyun 

için emeği çok büyüktür. Bu 
oyunda da rejinin harika bir iş 

çıkardığını oyunu izleyenler takdir 
edecektir. Oyundaki kostümler, sahne 

tasarımı, aksesuarlar, tiplemeler, kullanılan diyalekt ve 
ağızlar tutarlı, 1908 yılını gayet güzel yansıtıyor.

Selçuk Yüksel’in oyunlaştırıp yönettiği Amanvermez 
Avni’nin harika müzikleri Orhan Enes Kuzu’ya, çizgi 
roman esas alınarak hazırlanan mükemmel sahne 
tasarımı Kerem Çetinel’e, dönemi çok iyi yansıtan 
kostümlerin tasarımı Beren Janset Kaplan’a, ışık 
tasarımı Kemal Yiğitcan’a, efekt tasarımı ise Kadir 
Arlı’ya ait. Dilek Tekintaş’ın dramaturgisini, Senem 
Oluz’un hareket düzenini yaptığı, Ahmet Çelikbaş’ın 
fotoğraflarını çektiği oyunda Burak Davutoğlu, Burhan 
Yeşilyurt, Can Alibeyoğlu, Cihan Kurtaran, Defne Gür-
men, Emre Şen, Gülce Çakır, Murat Üzen, Neslihan Ayşe 
Öztürk, Ozan Gözel, Özgür Atkın, Pınar Aygün, Volkan 
Ayhan rol alıyor. Geçen sezon oyunu kaçıranların ya da 
tekrar izlemek isteyenlerin bu sezon kaçırmamalarını 
tavsiye ederim.

2019-2020 sezonunda tiyatrolar repertuvarlarını tam 
olarak açıklanmadı. Takip ettiğim kadarıyla Tiyatro 
Ak’la Kara bu sezon yine Agatha Christie’nin On Küçük 
Zenci adlı polisiye eserini sahneleyecek.

Kulis Tiyatro Dergisi 
Meryem Uçar
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2.ABDÜLHAMİT 
(1876-1909)

Sultan Abdülmecit’in oğludur. 
Denilebilir ki, hiçbir padişahın kişiliği 
üzerinde 2.Abdülhamit hakkında 
olduğu kadar farklı görüşler ileri 
sürülmemiştir. Şehzade Abdülhamit, 
küçük yaştan itibaren özel hoca-
lardan aldığı derslerle iyi bir eğitim 
gördü, ancak annesini çok küçük 
yaşta kaybetmesi nedeni ile yalnız 
ve sevgisiz bir çocuk olarak büyüdü. 
Amcası Sultan Abdülaziz, onun 
eğitimiyle bizzat ilgilenmiş hatta 
çıktığı Avrupa seyahatlerine onu da 
götürmüştü. Şehzade Abdülhamit, 
daha tahta çıkmadan hatrı sayılır bir 
servet sahibi olduğu bilinmektedir. 
Saltanatı Osmanlı Devleti’nin en 
buhranlı dönemlerine denk geldi. 
Kendinden önceki dönemlerden 
intikal eden ekonomik zorlukların 
yanı sıra, Osmanlı-Rus Savaşı’nın (93 
Harbi) meydana getirdiği 
dış baskılarla da karşı 
karşıya kaldı.

“Galibiyetle neti-
celense bile savaş 
milleti yorar” diyen 
Sultan Abdülha-
mit, esasen savaş 
taraftarı değildir 
ancak İngiltere’nin 
tesirinde olan Sadra-
zam Mithat Paşa’nın 
zoruyla Rus Harbi’ne 

sokulmuştu. Ekonomik, sosyal ve 
askeri bakımdan pek çok zorluklarla 
karşı karşıya olan Osmanlı Devle-
ti’nin savaşa katılması zaten akıl kârı 
değildi. Nitekim Rus ordusunun 
Yeşilköy’e kadar gelmesiyle Mithat 
Paşa görevinden alınarak Taif’e 
sürüldü. Fırsatı değerlendiren İngil-
tere ise Rusları Yeşilköy’de durdur-
maya karşılık Kıbrıs’ı Osmanlı’dan 
koparmayı başardı.

Denge Siyaseti
Sultan Abdülhamit, Batı’ya karşı 
dengeci, İslam coğrafyasına karşı da 
İslamcı siyaset izlemiştir. Bu sayede 
Berlin Antlaşması’yla kaybedilen 
toprakların bir kısmı geri alındı. 
Devletin karşı karşıya olduğu önemli 
meselelerde dâhiyane bir siyaset 
takip ettiği, taraflı tarafsız herkes 
tarafından kabul edilir. Bu arada 
Rusya, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan 
etti. Romenler, Sırplar, Karadağlılar 

ve Bulgarlar, Rusya’nın yanın-
da yer aldı. Osmanlı Devleti 
ise yalnızdı. Barış yapmaktan 
başka çare kalmadı. 1878 
yılında Ayastefanos Antlaşması 
imzalandı. Aynı yıl meclisin 
hükümetin işlerini maksatlı 
olarak zorlaştırdığını söyleyen 
Sultan Abdülhamit, Meclis-i 
Mebusan’ı süresiz olarak 
kapattı. Meşrutiyetten ve 
anayasadan vazgeçmediğini 

belirten Sultan, on aylık bu 
ilk meclis denemesinden 

sonra devlet idaresini tamamen 
kontrolüne aldı.

Toprak Kayıpları 
Niye Önlenemedi?
İngiltere’nin isteği üzerine düzen-
lenen konferansta alınan kararla Os-
manlı Devleti Rusya’ya ağır bir savaş 
tazminatı ödemek zorunda bırakıldı. 
Kıbrıs İngiltere’ye, Bosna-Hersek 
Avusturya’ya ve Tunus Fransa’ya 
bırakıldı. Mısır ise kısa bir süre sonra 
bir oldu-bitti ile İngiltere’nin oldu. 
Bütün bu üzücü olayların sorumlu-
su olarak da yabancı diplomatların 
tesirinde kalarak devletin çıkarlarını 
gereği gibi koruyamayan dış işleri 
bürokrasisi gösterildi. Bu yüzden 
Sultan Abdülhamit, özellikle dış 
politikada yeni bir siyaset izleme-
ye başladı. Herkese güvenmediği 
için de Yıldız Sarayı’nda güvendiği 
kimselerle istihbarat ağırlıklı yeni 
bir devlet yönetimi kurdu. Devletin 
mali durumunu düşünerek tutumlu 
olmanın yanı sıra devlete ağır yük 
getirecek savaşlardan da uzak durdu. 
Bu sayede dış borçlar önemli oranda 
hafifledi. Hatta bazı kaynakların 
işletilmesi İngiliz ve Fransız şirketlere 
verilerek borçların ödenmesi temin 
edildi.

