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Sevgili Çekmeköy2023 Okurları,

1789 Fransız İhtilali ilk olarak Avrupa coğrafyasında daha sonra ise tüm 

dünyada monarşi düzeninin yıkılmasına, yeni bir yönetim anlayışının 

benimsenmesine sebep oldu. Fransız İhtilali ile birlikte ulus devlet düşüncesi 

ülkeleri etkileyerek, milliyetçi devletlerin kurulmasına zemin hazırladı. İhtilalin 

ardından oluşan yeni düzen Osmanlı Devleti gibi çok uluslu bir yapıya sahip 

olan devletleri daha derinden etkiledi. Balkan coğrafyasındaki milletlerin 

özellikle Avrupa’nın desteğini alarak bağımsızlıklarını ilan etmesi Osmanlı 

Devlet’inde ihtilalin etkili olmaya başladığının bir göstergesiydi. Osmanlı 

Devleti bu kopuşu fark ederek yeni bir devlet politikası benimsedi. Bu arada 

emperyalistlerin desteği ile ortaya çıkan Arap milliyetçiliği İslam coğrafyasını 

da etkisi altına almıştı. Osmanlı Devleti’nden koparak sözde milli devletlerini 

kurduklarını düşünenler, ümmetin birliğini-bütünlüğünü bozdukları gibi Avrupa 

Devletleri’nin de sömürgesi olmaktan ne yazık ki kurtulamadılar. 

Tarih boyunca hiçbir Türk Devleti başka bir devletin boyunduruğu altında 

yaşamamış, yine hiçbir Türk Devleti’nin başka bir devlet tarafından özgürlüğü 

kısıtlanmamıştır. Bu durumun en güzel örnekleri Birinci Dünya Savaşı ve 

sonrasında yaşanan Kurtuluş Savaşı’dır. İstiklâl Harbi, Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk’ün önderliğinde tüm Anadolu’nun bağımsızlık mücadelesi haline 

dönüştü. İşgalci devletlere karşı kazanılan zaferler yeni bir yönetim anlayışının 

benimsenmesini kaçınılmaz bir hale getirdi. Bu nedenle 29 Ekim 1923’te TBMM 

tarafından yeni bir yönetim biçimi olan Cumhuriyet ilan edildi. Kurulan yeni 

Türk devletinin adı Türkiye Cumhuriyeti, ilk Cumhurbaşkanı ise Mustafa Kemal 

Atatürk oldu.

Unutulmaması gerekir ki;

Cumhuriyet rejiminde yönetimi sağlayanlar halk tarafından seçildiği için bu 

rejimde son söz halkındır. Milletin iradesi her şeyin üstündedir. Egemenlik 

kayıtsız şartsız millette aittir. Onu koruyacak ve yaşatacak olan da millettir. 

Bunun en güzel örneğini 15 Temmuz 2016’da yaşadık. Bu aziz millet hain darbe 

girişimine canı pahasına karşı koyarak vatanına, milletine ve kendi iradesiyle 

seçtiği Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayip Erdoğan’a ve ekibine sahip çıktı. 

Halkın demokrasiye olan inancı sayesinde milletin iradesi galip gelmiş, hain 

darbe girişimcileri emellerine ulaşamamıştır. 

Değerli Okurlar, 

Bu vesileyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızın 95. yılını kutlarken başta 

Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet 

diliyorum.
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Bugün ülkemiz, sadece ken-
di vatandaşlarının değil, aynı 
zamanda bölgesindeki ve 
dünyadaki tüm mazlum-
ların da umut kaynağıdır. Bir-
lik ve kardeşliğimize yönelik 
günümüzdeki saldırıların ardın-
da, cumhuriyetimizin muasır 
seviyelere ulaşmış olmasından 
kaynaklanan rahatsızlık yat-
maktadır aslında. Çok zor şart-
larda 1919’da başlatılan Milli 
Mücadele Hareketi, cumhuri-
yet temelli yeni devletimiz-
in kuruluşunun ilanıyla 1923 
yılında nasıl taçlandıysa, bugün 
karşılaştığımız sıkıntıları da ge-
lecek hedeflerimize ulaşarak 
geride bırakacağımıza inanıyo-
rum.

Bu aziz milletin ortak eseri olan 
Cumhuriyetimize sahip çıkmak 
ve ülkemizin yegane geleceği 
için çalışmak hepimizin ortak 
görevidir. Bu ülkenin her bir 
ferdi, ortak bir geçmişe sahip 
olduğu gibi aynı haklara da sahip 

ve ortak bir geleceği paylaşan, 
yek vücut bir bütünün parçası 
gibidir. Irkı, inancı, mezhebi, 
kültürü, şivesi, kılık-kıyafeti ne 
olursa olsun bu yekpare vücu-
du ayrıştırmaya kalkan her el, 
her kişi her ruh, Cumhuriye-
timizin temel dinamiklerine ve 
ruhuna ihanet etmiş olur.

Koca bir ihanetin ardından, 
dev yürekli insanlarımızın 15 
Temmuz’da gösterdiği akıl al-
maz direnişiyle sahip çıktığı 
bu aziz vatan, maalesef sık sık 
ihanetlerin hedefinde oldu 
yüzyıllarca. Milletimiz, 95 yıl 
önce birlik ve beraberlik duy-
gusuyla bu vatanı sıfırdan inşa 
etmeyi başarabilmişti. 

Ülkemizin diğer tüm kazanım-
larıyla birlikte ikinci kez sahip 
çıktığımız bu onurlu mirasa 
sımsıkı sarılmayı bildik elham-
dülillah…

1923 yılında temeli atılmış 
olan cumhuriyetimizin kuru-
luşu olan 100’üncü yılına, hem 
2023 hedeflerimize ulaşmış, 
hem de birliğimizi ve beraber-
liğimizi sağlamlaştırarak en üst 
seviyeye çıkarmış olarak gire-
ceğiz inşallah. Tüm bu samimi 
duygularla, cumhuriyetimizi 
bizlere hediye ederek bu top-
rakları biz torunlarına vatan 
kılan tüm gazilerimizi ve farkı-
na varamasak da diri olduğuna 
yürekten şehadet ettiğimiz şe-
hitlerimizi rahmetle, minnetle 
yâd ediyorum. 

Milletçe bağımsızlığımız için 
yek vücut olarak verdiğimiz son 
büyük ölüm kalım mücadele-
miz olan Kurtuluş Savaşı’mızı 
zaferle sonuçlandırmamız ne-
ticesinde ilan edilen ve bu yıl 
95’incisini kutlayacağımız 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramımızı 
en içten dileklerimle tebrik edi-
yorum.
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ÜNLÜ OLMAK,

Yıldırım

KIZILAYCILIK  
İNSANİ BİR 
DURUŞTUR
Ilhami

Sadri
Ibrahim

Seffaf
GÜVENLİ GIDA FESTİVALİ’NDE 
MUTFAK SIRLARI PAYLAŞILDI

Mutfak

Son dönemlerde, zamanı idrak 
noktasında ciddi bir eksikliğimi-
zin olduğu muhakkak. Bu-
lunduğu mekanın, yaşadığı 
zamanın, muhabbet beslediği 
insanların kıymetini bilen kaç kişi 
kaldı? Anı yaşamak, daha güzel 
anlara ve anılara zemin hazırla-
mak ya da dostlarımızı hatırla-
mak, onlarla yüz yüze hasbihal 
etmek için ne kadar çaba sarfe-
diyoruz? Yaşadığımız anı cep 
telefonlarına kaydederek 
durduğumuzu sanıyor oysa ya-
pay olana tamah ediyoruz. Ha-
yatı kıymetli kılan hissettiğimiz 
duygular ve o duygulara şahitlik 
eden anların biricikliği değil mi?

Güzellikleri, latif hatıraları hatır-
lamayı o soğuk cep telefonları 
üzerinden sağlamaya çalışıyoruz. 
Oysa hafızamız, muhabbetimiz, 
samimiyetimiz ve dostluğumuz 
olmalı bizi tazeleyen… 

Amsterdam’da bulunan Anne 
Frank Huis Müzesi’nin girişinde 
modern insana yönelik mesaj 
yüklü ikaz tabelası dikkat çeki-
cidir: “İçerideki duygusal yoğun-
luğu yaşayabilmeniz için fo-
toğraf çekmek yasaktır.” Çünkü 
gözlerimiz, kulaklarımız ve do-
kunma/tatma duyumuz hariç 
tercih edeceğimiz her kayıt ci-
hazı gerçekle aramızda bir du-
var örüyor aslında. Ve biz o du-
varlar yüzünden doğduğumuz 
dünyanın gerçekliğinden uzak-
laşıyoruz. 

Yine çok dolu bir sayıyla sizler-
leyiz. Ekim ayının bereketiyle 
bu ay dergimizde birbirinden 
kıymetli isimleri sizlerle bu-
luşturuyoruz. Sesi, besteleri ve 
mütevazı duruşuyla takdir edilen 
Mehmet Erdem; Türkiye’nin 
gelmiş geçmiş en köklü kurum-
larından biri olan Kızılay’ın İstan-
bul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, 
muhafazakar giyimin öncü isim-
lerinden Gönül Kolat, Türkiye’ye 
şiiri sevdiren, hafta sonu sabah 
haberleriyle evlerimize konuk 
olan İbrahim Sadri, Avrupa Yıldız 
Kızlar Boks Şampiyonu olarak 
başta Çekmeköy olmak üzere 
tüm Türkiye’yi gururlandıran 
Büşra Işıldar, başarılı öyküleriyle 
tanıdığımız, yayıncılığa yıllarını 
vermiş Hüseyin Su ve genç yaş-
ta meme kanserine yakalanan, 
azmi ve tevekkülüyle zorlukların 
üstesinden gelmeyi başaran 
Çekmeköylü hemşehrimiz Ayşe 
Durul Aslan’ın röportajları ile 
başarılı doktor Mehmet Öz, 
sağlıklı bir başlangıç için hare-
kete geçiren tavsiyeler veren 
spor eğitmeni Hatice Aşkar, sa-
nata ömrünü adamış değerleri-
mizden Gülseren Sönmez, son-
bahar depresyonuna dikkat çek-
en Nöroloji Uzmanı Mehmet 
Yavuz, psikolojik ağrı kavramını 
inceleyen Psikiyatri uzmanı 
Selin Birgül Baran yazılarıyla 
dergimize konuk oluyor. 

Hepinize keyifli, istifade ede-
ceğiniz okumalar diliyorum.

@cekmekoy2023facebook.com/Cekmekoy2023

cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr
cekmekoy2023.com

ANI YAŞA(YAMA)MAK
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“Hızlı Değişen Modanın 
Kurbanı Oluyoruz”
Gönül Kolat

Sonbahar Dep-
resyonuna Dikkat!
Dr. Mehmet Yavuz

“Şiir Benim Kendimi 
İfade Etme Yöntemim”

İbrahim Sadri

81
Cumhurbaşkanı Erdoğan 

Çekmeköy Belediyesi Yenilik  
Akademisi’ni Ziyaret Etti

3. Şeffaf Mutfak 
Güvenli Gıda Festiva-

li’nde Mutfak Sırları 
Paylaşıldı

Türkiye’nin Ders Zili 
Çekmeköy’de Çaldı

“Kızılaycılık Bir 
Gönüllülük 

Hareketinden de Öte 
İnsani Bir Duruştur”

İlhami Yıldırım

Kalp mi Beyin mi?
Dr. Mehmet Öz

Sence de Artık Eski Seni 
Geride Bırakma Zamanı 
Gelmedi mi?
Hatice AŞKAR

“Kanser, İnsanlığın En Büyük 
İmtihanlarından Biri...”
Ayşe Durul Aslan

“Dilini Önemsemeyen 
Bir Yazar, Kalıcı Eserler 
Veremez”
Hüseyin Su

“Kalıcılığın Sırrı, 
Müziği Yansıtma 
Kalitenizde Saklı”
Mehmet Erdem

Boksun Yeni 
Kraliçesi
Büşra Işıldar
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Sevgiyle Atılan Her Adım
Mutlaka Meyvesini Verecektir...

ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI

Yaşlılık bir hazinedir. Yaş almak o 
hazineye değerli anılar, bilgiler, 
birikimler ve deneyimler katmak-
tır. Gözümüzü açtığımız her gün 
bizim için bahşedilmiş yeni bir 
umuttur. Bu umudu canlı tutmak 
için her günümüzü bir öncekin-
den daha kıymetli ve daha anlamlı 
geçirmeliyiz. Gençler bu durumun 
farkında olmasalar da yaşını almış, 
güngörmüş büyüklerimiz hayattan 
edindikleri tecrübeleri heybele-
rine koyarlar. Hayatın kendilerine 
sunduklarından ders alır ve gerek-
li deneyimleri edinirler. Yaş ilerle-
dikçe de heybeleri dolu olanlar ile 
boş olanlar arasındaki farklılık or-
taya çıkar. 
Kendisini öğrencilerine, sanatına, 
vatan ve milletine adayan, gençliğin 
büyük bir cevher olduğunu bilen ve 
bu cevheri işleyen büyüklerimiz-
den biri de Gülseren Sönmez… 
Dolu dolu geçen bir yaşamı hâlâ 
aynı aşkla sürdüren, enerjisini ve 
hayata olan sevincini hiçbir zaman 
yitirmeyen bir çınar o. Gülseren 
Sönmez’in hayat macerasını bir de 
kendisinden dinleyelim:

1946’da Ankara’da doğdum. Kon-

ya Kız İlk Öğretmen Oku-
lundan mezun olduğumda 
vatan millet sevgisiyle dolu, 
donanımlı genç bir öğret-
mendim. İlk görev yerim 
Ağrı-Eleşkirt Yatılı Bölge Oku-
lu oldu. Eleşkirt’te zor şartlar 
altında geçirdiğim 3 yıl ha-
yatımın otuz yılına bedeldi. 
1966 yılında evlendim. Eşimle  
Haymana-Çalış köyünde öz 
veriyle 4 yıl çalıştık. Köyün, 
köylünün kalkınması için 
öğretmenliğimizin dışında 
pek çok konuda elimizden 
geleni yaptık. Çalış Köyü’nde 
1967 yılında büyük kızım 
Şenay doğdu. Kendisi İzmir 
Operası’nda balerin. Anka-
ra’ya geldiğimizde (1970) şu 
an İstanbul’da tasarımcı olan 
küçük kızım Gülay doğdu.
Ankara’da Ulubey İlkoku-
lu’nda göreve başladık. Gazi 
Eğitim Enstitüsü sınavlarını 
kazandık. Eşim Sosyal Bilgiler 
Bölümü’nü bitirirken, ben de 
Resim-İş Bölümü’nü bitir-
dim. O yıllarda hem öğretmen 
hem anne hem de öğrenciy-
dim. Gazi Eğitim Enstitüsü’nde derslere giriyordum. Günü iki saatlik 

uykuyla deviriyordum. Bu şartlar-
da Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş 
Bölümünü   bitirdim. Sonra Orta 
öğretime geçiş…

Geriye dönüp baktığımda bu kadar 
özverinin çocukluğumda başlayan 
resim yapma aşkından başka bir 
şey olmadığını görüyorum. 3-4 
yaşlarımda başlayan resim aşkı beni 
hiç bırakmadı. Bu yaşımda da de-
vam eden en büyük tutkum. Re-
sim yapmadığım günlerde kendimi 
yaşamıyormuşum gibi hissediyorum. 
Karşılaştığım her zorlukta resimler-
imden güç aldım. Bu tutkum hiçbir 
zaman dur durak bilmedi. 102 kişi-
sel 700’ün üzerinde karma sergiye 
katıldım. Ebru sanatına emek verdim. 
12 yıl süren araştırma sonunda 
İnkılap Yayınevi’nden çıkan Gelenek-
selden Günümüze Ebru isimli ki-

SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR

İnsan, İhtİyar olmaya karar verdİğİ gün İhtİyarlar.
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tabı yazdım. Ebru Sanatı, dünyanın 
birçok ülkesine gitmeme vesile 
oldu. İsviçre-Cenevre 1991, Koso-
va-Prizren 2004, Rusya-Mosko-
va 2007, İspanya-Zaragoza EXPO 
2008, Ukrayna-Osessa 2009, 
Çin-Şangay 2010, Türkmenis-
tan-Aşkabat, 2011, Kazakistan-As-
tana 2011, Danimarka-Kopenark 
2012, Belçika-Bürüksel 2014   vb. 
pek çok ülkeye ülkemiz adına sanat 
elçisi olarak gönderildim. O ülkeler-
de ebru yaptım, yaptırdım. Ülkem 
adına eserler dağıttım. Ayrıca Ebru 
sanatının Unesco tarafından Somut 
Olmayan Kültürel Miras olarak ka-
bul edilmesinde büyük katkım oldu. 
Bunda Atilla Can ve ekibinin de 
emekleri olmuştur.  

1985 yılında İncirli Lisesi 
öğretmenleri tarafından yılın 
öğretmeni, aynı yıl  Yenima-
halle Belediyesi tarafından 
ve 2011 yılında da Şaküder 
Derneği tarafından yılın san-
atçısı seçildim. 2014 yılında 
Ebru sanatında Kültür Bakan-
lığı Komisyonu tarafından 
Türkiye’nin ustalarına verilen 
3 ödülden birini aldım. Ankara 
Kalesi Dernek ve Galerile-
ri tarafından   2015   yılında 
duayen sanatçı olarak ödüle 
layık görüldüm.  1989’da Kim 
Kimdir, 1999’da   Türk Plastik 
Sanatçılar, 2004’de Kim Kim-
dir, 2005’de Suluboya Resim 
Tarihi   ansiklopedilerinde yer 
aldım.  Aynı zamanda 1994 
yılında Amerika’daki   Kadın 
Sanatçılar Müzesi’ne kabul 

edilen ilk Türk kadın sanatçıyım.

Sanat aşkına yıllar sonra torun aşkı 
eklendi. Torunumun evinin ve oku-
lunun Çekmeköy’de olması Anka-
ra’daki çevremi (öğretmen ve  sa-
natçı   arkadaşlarımı, öğrencilerimi) 
bırakmama neden oldu. Bu güzel 
varlığın gelişmesini, büyümesi-
ni görmek dünyalara değdi. Onun 
sayesinde Çekmeköylü oldum. 
Çekmeköy’de de   pek çok dost-
lar edindim. Çekmeköy Belediye-
si fuayesinde Esma-ül Hüsna’dan 
oluşan   Balık Bilmezse Halik Bilir 
murakka ebru sergisini açtım. 

Değerli Dostlar,
Ömrümü adadığım bu sanat yolcu-
luğunda önce kendimi, ardından çok 
sayıda öğrencimi yetiştirdim. Sanat; 
yaşamı değerli kılan, dünyaya daha 
güzel ve estetik bakmayı sağlayan 
bir araç. Bize düşense sanatı ha-
yatımızın bir parçası olarak görmek 
ve sanatçıya sahip çıkmak… 
Bu vesileyle hiç tükenmeyen, her 
yeni doğan güne daha aşkla bağlan-
mamı sağlayan sanat sevdama sahip 
çıkan ve destekleyen tüm sanatse-
verlere şükranlarımı sunuyorum.  
Kainatı ilmek ilmek ören 
Yaratıcı’mızın sanatının ufak bir nu-
munesini taşıyabiliyorsam ne mutlu 
bana… 

Sanat sevginizin hiç tükenmemesi 
dileği ile… 
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Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi Başkanı 
Binali Yıldırım, eşi 
Semiha Yıldırım’ın 
adını taşıyan okulda, 
2018-2019 eğitim 
öğretim yılı açılış 
programına katıldı.

Çekmeköy Öğretmen Semi-
ha Yıldırım İlkokulu’nda 
gerçekleşen 2018-2019 eğitim 
öğretim yılı açılış programına 
katılan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Binali Yıldırım’a, 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 
İstanbul Valisi Vasip Şahin, 
İstanbul Büyük Şehir Belediye 
Başkanı Mevlüt Uysal, Çekme-
köy Kaymakamı Cemal Hüsnü 
Kansız, Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz eşlik etti.
Emekli öğretmen Semiha 

Yıldırım ile birlikte öğrenciler-
le buluşan Yıldırım, öğretmen, 
öğrenci ve velilere temiz okullar 
için seferberlik çağrısında bu-
lundu. Yıldırım, "Öğrencilerimiz 
başta olmak üzere, buradan 
bütün ülkeye, Türkiye'nin her 
köşesindeki okullara bir çağrı 
yapıyorum. Temiz okullar için 
gelin bir seferberlik başlatalım. 
Sınıflarımızı, koridorlarımızı, 
bahçelerimizi, okullarımızın 
etrafını pırıl pırıl yapalım." dedi.
 

Programda konuşan TBMM 
Başkanı Binali Yıldırım, yeni eği-
tim yılının hayırlı uğurlu olmasını 
dileyerek, “Yavrularımız sev-
dikleri öğretmenlerine, okul-
larına bugün tekrar kavuştular. 
Birazdan öğrenciler sınıfa gire-
cek, yeni kitapları ile buluşacak 
ve derslerine başla-
yacaklar. İnşallah kendilerine, 
ailelerine, milletimize ve bütün 
insanlığa faydalı gençler olmak 
için çok daha fazla çalışacaklar” 
diye konuştu. 

Öğretim yılının açılış prog-
ramının gerçekleştiği Semiha 
Yıldırım İlk Okulu’nun eşinin 
adını taşıdığını hatırlatan Meclis 
Başkanı Yıldırım, “Semiha Hanım 
tebeşir tozu yutmuş emekli 
bir öğretmen. Onun zamanın-
da akıllı tahtalar yoktu, kara 
tahta vardı, tebeşir tozu vardı. 
O bugüne kadar zor şartlar-
da binlerce öğrenci yetiştirdi. 

Allah nasip etti, adına bir okul 
yaptırma bahtiyarlığına da eriş-
tim” ifadelerini kullandı. 
 

"Okul, sağlık ocağı, 
hastane... Elinizden 
ne geliyorsa mutlaka 
yaptırın" 

Türkiye’deki iş adamlarına 
da çağrıda bulunan Yıldırım, 
“Ülkemizde birçok hayırsever 
vatandaşımız var. Son 16 yılda 
hayırsever vatandaşlarımız 
yüz binlerle ifade edilen 
sınıf yaptılar. O hayırseverler 
yaptıkları eserlerle gençleri-
mize coğrafyamıza hayat 
verdiler. Ben burada bu öğre-
tim yılı açılışı vesilesiyle bütün 
vatandaşlarımıza, hali vakti 
yerinde olan iş adamlarımıza 
bir tavsiyede bulunmak istiyo-
rum. Okul, sağlık ocağı, has-
tane, köprü, çeşme, elinizden 

ne geliyorsa mutlaka yapınız. 
Çünkü dünyanın malı dünya-
da kalıyor. Bir de başbakan-
lığımız döneminde bir yasal 
düzenleme yaptık. Okul yapan, 
hastane yapan, sağlık ocağı 
yapan, ibadethane yapanlar 
bütün yaptıkları bu eserler için 
KDV ödemeyecekler. Onun için 
elinizde varken eser yapmayı, 
geleceğe yatırım yapmayı ihmal 
etmeyelim” şeklinde konuştu. 
 

"Bizim ihtiyacımız 
olan gençlik bu" 

Konuşmasında öğrencilere de 
tavsiyelerde bulunan Yıldırım, 
“Bizler dün sizin bulunduğunuz 
sıralardan geçtik. İstiklal 
marşımızla ders başı yaptık. 
İstiklal marşımızla tatile çıktık. 
Bizim zamanımızda okullar 
sobalıydı. Sizin kadar şanslı 
değildik. Hatta okula giderken 
defterlerimizle beraber 
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odunumuzu da götürürdük. Sobanın yakılmasını 
nöbetleşe yapardık. Ama bütün bu zorluklara 
rağmen okulu severdik, okulumuzu tertemiz tu-
tardık. Yarın sizler de nöbeti devralacak, hepimizin 
iftihar ettiği pırıl pırıl gençler olarak bizlerin yerini 
alacaksınız. Az önce bir yavrumuzla, Ahmet Bayoğ-
lu ile sohbet ederken ne olacaksın diye sordum 
‘robot yapacağım’ dedi. ‘Niye yapacaksın robotu 
Ahmet’ dedim. ‘Teröristlere karşı askerlerimizi 
korumak için robot yapacağım’ dedi. İşte bizim 
ihtiyacımız olan gençlik bu. Hem insan hayatının 
kutsal olduğunu biliyor, hem de güvenliğin bir 
ülkenin istikbali için olmazsa olmaz olduğunu 
biliyor” dedi. 

"Semiha Hanım hastalandı, 
okula ben gittim" 

Yıldırım konuşmasında eşi Semiha Yıldırım ile bir 
hatırasını da paylaşarak şunları söyledi: 
“Ben mühendislik, yöneticilik, bakanlık, başbakan-
lık yaptım. Ben her şeyden önce bir öğretmen 
eşiyim. Öğretmenlere her zaman gıpta ederim. Her 
zaman büyük saygım var. Bana göre öğretmenlik 
insan yetiştirme sanatıdır. Kutsal bir mesleğiniz var. 
Evliliğimizin ilk yıllarında öğretmen Semiha Hanım 
ile bir hatıramız var. Ben daha o zaman İTÜ’de 

öğrenciyim. Kendisi ilkokul öğret-
meni. İlkokul 1. sınıf öğrencileri 
yetiştiriyor. Bir gün hasta oldu 
okula gidemedi. Öğrencileri 
de aklından çıkmıyor. Bana 
dedi ki ‘sen bugün benim 
yerime git, sınıf boş kal-
masın.’ Ben de tabii okula 
gitmek değişiklik olur diye 
koşa koşa gittim. Sınıfa 
girdim göz gözü görmüyor. 
Sıralar üzerinden at-
layanlar, bir iki bağırdım 
çağırdım oralı olmadılar. 
Şaşırdım kaldım. Beni yok 
farz ediyorlar. Baktım olacak 
gibi değil. İlk gördüğüm çocuğu 
elimle kavradım havaya kaldırdım. 
Sınıfta tam bir sessizlik hakim 
oldu. Herkes olduğu yerde oturdu. 
Dersi bitirdik geldik. Hanım okula 
gidince müdür bey davet etmiş. 
‘Hoca hanım sen hasta olunca 
dersler boş geçsin, hiç beyini gön-
derme’ demiş. Öğrenci yetiştirmek 
ayrı bir şey. Herkes öğretmen ol-
amaz. Sabır abidesi olmanız lazım. 
O insanlara, o yavrulara onları kor-
kutmayacak, yıldırmayacak, yerine 
göre ana baba şefkati gösterecek 
insanlar öğretmenler.” 

Eğitim sistemine verilen önemi 
vurgulayan Yıldırım, “Eğitim bi-
zim milli davamızdır. En güçlü 
savunma yetişmiş insan gücüdür 
anlayışını benimsiyoruz. 2002 
yılından itibaren eğitime ayrılan 
bütçe savunma bütçesinin önüne 
geçmiştir. 16 yıllık süre içinde sa-
dece eğitim alt yapısına, okullara, 
kitaplara ve insan kaynağına 60 
milyar TL üzerinde yatırım yaptık. 
Bugün dünyada Birleşmiş Mil-
letler’in 190 dan fazla ülkesi var. 
Bu ülkelerin 3’te 2’sinden fazla 
sadece bizim öğrencimiz var. 
Zira ülkemizde halen 18 milyona 
yakın ilkokul, ortaokul, okul öncesi 
ve lisede eğitim gören öğrencimiz 
var. Bu sayıya yaygın öğretimi de 
kattığımızda 25 milyonun üzerine 
çıkıyoruz” açıklamalarında bulundu. 



Röportaj
14

15
E

ki
m

 2
0

18
E

kim
 2

0
18

İLHAMİ YILDIRIM

“KIZILAYCILIK BİR GÖNÜLLÜLÜK 
HAREKETİNDEN DE ÖTE 
İNSANİ BİR DURUŞTUR”

Kızılay, bu ülkenin ve vatan-
daşlarının vicdani tezahürü 
olan bir sivil toplum hare-
ketidir. Başarısı da çalışma 
standartlarının evrenselliği, 
şeffaf ve güvenilir bir ku-
rum oluşu, ilkesel duruşu, 
uluslararası vizyonu kadar bu 
tezahür kaynağına bağlıdır.

İlhami Yıldırım kimdir? Rö-
portajımıza sizi kısaca tanı-
yarak başlayalım isterseniz.
1982 Erzincan/Refahiye doğumlu-
yum. İlköğretim sürecini Erzin-
can'da, ortaöğretimimi ise İstan-
bul’da tamamladım. Yerel Yöne-
timler üzerine lisansımı tamam-
ladım. İstanbul Üniversitesi'nde 
Sosyoloji üzerine eğitimim devam 
etmekte ve elbette Kızılay gibi bir 
okulun süresiz öğrencisi olmanın 
haklı gururunu yaşıyorum.

2009 yılında Türk Kızılayı Çek-
meköy Şube Başkanlığı görevine 
başladım. Orada yine ekip arka-
daşlarımız ve bağışçılarımızın 
desteği ile güzel işler gerçekleştir-
dik. 2012 yılında ise Rabbim nasip 
etti Kızılay İstanbul Şube Başkan-
lığında Kurucu Başkan olarak göre-
vime devam ettim. Şube Başkan-
lığımız devam ederken, 2016 
Nisan ayında yapılan Olağan Genel 
Merkez Kongresi’nde Türk Kızılayı 
Genel Merkez Denetim Kurulu 

Başkan Vekilliği görevine de seçil-
dik ve halen devam etmekteyiz.
Ulusal ve uluslararası birçok yardım 
projesinde şube ve genel merkez 
çalışmalarında koordinatör, paydaş 
olarak önemli görevler almak nasip 
oldu. "Büyük Ülke Güçlü Türkiye" 
vizyonu ile Somali'den Myanmar'a 
ve Avrupa'nın birçok ülkesinde 
kurumsal tanıtım ile yardım faali-
yetlerinde yer alarak devletimizin, 
daima Türk Kızılayı'nın vizyon ve 
misyonuna hizmet etme çabası 
içerisinde olduk.
Bildiğiniz üzere, Türk Kızılayı İstan-
bul Şube Başkanlığı görevimi de 
halen değerli ekip arkadaşlarım ve 
Yönetim Kurulumuz ile yürütmek-
teyiz.

Neden Kızılay?
Evet, önemli bir soru. Kızılay’ın ve 
Kızılay çalışmalarının içerisinde 
yer almış tecrübe sahibi herkesin 
çok açık ve net olarak söyleyeceği 
üzere Kızılay’ın kurumsallığı, şef-
faflığı, kamu vicdanını ve güvenini 
kazanmış olması, ulusal olduğu 
kadar uluslararası bir yardım ve 
hasenat vizyonunun oluşu ve bunu 
hayata geçirme aksiyonerliği… En 
önemlisi ise Türk milletinin vic-
danının kurumsal anlamda tezahür 
ettiği bir kuruluş olması. Yoksa tüm 
sivil toplum kuruluşlarımız bizim 
için sivil inisiyatif olmaları anlamın-
da değerlidir ve daima artarak 
yaşamalıdır.

Göreve geldiğinizde ilk 
faaliyetiniz ne oldu?
Şube başkanlığının kurumsal-
laşması ve ekip arkadaşlarım ile 
sağlam bir organizasyon- diyalog 
kanalı oluşturarak yardım faali-
yetlerimiz için stratejik planlama 
yapmak ilk işimizdi. Çünkü sağlam 
bir ekip ve doğru bir iletişim, çalış-
ma usul ve metodu oluştura-
cağınız işin temel taşıdır. Hele 
de güven ve özen isteyen yardım 
çalışmaları sırasında! Sonrasında 
ise elbette durmaksızın çalışmalar 
gerçekleştirdik. Ancak Van Dep-
remi sırasında herkes yetişkinler 
odaklı yardım faaliyeti yürütürken 
bizim “1 oyuncak 1 tebessüm” 
sloganı ile deprem çocuklarının 
yüzünü güldüren projemiz ilk 
büyük ve hala tadı damağımızda 
kalan bizi hayır anlamında tatmin 
eden, sonucunu o güzel çocuk-
larımızın tebessümü ile fazlası ile 
aldığımız projeydi. Gönüllülerimi-
zin her biri bir oyuncak bağışladı ve 
10 binlerce oyuncak toplandı.  

Son yıllarda Kızılay’ın 
ismini hemen hemen tüm 
dünyada duyar olduk. 
Sizce bunun nedeni nedir?
Türk Kızılay’ı artık ilk kuruluş 
aşamasındaki savaş yaralarını 
iyileştiren ve aş veren gibi ulvi ama 
sınırlı amacını bizzat kendi vizyon 
ve misyonu ile aşmış bir kuru-
luş. Kızılay artık dediğiniz gibi bir 
yardım kuruluşu olarak da orga-



ve çocuklarımızın ihtiyaç 
duyduğu birçok konu-
da bizzat onlara “anne” 
olan bağışçılarımız ve 
yardımseverlerimiz ile 
Kadın Kollarımız men-
torlüğünde yürütülen 
diğer bir projemiz. Ve 
daha birçok proje…
“81 İlde 81 Anaokulu” 
projesi de son Baş-
bakanımız ve şu anki 
TBMM Başkanımız Sayın 
Binali Yıldırım’ın eşi Semi-
ha Yıldırım Hanımefen-
di’nin bizzat himayesinde 
yürütülen, bizim emek verilen 
ve bağışçılarımızın engin gönülleri 
ile desteklerini esirgemedikleri, 
eğitim odaklı bir projemiz. Projenin 
amacı, hem 81 ilimizde okul önce-
si eğitimde fırsat eşitliği oluştur-
mak, hem minik kardeşlerimizin 
eğitimine Kızılay olarak vizyoner ve 
geleceğe yatırım odaklı bir destek 
vermek. Projemiz bağışları ve 
okulların inşaatlarının tamamlan-
ması sürecinde bizzat yerinden 
takip ederek yürüttüğümüz bir 
proje. Sunduğu eğitim kalitesi ve 
okul imkânları ile de tam donanıma 
sahip. Şekli yukarıdan bakıldığın-
da ay yıldızı gösteren okullarımız 
aynı zamanda şehit ve gazilerimiz, 
bağışçılarımızın arzu ettikleri isim-
ler ile de resmi olarak adlandırılmış 
durumda. Şu ana kadar bağışları 
tamamlanan, 14 okulun tamamen 
bitip açılışının yapıldığı ve 34 oku-
lumuzun yapım sürecinin devam 
ettiği hatta bitme aşamasında ol-
duğu projemiz bizzat yürüttü-
ğümüz teftişler ile ilerlemekte. 

Umarız ki orada yetişen çocuk-
larımız en azından Kızılay’ı tanı-
yarak ve onun bir gönüllüsü olarak 
büyürler. Bu bile bizim için yeter-
lidir.

Kızılay STK çalışmalarında 
birçok riskli bölgeye gidiyor. 
Bu anlamda hiç tehlike 
atlattınız mı, güvenliği 
nasıl sağlıyorsunuz?
Kızılay Uluslararası standartta 
yardım faaliyetleri yürütüyor ve bu 
anlamda tedbirler de hem diplo-
matik anlamda hem de girilen 
bölgedeki çalışmaların daha sağlıklı 
yürütülmesi anlamında alınıyor. 
Kurumsal olarak uygun prosedür-
ler yerine getiriliyor. Ancak takdir 
edersiniz ki Ortadoğu’dan Afrika’ya 
Kızılay her yerde ve bu bölgelerde, 
ülkelerde güvenlik tehdidi kadar 
sağlık anlamında enfeksiyon risk-

leri de oluyor. Biz Kızılaycılar olarak 
önce gerekli sağlık tedbirlerimizi 
şahsi ve ekip olarak alıyor sonra da 
niyetimize inanıp Rabbimin ina-
yetine güvenerek çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Çünkü orada-
ki kimse yaşam koşullarını kendisi 
istemedi veya kendisi belirlemedi!

Türkiye’deki STK 
çalışmalarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Dünya gelişmiş ülke standartlarına 
baktığımızda çok daha iyisi olabilir. 
Ancak ülkemizde sivil toplum 

kuruluşlarının daha bilinçli ve 
farkındalık oluşturma gayreti-

yle ilerlediğini düşünmekte 
ve gözlemlemekteyim. Sivil 

inisiyatif; özgür düşünme, 
sorumluluk alma ve 
gönüllülük bağlamında 
önem arz etmektedir. 
Tüm vatandaşlarımızın 
özellikle kadınlarımızın 
ve gençlerimizin en az 
bir sivil toplum kuru-
luşunda gönüllü olarak 

yer almalarını gönülden 
temenni ve rica eder-

im. Bu hem yardım faa-
liyetleri için hem hangi 

alanda çalışılıyor ise o STK 
için hem de bireysel gelişim 

açısından önem arz etmektedir.

Gönüllülük esasıyla 
işleyen böylesine önemli 
bir STK’da aktif rol almak 
isteyen vatandaşların hangi 
yolu izlemesi gerekiyor? 
Herhangi bir Kızılay Şubesi’ne 
uğramaları, web siteleri üzerinden 
veya iletişim bilgileri ile arayarak 
doğru şekilde bilgi ve yönlendirme 
almaları süreci başlatmaları için 
yeterlidir. Örneğin İstanbul Şube 
Başkanlığımızın kapısı gönüllüle-
rimize daima açıktır. www.istan-
bulkizilay.org.tr web sitemiz üze-
rinden de bize ulaşabilirler. Yardım 
faaliyetlerimize, kadın ve gençlik 
kollarımızın çalışmalarına da kat-
kı sağlayabilirler. Gücümüze güç 
katacaklarından şüphem yok! 
Unutulmamalıdır ki temel mo-
tivasyon kaynağımız bir STK’da 
gönüllü olmaktan da ötedir. Çünkü 
Kızılaycılık, bir gönüllülük hare-
ketinden de öte insani bir duruştur!
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nizasyon ve işletim sistemi olarak 
da bir dünya markası. Bir markayı 
marka yapan şeyler vardır. Kızılay 
için de öyle daha önce bahset-
tiğimiz gibi; halkın ve yardımse-
verlerin güvenini kazanmış olması, 
uluslararası bir sistem ve 
vizyon kurması, şeffaflık, duyarlılık, 
değerler ilkesi, politik değil insani 
yaklaşımı ve elbette neşet ettiği 
toprakların vicdani tezahürü olarak 
aynı nitelikleri uluslararası arenaya 
taşıması… Elbette daha birçok 
madde sıralanabilir.

Türk Kızılay’ı İstanbul 
Şubesi’nin hayata geçirdiği 
birçok proje var. Yapılan 
bu çalışmalardan ve özel-
likle “81 İlde 81 Anaokulu” 
projesinden kısaca bahseder 
misiniz?
Evet, birçok projemiz mevcut. 
Hepsi kendi amacı doğrultusun-
da kendi içerisinde ve birbiri ile 
kıyaslanamayacak kadar değerli 
projeler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı çerçevesinden 
yürüttüğümüz “81 İl 81 Çocuk” 
projesi bunlardan biri. Bu proje ile 

İstanbul’u görme fırsatı bulama-
mış, maddi ve manevi zorluklar 
yaşayan, şehit ve gazi yakını olan 
çocuklarımızı refakatçileri ile İstan-
bul’da ağırladığımız, onlarla kültür 
ve tarih başkenti olan bu şehri 
sosyal etkinlikler ile yaşadığımız 
bir proje. Bir diğeri, bayramlar-
da sevinç giydirmeye çalıştığımız 
şehit ve gazi çocuklarımız olan 
minik kardeşlerimiz ile buluştuğu-
muz ve giyim yardımında bu-
lunduğumuz ‘’Bayramda Çocuk 
Olmak’’ temalı projemiz. ‘’Kızılay 
Annesi Projesi’’, çocuklarımıza 
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Gençlere yönelik olarak düzenlenen 
kampların içeriğinden ve hedefinden 
bahseder misiniz?
Gençlik Kamplarımızın temel hedefi dolayısı ile içeriğini 
de belirleyen esas unsur Kızılay ve Kızılaycılık bilincini 
ve farkındalığını oluşturmaktır. Bu bilinci oluştururken 
de gençlerin o özlenen tablolarda olduğu gibi birbirleri 
ile iletişim kurmalarını, paylaşmalarını ve ekip ruhu ile 
hareket etmelerini sağlamaktır. Kamplarımız bu çerçe-
vede en uygun lokasyonda ve atmosferde gerçekleşti-
rilmekte. Doğayla iç içe olmaları sağlanmakta. İletişim, 
ilk yardım, Kızılay ile tanışma, proje geliştirme, sosyal 
organizasyonlarda bulunma ve buluşma, kültürel faa-

liyetlerde bulunma gibi birçok başlık ile programlan-
maktadır.

Şüphe yok ki göç, savaş, kriz, yoksulluk ve 
eğitimsizlikten en çok etkilenenler çocuklar… 
Kızılay’ın çocuklara yönelik faaliyetleri 
nelerdir?
Kızılay yardım faaliyetleri; gıda, barınma, eğitim, kişi-
sel ve psikolojik gelişim, tedavi ve yardım alanlarında 
tüm muhtaç insanlara eşit olarak sunulma gayretiyle 
yürütülmekte. Ancak takdir edersiniz ki çocuk baş-
ka bir hassasiyet gerektiriyor ve Kızılay olarak biz de 
bunun bilinci ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hem 

genel merkezimiz hem de şube olarak çocukların hem 
maddi hem de manevi ihtiyaçları, savaş sonrası sosyal 
uyumları, geçirdikleri travmaların tedavisi ve günlük 
hayata yeniden adaptasyonları için çalışmalar ayriyeten 
yürütülmekte. Toplum merkezlerimiz ve çocuklarımı-
za resim, atölye, drama, tiyatro, kamp, sosyal diyalog, 
iletişim, dil eğitimi veren programlarımız bunlardan 
birkaçı sadece. 

Dünyanın her tarafına yayılmış yardım kuru-
luşlarımız mevcut. Bu yardımların daha orga-
nize ve daha çok kişiye ulaşır hale gelmesi ve 
olası istismarların önlenmesi için tüm kuru-
luşlar Kızılay gibi bir kurumun çatısı altında 
toplanabilir mi? Bu konuda bir girişiminiz oldu 
mu? 
Sivil toplum kuruluşlarımızın organizasyon anlamında 
güçlenmesi bağlamında olumlu bir niyet ile sorduğunuz 
bir sorunun aslında yardım kuruluşlarımızın çeşitliliğini 
ve mücadele kapasitelerini daraltacağını düşünmek-
teyim. Dolayısı ile ne kadar farklı, çeşitli ve renkli yardım 
kuruluşumuz olursa ve uluslararası arenada rol alırsa o 
kadar iyi. Ancak bu yardım kuruluşlarının iyileştirilme-
si, oryantasyon alması ve kurumsallık ve profesyonellik 
açısından iç bir ortak destek çatısı oluşturmaları müm-
kün olabilir. Neden olmasın? Ama bu onları tek çatı al-
tında toplamak amacı ile değil şartlarını ve sistemlerini 
iyileştirmek anlamında. Tekleştirmekten ziyade çeşitlilik 

ve farklı temsiliyetler, farklı inisiyatifler her zaman iyidir!