Osmanlı topraklarını işgal etmek-
le yetinmeyen İngiltere, bu defa 
da Mısır ve Arabistan bölgesinde 
devlet aleyhine yoğun bir karalama 
faaliyetlerine girişir. Halifeliğin, 
Kureyş soyundan gelmeyen Osmanlı 
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padişahlarının değil, Arapların hakkı 
olduğu fitnesini yaymak suretiyle 
büyük tartışmalara neden olur. 
Bu durum Sultan Abdülhamit’i, 
İslam Birliği siyasetine sevk eden 
en önemli unsur olmuştur. “İslami-
yet’i yeniden hayata hâkim kılmak” 
anlamındaki İslam Birliği hareketi 
oldukça etkili oldu ancak içi doldu-
rulamadı. İçtihat kapısının açılması, 
eğitimin yeniden düzenlenmesi gibi 
konularda gerekli adımların atılma-
ması sebebiyle umulan ve beklenen 
netice elde edilememiştir.

İslam Birliği Siyaseti
1870’lerin başından itibaren İttihad-ı 
İslam ya da Panislamizm olarak telaf-
fuz edilmeye başlanan İslam Birliği 
fikri, Sultan Abdülhamit döneminde 
bir devlet siyaseti olarak benimsendi. 
Ne var ki öyle kolay gerçekleşecek 
türden bir hadise değildi bu. Zira 
1699 Karlofça Antlaşması’yla Os-
manlı Devleti'nin Batı karşısındaki 
yenilgisinin resmen kabulü ile gerek 
yöneticiler gerekse aydınlar arasında 
geleceğe ilişkin endişeler yüksek 
sesle konuşulmaya başlanmış ve yeni 
arayışlar ortaya çıkmıştı. Tanzimat 
Fermanı ile devlete yeni bir düzen 
getirilmek istenmiş ancak beklenen 
netice elde edilememişti. Esasen 
Kanuni’den beri Osmanlı toplum 
yapısında başlayan değişimin/
çözülüş sürecinin önü alınamamıştı. 
Bu yüzden yapılan tüm yüzeysel 
ıslahat hareketleri de beklenen 

sonucu vermemiş; devlet sürekli kan 
ve toprak kaybına maruz kalmıştı. 
Dolaysıyla ıslahat çalışmaları “Hasta 
adam” olarak nitelenen cihan devle-
tinin yıkılışını bir asır geciktirmekten 
öteye gidememiştir. (1)  

DÖNEMİN 
BAŞLICA FİKİR 
AKIMLARI
Sonraki yıllarda “Üç Tarz-ı Siyaset” 
diye nitelenen ve günümüzde de 
birbiriyle kıyasıya mücadele eden üç 
fikir akımı özetle şöyledir:

Gelenekçiler: 
Daha çok eskiyi tekrarlama ve 
yaşatmaya çalışan bu grubun hedefi, 
eskiyi yeniden kurmaktı. Medrese 
mollaları başta olmak üzere büyük 
halk kitleleri bu görüşteydi.

Batı Yanlıları: 
Askeri alandaki yenilgiler başta 
olmak üzere devletin her alanda geri 
kalmış olmasından geleneksel an-
layışı sorumlu tutuyor ve çare olarak 
da hemen her konuda mutlaka 
Batı’yı taklit etmeyi gerekli görüyor-
lardı. Devlet adamları ve Batı’daki 
gelişmelerden haberdar olanlar 
çoğunlukla bu görüşteydi.

Islahat İsteyenler: 
Anlamsız alışkanlıkları ve körü 
körüne Batı taklitçiliğini bir yana 

bırakmayı savunan bu grup ise yeni 
gelişen bilim ve teknolojiyi almak-
tan yanaydı. Ancak aralarında fikir 
ayrılıkları söz konusuydu: Rasyona-
lizmin etkisiyle eleştiride sınır tanı-
mayan Efgani-Abduh gibi modern 
İslamcıların, pratik dene-
yimleri olmadığı için teoriden öteye 
gidemedikleri kanaati hâkimdi. 
Yeterli derinliğe sahip olmadığı ger-
ekçesiyle kayda değer görülme-
yen başka ıslahatçı düşünürler olsa 
da Tunuslu Hayrettin Paşa ve Ahmet 
Cevdet Paşa, bilgi-birikim ve devlet 
deneyimleri gereği teori ile pratiğe 
birlikte şahit olmuş yegâne şahsi-
yetler olarak kabul edilmekteydi. Bu 
yüzden sıkıntılarla dolu hükümdarlık 
yıllarında İslam dünyasını kuşata-
cak bir siyaset hedefleyen Sultan 
Abdülhamit, sadrazamlığa getirdiği 
Tunuslu Hayrettin Paşa başkanlığın-
da Ahmet Cevdet Paşa ve Münif 
Paşa gibi İslam düşüncesine vakıf 
isimlerden oluşan bir kabine teşkil 
etti. Ancak heyet, fikir ayrılıkları ve 
özellikle de padişahın katlanılmaz 
tutumu nedeniyle kısa zaman sonra 
dağılmak zorunda kaldı.

Filistin Meselesi
Kendisinden Filistin’i isteyen ve 
bunun karşılığında Osmanlı Devle-
ti’ne pek çok şey vadeden Yahudi-
lere karşı hassas bir siyaset izleyen 
2.Abdülhamit, Siyonizm’i siyasi bir 
mesele olarak görür. Bu yüzden de 
Musevilerin, kitlesel olarak Filistin’e 
yerleştirilmelerinin yeni bir milli-
yetçilik akımı ya da Yahudi sorunu 
doğuracağı kanaatindedir. Ayrıca 
bunu bahane eden Avrupa dev-
letleri, Osmanlı Devleti üzerindeki 
nüfuzlarını artırmaktan da çekinme-
mektedir. Siyonizm’i başından beri 
siyasi bir mesele olarak gören ve 
Dr. Herzl’ın tasarısını sezen Sultan 
Abdülhamit, saltanatı boyunca bu 
konuda istikrarlı duruşunu hep 
korumuştur:

“Siyonistlerin lideri Herzl, beni ikna 
edemeyecektir. Dindaşları için 
benden toprak istemektedir. Aklı sıra 
orada çiftçilik yapacaklar. Bunlar 
kendilerini çok akıllı sanıyor
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lar. Esasen orada bir krallık kurup 
siyasetlerinin sahibi olmak istiyorlar. 
Filistin’de düşündükleri her türlü 
projeye karşıyım…” (2) 

Sultan Abdülhamit Suikastı
Ermeniler, Avrupa’nın da destek ve 
kışkırtmalarıyla bağımsızlık elde ede-
bilmek için çeşitli bahanelerle isyan 
çıkarmaktaydılar. Son çare olarak 
kendilerine taviz vermeyen Sultan 
Abdülhamit’i suikastla ortadan 
kaldırmaya karar verdiler.

Ermeni asıllı teröristler, uzun takip 
sonucu 21 Temmuz 1905 günü 
Cuma selamlığı esnasında bom-
ba yüklü arabayla Yıldız Camii’ne 
geldiler. Ancak Şeyhülislam Ce-
malettin Efendi’nin, namazdan sonra 
Sultan Abdülhamit ile bir meseleyi 
görüşmesi eylemcilerin planlarını 
altüst etmeye yetti. Bu arada saat 
ayarlı bomba büyük bir gürültü ile 
patladı. Sultan suikasttan kurtulmuş 
ancak 26 kişi hayatını kaybetmiş, pek 
çok kişi de yaralanmıştı.

Bazı teröristler yurtdışına kaçsa da 
C. Edouard Joris ve diğer eylemciler 
yakalandı ancak Osmanlı Devleti, 
Avrupalı diplomatların baskısına 
maruz kaldı. Mahkeme kararına 
rağmen Belçikalı teröristin iadesini 
istemekteydiler. Sultan Abdülha-
mit, canına kasteden Joris’in idam 
cezasını önce ömür boyu hapse 
çevirdi, daha sonra da affedilerek 
Avrupa’ya gönderildi.

Tevfik Fikret’in İbretlik Tavrı
Sultan Abdülhamit suikastı, Avru-
pa’nın teröristlere sahip çıkmasına 
rağmen bütün dünyada yankılanmış 
ve kınanmıştır. Ancak “milletim nev’i-
beşerdir, vatanın ruy-i zemindir”* 
diyen Tevfik Fikret, bombanın erken 
patlaması sebebiyle suikast teşeb-
büsünün başarısız olmasına bir 
hayli üzülür ve “Bir lahza-i teehhür/
bir gecikme anı” şiirinde teröristten 
“Şanlı Avcı” diye söz eder: 

Jön Türkler Ne istiyorlardı?

Dönemin genç Osmanlı kuşağı için 
kullanılan Jön Türk tanımı, sonraki 
yıllarda Batı yanlısı reform hare-
ketlerini destekleyen kişiler için 
bizzat Avrupa basını tarafından 
kullanılmıştır. Daha çok da 2.Abdül-
hamit’in siyasi muhalifleri olarak öne 
çıkarlar. Padişahı oldukça rahatsız 
eden Jön Türk Partisi, Müslüman mu-
halifleri kapsayacak biçimde anıldığı 
gibi, belli şahıs ve zümreler için hatta 
İttihat ve Terakki Partisi kast edilerek 
“Jön Tür Partisi/Jön Türk rejimi” diye 
kullanıldığı da olmuştur.

Tarihi sürece bakıldığında Jön Türk 
olarak bilinen grupların belli bir 
aidiyetleri olmadığı gibi düşünce 
bakımından da hemfikir oldukları 
söylenemez. Ancak Sultan Abdül-
hamit siyasetinden duydukları 
hoşnutsuzluk nedeniyle padişahı 
devirme konusunda canhıraş bir 
gayretin içinde olduklarında hiç 
şüphe yoktur. Düşünce bakımından 
da pozitivizm ve materyalizmin 
etkisinde oldukları görülmektedir.    

Çekirdek Jön Türk kadrolarının 
savunduğu dünya görüşü çoğun-
lukla pozitivizmin ve biyolojik 
materyalizmin tesiriyle şekillendi. 
Bu anlamda cemiyetin bazı önde 
gelen liderlerinin siyasi bir amaçtan 
ziyade toplumsal gelişmenin önünü 
tıkadığını düşündükleri dinin yerine 
bilimi hâkim kılma gibi felsefi olgu-
ları öncül aldıkları görülmektedir. 

Tüm bunlarla birlikte Jön Türklerin 
basını çok iyi kullandıklarını, gerek 
basın yoluyla yayımladıkları makale-
leriyle gerek siyasi faaliyetleriyle 
Türk modernleşmesinin temelini 
attıklarını belirtmek gerekir.

Abdülhamit ve Meşrutiyet

Sultan Abdülhamit, İngiltere başta 
olmak üzere sömürgeci devletlere 
karşı İslamcı ve halktan yana bir 
siyaset izlemiştir. Zaten halkın 
tepkisi de bunu gerektiriyordu. Zira 
Tanzimat Fermanı ile getirilen hukuk 
sistemi azınlıklara geniş imkânlar 
tanımış, had safhadaki Bat hayranlığı 
da halkın tepkisine sebep olmuştu. 
Bu arada işini kaybeden esnaf 
da tepkilidir. Zira Batılı devletler 
özellikle Kırım Savaşı’ndan sonra 
Osmanlı pazarlarına hâkim olmuşlar, 
halkın günlük kullandığı basit bez ve 
pamuk bile artık Batı’dan gelmekte-
dir. Rusya ile Batılı devletlerin ittifakı 
sayesinde zor durumdaki Osmanlı 
maliyesi iyice çıkmaza girmiş, vergi 
kaynakları da borçlara mahsup edile-
rek Avrupa’nın kontrolüne girmiştir. 

Batı'nın fikir ve ideallerini tem-
sil eden Tanzimatçılar ve onların 
devamı olan Genç Osmanlılar ise 
meşrutiyet yönetimine kurtuluş 
gözüyle bakıyorlardı. 1876 Kanun-i 
Esasisi’ni rafa kaldıran Sultan Abdül-
hamit’i şiddetle tenkit etmeleri bu 
yüzdendir. Bu arada Abdülhamit, 
Türkiye'nin aleyhine dönen İngil-
tere'ye karşı Afrika ve Orta-Asya'da 

Panislamizm siyasetini uygulama 
başladı. Hatta İngiliz hükümetine 
karşı ayaklanan İrlanda isyancılarını 
teşvik eden risaleler gönderdi. 
Afrika'ya gönderdiği elçiler bu kıtada 
İslamiyet’in yayılmasında, Hindis-
tan'da İngiltere'ye karşı hilafet ve 
Panislamizm hareketinin benimsen-
mesinde önemli rol oynamıştır. 

Bu dönemde gelişen bir önemli 
hadise de aşırı Batı yanlısı bir kültür 
ve siyaset akımını temsil eden 
gazetelerin kamuoyu oluşturmasıdır. 
Nitekim Meşrutiyet’in ilanından bir 
yıl kadar sonra orduyla da iş birliği 
yapılarak Sultan Abdülhamit tahttan 
uzaklaştırıldı. İçtihat Dergisi etrafın-
da toplanan Celal Nuri-Hüseyin Cahit 
gibi Batıcı akım temsilcileri, Batı’yı 
olduğu gibi, bütün sosyal/kültürel 
yapısıyla birlikte almanın gerekli 
olduğunu söylüyorlardı. Hatta 
kılık-kıyafet ve harf değişikliği bile 
konuşulmaktaydı. (3) 
Sultan Abdülhamit döneminde 
eğitim alanında önemli gelişme-
ler kaydedilmiştir. İlk, ortaokul ve 
rüştiyelerin açılması, yabancı dil 
eğitiminin zorunlu hale gelmesi bu 
dönemde olmuştur. Birçok müze ve 
kütüphane açılması, nüfus teşkilat-
larının kurulması ayrıca hukuk 
alanında önemli adımların atılması 
yine bu dönemde olmuştur.   