Göreve geldiğiniz günden beri birçok başarılı 
işe imza atan bir isim olarak gelecekteki 
hedeflerinizden bize kısaca bahseder misiniz?
Önemli olan iş, mevki veya makam değil yaptığınız işin 
muhtevasıdır. Şu da benim gelecek hedeflerim açısın-
dan nettir ki; insani yardım faaliyetlerinde bulunmaya, 
Kızılaycı kimliğimiz ile daima daha ileriye hedef koyma-
ya, çalışmalarımızı tüm hızı ile sürdürürken yeni plan 
ve projeler ile masum ve muhtaç gönüllere dokunma 
gayreti ile ekibimiz ve gönüllülerimiz ve bağışçılarımız 
ile yola devam…

Masum ve muhtaç 
gönüllere dokunma 

gayreti ile bu 
yola çıktık.

Masum ve muhtaç 
gönüllere dokunma 

gayreti ile bu 
yola çıktık.
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İstanbul’un sokaklarını tek tek 
gezmeye çalışsak sanırım öm-
rümüz yetmez. Zira İstanbul’da 
her adım başında bir kültür varlığı 
karşımıza çıkıyor. Tarihi yarımada-
da kafanızı ne tarafa çevirirseniz 
tarihi bir eserle karşılaşıyorsunuz. 
En dar sokaklarda, en sapa yer-
lerde bile tarihi bir çeşme sizi 
karşılıyor. Bir de aksalar ne gü-
zel olacak aslında ama maalesef 
çoğunda su bulunmuyor. 

Dergimizin bu sayısında tari-
hi yarımadada bir müzeyi zi-
yaret ettik. Üstelik İstanbul’un en 
eski parklarından olan Gülhane 
Parkı’nın ev sahipliğini yaptığı bir 
müze: İslam, Bilim ve Teknoloji 
Müzesi. Bu müze Gülhane Parkı 
içerisinde Topkapı Sarayı duvar-
larına bitişik Has Ahırlar Binası’nda 
yer almaktadır. Has ahır, Osman-

lı Devle-
ti döneminde sultan ve yakın 
hizmetinde bulunan kişiler için 
iyi yetiştirilmiş, cins atların bulun-
duğu ahırlara verilen isimdir. 

İslam Bilim ve Teknoloji Müze-
si’ne ulaşım oldukça kolay. 
Anadolu yakasında Üsküdar’dan 
Marmaray veya vapur ile  karşı 
yakaya geçilebilir, Marmaray’ın 
Sirkeci Durağı’nda inip ister 
yürüyerek ister tramvay kulla-

narak ulaşım sağ layab i l i r-
siniz. Ayrıca Eminönü civarında 
kime sorsanız Gülhane  Parkı’nı 
size tarif eder.  Müzeyi ne kadar 
sürede gezerim diye düşünüyor 
olabilirsiniz. Benim tavsiyem dolu 
dolu iki-üç saat vakit ayırmanız 
yönünde. Müzeye giriş 18 yaşın 
altındakilere ücretsizken ye-
tişkinlerin 10 TL ücret ödemeleri 

İSLAM, BİLİM VE 
TEKNOLOJİ TARİHİ 
MÜZESİ gerekmektedir. Müze gez-

inizi bittikten sonra Gül-
hane Parkı’nda hoşça vakit 
geçirilebilirsiniz.

Medeniyetinin temellerin-
de bilimi ve teknoloji-
yi sürekli olarak kullanan 
ve geliştiren bizler böyle 
bir müzenin açılması için 
24 Mayıs 2008’e kadar 
beklemişiz. Bu müzenin 
kurulmasında çok büyük 
emekleri olan kişi ise Bilim 
Tarihçisi Prof. Dr. Fuat 
Sezgin’dir. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Prof. Dr. Fuat 
Sezgin, Frankfurt Üniver-
sitesi Arap İslam Bilimleri 
Tarihi Enstitüsü,  Türkiye 
Bilimler Akademisi (TUBA) 
ve Türkiye Bilimsel ve Tek-
nolojik Araştırmalar Kuru-
mu (TÜBİTAK) arasında 16.01.2007 tarihinde imzala-
nan protokole göre faaliyet gösterir. Müze 3500 m²’yi 
kapsayan sergi alanı ve toplam 570 adet alet, cihaz 
kopyaları, maket ve model koleksiyonu ile alanında 

Türkiye’de ilk, Frankfurt’tan 
sonra dünyada ikinci örnek 
teşkil eden müze olması 
açısından önem arz et-
mektedir. Bu nedenle her-
kesin mutlaka görmesi ge-
reken tarihi eserlere de sa-
hiptir. 

Müze iki kattan oluşmak-
tadır. Üst katta; müze ile 
ilgili çeşitli görsellerin izle-
nebildiği Sinevizyon Sa-
lonu, Astronomi, Saat Te-
knolojisi, Denizcilik, Savaş 
Teknolojisi ve Tıp Bölümü 
bulunmaktadır. Alt katta 
ise, Madenler, Fizik, Mate-
matik-Geometri, Şehircilik 
ve Mimari, Optik, Kimya ve 
son olarak da Coğrafya ile 
ilgili harita ve çeşitli hari-
ta çizimlerinin sergilendiği 

bölüm bulunmaktadır. Sergi salonlarının tamamında, 
İslam bilim adamlarının ortaya koydukları eserlerin 
model ve maketleri sergilenmektedir.

Açık Fikir Platformu: Miray AKIN –Aleyna KAPKAÇ
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Kalp mi Beyin mi?

Prof. Dr. Mehmet Öz
Kalp Cerrahı

Biz kararlarımızı beyinle veriyoruz 

ama gücümüz, aşkımız kalpten kay-

naklanır. Kalbin tek vazifesi beyne kan 

vermek olsa da her ikisi de gereklidir. 

Bazı insanlar beyinlerini bazıları da 

kalplerini daha çok kullanır.

Bir insanı 
kalp mi 
yoksa beyin 
mi yönetir? 
Kesinlikle her ikisi de gerekir. 
Kalp değişebilir ama bugün 
bunu beyne yapmak im-
kansız. Beyin elektrik bir or-
gan. O elektrik bağlantılarını 
değiştirmek çok zor…

Kalp 
gerçekten 
kırılır mı? 
Aslında kalp kırılabilir. Son sene-
lere kadar bunu ispat etmek zor oldu 
ama artık herkes aynı fikirde. Johns 
Hopkins Üniversitesi’nde yapılan araştır-
mada görüldü ki, senelerce beraber olan 
çiftlerden biri öldüğü zaman diğeri yakın 
zaman içinde kalp rahatsızlığı geçiriyor. 
Bunun sebebi de stres altında hisset-
meleridir. Hormonlar değişimde olduğu için 
kalbin atış miktarı artar ama kuvveti azalır. 
Ortaya kalp yetmezliği çıkar ve ölüm oranı 
daha yüksektir. 

Kötü insanların 
kalpleri daha 

zayıf 
Kötülük yapan insanlar için “kalpsiz” 
benzetmesi yapılır. Bunun arkasın-
da yatan şey nedir acaba? Kötü olan 
insanların kalpleri daha zayıf oluyor. 
Niye? Çünkü kalbi çalıştırmak için 
hayatta bir maksat lazım. Uzun ömür 
yaşayan insanların maksatları kuvvetli 
olduğu için kalpleri onları bırakmaz… 
Bu benzetmeler doğrudur.

Üstün zekalı çocuklar 
yeterince anlaşılıyor mu?
Üstün zekalı çocukların 
düşünce tarzları farklı. Nor-
mal çocuklardan çok farklı 
oldukları için anlaşılmazlar. 
Herkesin biraz dışındadırlar. 
Dünyanın en zeki, en kuv-
vetli çocukları arasında böyle 
çocuklar var. Bill Gates mese-
la. Harvard’a gitti, bir sene 
sonra bıraktı. Niye? Çünkü 
sıkıldı… Üstün zekalı insanlara 
biraz zaman vermemiz gere-
kir. Daha çok tolere etmemiz 
gerekir. Onların amaçları bi-
zimkilerden farklıdır.

Ben çok çalışkan biriyim 
ve insanları çok iyi anlıyo-
rum ama üstün zekalı bir 
insan değilim. Gençliğimde 
maçlarda takımın en akıllısı 
değildim ama ne yapmak 
istediklerini çok iyi anlardım. 
Doktor olarak da aynı şekil-
de. Cerrahi yönüm kuvvetli, 
ellerimi kullanmasını iyi bili-
yorum ama her zaman ilk 
teşhisi veren insan değilim. 
Hastalara ne gerektiğini 
genel hekimlerden daha iyi 
anlıyorum.

Üstün zekalı çocukların 
ebeveynlerine tavsiye
Kendi çocuklarını tolere et-
meleri, daha çok zaman ayır-
maları gerekir. Bu çocuklar 
biraz farklı olduğu için hatalar 
yapacaklar. Bizim bazen an-
lamadığımız hatalar. Davranış 
şekilleri biraz farklı olacak. 
Mühim olan konu dünyayı 
değiştirecek çocuklar var-
sa evinizde, onları destekle, 

onlara yardım et. Anne ba-
baların vereceği tek şey sev-
gidir. Eğer gençler kendileri-
nin sevildiğini hissetmezlerse 
güçleri zayıf olur, yapmak 
istedikleri şeyleri başarmakta 
zorlanır. Onun için yeter ki 
çocuklar sizin onları 
sevdiğinizi bilsinler.

Çocuklar, zihin gelişimi için beslen-
mede nelere dikkat etmeliler?
Beynin yüzde 60’ı yağ. Eğer kötü, katı yağ kullanırsanız o zaman 
beyin hücreleri sertleşir. Bizim sağlıklı bildiğimiz yağlar zeytin-
yağı, omega 3 balık yağlarıdır. Bazı besinler içinde de bu yağlar 
bulunuyor: ceviz, somon balığı, sardunya… Bu gibi yiyecekleri 
tüketebilirseniz o zaman beyni besliyorsunuz. Beslenen beyin 
daha iyi çalışır. Anne babadan yüksek bir zeka almışsan o zaman 
besinle de onu destekle.

Üstün zeka mı üstün 

gayret mi?
Bence üstün gayret. Üstün zekalı tanıdığım 
birçok insan var ama gayret yoksa o üstün 

zekayı kullanmak çok zor. Eğer ikisini bir araya 
getirebilirseniz dünyayı değiştirirsiniz.

Sağlık ve Yaşam Dergisi’ne katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.
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Her ay bir ilçenin ev sahipliğinde 
gerçekleşen Anadolu Yakası Bele-
diye Başkanları Toplantısı’na Ey-
lül ayında Çekmeköy ev sahipliği 
yaptı. Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz'ın ev sahipliğinde 
gerçekleşen toplantıya; Ümrani-
ye Belediye Başkanı Hasan Can, 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, Sancaktepe Belediye 

Başkanı İsmail Erdem, Sultan-
beyli Belediye Başkanı Hüseyin 
Keskin, Beykoz Belediye Başkanı 
Yücel Çelikbilek, Tuzla Belediye 
Başkanı Şadi Yazıcı, Pendik Beledi-
ye Başkanı Kenan Şahin ve AK Parti 
Yerel Yönetimler İstanbul İl Başkan 
Yardımcısı Habil Yazıcı katıldı.
 

İstanbul’umuzun güzide ilçele-
rine hizmet eden kıymetli başkan-
larımızı ağırlamaktan onur duyduk 
diyen Başkan Poyraz “Toplantımız 
son derece verimli geçti, Anadolu 
yakasına yapılan yatırımlar, mev-
cut projeler, yapılması planlanan 
projeler üzerine istişareler yaptık. 
Katılımları için başkanlarımıza 
teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞKAN POYRAZ
MEVKİDAŞLARINI AĞIRLADI

Çekmeköy Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde gerçekleşti-

rilen Anadolu Yakası Belediye 
Başkanları toplantısı Doğa 

Park’ta yapıldı.
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Son dönemde özellikle gençlerin giyim tarzında hızla yayılan bir minima-
lizm trendi başladı. “Az çoktur” felsefesinden ilham alan bu trendi Türkiye ve 
dünyada pek çok stil öncüsünün & bloggerın da benimsediğini görüyoruz. 
Daha düz parçalarla, daha sade görünümler oluşturabileceğiniz bu trend 
aslında, yalnızca topuklu ayakkabı ya da abartılı elbiselerle şık olabiliriz al-
gısını da yıkıyor. Bohem akımıyla birleşen minimalizm ise; daha günlük ve 
doğal kombinleri beraberinde getiriyor... Sadeliğin getirdiği bu özgüveni, 
stilinize yansıtmak ve bu trendi giyim tarzınıza uyarlamak isterseniz, işte 6 
maddede minimal & bohem stilin ipuçları sizlerle:

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

Yeni Trend: 

Minimal & Bohem 
Giyim Tarzı

1 2

3

4

6

5

Az renkli ve 
pastel kıyafetler

Öncelikle bu trendi 
benimsemek için dikkat 
çeken fosforlu renklere 
veda etmeniz gerektiğini 
bilmelisiniz. İki ana renk; 
siyah ve beyazı bol bol 
kullanabileceğiniz bu 
trendde; kahve ton-
ları ve yeşil gibi doğal 
tonları da göz hapsine 
alabilirsiniz. Haki, yağ 
yeşili, tarçın, hardal 
sarısı, latte, bej ve ekru 
tonlarından ilham 
alabilirsiniz. 

Ton sür ton 

Renkler demişken; 
minimal giyimde en 
sevilen görüntüler-
den biri ton sür 
ton görüntüler. 
Daha basit anlatım-
la; üzerinizdeki 
kıyafetlerin hep-
sinin, aynı rengin 
farklı tonlarından 
oluşması.. Örneğin 
açık kahve ton-
larında bir tunik 
giydiyseniz,  pan-
tolonunuzun koyu 
kahve tonunda 
olması, şalınızın ise 
kahverenginin çok 
açık bir tonundan 
olması gibi..

Desensiz parçalar ya da tek noktada desen 

Minimal bir stil için, iri ve dikkat çeken desenlerden uzak durmanız 
gerekiyor. Daha çok düz kumaşlarla tasarlanan kıyafetleri tercih etmeli-
siniz; desen tercih edecekseniz de tek bir kıyafette desen kullanabilirsiniz. 
Örneğin düz renkte bir tuniğin altına minik desenli (tropikal desenler, 
çiçek desenleri ya da geometrik desenler olabilir) bir pantolon giyebilir-
siniz. Fakat bu durumda eşarbınızın da sade olması gerektiğini unutmayın. 

Doğal 
dokulardan 
ilham alın 

Minimal ve bohem giyim tarzı 
için doğal dokulardan ilham 
alabilirsiniz. Keten kumaşlarla 
tasarlanan tunik & pantolon-
lar, pamuklu şallar ve hasır 
çantaları değerlendirebilir-
siniz. Kıyafet seçiminde dikkat 
etmeniz gereken bir diğer 
nokta; kesim olarak dar kalıp 
değil, daha bol kesim parçaları 
tercih etmeniz gerektiği.

İkonik ayakkabılar ve 
terliklerden yararlanın

Geçen sezondan bu yana görmeye 
alışkın olduğumuz babuş tarzı ayak-
kabılar ve terlikler bu trendin en önemli 
yardımcılarından. Babuş dışında; üçgen 
sivri burun ve küt topuklu ikonik ayak-
kabıları da minimal & bohem giyim 
tarzınıza uyarlayabilirsiniz. 

Sade aksesuarlar 

Son olarak, minimal & bohem 
giyim tarzını benimseye-
cekseniz, abartılı ve parıltılı 
takılarınıza da  bir süreliğine 
veda etmeniz gerekiyor. Daha 
çok ince yüzükler, ince bilek-
likler ya da minik kolyeleri 
tercih edebilir ve stilinizi ta-
mamlayabilirsiniz.
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KARADAĞ
Kotor’un kedileri ve fiyortları
Bir Unesco Dünya Mirası 
Alanı olan ve her bir sokak 
köşesi insanı büyüleyen Ko-
tor, Karadağ sahilinin inci-
sidir. Dağlara inşa edilmiş 
surları ve kırmızı kiremitli 
çatılarıyla, bu peri masalı 
diyarı uluslararası yolcu 
gemilerinin ve tur şirketle-
rinin gözdeleri arasında 
yer alıyor. Karadağ az vakti 
olanlar için muhteşem bir 
yer. Sırtını Boka Kotorska’nın 
(Kotor Körfezi) kıyısında-
ki fiyort benzeri bir araziye 
dayamış Kotor bir zamanlar Adriyatik 
Denizi’nin en işlek limanlarından biriy-
di; günümüzde ise burası Karadağ sa-
hilinin en iyi korunmuş kasabalarından 
biri. Dar sokaklarda romantik ge-
zintilerin keyfini çıkarıp, manzaralı bir 
tırmanışla şehir surlarına çıkarak nab-
zınızı hızlandırabilir veya San Giovan-
ni Kalesi’ne tırmanarak körfezin nefes 
kesici manzaralarına ulaşabilirsiniz. 
Hevesli gezginlerin az bildiği bir 

gerçek de Kotor’da oldukça bol sayıda 
kedinin yaşıyor olması. Halkın büyük 
bir sevgi beslediği kedilerin iyi şans 
getirdiğine inanılıyor. Kotor yüzyıllar 
boyunca gemiler için bir ticaret limanı 
olarak hizmet verdi ve gemilerdeki 
pek çok kedinin geride bırakılmasıy-
la, zamanla şehir bu çok sevdiğimiz 
tüylü dostlarımızın pek çok türüyle 
doldu. Başka bir efsaneye göreyse 
şehir ürkütücü sayıda yılan ve farenin 

Eğer doğal güzellikleri ve 
eşsiz kıyılarıyla sizi şaşırtacak 
bir yer arıyorsanız Karadağ 
tam da aradığınız yer! Bal-
kan Yarımadası’nın küçük 
ve dağlık ülkesi, Adriyatik 
Denizi’nin kıyısında yükseli-
yor ve neredeyse 700.000 
kişilik bir nüfusa ev sahipliği 
yapıyor. Görülecek kültürel 
noktaları ve muhteşem 
doğasının yanında ülkenin 
en güzel yanı birkaç günde 
tamamının gezilebilme-
si. Karadağ 2006’da Sır-
bistan’dan bağımsızlığını 
kazandı ve o tarihten 
beri seyahat dünyasında 
önemli bir yer edindi. Ko-
tor Körfezi’nin etkileyici 
manzaralarından İşkodra 
Gölü’nde tekne gezin-
tilerine ve Podgorica’nın 
gece hayatına, bu yük-
selen yıldızın sahillerinde 
görülecek yerler ve yapıla-
cak şeylere dair en iyi 
ipuçlarımız sizi bekliyor.

istilası altındaydı ve kediler de 
şehri ve halkını korumak için ge-
tirildi. Hangisi doğru olursa olsun, 
onlar artık tüm ülkede iyi şans 
sembolü olarak kabul ediliyor-
lar. Kedi özleminizi gidermek için 
Kedi Müzesi’ni ve Cats of Kotor 
dükkânını da ziyaret edebilirsiniz. 
Açlık bastırdığında, merkeze sa-
dece birkaç adım uzaktaki harika 
tasarımlı bir deniz ürünleri resto-
ranlarına gidebilirsiniz. Karadağ 
mutfağı için Slav, İtalyan 
ve Yunan yemek sanatlarının 
mükemmel bir karışımı diyebi-
liriz; bu yüzden deniz ürünleri-
yle yapılmış risotto ve fırında 
balıktan, beyaz peynir ve taze 
sebzelerle yapılan salatalara 
uzanan harika lezzetler burada 
sizi bekliyor.

Perast: İnsan yapımı adalar ve yerel mutfak
Orta Çağ kasabası Perast ve arka planda da Karadağ 
ziyaretinde mutlaka görmen gereken Our Lady of the 
Rocks adası. Boka Kotorska, Avrupa’nın en güneyinde-
ki fiyordu olarak anılıyor. Bölgede tarih ve kültür 
açısından zengin sayısız tarihi kasaba var ama bunlar 
arasında en iyi korunmuş olanı, Kotor’dan arabayla sa-
dece 20 dakika uzaktaki Orta Çağ kasabası Perast’tır. 
Sadece bir ana caddeye sahip çok küçük bir yer olsa 
da bölgede pek çok tarihi kilise ve saray bulunu-
yor. Çetine’deki iki yapay adadan biri olan Lady of the 

Rocks (Kayaların Hanımı) küçük kayalardan yapılmıştır 
ve üzerinde de belirli bir nedenle Katolik ziyaretçiler 
arasında oldukça popüler olan Kayaların Hanımı Kilise-
si ile bir müze bulunmaktadır. Efsaneye göre, 1452’de 
iki denizci körfezin sığ bölümündeki bir kayanın üze-
rinde Meryem Ana’nın bir ikonasını bulmuş. Bu iki kişi 
ve Perast halkı, Meryem Ana’yı onurlandırmak için tam 
aynı noktada bir adacık ve şapel (daha sonra kiliseye 
dönüştürülmüş) inşa etmeye karar vermiş.
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Karadağ’ın Miami’si
Tekrar sahile doğru yöneldiğinizde, Çetine’nin yaklaşık 30 kilometre 
uzağında, Karadağ’ın en çok ziyaret edilen turistik yeri Budva’yı bula-
caksınız. Karadağ’ın Miami’si olarak bilinen bu popüler sahil şehri, plaja 
gitmeyi sevenlere hitap ediyor. Ancak Budva’da bundan çok daha fazlası 
var. Budva’nın tarihi MÖ 5. yüzyıla kadar uzanıyor ve mimarisi de Hırva-
tistan’daki Dubrovnik’i andırıyor, ancak burada daha az turistle karşılaşa-
cak ve harcadığınız paranın karşılığını da daha iyi alacaksınız. Çarpıcı 
mimarinin en iyi örnekleri için tarihi semtin yolunu tutabilirsiniz. Yerel 
dildeki adı Stari Grad olan bu bölge, Orta Çağ’dan kalma surlarla çevrilidir 
ve kalesi, kuleleri ve kapısıyla tarihi bir bölgeden bekleyebileceğin tüm 
unsurlara sahiptir. Şehirde gezerken önceki yüzyıllardan kalma savunma 
yapılarının, harabelerinin üzerine inşa edilmiş hisarı da mutlaka görmeli-
siniz. O plajları hala aklından çıkaramıyorsanız, Budva’nın tarihi semt pla-
jını antik surlara tepeden bakan kalenin yakınlarında bulabilirsiniz. Daha 
az kalabalık bir alternatif arıyorsanız, Budva’nın 2,5 km dışındaki Jaz’ı 
(Karadağ sahilinin en büyük üç plajından birisi) Adriyatik Denizi’nin en 
güzel plajlarından biri kabul edilen Becici veya dağlarla çevrili tertemiz 
sularıyla ünlü Kamenovo’ya da gidebilirsiniz.

Adriyatik Denizi’nin saklı hazinesi
Karadağ sahillerinde turistlerin daha ünlü yerlerin cazibesine karşı koya-
mayarak görmezden geldiği pek çok kasaba ve plaj var. Petrovac da kit-
le turizmi tarafından bozulmamış bu yerlerden biri ve huzur ile rahat-
lık arayanlar için de mükemmel bir yer. Burada ziyaret edilmesi gerek-
en en önemli iki yerden ilki, girişi kasabanın limanında olan ve altındaki 
turkuaz suların etkileyici manzaralarını sunan küçük Venedik Hisarı Kastio 

Manzaralı bir 
kültürel baskent
Körfezin kalabalığından uzak-
ta, ideal bir kaçış noktası olan 
Çetine, Karadağ’ın eski kraliyet 
başkentidir ve zengin bir tarihe 
ve geçmişini yansıtan bol sayı-
da kültürel mekâna sahiptir. 15. 
yüzyılın sonunda Lovćen Dağı’nın 
eteğine kurulan şehir, o günden 
bu yana Karadağ’ın kültürel kalbi 
haline geldi. Ülke tarihinin antik 
zamanlardan 20. yüzyılın sonuna 
kadarlık bölümünü sergileyen 
dört müze ve iki galeriden oluşan 
ülkenin en önemli müzesi olan 
Karadağ Ulusal Müzesi de bu şe-
hirde bulunuyor. Ayrıca, Çetine 
doğa âşıklarının da mutlaka gör-
meleri gereken yerlerden birisi. 
Burası, çevredeki dağların, Kotor 
Körfezi’nin ve hatta güneşli gün-
lerde İşkodra Gölü’nün ne-
fes kesici manzaralarını sunan 
muhteşem Njegoš Mozolesi’ni ve 
Lovćen Ulusal Parkı’nı ziyaret et-
mek için iyi bir başlangıç noktası.

ve diğeri de 1902’de bir zeytinlikte keşfedilen ve geçmişi 
4. yüzyıla uzanan Roma mozaikleridir. Ancak, Petrovac’ı 
ziyaret etmek için en iyi neden göz kamaştırıcı plajlarıdır. 
Her türlü tesisi bulabileceğiniz Petrovac Plajı, gür bir bitki 
örtüsüne sahip yemyeşil Lucice Plajı ve gözlerden uzak-
taki Buljarica Plajı bu kasabayı rahat bir tatil arayan her 
tür turist için ideal bir yer haline getiriyor. Liman tarafın-
da keşfedebileceğiniz küçük bir mağara ve bir adacık 
olan Katič’e giden teknelerden birine atlayabilirsiniz.

Küçük bir 
Arnavutluk 
dokunuşu
Sahilden Arnavutluk 
sınırına doğru daha da 
aşağı yöneldiğinde, nü-
fusun büyük bölümünü 
(%60) Karadağ’da 
yaşayan Arnavutların 
ve Arnavut kökenlilerin 
oluşturduğu Ülgün’e 
geleceksiniz. Balkan 
turizminin az bilinen 
yerlerinden olsa da, hoş 
bir manzaraya sahip, sakin 
ve rahat bir yer arıyorsanız 
ziyaret ettiğinize değecektir.
Ülgün, Adriyatik Denizi’nin en eski 
yerleşim yerlerinden birisi ve Karadağ 
sahilindeki çoğu şehirde olduğu gibi, bu-
rada da taş döşeli dar sokaklara, taş duvarlara, 
bir hisara ve iyi restoranlara sahip tarihi bir bölge (Stari 
Grad) var.

İşkodra Gölü
Bir kez daha sahilden iç bölgelere doğru yönelin ve ken-
dinizi sıra dışı bir deneyime hazırlayın. Açıkhava merak-
lılarının ve başkentin kalabalık sokaklarından uzaklaşmak 
isteyen yerlilerin popüler mekânlarından olan İşkodra 
Gölü ve bağlı bulunduğu ulusal park, yüksek dağlardan 
hoş balıkçı kasabalarına, küçücük adalara ve eski kale-

lere kadar her şeyi sunuyor. Balkanların en büyük gölü 
olan bu yunus balığı şekilli göl, Karadağ ve Arnavutluk 
arasında uzanıyor ama büyük bölümü Karadağ tarafında 
kalıyor. Gölün kuzey ucundaki küçük balıkçı kasabası Vir-
pazar’ı görmeyi unutmayın. Buradan gölde tekne turuna 
katılabilir, kano kiralayabilir veya bisiklet ya da yürüyüş 
rotalarını deneyebilirsiniz (her ikisi de yıl boyunca her 
yetenek düzeyi için oldukça popüler aktivitelerdir). Ada-
da kültür meraklılarının keşfedebileceği manastır ve 

kiliseler var ve sıcak günleri değerlendirmek 
için de tertemiz sulara sahip birden fazla 

sayıda güzel plaj bulunuyor. Bölgede 
günde iki kere geçen Bar-Belgrad 

treni göl kenarından oldukça 
hoş bir manzara oluşturuyor, 

görmenizde fayda var.

Podgorica
Plajlar, dağlar, ta-
rihi köyler, göller… 
Karadağ’da her şey var. 
Ancak başkente gün-
lük bir gezi yapmadan 
bu muhteşem ülkeyi 

tam anlamıyla görmüş 
olmazsınız. Podgorica’nın 

büyüsü Kotor, Perast veya 
Budva’ya benzemiyor. Sokak-

larda Osmanlı kalıntılarıyla 
brütalist akımdaki blokların hâkimi-

yeti gözleniyor ama bazı harika sanat 
galerileri, bolca park ve bahçe ile hare-

ketli bir gece hayatı Podgorica’yı ziyarete değer bir yer 
haline getiriyor. Şehirde gezinerek önemli kent simge-

lerini keşfedebilirsiniz: İsa’nın Dirilişi Katedrali, Morača 
Nehri’nin üzerindeki kablo destekli Millennium Köprüsü, 
St. George Kilisesi ile tüyler ürpertici bahçesi ve tarihi 
semt Stara Varoš. Kral Nikola Petrovic’in eski sarayında 
yer alan ve düzenli olarak yerel artistlerin sergilerine ev 
sahipliği yapan Podgorica Modern Sanatlar Merkezi’ne 
biraz zaman ayırmayı da unutmamalısınız.
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20 Eylül’de Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Albayrak Dolma-
bahçe’de yeni ekonomi modelini 
açıkladı. Yeni Ekonomi Modeli'nin 
sacayaklarını "enflasyonla güçlü 
mücadele, çok daha sıkı bir Hazi-
ne ve Maliye Bakanlığı, cari açığın 
düşürülmesi" olarak sıraladı Bakan 
Albayrak. Kısaca açıklanan modelin 
önemli başlıkları şöyleydi:

•  Gerçekçi politikalar belirlenerek 
TL’de güven sağlanacak. 
•  Çok kritik esaslardan bir tanesi 
Merkez Bankası’nın tam bağım-
sızlığıdır. 
•  Bütçe disiplini en temel dina-
miklerden biri olacak.
•  Cari açık kaynaklı büyüme dışı 
bir büyüme yöntemi belirlenecek.

•  Enflasyon ve cari açık ile mü-
cadele sürecek.
•  Kamu kaynaklarının verimli kul-
lanılmasını, tasarruf ve verimliliği 
sağlayacak.
•  Vergi sistemi noktasında yeni bir 
dönüşüm süreci başlayacak.
•  Hedef hazine borçlanmasını yıl 
sonu % 100'e çekmek olacak.
•  Yerli üretim ve tüketimi teşvik 
amacıyla ÖTV ile ilgili yeni yasalar 
gelecek.

Bakan Albayrak’ın konuşmasını 
özetlemeye çalıştığım Yeni 
Ekonomi Hedefi aslında 3 sa-
cayağına oturmuş durumda: 

1. İçerisinde enflasyon ile güçlü 
mücadele, mali disiplin, cari açığın 

YENİ EKONOMİ MODELİ
düşürülmesi, güven ortamının 
iyileştirilmesi, verimlilik ve tasar-
ruf artışı, sermaye piyasalarında 
derinleşme ve kamu borçlarında 
kaynak çeşitliliği gibi hedefle-
rin bulunduğu “EKONOMİK 
DENGELENME”;

2. Stratejik büyüme alanlarının 
tespiti, katma değerli stratejik/
teknolojik ürün üretimi, ihra-
cata ve cari açığı düşürmeye 
odaklanma, vergi sisteminde 
sadeleştirme ve üreten Türkiye 
gibi hedeflerin bulunduğu “İS-
TİKRARLI BÜYÜME”

3. Adil vergi sistemi, dolaylı 
vergilerin azaltılması, kayıt 
dışı ile mücadele, işsizliğin 
azaltılması ve gelir dağılımının 
iyileştirilmesi gibi hedeflerin 
bulunduğu “DAHA ADALETLİ 
PAYLAŞIM” 

Elbette ki önemli olan bu 
hedeflerin sözde kalmamasıdır. 
Bu hedeflerin gerçekleştirile-
bilmesi için gerekli argümanların 
oluşturulması ve bu amaçla çok 
hızlı adımların atılması gerekli. 

Ayrıca belirtilen bu hedef-
lere ulaşırken bir aksaklığın 
yaşanmaması ve tüm olumsuz 
gelişme ihtimallerine karşın da 
bu modelin sürdürülebi-
lir olması da gerekiyor. Zaten 
Bakan Albayrak sürdürülebilirlik 
hususunda da gerekli garan-
tiyi sözlerinin sonuna ekledi. 
Eğer bu model başarılı olursa 

çerçeve unsurları belli olan bu 
yeni ekonomik model ile 35 
milyar TL’lik bir tasarruf ve gelir 
artırımı sağlanacaktır. 

Yeni ekonomi modelinde başarılı 
olunduğu takdirde özellikle son 
zamanlarda ABD ile yaşanan 
Brunson krizi ile dövizdeki 
oynamayı belli bir dengeye çek-
mek hususunda başarılı 
olunacağı kanaatindeyim. Bu 
yeni yapılanmayla, dövizdeki 
artışın önüne geçilerek piyasa-
da kaybolan güven de yeniden 
gelmiş olacaktır.
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Farklı bir ses tonu olan ve şarkılarında bunu 
hissettiren Mehmet Erdem’i tanıyabilir mi-
yiz? Sizi en iyi tanımlayan üç kelime nedir?
1978’te Manisa’da doğdum.  Aslen 
Malatyalıyım. Liseyi İzmir Fen Lisesinde 
okudum. 2005’te Boğaziçi Üniversitesi Makine 
Mühendisliğinden mezun oldum. 2008 yılın-
da ise profesyonel anlamda müziğe başladım. 
İnsanın kendisini çok kısa kelimelerle 
anlatması bana göre çok zor. Düşünecek 
olursak beni en iyi anlatan üç kelimeyi sakin, 
samimi ve hareketli olarak sıralayabilirim. 

Müzik kariyerinize başlarken en büyük 
destekçiniz kimdi?
Çok sayıda müzisyen arkadaşım var, on-
lar bana çok destek oldu. Üniversitedeyken 
ve sonrasında yaşadığım çevrede müzisyen 
arkadaşlarımın fazla olması nedeniyle bera-
ber çalıp beraber söylediğimiz arkadaşlarımla 
devam eden bir müzik yolculuğumuz oldu. 
İsim vermem ama geçmişte bana bu konu-
da destek olan, birlikte başarılı işlere imza at-
tığımız tüm arkadaşlarıma kendi adıma teşek-
kür ediyorum. Çok müzisyen arkadaşım var 
ama Alper Atakan ve Cihan Güçlü ile çok uzun 
zamandır beraber müzik yapıyoruz ve çok iyi 
dostluklarımız var. Albümlerimde onların kat-
kıları tartışılmaz bir gerçektir. 

Sizde çok önemli bir yeri olduğunu 
bildiğimiz Sezen Aksu hakkındaki 
düşünceleriniz neler?
Sezen Aksu ile tanışmam benim için çok büyük 
şanstır. O benim hayatımın ‘dönüm noktasıdır’ 
diyebilirim. Sezen Aksu; bu ülkenin yetiştirmiş 
olduğu en büyük sanatçı, söz yazarı ve beste-
cidir. Bu ülkenin müziği Sezen Aksu’dur. Çoğu 
sanatçı ya albümlerinde ya da konserlerinde 
bir Sezen Aksu bestesini seslendirir. Benim 
için onun yeri anlatılmaz. Ben onun 20 yıl 
önce seslendirdiği ve unutulmuş olan ‘Hakim 
Bey’ şarkısı ile 2012 yılında çıkış yaptım ve bu 
eserle Türkiye’deki müzik piyasasında 

tanındım. Bu bağlamda bile öneminin ve 
değerinin ne kadar büyük olduğu anlaşılır. 

Geçmişte Kardeş Türküler grubunda yer 
aldınız. Gruptan ayrılmanızın sebebi neydi? 
Grubun size kattığı kazanımlar nelerdi?
Kardeş Türküler grubu içerisinde 8 sene yer 
aldım. Grupla olan tanışıklığımız hepimizin
Boğaziçi Üniversitesinde okuduğu yıllar-
dan gelmekte. Kardeş Türküler’de farklı 
coğrafyanın müziklerini dinleme, o müzikleri 
icra etme ve farklı enstrümanları tanıma ve 
benimseme fırsatım oldu. Müziğin evrensellik 
kavramının önemini bu müzik grubundayken 
daha iyi anladım. Albümlerimde Nesimi, 
Aşık Veysel gibi ozanların şarkılarını seslen-
dirmemde Kardeş Türküler grubunun etkisi 
büyüktür. Onlar kendi ben de kendi müzik-
sel yapımı icra etmek için ayrıldık ama grupla 
olan bağımız hiçbir zaman kopmadı. Onların 
bu yıl yapacakları 25. Yıl Konserlerinde konuk 
sanatçı olarak yer alacağım ve bundan dolayı 
mutluyum. 

Birçok dizi ve film müziği yaptınız. Bu 
müzikleri yaparken neyi gözlemlediniz? 
Size göre en başarılı film veya dizi 
müziği hangisiydi?
Ben ve arkadaşlarım birçok dizi ve film müziği 
yaptık. Dizi ve filmlerin içerikleri müziğimizi 
şekillendirdi. Leyla ve Mecnun, Behzat Ç, Aşkın 
Kanunu, Aşk Kırmızı ve Gülcemal vb. dizi ve 
filmin müzikleri konusuna göre enstrümantel 
parçalar oluyor. Bizim eskiden ve günümüzde 
yaptığımız dizi ve film müziklerini kıyaslayacak 
olursak en çok beğenilen ‘Leyla ve Mecnun’ 
oldu. En uzun soluklusu olarak onu seçebili-
rim ama ben gönül rahatlığıyla söyleyebilir-
im ki yaptığım tüm projelerin arkasındayım. 
Çünkü onlarda da inanılmaz emeğimiz var. 
Dizi ve filmler izleyiciler tarafından beğe-
nilsin ya da beğenilmesin ama biz yaptığımız 
müziklerde elimizden gelenin en iyisini ortaya 
koyduğumuzu düşünüyoruz.

Samimi, efendi, mütevazı bir isim… Kardeş Türküler grubuyla 
tanıdığımız, 2012 yılında Sezen Aksu’nun eski parçası “Hakim Bey” ile 
güçlü bir çıkış yakalayan Mehmet Erdem, yaptığı dizi - film müzikleri 
ve Türkiye’nin dört bir yanında verdiği konserlerle adından sıkça söz 
ettiriyor. Ünlü olmanın yalın olmaktan geçtiğine inandığını söyleyen 
başarılı sanatçıyla dünden bugüne müzik serüvenini konuştuk. 

Bu ülkenin 
müziği 
Sezen 
Aksu’dur.
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Genellikle şarkılarınızda ‘aşk, ayrılık’ temaları 
var. Bu tür şarkılarınız toplum tarafından daha 
fazla benimseniyor. Sizce toplumsal olarak 
böyle bir ruh halimiz mi var?
Şarkılarımın çok dinlenmesi elbette beni mut-
lu ediyor ama ben toplumun aşk ve ayrılık 
şarkılarının içeriğini çok benimsediğini düşün-
müyorum. Kişiler nezdinde değerlendirecek 
olursak belki o an o şarkıyı kendine göre yorum-
lamış olabilir. Benim çıkış yaptığım şarkı Hakim 
Bey ve kesinlikle şarkının içerisinde aşk ve ayrılık 
teması yok. Belki toplum beni o şarkıları güzel 
yorumladığımı düşünerek o kategoriye koyabilir 
fakat ben de herkes gibi hareketli ya da slow 
parçalar seslendiriyorum. 

Sesinizi Leonard Cohen’e benzetenler var. Bu 
konuda ne düşünüyorsunuz?
Bas bir sesim olduğu için benzetenler olabilir 
ama Cohen; çok büyük bir sanatçı, kent ozanıy-
dı. Ardında çok büyük eserler ve besteler bıraktı. 
Keşke onun kadar olabilsem, ben de ardımda 
onun kadar yazılı metin, söz ve beste bırakmak 
isterim. 

Geçmişteki şarkıları albümlerinizde cover-
ladınız. Bu konuda olumlu ya da olumsuz 
eleştiri aldınız mı?
Hazır olan bir şarkıyı tekrar yorumladığınızda in-
sanlar bunu ‘kolaycılık’ olarak algılıyor fakat öyle 
bir durum söz konusu değil. Sezen Aksu,  Ahmet 
Kaya, Barış Manço, Orhan Gencebay, Ferdi Tay-
fur gibi zamanında sahipleriyle özdeşleşen ve 
sevilen şarkıları ‘coverlamak’ o şarkıların bilincini 
üstlenmek gerçekten zor. Bu konuda genelde 
çok olumlu tepkiler aldım. Çünkü biz o şarkıları 
tekrar yorumlarken çok titizlik ve özen gösteri-
yoruz. Enstrümanları parçanın orjinaline göre 
seçiyoruz, parçanın yapısına çok önem veri-
yoruz. Kılı kırk yarıp o parçayı meydana getiri-
yoruz. Çünkü emek verdiğimiz bir iş bu ve işe 
ruhumuzu katıyoruz. Bu da halk tarafından ka-
bul görüyor. 

Şarkı sözleri yazarken nelerden 
ilham alıyorsunuz?
Bu bir ilham değil. Ka-
fanızda oluşturduğunuz 
bir konuyu veya varsa 
düşünceyi yazıp mey-
dana getiriyorsunuz. 
Onu cümlelerinizle nasıl 
yazıp oluşturduğunuz 
önemli. Sonuçta şarkı 
sözleri anlık ve içsel 
birikimlerden oluşan 
bir bütünlüktür. Birikim-
ler yıllarınızı alır. Kafama 
süper bir şey geldi, bunu 
şarkı yapayım diye düşüne-

Ahmet Kaya’nın parçalarını çok güzel yorum-
luyorsunuz. Ahmet Kaya şarkılarını söylerken, 
ne hissediyorsunuz? Sizce ülkemizde Ahmet 
Kaya’ya bakış açısı nasıl?
Ülkemizde Ahmet Kaya’ya bakış açısı eskiden 
çok mesafeliydi, insanlar onun şarkılarını gizli 
gizli dinlerdi ama günümüzde insanlar, Ahmet 
Kaya’nın parçalarını benimsedi ve daha çok 
dinliyor. Şunu tüm içtenliğimle söyleyebilirim: 
Herkesin; Barış Manço, Sezen Aksu, Bülent Or-
taçgil’den sevip dinlediği şarkısı varsa çoğu in-
sanın kendisiyle özdeşleştirdiği bir Ahmet Kaya 
şarkısı da var. Ülkemizde çok dinleniyor. Ahmet 
Kaya parçalarının insanların yüreğine dokunan, 
insanın kendisiyle bütünleşmesini sağlayan bir 
özelliği var. Ahmet Kaya, bu ülkede çok değerli 
bir mozaiktir, müziğin olmazsa olmazıdır. Onun 
şarkılarını çalmaktan çok zevk duyuyorum. 
Onun parçalarıyla özdeşleşiyorum. Albümle-
rime onun şarkılarından da koyuyorum. Son al-

bümüm ‘’Neden Böyleyiz’’de Ahmet Kaya’ya ait 
‘Söyle’ parçasını koydum. 

‘’Olur Ya, Hakim Bey, Herkes Aynı Hayatta, 
Acıyı Sevmek Olur mu? Olur O Zaman’’ diğer 
şarkılarınıza istinaden daha fazla dinlendi. Bu 
şarkıların çok dinlenmesinin özel bir nedeni 
var mı?
Olur ya ilk söylediğim şarkı ve film müziği olarak 
da kullanıldı. Diğer şarkılarım da birçok pro-
jede kullanıldı, dizilerde ve filmlerde bu parçalar 
çalındı, neticesinde halk bu şarkıları dinledi, be-
nimsedi. Abartısız söylüyorum Acıyı Sevmek 
Olur mu şarkısı en az 45 projede yer aldı. Birçok 
filmin şarkısı oldu, bu açıdan çok dinlendi. Hakim 
Bey şarkısı Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy ve Öykü 
Karayel’in başrolünü paylaştığı Kuzey Güney 
dizisinde çaldı ve beğenildi. Diğer şarkıların da 
bu kadar beğenilmesini klip çekilmesine, diziler-
de yer almasına bağlıyorum.
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mezsiniz. Dinleyene göre şarkı sözleri 
anlık meydana gelen durum olarak 
algılanabilir ama sanatçıya göre o 
durum yılların getirmiş olduğu bir 
bütünlüktür. 

Albümlere baktığımız zaman en 
çok hangi albümünüzü beğeniyor-
sunuz? Albümlerinizde kimlerin 
imzası var?
İlk albümümden itibaren düzenleme-
leri Alper Atakan yapıyor. Çok yakın 
arkadaşım olan Cihan Güçlü’nün söz-
lerini yazdığı şarkılar da albümleri-
mde yer alıyor. Türkiye’nin tanımış 
olduğu isimlerin (Barış Manço, Sezen 
Aksu, Ahmet Kaya) şarkılarını albüm-
lerimizde söyledik, söylemeye de 
devam ediyoruz. Ben albümlerimi 
kıyaslamam. Her albümü içimize si-
nerek yaptığımız için her albüm bizim 
için önemli yerdedir. 

Neden Böyleyiz albümünüzde 
Rubato ile düet yaptınız. Yeni al-
bümlerinizde düet yapmak iste-
diğiniz sanatçılar var mı?
Onlar proje bazlı çalışmalar. O an ak-
lımıza ne geliyorsa şarkının bütünlüğü 
açısından o sanatçıyla düet yapıyoruz. 
Rubato grubuyla ilk müzik piyasasına 
girdiklerinde ortak konserler yaptık. 
Rubato değer verdiğim, değerli 
ağabeylerden oluşan bir müzik grubu. 
Onlarla bir şeyler yapmak çok istedim 
nitekim de öyle oldu. Son albümüm-
de ‘Böyle Ayrılık Olmaz’ şarkısına düet 
yaptık. Bundan çok onur duydum. 
Geçmiş albümlerimde de Ceylan Er-
tem, Hande Yener, Nejat İşler ile de 
düet yaptık. Böyle ortaklaşa bir şeyler 
yapmayı ve düetleri seviyorum. Diğer 
sanatçı arkadaşlarım da bazı şarkılar 
için Mehmet Erdem ile düet yapa-
lım diye düşünüyor olabilir, sonuç-
ta bu durumlar düşünülerek yapılan 
çalışmalardır. İlerde tekrar albüm 
çıkarırsam başka sanatçılarla düet de 
olabilir.

Neden Böyleyiz albümünüzde 
Hüsnü Şenlendirici bazı şarkılarınıza 
klarnetiyle eşlik etmiş, siz de birçok 
enstrüman çalan biri olarak albüm-
lerinizde enstrüman seçimlerine 
nasıl karar veriyorsunuz?
O konuda ince eleyip sık dokuyoruz. 
Alper Atakan gibi birçok enstrümanı 
çalan müzisyen arkadaşımla konuşup 
öyle karar veriyoruz. Biz daha önce 

çok dizi ve film müziği yaptığımız için ‘işin mutfağını 
biliyoruz’ hangi parçaya hangi enstrüman gider diye 
çok düşünüyoruz. Hüsnü Şenlendirici ile de uzun za-
mandır beraberiz, çok samimi arkadaşız. Bizim kafa-
mızda şu düşünce genelde var: Şu enstrümanı şu kişi 
hakkını vererek çalar. Bu müzik parçasında çok önemli 
bir husustur. 

Müziğe başlarken hayal ettiğiniz yerde misiniz?
Açıkçası ben böyle bir şey hayal etmedim. Çocuk-
luğumdan beri müziğe ilgim vardı. Ben enstrüman çal-
mayı, müzik yapmayı, şarkı söylemeyi seviyorum. Bizi 
dinleyen, konserlerimize gelen insanlar bizim yaptığımız 
müzikten zevk alıyorlar, biz istediğimiz şarkıyı ve müziği 
rahatlıkla yapabiliyoruz. Çok keyif alarak yaptığımız bir 
işle meşgulüz. İnsanlarla aramızda çok güzel bir uyum 
var.

Müziğe başlamak isteyenlere tavsiyeleriniz neler 
olur?
Sabırlı olsunlar. Bu biraz sabır gerektiren bir iş, bunun 
farkında olmak lazım. Bazen bana: Ben ne zaman sizin 
gibi çalabilirim? diye soruyorlar. Ben de onlara: Kaç yıl 
çalışmayı düşünüyorsun? diye cevap veriyorum. Neti-
cesinde bu iş hemen olacak değil, o seviyeye gelmek 
için çok ciddi çalışmak gerekiyor. Hevesle başlayıp 
bırakanla ciddi olarak çok uzun süre çalışan arasında 
aynı şeyden bahsedebilir miyiz? Bu sadece müzik için 
değil, her işte geçerli bir durum: Eğer bir işte başarılı 
olmak istiyorsanız, sebat etmeniz gerekiyor. Fark yarat-
manız gerekiyor. Aynı şeyleri yapmak insanların ilgisini 
çekmez. Yenilikçi bir tarzınız olmalı. Ben ilk albümümü 
çıkarırken 34 yaşındaydım. Kalıcı olmak istiyorsanız 
acele etmeyin, çok çalışın. 

Hobileriniz neler?
Konserlerden fırsat buldukça film izlemeyi ve kitap oku-
mayı seviyorum. Aylık edebiyat dergilerini okumaktan 
da keyif alıyorum. İçlerinde çok güzel edebi yazılar var. 

Sanatçı olmasaydınız hangi mesleği yapardınız?
Açıkçası bunu hiç düşünmedim. Makine mühendisliği 
okudum ama o mesleği yapmazdım diye düşünüyo-
rum. Oraya girmem sayesinde Boğaziçi Üniversite-
sinde, Kardeş Türküler ile tanıştım. Demek ki bunda da 
böyle hayır varmış. 

Beğendiğiniz sanatçılar kimler?
İsim vermem doğru olmaz. İyi müzik yapan herkesi din-
lemekten feyz alırım. 

Hangi takımı tutuyorsunuz?
Beşiktaşlıyım. 

Ülkemizde ve dünyadaki müzik kültürüne baktığımız 
zaman arasındaki benzerlikler ya da farklar neler?
Anadolu müzikal anlamda çok önemli bir kültüre sa-
hip, zengin bir coğrafya. Müzikal bağlamda birçok 
koma, makam ve ritim yapısı var. Bu açıdan bizim müzik 
kültürümüz bu temeller üzerinde şekilleniyor. Dünyada 
ise teknik ön plana çıkıyor. Sound kaliteleri, alt yapıları, 
bilgisayar imkanları donanımları daha gelişmiş. Ben 
müziğin özüne inanan biri olarak teknolojiyi bir yere 
kadar görürüm. Aşık Veysel’in bağlamasında 10 per-
de var, müziği nasıl yansıttığınız çok önemli bir etken, 
kalıcılığın özü aslında budur. 

En çok okuyup etkilendiğiniz kitaplar hangisi?
Çok kitap okurum. Birçok yazarın kitabını da oku-
muşumdur. Beğendiğim kitaplar: Oğuz Atay’ın Tutuna-
mayanlar, Chuck Palahniuk’un çok kitabını okudum, 
değişik bir bakış açısı var. Dövüş Kulübü kitabını söyleye-
bilirim. 

2016 yılında Nobel Edebiyat Ödülüne müzisyen Bob 
Dylan aday gösterildi. Bu konuda ne düşünüyor-
sunuz?
Müzik de bazen edebi gücü gösterebilir. Bob Dylan tüm 
dünyanın hayranlığını kazanmış bir adam. Bu ödüle layık 
görülmesi onun evrensel olduğunu gösterir. Hepimizin 
dertleri, sevinçleri ve mutlulukları evrensel, hangi dilde 
söylersek söyleyelim nasıl algılandığınız önemli.

Birçok enstrümanı rahatlıkla çalabiliyorsunuz. Çal-
mak isteyip çalamadığınız enstrüman var mı?
Birçok enstrümanı çalıyorum ama üflemeli saz, klarnet 
ve ney çalmak isterdim. 

Mütevazı oluşunuz herkes tarafından takdirle 
karşılanıyor. Çok ünlü olup, bunu nasıl başarıyor-
sunuz?
Sanırım bu durum çok rasyonel olmamdan kaynaklanıyor. 
Yaşımın getirmiş olgunlukla da bu durumu izah edebilirim. 
Ünlü olmak bana göre yalın olmaktan geçiyor.

Bu işe 
ruhumuzu 
katıyoruz.

Ünlü olmak, yalın olmaktan geçiyor.
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4.MEHMET (1648-1687)

Sultan İbrahim’in Hatice Tur-
han Sultan’dan doğma oğludur. 
Doğduğunda hanedanda Sul-
tan İbrahim’den başka erkek 
bulunmadığı ve sülalenin 
inkıtaa uğraması ihtimalin-
den korkulduğu için şehza-
denin doğumu bütün yurtta 
seviçle karşılanmıştı. Babası 
azledilip bertaraf edildik-
ten sonra tahta çıkarıldığın-
da henüz 6-7 yaşlarındaydı. 
Öyle ki çocuk padişah, cülus 
esnasında korkup ürkmesin 
diye merasimin hafif tutul-
masına özen gösterilmiş, bir 
yıl sonra da sünnet merasimi 
tertip edilmiştir. Bu arada 
cülus bahşişi dağıtmak için 
hazinede para yoktur. An-
cak babası Sultan İbrahim 
zamanında hazineyi nered-
eyse soymuş olan Cinci Ho-
ca’nın malları müsadere edi-
lerek culüs dağıtılabilmiştir. 

4.Mehmet’in bir diğer özelliği 
de 39 yıllık saltanatıyla Kanuni 
Sultan Süleyman’dan sonra en uzun 
süre tahtta kalan padişah olmasıdır. 
Saltanatının ilk yıllarında büyük an-
nesi Kösem Sultan, daha sonra da 
annesi Hatice Turhan Sultan devlet 
yönetiminde etkili olmuştur. “Ni-
yabet Yılları” denilen bu dönem 
gerçek nüfuzun zorbaların  elinde 
olması ve kargaşanın büyük ölçüde 
etkili olması hasebiyle “Ağalar Sal-
tanatı” olarak da bilinir. 

Bu dönemde de sadrazamlar ile va-
lide sultanlar devleti idare etmede 
rol üstlenmiş, haliyle iç çekişme 
ve kargaşalar hiç eksik olmamıştır. 

Bunun neticesinde isyanlar, ayak-
lanmalar olmuş ve kanlı bir şekil-
de bastırılmıştır. Kösem Sultan ile 
Hatice Turhan Sultan rekabeti ise 
Kösem’in bertaraf edilmesiyle 
neticelenmiştir.

4.Mehmet’in tahta çıktığında bir 
yandan Girit Savaşı devam etmekte, 
diğer yandan Osmanlı donanması 
Venedik gailesiyle meşguldür. Her 
iki cenahta da başarı gösteremeyen 
Sadrazam Sofu Mehmet Paşa azle-

dilerek idam edilir ve yerine Kara 
Murat Ağa getirilir.

Bu arada Niğde başta olmak üzere 
Anadolu’da baş gösteren muhtelif 
isyanlar kanlı bir şekilde bastırıldı. 
Ancak Girit’teki orduya yardım 
gönderilmiyor hatta devle-
tin bünyesinde her gün yeni 
sarsıntılar meydana geliyor-
du. Bütün bu olumsuzluklar 
olurken Osmanlı ordusu Paros 
Muharebesi’nde büyük bir ye-

nilgi aldı (1651). Genç padişahın 
ise avcılık merakı baş göster-
miş, neredeyse bütün mesaisini 
avcılık faaliyetleriyle geçirmek-
tedir. Devletin maliyesini düzen-
lemek üzere yönetime Tarhuncu 
Ahmet Paşa getirilir.

 1652 yılında sadrazamlığa getir-
ilen Mehmet Paşa; devlet gider-
lerini düzenlemek, padişahın 
rakiplerini yok etmek gibi ön-
lemler aldıysa da etkili olamadı. 

Devlet işlerinin bozulması isya-
na sebep olmaktaydı. Askere ve-

rilen paranın değerinin düşürülmesi 
ve bir kısmına da hiç ödeme yapıl-
maması sonucu 1656 yılında asker 
ayaklandı ve padişaha verilen liste 
ile 30 kişi idam edildi. İdam edilen-
ler Sultanahmet Meydanı’ndaki çınar 
ağacına asıldıkları için bu olaya Va-
ka-i Vakvakiye (Çınar Olayı) de-
nilmiştir. Aynı yıl Çanakkale önünde 
Venedik Donanması’yla yapılan 
savaş sonucu Osmanlı Devleti ağır 
yenilgiye uğradı. Stratejik önemi olan 
Bozcaada ve Limni adaları Venedikl-
ilerin eline geçti. Kaptan-ı Derya Sarı 
Kenan Paşa komutasındaki Osmanlı 
Donanması’nın uğradığı bu boz-
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gun “Baştankaralar Vakası” olarak 
bilinmektedir. Düzensizlikler 1656 
yılında Köprülü ailesinden Mehmet 
Paşa’nın sadrazamlığa getirilmesine 
kadar devam etti. Islahatlar yapılma-
ya ve ülke içindeki asayiş sağlanma-
ya çalışıldı. 

KÖPRÜLÜLER 
DEVRİ (1656-1683) 
Bu dönemde yaşı küçük padişah 
saltanat sürmüşse de devlet yöne-
timinde “Köprülüler” diye bilinen 
aileye mensup kişiler söz sahibi 
olmuştur. Henüz 15 yaşında olan 
Sultan 4.Mehmet, hükümet işlerine 
hiç karışmamış, iktidarda sırasıyla 
Köprülü Mehmet Paşa ile oğlu Fazıl 
Ahmet Paşa ve damadı Merzifonlu 
Kara Mustafa Paşa bulunmuşlardır.
Valide Sultan tarafından sadarete 
getirilen 75 yaşındaki Köprülü Meh-
met Paşa, esasen askeri veya idari 
başarısından çok devletteki tecrü-
besi yüzünden tercih edilmişti. An-
cak yine de Kadızadelileri etkisiz 
hale getirmesi ve sıkça ayaklanan 
Sipahilere ciddi darbe vurarak kon-
trol altına alması onun kayda değer 
başarısı olarak görülmüştür. Yerine 
tavsiye ettiği oğlu Fazıl Ahmet Paşa 
ise kabiliyetini ilmiyle birleştirmek 
suretiyle babasından daha önemli 
hizmetlerde bulundu.

Fazıl Ahmet Paşa, 1663 Almanya 
seferinde Slovakya’yı, bu arada ünlü 
Uyvar Kalesi’ni aldı. Vasvar Ant-
laşması ile devletin sınırını kuze-
ye doğru götürdü. Venediklileri Gir-
it’ten sürmek suretiyle adanın fethini 
tamamladı. Bu arada Avusturya’ya 
savaş ilan edildi. 4.Mehmet de 

Edirne’ye kadar giderek Fazıl Ahmet 
Paşa’ya serdarlık rütbesi verdi. 
Fazıl Ahmet Paşa, Estergon kalesi-
ni geçerek bölgede ciddi bir varlık 
gösterdi hatta Kanuni Sultan Süley-
man döneminin şartlarına dönülme-
sini istedi. Ancak elverişsiz hava şart-
lar nedeniyle antlaşma ile yetinildi.  

Askeri ve siyasi yönden kazançlı 
çıkılan bu antlaşmadan sonra Girit 
Seferi’ne çıkıldı. Fazıl Ahmet Paşa, 
Kandiye Kalesi’ni kuşattı. Ukrayna 
ve Kamaniçe’yi teslim aldıktan sonra 
Podolya’ya yöneldi. Bunun üzerine 
Lehistan kralı barış isteğinde bulun-
du.  27 Ekim 1676‘da Zorawno Ant-
laşması ile Podolya ve Ukrayna Os-
manlı Devleti’ne bırakıldı. 

Fazıl Ahmet Paşa, 1676 yılı Ekim 
ayında Çorlu yakınlarında vefat et-
tiğinde henüz 42 yaşındaydı. Yerine 
Köprülü Mehmet Paşa’nın damadı 
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ge-
tirildi. Bu sıralar Rusya Osmanlı’ya ait 
bazı kaleleri geri almış bu yüzden de 
Ruslara savaş ilan edilmişti. 4.Meh-
met de bizzat Silistre’ye kadar git-
mişti. Hedeflenen kale fethedildi an-
cak büyük zayiat verildi. Bu seferin 
zamansız olduğu, sırf Kara Mustafa 
Paşa’nın hırsından kaynaklandığı 
görüşü hâkimdir.

2.VİYANA 
KUŞATMASI 
Kara Mustafa Paşa, devlet dene-
yimi olmasına rağmen sert mizaçlı 
ve ihtiraslı bir yapıya sahipti. Bu 
yüzden de girişimleri çoğunluk-
la başarısız olmaktaydı. İçeride ve 
dışarıda teamülleri çiğnemekten, 
yabancı elçileri azarlayıp huzurun-

dan kovmaktan çekinmezdi. 
Uluslararası ilişkileri içinden çıkıl-
maz bir hale getirmişti. Bu durumda 
bütün müttefikler düşman saflarında 
yer almışlardı. Avusturya Seferi işte 
böyle bir zamanda başladı (1682). 
Avusturya Kralı, elçi göndererek 
seferin bütün masraflarını karşılamayı 
teklif etti ve barış istedi ancak Merzi-
fonlu ihtirasından vazgeçmedi. Hat-
ta Avusturyalı elçiler şeyhülislama; 
“Aman dileyene kılıç olur mu? Üzer-
lerine sefer caiz midir?” diye sormuş, 
şeyhülislam da “caiz değildir” de-
mesine rağmen Merzifonlu ikna ol-
mamıştı. Bu arada Budin Valisi İbra-
him Paşa ile Kırım Hanı Murat Giray 
da Viyana üzerine gitmenin doğru 
olmadığını söylemişlerdir.

Kuşatma uzun sürdü. Bir tür basiret 
bağlanması sonucu yapılması gere-
kenler nedense bir türlü yapılamadı. 
Neticede aralarında ciddi sorunlar 
olmasına rağmen, papalığın da et-
kisiyle Avrupa ülkeleri bir araya ge-
lerek güçlerini birleştirdiler. Artık 
temel ihtiyaçları dahi karşılanmayan 
Osmanlı ordusu büyük kayıp vererek 
çekilmek zorunda kaldı. Hezimetin 
sorumlusu olarak görülen Merzifon-
lu Kara Mustafa Paşa ise Belgrat’ta 
idam edildi.

BOZGUNUN SEBEPLERİ
Viyana hezimetinin sebepleri 
konusunda pek çok inceleme ve 
araştırma yapılmıştır. Ancak tarih-
çi İhsan Süreyya Sırma’dan şu kısa 
değerlendirmeyi nakletmekle ye-
tiniyoruz: 

“Askerler Viyana varoşunda ele 
geçirdikleri şarabı gördüklerinde, 
hiç içmemiş olanları dahi işrete 
düşüp çeşitli rezillikler ve akla 
gelmedik edepsizlikler yap-
maya başladılar. Kuşatma Re-
cep-Şaban-Ramazan aylarına denk 
geldiği halde her türlü fuhuş ve 
rezilliği yapmaktan geri durma-
dılar. Şarap içerek öyle mest oldu-
lar ki; Allah’ın nimetleri karşısında 
şükretmeyi unuttular.”

Daha önce kuşatma haberini alan 
Sultan 4.Mehmet bile hayretler 
içerisinde şu ifadeleri kaydetmişti: 
“Kastımız Yanık ve Komran kale-
leri idi. Beç (Viyana) kalesi diye bir 
şey yok idi. Paşa niye acep say-
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gısızlık edip bu sevdaya düşmüş? 
Hoş şimdi Hak Teala asan getire; 
lakin önceden bildirseydi rıza ver-
mezdim…”(1)

FELAKET YILLARI
2.Viyana bozgunu esnasında olup 
bitenlerin her şeyden önce İslam’la 
bağdaşır yanı yoktu. Bu yüzden de 
bölgede Müslümanlara karşı olum-
suz tepkilerin yanı sıra Osmanlı or-
dusunun da mağlup edilebileceği 
fikri iyiden iyiye konuşulur oldu. Çok 
geçmeden Macaristan toprakları 
kaybedilmiş, Dalmaçya kıyıları ve 
Yunanistan Venediklilerin kontrolü 
altına girmişti. Bu arada Venedikli-
ler Navarin Kalesi’ni kuşattılar. Aynı 
yıl Budin Kalesi Avusturya tarafından 
ele geçirildi ve bunun sonucunda 
Macaristan elden çıktı. Art arda ge-
len askeri başarısızlıklar sonucu ask-
er Sadrazam Sarı Süleyman Paşa’ya 
karşı isyan başlattı. Askerler Bel-
grad‘a çekildi ve Edirne üzerine 
yürüdü. Sarı Süleyman Paşa’nın 
idam edilmesi isyanı bastırdı.

Ancak tüm bu olaylar asıl isyanın 
başlangıcıydı. İstanbul önüne gelen 
asker av merakı yüzünden devlet 
işleriyle ilgilenmediği gerekçesiyle 
8 Kasım 1687‘de 4.Mehmet’i tahttan 
indirdi. Karlofça Antlaşmasıyla 
biten bu dönem “Felaket Yılları” 
olarak bilinir.

KARLOFÇA 
ANTLAŞMASI
Karlofça Antlaşması Osmanlı Devle-
ti’nin 1683 yılında başlayan 2.Viya-
na Kuşatması ve sonrasında Batı’da 
Osmanlı’ya karşı oluşturulan Kutsal 
İttifak Savaşlarının siyasi sonucudur. 
Bu olayla birlikte başlayan süreç 
Osmanlı tarihinde telafisi olamayan 
kayıpların yaşanmasına neden oldu. 
Bu sebeple 2. Viyana Kuşatması 
Osmanlı siyasi ve askeri tarihinde 
olduğu kadar Avrupa tarihi için de 
önemli bir dönüm noktası olarak 
kabul edilir. Mohaç Meydan Mu-
harebesi (1526) ile başlayan Osman-
lı-Avusturya ilişkilerinde bu tarihe 
kadar askeri üstünlük Osmanlı Dev-
leti’ne aittir. Ancak Viyana önlerinde 
yapılan meydan savaşı sonrasında 
dengeler Habsburg Hanedanı le-
hine geçer. Fakat Osmanlı için işler 
bu kadar kolay bitecek gibi değildir. 

Nitekim kuşatmadan sonra Osmanlı 
Devleti’nin Balkanlar’daki eyaletleri 
ilk anda bir kargaşa, iktisadi çöküntü 
ve asayişsizlik içinde kaldı. Osmanlı 
Devleti’nde yaşanan bu iç sorun-
ların yanı sıra,  kuşatma sonrasın-
da Osmanlıları Avrupa’dan atma 
zamanının geldiğini düşünen Pa-
pa’nın teşvikiyle 1684 yılında Linz’de 
bir kutsal ittifak oluşturuldu.

Osmanlı Devleti, Karlofça Ant-
laşmasıyla tarihinde ilk kez büyük 
çaplı toprak kaybına uğramıştır. An-
cak mesele sadece toprak kaybın-
dan ibret olmayıp daha da önemlisi 
manevi kayıpların yaşanmış olmasıdır. 
Zira Karlofça, Osmanlı Devleti’nin ilk 
kez kaybettiği bir antlaşmadır. Top-
raklarının paylaşıldığı, dolayısıyla 
devletin itibar kaybına uğradığı bir 
anlaşmadır aynı zamanda.

Sonuçlarını kısaca 
özetlemek gerekirse;  
Macaristan’ın tamamen elden çık-
masıyla Osmanlı Devleti’nin Orta 
Avrupa’daki egemenliği son bul-
muştur. Avusturya, Avrupa’nın güçlü 
devletidir artık. Antlaşma ile Osmanlı 
Devleti’nde bundan böyle savunma 
ve diplomasi ağırlıklı bir politika esas 
alınacaktır. Osmanlı halkı olan Kato-
liklere mezhep özgürlüğü tanınması 
ve Avusturya’nın Osmanlı iç işle-
rine müdahale hakkı elde etmesi ise 
Karlofça Antlaşması’nın diğer ilginç 
maddelerindendir. 

Öte yandan antlaşma, Osmanlı idari 
yapısında bazı önemli değişimlere 
de neden oldu. Önemli makamlara, 
askerlerden çok, okumuş-yazmış 
insanların getirilmesi tercih edil-

meye başlandı. Buna göre reisülküt-
tap makamı önem arz etmiş ve Rami 
Mehmet Paşa sadrazam olmuş-
tur.  Bu arada Osmanlı Devleti’nde 
Fransa’nın yerini İngiltere ve Hollan-
da’nın almaya başlaması da dikkat 
çekicidir.

4.MEHMET’İN 
ŞAHSİYETİ
“Avcı Mehmet” lakaplı Sultan 4.Meh-
met, ava düşkünlüğü ile bilinir-
di. Zamanının çoğunu Edirne’deki 
sarayında geçirir burada avlanırdı. 
Gittiği camilerde ‘ava gitmemesi 
gerektiği’ kendisine ima edildiği için 
“gittiğim camilerde vaaz olmasın” 
emrini vermişti. İşi gücü av peşinde 
koşmak olan padişah kimseyi dinle-
mez, devlet işlerinden de tamamen 
uzaktır. Zaten iyi bir eğitim gör-
mediği için de dar bir çevrede adeta 
hapsedilmiş olarak vakit geçirmiştir. 
Nihayet ulema heyeti toplandı ve 
nam-ı diğer Avcı Mehmet hal’ edi-
lerek Edirne’de hapsedildi. Yerine 
kardeşi 2.Süleyman getirildi. 6 Ocak 
1693‘de vefat edene kadar Edirne’de 
oturan 4.Mehmet, vefat edince İs-
tanbul’a getirildi ve Yeni Camii 
yakınlarındaki Hatice Turhan Valide 
Sultan’ın türbesine defnedildi.

HATİCE TURHAN 
SULTAN KİMDİR?  
Devletin çöküşünü hızlandıran 
kadınlar saltanatının en seçkin sul-
tanlarından biri hiç şüphesiz Hatice 
Turhan Sultan’dır (1627-1682). Sul-
tan İbrahim’in eşi, 4.Mehmet’in an-
nesidir. Ukrayna asıllı olup Kırım Ta-
tarları tarafından saraya getirilmiştir. 
Asıl adı Nadya’dır. Bir süre Kösem 
Sultan’ın hizmetinde bulunduktan 
sonra Sultan İbrahim’in gözdesi 
olur. Şehzade Mehmet’i doğurduk-
tan sonra da baş kadın olarak önce 
Kösem Sultan‘la birlikte, daha sonra 
da yalnız başına otuz dört yıl Os-
manlı Sarayı’nda sınırsız bir yetkiyle 
devlet işlerini yönetmiştir.

Sultan İbrahim tahttan indirilip 
öldürüldükten sonra, 4.Mehmet 
yedi yaşında padişah oldu. Dev-
letin dizginleri ise bu değişikliği 
yaptıran kayınvalidesi Kösem Sul-
tan‘ın elindeydi. Ölümüne rekabet 
ve çekişmenin sonunda kayınva-

lide derdi 2 Eylül 1651’de halledildi 
ve Turhan Sultan, torunu Mehmet’i 
de ortadan kaldırma hazırlıklarına 
girişen Kösem Sultan’ı sarayda bir 
karşı darbe ile boğdurtarak dizgin-
leri ele aldı. Turhan Sultan, Osmanlı 
tarihinin en uzun süreli valide sultanı 
olarak bilinir. Çanakkale’deki istih-
kâmların güçlendirilmesinden aske-
rin maaşının zamanında ödenme-
sine, isyanların önüne geçilmesin-
den ekmek fiyatlarının sabit kalması-
na kadar devletin hemen her işi ile 
bizzat ilgilenmiştir. 

Bir padişah naibi gibi hareket eden 
Turhan Sultan; paşalara sert emir ve 
talimatlar vermekten de çekinme-
miştir: “Bazılarının tepesinden 
sopayı eksik etmeyeceksin... 
Görevlerinizi düzgün yapmazsanız 
padişahın emeği sizlere haram 
olsun…” gibi ifadeleri de sıkça kul-
lanan Turhan Sultan’ın Sadrazam 
Gürcü Mehmet Paşa’ya bizzat 
yazdığı emir şöyledir: “Paşa’ya se-
lamdan sonra bildirilir ki: Donanma 
ile niçin ilgilenmiyorsun? Huzuru-
muza gelüp ‘Her şey hazır ve 
mükemmeldir’ diye hep aldatıyor-
sun. Adam gönderip kontrol ettiri-
yorum…  Askerin maaşı meselesi ile 
ilgileniyor musun? Bu hafta içinde 
ödeyebilecek misiniz? Ziyadesiy-
le ilgilenip bize laf getirmeyin. 
Maaşların gecikmesi halinde size 
de bize de zarar geleceğini bil-

irsiniz. Allah’ı severseniz gayret 
gösterin, ödemeler bu haftadan 
sonraya uzamasın. Başımızı önce 
Allah’a, daha sonra da size dayadık 
ve size inandık. Şimdi ziyadesiyle 
gözünüzü açıp her şekilde hizmete 
devam edesin.” (2)
İstanbul’da okul-medrese, imaret-
haneler, kütüphane ve çeşme gibi 
çeşitli hayratlar onun naipliği döne-
minde inşa edilmiştir. Ayrıca 3.Meh-
met’in annesi Safiye Sultan’ın em-
riyle yapımına başlanan ve bir türlü 
bitirilemeyen Yeni Camii de keza 
onun gayretiyle tamamlanmıştır. 
Türbesi bu camidedir.

Dönemin 

Sıra Dışı Yazarı

HEZARFEN 
HÜSEYİN EFENDİ
Hüseyin b. Cafer, Yunani-
stan-İstanköy’de doğmuş, 1691’de 
İstanbul’da vefat etmiştir. Bildiği dil-
ler sayesinde Katip Çelebi’den son-
ra Batı kaynaklarından faydalanan 
ikinci Osmanlı müellifi olarak bilinir. 
Fazıl Ahmet Paşa’dan himaye gören 
Hüseyin Efendi, tarihçi ve ansiklope-
dik bilgiye sahip olmasının yanında 
4.Mehmet’e sunduğu Tenkih-i Te-
varih-i Müluk adlı dünya tarihiyle 
ün kazandı. Devlet teşkilatıyla il-
gili kaleme aldığı ve Koçibey’den 
etkilendiği Telhisu’l-Beyan isimli 
eserinde devlet düzenindeki çöküşü 
ve düzensizliğinden söz etmiş, se-
beplerini irdelemiştir. Ona göre 
dünyadaki gelişmeleri bilmemek, 
ordudaki düzensizlik, devlet yöne-
ticilerinin yetersizliği, adalete sırt 
çevirme, rüşvetin yaygınlığı, yasala-

rı hiçe sayarak kamu malını kötüye 
kullanmak çöküntünün yegâne se-
bepleridir.
Katip Çelebi ve Koçibey gibi ufku 
geniş, yeniliklere açık ve ıslahat yan-
lısı olan Hüseyin Efendi, zamanla 
ümidini yitirmiş ve bu iki ıslahatçının 
aksine düzelmenin artık mümkün 
olmadığı kanaatine varmıştır.
Hezarfen Hüseyin Efendi aynı za-
manda uçmayı deneyen ilk kişidir. 
Her ne kadar Hezarfen Ahmet Çelebi 
diye birinden söz edilse de böyle bir 
kişi tespit edilememiştir. Dolayısıyla 
Osmanlı döneminde uçmayı dene-
yen kişi Hezarfen Hüseyin Efen-
di’den başkası değildir. 

Hüseyin Efendi, Fransız sefaretinin 
de gözde misafirlerindendir. Elçi-
likteki çeşitli toplantılara katılır, es-
erlerini takdim eder, karşılıklı hedi-
yeleşmeleri eksik olmazdı. Yabancı 
elçiler de onun zengin kütüphane-
sinden istifade etmişlerdir. 
Hüseyin Efendi, Devlet Teşkilatı-
na Dair Mülahazaları adlı eserinde 
devlet adamlarına şu tavsiyelerde 
bulunur:

“Padişah, nedimleriyle çok ihtilâl 
etmemek gerektir.  Daima bîgarez 
adamlardan ahval-i âlemi sual ede. 
Zira haksızlıkları gidermek için bir 
sözleri yeterlidir. İyilere iltifat ve 
yaramazlara ihanet eyleye, anlar 
hakkında kimsenin hatırına bak-
maya. Bilinmelidir ki insan vücu-
dunda bir damla yaramaz kan olsa 
cümlesini bozup helak eder. Onun 
için bozguncuyu anında bulup 
İhraç ederler. İmdi bir yaramazı bir 
hizmette istihdam zarardır. Sultan, 
vezir ve diğer yetkililere gerek-
lidir ki; ulemanın kadrini ve şere-
fini bileler.  Liyakat ve istihkakları-
na göre riayet edeler. Olur-olmaz 
şahıslara makamlar verip mem-
lekete musallat etmeyeler.”

1-Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma Müslümanların Tarihi
2-Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Turhan Sultan

HİKMET TEKİN
Hikmettekin34@gmail.com
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Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem’in onuncu 
gününde Müslümanlar tarafından kutlanan 
Aşure Günü’nde yine kazanlar kaynayarak 
Aşure’nin bereketi paylaşıldı. Çekmeköy 
Belediyesi Cuma namazının ardından; Ce-
bir, Ömerli Merkez, Aksa, Alemdağ Merkez, 
Şahinbey, Ensar, Refah, Yeşilkayalar Camileri 
ve Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı’nda 
vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

PAYLAŞILDI

Cebir Cami ve Yeşilkayalar Camilerindeki dağıtıma katılan Çek-
meköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Aşure bereketini pay-
laştığımız bu mübarek günde duaların kabul olmasını Cenab-ı 
Allah’tan niyaz ediyorum. Yeni Hicri yıl tüm İslam Alemi için 
hayırlara vesile olur inşallah” dedi.

Çekmeköy Belediyesi, 
Aşure günü vesilesi ile 

hazırladığı aşureleri Cuma 
namazının ardından 

vatandaşlara ikram etti.
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OFİS 
DEKORASYONU 
İŞ GÜCÜNÜ 
ETKİLER Mİ?

Zuhal UFUK
Mekan Tasarımcısı
www.instagram.com/mydesignerzu

zuhalufuk@gmail.com

Günümüzde yaşam formatı çok hızlı değişiyor, iş 
yerlerimizde her zamankinden daha fazla mesai 
harcıyoruz. Bu açıdan bakıldığında, belki de en az 
vakti evlerimizin dört duvarı arasında geçiri-
yoruz. Bunun sonucunda da ofis dekorasyonunun 
önemi açığa çıkıyor. Nasıl ki evler; içinde 
yaşayanların kişilikleri, zevkleri, ruh halleri hak-
kında bize bilgi veriyorsa ofisler de çalışanların 
kişiliklerini yansıtır ve verimliliklerini etkiler.

Hem evlerde hem işyerlerinde hem de kamusal 
alanlarda huzurlu, ferah ve pozitif enerjili alanlar 
oluşturmak için çok büyük bütçelere gerek yok. 
Çünkü bir mekanın ruhunun olması, bir anlayış 
ve tarz meselesidir, sadece parayla ilgili değildir. 
Duvarların rengi, eşyaların dokusu, aksesuarların 
uyumu mekanın enerjisiyle uyum sağladığı zaman 
ofislerde çalışanların mutluluğu, üretkenliği, uyu-
mu ve verimliliği artar. Ofis ortamına yapılan her 
türlü yatırım aslında iş gücüne yapılan bir yatırım
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dır. İş ortamının kalitesinin, mobilya ve dekorasyon 
ürünlerindeki uyum ve konforun çalışanların mut-
luluğuna; bunun da üretime olan katkısını göz ardı 
etmemek gerekir.
Birçok yeni nesil şirket, çalışanlarını daha uzun saatler 
ofise bağlamak ve onların ofis içinde birbiriyle et-
kileşime geçip takım çalışması yapmalarını destekle-
mek, çalışmayı daha zevkli hale getirmek için mekan-
larını olabildiğince çekici hale getiriyor.
Modern işyeri anlayışı, çalışma mekanlarının 
kişiselleştirilmesinden ve bireysel renklerin ofis or-
tamına taşınmasından yana. İlk bakışta, kişiselleşmiş 
mekanlar kurum kimliğinin bütünlüğünü bozacakmış 
gibi görünse de çalışanlara daha fazla özgürlük ve 
esneklik verdiği için bu yaklaşım, yeni nesil iş yer-
lerinde daha sıcak karşılanıyor. Çalışanların kendi özel 

alanlarının, kendi kişiliklerini yansıtması destekleniyor. 
Çalışma masalarında özel fotoğraflar, görüldüğünde 
mutluluk veren aksesuarlar, duvarlarda bakmaktan 
keyif alınan tablolar, pencere önlerinde yavaş yavaş 
büyüdüğünü gözlemlenen çiçekler… Bunlar çalışanın 
aidiyet duygusunu pekiştirmiyor mu?
İşin özü; zevke uygun döşenmiş mekanlar demek, 
mutlu çalışanlar demek…

İstanbul’un İlkle i
İstanbul’un kültürel ve sanatsal hafızasını özümsemek, bu şehrin 
kilometre taşları olarak öne çıkan ilklerini ve enlerini öğrenmeyi ge-
rekli kılıyor. Hepsi birbirinden ilginç olaylar ve kişiler bizi İstanbul 
sokaklarında tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. İşte onlardan birkaçı…

Osmanlı Başkentinde İlk Sinema
İstanbul’da, nam-ı diğer Asitane’de, ilk film gösterimi 1896 yılında Yıldız Sarayı’nda 
gerçekleşmiştir. Sihirbaz Bernard tarafından Sultan 2. Abdülhamit’in huzurunda gerçekleşen 
gösterimin ardından yapılan halka açık ilk sinema gösterisi ise Weinberg tarafından 
Galatasaray’da yapılmıştır. 

İlk Türk sinema filminin çekilmesi oldukça ilginç 
bir hadiseye dayanır. 1877-1878 Osmanlı-Rus 
Savaşı sırasında Yeşilköy’e kadar gelen Rus or-
duları, bu bölgede bir anıt yapmışlardı. Halkın 
bu yapının yıktırılması için 14 Kasım 1914’te 
eylem düzenlemiş, Rus film şirketi ise protesto 
gösterisini ve anıtın yıkılış anını filme çekmek 
istemiştir. Eylem yapan halk ise yabancıların 
bunu yapmasına müsaade etmeyerek o tarihi 

dakikaları bir Türk’ün çekmesini istemiştir. 
Bu maksatla Fuat Uzkınay görevlendir-
ilerek Avusturya şirketinin kameramanı 
Mordo tarfından kendisine birkaç saatlik 
ders aldırtılır. Kameranın başına geçen 
Uzkınay Yeşilköy’de bulunan Rus abidesi-
nin yıkılışını gösteren tarihi anları kayda 
alarak ilk Türk filmini çeker ve ilk Türk 
sinemacı unvanını da kazanmış olur.  
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Tarihler 25 Şubat 1933’ü gösterdiğinde Türkiye 
geniş çaplı protesto gösterilerine sahne oldu. Wag-
on-Lits isimli şirketin, kendi bünyesinde çalışan-
lara Türkçe konuşmayı yasaklayıp Fransızcayı şart 
koşması, yurt genelinde büyük tepkiyle karşılandı. 
Eski adıyla Darülfunun (İstanbul Üniversitesi) 
öğrencileri tarafından ‘’Türkiye’de Türkçe konuşulur’’ 
sloganı ile Taksim ve Karaköy’de protesto gösterileri 
düzenlendi. Cumhuriyet tarihinin ilk öğrenci eylemi 
olarak kayıtlara geçen hadisede Cahit Arf, Peyami 
Safa, Tevfik İleri gibi önde gelen isimler de ön sıralarda 
yer aldı.

Olayın akışı ise şu şekilde gerçekleşmişti: Yataklı Vagon şirketi-
nin memurlarından Naci Bey, bir konuyla alakalı olarak acen-
tayı arar. Yeni atanan acente müdürünün dikkatini ise Naci 

Bey’in Türkçe konuşması çeker. Burada resmi lisan Fransız-
cadır diyerek Naci Bey’e çıkışır. Naci Bey ise Ben Türk'üm. 

Ülkemde resmi lisan Türkçe'dir. Hatta siz bile 
Türkçe öğrenmelisiniz şeklinde karşılık verir. İlk etap-
ta Naci Bey’e para cezası kesilir. Durumu umursamayan 
ve kendi memleketinde ana dilini yasaklayan zihniyette-
ki müdürüne pabuç bırakmaya niyeti olmayan Naci bey 
ödeme yapmayı reddeder. Tartışmanın büyümesi üzerine 
Naci Bey 15 gün işten uzaklaştırma cezası alır fakat va-
kar duruşuyla tek kelime etmeden iş yerinden ayrılır. 

Ertesi gün, olayın gazetelere yansıması ile mesele bey-
nelminel bir hal alır. Zira Wagon Lits’in önünde toplanan 
gençlerin, kurumun dil politikasını tenkit ettiği coşkulu 
eylem, yurt dışında da ses getirir. Müdür Bay Jannoni 
kendini aklamak için gazetelere açıklama yapsa da şir-
ketin merkezi olan Paris’ten gelen müfettişler, yaptıkları 
tahkikat sonucu müdürün kusurlu olduğunu belirlerler. 
Müdür Jannoni’ye el çektirilmesiyle Naci Bey de görevine 
iade edilir. Böylelikle İstanbul’daki ilk Türkçe yasağı ve 
ilk büyük gençlik hareketi sonlanmış olur.

İlk Büyük Gençlik Hareketi

İstanbul’da Sahneye Çıkan İlk Türk Kızı
İlk Müslüman-Türk tiyatro oyuncusu olan Bedia Muvahhid, aynı zamanda İstan-
bul’daki Telefon Şirketi’nde çalışan ilk Müslüman – Türk kadın memurelerindendir.

16 Ocak 1897 tarihinde Moda’da dünyaya 
gelen Bedia Muhavvit, küçük yaşta Rum-
ca ve Fransızca öğrenir ve Notre Dame de 
Sion Lisesi’nden mezun olur. 1912 yılında, 
Telefon Şirketi’nde çalışmaya başlar. Bu işe 
girmesinin ise oldukça ilginç bir hikayesi 
vardır. Telefon Şirketi’nin çalıştırdığı 
tüm santral memureleri ya yerli ya da ya-
bancı azınlıklardan oluşmaktadır. Kadın-
lar Dünyası Dergisinin bu duruma tepki 
gösteren yayınlar yapmasının da etkisiyle 
mevzu önemli bir gündem maddesi haline 

gelir. Kamuoyu baskısı sonucu Telefon Şir-
keti, Türk- Müslüman kadınları da işe alma 
kararı verir. İş için başvuran 200 kadından 
7’si Fransızca barajını da aşarak işe alınma-
ya hak kazanır. İşte Bedia Muhavvid de bu 
7 kadından birisidir. 

Darülbedayi’ye 1914 yılında katılan Be-
dia Muvahhit, bu tarihten itibaren sürekli 
çalışarak yurt dışı turnelerine çıkar, birçok 
tiyatro eserini ya tercüme ya da adapte eder. 
1921 yılında Erenköy Kız Lisesi’nde 

Fransızca öğretmenliği yaparken film çıkışında imzalı fo-
toğrafını istediği aktör Ahmet Refet Muvahhid ile evlenir. 