Zor Yıllar ve 31 Mart Vakası

Sultan Abdülhamit, 1908’de istikrar 
için Meşrutiyet’i savunan kesimlerin 
baskısıyla anayasayı tekrar yürürlüğe 
koydu. Fakat dağılmanın önüne 
geçemedi. Bulgaristan bağımsız-
lığını ilan etti ve Girit, Yunanistan’la 
birleşti, Bosna Hersek ise Avusturya 
tarafından işgal edilmişti. Bu arada 
tarihe “31 Mart Vakası” olarak geçen 
isyanda Ermeniler Adana’da isyan 
ederek katliam yaptılar. Benzer 
olaylar İstanbul’da da yaşandı ancak 
Mahmut Şevket Paşa komutasındaki 
Hareket Ordusu’nun müdahalesiy-
le olaylar bastırıldı. Meşrutiyet’in 
korunduğu ilan edilse de yeminli 
muhalifleri ikna etmek mümkün 

olmadı. Abdülhamit’in hal’ edilmesi 
için gerekli hazırlıklara başlamışlardı 
bile. Şeyhülislam’dan zorla aldıkları 
fetva ve mecliste oldu-bitti bir 
oylamayla hal’ine karar verdikleri 
Abdülhamit’i Selanik’e gönderdiler. 
Ancak Selanik’te öldürülme tehlikesi 
belirince tekrar İstanbul’a getirerek 
hayatının son yıllarını yaşadığı Bey-
lerbeyi Sarayı’na yerleştirdiler.

1.Dünya Savaşı’nın sıkıntılı yılların-
da görüştüğü kimselere devletin, 
Almanya’nın yanında savaşa girmiş 
olmasının büyük bir sorumsuzluk 
olduğunu söylemesi dikkat çekicidir. 
Geç de olsa kıymeti anlaşılan Sultan 
Abdülhamit, 1918 yılında vefat etti, 
2.Mahmut türbesine defnedildi.    

Bir Islahatçı Düşünür

TUNUSLU 
HAYRETTİN 
PAŞA 
(1823-1890)

Hayrettin 
Paşa, Osmanlı 
Devleti’nde 
ıslahat 
yapmanın ge-
reğine inanan 
ve bu konuda 
emek veren 
düşünürlerin en 
başında gelen isimlerden 
biridir. Tarihi sürece bakıldığında 
Osmanlı Devleti’nde modernleşme 
hareketinin, halkın sosyolojik 
yapısına bağlı olarak gelişmek yerine 
yönetici elitler tarafından yürütülen 
yüzeysel bir çaba olmaktan öteye 
gitmediği görülmektedir. 2.Viyana 
Bozgunu’ndan Tanzimat Fermanı’na 
kadarki süreçte devlet için zorunlu 
görülen modernleşme hareketleri, 
yöneticiler tarafından topluma adeta 
dikte edilmiştir. Batı’daki değerleri 
olduğu gibi kabul edenler ile belli 
değerleri korumak adına seçici olan-
lar gibi fikir ayrılıkları yüzünden de 
zaten netice alınamamıştır. 

Küçük yaşında Kafkasya'dan 
getirilen Hayrettin Paşa, önce 
Kıbrıslı Tahsin Bey daha sonra da 
Tunus valisi Ahmet Paşa tarafından 
himaye edildi. Tunus'a gelen Fransız 
subaylardan Fransızca ve askeri 
dersler aldı. Eğitim için gönderildiği 
Avrupa'da hukuk ve tarih dersleri 
aldı. Sadrazam oluncaya kadar 
askeriyede subay olarak görev yaptı. 
Fransa, Prusya, İsveç, Danimarka, 
Hollanda ve Belçika’da görevli olarak 
bulundu. Akvamü'l Mesalik isimli 
eserinde Avrupa yönetimini ve İslam 
dünyası tarafından nasıl benimsen-
mesi gerektiğini açıklamaya çalıştı. 
Müslüman kalarak medenileşmenin 
mümkün olduğunu söyleyen Paşa, 
Avrupa medeniyetinin esasını da İs-
lam’a dayandırır. Avrupa seyahatleri 
esnasındaki izlenimlerini mukayeseli 
olarak anlatır. Yegâne gayesi, İslam 
toplumunun saadetli günlerine 
tekrar nasıl kavuşacağının yollarını 
aramaktır. Bu yüzden öncelikle Avru-
pa'nın kalkınma sebeplerini inceler. 

Hayrettin Paşa, keyfi idareye son 
verilmesini ve halkın bir an evvel 

yönetime katılmasını temin 
etmenin gereğine inan-
maktadır. Sınırsız yetkilerle 
donanmış bir hükümdarın, 
gelişmenin önündeki en 
büyük engel olduğunu ifade 

ederek parlamentoyu önerir. 
Eserini kaleme alma maksadını 

anlatırken şunları kaydeder:  

Avrupa'yı yükselten değerleri öğren-
mek gerekir. Maddi gücün eğitime, 
eğitimin de temelde siyasi kurum-
lara dayandığı görülmektedir. Güç 
ve refahı temin eden bu kurumların 
başında ise parlamento, parlamen-
toya karşı sorumlu hükümet ve hür 
basın gelir. Bunlar olmadan kalkın-
ma, dolayısıyla maddi refah müm-
kün değildir. 

Modern Tunus’un öncülerinden 
kabul edilen Tunuslu Hayrettin Paşa 
Osmanlı modernleşmesinde de 
önemli yer edinmiş seçkin bir devlet 
adamıdır. 

Ey şanlı avcı dâmını bihude kurmadın
Attın fakat yazık ki, yazıklar ki vurmadın!** HİKMET TEKİN

hikmettekin34@gmail.com
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1-Prof. Dr. Bekir Karlığa, Islahatçı Bir Düşünür Tunuslu Hayrettin Paşa
2-Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Kutsal Topraklarda Siyonistler ve Masonlar…
3-Prof. Dr. Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye 
** Ey şanlı avcı, tuzağını boş yere kurmadın, attın ama yazıklar olsun ki, vuramadın!
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Parkinson’da 
ileri yaş 
ve genetik gibi 
engellenemeyecek 
risk faktörlerinin 
yanı sıra kuyu suyu 
kullanımı gibi 
çevresel etkenler 
de önemlidir. 

Genel olarak hareketlerde yavaşla-
ma ile birlikte ortaya çıkan Parkin-
son hastalığı, hasta ve yakınlarının 
hayatını olumsuz etkiler. Çoğun-
lukla 65-70 olarak bilinse de 35-40 
yaşlarında da görülebilme olasılığı 
bulunmaktadır. Genç yaşta Parkin-
son ortaya çıkıyorsa buna neden 
olan faktörler araştırılmalıdır. Ge-
netik yatkınlık çok önemlidir.

Vücutta dopamin miktarı yüzde 
60-70 oranında azaldıktan sonra 
Parkinson belirtileri ortaya çıkar. 
Genelde 4 temel bulgusu vardır. En 
önemli bulgu hareketin yavaşla-
masıdır. Örneğin yürürken yavaş ve 
küçük adımlarla yürüme görülmek-
tedir. İkinci bulgu ise titremedir. 
Özellikle istirahat halinde görülen 
titremelere dikkat edilmelidir. 
Üçüncü bulgu kol ve bacakta 
‘katılık’ olarak tanımlanan sertliğin 
meydana gelmesidir. Hastalar ko-
lunu bacağını kullanırken zorlanır. 
Son bulgu ise denge sorunlarıdır. 
Parkinson hastaları maalesef çok 
sık düşer.

Koku Alma Bozukluğu 
Parkinson Belirtisi Olabilir
Parkinson 10-15 yıl önce belir-
ti verir. En önemli ön belirti ise 
kabızlıktır. REM uykusu, davranış 
bozukluğu adı verilen uyku bozuk-
luğu, uykuda bağırma, korku, kol 
ve bacaklarda hareket de Parkin-
son belirtisi olabilir. Ayrıca koku 
alma bozukluğu da hastalığın ön 
belirtisi olabilir.

Depresyon 
Tanısı da Konabilir
Ana bulguların yanı sıra birçok yan 
bulgu da önemlidir. ‘Maske yüz’ 
denilen bir durum gelişir. Hastalar-
da mimik hareketleri azalır, donuk 
bir ifade olur. Bu hastalar duygu-
larını belli edemedikleri için çoğu 
kez bu hastalara depresyon tanısı 
da konabilir. Parkinson, hastaların 
konuşmasını da belli bir süre sonra 
etkiler, konuşmalarda duygular 
anlaşılmaz hale gelir. Ses şiddeti 
azalır, hastalar daha kısık sesle 
konuşmaya başlar.

Bol Bol Hareket ŞART!
Parkinson hastaları günlük işlerini 
kendileri yapmalı, bol bol yürüyüşe 
çıkmalı, hareket etmeli ve asla 
kendilerini eve kapatmamalıdır-
lar. Yoga veya Tai Chi gibi denge 
egzersizlerinin de oldukça yaralı 
olduğunu belirtmekte fayda var. 
Parkinson, hareketle alakalı bir 
hastalık olduğu için hareket ettikçe 
yaşam kalitesi yükselir. Seyri ve 
tedavi aşamasında halüsinasyon 
görülebilir.

Parkinson hastalarının diğer 
halüsinasyon görenlerden farkı; 
halüsinasyon gördüğünün farkın-
da olmasıdır. Halüsinasyonlar çok 
hafif başlayıp sonrasında hastayı 
çok rahatsız edecek noktaya 
kadar gidebilir. Ayrıca tansiyon 
düşüklüğü, ayağa kalkınca baş 
dönmeleri, düşmeler olabilir. Bu 
yüzden tansiyonları kontrol altında 
tutulmalıdır. 

PARKİNSON
OLABİLİRSİNİZ

Prof. Dr. Yaşar Kütükçü
Nöroloji Uzmanı

İleri Evre 
Hastalarda Beyin 
Pili Tedavisi 
6 grup ilaç vardır, ileri evre 
hastalarda beyin pili (derin 
beyin stimulasyonu) adı verilen 
yöntem de uygulanabilir. Bu 
yöntemde, beyinde Parkinson 
ile alakalı çekirdeklere elektrot 
yerleştirip dışarıdan bu elektro-
tu uyararak şikayetler gideril-
meye çalışılır. Böylece titreme 
ve yavaşlık gibi şikayetler çok 
azalır, yaşam kalitesi yükselir. 
Ayrıca ileri evre hastalarda 
bağırsaktan birtakım ilaçlar 
verilmektedir.

Parkinson’un Seyrinin 
Durdurulması ile İlgili 
Çalışmalar Sürüyor
Kronik ve uzun süreli bir 
hastalık olduğu için devamlı 
doktor kontrolünde olun-
ması gerekir. Her evrede hem 
hastalıkla hem ilaçlarla ilgili 
ortaya çıkan yeni bulguları 
değerlendirip tedaviyi düzenle-

mek gerekir. Parkinson aşısı ve 
eksik dopamin üreten hücrele-
rin beyne tekrar verilmesi gibi 
kök hücre çalışmaları üzerinde 
çalışılır. Kök hücrelerle beynin 
tekrar dopamin üretmesi 
amaçlanır. Ayrıca hastalığın sey-
rini durdurmakla ilgili çalışmalar 
devam etmektedir. Önümüzde-
ki 10-15 yıl içerisinde bu konu 
ile önemli gelişmeler yaşanması 
öngörülüyor.

Yaş ve Genetik, 
Risk Faktörlerinin 
Başında Geliyor
Parkinson’da ileri yaş ve genetik 
gibi engellenemeyecek risk 
faktörlerinin yanı sıra kuyu 
suyu kullanımı gibi çevresel 
etkenler de önemlidir. Özellikle 
tarım ilaçları ve böcek ilaçları-
na maruz kalma Parkinson’a 
neden olabilir. Ayrıca demir, 
alüminyum, manganez gibi ağır 
metalleri yüksek dozda alan-
larda daha fazla görülür. Kafa 
travmasının da Parkinson’a yol 
açabileceğine dair çalışmalar 
mevcuttur. 
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1887’de Bağdat’ta doğdu. Ba-
basının Arabistan’daki görevleri 
sebebiyle düzensiz bir eğitim ha-
yatı geçirdi. Çok sevdiği annesinin 
ölümü üzerine babasıyla İstanbul’a 
geldi. Galatasaray Lisesi’ne yatılı 
olarak girdi. Mezun olunca Reji 
İdaresi’ne memur oldu, bir taraftan 
da Hukuk eğitimi aldı. Fransızca 
ve edebiyat muallimliğinin yanı 
sıra Maliye’de mütercimdik yaptı. 
I. Dünya Savaşı’ndaki askerliği 
sırasında Anadolu’nun çeşitli 
yerlerini görme fırsatını elde etti. 
Bir ara Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nde 
(Güzel Sanatlar Akademisi) mitoloji 
dersleri verdi. Daha sonra tayin 
edildiği Mülkiye Mektebi’ndeki 
Fransızca muallimliğiyle beraber 
akademideki kürsüsünü ölünceye 
kadar muhafaza etti.