Sanat hayatına ‘’Ateşten Gömlek’’ filminde canlandırdığı 
Ayşe rolüyle adım atar. Atatürk’ün 1923 yılında çıktığı 
İzmir Turnesi’nde Türk kadınlarının neden sahneye çık-
madıklarını sorması üzerine bir gece içerisinde hazır-
lanarak Ceza Kanunu eserinde Sacide rolünü oynar. 
Böylece profesyonel anlamda sahneye çıkan ilk Müslüman 
Türk kadını olur. 

Bedia Hanım, 1937 de eşini yitirdikten sonra Ferdi 
von Ştatzer ile evlendi. Sanat yaşamı boyunca iki yüzün 
üzerinde oyunda ve sayısız sinema filminde rol aldı. 
1950’de, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda yirmi beşinci, 
1973 de ellinci sanat yılı jübilesi yapıldı. 1975’te Şehir 
Tiyatroları’ndan emekliye ayrıldı.  1980’de, Dünya Tiyatro 
Günü Ulusal Bildirisi’ni hazırladı. 1987’de “Devlet 
Sanatçısı” unvanını aldı ve Atatürk Sanat Armağanı’na layık 

görüldü. İstanbul Sinema Günleri Seçici Kurulu, sanatçıya 
Altın Lâle Ödülü verirken (1988), İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi, “Türk Aydınlanmasına Katkıda Bulunanlar” etkinliği 
çerçevesinde Muvahhit’in 70. Sanat Yılı’nı kutladı (1993).

1829 doğumlu Üsküdar Özbekler Tekkesi şeyhi Hezarfen Edhem Efendi, 
renkli yaşantısıyla dikkat çeken bir isimdi. 

Hezarfen Edhem 
Efendi, mahalle 
mektebini bitir-
dikten sonra devrin 
önde gelen alim-
lerinden hususi 
dersler aldı. 
Oldukça üstün 
meziyetlidir; Çağa-
tayca, Arapça, 
Farsça, Ermeniceyi 
iyi derecede, an-
layacak miktarda 
da Batı dillerin-
den birkaçına 
hakimdir. Sanat 
alanında da pro-
fesyonel çalışma-
ları bulunan isim, 
ebru sanatının 
yaşadığı yıllardaki 
son ustası olmuş, bu 
sanatı geliştirerek 

yaşamasını sağlamıştır. Bunun yanı sıra, doğramacılık, ma-
rangozluk, oymacılık, hakkaklik, mühürcülük, makinecilik, 
matbaacılık, tornacılık, demircilik, tesviyecilik, mimarlık 
gibi fen ve sanatlarda kabiliyet ve hususi çalışmalarıyla 

ihtisas sahibi olmuştur. 
Oldukça çalışkan biri 
olan Edhem Efendi, fen 
ilimlerine ilgisi, sanata 
düşkünlüğü ve meşguli-
yet kesbettiği alanlar 
dolayısıyla (özellikle 
hendese ve kozmoğrafya) 
Hezarfen/bin fenni bilen lakabıyla anılmıştır.

1869 yılında Mithat Paşa tarafından Sultanahmet Sa-
nat Enstitüsü Müdürlüğüne getirilmiştir. Memleke-
timizde ilk kurşun boruyu da orada kendisi dökmüştür. Der-
gahın suyunu kuyudan kendi kendine çeken bir alet yapan 
Edhem Efendi 1867 yılında Paris sergisine katılmış ve ma-
dalya almıştır.

Dergahta yaptığı bir sandala, yine kendisinin yaptığı “per-
vaneli buhar makinesi’ni” monte etmek suretiyle boğazda, 
pervane kuvvetiyle yüzdürmüştür. Son derece hoşsohbet ve 
mütevazı biri olan Edhem Efendi zamanında Özbekler 
Tekkesi adeta bir ilim ve sanat merkezi görevi görmüş, 
devrin alim ve sanatkarları feyz almak için onu ziyaret et-
mişlerdir. 

İstanbul’un En Mucid Şeyhi
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1. Uykusuzluğun za-
rarlarından birisi de 
kilo alımını hız-

landırmasıdır. O yüzden 
en az 7-8 saat uyumaya 
özen göster. 

2. Sabah uyandığın-
da ilk tükettiğin 
kahve değil, 1 

bardak ılık limonlu su 
olsun. İçerisine az mik-
tarda elma sirkesi ve 
zencefil de ekleyebilirsin 
istersen. 

3. Uyandıktan sonra 
1-2 saatlik süreçte 
yağ yakımını hız-

landırmak amaçlı pro-
tein ve sağlıklı yağlar 
tüketmeni öneririm. Or-
talama 7-8 saatlik açlık 
sonrası vücudumuz yağ 
yakımı modu için idealdir 
eğer bu zaman diliminde 
karbonhidrat tüketimin 
olursa kan şekerinin yük-
selmesiyle birlikte vücut 
yağ yakımı modundan 
çıkacaktır. 

4. Gün içerisinde 
güçlü bir an-
tioksidan olan 

yeşil çayı tüketmeyi ih-
mal etme.

5. Herkesin bildiği 
ancak uygula-
makta zaman 

zaman zorlandığımız su 
tüketimi! Günde en az 
2 lt su tüketmeye özen 
göster, eminim kendini 
çok daha iyi hissedecek-
sin. 

6. Gün içerisinde 
birçok olay dön-
güsü içerisinde 

kalabiliyoruz. Bu sıra-
da stres yönetimini de 
çok iyi yapman gerekir. 
Çünkü stres adrenalin 
ve kortizol hormonu 
salgılanmasına sebep 
olur. Bu salgıların işle-
vini yerine getirme-
sinde gıdalardan aldığı 
enerjinin saklanması 
yatar. Stres zamanında 
daha fazla acıkırsınız ve 
sonuç olarak daha fazla 
yağlanırsınız. 

7. Günde en az 1 
saatini egzersize 
ayırmaya ne der-

sin?

Egzersiz içeriğin yürüyüş, 
bisiklet, ağırlık çalışma-
ları, pilates, fonksiyonel 
çalışmalar hatta crossfit 
bile olabilir. Aynaya bak-
tığında düşlediğin vücu-
du egzersiz yaparak inşa 
et! 

Egzersiz yapmak mental 
olarak seni rahatlatırken 
düşlediğin vücuda seni 
adım adım yaklaştıracak 
ve daha sağlıklı, güçlü 
olacaksın. 

Sen düşlemeye baş-
ladığın andan itibaren 
farkını yansıtman için 
biz La Delmare Sports 
& Spa ekibi olarak artık 
senin yanındayız. Moti-
vasyonunun düşmemesi 
ve yeni bir sen için sana 
hep destek olacağız.

SENCE DE ARTIK 
ESKİ SENİ 
GERİDE BIRAKMA 
ZAMANI 
GELMEDİ Mİ?

Mağaza ka-
bininde iken 

aldığın ürünün bir 
büyük bedenini 
görevliden iste-

meyi artık geride 
bırakma zamanı. 

Aynaya baktığın-
da kendini nasıl 

görmek istiyorsun 
şimdi düşle!  

Harekete geçmen 
için sana bazı 

önerilerim var:

Hatice AŞKAR
Fitness ve Pilates Eğitmeni
#EskiSeniGerideBırak
#FarkınıYansıt
www.ladelmare.com
instagram: /ladelmareclub/
facebook: /ladelmareclub/ 

Çekmeköy Belediyesi, 2018-2019 
eğitim öğretim yılının başlaması ile 
birlikte ilçemizdeki okullarda öğrenim 
gören 3000 öğrenciye kırtasiye seti ve 
çanta hediye etti.

Çekmeköy Belediyesi tarafından daha önceki 
yılarda olduğu gibi bu yıl da okul yönetimleri-
nin belirlediği maddi durumu elverişli olmayan 
3000 öğrenciye kırtasiye seti ve çantaları dağı-
tıldı. Kalemlik, beslenme çantası, resim defteri, 
çizgili defter, kareli defter, 12 adet kurşun kalem, 
kırmızı kalem, cetvel seti, kalemtıraş ve silginin 

yanı sıra okul çantaları öğrencilere eğitim yılının 
başında teslim edildi. Proje Çekmeköy Beledi-
yesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklığı 
altında yürütüldü.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 
2018-2019 eğitim öğretim yılının öğrencilere, 
öğretmenlere ve tüm eğitim çalışanlarına hayırlı 
olmasını dilediklerini ayrıca öğrenciler için pro-
jeler yapmaktan memnun olduklarını ifade etti.   
Eğitimin Çekmeköy Belediyesi için önem arz et-
tiğine dikkat çeken Poyraz, ”Çocuklarımız için 
eğitimin her alanında proje üretmeye devam 
etmekte kararlıyız” dedi.

KİTAPLAR DEVLETTEN 

BELEDİYEDEN
Kırtasİye Malzemelerİ
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Gönül Kolat bir blog iken 
markaya nasıl dönüştü? Bu 
süreçten bahseder misiniz 
biraz? 
6 sene boyunca bu işin oku-
lunu okudum. En son Marmara 
Üniversitesi Tekstil Bölümü’ne 
giderek eğitimimi noktaladım. 
Tekstil ve moda tasarımı üzerine 
eğitim aldığım için mesleğime 
yöneldim. Blogu da mesleğime 
nereden, nasıl başlarım düşün-
cesinin bir ürünü olarak açtım za-
ten. Çok alakasız insanların moda 
editörlüğü ve stil danışmanlığı 
yaptığını gördüm. Ben bu işin 
eğitimini aldım, bir başlayayım 
neler neler çıkar, dedim. Bu 
düşünceden hareketle blog yaz-
maya başladım. İnsanlara öne-

rilerde bulunuyordum. Ne neyle 
kombinlenir, hangi kıyafet ne-
rede giyilmeli sorularının yanıt 
bulduğu yazılar yazıyordum. 
Kendi yaptığım tasarımlarla ilgili 
görselleri de siteye koyuyordum. 
İnsanlar tasarladığım ürünleri 
nereden, ne kadara aldığımı sor-
maya başladı. Kendi tasarımım 
olduğunu söyleyince de sipariş 
vermeye başladılar. Kendiliğinden 
gelişti her şey. Ama en başından 
beri işe çevirme düşüncesi ile 
açtığım bir blogtu. 

Bu noktaya gelebileceğinizi 
hayal edebiliyor muydunuz? 
Hayal etmiyordum aslında. Kendi 
açtığım bir butik olsun ve ken-
di yağında kavrulsun istiyordum 

sadece. Gelen arkadaşlarıma 
çay-kahve ikram edebileceğim 
bir ortamdı aradığım.  Aynı za-
manda 3-5 ürün satarsam kendi 
harçlığımı çıkarırım, yeter diye 
düşünüyordum. Çok büyük bir 
hayal kurmamıştım açıkçası. 
Ama şu var, çalışmayı seviyorum. 
Yaptığım işin en iyisi olması ge-
rektiğini biliyorum. Hep böyley-
dim. O yüzden ister istemez iler-
liyorsun.  

Gündelik giyimden ziyade özel 
gün tasarımlarına yöneldiğinizi 
görüyoruz. Bilinçli bir tercih mi 
yoksa talepler mi bu yönde? 
Bu işe başladığım ilk günden 
beri istediğim tarz buydu benim. 
Günlük/spor tarzı günde

HIZLI DEĞİŞEN MODANIN 
KURBANI OLUYORUZ

Gönül Kolat 30 yaşında genç bir 
tasarımcı. 10 yıl önce blogger 
olarak adım attığı moda sek-
töründe kendi adıyla kurduğu 
markası ile isminden sıkça söz et-
tiriyor. Özel günler için tasarladığı 
kıyafetlerle muhafazakar giyimde 
önemli bir açığı dolduran Kolat 
ile kariyeri, anneliği ve modanın 
görünmeyen yüzünü konuştuk.
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lik hayatta bir yere gideceksem 
bile tercih etmeyen biriyim. Özel 
bir görüşmem ya da bir davetim 
varsa takar takıştırırım, elbisesiz 
gitmem. Hep bu tarzı benim-
semişimdir. Elimden gelse her 
gün tasarladığım özel gün 
kıyafetleriyle dolanırım. ☺ Ama 
bu çok maliyetli bir iş. Çünkü 
bir elbisenin danteli, kumaşı ki 
özel malzemeler tercih ediyo-
rum, ciddi bir maliyet gerektiri-
yor. Dolayısıyla abiyeye dönüş 
zamanla oldu. 

Koleksiyonlarınızı oluştururken 
nelere dikkat ediyorsunuz? 
Özgünlüğe çok önem veriyo-
rum. Müşterilerim ilk önce bende 
görsünler istiyorum denedikleri 

ürünü. Yurt dışından ilham al-
sam bile kendim yorumlayarak 
tasarımlarımda kullanıyorum. 
Yurt dışında tüy moda oldu 
mesela. Onlar kolda kullandıy-
sa ben omuzda kullanıyorum. 
Yurt dışı trendlerini kullanırken 
bile kendi fikrimi ve yorumu-
mu katıyorum. Ürünler hemen 
kopyalanıyor. Tabi ki aynı etkiyi 
yaratmasa da işten anlamayan 
kişiler ‘’Aaa aynısıymış’’ deyip 
geçiştiriyor. O yüzden her gün 

yenilenmeyi seviyorum. Her gün 
1 model çıkartıyorum en azından. 

Yaptığınız tasarımlar konusun-
da fikrini aldığınız birisi var mı? 
Bir ekiple çalışıyorum. Tasar-
ladığım parçalar onların onayın-
dan geçiyor önce. Fikir olarak da 
anneme danışırım. Çünkü modayı 
benden daha çok takip ediyor. 

Tesettürlü hanımların kombin 
yaparken dikkat etmesi gere-

ken hususlar nelerdir? 
Her şeyden önce tunik boyları 
önemli. Pantolon bolsa ona 
göre tunik boyları kısalabiliy-
or. Tayt tarzında pantolonların 
üzerine giyilen kısa tunikler çok 
hoş durmuyor. Tesettür de dik-
kat edilmesi gereken bir nok-
ta. Ne kadar uygulayabiliriz o 
tamamen bize kalmış ama en 
azından pantolonlar biraz bol 
tercih edilmeli. Dar pantolon 
seviliyorsa da çok uzun tunikler 
var, onlar tercih edilmeli diye 
düşünüyorum. Onun haricinde 
desenleri çok karıştırabili-
yoruz. Hem başörtümüzü hem 
de üst kıyafetimizi desenli ter-
cih etmek çok büyük bir hata. 
Boyun açıklığı da bir diğer 
dikkat edilmesi gereken nok-
ta. İğne kasıyor, boğuyor diye 
kullanmayabiliyoruz ama boy-
nun açık kalması çok kötü bir 
görüntü oluşturuyor. Boyun-
luklar kurtarıcı bunun için. 
Modelli giyinmeyi seviniyoruz. 
Eğer bol kol giyinilmişse kolluk 
kullanılması şart. 

Her kadının dolabında bu-
lunması gereken, olmazsa 
olmaz parçalar nelerdir? 
Siyah gömlek, siyah tunik; 
beyaz gömlek, beyaz tunik ve 
çok dar olmayan boru paça bir 
jean ile siyah pantolon günü 
kurtarır. Abartısız siyah düz bir 

elbiseyi her şekilde giyebilirsiniz. 
Üzerine bir kürk alıp gece yemeğe 
çıkarken ya da kadınlar arasında bir 
güne giderken giyilebilirsiniz. Bu 
tarz klasik, modası geçmeyen ama 
kurtarıcı ürünlerin her dolapta ol-
ması gerekir. 

Moda dünyasına adım atmak 
isteyenlere ne önerirsiniz? 
Eğer özgün fikirlere sahiplerse bu 
yola çıksınlar. Başkalarını taklit ede-
rek bu işe girişmek çok yanlış. Eğer 
orijinal fikirlerin varsa; bir tarzın, 
çizgin varsa keşfedilirsin zaten. 
Bugün olmaz ama yarın olur. Ben de 
bugünlere bu şekilde geldim çünkü. 
Stil danışmanlığını yaptığım insanlar 
beğendi, başkalarına önerdi. Başka 
hiçbir reklamım da yoktu. 

Peki bu işi yapmak için eğitim 
almak şart mı? 
Bence şart. Her şeyden önce bir 
işi tarif ederken bile eğer eğitim 
almamışsanız işi yaptırdığınız kişi-
nin sizi başından savması işten bile 
değil. Ama eğitimli olursanız işin 
ayrıntılarını bildiğiniz için karşınız-
dakinin eksikliğini anlayabilir ve ona 
göre bir karşılık verirsiniz. 

Kariyerinizle ilgili en büyük haya-
liniz nedir? 
Aslında olmak istediğim yerdeyim. 
Ama Türkiye’nin birçok ilinde şube 
açmak istiyorum. Teklifler geliyor 
ama şu anda bu kadar talebe ye-
tecek üretim kapasitesine sahip bir 
atölyemiz yok.

Ürünleriniz yurt içi ve yurt dışın-
da birçok mağazada satışa 
sunuluyor. Dışarıdan baktığımız-
da her şey çok gıpta edilecek 
gibi görünüyor. Biraz da bu işin 
zor taraflarından bahsetmenizi 
istesek?
Aslında her şeyi zor. Çünkü 
hızlı moda’nın (fast fashion) kurbanı 
oluyoruz. Hızlı üretim, hızlı tasarım ve her gün yeni 
modeller yapmak; hem sürekli taklit edilmeyi bera-
berinde getiriyor hem de hızlı tüketimi. Ve bu tak-
lit hızıyla aynı hızda bizim de yeni modeller ortaya 
çıkarmamız gerekiyor. Bu biraz zor. Bazen çalışma 
saatleri uzayabiliyor. Ben çocuktan dolayı çok ayak 
uydurmasam da çalışanlarım ayak uydurmak zorun-
da kalıyor çalışma saatlerine. Diğer yandan, müşteri-

yle uğraşmak zor. Özel dikim yapıyoruz. Bir gün 
istediği bir modeli; başka bir gün, başka bir arka-
daşıyla, başka bir ruh haliyle geldiğinde tamamen 
değiştirmek isteyebiliyor müşteri. Düşünsek birçok 
zorluğu var. Sevmesen yapılacak iş değil, der herkes 
kendi işi için. O yüzden ben de kendi işim için diyo-
rum ki: ‘’Sevmesem yapmazdım.’’ Çünkü ipin ucunu 
1 kez bırak, 1 ay fikir üretme mesela, hemen düşersin. 
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Sizce bu sektörde ayakta durabilmek, bir 
şeylerden ödün vermeyi gerektiriyor mu? 
Tam aksine, kendinden ödün vermezsen 
ayakta kalabiliyorsun. Hiçbir işi olmayan, 
hiçbir şey okumayan ve hiçbir deneyimi ol-
mayan kişiler benimle aşık atmaya çalışınca 
şaşırıyorum. Türlü firmalardan giydirip be-
nimle aynı seviyeye getirmeye çalıştıkları 
kişiler var. Bu insanların eğitimine, ye-
teneğine bir bakılması lazım. Bu bakımdan 
moda dünyasının acımasız bir tarafı var. 

Ciddi bir takipçi sayınız var. Bu kadar 
insan tarafından takip edilmek sizde bir 
mesuliyet duygusu uyandırıyor mu? 
İşimi doğru yapma noktasında mesuliyet 
duyuyorum. Ama her konuda değil kesin-
likle. Mesela örnek bir anne olmam gerek-
tiğiyle alakalı bir misyon yüklemiyor bana. 
Sadece mesleğim konusunda bu sorumlu-
luğu yüklüyorum kendime. Çocuk, aile ya da 
dini yaşantı konusunda örnek olmak zorun-
da olduğumu düşünmüyorum.

Aldığınız eleştirileri nasıl değer-
lendiriyorsunuz? 
Tasarladığım kıyafetler konusunda 
eleştiri alabiliyorum. Halbuki bu kişi-
sel bir tercih. Müşterilerim aldıkları 
kıyafetleri isterlerse helal dairede 
isterlerse de dışarıda giyerler. Üre-
tim yaparken acaba bunu nerede 
giyecek diye düşünürsem pardösü 
ve çarşaftan başka bir şey üretme-
mem lazım. Bu noktadan bakarsak 
hayatımızdan renkleri de silmemiz 
lazım. Siyah, kahverengi ve lacivert-
ten başka renk giyinmemiz lazım. 
Eleştiren insanların neyi düşünerek 
neyi baz alarak eleştirdiklerini an-
layamıyorum. Eleştirmeye başlaya-
caksak kendimizi derine çekmemiz 
lazım. Hiç Instagram kullanmama-
mız gerekiyor en başta. Bir doğru 
kaparken 100 tane yanlışı görüyor-
sunuz çünkü Instagram’da.

3 yaşında bir kızınız var. Anne olduktan sonra 
hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? 
Hayatım tamamen değişti diyebilirim. Yemek saatin-
den tutun da tatil yapacağımız yere, hafta sonu ne-
reye gideceğimize kadar her şeyi Amine’ye göre 
ayarlıyoruz. Çalışma düzenim çok değişti. Akşamları 
çok özel bir durum olmadıkça iş almıyorum mesela. 

Yer aldığınız sosyal sorumluluk projelerinden 
bahseder misiniz? 

En son KADEM’in (Kadın ve Demokrasi Derneği) 
öncülüğünde genç arkadaşlara yönelik olarak düzen-
lenen tecrübe paylaşımı projesinde gönüllü olarak 
yer aldım. KADEM’in bu projesinin devamı da gelecek 
inşallah. Bunun haricinde yetim çocuklar için yapılan 
projelere destek veriyoruz. Kıyafet bağışlayabili-
yoruz, o da açık arttırma ile satılıyor. Geliri belirli bir 
yardım kuruluşuna aktarılacak etkinliklere katılıyo-
rum, takipçilerimi de yaptığım paylaşımlarla sosyal 
sorumluluk projelerine destek vermeye çağırıyorum.

Röportaj: Zeynep YILMAZ
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Çekmeköy Belediyesi, geri dönüşüme 
dikkat çekmek için 10 Eylül 2018’de 
“Muhtarlıklar Yarışıyor” isimli Muhtar-
lıklar Arası Elektronik Atık Toplama 
Yarışması’nı başlattı. Birinci olan mahal-
lelere ödül var.

Çekmeköy Belediyesi tarafından başlatılan 
yarışma kapsamında 21 Mahalle Muhtar-
lıklarına floresan atık kutuları ve elektronik 
atık kutuları teslim edildi. Mahalleler atıkların 

çeşitlerine göre iki ayrı kategoride yarışacak. 
Birinci kategoride 5. grup atık sınıfına giren 
aydınlatma ekipmanları atıkları ve ikinci ka-
tegoride ise 6.grup atık sınıfına giren küçük 
ev aletleri, elektrikli ve elektronik aletler, 
oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları 
gibi atıklar var. İlk kategori için katılım alt 
sınırı 20 kg, ikincisi için ise 50 kg. Her iki ka-
tegorinin de birincileri olan mahallere ödül 
verilecek. Toplanan atıkların teslim edilme 
tarihi 28 Şubat 2019 olarak belirlendi.

30 Ağustos  Zafer 
Bayramı’nda şehit ve 
gaziler anıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu 
gibi Çekmeköy’de de  kutlandı. Taşdelen’deki 
Karanfil Park’ta gerçekleşen törene  Çekme-
köy Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Çetin, 
muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti 
temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıy-
la başlayan anma programı, Taşdelen'de 
bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla 
devam etti. Taşdelen’deki programların ar-
dından   Kaymakamlık makamında tebrikler 
kabul edildi.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poy-
raz “Bu aziz vatanı bizlere miras bırakan 
başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk   olmak 
üzere, silah arkadaşlarını ve gazilerimizi 
minnet ve şükranla anıyor, şehitlerimize Al-
lah'tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer 
Bayramımız kutlu olsun” dedi.

ZAFER BAYRAMI
KUTLU OLSUN



SONBAHAR 
DEPRESYONUNA 
DİKKAT!

Yaz mevsiminin bitmesi ile birlikte güneşli günler yerini 
bulutlu ve yağmurlu günlere bıraktı. Havaların serinlemesi kişilerde birtakım 

ruhsal sorunlar yaratabilir. Çağın hastalığı depresyon en çok sonbaharda 
görülüyor. Sonbahar depresyonu var mı? Yoksa sonbaharı bahane mi ediyoruz?

Mevsimlerin değişmesiyle birlikte ortaya çıkan duygusal değişiklikler 
insan yaşamını olumsuz etkileyebilir. Sonbahar depresyonuna 

karşı önlem almak mümkün.

Sonbahar gelince 
neden depresif 
oluyoruz?
İlkbahar doğanın canlanmasını, ken-
dimizi daha neşeli ve coşkulu hisset-
memizi sağlar. Sonbahar ise güneşli 
güzel günlerin geride kaldığı ve kapalı, 
soğuk kış günlerinin gelmekte oldu-
ğunu hatırlatır. Havaların kötüleşmesi, 
günlerin kısalması, açık alanlardan 
tekrar güneşsiz kapalı alanlara giri-
lecek olması bize keyifsizlik ve mut-
suzluk verebilir. Bu nedenle sonbahar 
biraz da hüzün mevsimi olarak anılır. 
Sonbaharda azalan güneş ışınları 
mutluluk hormonu seratonin sal-
gısının azalmasına, beyin kimyasının 
değişmesine ve depresyona sebep 

olur. Aynı mevsimsel depresyon kışın 
da görülür. Ancak yaz mevsiminin he-
men sonrasında olduğu için sonbahar 
depresyonuna kış depresyonundan 
daha sık rastlanır.

Belirtilere 
dikkat edelim
Hastalık başladığı zaman kişide enerji 
ve ilgi azalır veya kaybolur, suçluluk 
duyguları, konsantrasyon güçlüğü, 
iştah kaybı, mutsuzluk görülür. Duy-
gusal olarak çöker, her şeye üzülür, 
hatta yaşama istekleri kaybolabilir. 
Ağlama, sıkıntı, huzursuzluk, hiçbir 
şeyden zevk alamama, aktivite azal-
ması, işlerin aksaması, uyku bozuk-
luğu, yorgunluk hissedilir.

Dr. Mehmet Yavuz
Nöroloji Uzmanı

Sonbahar 
depresyonu en çok 
kimlerde görünüyor?
Depresif duygu durumu, kaygı ve 
endişe genellikle kadınlarda daha sık 
görülür. Bu nedenle sonbahar depre-
syonu da kadınlarda daha sık görülür. 
Diğer taraftan daha önce depresyon 
tanısı almış kişilerde de bu dönemle-
rde depresyonun tekrarlama ihtimali 
artar. Özellikle karamsar, endişeli, 
özgüveni düşük kişiler bu dönemlerde 
daha fazla risk taşır.

Bazı mevsimlerde kişinin performansı 
belirgin olarak düşer. Bunun yanında 
depresyon belirtileri ortaya çıkıyor-
sa mutlaka bir psikiyatri uzmanına 
başvurulmalı ve normal yaşam düzenli 
tutulmaya çalışılmalıdır.

Kendinizi test edin
En az iki hafta boyunca aşağıda-
ki yakınmalardan beşini yaşıyor-
sanız depresyonda olabilirsiniz;

1. Kendini üzgün ve boş his-
setme

2. İlginin azalması ve zevk 
alamama

3. Nedensiz kilo alma veya 
kaybetme

4. Uykusuzluk veya aşırı uyuma
5. Yersiz aşırı hareketlilik veya 

uyuşukluk
6. Sürekli, nedensiz yorgunluk, 

enerji kaybı
7. Değersizlik ve suçluluk duy-

gusu
8. Düşünme, konsantre olma 

yetisinin azalması
9. Ölüm ve intihar düşünceleri.

Önlem almak mümkün mü?
•   Ayrıca gün ışığından mümkün olduğunca 
faydalanın. Giderek kısalmaya başlayan gün-
lerde mümkün olduğunca gün ışığına çıkın. 
Bulutlu günlerde bile sabah veya öğlen arasında 
20-30 dakika dışarıda geçirmek çok faydalı olur.
•  Spor yapın. Günde 30 dakikalık aktif, tempolu 
bir yürüyüş yeterli olabilir.
•  Sağlıklı beslenin. İştahınız artsa da karbon-
hidrat ve basit şekerlere fazla yüklenmemeye 
çalışın. Bol bol su için.
•  Çok uyumayın. Zorla da olsa kendinizi sabah 
yataktan erken kalkmaya teşvik edin.
•  Yeni hedefler belirleyin, yeni planlar her 
zaman bir itiş gücü sağlar.
•  İşyerindeki isteksizliğini azaltmak için de 
sık ve kısa keyifli molalar verilmesi, kişinin sosyal 
yaşamını keyif alabileceği aktivitelere göre 
yeniden planlaması, depresif belirtilerin azal-
masına yardımcı olacaktır.

Depresyonun 
tedavisi nasıldır?
Son derece açık belirtileri nedeniyle depresyon 
çok kolay teşhis edilir. Depresyonun tedavisinde 
ilaç ve psikoterapi yöntemleri kullanılabilir.
Ayrıca TMS (Transkranial Manyetik Stimulasyon), 
depresyon tedavisinde önemli bir tedavi unsu-
ru olarak yerini almıştır. Manyetik Stimülasyon 
tedavisi ile beyne şok manyetik uyarılar gönde-
rerek beynin hastalanmadan önceki sağlam du-
rumuna dönmesi amaçlanır. TMS ilaçlara cevap 
vermeyen ya da tam düzelmeyen hastalar için 
de çare olmuştur. Literatürde ilaçlara dirençli 
birçok hastanın manyetik stimülasyonla düzel-
diğine dair sayısız örnek var. TM özellikle hamile 
ya da emzirme döneminde olan veya karaciğer, 
böbrek yetmezliği yaşayan, ilaç kullanması 
sakıncalı olan hastalarda de tercih edilen bir 
yöntemdir.
Hastalığın şiddetine, kişinin yaşına, cinsiyetine, 
kilosuna göre var olan ilaçlar ve diğer tedavi 
seçenekleriyle doğru bir kombinasyon oluştu-
rarak çok başarılı sonuçlar elde edilir. 

Sağlık ve Yaşam Dergisi’ne katkılarından dolayı teşekkür 
ediyoruz.
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Paslanmaz çelik, normal 
çelik gibi paslanmaz. Peki, 
paslanmaması için çeliğe 
ne yapılıyor diye merak 
ediyor musunuz?
İşte detayları…

Pas nedir?
Demirin korozyonu, pas denilen 
kızılımsı kahverengi, sert bir ta-
bakanın oluşmasına neden olur. 
Korozyon, metalin oksijen ile reak-
siyona girmesi ile oluşan oksit ve 
hidroksit tabakalarıdır. Bu yüzden 
korozyona metal oksidasyonu da 
denir. Doğada bol miktarda hidro-
jen ve oksijen vardır. Bu nedenle 
metaller kolayca bunlara maruz 
kalır ve korozyon oluşur.
Demirin korozyonu elektrokim-
yasal bir tepkimedir, bu yüzden 
pasın ilk katmanları ince atom-
lardan oluşur, fakat korozyonun 
uzun süre devam etmesi, bu ta-
bakanın kalınlaşmasına ve giderek 
daha belirgin hale gelmesine ne-
den olur. Pas, demirin dayanıklılığını 
azaltır. Bu yüzden paslanmış bir 
anahtar, kilidi açamaz. Paslan-

madan kaynaklanan kayıplar 
öylesine yüksek maliyetlidir ki in-
sanlık paslanmayı engelleyecek bir 
çare aramak zorunda kalmıştır.

Çelik Nedir?
İki ya da daha fazla metalin ve 
metal olmayan maddenin birleşti-
rilmesi ile daha güçlü ve daha 
dayanıklı bir kompozit oluşturula-
bilir. Buna alaşım adı verilir. Çelik 
de bir alaşımdır, bu nedenle çelik 
periyodik tabloda yer almaz.
Demir, yeryüzünde bolca bulunan 
bir metaldir ancak saf haliyle bul-
mak neredeyse imkânsızdır. Demir 
atomları, hafif bir müdahale ile bile 
kayabilen katmanlardan oluşur. 
Bu nedenle inşaat malzemesi 
olarak kullanılmaz. İnşaat malze-
mesi olarak kullanmak için demir, 
demir-karbon alaşımı haline yani 
çelik haline getirilir. Bu kompozit 
son derece güçlü ve dayanıklı 
olduğundan inşaatların 
omurgasını oluşturur.
Demir, karbonla çelik gibi güçlü bir 
yapı malzemesine dönüştürülse 
de çeliğin içinde bol miktarda 
demir olması, bu malzemenin 

PASLANMAZ

PASLANMAZ?

ÇELİK
NEDENNEDEN

teknoloji
halen korozyona karşı direncinin düşük olmasına yol 
açar.  Bu yüzden eğer bir yapı uzun bir zaman nem 
veya su ile temas ederse bozulmaya yüz tutar. Bu ne-
denle çeliği yüksek derecede reaktif oksijene karşı 
güçlü kılacak bir elemente ihtiyaç duyulmuştur. Daha 
doğrusu demirden önce oksijenle reaksiyona girecek 
bir elemente ihtiyaç duyulmuştur. Bu element krom-
dur.

Paslanmaz 
çelik nedir?
Paslanmaz çelik sadece demir, karbon ve krom alaşımı 
değildir. Aynı zamanda manganez ve belli çeşitlerinde 
nikel molibden içerir. Demir korozyonunun yani pasın, 

sağlığa çok zararlı olduğu 
konusunda yaygın bir görüş ol-
masına karşın aslında o kadar 
da zararlı değildir. Alüminyum 
korozyona uğradığında, ortaya 
çıkan alüminyum oksit tabakası, 
onu oksijen moleküllerine daha 
fazla maruz kalmaktan korur. Bu 
sayede korozyon devam etmez. 
Aynısı krom için de geçerlidir.

Paslanmaz çelik yaklaşık %10 
oranında krom içerir. Krom, 
oksijenle reaksiyona girer ve sert 
ve ince bir tabaka oluşturarak 
korozyonun çeliğin derinlerine 
doğru ilerlemesini önler. Aslın-
da paslanmaz çelik, çeliğin diğer 
formları kadar dayanıklı değildir 
ama su ile temas eden nesnele-
rin paslanmaz çelikten yapılması 
avantajlıdır. Aynı zamanda krom 
bu araç gereçlerin parlamasını 
da sağlar.
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Kuşlar Yasına Gider bir Ardahan 
türküsü olan ‘Bu Dağlar Kömür-
dendir’de geçen bir dize. Kitabın 
kapağını açtığımızda bu türkünün 
dizeleri bizi karşılar: Bu yol Pasin’e 
Gider/Döner tersine gider. Bu di-
zelerden roman kahramanımızın 
yol serüvenini anlamak ancak 
roman bittiğinde anlaşılacak bir 
şeydir. Nitekim kahramanımız An-
kara-Denizli arasında adeta mekik 
dokumaktadır. Bunun sebebi ise 
babası Aziz’dir. Aziz, uzun yıllar tır 
şoförlüğü yapmış, geçirdiği kaza 
sonucu bir bacağını kaybetmiştir. 
Yıllar boyu ailesinden, eşinden, 
çocuklarından ve köyünden ayrı 
kalarak uzun yollar kat etmiştir. 
Yazar baba özlemini şu sözlerle 
dile getirir: “Zaten o yıllarda bur-
numuzun ucunda gezinen bir ma-
zot kokusuydu babam, kulağımız-
da çınlayan uzak bir motor sesiydi 
ve az evvel dediğim gibi gitti mi 
gelmek bilmezdi bir türlü.” Ancak 
yol tutkusu ve arabalara olan il-
gisiyle bilinen Aziz ailesinden uzak 
kalmasına karşın kat ettiği bu yol-
ları hep iyilik ve merhamet için 
aşar. Kimi zaman bir öğrencinin 
okul kaydına yetişmesi için, kimi 
zaman bir hastanın hastaneye ye-
tişmesi kimi zaman da istemeden 
zarar verdiği bir çobana hakkını 
ödemek için. Hastalanıp tekerlekli 
sandalyeye mahkûm olunca şoför 
koltuğuna bu kez oğlu oturur. An-
kara- Denizli arasında hastalığına 

çare bulabilmek ümidiyle çeşitli 
hastanelere giderler. Aziz yol 
boyunca hiç konuşmadan 
şoförlük yaptığı günleri 
hatırlarcasına iç geçirir. An-
cak Gömü’ye geldiklerinde 
sessizliğini bozar ve buradan 
olabildiğince yavaş geçmesini 
söyler oğluna. Eserde defalar-
ca tekrarlanan bu durum sonun-
da yazarın babasına Gömü’den 
neden yavaş geçmesi gerektiğini 
sorduğunda anlaşılır: “Üzerinden 
geçtiğimiz şu yolda bir sürü ara-
ba mahsur kalmıştı, kamyonlar, 
tırlar, otobüsler ve otomobiller 
yarı bellerine kadar kara gömülü 
vaziyette, peş peşe, öylece bek-
liyorlardı. İnsanlar çaresizlikten, 
avuçlarının içine hohluyordu
camlarda; titremekten bir hal 
olmuş çeşit çeşit insan. (… ) İşte o 
vakit bu Gömü’nün ahalisi hep bir-
likte ellerinde battaniyelerle, çeşitli 
yiyeceklerle arabalara doğru koştu 
karların içinden kamyonculara, 
otobüs yolcularına yiyecek verdi-
ler, çay dağıttılar o soğukta.” Cüm-
lesini bitirirken hıçkırıklar içinde 
söylediği şu söz Anadolu insanını 
özetler niteliktedir: “O insanların 
yüzleri var ya yüzleri, dağıttıkları 
çaydan daha sıcaktı.”
Hasan Ali Toptaş Kuşlar Yasına 
Gider eserinde baba-oğul ilişkisi-
ni anlatmıştır. Ancak bilindiği 
üzere bu ilişkiyi anlatan eserler 
genellikle baba-oğul arasındaki 

çatışmayı konu alır. Bu eser ade-
ta bu klasikleşmeye karşı çıkarak 
baba-oğul arasındaki merhamet, 
vefa ve sevgiyi konu edinmiştir. 
Nitekim şoför Aziz’in hastalanması 
ve oğlunun hiç bıkmadan usan-
madan kendisini hastane-
lere götürmesi, tedavi ettirmeye 
çalışması, babasının ağzından 
çıkan her sözü yerine getirmesi bu 
ilişkinin kutsallığını göstermekte-
dir. Aile bireylerinin, köy halkının 
ve akrabalarının yatağa bağımlı 
Aziz’i hemen her gün ziyaret et-
mesi ve söylediği her sözü dikkat 
ve özenle dinlemeleri onu yalnız 
kalmaktan kurtarmıştır. Bir insanın 
muhatabının olması onun en 
kapanmaz yaralarının iyileşmesine 
dahi vesile olur. Çünkü “Bazı can-
lıları yara öldürmüyor, muhatapsız 
kalmak öldürüyor.”
Kitapta öne çıkan unsurlardan 
biri de yazarın Ankara-Denizli 
arasında kat ettiği yollarda dinle-

KUŞLAR 
YASINA 
GİDER

Hazırlayan: Havva KOTAN-Sosyolog

1958’de Denizli’de dünyaya gelen Toptaş, 1987’de 
Bir Gülüşün Kimliği ve 1990’da Yoklar Fısıltısı ile 
öykülerini kitaplaştırdı. Şiirsel metinlerden oluşan 
Yalnızlıklar yurt içinde ve yurt dışında tiyatroya 
uyarlandı, yıllarca sahnelendi. Ölü Zaman Gezgin-
leri öykü dosyası Çankaya Belediyesi ile Damar 
edebiyat dergisinin ortak düzenlediği yarışmada 
1992 yılında birinciliği aldı. 1993’te yayımlanan Ölü 
Zaman Gezginleri, 2001’den sonra seçme öyküle-
rinin toplandığı kitabın adı oldu. Yine 1993’te, Son-
suzluğa Nokta adlı roman dosyasıyla Kültür Bakan-
lığı’nın düzenlediği yarışmada mansiyon ödülüne 
layık görüldü. Ardından 1994’te Yunus Nadi Ro-
man Ödülü’nü aldı. 1999’da Bin Hüzünlü Haz 
Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’yle, 2005’te Uyku-
ların Doğusu Orhan Kemal Roman Armağanı’yla, 
2013’te Heba Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’yle 
buluştu. 2009’da Gölgesizler, Ümit Ünal imzasıyla 
sinemaya uyarlandı. Kitapları bugüne kadar ABD, 
İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Fin-
landiya, İsveç ve Güney Kore’de yayımlandı.

diği türkülerdir. Zaten kitabın başında 
bir Ardahan türküsünün dizelerinin 
bulunması bize türkülerle işlenmiş 
bir romanın lezzetini sunmaktadır. 
Yolda dinlediği bu türküler onun 
başka bir havayı teneffüs etmesinİ 
başka duygu dünyalarına girmesini 
sağlamıştır: “Afyon’dan sonra Argu-
van türkülerini dinledim bir müddet; 
dinlerken de, direksiyonun başından 
kalkıp ışıl ışıl parlayan ay ışığında 
tenha köyleri gezer gibi oldum ade-
tâ, eline yedi bayram kına yakmayan 
suna boylu gelinlerin oturduğu avlu 
kuytularından geçer, sadeliğin ve 
kadirbilirliğin yaylalarında soluklanır, 
yazıdan yabandan menevşe devşirir, 
deryalara, denizlere, göllere dalıp çıkar 
ve geceleyin, baş perdeden çalınan 
bağlama sesleri eşliğinde yıldızlara bakar 
gibi oldum.”
Yaşamdan ölüme kadar olan süreci ba-
ba-oğul ilişkisi içerisinde işleyen eserde 
gizemi çözülemeyen bazı unsurlar da bu-
lunmaktadır. Yazarın Ankara’dan Denizli’ye 
giderken sadece kendisinin gördüğü, hep 
aynı yerde yoluna çıkan ve acı acı kişneyerek 
ona eşlik eden beyaz at ve Denizli’de yine sa-
dece kendisinin gördüğü beyaz gömlek giyen 
çocuğun sırrı eserde belirtilmemiş olup bun-
ların yorumu okuyucuya bırakılmıştır. 
Merhametli, hüzünlü, gizemli havası ve 
türküleriyle Kuşlar Yasına Gider okuyucunun 
ruhuna dokunacak türden bir roman. Bu 
Dağlar Kömürdendir türküsünün dizeleriy-
le karşıladı okuyucusunu Hasan Ali Toptaş. 
Türkünün devamını da devamını biz getirelim:

Bu dağlar kömürdendir
Geçen gün ömürdendir
Feleğin bir guşu var
Pençesi demirdendir

Hadi Leyli Leylanı
Mevlam yazmış fermanı
Ya al canım gurtulam
Ya ver derdim dermanı

Bu yol Pasin’e gider
Döner tersine gider

Şurda bir garip ölmüş
Kuşlar yasına gider

HASAN ALİ 
TOPTAŞ 
KİMDİR?



GÜVENLİ GIDA FESTİVALİ’NDE 
MUTFAK SIRLARI PAYLAŞILDI

3. Şeffaf Mutfak
Birbirinden lezzetli yemekler ve 
mutfağa dair birçok konunun yer 
aldığı Şeffaf Mutfak 3. Güvenli 
Gıda Festivali Çekmeköy Beledi-
yesinin bahçesinde iki gün sürdü. 
Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz’ın ev sahipliği fes-
tivale; İstanbul Milletvekili Mus-
tafa Ataş ve çok sayıda vatan-
daş katıldı. Festivalde, yiyecekler 
sergilenerek vatandaşlar sağlıklı 
yaşam konusunda bilgilendiril-
di. Festivalde miniklere doğru 
el yıkama teknikleri anlatılırken 
çocuklar kendileri için hazırla-
nan mini alanlarda mutfağa gir-
di. Minikler keklerini rengarenk 
süsleyerek lezzet yarışı yaparken 
aileleri de heyecanla çocuklarını 

izledi. Çocukların en lezzetli keki 
yapmak için uğraştığı o anlar ise 
renkli görüntüler oluşturdu. Fes-
tivalde ayrıca Çekmeköy Beledi-
yesinin denetimlerinden geçerek 
Şeffaf Mutfak Bayrağı alan işlet-
melere de belgeleri takdim 
edildi. 

Ünlü şefler; Rafet İnce, 
Sahrap Soysal, Muhsin 
Ertürk, Eyüp Kemal 
Sevinç mutfak sırlarını 
paylaşarak yemek 
tarifleri verirken, 
Diyetisyen Betül 
Ceylan da dengeli 
beslenmenin önemini ve 
kurallarını anlattı.

Lezzete doyuran, ünlü şeflerle vatandaşları 
bir araya getiren Şeffaf Mutfak Güvenli Gıda 
Festivali’nin bu yıl üçüncüsü düzenlendi.
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Açık 
Havada
Spor
Sağlıklı yaşam için dengeli 
beslenme kadar önemli paya sa-
hip olan spor da festivalde unutulmadı. 
Yeşil alanda hazırlanan spor etkinliklerinde 
katılımcılar bir yandan aletli spor yaparken 
diğer yandan da ana sahnede gerçekleşen 
zumba ve dans etkinliklerine eşlik ettiler.
 
Festivalde küçükten büyüğe herkes için birçok 
etkinliğin yapıldığını ve katılımdan dolayı çok 
memnun olduğunu belirten Çekmeköy Bele-
diye Başkanı Ahmet Poyraz,   “Bizim burada 
yaptığımız; anaokulundaki çocuklarımı-
za ellerini nasıl yıkayabileceklerini ve nasıl 

pasta 
yapabilecekle-
rini göstermek ve 
ünlü şeflerimizin en 
özel yemek tariflerine 
kadar birçok etkinliğin olduğu 
bir gıda festivali düzenlemek. Burada hijye-
ni önemsiyoruz, bölgemizde bu sertifikaları 
almaya hak kazanan firmalarımızı önemse-
yerek paydaş olarak bu işi yapıyoruz” dedi. 
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 “Çok eğleniyorum” 
En güzel keki yapmak için birçok süsleme 
yaptığını ifade eden Aybüke Serçe, “Kek 
yapıyoruz. Annem ve kardeşimle geldim. Çok 
güzel eğleniyorum” dedi. 

Müzikli akşamlar
Spor, oyun ve yemekle geçen gündüzlerin ardından 
alandakiler konserlerle müzik ziyafeti yaşadı. Şeffaf 
Mutfak Güvenli Gıda Festivali’nde 22 Eylül Cumartesi 
günü Evrencan Gündüz ve Buray, 23 Eylül Pazar günü de 
Zara  sahne aldı.

PATATES BAHÇESİ

Nebraska’da yaşlı bir adam yaşıyordu. Patates ekmek için 

bahçeyi bellemesi gerekiyordu fakat bu o yaştaki biri için 

çok zor bir işti. Tek oğlu olan David ona yardım edebi-

lirdi fakat o da hapisteydi. Yaşlı adam oğluna bir mektup 

yazdı ve durumunu anlattı:

Sevgili David,

Patates bahçemi belleyemeyeceğimden kendimi çok kötü 

hissediyorum. Bahçeyi kazmak için oldukça yaşlanmış 

sayılırım. Burada olsan bütün derdim bitecekti. Biliyorum 

ki sen bahçeyi benim için hallederdin.

Sevgiler, baban. 

Yaşlı adam birkaç gün sonra oğlundan bir mektup aldı:

Babacığım, sakın bahçeyi kazma, ben oraya cesetleri göm-

müştüm!

Sevgiler, David.

Ertesi gün sabaha karşı FBI ve yerel polis çıkageldi ve 

tüm sahayı kazdı ama herhangi bir cesede rastlamadılar. 

Yaşlı adamdan özür dileyerek gittiler. Aynı gün yaşlı 

adam oğlundan bir mektup daha aldı.

Babacığım, şimdi patatesleri ekebilirsin. Bu şartlarda yapa-

bileceğimin en iyisini yaptım. 

Sevgiler, David.

Kıssadan hisse...
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Şiir

İBRAHİM

İfade Etme
Benim Kendimi

SADRİ 

Yöntemim

İbrahim Sadri’yi Türkiye’ye şiiri sevdiren adam olarak 
tanıdık. 1998 yılında çıkardığı Adam Gibi kaseti 2 
milyona yakın satış yaparak şiir albümü alanında 
kırılması güç bir rekor elde etti. Bu büyük başarının 
ardından Necip Fazıl, Atilla İlhan, Cem Karaca, Cahit 
Zarifoğlu ve Sezai Karakoç gibi kıymetli şairlerin
 şiirlerini dinleyiciyle buluşturarak kalplerimize 
dokunmaya devam etti. 3 yıldır ATV’de hafta sonu 
Sabah Haberlerini sunan usta isimle sanat ve edebiyat 
üzerine şiir tadında bir sohbet gerçekleştirdik.

Türk halkına şiiri sevdiren adam olarak 
tanınıyorsunuz. Neden şiir?

Şiir beni seçti diyebilirim aslında. Çok küçük yaşlarda 
bayramlarda, anma günlerinde ilkokulda şiir oku-
yarak başladım bu sürece. Yani benim için neredeyse 
45-50 yıllık bir hikaye bu. Sonrasında da Türkçe ve 
edebiyat hocalarımın beni bu alana yönlendirmesiyle 
bu ilgi devam etti. Nihayetinde, üniversite yıllarından 
itibaren başta Mavera olmak üzere dönemin edebi-
yat dergilerini takip ederek yazmaya da başladım. 
Sonra kendime aynı soruyu ben de sordum neden 
şiir, diye.  Baktım ki şiir benim kendimi ifade etme 
ve tanımlama yöntemim. Bu hâlâ böyle. Galiba şiir 
yazarak ya da okuyarak kendimi anlatıyorum ben. 

Adam Gibi şiir albümünün bu denli beğenilme-
sinde “28 Şubat Süreci” siyasi şartlarının da et-
kisi olmuş mudur? O günlerin bariz vasfı neydi 
sizce?

Elbette olmuştur. Çünkü o albümde aşk ve sevda 
şiirleri olduğu gibi, dönemin acılarını ve yaşananları 
anlatan şiirler de var. Mesela Aldırma Reis tam olarak 

böyle bir şiirdir. Yine İstanbul’a Kar Yağıyordu 
şiiri de öyle. ‘’Ölümüne üşüyorduk ha/ 

yalan yok polisler de üşüyordu’’ di-
zeleri var o albümde. Biraz da zor 
durumda ve mağdur insanlar olarak 
sesimizi ve hakkımızı paylaşacak 

şeyler arıyorduk. O albüm tam 
da o arayışa denk düşmüştü 

galiba. Yasal tirajı 1,5 milyona 
varan bir satışa ulaşmıştı. 
Zor zamanlardı, evet. Ama 
o zor zamanların insanları 
ve gençleri olarak bir-
birimize dayanmayı ve 
paylaşmayı biliyorduk.

Seslendirdiğiniz 
şiirlerden hikâyesiyle 

sizi en çok etkileyen 
hangisiydi?

Bu soruya sadece şu şiir diye cevap ver-
mek zor. Çünkü kendi yazdıklarımın her 
birinin bende bir karşılığı var. Yaşadıklarımı 
ya da yanımda yöremde yaşananlara tanık 
olduğum öyküleri, ayrılıkları, sevdaları, 
acıları yazarım ben. Şu daha etkili, şu 
daha önemli diye ayırmak istemem. 



Radyo, televizyon, tiyatro 
ve müzik sektöründe 
faaliyet gösteriyorsunuz. 
Sektörde yabancılık his-
sine kapıldığınız oldu mu?

Çok küçük yaşlarda bu sek-
törü bilinçli olarak tercih et-
miş biriyim. Daha 21 yaşın-
da bir derginin yazı işleri 
müdürlüğünü yapıyordum. 
Yabancılık hissi demeyelim 
ama zor ve meşakkatli süreç 
yaşadım ilk yıllarda. Yine de 
vazgeçmedim. Çünkü ben 
hayatımı kültür ve sanatla 
uğraşarak sürdürmeye karar 
vermiştim ve bunun arkasında 
da durdum. Ama tercihleri-
nizden ötürü birtakım çevrel-
er tarafından yokmuşsunuz 
gibi bir yaklaşım içine girilmesi 
elbette rahatsız ediciydi. Fakat 
bu ben ve benim gibi edebi-
yata ve bu büyük memlekete 
sevdalı insanları hiçbir zaman 
yolundan döndürmedi. Çok 
şükür ki, işte bugün sizin gibi 
kıymetli gençler bize değer 
vererek bu söyleşiyi yapıyor. 
Gerisi ne gam!

Birçok şairin şiirini oku-
yorsunuz. Seslendirmek-
ten en keyif aldığınız 
şiirler hangileri?

Hemen söyleyeyim. Bazı şair-
lerin dizeleri kendinize oku-
manız içindir. Bazıları ise yüksek 
sesle okunup topluluklara okun-
mak    içindir. İşte bu ikincisi be-
nim ilgi alanım. İsim mi? Mesela 
Abdürrahim Karakoç'un Mihriban 
şiiri ya da Nurullah Genç'in Siyah 
Gözlerine Beni de Götür şiiri. Attila 
İlhan'ın Ben Sana Mecburum'u… 

Yine Sezai Karakoç'un Mona Rosa 
şiiri. Bu liste uzun. Böyle birkaç 
örnek vermiş olayım.

Genç yorumculardan kimleri 
beğeniyorsunuz?

Böyle birkaç isim verip diğer arka-
daşlara haksızlık etmek istemem. 
Elimden geldiğince genç arka-
daşların yapıp ettiklerini izlemeye 

ve gelip soranlara yardımcı olmaya 
çalışıyorum. Her kim ki şiire emek 
veriyor hepsi baş göz üstüne…

Sizce şiiri kıymetli kılan nedir?

Şiirin bizzat kendisi. Edebi türlerin 
içinde en kolay gibi görünüp de 
en zor olanı şiirdir. Şairler, ama 
has şairler, kuyumcular gibidir. Dil 
kuyumcuları, Türkçenin mücev-

Hiç durmadan 
inatla ve ısrarla 
yaşasın edebiyat, 
yaşasın şiir demeye 
devam etmeliyiz.

“

“

her ustaları. Az kelimeyle çok şey 
anlatabilme; hayal dünyamıza 
yepyeni ufuklar açabilme hüneri 
ve şiirin ölçüye, tartıya gelmeme-
si… Tüm bunlar şiiri kıymete haiz 
kılıyor.

Şiirin toplumu dönüştüren bir 
tarafının olduğuna inanıyor 
musunuz?

Bu çok iddialı bir yaklaşım olur. 
Belki toplumun önüne yeni kapılar 
yeni anlamlar açabilme 
yeteneğine sahip bir 
tür diyebiliriz şiir için.

Sanat ve edebiya-
ta gösterilen ilgi 
yeterli düzeyde 
mi?

Elbette hayır. Tüke-
tim toplumu ve 
modernizm bizi in-
sani taraflarımızdan 
uzaklaştırmak için 
elinden geleni ardı-
na koymuyor. Mo-
dern dünya sistemi 

merhamet, aşk, adalet, paylaş-
ma gibi hasletlerimizi yok etmek 
için uğraş veriyor. Aktüel tüke-
tim unsurları kolay ve basit olana 
çağırıyor bizi. O zaman da sanat 
ve edebiyat hak ettiği karşılığı bu-
lamıyor tabii. 

Gençlerimize sanatı ve şiiri 
sevdirmenin yolu nereden 
geçiyor?

İşte buralardan geçiyor. Her dergi 
sayfası, her şiir-edebiyat 

programı, her okuma 
öyle kıymetli ki… Hiç 

durmadan inatla 
ve ısrarla yaşasın 
edebiyat, yaşasın 
şiir demeye de-

vam etmeli-
yiz. Kamu ku-
rumları, yerel 
yönetimler, sivil 

insiyatifler mut-
laka sanata ve 
edebiyata kıymet 
verip teşvik et-
meli; özellikle 
genç arkadaşları 

özendirecek çabaların ve    etkin-
liklerin içinde olmalı.

ATV’de Sabah Haberleri sunuyor-
sunuz. Siyasetle ve gündemle bu 
kadar iç içe olmak nasıl etkiliyor 
sizi?

Bu, 33 yıllık sanat ve meslek ha-
yatımın son dört yılında yaşadığım 
bir tecrübe. Doğrusu beni çok 
zorluyor. Paylaştığım her acı haber 
beni çok yaralıyor. Aynı zamanda 
yeniden çok şey öğreniyorum. 
Haber dili, kurgu dili vs. Mesleki 
açıdan yeniden başlamış gibiyim 
sanki. Ama çok zor, bunu söyleye-
bilirim.

Bir programda okuduğunuz 
“Hoşça Kal Anne’’ şiiri Sayın 
Cumhurbaşkanımızı çok 
duygulandırmıştı. Okurken 
neler hissettiniz?

Evet, geçen yıl bir anneler günü 
etkinliğinde böyle bir anı yaşadık. 
Tıpkı Sayın Cumhurbaşkanımız gibi 
bütün salon duygulandı ve ağladı. 
Ben de öyle tabii. Anne bu, kolay 
mı? Ben o şiiri geçen yıl, kaybet-
tiğim annem için yazmıştım. "Ben 

seni ilk gördüğümde anne de-
meyi öğrenmiştim/dünyanın 

bütün kelimelerinden 
önce" diyen bir şiirdir o...
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Çekmeköy Belediyesi’nin bilimle ilgilenen gençlere yol göstermek için kurduğu 
Yenilik Akademisi öğrencileri Teknofest’e 4 proje ile katıldı. Teknofest alanını 
ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy Belediyesi Ye-
nilik Akademisi’ni de ziyaret etti.

İnsan Hayatını  Kolaylaştıran 
Teknolojiler kategorisinde; 
Titreşim Dili, Halitosis ile 
Hastalıkların  Teşhisi, Cryonics 
Hamam Böcekleri Kolonisi ve 
Göz Hastalıklarının Teşhisinde 
VR projeleri ile finale kalan 
yenilik Akademisi’nin öğren-
cileri, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı Selçuk Bayraktar ile de 
bir araya geldi.

İnsan Hayatını Kolaylaştıran 
Teknolojiler kategorisinde 4 
proje ile yarışan Yenilik Aka-
demisi, Sesim Engelsiz Kiosk 
projesi ile teşvik ödülü kazandı.

Havacılık, uzay ve tekno-
loji konularında farkındalık 
oluşturmak ve gençleri bu 
alanlarda çalışmaya 
özendirmek için 20-23 Ey-
lül tarihleri arasında İstanbul 

Yeni Havalimanı’nda düzen-
lenen TEKNOFEST’e Çekme-
köylüler’in de ilgisi yoğun oldu.

Çekmeköy Belediyesi tarafın-
dan sabahın erken saatlerinde 
okullardan kaldırılan servisleri 
ve belediye önünden hareket 
eden ring otobüslerini doldu-
ran Çekmeköylüler, festivali 
yakından takip etme imkanı 
buldu.

DiKKATiNi ÇEKTi
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN

YENiLiK  AKADEMİSİ, TEKNOFEST’TE 

Röportaj: Zeynep YILMAZ

İbrahim Sadri kimdir? 
1963 yılında İstanbul’da doğan İbrahim Sadri aslen Erzin-
canlıdır. İlk ve ortaokulu Kasımpaşa’da okuduktan sonra 
İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümüne gitti. Düğünlerde 
komedyenlik yaparak adım attığı tiyatroya Anadolu’da 
turnelere çıkarak ve tek kişilik gösteriler yaparak devam 
etti. Radyo ve televizyonlarda programcılık, sunuculuk, 
tiyatro yazarlığı da yapan Sadri’nin esas çıkışı ise 1998’de 
çıkardığı Adam Gibi albümüyle oldu. Albüm tam 2 milyon 
satış rakamına ulaştı. İlk kez bir şiir kaseti bu kadar sevildi 
ve dinlenildi. Unutulmaz şairlerin şiirlerini bestelemesi ve 
güçlü sesiyle yorumlamasıyla şiire yeni bir damar ekledi. 
3 yıldan bu yana ATV’de hafta sonu sabah haberlerini su-
nan deneyimli sanatçının Memleket Havaları, Adam Gibi, 
Paramız Yoksa da Haysiyetimiz Var, Aşk 29 Harftir isimli 
kitapları bulunmaktadır. 

Kısa Kısa…

Yaşayan, en beğendiğiniz 3 şair: 
Sezai Karakoç, Nurullah Genç, Mevlana İdris.

İstanbul’un en güzel semti: 
Üsküdar- Kasımpaşa

Şiirin olmazsa olmazı: 
Anılar

En son okuduğunuz kitap: 
Fatih Harbiye - Peyami Safa

En çok etkilendiğiniz edebiyatçı: 
O kadar çok ki… Hepsi diyeyim.
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Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz, Türkiye’nin teknoloji hamlesi 
ile gurur duyduklarını belirterek 
şunları söyledi. ”Hezarfenden başla-
yarak yüzyıllarca süren bir süreçte 
yarım kalan hayalleri olan bu mil-
letin gençleri, artık bu hayalleri 
gerçekleştirmeye başladı. Bizler de 
bu gençlere fırsat sunabilmek için 
kurduğumuz Yenilik Akademisi’nden 
projeler çıktıkça ülkemiz adına mutlu 
oluyor, geleceğimiz adına ümitleni-
yoruz. Teknolojide, savunma sanay-
inde, bilimde dışa bağımlı bırakılan 
Türkiye artık zincirlerini kırdı. TEK-
NOFEST’te bunu gözler önüne 
seriyor. Allah devletimize, mille-
timize zeval vermesin, bunlar daha 
başlangıç inşallah.” dedi.
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Sabah yataktan yorgun mu kalkıyor-
sunuz? Gün ortasına doğru kolunuzu 
kaldıracak haliniz kalmıyor mu? 
Azıcık iş yapmak veya yol yürümekle 
bile bacaklarınızda ağrılar mı oluyor? 
Birçok doktora gitmenize rağmen 
çözüm bulamadınız mı?

Bir türlü geçmeyen karın ağrılarınız 
mı var? Omuz ve sırt bölgenizden 
kollara ve başa yayılan ağrılarınız mı 
oluyor? Yataktan baş ağrısı ile mi 
kalkıyorsunuz? Boğazınızda veya 
göğsünüzde sıkışma mı oluyor?

Yapılan yüzlerce tetkik ve inceleme 
sonucu ağrıya sebep olabilecek 
hiçbir bedensel hastalık bulamayan 
doktorunuz bunun psikolojik ol-

duğunu ve bir psikiyatriste gitmeniz 
gerektiğini söylediğinde: “Ne yani 
ben mi uyduruyorum? Doktor benim 
ne kadar acı çektiğimi anlamıyor” 
şeklinde düşünüp öfkelenebilirsiniz. 
Aslında psikolojik ağrı, insanın kendi 
kendine yarattığı, uydurduğu anlamı-
na gelmez. Sadece ağrının kaynağı 
fiziksel bir hastalık değil stresli yaşam 
olaylarıdır.

Stres ve sıkıntı bazen de altta yatan 
fiziksel hastalığın yaratacağından çok 
daha fazla bir ağrı duyulmasına ned-
en olur. Örneğin zorlanma sonucu 
hafif bir kas yırtığına bağlı kol ağrısı 
olan hasta, bu ağrıyı çok kafaya takar, 
dikkatini sürekli bu ağrıya verirse ağrı 
daha şiddetli ve uzun süreli olur.

KABUSA
AĞRILAR YAŞAMINIZI

ÇEVİRMESİN!

Tüm bedeninizi esir alan, sebebini bilemediğiniz, doktor doktor gezme-
nize rağmen çözüm bulamadığınız ağrılarınız psikolojik olabilir. Gelin 
konuşalım, ağrılarınızın sebebini bulalım ve çözüm üretelim.

Psikolojik Ağrı Olur mu?
Ağrı, insanı rahatsız eden ve 
vücudumuzda bir tehlikeye işaret 
eden nahoş bir yaşantıdır. Ağrı, 
beden hasarını işaret etmekle bir-
likte, kişinin ne hissettiğini anlatan 
göreceli bir tanımdır. Ağrının al-
gılama durumu duygular ve içinde 
yaşanılan durumla doğrudan ilgi-
lidir. Sıkıntıdan bunalmış bir halde 

işte otururken ağrıyan başınız çok 
şiddetli hissedilirken, arkadaşınızla 
gezerken bu ağrıyı hissetmeye-
bilirsiniz. Kavga anında aldığımız 
darbenin, futbol müsabakasında 
bacağa alınan darbenin acısı çok 
az hissedilecektir. Görüldüğü gibi 
ağrı psikolojik durum ile yakından 
ilişkilidir. Genelde hassas yapıda, 

yaşadığı sıkıntıları, kırgınlıkları içine 
atan, dışarı vuramayan bireylerde 
ağrı bozukluğu daha çok görülür.
Bazen ortada bir sebep yokken kişi 
ağrı hissedebilir, bazen ağrıya faz-
la ya da az tepki gösterilebilir ya 
da bazen ağrı yapan fizyolojik du-
rum ortadan kaldırılsa dahi ağrısı 
hissedilmeye devam edilir. Bu tür 

ağrılara somatik yani psikolojik ağrı 
denir. Ağrı 6 aydan uzun sürerse 
kronik ağrı olarak adlandırılır. Psi-
kolojik kaynaklı ağrılar tedavi edil-
mezse kronikleşir. Bazen vücudun 
belli bir bölgesinde olurken bazen 
de gezici nitelikte olabilir. Eğer 

kişi dikkatini ağrıya yöneltirse yani 
kendini dinlerse ağrı daha da şid-
detlenir.

Ağrılar davranışlarımızı da 
değiştirebiliyor. Ağrının boyu-
tu, şiddetine bağlı olarak kişide 

gerginlik, huzursuzluk, aşırı stres 
hali, uyku bozukluğu, cinsel istek-
sizlik, toplumdan uzaklaşma, gün-
lük işlerini yapamama gibi durum-
lar doğurabilir.

Ağrılarınız Depresyon Belirtisi Olabilir
Ağrılar bazen depresyonun bir be-
lirtisi olarak ortaya çıkabi-
lir. Yaşlılarda genel vücut ağrısı, 
çocuklarda ve ergenlerde ise karın 
ve baş ağrıları depresyonun belir-
tilerindendir.
Ağrı kaygıya, kaygı ise ağrının daha 
da şiddetlenmesine neden olur. Bu 

da hastanın içinden çıkamadığı bir 
kısır döngüye neden olur. Korku 
ve kaygı panik bozukluklarında 
kalp ağrılarına sebep olmaktadır. 
Aynı zamanda ağrı uykusuzluğa 
ve strese yol açar. Ciddi derecede 
ağrısı olan birinin rahat bir uyku 
çekmesi beklenemez. Doktor dok-

tor gezmesine rağmen ağrısının 
nedeninin bulunamaması hastada 
belirsizliğe ve kanser gibi ciddi bir 
hastalığının olduğu gibi çarpık bir 
düşünceye neden olur. Bunun so-
nucunda da hastanın psikolojisi iy-
ice bozulmaktadır. Peki bu ağrıları 
nasıl tedavi edebiliriz?

Psikoterapi İle 
Ağrı Tedavisi
Ağrınız ne kadar kötü olursa olsun 
yanlış tedavi onu daha kötü hale 
getirebilir. Son yıllarda artan psi-
kiyatrik tedavi seçenekleri ağrı 
bozukluğu yaşayan hastalara da 
olumlu sonuçlar sunmakta ve 
ağrısız, rahat ve kaliteli bir yaşam 
verebilmektedir. Psikolojik destek; 
ağrınızın aktiviteleriniz, sosyal 
yaşantınız ve ilişkileriniz üzerinde 
oluşturduğu negatif etkilerle başa 
çıkmanızı kolaylaştırabilir. Ağrı te-
davisinde ağrının psikolojik boyu-
tu hiçbir zaman ihmal edilmemeli, 
genetik, fizyolojik, kültürel, sosyal 

ve ruhsal yönleriyle bir bütünlük 
içinde ele alınmalıdır. Ağrı teda-
visinde psikoterapiler etkili olmak-
tadır. Bilişsel davranışçı terapiler 
ağrı tedavisinde en sık kullanılan 
ve başarılı sonuçlar elde edilebilen 
psikoterapi yöntemidir.

Akupunktur İle 
Ağrı Tedavisi
Akupunkturun ağrı ve stres üze-
rindeki etkisi yapılan bilimsel 
çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bu etki 
birkaç farklı yolla olmaktadır.

Akupunktur beyinden endorfin ve 
serotonin gibi maddeler salgılatır. 

Bu maddelerin eksikliği depresyon 
gibi birçok psikiyatrik hastalığa 
neden olmaktadır. Endorfin aynı 
zamanda güçlü bir ağrı kesicidir. 
Dışardan aldığımız ağrı kesiciler 
bir süre sonra endorfin salgısını 
azaltmaktadır. Akupunktur bu 
doğal ağrı kesicinin salgılanmasını 
uyarır. Böylece tüm ağrılarda azal-
ma meydana gelir. Aynı zamanda 
stres ve sıkıntı ortadan kalkar. Has-
ta kendini daha mutlu hissettikçe 
ağrılar da yok olur.

Akupunktur aynı zamanda kas 
gevşetici ve ödem çözücü etkisiy-
le de ağrı kesici etki yapar. Vücu-
du dinçleştirir ve hareket kabiliye-
ti sağlar. Böylece hastanın yaşam 
kalitesi daha çok artacaktır.

Köşe Yazısı Köşe Yazısı
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Osmanlı döneminde eğitim gören 
özellikle de ihtisas yapan talebe-
lerin öğrendikleri bilgileri tatbik 
etmeleri önemliydi. Bu tatbik sa-
halarından biri de Çekmeköy ve 
çevresi idi. 
Mesela, 1858’de orman fenni 
talim etmekte olan talebelerin 
botanik ve bazı hava durumlarını 
mümkün mertebe yerinde göre-
rek daha sağlıklı bilgi sahibi olma-
ları ve bu bilgileri hakkıyla kullan-
maları için bir nevi staj yapmak 
üzere öğretmenleriyle birlikte 
Alemdağı’na götürülmeleri karar-
laştırılmıştı. Alemdağı’na gidiş, 
orada kalış ve dönüş için 3.000 
kuruş masraf olacağı hesaplan-
mış ve bunun için de Ticaret Ne-
zareti vasıtasıyla hükümetten bu 
para talep edilmişti.
12 Kasım 1858 tarihinde Sultan 
Abdülmecid’in iradesi ile Ticar-
et Nezareti’nin dilekçesine isti-
naden talep edilen meblağın Mali-
ye Nezareti’nden ödenmesine izin 
verilmişti.
Orman fünunu talim etmekde olan 
talebe botanik ve bazı hava durumlarını 
mümkün mertebe kesb-i malumât ede-
rek icrâ-yı fiiliyât etmek üzre muallimi 
ile beraber Üsküdar cânibinde bulu-
nan Alemdağı’na azimet edecek olduk-
larına binaen azimet ve avdetleri içün 
masârif-i râhiye olarak üç bin kuruşun 

itâsı zımnında 
keyfiyetin Mâliye 
Nezâret-i Celiles-
ine havâle ve iş’âr 
buyurulması hu-
susuna müsâade-i 
aliyye-i cenâb- 
sadâret-penâhîleri 
sezâ-vâr buyrul-
ması bâbında emr ü 
fermân hazreti men 
lehü’l-emrindir. 29 
Ra (12)75 
Mühür: Devlet-i 
Aliyye Ticaret 
Nazırı 
Tezkire ve İradesi: 
Atufetlü Efendim 
hazretleri Ticaret Nezaret-i Celîlesi-
nin manzûr-ı şevket-mevfûr hazre-
ti padişâhî buyurulmak üzre arz ve 
takdim kılınan bir kıt’a takririn-
den müstebân olduğu veçhile Orman 
fünunu talim etmekde olan talebe icrâ-
yı fiiliyât zımnında muallimi ile bera-
ber Alemdağı’na azimet edeceklerinden 
masâriflerini tesviye içün üç bin ku-
ruş itâsı hususunun Maliye Nezâre-
ti Celîlesine havâlesi hakkında her ne 
veçhile emr ü fermân cenâb-ı mülûkâne 
müteallik ve şeref-sudûr buyrulur ise 
ona göre hareket olunacağı beyanıyla 
tezkire-i senâverî terkim kılındı efen-
dim. 5 Ra 1275 
Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki 
(….) tekrîm olan işbu tezkire-i sâmi-
ye-i asafâneleriyle zikrolunan takrir-i 
manzûr-ı şevket-mevfûr hazre-
ti mülûkâne buyrulmuş ve istizân 
buyrulduğu veçhile mumaileyhe üç 
bin kuruş itâsı hususunun nezâret-i 
müşârünileyhâya havâlesi müteallik 
ve şeref-sudur buyrulan emr ü irâde-i 

seniyye-i cenâb-ı tâcdârî muktezâ-yı 
münîfinden olarak mârü’l-beyân takri-
rin savb-ı sâmi-i sadâretpenâhîlerine 
iâde ve tesyîr kılınmış olmağla ol bâb-
da emr ü fermân hazreti veliyyü’lem-
rindir. 6 Ra (12)75 
Cumhuriyet döneminde de benzer 
uygulamalara rastlıyoruz. Mese-
la 1937 yılında Vali ve Belediye 
Reisi başkanlığında yoksul tale-
belerin ihtiyaçlarının giderilmesi 
hakkında bir toplantı yapılmıştı. 
Toplantıda Halkevleri başkanları, 
Halk Partisi ilçe başkanları, hayır 
cemiyetleri temsilcileri, İstanbul 
Maarif Müdürü ve şehir meclisi 
azalarından bir kısmı da hazır bu-
lunmuştu. 
Toplantıda mekteplerdeki fakir 
talebelere muhtelif ellerden yapıl-
makta olan yardımların bir el-
den idaresi ve yardımların daha 
düzenli hale getirilmesi karar-
laştırılmış, ayrıca liselerdeki tale-
belere de yardım imkânlarının 
bulunması görüşülmüştü. Ne-

ÇEKMEKÖY TALEBELER İÇİN 
STAJ VE KAMP YERİYDİ

ticede bu konuyla ilgilenecek bir 
komisyon oluşturuldu. 
Bu projeye köyler de dâhil edil-
di. İlkmekteplerde hava değişi-
mine ihtiyacı olan talebelerin 
doktor kontrolünden geçtikten 
sonra Alemdağı’nda kurulacak 
bir kampa alınmaları ve deniz ha-
vasına ihtiyacı olanlar için de Flo-
rya’da bir kamp kurulması karar-
laştırıldı.
Yine 13 Temmuz 1943 tarihin-
de Maarif Vekâleti, mektep tale-
belerinin tatil aylarında izciliğe 
alıştırılmaları hususunda emir 
vermişti. Bunun üzerine, ilk 
olarak Haydarpaşa Lisesi izcile-
rinden 48 kişilik bir takım oymak 
beyi Abdi Atamer’in idaresinde, 
Alemdağı’ında Taşdelen Köyü ci-
varında bir kamp kurmuşlardı.
Bu tür faaliyetler daha sonraları 
da devam etti. Fakat 1950’li yıl-
lardan sonra ormanlardan önem-
li oranda ağaçların kesilmesi 
endişelere ve hayıflanmalara ne-
den oluyordu. Nitekim 1954 yılın-
da gazetede çıkan ve ormanların 
kesilmesini tenkit eden yazı bunu 
doğruluyordu. Şöyle ki: 
Emekli bir ziraat mütehassısı kışlık 
odun almak üzere Alemdağı’na gitmiş. 
Kendisini tanıyan ihtiyar bir köylü 
yanına gelmiş. Kayalık dümdüz sırt-
ları işaret ederek: 
-Ah efendi, bütün kabahat sizde! Vak-
tiyle bizleri dövseydiniz, hapsetsey-
diniz, hatta öldürseydiniz de bu canım 
ormana böylesine kıymasaydık, demiş. 
Bunları bize anlatan mütehassıs ilave 
etti: 
- O Alemdağı ki bundan on beş, 
yirmi sene evvel Halkalı Ziraat Me-
ktebi talebelerini tetkikler yapmağa 
götürdüğümüz zaman çocukların or-
manda kaybolacaklarından korkar 
dururdum. 
Önümüzdeki on, on beş yıl içinde bu 
Alemdağlı köylünün feryadını başka 
ağızlardan yer yer ve zaman zaman 
hepimiz duyarak ürpereceğiz. Ama çok 
çok on beş yıl… Ondan sonra yurdu 
kaplayacak uçsuz bucaksız kayalık sil-
sileleri ve bozkırlar içinde şikayet  ses-
leri yavaş yavaş sönecek…. Kim bilir 
belki de yollarda, çöllerden kaçan mu-
hacir kafilelerine rastlayacağız. 
Eyyy ne yapalım? Kendi düşen 
ağlamaz. Böyle istedik, böyle oldu. Ama 
şunu bilelim ki yazık ettik memlekete.
Gerçekten bu değerlendirmeyi 
yapan mütehassıs endişelerinde 
son derece haklıydı. Çünkü aynen 

dediği gibi sonraki dönemlerde, 
belki yakacak için değil ama bu 
defa kaçak yapılaşma ile orman-
lar yok edilmeye devam etti. 
Konuyla ilgili haberler sık sık 
basına yansıdı. 
Köşe yazarları bu konularda ciddi 
eleştiri makaleleri yazdılar. Mese-
la, Burhan Arpad’ın kaleme aldı-
ğı makale buna örnek gösterilebi-
lir. Yazarın makalesinde Çekme-
köy’deki ormanların yok edilişi 
ile ilgili kısımlar şöyledir: 
Uzağa gitmek gerekmez. Pek pek bir 
otuz yıl öncelerin İstanbul Alemdağı 
ormanları, edebiyat ürünlerinde uzun 
uzun anlatılmış o güzelim yerler, şimdi 
kel topraklardır. Bir başka gerçek de var. 

Bozkırdan kopup gelenler, varlıklısıyla, 
yoksuluyla, İstanbul’un ağaç yapısını 
değiştirmişlerdir. Yeni semtler ve ma-
hallelerde tek tük rastlanılan ağaçlar 
ya kavak ya da akasyadır. İkisi de 
kurak ve çorak toprakların ağacı. 
Oysa, İstanbul iklim koşullarının 
benimsediği ağaçlar, çınar, servi, çitle-
nbik, sonraları at kestaneleri, manolya, 
fıstık çamı, sedir çamı, gülibrişim ve er-
guvandır. 
Meşrutiyet dönemiyle başlayan planlı 
ve örgütlü belediyecilik anlayışı, İstan-
bul’un ana caddelerini iki yanlı çınarlar 
ve biraz da kestaneyle süslemişti. İstan-
bul ana caddelerine kestane ağaçlarını, 
Paris’i Paris yapan ünlü şehirci Haus-
mann’ın getirdiği söylenir. 
Osmanlı dönemi İstanbul’un kadının 
kafes arkasında yaşaması zorunluğu, 
arka bahçeleri getirince, genel parklar 
düşünülmemiştir. Sadece şehrin dış 
semtlerinde, Boğaz köylerinde, Anado-

lu yakasında yüce çınarlar, küçük 
mescitlerin avlusunda servi ve çitlen-
bik ağaçları boy atmıştır. Semt insan-
larının sağlık kaynağı o yüce ağaçların 
çoğu günümüzde de vardır. Sayıları 
gittikçe azalsa da. 1910-1930 arasının 
iki yanı ağaçlıklı geniş yolları, 1950-
1960 yıllarında şehircilik adına yok 
edilmiştir. 
Bayazıt-Aksaray, Saraçhanebaşı - 
Edirnekapı arasında görüldüğü gibi, 
Taksim-Şişli arası çınarlarından ve ön 
bahçelerinden sadece beş on ağaç kal-
mıştır. Ekzoz gazları ve bakımsızlıktan 
ölüme bırakılmış olarak beş milyonluk 
İstanbul’da ağaçlı birkaç anayol kal-
mıştır. 

Son 20-30 yılda yaptırılmış olan 
Atatürk Bulvarı, Barbaros Bulvarı, 
Vatan ve Millet caddeleri, Beyazıt- 
Topkapı, Beyazıt-Edirnekapı geniş 
ana yollarını ağaçlamak, her gün on 
binlerce aracın ve yayanın geçtiği o 
anayolları yeşil gölgeli yüce ağaçlar-
la bezemek, hiçbir şehircinin aklına 
gelmemiştir. Bilmem neden?
Yine 1990 yılında çıkan bir ha-
bere göre, Sultanbeyli’de 583 
hektarlık ormanın, arsa açmak is-
teyenlerce yağmalandığı belirti-
lerek, ormanı çeviren tel örgüyü 
yıkan 17 kişi hakkında dava 
açıldığı ifade edilmişti. 
Yine aynı haberde Alemdağı Or-
man İşletme Müdürü Ahmet 
Başer, 1989 yılında kaçak 
yapılaşmalarla toplam 1.684 met-
rekarelik alanın işgal edildiğini 
söylemişti.

Yrd. Doç. Dr. Arif Kolay’ın İstanbul’un Yaşam Pınarı Çekmeköy isimli eserinden alınmıştır.8
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Süzülen bir ışık, ufak bir dokunuş, bir araya toplanmış 
detaylar ve anı ölümsüzleştiren fotoğraflar…

İlginç Fotoğraflar



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 an-
trenörüm Fikret Taşdemir’in 
yanında boks yapıyorum. 

Gelelim boksa başlama 
hikayene... Neden boks?
Aslında boks yapmaya 
başlamam kilo vermek iste-
memle başladı. Güvenilir bir 
aile dostumuz hocamı tavsi-
ye etti. Neden boks? Çünkü 
branş seçme hakkımı bokstan 
yana kullandım. Öğrenmeyi 
istediğim bir spor dalıydı. 

Kim keşfetti seni?
Ben antrenmanlarıma sıradan 
bir üye gibi devam ederken ve 
aklımda hiç dövüşmek yok-

ken bir gün hocam bana Şam-
piyon olmak ister misin? diye 
sordu. Ben de bu soru karşısın-
da hem çok şaşırdım hem de 
çok mutlu oldum. Çünkü ho-
cam gibi değerli ve başarılı bir 
insanın beni ilerde şampiyon 
olarak görmesi beni çok mut-
lu etmişti. Hem hocamın ye-
teneğine güvendiğim için 
hem de şampiyon olmayı 
tüm kalbimle istediğim için 
bu öneriyi hemen kabul et-
tim ve Fikret hocamla bir-
likte hiç vakit kaybetmeden 
çalışmalarımıza başladık.

İlk maçını 
hatırlıyor musun?
Elbette… O gün benim asla 
unutamayacağım ve boks 
kariyerimin başladığı gündü.

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

Rekor denecek bir 
sürede, 40 saniyede, 
rakibini nakavt ederek 80 
kiloda Avrupa Yıldız Kızlar 
Boks Şampiyonu oldun. 
Nasıl bir duygu Avrupa 
şampiyonu olmak?
Öncelikle ülkemizde bir 
kadın olarak başarımı or-
taya koyabildiğim için çok 
gururlandığımı ifade etmek 
isterim. Boks tüm spor alan-
ları gibi yoğun antrenman ve 
disiplin gerektiren bir branş. 
Elbette başarı basamaklarını 
tırmanırken, beni şampiyon-
luğa götürecek yolu inşa 
ederken tüm desteğiyle, her 
anımda yanımda olan biri var: 
Fikret Taşdemir. Minnettar-
lığımı nasıl ifade edebili-
rim bilemiyorum. Aslında her 
şeyi tek başıma başarmış gibi 
görünsem de her zaman ken-
di imkanlarıyla arkamda du-
ran, bu başarının mimarı ho-
cam Fikret Taşdemir’dir. Spor 
sadece düzenli çalışmayla 
başarı getiren bir alan değil. 
Yoğun bir motivasyonla ve 
size inanan deneyimli isimle-
rin cesaretlendirmesiyle zor-
lukları aşabiliyorsunuz. Şimdi 
Avrupa Şampiyonluğundaki 
duygularıma gelirsek herkes 
kendi hayatında bir alanda 
başarılı olmak ister. Benim 

Ringlerin yeni kraliçesi Çekmeköy’den... 
14 yaşında fazla kilolarından kurtulmak için spora yönelen 
Büşra Işıldar, kısa sürede azmi ve hırsıyla ringlerde fırtına 

gibi esmeye başladı. 40 saniye gibi kısa bir sürede 
rakibini nakavt ederek 80 kiloda Avrupa Yıldız Kızlar Boks 

Şampiyonu olan Büşra Işıldar ile birlikteyiz.
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boksa başlayana kadar hayatım-
daki başarı amacım okullarımı 
dereceyle bitirip iyi bir meslek 
sahibi olmak ve kendi ayak-
larımın üzerinde durmaktı. Boks 
dalında elde ettiğim dereceler 
benim için çok sürpriz başarılar 

oldu ve farkettim ki beni hayat-
ta en çok mutlu edecek başarı 
kaynağı boksmuş. Siz de takdir 
edersiniz ki Avrupa Şampiyon-
luğu benim için çok büyük bir 
başarıydı ama en büyük başarım 
olarak kalmayacak. Boksta ho-
camla olimpiyat vizesini al-
dığımızda ve orada dereceye 
girdiğimde bu benim için ve 
hocam için bizi çok çok mutlu 
eden bir başarı olacak.

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 bayan olarak neler 
söyleyebilirsin?
Aslında her zaman herkese 
anlattığımız gibi bokstaki şid-
det çerçevesi bir önyargıdan 
oluşmaktadır. Biraz araştır-

ma yaptığımızda branşlar 
içerisinde şiddet ve sakat-
lık skalasında boksun çok 
çok gerilerde olduğunu 
görmekteyiz. Eğer bok-
su gerçekten bilen, eğiti-
mini almış, sadece an-
trenörlüğünü değil bu 
işin okulunu okumuş bilir 
kişilerin yanında yapmayı 
tercih ederseniz aslında ne 
kadar zevkli ve insan bede-
nine dost bir branş 
olduğunu göreceksiniz.

Kendini frenlemeyi 
nasıl beceriyorsun? 
Trafikte, sokakta...
Günümüzde stres ve hayat 
kaygısının gittikçe arttığı 
yadsınamaz bir gerçek. İn-
sanların enerjilerini kana-

lize edebileceği, stres atacağı, 
gündelik yaşamın sıkıntılarından 
bir nebze olsun uzaklaşacak-
ları bir spor dalı ile uğraşma-
ları şart. Bu hem zihin hem de 
beden sağlığı için gerekli. Bu 
anlamda ben de en güzel spor 
branşlarından biriyle meşgul 
oluyorum. Dolayısıyla dışarıdaki 
huzursuzluk ya da gergin insan-
ların sebep olduğu tatsız-
lıklar beni etkilemiyor. Çünkü 
kendi içimde bir dünya kurdum 
ve bu dünyada hem sağlıklı, fay-
dalı 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 akti-
viteyle uğraş içerisinde olursanız aslında dışarıdaki 
sorunların sizi ne kadar az meşgul ettiğini görecek-
siniz.