1924’te devletten aldığı ikramiye 
ile Fransa’ya giden Ahmet Haşim, o 
yılın yazını Paris’te geçirdi. 1928’de 
ise tedavi için Paris ve Frankfurt’a 
gitti fakat iyileşmeden geri döndü. 
4 Haziran 1933’te Kadıköy’deki 
evinde vefat etti. Mezarı Eyüp 
Sultan’dadır.

Ahmet Haşim’in sanat ve edebiyat 
meseleleri ile ilgilenmeye başla-
ması Galatasaray’daki öğrencilik 
yıllarına rastlar. Burada dönemin 
ünlü isimleri arasında bulunan Zih-
ni Efendi, Acem Feyzi, Tevfik Fikret 
ve Ahmet Hikmet’ten faydalanır. 
Ayrıca Hamdullah Suphi, İzzet Me-
lih, Emin Bülent ve Abdülhak Şinasi 
gibi edebiyatçılarla da dostluklar 
kurar. Sanata ve edebiyata meraklı 
bu çevre içinde şiirle uğraşan 
Haşim’in bilinen ilk manzumesi 

Hayâl-i Aşkım, 7 Mart 1901 tarihli 
Edebiyat Mecmuasında neşredilir. 
Bu şiirle beraber, daha sonraki iki 
yıl içinde çıkan on beş şiirinde, 
kısmen Muallim Naci ve Abdül-
hak Hamit, daha çok da Fikret ve 
Cenap’ın tesirleri görülür. 

Ahmet Haşim, Galatasaray’da-
ki talebeliğinin son yıllarında 
Fransız şiirini, özellikle Fransız ve 
Belçikalı sembolistleri, bu yolla 
da Batı edebiyatının estetik ve 
poetik temelini yakından tanımaya 
çalışmıştır. Bu yönüyle Haşim’in, 
Batı şiirini en iyi araştıran ve bilen 
bir sanatkar olduğu kabul edilir. 
Ancak Haşim için “titiz ve saf şiir 
peşinde bir şair” demek daha doğ-
ru olacaktır.

A H M E T  H A Ş İ M
Bir Günün 
Sonunda Arzu
Yorgun gözümün halkalarında 
Güller gibi fecr oldu nümâyân, 
Güller gibi... Sonsuz, iri güller 
Güller ki kamıştan daha nâlân; 
Gün doğdu yazık arkalarında! 

Altın kulelerden yine kuşlar 
Tekrârını ömrün eder i'lân. 
Kuşlar mıdır onlar ki her akşam 
Âlemlerimizden sefer eyler? 

Akşam, yine akşam, yine akşam 
Bir sırma kemerdir suya baksam; 
Üstümde semâ kavs-i mutalsam! 

Akşam, yine akşam, yine akşam 
Göllerde bu dem bir kamış olsam!

Şiir: 
•  Göl Saatleri
•  Piyale

Es
er

le
ri

Merdiven
Ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, 
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak 
Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak... 

Sular sarardı... Yüzün perde perde solmakta, 
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta... 

Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller; 
Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller, 
Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer? 

Bu bir lisan-ı hafidir ki ruha dolmakta, 
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta...
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Gezi Yazısı: 
•  Frankfurt 
Seyahatnamesi

Deneme-Fıkra: 
•  Bize Göre 
•  Gurabahane-i Laklakan



DOĞA OLAYLARINA 
CEVABINIZ VAR MI?
Gökyüzü neden mavi? Gök-
kuşağının sonu nerede? Deniz 
neden sürekli sahile çarpıyor? Bu 
gibi zor soruları genellikle çocuklar 
sorar. Bugün, tabiatla ilgili çoğu 
şeyi bildiğimizi düşünerek fazla 
önemsemiyoruz, oysa 9. yüzyıl 
Müslümanları, yaşadıkları ortamı 
anlayabilmek için bu sorular üze-
rinde tefekkür ediyor, yüce Allah’ın 
yarattıklarından ilham alıyordu.

10. yüzyılda yaşamış Kurtubalı 
edebiyatçı İbn Hazm’dan önce ve 
bu dönem sırasında astrologlar, 
yıldız ve gezegenlerin birer ruh ve 
zihne sahip olduğuna ve insanlara 
tesir ettiğine inanıyordu. Meseleye 
gerçekçi bir şekilde yaklaşan İbn 
Hazm, şöyle demektedir: ‘’Yıldızlar 
zihni ya da ruhu olmayan gök 
cisimleridir. Ne geleceği bilebilir ne 
de insanları etkileyebilirler. İnsanlar 
üzerindeki etkileri sadece Güneş 
hüzmelerinin ısıtma etkisi ve Ay’ın 
med-cezire yol açması gibi fiziksel 
özellikler bakımından olabilir.’’ 

11. yüzyılın diğer bir bilim insanı 
olan Bîrûnî, med-cezirin döngüsel 
olduğunu ve Ay’ın evrelerindeki 
değişikliklerden kaynaklandığını 
açıkladı; Hindistan’ın Somnath şeh-
rindeki med-cezir örneğini en net 
şekilde açıklayarak bu döngünün 
Ay’ın hareketleriyle ilişkili 
olduğunu ispatladı.

Gökyüzünü inceleyen Kindî gibi 
bazı âlimler, gökyüzünün mavi 
renkte görünmesi hakkında görüş 
bildirdiler. Kindî bu konuda ismi 
uzun ama kendisi kısa bir eser 
yazmıştır: Havada Sema Yönünde 
Görülüp Semanın Rengi Sanılan 
Gök Mavisi Rengi Üzerine. Daha 
basit bir ifadeyle gökyüzünün 
neden mavi olduğundan bah-
seden Kindî bunun sebebini 
‘’gökyüzünün koyu rengiyle güneş 
ışığının aydınlattığı havadaki buhar 
ve toz atomlarının açık renginin 
karışması’’ olarak açıklar. Tıpkı ese-
rinin adı gibi, sözleri bu görüngüyü 
eksiksiz izah eder: ‘’ Üzerimizdeki 
karanlık hava Dünya’dan yansıyan 
ışıkla karışmak suretiyle görünür 
hale gelir; ortaya çıkan renk ise 
karanlık ve ışık arasında bir renk, 
yani mavidir. Mavinin, gökyüzünün 
gerçek rengi olmadığı, yalnızca ışık 
ve karanlığın buluşması sebebiyle 

göz tarafından algılanan bir renk 
olduğu aşikârdır. Bu tıpkı saydam 
bir maddeyi gözümüze tutup 
Güneş gibi parlak ışık kaynaklarına 
baktığımızda ışık kaynağının ren-
giyle saydam maddenin rengi-
ni birbirine karışmış görmemiz 
gibidir, zira bu şekilde renkli cam-
dan baktığımızda gördüğümüz 
renk ne camın ne de bakılan 
nesnenin rengidir, ikisinin ötesinde 
yeni bir renktir.’’