Sence başarının sırrı ne?
Başarımın en temel sırrı deneyimli ve yüreklendirici 
bir hoca ile çalışmak ve bu işi çok isteyerek yap-
mak... Ekleyecek olursam hiçbir zaman desteği-
ni esirgemeyen annem. Disiplinli ve iradeli olmak, 
hocamın söylediklerini yapmak gibi şeyleri eklemi-
yorum çünkü bunlar ben ve benim gibi sporcuların 
asıl görevi olmalıdır. 

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

Boksa ne kadar daha devam etmeyi plan-
lıyorsun? Gelecekle ilgili hedeflerin neler?
Yakın zamandaki hedefim Rusya’da düzenlenecek 
olan Avrupa Şampiyonası. Uzun vadede ise 2024 
Olimpiyatlarında ülkemi temsil ederek olimpiyat 
şampiyonluğu başarısını hocamla birlikte elde et-
mek. Kendime gelecekle ilgili bir kısıtlama koymu-
yorum. Sağlığım el verdiği sürece her zaman boksa 
devam edeceğim.



Süper Amatör Lig 1. grubun 
şampiyonluk adayı takım-
larından Çekmeköy Beledi-
yesi Alemdağspor, sezonun 
ilk lig maçında Alemdağ 
Stadında Ayazağaspor’u 
misafir etti. Saha avantajını 
iyi kullanan Kırmızı Beyaz-
lılar, rakibini 6-1 mağlup 
ederek daha ilk haftada 
liderlik koltuğuna oturdu.

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ ALEMDAĞSPOR SEZONA 
FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Sezon hedefini 
Bölgesel Amatör Lig 
olarak belirleyen 
Çekmeköy Beledi-
yesi Alemdağspor 
ilk maçından galip 
ayrıldı.

Mücadeleyi Gökhan Dereli yöne-
tirken, Mehmet Taşdemir ve Mah-
mut Selim Mısır yardımcı hakem 
olarak görev yaptılar.

İlk dakikaları karşılıklı ataklarla 
başlayan karşılaşmada ilk yarıyı 
ev sahibi ekip penaltıdan Hakan 
Öztürk ve Recep’in golleri ile 2-0 
üstünlükle tamamlarken penaltı 
pozisyonunda Emre Yüksel kırmızı 
kart görerek Ayazağaspor’u saha-
da 10 kişi bıraktı.

İkinci yarıda fark açıldı

İkinci yarıya fırtına gibi giren Aydın 
Dursun’un talebeleri 52 ve 53.da-
kikalarda Tolga Öztürk’ün golleri 
ile skoru 4-0 yaptı. Oyuna sonra-
dan girerek skora etki eden Yusuf 
Güngördü ve Okan Karabıyık 
attıkları gollerle durumu 6-0 
yaptılar. Konuk ekip son bölüm-
lerde Mert Metin’in ayağından 
bulduğu golle maçın sonucunu 
belirledi: 6-1.

Farklı galibiyetle ilk haftadan 
zirvenin sahibi olan Çekmeköy 
Belediyesi Alemdağspor’a ligde 
başarılar diliyoruz.
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DİKKAT EKSİKLİĞİ/AŞIRI 
HAREKETLİLİK BOZUKLUĞU

Dikkatsizlik, aşırı hareketlilik, 
dürtüsellik…
Yukarıda yazılan kavramlar 
çocuğunuz veya kendiniz için 
uygun belirtiler olabilir mi? Eğer 
bu kavramlar sizin için yabancı 
gelmiyorsa sizleri dikkat eksikliği/
aşırı hareketlilik ya da diğer adıy-

la dikkat eksikliği/hiperaktivite 
(DEHB) bozukluğuyla tanıştırmak 
isterim. Muhtemelen sizler bu 
bozukluğun ne olduğunu az çok 
biliyorsunuzdur. Gelin bu ay bir-
likte ele alalım. 

Dikkat eksikliği/aşırı hareketlilik 
bozukluğunu (DEHB), bütün 
dünyada okul öncesi çocuklarını, 
okul çağı çocuklarını, ergenleri 
hatta yetişkinleri de etkisi altına 
alan; azalmış sürdürülebilir dikkat, 
artmış dürtüsellik ve aşırı hare-
ketlilik ile karakterize olan nörop-
sikiyatrik bir bozukluk olarak ele 
alabiliriz. 

Çocukluk döneminde DEHB tanısı 
alanların % 60 – 85’i ergenlikte bu 
bozukluğu yaşamaya devam eder-
ler. Daha da ilginci bu bozukluk bir 
çocukluk çağı bozukluğu olarak 
bilinse de % 60 kadarında yetişkin-
lik dönemine gelindiğinde de bu 
belirtilerin sergilenmeye devam 
edildiği gözlemlenmiştir.  Yani bu 
hastalığı yukarıda da yazıldığı gibi 
yaşam boyu süren bir nöropsiki-
yatrik bozukluk olarak ele alabiliriz. 

Bu bozukluğun 3 alt tipi mevcut-
tur:
• Dikkat eksikliğinin ön planda 
olduğu tip
•   Aşırı hareketlilik/dürtüselliğin ön 
planda olduğu tip
• Dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik 
ve dürtüselliğin bir arada bulun-
duğu karma tip.
 
Bütün bu yaşanan belirtiler 
gelişimsel düzeye göre uygun ol-
mayan, toplumsal ve okulla/işle ile 

ilgili etkinlikleri doğrudan olumsuz 
olarak etkiler. DEHB tanılı çocuk, 
ergen ve yetişkinler çoğunlukla 
sosyal ve kişiler arasındaki ilişkile-
rin yanı sıra akademik işlevsellikte 
de önemli düzeyde bir problem 
yaşamaktadırlar. 

Gelelim dikkat eksikliği kısmın-
da bu kişilerin neler yaşadığına. 
Çoğunlukla;
•   Ayrıntılara özen göstermez ya 
da okul çalışmalarında, işte ya da 
etkinlikler sırasında dikkatsizce 
yanlışlar yapar.
•   İş yaparken ya da oyun oy-
narken dikkatini sürdürmekte 
güçlük çeker.
•   Doğrudan kendisi ile 
konuşulduğunda dinlemiyor gibi 
gözükür.
•   Verilen yönergeleri izlemez; 
okulda verilen görevleri, sıradan 
günlük işleri veya işyeri sorumlu-
luklarını tamamlayamaz.
•   İşleri ve etkinlikleri düzene 
koymakta güçlük çeker. Örneğin, 
kullandığı gereçleri ve kişisel 
eşyalarını düzenli tutmakta zor-
lanır, dağınık ve düzensiz çalışır, 
zaman yönetimi kötüdür.
•   Sürekli bir zihinsel çaba gerek-
tiren işlerden kaçınır, bu tür işleri 

sevmez ya da bu tür işlere girmek 
istemez.
•   İşi veya etkinlikleri için okul ge-
reçleri, kalemler, kitaplar, cüzdan, 
anahtar… vb gibi gerekli nesneleri 
kaybeder. 
•   Dış uyaranlarla dikkati kolaylıkla 
dağılır.
•   Getir götür işlerini yapmak, ran-
devulara uymak, okulda verilen 
ödevi yapmak veya işte verilen 
görevi tamamlamak gibi günlük 
etkinliklerinde unutkanlık yaşar. 

Diğer yandan aşırı hareketlilik ve 
dürtüsellik kısımlarını da aşağıdaki 
belirtilerle ele alabiliriz: Çoğunluk-
la;
•   Kıpırdanır ya da ellerini veya 
ayaklarını vurur ya da oturduğu 
yerde kıvranır.
•   Oturmasının beklendiği durum-
larda oturduğu yerden kalkar. 
•   Uygunsuz ortamlarda ortalık-
ta koşturur durur, bir yerlere tır-
manır veya özellikle yaş ilerledikçe 
huzursuzluk hissi yaşayabilir.
•   Boş zaman etkinliklerine sessiz 
bir biçimde katılamaz, ya da sessiz 
bir biçimde oyun oynayamaz. 
•   Her an hareket halindedir. 
Örneğin, restoranlar, toplantılar, 
dersler gibi yerlerde uzun bir süre 

sessiz sakin duramaz, ya da böyle 
durmaktan rahatsız olur, başka-
larınca yerinde duramayan veya 
izlemekte güçlük çekilen kişiler 
olarak görülürler. 
•   Aşırı konuşur.
•   Sorulan soru tamamlanmadan 
yanıtını yapıştırır.
•   Kuyrukta beklemek vb gibi du-
rumlarda sırasını bekleyemez.
•   Başkalarının sözünü keser veya 
araya girer. Örneğin, konuşma-
ların, oyunların veya etkinliklerin 
arasına girer.

DEHB tanısı almak için yukarıda 
yazılanların hepsini yaşıyor olmak 
elbette gerekmez. Birkaç tane 
belirti bile çok önemli bir yere 
sahiptir. Bu nedenle kendinizde, 
çocuğunuzda veya ailenizde bu 
belirtilerden birkaçını gözlemli-
yorsanız en yakın zamanda bir 
psikiyatri uzmanına; eğer bu du-
rum çocuğunuzda var ise bir 
çocuk – ergen psikiyatri uzmanına 
başvurmaktan geri kalmamanızı, 
bununla birlikte psikolojik destek 
noktasında bir psikologla da 
çalışabileceğinizi aklınızdan çıkar-
mamanızı öneririm. 

İçinizdeki çocuğa iyi bakın…



Crocus Pulchellus 
Güz Lalesi 
(Güz Çiğdemi) 

İsimlendiren: Herbert

İlk örnekleri muhtemelen 
1830 yılında Montbret 
tarafından, neresinden olduğu bilin-
memekle birlikte İstanbul’dan, sonbaharda 
toplanmıştır. 1841 yılında bu örneklerin 
bitki bilim dünyası için yeni bir tür 
olduğu tespit edilmiş ve tür 
Herbert tarafından isim-
lendirilmiştir. İstanbul’da 
sonbaharda açık mavim-
si-morumsu renkte çiçekler 
açan güz lalesi, orman 
açıklıkları ve nemli çalılıkları 
süsler. Bulunduğu yerlerdeki 
popülasyonları çok zengindir. 
Son yıllarda yine sonbaharda 
çiçek açan ve yeni bir tür olarak 
isimlendirilen Crocus İbrahimii’ye 
benzer. Ancak ondan belirgin özel-
liklerle ayrılan Crocus İbrahimii İstan-
bul’un Avrupa yakasında ve Trakya’da 
Yıldız Dağlarında doğal olarak yetişir. 
Crocus pulchellus ise Anadolu yakasında 
yayılış gösterir. İlginç olan bu iki türü 
aslında İstanbul boğazı ayırmaktadır. 
Aynı durum İstanbul kardeleni ve Melez 
kardelende de yaşanmaktadır. Melez 
Kardelen İstanbul’un Avrupa yakasında 
ve Trakya’da yayılış gösterirken, İstan-
bul kardeleni Anadolu yakasında yetişir. 
Türkiye’de İstanbul, Bursa, Balıkesir 
illerinde, ayrıca Balkan ülkelerinde 40-
1500 m. yüksekliklerde yetişen bir çiğdem 
çeşididir. 

Çiçeklenme zamanı: Eylül-Ekim

Çekmeköy’ün Kır Çiçekleri isimli eserden alınmıştır.

Hypericum Cerastoides 
(Küçük Kantaron) 

İsimlendiren: Robson
 

İlk örnekleri İstanbul, Üsküdar ilçesi Bulgur-
lu Dağı’ndan d’Urville, İstanbul’un Avrupa 

yakasından Olivier & Brugule’re tarafından 
toplanmıştır. Campylopus cerastoides olarak 

Spach tarafından 27 Haziran 1936 tari-
hinde bilim dünyasına tanıtılmıştır. Daha 

sonra 1967 yılında Hypericum cinsinin 
revizyonunu yapan Robson tarafın-

dan Hypericum cerastoides olarak 
yeni ismi belirlenmiştir. Bu isim, 

günümüzde bu türün geçerli 
adıdır. Erken ilkbaharda açıklık 

alanlarda küçük sarı yastıklar 
şeklinde İstanbul tepeleri-

ni süsleyen bu tür, tıbbi bir cins olan 
Hyericum cinsine aittir. Antidepresan 

olarak kullanılan Hypericum türleri 
üzerinde çok sayıda kimyasal ve 

biyoaktivite çalışmaları yapılmak-
tadır. Ülkemizde sadece İstanbul ve 
Balıkesir illerinde yetiştiği kayıtlı 
olan tür, Türkiye dışında Bulgar-
istan ve Yunanistan’da yetişmek-
tedir. Türün Çekmeköy ilçesindeki 

yayılış alanları korunmalıdır. 
İlçenin biyoçeşitliliğinin önemli bir 

türüdür.
 

Çiçeklenme zamanı: 
Mart-Nisan 

Çekmeköy’ün        Kır Çiçekleri
Kır Çiçekleri Kır Çiçekleri
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TÜRKİYE’Yİ GEZİYORUZ…

Yola Çıktım Mardin'e

Yola çıktım Mardin'e
Düştüm senin derdine
Mevlam sabırlar versin
Yarini yitirene

Estel Midyat arası
Sevdan başım belası
Senin baygın gözlerin
Merhem yürek yarası

Estel yolun yarısı
Yandı başım arası
Bana gurbet gezdirir
Kırk bin başlık parası

MARDİN İSMİ NEREDEN GELMEKTEDİR?
Mardin isminin şehre verilmesiyle ilgili birçok rivayet mevcut olup 

ismin nereden geldiğiyle ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. 
Tarihi kaynaklarda şehrin isminin Merdin, Merdo, Marda, Maridin 
ve Mardin olarak geçtiği bilinmektedir. İsmin nasıl konulduğuy-
la ilgili en yaygın rivayetlerden biri; İran hükümdarlarının hasta 

oğlunu bu yöreye getirdiği ve bölgeye oğlunun ismini vermesiyle 
şehre Mardin denildiğidir. 

DEYRULZAFARAN 
Yerli-yabancı birçok turistin akınına 
uğrayan Deyrulzafaran, Mardin’in 
başlıca yapıtlarından biri olarak 
gezilecek yerler listesinin başında 
yer alıyor. 5. yüzyıldan başlayarak 
18. yüzyıla kadar çeşitli eklentilerle 
günümüzdeki halini alan manas-
tır, milattan önce Güneş Tapınağı, 
daha sonra Romalılar tarafından 
kale olarak kullanılan bir kompleks 
üzerine inşa edilmiş ve kale manas-
tıra çevrilmiştir. Bu sebeple tarih 
boyunca sırasıyla Mor Şleymun 
Manastırı, Mor Hananyo Manas-
tırı, Deyrulzafaran olarak anılmıştır. 
Dağlarda yetişen safran çiçekleri-
nin inşa sırasında renk vermesi için 
sıvaya katılmasıyla tarihi yapının adı 
günümüz haliyle Deyrulzafa-
ran (Safran Manastırı) olmuştur. 
Anadolu’daki ilk kiliselerden biri 
olan Deyrulzafaran, Aramice dili-
ni öğreten dini bir merkez olması 
sebebiyle hala önemini korumak-
tadır. Taş nakışlar, kubbeler, kemerli 

sütunlarındaki ayrıntılarla dikkat 
çeken manastır, küçük tapınağın 
hemen üzerinde 7 tane mezar 
odası, 52 tane Süryani metropolit 
ve patriğin mezarını bulunduruyor. 
Mardin’in büyülü havasıyla bütün-
leşen, görülecek ve anlatılacak çok 
ayrıntıyı içinde muhafaza eden 
manastırı gezmek aşağı yukarı 
bir saat sürüyor. Manastırı rehber 
eşliğinde ve grup şeklinde gezmeye 
imkan tanınıyor. Ayrıca dini eğitim-
ler devam ettiği için bazı odaların 
görülmesine izin verilmiyor. Avluda 
eski döneme ait araç-gereçler ser-
gilenirken birçok kitap basımının 
gerçekleştirildiği manastırın bir 
odasında da matbaanın parçaları 
ziyaretçilere sunuluyor. İçeriyi 
gezerken Süryanilerin hala kul-
landığı Arami alfabesiyle oluşturul-
muş yazıları görmek mümkün. 
Tarihi yapı, dünyanın her yanına 
dağılmış Süryaniler tarafından hala 
sıkça ziyaret ediliyor.



Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz Fatma Talip 
Kahraman Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi’nde öğrencileri 
selamladı.
 

Eğitim öğretim yılı içerisinde çeşit-
li programlarda okulları ziyaret eden 
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz, bayrak törenlerinde öğrenciler 
ve öğretmenlerle buluşuyor. Çekmeköy 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş’ın 
eşlik ettiği Fatma Talip Kahraman  Kız 
Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bayrak 
töreninde selamlama konuşması yapan 
Başkan Poyraz, öğrencilere, velilere ve 
eğitim kadrosuna başarılar diledi.

Başkan Poyraz 

ÖĞRENCİLERLE BULUŞUYOR… 

Gezi Haber
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NOTUNUZU ALMAYI UNUTMAYIN!
Mardin Kalesi, Fafih Kalesi, Kasımiye Medresesi, Gırnavaz Höyüğü, 
Şeyh Çabuk Camii, Şeyh Mahmud Türki Camii, Aznavur Kalesi, 
Kırklar Kilisesi, Mardin Müzesi, Latifiye Camii, Gazipaşa İlköğretim 
Okulu, Ulu Camii, Kayseriye Pasajı, Radviyye Hamamı, Ulu Cami 
Hamamı, Bakırcılar Çarşısı, Revaklı Çarşı, Zinciriye Medresesi, Surur 
Han, Tarihi Postane Binası, Şehidiye Medresesi, Germ-i Ab Kaplı-
cası, Rabbat Kalesi, Merdis Kalesi, Sabancı Mardin Kent Müzesi, Ha-
tuniye Medresesi, Savurkapı Hamamı, Melik Mahmut Camii, Artuklu 
Kervansarayı, Ceviz Çeşmesi, Meryemana Kilisesi ve Patrikhanesi, 
Firdevs Köşkü, Deyrulzafaran Manastırı, Kırklar Kilisesi, Dara Antik 
Kenti, Dara Ören Yeri, Mor Yakup Manastırı, Zeynelabidin Türbesi, 
Beyaz Su Mesire Alanı, İzozoel Kilisesi, Deyrulumur Manastırı, Mid-
yat Konuk Evi, Gelüşke Hanı, Gümüşçüler Çarşısı, Estel Hanı, Ab-
dullah Bey Konağı, Savur Kalesi ve Midyat’ı görmeden DÖNMEYİN…

KİTEL RAHA
Malzemeler: 1 bardak çiğ simit, 2 bardak köftelik 
ince bulgur, 150 gr çiğ köftelik yağsız kıyma, tuz, 1 
tatlı kaşığı biber salçası ve su. 

İç Malzemeler: 400 gr orta yağlı kıyma, 3 adet orta 
boy kuru soğan, yarım demet maydanoz, 1 kaşık 
pul biber, tuz ve 1 avuç ceviz içi. 

Yapılışı: Çiğ simidi 1 bardak su ile ıslatıp 15-20 da-
kika kadar bekletelim. İç malzeme için yağlı kıyma 
ile ince doğranmış kuru soğanı 20 dakika suyunu 
çekene kadar pişirelim. Üzerine maydanoz, ba-
haratlar, tuz ve ceviz içini ekleyerek soğumaya 
bırakalım. Islattığımız   çiğ simidin üzerine diğer 
köftelik bulguru, yağsız kıymayı, salça ve tuzu 
ekleyerek 15-20 dakika hamur özleşinceye kadar 
azar azar su alarak iyice yoğuralım. Açtığımız ha-
mur kıvamını alınca ceviz büyüklüğünde parçalar 
koparıp yuvarlayalım ve parmağımızla ortasını de-
lerek genişletelim. Köfte hamurumuz fincan şek-
linde açıldığında içerisine soğumuş olan iç malze-
meden 1 kaşık doldurarak kapatıp yassılaştıralım. 
Tenceremize bol su koyup 1 çay kaşığı tuz ile suyu 
kaynatalım. İçerisine köfteleri teker teker atarak 
8 dakika kadar haşlayalım. Üzerine sos olarak; 2 
diş dövülmüş sarımsak, 1 kaşık ince kıyılmış may-
danoz, 1 kaşık domates salçası, tuz, karabiber ve 
zeytinyağını karıştırıp servis anında köftelerimizin 
üzerine dökelim, afiyet olsun…

DARA ANTİK KENT
Mezopotamya’nın yanı başın-
da tarihle günlük yaşamın 
iç içe olduğu bir yaşam 
sürülüyor bu topraklarda… 
Doğa Roma İmparatorluğu 
döneminde kale, sur, sarnıç, 
tiyatro ile büyüleyici garnizon 
şehri Dara Antik Kent’in içinde 
yaşayan köylüler evlerini dört 
bir yanından tarih fışkıran 
Oğuz Köyü’nde konum-
landırmış. Bir zamanlar 
medeniyetlerin savaşlarına 
tanıklık eden kent şimdil-
erde gizemli atmosferiyle 
yerli yabancı turistlerin akını-
na uğruyor. Gizemli olması 
kentin tamamının keşfedile-
memesinden kaynaklanıyor. 

Kireçtaşı ana kaya üzerine 
kurulmuş antik kentin gün 
yüzüne çıkarılmış kalıntıları 
içinde kilise, kaya mezarları, 
mağara evleri, saray, çarşı, 
zindan, tophane ve su ben-
di açıkça görülüyor. Tarih 
boyunca kentin zenginliklere, 
savaşlara ve ibadetlere ev sa-
hipliği yaptığına dair figürlere 
rastlamak mümkün. Türki-
ye’nin belki de en büyük kültür 
miraslarından biri olan Dara 
Antik Kenti, kazı çalışmalarının 
hızla devam etmesi ve şeh-
rin tamamının gün yüzüne 
çıkarılması gereken gerçek bir 
hazine…

YÖRESEL MUTFAK LEZZETLERİ
Kendine has mutfak kültürüyle Mardin’in en 
meşhur lezzetleri; kibbe, irok, ikbebet, soğan ke-
babı, kuzu çevirme, kitel raha, semburek, zerde, 
kahiyat, kaburga dolması, keşkek, cevizli sucuk, 
etli dolma, dodo, firkiye, kiliçe, alluciye, accin, 
harire tatlısı, zingil ve tabi ki kokusuyla mest eden 
mırra olarak sıralanabilir…

MARDİN HATIRASI
Mardin’i hatırlatacak yöresel hediyelik eşyalar; 
gümüş işleme ürünleri, bakır kaplar, takunya, cev-
izli sucuk, badem şekeri, sabun, peksimet, leblebi, 
çörek, Süryani şarabı olarak sıralanabilir. 

Sultan Kösen – Melih Selçuk – Murat Kurşun  
Ekrem Dağ – Metin Milli – Selim Akgül

MARDİNLİ ÜNLÜLERİMİZ

Aziz Sancar

Berdan Mardini 

Betül Mardin



Köşe Yazısı Köşe Yazısı
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KAPSAiSiN
KIRMIZI GÜÇ:

Betül Ceylan
Diyetisyen/ Beslenme Uzmanı
INSTAGRAM: dytbetulceylan
www.betulceylan.com

Kapsaisin, acı biberden 
elde edilmektedir 
ve kırmızıbibere acı 
özelliğini veren 
maddedir.

Acı biberde bulunan kapsaisin, büyük aktif bir bileşiktir; ağrılı iltihap, 
romatoidartrit, alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıkların 
tedavisi de dahil olmak üzere birçok fayda sağlar. Ayrıca, kapsaisinin 
etkili bir anti-kanser ajanı olduğunu kanıtlanmıştır. Bununla birlikle kilo 
kaybına olan faydaları da birçok araştırmaya konu olmaktadır.

NEDİR BU KAPSAİSİNİN FAYDALARI?
Enerji harcamasını artırıp 
enerji alımını azaltır.
Yapılan araştırmalarda düzenli 
kapsaisin tüketimi enerji harca-
masını günde ortalama 50 kalori 
artırdığı belirlenmiştir.

İştahı baskılar, 
enerji alımını baskılar.
Açlık-tokluk dengesinde mak-
robesin alımını değiştirir. Yapılan 
çalışmalar; diyetle alınan kapsaisin 
ilavesinin tokluk sağlayıp yeme 
isteğini azalttığını gösterir.

Abdominal yağ dokularının 
yıkımına yardımcıdır.
Çalışmalarda düzenli kapsaisin 
tüketiminin enerji harcamasını 
artırmaya bağlı olarak enerji 
alımını azaltıp lipid oksidasyonunu 
artırmasına, abdominal yağ doku-
larının yıkımına yardımcı olduğu 
bulunmuştur.

Performansı artırır.
Farelerde yapılan bir çalışmaya 
göre kapsaisinin egzersiz per-
formansını geliştirdiği ve fiziksel 
yorgunluğu azalttığı belirlenmiştir.

Vücuttan toksin atımına 
yardımcıdır.
Yapılan çalışmalara göre kan-
ser üzerine de etkisi olduğu be-
lirlenmiştir. Kanser hücrelerinin 

Pulbiberin en çok yakıştığı tarif:
•	 Kabaklı Cacık

•	 2 adet kabak 

•	 1 kase yoğurt

•	 1 çay kaşığı pulbiber

•	 1 tutam dereotu

•	 Buz

Yapılışı:
Kabakları iyice yıkayıp rendeliyoruz. 
Ardından tavada kendi suyuyla sotele-
yerek 15 dk pişriyoruz. Ateşten alıp 
soğumasını beklerken dereotunu ince 
ince kıyabilirsiniz. Yoğurdun içine 
pulbiber ve dereotunu katıp iyice 
karıştırıyoruz. Soğumaya bıraktığımız 
kabağı da içine karıştırabilirsiniz. Sonra 
içine bol bol buz… Afiyet olsun ☺

DNA’ya bağlanmasını önlediği, 
kötü hücrelerin ölümüne neden 
olduğu gösterilmiş ve buna göre 
potansiyel anti kanser ilaç olarak 
kullanılabileceği belirtilmiştir. Acı 
yemek kanseri iyileştirir anlamına 
gelmez fakat kanserden korun-
madaki etkisi çoktur.

Kolesterolü düşürür, kalp 
sağlığını destekler.
Yapılan bir araştırmaya göre kap-
saisin tüketiminin yüksek koles-
terole sahip bünyelerde kandaki 
lipoproteinleri güçlendirdiğini ve 
kolesterol düşürücü etkiye yol 

açtığını ortaya koymaktadır. Kap-
saisin kolesterol emilimini azal-
tarak fazla kolesterolün bünyeden 
atılmasına yardımcı olur. Kısaca 
düzenli acı biber tüketimi koles-
terolü sağlıklı bir seviyede tutmaya 
yardımcıdır.

Kan şekerini olumlu etkiler.
Öğün içerisinde tüketildiği zaman 
kan şekerini olumlu etkileyip di-
yabet hastalarının öğünlerinde 
daha az insülin kullanmasını sağlar.

Kan dolaşımını hızlandırır.
Kapsaisin sindirim sisteminizi 

uyararak kan dolaşımınızın hızlan-
masını sağlar. Bu özellikle kronik 
hipertansiyon hastalarının acı bi-
ber tüketerek kan dolaşımlarını 
düzeltebileceğini gösterir.

Sindirime yardımcıdır.
Araştırmalara göre acı biber ye-
menin mide ve bağırsaklardaki 
antioksidan enzimler üzerinde-
ki etkisi incelenmiş ve sonuca 
bakıldığında kapsaisinin bu en-
zimlerin çalışmasını güçlendirdiği 
ve sindirimi kolaylaştırıp mide ve 
bağırsakları koruduğunu belirt-
miştir.

Dikkat etmemiz gereken nokta: 
Kırmızı Biber 
Tüketimindeki Porsiyon
Zaman zaman toplumda hızla yayılan pulbiber 
ve zayıflama ilişkisi yüzünden kaşık kaşık pul-
biber yiyenler ve mide problemleri yaşayanlar 
oluyor. Hiçbir besin mucize değildir. Pulbi-
berdeki kapsaisin sadece doğru porsiyonlarda 
tüketirseniz metabolizmanızı sağlıklı bir şekilde 
hızlandırır.

Yemeklerde, salatalarda ve yoğurtlarda kul-
lanabilirsiniz. Ama ölçü konusunda dikkatli 
olmalısınız.

Aşırı pulbiber tüketimi;
Mide duvarınıza zarar verebilir ülser, gastrit ve 
mide gibi rahatsızlıklara sebep olabilir.
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HÜSEYİN SU İLE YAZMAK 
VE ÖYKÜ ÜZERİNE SÖYLEŞİ

H
üs

ey
in

 S
u

Yaşama katlanabilmenin yegane yolunun öykü okumak olduğunu söylerler. 
Hüseyin Su da öykü yazarak insana ve insanın duygularına dokunmaya 
çalışan kalem ustalarından. Modern ve gelenek çatışması, ruhsal bunalımlar, 
manevi zenginlikler, aile dramlarını konu edinen öykülerini şiirsel bir söylem 
ve gözlemci bir bakış açısıyla zenginleştiren yazar, okuduklarının yazma duy-
gusunu tetiklediğini ifade ediyor. Hem kişisel birikimin hem de dil ve kültür 
birikiminin hikaye yazımındaki önemine dikkat çeken Hüseyin Su ile öykünün 
dehlizlerine indiğimiz bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Kendinizden bahseder misiniz, 
Hüseyin Su kimdir?
Kitap sayfalarında, kalem izlerinde, f 
klavye başında ve kitaplarının arasında 
kâğıt ve mürekkep kokusunu soluyarak 
yaşamayı seven bir insan. Sosyal hayatı 
da böyle kitaplara göre yaşar. Kendi kimlik 
numarası olmayan biri olduğundan hep 
başka bir insanın (İbrahim Çelik’in) kim-
liğiyle yolculuk yapan, gittiği yerlerde de 
aynı kimlikle dolaşıp konaklayan bir yurt-
taş. İki isimle çağrılmaya alıştı yaklaşık kırk 
yıldan beri. Akrabalarının, komşularının, iş 
arkadaşlarının çoğu yarım yüzyıldan beri 
birlikte oturup kalktıkları, yiyip içtikleri, 
sohbet ettikleri hâlde onu hiç tanımaz-
lar. Yalnızca kullandığı emanet kimliği-
nin çizdiği fotoğrafla tanırlar. Bir akrabası, 
onun yazar olduğunu bilmediğinden, ‘’Sen 
neden böyle sürekli dergiler çıkartıp her-
kesin kitaplarını yayımlayıp duruyorsun?’’ 
diye sormuştu da o da ‘memleket için’ 
diye cevap vermişti. Bir de şu var tabiî; onu 
tanıyanların çoğu da kimliğini taşıdığı in-
sanın kim olduğunu bilmezler. Bu nedenle 
dostlarına birbirlerini tanıştırdıkları da olur 
bazen; hep gülümsemelere neden olsa 
da. Böyle olmakla birlikte, zaman zaman 
bazı küçük şikâyetleri olmakla beraber 
birbirleriyle önemli bir geçimsizlikleri-
nin olduğunu söyleyemeyiz. Yine de bazı 
durumlarda birbirlerine yük olduklarını, 
sıkıntı verdiklerini düşündükleri oluyor. 
İnsan hâli, iki kişinin birlikte yaşadığı bir 
yerde bu kadar da olacak elbette.

Birçok okuyucunun duygu ve 
düşüncelerine öykülerinizle do-

kunabiliyorsunuz. Bu da ‘Hüseyin 
Su bu kadar güzel öyküleri nasıl 
yazıyor?’ sorusunu akıllara ge-
tiriyor. Bizlere öykülerinizi nasıl 
yazdığınızdan biraz bahseder 
misiniz? 
Dokunabiliyorsak insana ve insanın 
duygularına ne güzel. Teşekkür ederim. 
Her yazar mutlaka sadece bu sonucu 
elde etmek için yazar. Ne kadar yazarsak 
yazalım, eğer aldatmıyorsak kendimizi, 
bu sonuca ulaştığımızdan hiçbir zaman 
emin olamayız. Fakat yine de mütemadi-
yen ararız. Mutlaka yazdıklarımızdan daha 
ileride bir yerde olduğunu düşünürüz o 
dokunuşun ve tabiî bir gün onu yakalaya-
cağımızı... Elimden geldiği kadar çok oku-
yarak yazmaya çalışıyorum. Çeşitli ne-
denlerle eğer okumayı azaltırsam, yazma 
güvenim ve cesaretim de sarsılıyor. Benim 
için okumakla yazmak arasında böyle bir 
ilişki var. Yani, okuduklarım, yazma duygu-
mu tetikliyor. Yazılacak öykü bir türlü 
kendisini hissettiriyor, düşündürtüyor. Bu 
noktadan sonra siz onun izini takip edi-
yorsunuz. Yukarıda, kalemin izinde yaşıyor, 
dediğim de budur. Yazacağınız konuyu, 
sorunu, düşünceyi hissettiğinizde, fark et-
tiğinizde artık onunla dolaşmaya başlıyor-
sunuz. Bir öyküye dönüşmesi bazen çok 
uzun zaman alabiliyor. Ete kemiğe bürün-
mesi gerekiyor. Zamana, mekâna, kişilere 
ve en önemlisi de iyi kötü, acı tatlı, sıcak 
bir ‘hayata’ ihtiyacı oluyor öykünün. Sizin 
‘dokunuş’ dediğinize tam olarak burada 
ihtiyaç var. Ben buna, edebiyatın hayata 
değmesi, diyorum. Bu değmeyi sağlaya-
madığımızda, yazdıklarımızın pek bir 



10
8

10
9

E
ki

m
 2

0
18

E
kim

 2
0

18

karşılığı da olmuyor. Bir öykünün 
hayatiyetini sağlayan en ince 
damar budur. Geriye kalan bütün 
unsurlar, gereksiz olmamakla bir-
likte bunu tamamlamaya, etkisini 
çoğaltmaya yarar. Öykü ilerle-
dikçe yazmak istediğimiz hayat 
da biçimlenir. Ekleriz, çıkartırız, 
yeniden yazarız, yeniden çıkartırız. 
Bittiğine inandığımızda sıkıntımız 
dağılır, bir ferahlık hâli yaşarız. 
Böyle bir şey işte…

Tüneller (1983), Gülşefdeli 
Yemeni (1998), Ana Üşümesi 
(1999), Aşkın Hâlleri (1999) 
gibi çok değerli öykü ki-
taplarınız var. Fakat daha 
sonra öyküye uzun bir süre 

ara verdiniz. Sizi bu tercihe 
iten sebepler nelerdir?
Öykü okumaya ve yazmaya ara 
vermedim, veremem. Elimden 
geldiği, şartlarımın elverdiği kadar 
okumaya ve yazmaya gayret ettim. 
Uzun zaman öykü kitapları yayım-
lamadığımı söylemek istiyorsunuz 
sanırım siz de. Doğru, yaklaşık on 
sekiz yıl öykü kitabı, on iki, on üç 
yıl kadar da deneme, inceleme 
kitaplarımı yayımlama imkânım 
olmadı. Bu bilinçli bir tercih değil-
di, içinde bulunduğumuz şartların 
zorunluluğuydu. Bildiğiniz gibi iki 
dergi, bir de yayınevinin sorumlu-
luğu vardı üzerimizde. Elbette bu 
gerekçeler de yazdıklarımızı uzun 
zaman yayımlamamamızı ma-

zur gösteremez. Bir itidal çizgisi 
izleyebilir, hep kendimizden çal-
mamamız gerekirdi. Zaman geçip 
giderken normal olan da böyle ol-
masıydı. Doğru bildiklerini, farkın-
da olmadan yanlış yapabiliyor 
insan bazen, hatta çoğu zaman. 
Sizin iyi niyetli olmanız da sonu-
cun yanlış olmasını değiştirmeye 
yetmiyor. Bizimki de aşağı yukarı 
böyle oldu. Belki de hayırlı oldu, 
bilemeyiz. Geriye dönüp bakınca 
insan bir kırıklık hissediyor şüphe-
siz ama sizin de bildiğiniz gibi 
geçmişin telafisi pişmanlık duy-
makla mümkün değil bu hayatta. 
Düş de geleceğe dair kurulmuyor 
mu zaten? Umarım bundan son-
ra ömrümüz oldukça hayatımızda 
boşluklar bırakmadan yazmaya ve 
yaşamaya devam ederiz. 

Yazı konusunda oldukça 
verimli bir kalemsiniz. Şöyle 
bir baktığımızda farklı 
birçok     tarzda eser kaleme 
almışsınız. Hüseyin Su han-
gi türe kendini daha yakın 
hissediyor?
Geçenlerde bir söyleşi sırasında da 
dile getirmiştim; gerçekten ‘velut’ 
bir kalem değilim. Tevazu olsun 
diye söylemiyorum bunu, değilim. 
Hem zor hem de az yazan biriyim. 
Sular seller gibi yazan yazarlara da 
hep imrenirim. Hem yazı dışında 
birçok meşguliyetim de çok oldu 
bugüne dek. Dolayısıyla yazıya ye-
teri kadar zaman ayıramadım. Son 
bir iki yıldan beri kısmen değiş-
ti bu durum. Birikmiş dosyaları 
ardı ardına yayımladığımız için 
öyle bir izlenim verdik galiba. Son 
birkaç yıldan beri yayımladığımız 

Geçmişin 
telafisi 
pişmanlık 
duymakla 
mümkün değil.

kitaplar, büyük oranda on, on 
beş yıl içinde yazılanlar. Takvim 
Yırtıkları’nın yazılışı daha da eski 
yıllara uzanıyor. Aslında yazdığım 
edebî türler çok sayıda değil. Asıl 
yazar kimliğimizi öykü türünün 
oluşturduğunu düşünüyorum. 
Öykülerin dışında ise düşünce 
yazıları var. Bu yazılar deneme 
türünde kabul ediliyor. Bir de ‘in-
celeme’ diyebileceğimiz yazılar 
yazdık ki bunlar da daha çok 
öykünün sorunları, tarihi, öykü 
yazarlarının eserleriyle ilgili. Bun-
lara ‘eleştiri’ demem ben. Birkaç 
kitap içinde ‘öykü okumaları’ 
başlığıyla yayımladım. Günlük, 
gezi gibi türlerde de yazdım ama 
bunlar yazdıklarımın genelini be-
lirleyici değil. Roman, şiir, eleştiri 
gibi türleri denemedim. Eleştiri-
ye en yakın duran yazılarım belki 
değiniler, tartışmalar sayılabilir. 
Bu çerçeveden topluca bakınca 
yazdıklarımıza, öykü türüne ve 
denemeye daha yakın durduğu-
mu söyleyebiliriz.

Öykülerinizde; “aile dram-
larını, kuşak ve cinsiyet 
çatışmalarını, içsel huzur-
suzlukları, ruhsal boşluk-
ları, kimlik sorunlarını” 
işlediğinizi görüyoruz. Hü-
seyin Su öykülerinin konu-
larını nasıl seçiyor? 
Evet, öykülerimiz üzerine 
aşağı yukarı böyle benzer şey-
ler söyleniyor. Bir edebî metin, 
okurlar, eleştirmenler ve in-
celemeciler tarafından okun-
duğunda hem algılanışı hem de 
yorumlanışı itibariyle yazarda-
ki karşılığına her zaman bire-
bir denk düşmeyebiliyor. Ayrı-
ca, eninde sonunda yazılanı, 
söyleneni bazı sınırlarla, tanım-
larla anlamaya çalışıyor ve yo-
rumluyoruz. Ben buna, okurun, 
eleştirmenin, inceleyen kişi

EDEBİYAT VE 
SANAT ESERİNE 
MALUMATLA 
YAKLAŞILAMAZ

Röportaj
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nin edebiyat eserini tamamlaması, 
diyorum. Zira yazar, bu tanımların, 
yorumların hiçbirisini düşünmeden 
yazıyor mutlaka. Dolayısıyla doğ-
ru da bulsa yanlış da bulsa kendi 
eseri üzerine yazılan, söylenen bu 
tür düşüncelerden, eleştirilerden 
yararlanabilir, yeni şeyler öğrene-
bilir. Bizim için de böyle şüphesiz. 
Öncelikle, sizin de söylediğiniz gibi 
yazmaya başlamadan önce tam 
anlamıyla bir ‘konu’ seçmiyoruz 
çok somut, hatta ‘yaşanmış’ bir 
olayı, durumu, düşünceyi de yaz-
sak bile. Şu konuyu yazayım, diye 
oturan ve bir öykü yazan yazar ne 
yapabilir bilemiyorum. Dünyaya, 

insana dair bir durumun, hâlin 
veya gözlemlediğiniz bir izlenimin 
sizdeki etkisi, sizi yazmanız için 
dürtüyor ve siz de onu yazıyor-
sunuz. Yazdıklarınızın okurları, 
eleştirmenleri, incelemecileri tak-
dir ederken veya tenkit ederken 
‘aile, kuşak, cinsiyet, huzursuzluk, 
boşluk, kimlik’ vb. tanımlarla, tas-
niflerle anlamaya ve yorumlama-
ya çalışıyorlar. Yazar da genellikle 
bunların çoğunu sonradan dönüp 
okuduğunda fark ediyor. Sanırım 
yazarın, yazdıklarını ‘seçimi’ aşağı 
yukarı böyle beliriyor. Başka türlü 
de olabilir mi, bilemiyorum. 

Öykü yazmaya meraklı 
fakat okumaya nereden 
başlayacağını bilmeyen bir 
okura Batı edebiyatından ve 
Türk edebiyatından kimleri 
okumasını tavsiye edersiniz?
‘Kimi ve neleri okumalı?’ sorusunun 
doğru ve genel bir cevabı yok, ne 
yazık ki yok... Okumak, bu kadar 
düz bir çizgi üzerinde seyreden 
eylem değil. Hemen her zaman 
derin vadilerden geçerek, yüksek 
tepelerden aşarak gelişir oku-
mak eylemi eğer ciddi bir ‘okur’un 
okuma eyleminden söz ediyor-
sak. Temelde önemi itibariyle asıl 
olan ‘okumak’ olsa da bir okurun 

‘okuması’ ile bir yazarın ‘okuması’ 
farklıdır. Bir yazarın mutlaka çok iyi 
okuması gerekir ama iyi bir oku-
run mutlaka yazması gerekmey-
ebilir. Okumak, okurun veya okur 
adayının ilgisinin, bil-
gisinin, okumak eylemini nasıl an-
ladığının düzeyiyle çok yakından 
ilgilidir. Sizin okuduğunuzu be-
nim, benim okuduğumu da sizin 
okumanız gerekmeyebilir. Neden 
gereksin ki... Bir öykü yazarının, 
öykü eleştirmeninin ‘okuması’ da 
çoğu okurun öykü okurluğundan 
farklıdır. Aynı durumu şiir, şair, 

roman, romancı, bilim ve bilim 
insanı için de düşünebiliriz. Oku-
maya yeni başlayan biri için de en 
önemli husus eskilerin tabiriyle 
‘istidadına’ bağlıdır. Yine de genel 
olarak yazmak isteyen bir insan için 
belki şunlar söylenebilir: Önce-
likle okuduğu, yazdığı dile dair bir 
dil bilinci, dil zevki, dil kültürü, dil 
hassasiyeti edinmeli. Bunu da ken-
di dilinde yazılan en güzel edebî 
eserleri iyi okuyarak elde edebilir. 
Dilini önemsemeyen, ihmal eden 
bir yazar, yazdığı ne kadar satarsa 
satsın, geleceğe kalacak önem-
li eserler veremez. Yazdığı edebî 
türün özelliklerini, tarihsel serüve-
nini, birikimini çok iyi bilmeli ve 
önemsemeli. Örneğin Türk ve dün-
ya öyküsünün birikimini bilmey-
en, özümsemeyen bir öykücü 
yüzeysel kalacaktır. Çünkü edebi-
yat ve sanat eserine, malumatla 
yaklaşılamaz ve yazılamaz. Mau-
passant’ı, Anton Çehov’u, Ömer 
Seyfettin’i, Sabahattin Ali’yi, Sait 
Faik’i vb. öykücüleri ve birikimler-
ini bilmek, okumak gerekir. Şiirde, 
romanda ve elbette düşüncede de 
böyledir. Unutmamalıyız; bir yazar, 
her okurdan daha çok ‘birikime 
yaslanmak’ zorundadır. 

Öykü tarihimize bakınca, 
bugüne dek yazılan öykü-
lerden hareket ederek öykü 
türü ve Türk öykücülüğü 
hakkındaki düşünceleriniz 
nelerdir?
Edebiyat tarihimizdeki evrilme 
ve kırılma süreçlerini ayrı tutarak, 
genel olarak öykümüzün biriki-
mine ‘tahkiye geleneği’ üzerin-
den baktığımızda, önemli bir öykü 
birikimimizin olduğunu söyle-
mek mümkün. Bir ülkenin sanatı, 
edebiyatı, dili, kültürü gibi değer-
ler, siyasal yaklaşımlarla ve ayıkla-
ma yapan bir mantıkla değerlendi-

rilemez. Yanlış olur. Bizde daha 
çok böyle yapılıyor. Böyle bakın-
ca, örneğin Binbir Gece Masalları, 
Destanlar, Cenkler, Dede Korkut 
Hikâyeleri, Halk Hikâyeleri ve Mü-
sameretnâme gibi daha birçok 
tahkiye metinlerini de öykü tari-
himiz içinde değerlendirme-
liyiz. Batılaşma serüvenimizin 
başlangıcını, sanki edebiyatımızın 
da başlangıç tarihi olarak alamayız. 
Böyle bir yaklaşım, hiçbir zaman 
‘ülke olma’ ve ‘millet olma’ bilinci-
yle telif edilebilecek bir yaklaşım 
değil. Biliyorsunuz, Divan şiirini 
dışlamak amacıyla, ‘şiirde klâsik 
edebiyatımız yoktur’ şeklinde bir 
anlayış vardır ve bu anlayış, tam 
da sözünü ettiğimiz gibi kendini 
‘millet görememe’ yaklaşımıdır. 
Bu durum, aynı şekilde öykü ta-
rihimizde de dışlayıcı bir mantık 
olarak işliyor. Yeni dönemlerde 
edebiyat, sanat, kültür tarihimizin 
değerlerini fark eden bir anlayışın 
varlığını da görüyoruz artık. Eski 
Türk edebiyatı, Divan edebiyatı, 
Halk edebiyatı dönemleri ‘tahki-
ye’ açısından son derece önemli 
birikime sahip. Modern öyküyle 
gereksiz bir kıyaslamaya giderek 
kendimizi yanıltmadan bugünkü 
öykü birikimimize eklemlenmeyi 
bekliyor bunlar. Edebiyat eseri, 
‘gibi yazmak’ mantığı ile devam 
edemez. En eski metinlerin dil, 
duyarlık özellikleri bile bugün 
yazılan edebiyata içten içe nü-
fuz eder, etkiler. Bunlardan çok 
güçlü eserler, sadece etkilemek-
le kalmaz, edebiyatın ve sanatın 
geleceğini de belirler. Öykü türü 
bağlamında düşündüğümüzde, 
bu birikimin etkisini bugün göre-
biliyoruz. Yeteri kadar olmasa bile 
yazılanlara bakınca sağlıklı öykü 
damarlarının olduğu fark edile-
biliyor. Umarım var olan sorun-
larını aşarak devam edecektir.

Röportaj: Rıdvan Kaşıkçı

DİLİNİ ÖNEMSEMEYEN BİR YAZAR, 
KALICI ESERLER VEREMEZ
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Göreve geldiği ilk günden itibaren 
ev, mahalle ve esnaf ziyaretlerini 

ara vermeden sürdüren Çekmeköy 
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, zi-
yaret halkasını genişletmeye devam 

ediyor. Taşdelen Mahallesi Turgut 
Özal Caddesi’nde gerçekleştirdiği 
ziyarette cadde esnafını dinleyen 

Başkan Poyraz, gelen istek ve 
talepleri ise tek tek not aldı.

Ziyaretler sırasında; esnaftan 
alışveriş yapan, sokakta yürüyen, 

kafelerde çayını içen vatandaşlarla 
selamlaşan Başkan Poyraz, öğlen 

namazında Cebir Camii cemaati ile 
buluşup sohbet etti.

YORULMAZ!

AŞK İLE

Çekmeköy 
Belediye Başkanı 

Ahmet Poyraz 
Taşdelen Turgut 

Özal Caddesi 
esnafını ziyaret 

etti.

Çekmeköy Belediyesi Tarafından Hazırlanan

Bu Dev Eseri
Derginiz                         ’ten Takip Edebilirsiniz.

ÇALIŞAN
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SOKAK 
RÖPORTAJI

HASAN HÜSEYİN 
KILINÇ
60 Yaşında

Devletin yaşlılara olan 
ilgisinden memnunum 
ama ailem ve çevremdeki 
insanların alakası konusun-
da aynı şeyi söyleyemeye-
ceğim. Yeteri kadar arayıp sormuyorlar. 
Geçim derdine düştüklerinden belki de. 

SEYHAN YILMAZ
 45 Yaşında 

Türkiye’de yaşlılara 
gereken kıymetin 
verildiğini düşünmüyo-
rum. Gençlerde belirgin 
bir saygısızlık söz konusu 
büyüklere karşı. Otobüste, 
sokakta ya da hastanede öncelik tanın-
mıyor yaşlılara. Zamanlarını daha kaliteli 
hale getirebilmeleri için devlet yaşlılara 
yönelik etkinlikler düzenleyebilir.

ZÜBEYİR YANIK
69 Yaşında 

Bilhassa kendi evlat-
larımdan, eşimden çok 
memnunum. Kız evlat-
larım yakınımda oturuyor 
zaten. Şu kadar söyleye-
yim: 1 ekmek pişirseler yarısını 
bana getirirler. Hizmette, hürmette hiç 
kusur etmezler, ziyaretime gelirler sık sık.

SANİYE ŞENGÜL
46 Yaşında 

3 evladım, 4 de toru-
num var. Uzakta oturan 
çocuğum senede bir 
ancak gelebiliyor. Fakat 
yakında olanlar haftada bir 
gelir, arar sorarlar da. Ben hem 
devletin hem de çocuklarımın bana olan 
ilgisinden memnunum, bir şikayetim yok. 

Kaç yaşında olursak olalım yaşça bizden büyük insan-
lara gerekli saygıyı, sevgiyi ve hürmeti göstermemiz 
gerektiği herkesçe kabul edilen bir görgü kuralıdır. 
Yaşlılara hürmet dinimizce de büyük ehemmiyet verilen 
konulardan biri olmuştur:
“Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi 
ve ana-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. 
Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihti-
yarlık çağına ulaşırsa sakın onlara ‘öf!’ bile deme; onları 

azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle.” (İsra,17/23)
Sevgili Peygamberimiz ise “Yaşlılara hürmet ve ikram 
Yüce Allah’a saygıdandır” buyurmuştur.
Biz de 1 Ekim’in Dünya Yaşlılar Günü olarak kutlan-
masını fırsat bilerek sokağa çıktık ve büyüklerimize 
sorduk:

Halinizden memnun musunuz? 
Yaşlı insanların hayatlarını daha kaliteli hale 
getirmek için neler yapılabilir?

AHMET ARSLAN
74 Yaşında

Devletten yaşlı in-
sanların devlet daire-
lerindeki işlerinde biraz 
daha kolaylık sağlaması 
yönünde bir talebim var. 
Ev telefonum ile ilgili yap-
mam gereken bir işlem var fakat 
telefondan halledemiyorum. Yaşlıyım, hastayım; 
dolayısıyla yönlendirdikleri noktalara da gidemiy-
orum. Yaşlı insanlara yapılan muamele konusun-
da bir genelleme yapmayı doğru bulmuyorum. 
Zira her birey ayrı ailede, ayrı şartlarda ve ayrı bir 
terbiyeyle yetişiyor. Ama ben kendi evlatlarımın, 
torunlarımın alakasından memnunum.

LEYLA BULUT
60 Yaşında 

Zamana, mekana ve 
olaya göre değişebiliy-
or yaşlılara gösteri-
len hürmet. Özellikle 
toplu taşıma araçların-
da gençler yer vermiyor, 
bu da sağlık sorunu yaşayan 
yaşlılar için sıkıntı oluşturabiliyor. Yaşlı in-
sanların yaşamını daha yaşanılır kılmanın 
yolu gençlerin onlara iyi muamele etmesin-
den geçiyor aslında. Daha saygılı, hürmet 
gösteren, büyüğünü sayan gençler lazım bu 
topluma. Tabi eğitim ailede başlar, o sebeple 
ailelere büyük iş düşüyor.

SALİH YILMAZ
58 Yaşında 

4 evladım var. 3’ü 
evli. 1 tane oğlum var, 
onu da okutuyorum. 5 
torun sahibiyim. Düzen-
li gelirler, arayıp halimi 
hatrımı sorarlar. Ben çocuk-
larımı yetiştirirken hem akademik 
eğitimlerine hem de ahlaki terbiyelerine 
dikkat ettim. Dolayısıyla kendilerinden yaşça 
büyük insanlara nasıl davranmaları gerektiği-
ni bilirler. Yaşlı vatandaşlarımızın hayatlarını 
daha kaliteli hale nasıl getirebiliz’e gelince 
emekli maaşlarının bir miktar yükseltilmesi 
diye yanıtlayabilirim. Yükseltilmese bile eme-
kli maaşları arasında bir denge sağlanması 
gerektiğini düşünüyorum.

ZEMHANUR 
KARABABA
70 Yaşında

Emekliyim, devlet-
ten aldığım hizmet-
ten memnunum. 6 
çocuğum var, onların da 
ilgi-alakalarından mem-
nunum. Zaten çocuklarımızı 
yetiştirirken büyüklere ve küçüklere nasıl 
davranılması gerektiğini konusunda bol bol 
nasihatte bulunduk. Vatana millete hayırlı 
evlat olsunlar, ahlaklı olsunlar, tek derdimiz 
buydu onları büyütürken… Gençlerde bir bo-
zulma var tabi ki. Otobüslerde yer vermiyor, 
uyur numarası yapıyorlar en basitinden.

MELAHAT ALTINEL
58 Yaşında

Devlet yeteri kadar 
ilgileniyor yaşlılarla 
ama emekli olma yaşı 
bizim için sıkıntı teşkil 
ediyor. Primimiz dolsa 
bile emekli olamıyoruz. 
Bu yaştan sonra nasıl emekli 
olacağım bilemiyorum. Yıllarca yatırdığım 
primler duruyor ama kalan miktarı tamam-
layabilmem için devlet bana destek olsa 
güzel olur. Çocuklarımın yanında kalıyorum. 
Onların hizmet ve hürmetlerinden memnu-
num. Bir de ulaşımda yaşlılara yönelik indi-
rimin olması çok güzel. Belirli bir yaş üzerine 
tamamen ücretsiz olsa daha da güzel olur.

İZZET GEZER 
76 Yaşında 

Ben devletin yaşlılarımı-
za yönelik hizmetlerin-
den memnunum. Allah 
devletimize zeval verme-
sin. Evlatlarım, torunlarım 
hepsi yanımda. Biz birbirimizi 
seviyoruz şükürler olsun. Eskiden 
bir toplantıya gittiğimizde büyüklerimiz bize 
müsaade etmeden rahat dahi oturamazdık 
biz. Şimdiki nesil çok daha rahat tabi. Yine 
de gençlerimiz kendinden büyüklere karşı 
oldukça saygılı. Tabi insanlar çeşit çeşit. İyisi 
de var kötüsü de.
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Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan 
Teknofest’te askeri ve sivil katılımcı firmaların stantları 
kuruldu ve 12 kategoride teknoloji yarışları düzenlendi. 
Hava kontrol kulesi önüne kurulan ana sahnede, gün 
boyunca performanslar sergilenerek yarışmalar düzen-
lendi. Katılımcı firmalar, stantlarında ziyaretçilere bil-
gilendirmelerin yanında birçok deneyim fırsatı da sundu.

TSK YAPTIĞI GÖSTERİLERLE 
NEFES KESTİ
İstanbul Yeni Havalimanı’nda 20-23 Eylül tarihleri arasın-
da 4 gün boyunca düzenlenen TEKNOFEST İstanbul 
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne 550 bin kişinin 
katıldığı belirtildi. 
Türk Hava Yolları’na ait Boeing 777 tipi yolcu uçağı 

TEKNOFEST’te izleyenleri hayran bırakan bir gösteri 
yaptı. Yaptığı alçak uçuş şovuyla nefesleri kesen dev 
uçak saniyede üç derecelik açıyla dönüşler gerçekleştir-
di. Dev uçağın etkileyici şovuna Türk Yıldızları da eşlik 
etti. THY uçağı ve Türk Yıldızları yaptıkları görsel şölenle 
İstanbul semalarını kırmızı beyaza boyadı.

Festival’in son gününde gösteri yapan Solo Türk ise 
izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

TEKNOFEST’E 
YOĞUN İLGİ
Dünyanın en hızlı araçlarının yarıştığı, mil-
li teknoloji hamlesi sloganıyla, çocuklarda 
ve gençlerde havacılık, uzay ve teknolo-
ji konularına ilgi uyandırmak ve farkındalık 
oluşturmak amacıyla yapılan  Teknofest, bin-
lerce ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yerli ve milli üre-
tim çalışmaları kapsamında geliştirdiği, pet şişe ve 
alüminyum atık karşılığı İstanbulkart’a kredi yükleyen 
sistem olan “Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri”ni Başkan 
Mevlüt Uysal uygulamalı olarak basına tanıttı. Uysal, 
“İstanbulkart’a atık başına bakiye yükleyecek projeyle, 
‘sıfır atık’ hedefi, çevrenin korunması ve ülkemiz adına 
ciddi bir ekonomik kazanç sağlanacak” dedi.

İSTANBULKART'A 
PET ŞİŞE İLE 
YÜKLEME YAPILACAK

İBB olarak da Türkiye’de ilk defa, bazı Avrupa ülkelerinde 
uygulanan bir sistemi İstanbul’da oluşturduklarını ifade 
eden Mevlüt Uysal, projenin; doğada kaybolmayan, in-
san sağlığı adına muhakkak geri dönüşümünün sağlan-
ması gereken pet ve metal şişelerin ekonomiye kazan-
dırılmasına çok önemli bir katkı sunacağını söyledi.
Atık, akıllı konteynere atıldığında makine üzerinden İs-
tanbulkart’a bir bakiye yükleneceğini ve yüklenen bu 
paranın başta ulaşım olmak üzere İstanbulkart’ın geçer-
li olduğu her yerde kullanılabileceğini açıklayan Uysal, 
“Atıkları makineye atan ve İstanbulkart’ına para yüklenen 
herkesi takip eden bir sistemimiz de var. Haftada, ayda 
ve toplamda kaç adet atık atıldığını takip edeceğiz. On-
lara İBB hizmetlerinden öncelikli ya da indirimli istifade 
ettirme çalışmamız da olacak. Örnek olarak; 50-100 pet 
şişe atanlar Şehir Tiyatroları’ndan ücretsiz bilet alma, 

sosyal tesislerden indi-
rimli yemek yiyebilme 
gibi imkanlara kavuşa-
caklar” diye konuştu.

ÖNCELİK 
OKULLAR VE 
METROLAR
Akıllı dönüşüm konteynerinin tamamen yerli ve milli bir 
proje olduğunun altını çizen Başkan Uysal, sözlerine 
şöyle devam etti; “Makineyi dizayn eden, yazılımını ya-
pan bizim belediye iştirakimiz olan İSBAK AŞ. Şu anda 
10 akıllı konteyner hazır. Bir ay içerisinde 100 maki-
nemizi hazırlamış olacağız. Ülkemizde bu kültürü yay-
gınlaştırma ve benimsetme adına öncelikle pilot olarak 
seçeceğimiz okullara ve yoğun geçişlerin olduğu met-
ro istasyonlarımıza koyacağız. Bu kültürü sahiplenme 
adına nasıl pet şişeleri akıllı konteynere atanlara teş-
viklerimiz olacaksa, konteynerleri koyacağımız okullara 
yönelik ayrıca ödüllendirme çalışması da yapacağız.”

ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİNDEN 
YERLİ İHA
Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrenci-
leri, 2 öğretim görevlisi danışmanlığında gece gündüz 
çalışarak, tamamen yerli, tasarım ve imalatı kendile-
rine ait insansız hava aracı yaptılar.
Tasarlanan drone ve uçağın birçok parçası da öğrenciler 
tarafından üretildi. Uçağın plastik parçalarını kendileri-
nin ürettiğini belirten bir öğrenci, 3 boyutlu yazıcı imal 
ettiklerini, bu yazıcı ile modelledikleri parçaları talaşlı 
imalata gerek kalmadan ürettiklerini söyledi.
Öğrenciler bu çalışmalarıyla, İstanbul’da düzenlenecek 
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılacaklar. 
Tasarladıkları İHA ve dronla yarışacak öğrencilerin hede-
fi, finalde dereceye girmek ve yerli tasarım imalatı 
yapabilmek.
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3 yıldır İHA yarışmalarına katıldıklarını ve bu eğitimin 
sürdürülebilir bir şekilde devam etmesini istediklerini 
öğretim görevlisi ise, öğrencilerinin aldıkları eğitimlerle 
yerli tasarım ve imalatı yapabilmelerini istediklerini ifade 
etti.

Öğrencilerin 
tasarlamış 
olduğu sabit 
kanatlı uçak 
1 saat havada 
kalabiliyor ve 
kendi ağırlığı 
dışında 2 
kilogram yük 
taşıyabiliyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yamula Baraj Gölü 
çevresindeki Çevril ve Taşan Mahallelerinde mi-
lattan 9-10 milyon yıl önce yaşadığı sanılan fillere 
ait kafatası ve kalça kemikleri bulundu. Bir çoban 
tarafından bulunan fosillerle ilgili kazı çalışma-

KAYSERİ'DE 
10 MİLYON YIL ÖNCE 
YAŞAMIŞ FİL FOSİLLERİ 
BULUNDU

larına Hacıbektaş ve Gazi Üniversiteleri yanı sıra 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi de katkıda bulun-
du.

Bölgede oturan ve keçi çobanlığı yapan Mu-
rat Adıyaman, geçen yıl Erkilet Mahallesi'nin Ya-
mula Baraj Gölü kıyısındaki Çevril ve Taşan bölge-
lerinde çok büyük kemik kalıntıları gördü. Olayın 
ortaya çıkması üzerine Kayseri Büyükşehir Beledi-
yesi'nin verdiği destekle Hacı Bektaş Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan 
ve  Gazi Üniversitesi  arkeoloji  Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu tarafından bölgede 
'Mega Fauna' araştırma ve kazısı başlattı. Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi kazı çalışmalarına maddi ve 
araç-gereç takviyesinde bulundu.

Prof. Dr. Okşan Başoğlu, "Anadolu'da özellikle Kapa-
dokya bölgesinde bundan 10 milyon yıl önce 'Kono-
bledon' diye adlandırdığımız fil cinsinin fosilleri old-
uğunu sandığımız kalıntılarla karşılaştık. 4 dişi olan 
ve dişlerini kürek gibi kullanıp kazıyan bu fillerin fos-
illerinin olduğu anlaşılırsa  Anadolu'daki ilk 'Konoble-
don' cinsi olduğu ortaya çıkacaktır. Eğer bir başka tür 
olursa da, bu dünyadaki tek örnek olacaktır. Bilimsel 
çalışmamız laboratuar çalışmaları ile desteklenerek 
bulunan fosil parçaları temizlenecek, ölçümlenecek 
ve gerçek ortaya çıkacak" dedi

Hacı Bektaş Üniversitesi Güzel Sanatlar Dekanı Prof. Dr. 
Cesur Pehlevan ise "Günümüzde 9 milyon yıl önce fil 
olduğunu sandığımız bu hayvanlar tıpkı Afrika'da ol-
duğu gibi Anadolu'da bu bölgede yaşamışlar. Şu anda 
bulunan fosilleri dikkatle inceliyoruz. Bu boyutta ve 
sağlamlıkta dünya üzerinde literatüre geçmiş başka 
örnekler henüz yok. Şu anda fil olduğunu sandığımız 
canlının kafatası ve kalça kemikleri ve yine aynı 
bölgede bulunan 3 toynaklı atların fosillerini inceli-
yoruz. Henüz incelemelerimizin başındayız. Büyük Şe-
hir Belediyesine verdikleri desteklerden dolayı teşek-
kür ederiz'' diye konuştu. Vücudumuzdaki bak-

terilerin sayısı asıl vücut 
hücrelerimizden fazladır.

BUNLARI 

BİLİYOR 

MUSUNUZ?
2 3 4

1

5 6 7
8 9 10

Havayı göremememizin 
nedeni hava molekülle-
rinin görülebilen ışığın 
dalga boyutundan daha 
küçük olmasındandır.

Gökkuşağını görebil-
meniz için güneşin 
gözünüzün görme açısı 
içinde olmaması gerekir. 

İnsanlar konuşabilmek 
için 72 farklı kası kullan-
mak zorundadır.

Ses suda, havada 
olduğundan 5 kat 
daha hızlıdır.

Normal bir insan 
ömrünün 25 yılını 
uyuyarak geçirir.

Dracula, tarih boyunca 
sinemaya en fazla uyar-
lanan hikayedir.

Koalalar, primatlar ve 
insanlar, kendilerine 
özgü parmak izi olan tek 
canlılardır.

Bir karınca kendi 
ağırlığının elli katı 
ağırlığı kaldırabilir.

Birinin yüzünü hatır-
lamak için beynin sağ 
tarafını kullanılırız.
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Öncelikle sizi tanıyalım. Ayşe 
Durul Aslan kimdir? 
Merhaba, 1980 İstanbul doğumluyum 
ve 7 yıldır Çekmeköy'de ikamet ediyo-
rum. 12 yaşında bir kız çocuk annesi-
yim. İmam-hatip lisesi mezunuyum. 
Dönemin sorunları nedeniyle üniver-
siteyi okuyamayınca, aldığım okul 
öncesi eğitimlerinin ardından çalış-
ma hayatına başladım. Altı yıl med-
ya sektöründe çalıştım. 2002 yılında 
evlendim ve işime eş zamanlı olarak 
eşimle birlikte reklam fotoğrafçılığı 
işini yürüttüm. 2011 yılında butik 
pastacılık ve parti organizasyonlarına 
başladım. 2014 yılında aldığım meme 
kanseri teşhisiyle işime ara verdim. 

Hastalığınızı öğrendiğinizde ilk 
ne hissettiniz? Hayatınızda ne tür 
değişiklikler oldu? 
Hastalığımın teşhis edilmesinin ar-
dından bir dizi ameliyat, kemoterapi, 

radyoterapi ve fizik tedavi süreçlerini 
kapsayan bir tedavi planı öngörüldü. 
Ben de pek çok hasta gibi meme 
kanseri olduğumu ilk duyduğumda 
duvara toslamış gibi oldum. Dok-
tordan çıktıktan sonra tam manasıy-
la donuktum, pek konuşmuyor ve 
ağlamıyordum, sessiz ama tedirgin-
dim. Boğazımda koskoca bir yum-
ruyla etrafımda olanları izliyordum. 
"Rabb'imden gelen başımın üstüne" 
diyerek sessizce yaşayacaklarımı 
beklemeye başladım. İlk şoku atlat-
tıktan sonra kabullenme evresi geli-
yor zaten.
Bir annenin düşüneceği ilk şey tabii ki 
çocuğu oluyor. Ayrılık korkusu yerini 
çocukla ilgili endişelere bırakıyor. Ben 
de kendimi bir kenara bırakıp onunla 
ilgili kaygılar duymaya başlamıştım. 
Beni üzen şeylerden biri de işimden 
ayrı kalmaktı. '’Keyif aldığınız bir işiniz 
varsa çalışıyor sayılmazsınız'’ sözüne 
çok inanırım. Butik pastacılık ve parti 

AYŞE
DURUL
ASLAN

KANSER, 
İNSANLIĞIN 

EN BÜYÜK 
İMTİHANLARIN-

DAN BİRİ...

Ayşe Durul Aslan 38 yaşında 
bir anne. 4 yıl önce meme 
kanserine yakalanmasıyla 

zorlu bir sürece girdi. İşinden 
ayrıldı ve ağır bir tedavi dönemi 
başladı. Bu arada kendisi gibi 
kanserle mücadele eden 10 

kadınla, hikayelerini anlattığı 
bir kitap çıkartan Aslan ile 

kanserle mücadelesini ve hayata 
nasıl tutunduğunu konuştuk.

organizasyonları yaptığım renkli ve zevkli bir işim var be-
nim. Tam da yoğun çalıştığım bir dönemde bu hastalığa 
yakalanmak üzücü oldu, ama hayata dair kısa bir molaydı 
benimkisi…

Herhangi bir sağlık sorununda insanın en büyük 
destekçisi ailesi oluyor. Aileniz, arkadaşlarınızın ve 
çevrenizin bu süreçte yaklaşımı nasıldı?

En büyük desteği tabii ki en yakınlarınızdan bekliyorsunuz. 
Ailenizin, eş, dost, arkadaş ve komşularınızın desteği bu 
dönemde en çok aradığınız şey oluyor. Klişe olacak belki 
ama  '’Bu hastalıkta moral çok önemli'’ deniliyor ya, gerçek-
ten öyle. Hastalığın seyrini değiştirecek kadar hem de…
Benim de en büyük moral kaynağım kızımdı. Beni her 
gördüğünde gülümsemesi, ışıl ışıl bakan gözleriyle 'anne-
ciğim çabuk iyileş' der gibiydi. Hasta halimle, bilmeden ben-
den talep ettikleri o kadar hoşuma gidiyordu ki, hastalığımı 
unutturuyor, iyileşmeye dair umutla dolduru-
yordu içimi. Ona kanserden bahsetmedim. Çünkü sadece 
8 yaşındaydı. Büyüklerin yaşadığı ağırlıkların çocukların 
sırtına verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu dönemde 
eşim evden proje bazlı çalışmayı tercih ettiği için her şe-
yimle ilgileniyordu. Kullanamadığım sol kolumdu o be-
nim... Ağır dönemlerde de annemlerde kalıyordum. Aile-
min yorulup tükendiği zamanlarda oluşan açığı da sağ 
olsun arkadaşlarım kapattılar. 

Sizce insanlar kanser hastalarına nasıl 
yaklaşması gerektiği konusunda yeterli 
bilince sahip mi?

Kanser ölümle eşleştirilen bir hastalık olduğu için 
maalesef toplumumuzda hastaya nasıl davranılacağıy-
la ilgili çok büyük bir eksiklik var. Hastayken kendimi 
insanlardan soyutlamak yerine, çok yormadan sosyal 
hayatın içinde kalmaya çalıştım. Bu sebeple pek çok 
olumsuz tepkiye sayısız kere maruz kaldım diyebilirim. 
Soğuğa karşı nasıl kat kat giyiniyorsak, dışarıdan gelen 
olumsuzluklara karşı da sabrını güçlendirmek düşüyor 
insana...
Teşhis konulduğunda doktorların bile ilk bahsettiği 
şeyin 'sağ kalım oranınız' olduğunu düşünürsek, ken-
dinizi keyif kaçırıcı sohbetlerin ortasında bulmanız an 
meselesi oluyor. Olumsuz örneklerden bahsedilmesi 
veya başka hastalarla karşılaştırma yapılması, ölen hasta 
hikayeleri... Hastalığın ya çok abartılıp felaket senar-
yoları üretilmesi ya da grip gibi benzetmesi yapılarak 
basite indirgenmesi, tüm hastalar gibi beni de en çok ra-
hatsız eden şeyler arasındaydı. Dökülen saçlarınız, kaş ve 
kirpikleriniz, rengi değişen yüzünüz ve kemoterapilerle 
çöken bağışıklık sistemi sebebiyle hastalık kapmamak için 
kullandığınız maskenizle gezerken bulaşıcı hastalık taşıyor 
muamelesi görmeniz... Bunlar hep hastaya yük olan şeyler.
Hastalığın Allah'tan geldiğini, bir vazifesi olduğunu ve vazi-
fesini tamamlayınca gideceğini düşündüğüm için, bu tarz 
tavırları kulak ardı ettim. Sürece değil, sonuca odaklanma-
ya çalıştım. Hiçbir zaman dökülen saçımdan, kaşımdan, 
kirpiğimden, taktığım maskemden utanmadım. İnsanların 
beni nasıl gördüğü değil, benim kendimi nasıl gördüğüm-
dü esas olan.  Bu bir süreç ve Allah'ın izniyle geçecek, diye 
düşündüm. Sağlıklı olduğum günlere duyduğum özlemle 
iyileşmek için daha çok sabır gösteriyordum. 

Hem tedavi hem de ilaç fiyatlarının çok yüksek 
olduğunu biliyoruz. İşinizi bırakmak zorunda da 
kaldınız. Bu süreci maddi bakımdan nasıl atlattınız? 
Ben eğitim-araştırma hastanesinde tedavi gördüğüm için 
herhangi bir ücret ödemedim. Tüm tedavi ve ilaç masraf-
larım devlet tarafından karşılandı, hala da o şekilde devam 
ediyor.

Kanserle mücadele 
etmiş 10 kadınla 
bir araya gelerek 
kitap çıkardınız. 
Bu projeden 
bahsedebilir 
misiniz okuyu-
cularımıza? 
Hastalık teşhisini alır almaz, 
insan ister istemez bir araştırma 
içine giriyor. Benim gibi bu hastalığı 
geçiren insanları internette araştırırken 
yollarımızın kesişmesiyle, iletişimimizi sıklaştırdığımız, daha 
çok şey paylaştığımız bir Whatsapp grubuna dahil oldum. 
Gördüğümüz tedaviler, aldığımız ilaçlardan hastalıkla mü-
cadele yollarına, beslenme şeklimizden yapacağımız spora 
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kadar bütün ayrıntıları konuşur olmuştuk. İlaçların yan et-
kileriyle baş etmek, dökülen saçlarımız, tedavi gördüğümüz 
hastane ve doktorlar…  Hepsi "Damdan düşeni damdan 
düşen anlar" mantığıyla birbirimizle yaptığımız paylaşım-
lardı. 
Kanser tedavisi uzun bir süreç... Benim de vakit geçirmek 
adına en çok yaptığım şey, okumak ve yazmaktı. Hastane 
sürecini, hissettiklerimi bir günlük vasıtasıyla kayda alıyor-
dum. Hastalık öncesinde oldukça yoğun ve hareketli bir 
yaşam sürerken, tedavilerle birlikte daha yavaş bir yaşam 
tarzı benimsedim. Farkına varamadığım şeyler için yavaşla-
mak, duygularımla baş başa kalıp içe dönmek, kendimi 
tanımak adına yapmaya çalıştıklarım arasındaydı. Bu ağır 
süreçte gelen kitap teklifini kabul edemedim, henüz yaram 
sıcaktı, bu şekilde yazmak yaraya tuz basmaktı, beni zorla-
yacaktı. Tedaviler ilerleyip teklif tekrar gündeme gelince 
sosyal medyanın avantajını kullanarak birbirimizden al-
dığımız desteği, gücü diğer hastalara da aktarmamız gerek-
tiğini düşündüm. Böylece birbirini hiç görmeden sosyal 
medya aracılığıyla tanışan, 10 farklı meme kanseri hastası 
kadının hastalık hikayelerini paylaştığı, proje koordi-
natörümüz Leyla Bahtiyar önderliğinde, gelirinin de Kan-
serle Dans Derneği'ne bağışlandığı "10 Amazon: Yüksek 
Doz Yaşam" adlı kitap çıktı ortaya Eton Yayıncılık'tan. 

Kitabın yazım aşamasında tedavi süreci de de-
vam ediyor muydu?

Kitabı yazdığımız 10 aylık süreçte te-
davilerimiz de bir yandan devam 
ediyordu. Amacımız hastalık için 
farkındalık oluşturmak, has-
ta ve hasta yakınlarına bir 
nebze umut olabilmekti. 
İyileşiyoruz, bitti deyip 
kenara çekilmeyi değil 
insanlara yol göster-
meyi seçtik. Kitabımız 
yayınlandıktan bir süre 
sonra yazarlarımızdan 
Rukiye ve Bilgen'i 
kaybetmek hepimiz 
için çok üzücüydü. 
Kanserin çoğu zaman 
ölümle eşleştirilmesi, 
hasta ve hasta yakın-
larını, hayatta kalmayı 
başarmış birilerinin 
varlığını aramaya itiyor. 
Kitabı okuyunca yalnız ol-
madıklarını hissedip güç bu-
luyorlar, umut ve moralle haya-
ta tutunuyorlar. Bu bağlamda çok 
iyi örnekler olduğumuzu düşünüyo-
rum. Yine sağlıklı insanlar da hikayel-
erimizden kendilerine ders çıkarıyor. Ufak 
şeyleri dert etmemeyi, şükrü, inanarak zorlukların 
başarılabileceği mesajını alıyorlar. Aldığımız geri dönüşlerle 
yüzümüzü güldüren, içinde bulunmaktan keyif duyduğum 
bir proje. Kitap vesilesiyle insanlarla bir araya gelmek, umu-
du ve farkındalığı temsil etmek adına çok gurur verici. 

İçindeki yaşam öyküleri kadar kitabın ismi de ilginç: 
10 Amazon Yüksek Doz Yaşam. Neden böyle bir isim 
tercih ettiniz? 

Amazonları araştırdığımızda 2500 yıl önce Samsun'da 
yaşamış, kendilerine ait bir devlet kurmuş, savaşçı Türk 
kadınları oldukları bilgisine ulaştık. Ata biner, savaş aracı 
olarak ok kullanırlarmış. Yaygın inanışa göre Amazonların 
rahat yay ve mızrak kullanabilmek için sağ memelerini kes-
tikleri veya yaktıkları rivayet ediliyor.

Kanser hastalarıyla birlikte hareket ettiğiniz başka 
projeleriniz var mı? 

Kanser insanlık adına son zamanların en büyük imtihanlar-
dan biri ve günden güne hızla yayıldığını görüyoruz. Meme 
kanseri son dönemlerde 7 kadından birinde görülmek-
te. Duyarlılığı artırmak adına sosyal medyada da sık sık 
hastalıkla ilgili paylaşımlar yapılıyor. Kitabımız 10 Ama-
zon da sosyal medya aracılığıyla kısa sürede geniş kitleye 
ulaştı. Basında pek çok kez yer aldı ve 2016 yılında Edremit 
Belediyesi tarafından Yılın En Anlamlı Kitabı' ödülüne layık 
görüldü. Kitabımızla alakalı düzenlenen pek çok etkinliğe 

katılıyorum. İmza günü organizasyonlarında 
okurlarla buluşmak, onlarla bir araya gelip 
sohbet etmek, memnuniyetlerini görmek, 
çıktığım yolun doğru ve güzel bir ama-
ca hizmet ettiği hissini uyandırıyor bende. 
Etkinlikler dışında özelde de bana ulaşan, 
ilgilendiğim pek çok hasta var, onlarla 

görüşmeler yapıyorum. Ayrıca bu alan-
daki açığı yıllardır en iyi şekilde ka-

pattığını düşündüğüm Kanserle 
Dans Derneği destekçisiyim. 

Sizin gibi, kanser-
le mücadele eden 

hastalara ne önerir-
siniz? 

Öncelikle manevi 
dünyalarında derin-
leşmelerini tavsiye 
ederim naçizane. 
Çünkü maneviyatı 
güçlü tutmanın 
her türlü huzuru 
beraberinde geti-
receğini düşünüyo-

rum. Bunun için en 
iyi kaynak tabii ki Yüce 

Kitabımız Kur'an-ı Ke-
rim. '’Olur ki hoşunuza 

gitmeyen bir şey, sizin 
için hayırlıdır ve olur ki se-

vdiğiniz şey de sizin için şerdir. 
Allah bilir, siz bilmezsiniz.'’ buyru-

luyor. O yüzden hastalığın hayatımızı 
alt üst edeceğinden korkmamalıyız, al-

tının mı üstünün mü daha hayırlı olacağını bilen bir 
Rabb'imiz var. O'na sığınıp, dayanıp güvenerek ibadetlere 
daha bir özen gösterilmeli.
Hastalığın Allah'ın Şafi isminin bir tecellisi olduğunu 
düşünüp şikayet etmek yerine şükretmek, ağır gelirse 
sabır istemek ve teslimiyet: Bir mü'mine yakışan en gü-
zel şey sanırım.  Bir hasta sabreder, mükafatını düşünüp 
şükrederse, hastalığının ibadet hükmüne geçeceği bildi-
riliyor, yine kişinin manevi derecesinin artmasına da vesile 

oluyor hastalıklar. Beden elbisesinin 
bize emanet olarak verildiğini, organ-
larımız üzerinde herhangi bir tasarruf 
hakkımızın olmadığını bildiğimizde, 
hastalığın bir ölüm hükmü değil, bun-
dan sonraki hayatımızın daha değerli 
olduğunun bir göstergesi olduğunu 
daha iyi anlayabiliriz. 
İşin tevekkül ve teslimiyet kısmını hal-
lettikten sonra, muhakkak hastane ve 
hastane dışı zamanlarda iyi iletişim 
kurulabilecek bir uzman seçilmeli. 
Eğer memnun olunmayan bir kısım 
varsa hastane ve doktor seçiminde 
tek bir yere bağlı kalınmayıp farklı 
uzman görüşüne başvurulmalı. Teda-
vide korkunun olabildiğince azaltıldığı 
ve güven duygusunun ön planda ol-
duğu bir iletişim şeklinin daha sağlıklı 
olduğunu düşünüyorum.
Günlük hayatta da keşke demeden, 
yapamadıkları şeylerin telafisine 
uğraşmadan, eldeki imkanlarla de-
vam etmeli. İnsan olarak bu dünya-
da ebedi kalacağımızı zannedip öte-
ki dünyayı unutarak yaşıyoruz. Bu 
dünyaya dalıp yaratılış gayemizden 
uzaklaşıyoruz. Bu anlamda hastalıklar 
bir nasihatçi ve ikaz edici. Peygamber 
kıssalarını okuyup onların nasıl zorluk 
ve imtihanlara katladıklarını, özellikle 

Hz.Eyyub (as) 'ın hastalık karşısında 
gösterdiği sabrı okumak umut verici 
olabiliyor. 
Hasta ve hasta yakınları tıkandıkları 
noktalarda psikolojik destek almaktan 
çekinmesinler. Maalesef ülkemizde 
kanserli hastanın psikolojik süreciy-
le ilgili oluşumlar yetersiz, hasta ken-
di imkanlarıyla çözüm bulmak du-
rumunda. Tedavilerle nasıl bir yol 
izleyeceğiniz, yaşama nasıl dahil ola-
cağınız, öncelikleriniz, hedefleriniz ve 
beklentilerinizi azaltmakla ilgili çok 
şey öğreniyorsunuz terapilerde. 

İstiridye ve İncisi 
ismiyle bir Youtube 
kanalı açtınız. Peki, 
hedef kitleniz ve 
niyetiniz neydi?

Tedaviler devam eder-
ken henüz işime geri 
dönememiştim, ama 
kendimi fazla yorma-
dan ve zevk alarak yeni 
şeyler üretmenin key-
fine varacağım, önce-
kini aratmayacak bir 
oluşumla devam et-

meye başladım. Hastalık dolayısıyla 
uygulamaya gayret gösterdiğim temiz 
beslenme disiplini ve geçmişte kızımın 
alerjisi dolayısıyla tarif arayışlarında 
zorlandığımı düşününce, denediğim 
tarifleri ihtiyacı olanlarla paylaşma-
ya karar verdim. Çocuklara sağlıklı 
beslenme alışkanlığı kazandıracak 
olan kanal için, eşimin de deste-
ğiyle evde çekim yapabileceğim bir 
alan oluşturduk. Bu Youtube kanalıy-
la, çocuklar için hazır gıdadan uzak, 
ne yediğinin farkında ve bilincinde 
olan bir neslin inşasına ortak olmak 
istiyorum. Çünkü çocuklara bir şeyi 
yasaklamaktan ziyade alternatifler 
sunmanın daha doğru bir yaklaşım 
olduğunu düşünüyorum. Bazen un-
suz-şekersiz sağlıklı lezzetlerle, ba-
zen de ufak tatlı kaçamaklar ve iştah 
açan sevimli sunumlarla, bize verilen 
bedeni iyi korumak adına, yetiştir-
diğimiz fidanları hep birlikte sağlıkla 
sulayalım istiyorum.  

Kanalla alakalı nasıl geri dönüşler 
aldınız? 

Bu sahada uzun bir geçmişimin ol-
duğu söylenemez. Ama olumlu geri 
bildirimlerden, sağlık sorunları ne-
deniyle bazı gıdaları tüketemeyen 
yetişkinler, alerjisi olan, diyet yapmak 
zorunda olan çocuklar için tariflerimin 
güzel bir seçenek olduğunu görüyo-
rum. Takipçi sayımın her geçen gün 
arttığını, tariflerimin denenip beğe-
nildiğini, hatta bazı gruplarda anne-
ler arasında tariflerimin paylaşıldığını 
görmek beni çok mutlu ediyor.

Gelecekle alakalı ne tür hayaller-
iniz var? 
Youtube kanalım vasıtasıyla daha 
çok anneye ve dolayısıyla daha çok 
çocuğa ulaşmak hayallerim arasında.
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SEVİMLİ SEBZELER
Malzemeler:
3 adet patates (enginar, brokoli, kereviz vs. ekleyebilirsiniz)
1 adet havuç
1 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı salça
2 yemek kaşığı tereyağı
Tuz ve baharatlar
Maydanoz veya dereotu
Yapılışı:
Sebzeler soyulup haşlanır. Te-reyağında sotelenen soğan ve salça ile bir harç hazırlanır. Haşla-nan sebzeler ezilir, hazırlanan harç ve baharatlar eklenerek karıştırılır. Havuç şekli verilerek, maydonoz veya dereotu ile sap yapılır.

Afiyet olsun.

Çocuklara sebzeyi sevdirecek iki tarifim var:

RENKLİ AYRANLAR
Yeşil ayran için malzemeler:

3 tepeleme yemek kaşığı süzme yoğurt

1 şişe maden suyu

1 avuç dolusu taze nane yaprağı

1 tatlı kaşığı tuz

Pembe ayran için malzemeler:

3 tepeleme yemek kaşığı süzme yoğurt

1 şişe maden suyu

1 tatlı kaşığı pancar suyu (meyve 

sıkacağında sıkılıp kaynatılarak 

suyu çektirilmiş)

1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı:
Tüm malzemeler rondoda karıştırılarak 

servis edilir.