Kindî düşüncesinde haklıdır; zira 
o devirde eğitimli çevrelerde bile 
bilgiden sayılan ipe sapa gelmez 
görüşlere rağmen gökyüzü gerçek-
ten de mavi değildir. Eğitimli bir 
kişi olmakla birlikte fen, matema-
tik ve müzik alanlarında kendini 
yetiştiren ve 9. yüzyılda Bağdat’ta 
hekimlik yapan Kındî bu inanışla 
baş etmekte fazla zorlanmamıştır.

Çalışabilmek İçin Deli Taklidi Yapan Bir Bilim Adamı:

İbnül’l Heysem
İbnü’l-Heysem de içinde yaşadığı 
döneme hakim olan gelenek-
sel bilgiye karşı geldi. Bundan 
bin yıl önce Kahire’de halifenin 
isteği üzere Nil Nehri’nin akışını 
düzenleyemediğinden ev hapsi 
cezasına çarptırılmıştı. İbnü’l-Hey-
sem biliyordu ki Eski Mısırlılar bu 
işi becerememişse kendisinin de 
becermesi mümkün değildi. Canını 
kurtarıp çalışmalarına devam 
edebilmek için deli numarası yap-
mıştır. Ev hapsine diyeceği yoktu, 
zira tüm zamanını penceredeki 
deliklerden gelen ışık hüzmelerini 
yakından inceleyerek geçirebili-
yordu.

Gözlem ve deney yapacak bolca 
vakti olması sayesinde gökkuşak-

ları, hale etkileri ve Güneş ve aynı 
ufuk çizgisine yaklaştıkça büyümüş 
görünmeleri gibi doğa olaylarını 
inceleyerek açıklayabilmiştir. 
Güneş ve ayın ufuk çizgisi yakının-
da daha büyük görünmesinin 
sebebinin atmosferin yarattığı etki 
olduğunu açıkladı; büyüklüğün 
artmasının beynin oynadığı 
görsel bir oyun olduğunu ilave 
etti. Güneşin, ufuk çizgisinin on 
dokuz derece aşağısında olduğu 
durumlarda dahi Güneş ışınlarının 
atmosferde kırılarak Dünya’ya 
ulaştığını gösterdi ve buna dayalı 
olarak atmosferin yüksekliğini on 
altı kilometre olarak hesapladı.

1319 yılında ölen Kemaleddin Fari-
si, İbnü’l-Heysem’in çalışmalarını 

tekrar etti ve ışık hüzmelerinin 
izlediği yolu cam bir kürenin 
içerisinde gözlemlemek suretiyle 
bu çalışmaları geliştirdi. Güneş 
ışığının yağmur taneleri tarafından 
kırılmasını belirlemeyi uman Farisi, 
elde ettiği bulgular sayesinde 
birincil ve ikincil gökkuşaklarının 
temelde beyaz ışığın prizmayla 
kırılması sonucunda oluştuğunu 
açıkladı.

Bir dahaki sefere çocuğunuz size 
bir şeyi işaret edip ‘’bu neden 
böyle?’’ diye sorduğunda, ona 
Orta Çağ’da yaşayan Müslüman 
bilim insanlarının çalışmalarından 
bahsedin. Kim bilir, belki kendi 
keşif yolculuğuna çıkmasına vesile 
olursunuz…
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Ormanda geçirdiğimiz birinci günün 
hülasa-i müşahedâtını evvelki 
aydaki nüshamıza derç eylemiş idim. 
Hatta o zaman okuduğunuz fıkra-i 
cevelaniye mahallinde yazılmış idi. 
İkinci güne ait cevelan ise gece 
avdetle neticelendiği için fıkramızın 
mabadını şimdi yazdık. Alemdağı 
ormanında geçirilen birinci günün 
sonunda yazımı bitirir iken 
arkadaşlarım: 

Haydi! Elmalı suyuna gidiyoruz! diye 
bağırdılar. 

Alemdağı’nın Taşdelen ile (Cesur 
Tepe) ve Alemdağı Köyü’nden maa-
da şayan-ı temaşa mevaki arasında 
bir de Elmalı Suyu bulunduğunu 
daha İstanbul’da iken bile işitmiş 
idim. Elmalı Suyunu görmeden avdet 
edecek olur isek Alemdağı ceve-
lanından noksan kalacağını hemen 
hükmetmiş idik. 

Bir gün evvelsi gibi levâzım-ı tersimi-
ye ve cevelaniyemizi ikmal ederek 
evvel emirde kahveciden Elmalı’nın 
tarifini istedik. Kahveci Elmalı’nın 
evvela iki olduğunu bunun birine 
büyük diğerine küçük dediklerini, 
asıl ziyaretin Büyük Elmalı’ya layık 
olduğunu haber verdi. İlaveten dedi 
ki: 

Büyük Elmalı’ya birisi ormandan 
diğeri köyden iki yol vardır. Orman 
yolunu kolay bulamazsınız. Vakıa 
biraz uzun sürer ama köye gidip 
oradan caddeden gitmeniz daha 
münasiptir. 

Levazım-ı tersimiye ve cevelaniyeyi 
hamil olan merkepi dehleyerek 
dünkü yoldan Alemdağı Köyü’ne 
geldik. Bu köyün Taşdelen’den gelen 
yol tarafından alınan bir kıta resmi-
pişgah temaşanıza va’z olunmuştur. 
Köydeki kahveciden dahi Elmalı’nın 
tarifini aldıktan sonra yola çıktık 
hatta orada bir zat: 

Elmalı menbaı pek güzeldir, adeta 
ufak bir şelaleyi andırır, resmi hoş 
olur, demiş idi.

Bu hevesle nev-umma cadde denilen 
yoldan gider iken daha başlangıçta 
şaşırdığımızı bir çobandan öğrendik. 
Çobanın ihtarı üzerine Alemdağı 
ormanının hudut teşkil eylediği bir 
tarla kenarına geldik ki işte buraya 
Küçük Elmalı tesmiye ediyorlardı. 

Küçük Elmalı, Alemdağı ormanının 
en cesîm ağaçları ve sık korulukları 
ile teşkil eylediği zarif hudut üze-
rinde idi. Burada ufak bir yol takip 
ederek daima sağa sapınız ihtarını 
nazar-ı dikkatten dûr tutmayıp 
ormana girdik. Yarım saattir bizi cayır 
cayır yakan güneşin hararetinden 
dahi kurtulmuş idik. Ormanın serin 
sayesi içinde tatlı tatlı konuşarak yol 
alıyor idik. 

Tatlı mükâleme, neş’eli cevelan çok 
sürmedi. Takip ettiğimiz yol dik 
bir yokuşun üzerinde ve geçilmez 
dikenler arasında kayboldu. Bir-

birimize mütehayyerane bakmağa 
başladık.
İçimizde en cesurumuz: 

Hele biraz daha gidelim! Bakalım ne 
olur? 
Dedi, bir gayret daha gösterdik 
amma o gayret dahi ağaçların arasını 
setreden dikenlere tâb-âver-i muka-
vemet olamadı, cesur arkadaşımız 
bile:

Burada dama (pes)! 