Afiyet olsun.

1826’dan bugüne hizmet veren köklü kuruluşlar-
dan Zabıta Teşkilatı bu yıl 192. yaşını kutluyor. 
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da 
her yıl  Eylül ayının ilk haftasında kutlanan Zabıta 
Haftasında, vatandaşın rahatı ve huzuru için çalışan 
belediye zabıta ekiplerini makamında ağırladı.

Zabıta personeline çiçek takdim eden Başkan 
Poyraz “Belediyenin dışa açılan yüzü olan zabıta 
ekiplerimiz 7/24 vatandaşın huzuru için çalışma-
larını sürdürüyor. Personellerimizin gülen 
yüzleri, özverili çalışmaları bizleri son derece 
mutlu ediyor. İnşallah vatandaşlarımıza hep bir-
likte güzel hizmetler etmeye devam edeceğiz. 
Yurdumuzun dört bir yanında görevli olan tüm 
zabıtaların bu önemli gününü kutluyor, 
çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

ZABITA TEŞKİLATI 

Çekmeköy Belediye Başkan Ahmet Poyraz, 
zabıta personelinin Zabıta Haftası’nı kutladı.

192 YAŞINDA
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? Op. Dr. Havva Pars Ağargün
Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Uzmanı - Tüp Bebek

MİYOM?NEDİR
Miyom, fibröz dokudan oluşan, kanserli olmayan tümörlerdir. Bu oluşum-
lar rahim içerisinde veya çevresinde büyürler. Rahim fibroidleri olarak da 

adlandırılan miyomlar, rahim kasından büyürler ve kas ve lifli dokudan 
oluşurlar. 35 yaşın üzerindeki birçok kadında miyom görülmektedir.

Submükozal 
Leiomyom:
Bu tür miyomlar, rahim 
boşluğunun içindeki kendi 
oluşturduğu bölgede oluşurlar. 
Submükozal leiomyomlar genel-
de 2-3 cm boyutundadırlar. Çok 
ağır ve uzun süreli adet dönem-
lerine sebep olur. Bunun nedeni 
oldukça basittir; miyomlar, adet 
döneminde genellikle kopuklukları 
olan yüzeysel kan damarlarıdır ve 
ortaya çıkan kanama, hastaneye 
kaldırma ve hatta kan nakline ih-
tiyaç duyacak kadar ağır olabilir. 
Çok ağır adet dönemlerine neden 
olmaktan başka, kısırlık,  erken 
doğum ve düşüklerden de sorum-
lu olabilir.

Miyomlar, oluşum şekillerine göre 3 sınıfa ayrılır:

Subseröz 
Miyomlar: 
Bu tür miyomlar, ağırlıklı olarak ra-
himin dışında büyürler ve abdomi-
nal (karın) veya pelvik boşluğa 
doğru çıkıntı yaparlar. Boyutları 
değişkendir. Karın boşluğuna ka-
dar büyüdükleri için herhangi bir 
belirti vermeden çok büyük bir 
boyuta erişebilirler. Bir kavunun 
boyutunda, hatta bundan daha 
büyük bile olabilir. Subseröz mi-
yomlar, mesanenin şişmesine, 
sıkışmasına ve bağırsağa baskı 
yaptığı için kabızlığa yol açabi-
lir. Bununla birlikte, çoğunlukla 
subseröz miyomlar semptomlara 
neden olmamaktadır.

Intramural 
Miyomlar:
Bu tür miyomlar rahimin duvarın-
da ortaya çıkarlar. Teknik olarak 
tüm miyomlar intramural miyom-
lar olarak başlar, ancak daha sonra 
farklı türlerde gelişebilirler. Çoğu 
intramural miyom, kritik bir boyuta 
gelene kadar semptomlara neden 
olmaz. Rahim duvarında büyüyen 
miyomların alanı sınırlı olduğu için 
genellikle küçük boyutlardadır. 
İntramural miyomlu kadınlar ağır 
adet dönemi kanamaları yaşa-
yabilir, ancak bu her zaman geçerli 
değildir. Miyomlar, rahim boşluğu-
na girdikçe ağır vajinal kanama 
semptomları üretirler. İntramural 
miyomlar, kısırlık ve gebelik kaybı 
olasılığını da artırabilir.

Miyomlar, sayılarına göre de 3 gruba ayrılır:

Soliter 
Miyomlar:
Birçok kadında, kısırlık ya da şid-
detli adet kanaması gibi sorunlar-
la karşılaşıldığında yalnızca tek bir 
miyom oluşumu görülür. Boyutları 
1 ile 9 cm arasında değişebi-
lir. Bu tekli miyomun çıkarılması, 
daha sonra başka bir miyomun 
büyümeyeceği anlamına gelmez.

Çoklu Küçük 
Miyomlar:
Her biri 2 cm’den daha az olan, 
çok sayıda (4-20 arasında) küçük 
miyomlardır. Bu miyomların 
birçoğunun çıkartılması semp-
tomları hafifletebilir, ancak her 
bir miyomun çıkarılması mümkün 
değildir.

Karışık 
Miyomlar:
Hem büyük, hem de küçük mi-
yomların bir arada görüldüğü 
türdür. Genellikle 1 veya 2 büyük 
miyom, birden çok küçük miyom 
bulunur. Tüm miyomların alın-
ması mümkün olmasa da, büyük 
miyomların çıkarılması semptom-
ları azaltabilir. 40 yaşın altındaki 
kadınlarda daha sık görülür.

Başlangıç boyutunda olan 
miyomlar genellikle her-
hangi bir belirti vermez. 
Karın boşluğunda gelişen 
miyomlar da genellikle be-
lirtisizdir. Miyomun boyutu 
nedeniyle bitişik organlar da 
etkilendiğinde semptom-
lar oluşmaya başlar. En sık 
görülen belirtiler şöyledir:

• Miyom, pelvis üzerine 
baskı uygularsa mesane 
işlevinde bozulma meydana 
gelebilir.

• Miyom rektum üzerine 
baskı uygularsa kabızlık 
oluşabilir.

• Sırtta miyomun büyümesi 
bel ağrısına neden olur.

• Düzensiz veya yoğun/
uzun süren kanamalar gibi, 
adet döneminde bozukluk-
lar görülür.

• Erken menopoz döne-
minde miyom oluşması, ağır 
ve şiddetli kanamalara ned-
en olan östrojen üretiminin 
artması nedeniyle 
hızlanabilir.

Miyomlar hangi 
belirtilerle ortaya çıkar?
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Sevgili Peygamberimiz, ”Din 
güzel ahlaktır” sözüyle dinin 
amacını veciz bir şekilde ifade et-
miş ve güzel ahlaklı olmayı çokça 
öğütlemiştir. Ahlakı en geniş 
ifadesiyle davranış biçimleri ve 
belli kurallar olarak kabul edersek 
bu durumda iman da ibadetler de 
sonuç itibariyle ahlaka etki eden 
unsurlar olarak görülebilir. Buna 
göre “Birbirinizi sevmedikçe 
iman etmiş olamazsınız” hadisi 
başkası hakkında güzel düşün-
menin de imanın bir göstergesi 
olduğunu açıkça ifade eder.

Bilindiği gibi ahlaki değerlerin kay-
nağının din olduğu; dinin özünün 
de ahlak olduğu gerçeği kadim 
tartışmaların başında yer alır. Zira 
ibadetler ahlak ile değer kazanır. 
Nitekim konuyla ilgili ayet ve ha-
dislerde ibadetlerin 
davranışlarımıza kazandırdıklarına 
özellikle işaret edilir. Buna göre 
namazın değeri kötülük ve aşırılık-

tan uzak durmaya; orucun kalitesi 
insanlara karşı sergilenen davranış 
ve ruh hallerine, zekat ibadetinin 
kıymeti ise insanı mal düşkünü 
olmaktan korumasına, mal ile 
şükrünü eda etmesine bağlanır.

Dindarlık ve 
Ahlak
Gerek ayetlerden gerekse Pey-
gamberimizin yaşantısından 
açıkça anlaşıldığı üzere din, 
sadece belirli ibadetleri yerine 
getirmemizi istemiyor. Bunun 
yanında dinimiz bizim insani 
ilişkilerimizi de düzenlemekte. 
Bir başka ifadeyle dindar insanda 
haklı olarak ahlaki değerler de 
aranır. Ahlaki bir zemin üzerine 
kurulmayan dindarlık sorunlu 
görülür ve şiddetle eleştirilir. Buna 
göre iyi bir Müslüman olmanın 
yolu, öncelikle iyi insan olmaktan 
geçer.  Namazın insanı kötülük-

lerden, çirkinlik ve fenalıklardan 
alıkoyduğunu beyan eden ayetten 
de anlaşılmaktadır ki; bihakkın 
yerine getirdiğimiz ve ruhumuza 
tesir eden ibadetlerimiz ahlakımızı 
güzelleştirdiği gibi, bizi daha 
iyi insan olma yolunda terbiye 
ve teşvik etmektedir: “Kitaptan 
sana vahyedileni oku, namazı 
da dosdoğru kıl. Çünkü namaz 
gereğine uygun olarak kılındığı 
takdirde insanı hayasızlıktan 
ve kötülükten alıkoyar” (Anke-
but,2945).

Görünen o ki ibadet ve ahlak 
birbirinden kesin çizgilerle ayrılan 
şeyler değil, bilakis birbirleriyle iç 
içe; biri diğerinin şartı ya da sonu-
cu olarak ortaya çıkan ve birbirin-
den bağımsız olarak düşünülme-
yen unsurlardır.

Bu durumda dindarlık ölçüsünün 
sadece namaz, oruç, hac gibi 
ibadetlerle sınırlandırılması 

DİNDARLIK 
ÖLÇÜMÜZ 
NEDİR?

elbette yetersizdir. Zira ahlak, 
adalet, kamu malına karşı 
özenli olmak, işi ehline verme ve 
istişare gibi ilkeler de en az iba-
detler kadar Yüce Allah’ın kesin 
emirleridir.

Kur’an’ın 
Gösterdiği 
Örnek Ahlak 
“Ant olsun ki, Allah’ın rızasını ve 
ahiret saadetini uman ve Allah’ı 
sürekli hatırda tutan kimseler 
için Allah’ın Resulünde sizin 
için pek güzel bir örnek vardır.” 
(Ahzab,33/21)  

Tüm ahlaki güzelliklere sahip Re-
sul-i Ekrem, güzel ahlaklı olmayı 
ısrarla öğütlemiş ve yaşayışıyla 
da bizlere örneklik teşkil etmiştir. 
“Sizin en hayırlınız ahlakı en gü-
zel olanınızdır” gibi sözleri güzel 
ahlaka ne kadar önem verdiği-
ni gösterir. Güzel davranışların 
kalıcı ve yaygın hale gelmesini 
tembihleyen Rahmet Elçisi şöyle 
buyurmuştur: 

 “Her kim İslam içinde güzel bir 
çığır açar ve o güzel çığır kendi-
sinden sonra da tatbik edilip 
sürdürülürse, kendi sevapların-
dan hiçbir şey eksilmeksizin onu 
sürdürenlerin sevaplarının ben-
zeri kendi lehine yazılır. Ve her 
kim de İslam İçinde kötü bir adet 
çıkarır ve bu kötü adet kendis-
inden sonra da sürdürülürse, 
kendi günahlarından hiçbir şey 
eksilmeksizin onu sürdürenlerin 
günahlarının benzeri de o kimse 
üzerine yazılır.”(Sahih-i Müslim)

 Buna göre İslam içinde güzel 
bir çığır açmak bütün insan-
ların lehine bir numune ortaya 
koymak anlamına gelir. İnsanlık 
camiasında her kim kötü bir adet 
ortaya çıkarır da başlatırsa onun 
bu yaptığı İslam’a karşı işlenmiş 
bir cürümdür. Her şeyin hesabı 
din gününde görülecektir. O gün 
gelinceye kadar hesap pusulasın-
da hangi kalemlerin yer aldığını 
kendimize iş edinmeliyiz.

Güzel Ahlak 
Sahibi İnsanın 
Temel Özellikleri
Güzel ahlaklı insan her şeyden 
önce görev ve sorumluluğunun 
bilincindedir. Güvenilir olmak, 
kamu malına karşı özenli olmak, 
savurganlıktan kaçınmak, veri-
len sözde durmak, doğruluktan 
ayrılmamak, görgü kurallarına 
uymak ve gerektiğinde öfkeyi 
yenebilmek en temel erdemli 
davranışlardandır. Başkasını hor 
görmemek, kıskançlık, yalan ve 
iftiradan kaçınmak da yine güzel 
ahlak sahibi insanın özelliklerin-
den bazılarıdır. 

Hz. Peygamber’in 
dilinden 
düşürmediği dua: 
Allah’ım yaratılışımı güzelleştir-
diğin gibi ahlakımı da güzelleştir. 
Rabbim, ömrümün kalan kısmını 
geçen kısmından daha hayırlı 
eyle…



NAZIM HİKMET
Mavi Gözlü Dev…

1901, Selanik doğumlu şair 
ilköğrenimini İstanbul’da Nişantaşı 
Numune Mektebi’nde, ortaöğre-
nimini Heybeliada Bahriye Mek-
tebi’nde tamamladı. Mezuniyeti 
sonrası Hamidiye Kruvazörü’ne 
stajyer güverte subayı olarak atandı 
fakat zatülcenp hastalığına yakalan-
ması üzerine askerlikten açığa alındı. 
Şiirle adını ilk duyuruşu 1918 yılında 
Yeni Mecmua’da yayınlanan “Hala 
Servilerde Ağlıyorlar mı?” adlı 
eseriyle gerçekleşti, iki yıl sonra 
ise “Bir Dakika” adlı şiiriyle Alemdar 
Gazetesi’nin yarışmasında birincilik 
kazandı. Zor dönemler yaşanıyordu ve 
adını ünlendirmiş şairimiz İstanbul’un 
işgaline kayıtsız kalmayarak eserlerinde 
direniş ve vatan aşkını konu ediniyordu. 
1920’li yıllarda milli mücadeleye katıl-
mak için Anadolu’ya geçen şairimiz 
milletimizi direnişe çağıran coşkulu 
şiirleriyle ülke çapında adını duyur-
muştu. Daha sonrasında Mustafa Kemal 
Atatürk’e takdim edilen şairimiz Atatürk’ün 
“Bazı genç şairler modern olsun diye mevzu-
suz şiir yazmak yoluna sapıyorlar. Size tav-
siye ederim, gayeli şiirler yazınız” tavsiye-
siyle yoluna devam etmiştir. Aynı yıllar 
aldığı edebiyat eğitiminden dolayı kısa 
bir süre Bolu’da öğretmenlik yapmıştır.  
Anadolu’da bulunduğu dönem gördüklerini şu 
dizelerle tarif etmiştir; “Anadolu’ya geçtim. Mil-
let sıska, Nuh’tan kalma silahı, açlığı ve bitiyle savaşıyor-
du Yunan ordularına karşı. Milleti ve savaşını keşfettim. 
Şaştım, korktum, sevdim ve bütün bunları yazmak ger-
ektiğini sezdim. Şiirle yeni şeylerin, şimdiye kadar söylen-
memiş şeylerin ifade edilmesi gerektiğini sezdim. Bu işte 
önce beni yeni öze göre yeni bir şekil bulmak meselesi il-

gilendirdi. İşe kafiyeden başladım. Kafiyeleri mısraların 
sonunda değil de bir sonda bir başta denedim.”

 Öğretmenlik görevinin ardından Moskova’da Ekonomi 
ve Toplum Bilimleri eğitimi almıştır. Moskova dönemi 
sonrasında Gelecekçilik akımının etkisiyle ve devrimci 
bakış açısıyla yazdığı şiirleri Yeni Hayat ve Aydınlık dergi-

AĞA CAMİİ
Havsalam almıyordu bu hazin hali önce
Ah, ey zavallı cami, seni böyle görünce

Dertli bir çocuk gibi imanıma bağlandım;
Allah'ımın ismini daha çok candan andım.

Ne kadar yabancısın böyle sokaklarda sen!
Böyle sokaklarda ki, anası can verirken,

Işıklı kahvelerde kendi öz evladı var...
Böyle sokaklarda ki, çamurlu kaldırımlar,

En kirlenmiş bayrağın taşıyor gölgesini,
Üstünde o… yükseltiyor sesini.

Burada bütün gözleri bir siyah el bağlıyor,
Yalnız senin göğsünde büyük ruhun ağlıyor.

Kendi elemim gibi anlıyorum ben bunu,
Anlıyorum bu yerde azap çeken ruhunu

Bu imansız muhitte öyle yalnızsın ki sen
Bir teselli bulurdun ruhumu görebilsen!

Ey bu caminin ruhu: Bize mucize göster
Mukaddes huzurunda el bağlamayan bu yer

Bir gün harap olmazsa Türkün kılıç kınıyla,
Baştanbaşa tutuşsun göklerin yangınıyla!

lerinde yayınlanmıştır. 1924’te Türkiye’ye dönen Nazım 
Hikmet Aydınlık dergisinde bir sene kadar çalışmış an-
cak Şeyh Said İsyanı’nın başlamasıyla kapanan dergi-
nin tüm yazarları gibi kendisi de tutuklanmıştır. 15 yıllık 
hapsi istenen şair İzmir’den gizlice yurt dışına çıkmış, 
af çıkmasıyla memleketine dönmek istemiş fakat isteği 
gerçekleşmemiştir. Bakü’de Güneşi İçenlerin Türküsü 
adlı ilk şiir kitabını çıkardıktan sonra Türkiye’ye gizlice 
girmeye çalışırken yakalanmış kısa bir süre Hopa Ce-
zaevi’nde kaldıktan sonra 1926’da serbest bırakılmıştır. 
Resimli Ay Dergisi’nin yazar kadrosuna dahil olan 
şairimiz birkaç yıl boyunca oldukça ilgi çeken eser-
ler yayınlamış, büyük aşkı Piraye’yle tanışmış (1930), 
1931 yılında halkı suça teşvik etme suçlamasından bir 
süre tutuklu kalmıştır. Bu sebeple de Piraye’yle an-
cak 31 Ocak 1935 tarihinde evlenebilmiştir. Benzer 
suçlamalardan yargılanmaya devam eden Nazım Hik-
met 1938’de tekrar mahkum edilmiş 1950’de çıkan af 
yasasıyla serbest bırakılmıştır. Bu süre zarfında birçok 
eser yazmış, açlık grevine girmesi sebebiyle de sağlığı 
olumsuz anlamda etkilenmiş, hapis kaldığı son yıllar-
da ziyaretine gelen dayısının kızı Münevver Berk’e aşık 
olmuştur. Serbest kaldıktan sonra Piraye’yle yollarını 
ayırarak Münevver Hanım’la birlikte yaşamaya başlayan 
şairimizin bir yıl sonra Mehmet adını verdiği bir oğlu 
olmuştur. Aynı yıl askerlik döneminde çürüğe alınmış 
olmasını ispatlayamadığı için tekrar askerliğe çağırılan 
şair Moskovo’ya geçmiş, bu sebeple vatandaşlıktan 
çıkarılmıştır. Yurtdışında da ses getirecek işler yapmış 
3 Haziran 1963’te kalp yetmezliği sonucunda Mosko-
va’da hayata veda etmiştir. Ölümünün ardından birçok 
girişime rağmen cenazesi aşığı olduğu memleketine 
getirilememiş, kabri kendi toprağından kilometrelerce 
uzakta kalmıştır.

ESERLERİ
Şiir: Güneşi İçenlerin Türküsü, 835 Satır, Jokond ile Sİ-
YA-U, Varan 3, 1+1=1, Sesini Kaybeden Şehir, Benerci 
Kendini Niçin Öldürdü, Gece Gelen Telgraf, Taran-
ta Babu’ya Mektuplar, Portreler, Simavne Kadısı Oğlu 
Şeyh Bedreddin, Kurtuluş Savaşı Destanı, Kuvayi Milliye 
Adıyla, Saat 21-22 Şiirleri, Memleketimden İnsan Man-
zaraları, Rubailer, Yeni Şiirler, Dört Hapishaneden, Son 
Şiirleri, İlk Şiirleri.

Oyun: Kafatası, Bir Ölü Evi Yahut Merhumun Hanesi, 
Unutulan Adam, İvan İvanoviç Var Mıydı Yok Muydu, 
Sabahat, İnek, Ferhad İle Şirin, Bir Aşk Masalı, Ocak 
Başında / Yolcu, Yusuf İle Menofis, Demokles’in Kılıcı.

Roman: Kan Konuşmaz, Yaşamak Güzel Şey Be 
Kardeşim.

Mektup: Kemal Tahir’e Mahpushaneden Mektuplar, 
Oğlum Canım Evladım Memedim, Bursa Cezaevi’nden 
Van-Nu’lara Mektuplar, Nazım İle Piraye. 

Fıkra: İt Ürür Kervan Yürür.

İnceleme: Sovyet Demokrasisi.

Masal: Sevdalı Bulut.

O MAVİ GÖZLÜ BİR DEVDİ
O mavi gözlü bir devdi. 
Minnacık bir kadın sevdi. 
Kadının hayali minnacık bir evdi, 
bahçesinde ebruliii 
hanımeli açan bir ev. 

Bir dev gibi seviyordu dev. 
Ve elleri öyle büyük işler için 
hazırlanmıştı ki devin, 
yapamazdı yapısını, 
çalamazdı kapısını 
bahçesinde ebruliiii 
hanımeli açan evin. 

O mavi gözlü bir devdi. 
Minnacık bir kadın sevdi. 
Mini minnacıktı kadın. 
Rahata açıktı kadın 
yoruldu devin büyük yolunda. 
Ve elveda! deyip mavi gözlü deve, 
girdi zengin bir cücenin kolunda 
bahçesinde ebruliiii 
hanımeli açan eve. 

Şimdi anlıyor ki mavi gözlü dev, 
dev gibi sevgilere mezar bile olamaz: 
bahçesinde ebruliiiii 
hanımeli açan ev…

İki Şiir Bir Şair İki Şiir Bir Şair
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Çekmeköy Taşdelen Atatürk Anıtı 
önünde başlayan 19 Eylül Gaziler 
Günü Programına; Çekmeköy Kay-
makamı Cemal Hüsnü Kansız, Çek-
meköy Belediye Başkan Yardımcısı 
Şenol Çetin, Çekmeköy Garnizon 
Komutanlığı adına Albay Mustafa Kılıç, 
Çekmeköy’de yaşayan Kore, Kıbrıs ve 
15 Temmuz Gazileri katıldı. 

GAZİLER 
TÖRENLE ANILDI

Gaziler Günü Çekmeköy’de 
anma etkinlikleri ile kutlandı. 

Taşdelen Atatürk Anıtı’nda 
 gerçekleşen törene ilçe 

protokolü ve Çekmeköylü 
gaziler katıldı.

Çelenk koyma törenin ardından 
Çekmeköy Sosyal Tesislerinde 
gaziler ve ailelerinin katıldığı 
yemek programı düzenlendi.

Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz’ın selamlarını ileten 
Başkan Yardımcısı Şenol Çetin, 
”Zaman ve mekanlar farklı olsa 

da milletimiz; vatanın birliği, 
bütünlüğü ve bağımsızlığı için 
her zaman göğsünü düşmana 
siper etmiştir. Bu mücadelelerde 
şehit ve gazi olanlara sonsuz 
minnet ve şükran duyuyoruz. 
Bugün bu güzel vatanda yaşama-
mızı sağlayan tüm ecdadımıza 
şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Haber Haber



Haber Zeliş’in Mutfağı
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Zeliha Bolat
Zeliş'in Mutfak Sırları...

Mantar Çorbası
Malzemeler: 
1 paket mantar, 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek 
kaşığı un, 1 su bardağı süt, 4 su bardağı su, yarım 
limon suyu, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber.

Yapılışı: Temizlenmiş ve küp şeklinde doğranmış 
mantarları limonlu suda haşlayın. Çorba tencere-
sinde tereyağı ve unu kavurun, kıvam alana dek 
sütü yavaşça tencereye ekleyin. Mantarları ve suyun 
kalanını, tuz ve karabiberi tencereye ilave edin. Hafif 
kaynayan çorbamızın altını kapatın ve dinlendirin. 
Çorbamız hazır, afiyet olsun.

Narlı Pasta
Tabanı İçin Malzemeler: 
2 paket yulaflı bisküvi, 150 gr tereyağı, 1 yemek kaşığı 
esmer şeker.

Muhallebi İçin Malzemeler: 
1 litre süt, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 su bardağı 
irmik, 6 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı te-
reyağı, 1 tatlı kaşığı vanilya özütü, yarım paket krema.

Sos için: 
1 adet nar, 1,5 su bardağı nar suyu, yarım limonun 
suyu, 3 yemek kaşığı buğday nişastası.

Yapılışı: Tereyağını eritelim ve bisküviyle birlikte 
şekeri de ilave ederek rondodan geçirelim. Un haline 

gelen karışımı yağlı kağıt serdiğimiz kalıbın içerisi-
ne yayalım ve 15 dakika kadar 160 derecelik fırında 
pişirelim. İrmik, nişasta, süt ve şekeri tencereye alalım, 
orta ateşte kaynayana dek karıştıralım. Koyulaşan 
karışımın altını kısıp tereyağı, vanilya özütü ve kremayı 
ilave edip karıştıralım, ocağın altını kapatalım. Bir 
kap içerisine döktüğümüz karışımın üstünü örterek 
buzdolabında soğumaya bırakalım. Sos için tencereye 
nar suyu, limon suyu ve nişastayı koyup koyulaşana 
kadar pişirelim, ocağın altını kapattıktan sonra oda 
sıcaklığında soğumaya bırakalım. Fırında pişirdiğimiz 
ve soğuttuğumuz tabanımızın üzerine muhallebimizi 
dökelim ve sosu üzerine yedirelim. Üzerini süslemek 
için nar tanelerinden serpiştirelim ve 4 saat kadar 
tatlımızı buzdolabında dinlendirelim. Narlı pastamız 
hazır, afiyet olsun…

Pırasalı 
Mücve 
Malzemeler: 
3 adet pırasa, 2 adet havuç, 2 
yemek kaşığı sıvı yağ, 2 adet 
yumurta, 1 su bardağı beyaz 
peynir, yarım çay bardağı ince 
bulgur, yarım çay bardağı sıvı 
yağ, 1 paket kabartma tozu, 6 
yemek kaşığı un. 

Yapılışı: Rendelenmiş 
havuçları iki yemek kaşığı sıvı 
yağda, tavada güzelce so-
teleyelim. İnce ince doğranmış 
pırasaları da tavaya atarak soteleme işlemine devam 
edelim ve daha sonra soğumaya bırakalım. Bulgu-
ru ıslatıp şişirelim. Yumurta, sıvı yağ, un ve sebzeleri 

karıştırıp mücver hamurunu oluşturalım. Hamurdan 
küçük parçalar kopararak kızgın yağda kızartalım. 
Mücverimiz hazır, afiyet olsun. 



Röportaj Röportaj

HEKİM KONAKLARIHEKİM KONAKLARI
Sitede Yaşam



Nihat Güdek Bey’i tanıyabilir 
miyiz?
1 Ağustos 1982 Ordu doğumlu-
yum. Beykoz'da bir tül fabrikasın-
da ustabaşılık yaptım. Sonrasında 
tanıdıklar vesilesi ile yolumuz 
Hekim Konakları ile kesişti. 2005 
Kasım ayından bu yana site 
yöneticisi olarak görev yapmak-
tayım. Evli ve 1 çocuk babasıyım.

Site yönetiminde göreve ne 
zaman başladınız, yönetim 
ekibiniz kaç kişiden oluşuyor?
Yönetim seviyesinde 2009 yılında 
başladım. Yönetim kadromuz 4 
kişiden oluşmaktadır. Çalışan-
larımız kendi bünyemizde bulun-
maktadır.

Site yönetiminde olmanın 
sizin için avantaj ve dezavan-
tajları var mı?

Kendime olan güvenimin art-
masının yanı sıra her geçen gün 
farklı bir yetkinlik edinmeme katkı 
sağlıyor diyebilirim. Tanıdığım 
sosyal çevremin de zaman 
içerisinde geliştiğini sayabiliriz.

Hekim Konakları ne zaman 
kuruldu, kaç blok ve daireden 
oluşuyor?
2004 yılında inşaat, 2009 yılında 
ise aktif oturum başlamıştır. 12 
konağın yer aldığı sitemizde bir 
sosyal tesisimiz bulunmaktadır.

Site içerisinde hangi etkinlik 
alanları mevcut?

Sosyal tesisimiz içerisinde bas-
ketbol, futbol sahalarının yanı sıra 
istenildiğinde dönüştürülebilen bir 
tenis kortumuz ve voleybol sa-
hamız bulunmaktadır. Yarı olimpik 
açık havuzumuz ve 4 mevsim kul-
lanıma uygun kapalı havuzumuz 
da site sakinlerinin hizmetine açık 
bulunmaktadır.

Sitelerde genellikle yaz aylarında 
hareketlenme olur. Kış aylarına 
özel aktiviteleriniz oluyor mu?
Site sakinlerimiz arasında genç 
nüfus yoğunluğu olmadığın-
dan çok sık olmasa da özellikle 
katılımın fazla olduğu Ramazan 
aylarında grup aktiviteleri ve spor 
etkinlikleri düzenlemekteyiz.

Sizce site yaşantısının en gü-
zel tarafı nedir? 
Diğer sitelerin aksine bina 
sayısının az olduğu sitemizde 
komşuluk ilişkilerinin eski zaman-
ları hatırlattığı bir yaşantı sürmek-
teyiz. Herkesin birbirini tanıdığı 
ve çocuklarımızın da güven 

içerisinde çocukluklarını yaşaya-
bildiği bir siteye mensup olmanın 
verdiği huzuru kelimelerle anlat-
mak pek mümkün değil.

Sıfırdan bir site inşa edecek 
olsanız… Olmayan neyi 
eklerdiniz?
Hayal edebileceğim her şeyi bu 
sitede gerçekleştirdiğime inanıyo-
rum.

Sizce ilçemizin renklenmesi 
için ihtiyaç duyduğu şeyler 
neler?
Gençlere yönelik güvenliği art-
tırılmış sosyal alanların 
arttırılması gerektiğine 
inanıyorum. İnşaat alan-
larının bu denli arttığı 
ilçemizde daha düzenli 
ve sistemli çalışma-
lar yapılması hem ilçe 
sakinlerimizin huzurunu 
hem de günden güne 
arttığını gözlemlediğim 
trafik sıkıntısını azalt-
maya yardımcı olacaktır 

kanısındayım. Bunların yanında en 
önemli sorun olarak gördüğüm 
nokta da özel okul sayılarının 
artarken devlet okullarının yeter-
siz sayıda kalmasıdır. Bu konuyla 
ilgili gerekli önlemin alınacağını 
umuyorum. 

Çekmeköy ’ün görünümü ve 
çevre düzenlemesiyle ilgili 
neler düşünüyorsunuz?
Gelişen Çekmeköy’ümüzün gi-
derek artan nüfus yoğunluğuyla 
ortaya çıkan trafik sıkışıklığı ve 
otopark sorununu sayabilirim. 
Bunlar için bir düzenleme yapıl-
ması gerektiğini düşünüyorum.

Hekim Konakları sakin ve 
doğayla iç içe konumuy-
la Çekmeköy’ün en nezih 
sitelerinden. 12 müstakil 
evden oluşan sitenin en 
dikkat çeken özelliği ise 
komşuluk geleneğinin 

hala yaşatılıyor olması. 9 
yıldır Hekim Konakları’nda 
yöneticilik yapan Nihat Bey 
ile site yaşantısının detay-

larını konuştuk. 
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PANDOMİM 
SANATI

Yer Sanat 

Gösteri sanatları içerisinde kendine 
yer bulan pandomim, değişik isim-
lerle de anılabilmektedir. Bu isimlerin 
başında ise, pandomim ya da mim 
sanatı gelmektedir. Bu sanat türü kısa-
ca mim olarak ifade edilmektedir.
Pandomim, gösteri sanatları içerisinde 
yer alırken gösteri esnasında sanatçı 
herhangi bir sözlü konuşmada bu-
lunmaz. Sanatçı izleyiciye sunmak 

istediği temayı, konuşma yoluyla değil 
de yüz mimikleri ve de beden dili 
aracılığıyla sunmaktadır. Bu durum, 
pandomimi görsel sanatlar içerisinde 
farklı bir konuma sürüklemekte ve 
kendini görsel sanatların önemli 
türlerinden birisi yapmaktadır. Beden 
dili ve de mimik hareketlerinin baş 
gösterdiği pandomim, sanat ve de 
özellikle tiyatro dünyası tarafından 

tiyatronun evrensel dili olarak görülmektedir. 
Aynı zamanda, görsel sanatların bu türünün 
geçmişi oldukça eskiye dayanmaktadır. Bu 
noktada, karşımıza binlerce yıl öncesi çıkmak-
tadır. Daha çok mim sanatı olarak kabul gören 
bu sanat türünün varlığının, milattan önceki 
dönemlere kadar dayandığı anlaşılmıştır. Mim 
sanatının tiyatronun evrensel dili olarak kabul 
görmesinde, bu sanat dalının binlerce yıllık 
geçmişi etkilidir. Mim kelimesinin kökenine 
bakıldığında, kelime “mimeisthai” kelimesinden 
gelir ve bu kelime Eski Grekçede kullanılmak-
tadır. Kelimenin bu dildeki anlamı ise, ‘taklit 
veya temsil etmektir. Milattan önceki dönemler 
de dahil birçok farklı toplum tarafından kul-
lanılan ve de çeşitli olayların mim sanatı yoluy-
la görsel sanatların içerisinde canlandırılması, 
pandomimi sanat dünyasının önemli bir türü 
haline getirmeyi başarmıştır.

Görsel sanatların oldukça önemli türleri arasında yer 
alan pandomim kavramının Türkçede-
ki karşılığı ise, insanların 
sahip oldukları duygu 
ve düşüncelerin, dans, 
eşya, müzik, beden 
dili ve de mimikler 
aracılığıyla anlatıl-
masıdır. Pandomim 
oyununun en ayırt edici 
özelliklerinden 
biri, sanatçının 
hiç konuşma-
ması ve seyir-
ciye anlatmak 
istediklerini 
sözsüz bir 
şekilde 
anlatmaya 
çalışmasıdır. Bura-
da sanatçının en 
büyük yardımcıları 
ise; jest, mimik ve 
de beden hare-
ketleridir. Pan-
domim, tarihsel 
süreçte sinema 
sektöründe de 
kullanılmıştır. Özel-
likle de sinemanın 
yeni ortaya çıkmış 
olduğu dönem-
de çekilen filmler, 
pandomim olarak 
nitelendirilmektedir. 
Pandomim kulla-
narak dünya çapında 
oldukça büyük bir 
popülerlik ve de ün 
kazanan sanatçılar 

da mevcuttur. Bu noktada akla gelen ilk isim ise 
Charlie Chaplin’dir.

Sessiz sinema dendiğinde akla gelen bu isim, mim 
sanatını kullanarak dünyanın en tanınan insan-
larından biri olmayı başarmıştır. Sinemanın or-
taya çıktığı ilk dönemlerde film çekme koşulları 
nedeniyle çekilen filmlerin pandomim olarak 
da nitelendirilmesi dışında, ilk pandomim sine-
ma çekimi 1975 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Bu tarihte, modern tiyatronun en 
büyük sanatçıları arasında göste-
rilmekte olan Marcel Marceau, 
pandomim sanatını kullanarak film 
çekmiştir. Filmin adı ise, ‘Kalbin 
Dili’dir. Pandomim’in sinema sek-
töründe kullanım ismi olan sessiz 

sinemanın diğer önemli temsilcileri 
arasında ise Laurel ve Hardy gibi 
isimler gösterilmektedir. Dünya 
çapında pandomim sanatına old-
ukça büyük desteklerde bulunan 
isimler bu şekildeyken, ülkemizde 
ise pandomim sanatı deyince akla 
gelen ilk isimlerin başında Erdinç 
Dinçer gelmektedir.

Pandomim sanatı, başka san-
at dallarıyla birlikte de kul-
lanılabilmektedir. Bu sanat 
dallarının başında ise tiyatro ve 
de sinema gelmektedir. Son 
yıllarda ise, pandomim sanatı 
bale sanatıyla da beraber kul-
lanılmaya başlanmıştır. Öyle ki, 
pandomim sanatı balenin en 
önemli bölümlerinden birisi 
olmayı başarmış durumdadır. 
Geçmişi itibariyle oldukça eskiye 
dayanan pandomim, günümüz 
modern sanat dünyasının görsel 
sanatlar içerisinde en ilgi gören 
dalları arasında yer almaktadır.

Gök Sanat…
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Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz, 
okullara yapılan temiz-
lik malzemesi yardımının 
dağıtımı programına 
katıldı.
 
Çekmeköy Belediyesi her yıl ol-
duğu gibi 2018-2019 eği-
tim-öğretim döneminde de okul-
ların temizlik malzemesi ihtiyacını 
karşılıyor. İlçede bulunan ana-
okulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin 
tamamına yapılan temizlik malze-

mesi yardımıyla öğrencilerin daha 
hijyenik ortamda eğitim almaları 
amaçlanıyor.

Nişantepe İlköğretim Okulu’nda 
gerçekleşen dağıtım programı-
na katılan  Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz, ”2018-
2019  eğitim-öğretim döneminde 
de okullarımızın temizlik malze-
mesi ihtiyacını belediye olarak 
karşılıyoruz. Temizlik malzemesi 
yardımı her iki dönemde yapılmak 
üzere planlandı. Geleceğimizin 
teminatı gençlerimiz ve çocuk-
larımızın daha hijyenik ve daha 

kaliteli ortamlarda eğitimlerini 
sürdürmeleri için var gücümüzle 
çalışıyoruz” dedi.

Okullara temizlik malzemesi 
yardımı kapsamında; Sıvı El Sabunu 
5 Kg, Çamaşır Suyu 5 Kg, Oto Yıka-
ma Fırçası, Çöp Torbası Büyük 
Boy, Çek Çek Sil, 12’li   Mikrofiber 
Temizlik Bezi, Askılı WC Koku Gid-
erici 12 li, Sıvı Ovma Maddesi 5 Kg, 
Arap Sabunu 5 Kg, Yüzey Temizlik 
Maddesi 5 lt, Fotoselli Kağıt Havlu 
6’lı, Jumbo Mini Tuvalet Kağıdı 12’li 
ve Faraş Fırça Takımı dağıtıldı.

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ’NDEN
OKULLARA
TEMİZLİK 
MALZEMESİ 
YARDIMI
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Altın Sözler
ALBERT CAMUS

Dünyanın insandan başka 
anlamı yoktur. Hayat 
anlayışımızı kurtarmak isti-
yorsak insanı kurtarmamız 
gerekir.

Ya zamanla birlikte yaşar 
ve ölürsün ya da daha yüce 
bir yaşam uğruna zamanın 
dışına çıkarsın.

Önümden gitme seni izleye-
meyebilirim, arkamdan da 
gelme yol göstereme-
yebilirim; yanımda yürü ve 
yalnızca dostum kal.

Eğer bir ağa köleleri 
olmadan yapamıyorsa 
ikisinden hangisi özgür bir 
insandır?

İnsanlar gösterdiğiniz 
nedenlere, içtenliğinize ve 
acılarınızın ağırlığına ancak 
siz öldüğünüzde inanırlar.

Başarı kolay elde edilir, zor 
olan başarıyı hak etmektir.

Hürriyet, tarihin kaybol-
mayan tek değeridir.

Politika ve sanat dünyanın 
düzensizlikleri karşısında 
başkaldırmanın iki ayrı 
yüzüdür.

Büyük olmanın yolu, deha 
gibi çalışma ve alın terinden 
geçer.

Resmi tarih, oldum olası 
büyük katillerin tarihidir.

Bir insan söyledikleri kadar 
söylemedikleri ile de insan-
laşır.
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Bulmaca

1. Görgüsü olmayan.

2. Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan, sarih.

3. Beklenmedik, garip bir şeyin sebep olduğu şaşkın-
lık, şaşırma.

4. Kibarca olmayan, bayağı.

5. Kimse bulunmayan veya az kimse bulunan, tenha, 
yaban.

6. Bir dizede, bir notada vurgu, uzunluk veya ses 
özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrar-
lanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritim.

7. Hükümdarla ilgili, hükümdara özgü olan.

8. Söyleyiş özelliği.

9. Ruh bakımından, ruhça.

10. Hiçbir şeyde kararlı olmayan veya konudan 

konuya geçiveren (kimse), yeltek, gelgeç.

11. Alçak, soysuz, aşağılık.

12. Zambakgillerden, soğanla üretilen, 15-20 santi-
metre yüksekliğinde, çiçekleri keskin kokulu ve türlü 
renkli, çok yıllık bir süs bitkisi.

13. Yanan şeylerden artakalan toz madde.

14. Bir kimseyi, bir olayı hatırlatan nesne veya kişi, 
andaç.

15. Yönetme işi, idare.

16. Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, 
yardım, ihsan, inayet, atıfet.

17. Dış etkenlerin tesiriyle akışmazlığı değişmeyen, 
durağan.

18. Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış 
sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam.
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Bir önceki sayının yanıtları:



Sinema
14

8
E

ki
m

 2
0

18

VİZYONDAKİLER

BABAMIN CEKETİ
Yönetmen: Müfit Can 
Saçıntı
Oyuncular: Mert Turak, Elif 
Nur Kerkük, Erkan Can, 
Müfit Can Saçıntı, Ayşen 
Gruda
Tür: Komedi
Vizyon Tarihi: 05.10.2018

MİRASÇILAR
Yönetmen:  
Marcelo Martinessi
Oyuncular: 
Ana Ivanova, Margarita 
Irun, Ana Brun
Tür: Dram
Vizyon Tarihi: 12.10.2018

ÜÇ TEPE
Yönetmen:  
Jan Zabeil
Oyuncular: Alexander 
Fehling, Arian Montgo-
mery, Bérénice Bejo
Tür: Dram
Vizyon Tarihi: 28.09.2018

MÜSLÜM BABA
Yönetmen: Ketche
Oyuncular: Timuçin Esen, 
Ayça Bingöl, Zerrin Tekin-
dor, Güven Kıraç, Erkan 
Can
Tür: Biyografi
Vizyon Tarihi: 26.10.2018

KÜÇÜK AYAK
Yönetmen: 
Karey Kirkpatrick, 
Jason Reisig
Tür: Animasyon
Vizyon Tarihi: 28.09.2018

KAYIP ARANIYOR
Yönetmen: 
Aneesh Chaganty
Oyuncular: 
Joseph Lee, Debra 
Messing, John Cho 
Tür: Dram
Vizyon Tarihi: 28.09.2018

İNTİKAM MELEĞİ
Yönetmen:  
Pierre Morel
Oyuncular: 
John Ortiz, Jennifer Gar-
ner, John Gallagher Jr.
Tür: Aksiyon
Vizyon Tarihi: 28.09.2018

BIRAKMA BENİ
Yönetmen:  
Aida Begic
Oyuncular:
Ahmad Husrom, Motaz 
Faez Basha, Isa Demlakhi
Tür: Dram
Vizyon Tarihi: 21.09.2018