Diye bağırdı. Tekrar aşağı döndük. 
Hayli bir meşakkatten sonra geldi-
ğimiz yolu bulduk. O yolun sağ ce-
nahında bir güzergâh daha 
görülüyordu. Anlaşılan kahvecilerin 
ihtarını şu noktada unutmuş da sağ 
yerine solu tutmuş olduğumuza 
karar verdik. Yeni yola girdik. Burası 
bir çeyrek (saat) kadar devam ettik-
ten sonra bizi bir ufak su mecrasına 
çıkardı. Mecradan akıp giden hafif 
ve soğuk suyun Elmalı menbaından 
gelmekte olduğunu iştibah göster-
meği hata saydık. Suda yüzümüzü, 
gözümüzü yıkadık, şöylece iki saattir 
devam eden yorgunluğun hararetini 
biraz serinlettik. 

Arş ileri! 

Kumandasına uyarak ufak (dar) 
yolu tuttuk. Aradan üç çeyrek 
(saat) kadar geçmiş idi ki yolun bizi 
ormandan çıkarıp dağ caddelerine 
düşürdüğünü bir hayret-i fevkalade 
ile gördük. Şu muvaffakıyetsizlik bizi 
bir müzakere-i cedideye mecbur 
eyledi. Zira Elmalı suyu diye ormanın 
içinde dolaşmaya devam edersek 
ağaçların da henüz pek ufak olan 
elmaları büyüyecek yetişecek de 
biz yine ormandan çıkamayacağız. 

Arkadaşlarla cereyan eden müzake-
re böyle beyhude dolaşmaktan ise 
geldiğimiz yoldan avdet kararına 
müncer oldu. Döndük. 

Üç, beş dakika sonra: 

Yahu geldiğimiz yol bu mu idi? 

Sualleri her ağızdan çıkmağa başladı. 
Vakıa avdet edelim der iken biz gel-
diğimiz yolu bile kaybetmiş idik. 
Artık mesele gülünecek halden 
çıkmış idi. Dünyada düşenler ile 
ormanda yolunu kaybedenlere 
gülmemek kabil değildir, derler. 
Biz yolu kaybettiğimizi anlayınca 
sabahtan beri devam eden neş’eyi 
kaybetmiş, gülmek nöbetini halimizi 
işitenlere bırakmış idik. İçimizde 
bulunan gayet latife-perdâz bir zat 
bile iki saattir şakır şakır şakırdar iken 
çehresini asmış, somurtmuş idi. 

Yolun kaybolduğunu anladıktan 
sonra önümüze çıkan bir güzergahı 
tuttuk. Bahtımıza diye yürümeye 
başladık. Saat ise beşe takarrüb 
eyliyordu. Tam dört buçuk saattir 
dolaşıyoruz demektir. Lalettayin 
intihap ettiğimiz güzergâh muttasıl 
devam ediyor. Onun devamı ise 
bizim endişemizi ve neş’esiz halimizi 

devam ettirmekten başka artırıyor 
idi. Yarım saat daha geçti. Gerçek-
ten halimiz tuhaflaşıyor idi. Tam o 
esnada en öndekinden latife perdaz 
arkadaşımız kıvıra kıvıra oynamağa 
başladı. Şaşırdık: 

Ne duruyorsunuz be! Davul, zurnayı 
işitmiyor musunuz? İnsan ormanda 
yolunu kaybetmiş iken böyle davul, 
zurna sesi işitir ise sade sevinmekle 
kalmamalı, havaya uyup biraz da 
oynamalı. 

Dedi. Vakıa dikkatli dinlenirse pek 
uzaktan doğru davul, zurna sesi geli-
yor. Hem gittiğimiz yolun sağ tarafın-
dan akseyliyordu. Arkadaşımızın 
neş’esine hep iştirak ettik: 

Aman! Ne iyi musiki! Diye davul 
zurnayı alkışlayarak sesin geldiği 
tarafı tuttuk. Biz gittikçe ses geliyor 
ama yol tükenmiyor idi. Nihayet tam 
saat altı buçuk idi ki, konak yerimize 
vasıl olduk. Fakat hepimiz dahi tâb 
ü tavandan kesilmiş idik (güçten 
ve kuvvetten düşmüştük). Konak 
yerinde kalanların; 

Elmalı suyu nasıl? diye vukubulan 
suallerine: 

Şeker gibi! cevabını verdik, latifegü 
(şakacı) arkadaşımız ise: 

Adam! Su o kadar soğuk idi ki 
ağzımıza bile almadık. Şeker gibi de-
diklerine inanmayınız. Nasıl akdığını 
sorar iseniz davul zurna ile şöyle 
dökülüyordu, dedi ve parmağını alnı 
üzerinden geçirip ter damlalarını 
yere döktü. 

Ne yapalım kısmette Elmalı’yı 
görmek yok imiş. Sade Elmalı’yı 
görmemekle kalmadık. Bu yorgunluk 
bizi başka yerleri gezmekten dahi 
mahrum bıraktı. Bu esnada nağmesi-
yle bize rehberlik eden zurnacı mey-
dana çıktı. Adamcağız tarafımızdan 
gördüğü hüsn-ü iltifat ve kabulü bir 
müddet neye hamledeceğini tayin 
edemedikten sonra zahir kendi 
kendine bu olsa      olsa maharet-i 
musiki şenasanemedir demiş olmalı 
ki kemal-i heybet ile bir ağaç dibine 
yaslandı, zurnasını öttürmeğe, davu-
lunu çaldırmağa başladı. Hâlbuki 
bizden: 

Artık elverir! 

Emrini aldığı vakit büsbütün şaşırdı. 
Manidar surette baş sallayarak 
çekildi gitti. 
O kadar yorgun idik ki kurtuluşu 
rehberimiz olan zurnayı bile dinle-
meye tahammülümüz kalmamıştı. 
Alemdağı ormanındaki ikinci yevm-i 
cevelanda hafızamızda gülünç bir 
hatıra bırakan şu yolu kaybettikten 
sonra bir tatlı yadigâr olarak mehtap-
ta avdeti zikretmeliyiz. 

Hakikat-i halde bedr-i tam halinde 
kubbe-i semâyı tezyîn eden kürre-i 
kamer etrafa o kadar ruhfeza iş’a 
tevzi’ eyliyor idi ki bunun temaşasına 
doyulmak kabil değil idi. O zaman-
dan sonra (Dudullu) ve (Muhacir 
Köyü) civarına kadar arabalarımızı 
gayet aheste yürüterek manzaradan 
mümkün mertebe ziyade istifadeye 
çalıştık”.

ALEMDAĞ’DA BİR CEVELAN 
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