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Sevgili Çekmeköy2023 Okurları,
Çekmeköy 2023’ün her sayısını özenle hazırlamaya devam 
ediyoruz. Çekmeköy Belediyesi olarak zengin içeriklere 
sahip, okuyan herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği 
dergimizin 69. sayısını çıkarmış olmanın gururunu yaşıyoruz. 
Psikoloji, sağlık, teknoloji, kültür-sanat, spor gibi farklı 
alanlarda söz sahibi yazarların özgün yazıları her ay siz değerli 
okuyucularımızla buluşturuyoruz. Ayrıca alanında uzman 
ve kendini farklı çalışmalarla öne çıkarmış kişilerle yapılan 
röportajlar derginin içeriğinin çeşitlenmesini sağlamaktadır. 
Böylece her sayımız sanata, edebiyata ve kültüre dair geçmişe 
bıraktığımız güzel bir iz olarak durmakta.  

Kıymetli Okurlar,
2009 yılında kurulan ilçemizi İstanbul’da ve tüm Türkiye’de 
cazibe merkezi haline getirmek için ulusal ve uluslararası 
birçok projeye imza attık. Bu projeler sayesinde Çekmeköy 
adını daha fazla duyurmaya başladı ve kültürü, doğası ve 
tarihi dokusuyla İstanbul'da bir farkındalık yarattı.  Bizler 
biliyoruz ki artık markalar gibi ülkeler, şehirler ve ilçeler de 
yarış halinde. Bütün gayretimiz bu yarışın içerisinde yer alan 
ilçemizin imajını yükseltmek ve kültür sanat çalışmalarıyla 
adından söz ettiren bir belediye olmaktır.  

Değerli Okurlar,
Bu kültür sanat çalışmalarımızın yanı sıra altyapı hizmetleriyle 
ilçemize, örnek gösterilecek kaliteli bir kimlik kazandırmaya 
çalışıyoruz. İlçemizin doğal yapısını da göz önünde 
bulundurarak farklı mahallelerde oluşturduğumuz yeşille 
bütünleşen parklarımızı sizlerle buluşturduk. Dönüşen ve 
daima ilerlemeyi hedefleyen bir ilçe olarak Çekmeköy'ün 
ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve yeni çözümler üretmek için 
çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Covid-19 süreci sebebiyle öğrencilerimiz okullarından 
uzak kaldılar. Milli Eğitim Bakanlığımızın çalışmalarıyla 
öğrencilerimizin eğitimde yaşadığı eksiklikler hızlı bir şekilde 
giderilmeye çalışıldı. Eğitimin sağlıklı bir şekilde devam 
edebilmesi için en iyi kararın alınacağından şüphemiz yoktur. 
Bu vesileyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılının sevgili 
öğrencilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize hayırlı uğurlu 
olmasını temenni ediyorum.

Ahmet POYRAZ
Belediye Başkanı
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Yayımlanan yazıların sorumluluğu 
yazara aittir. Gönderilen yazılar, 
yayınlansın yayınlanmasın iade edilmez. 
Gönderilen yazılarda gerekli editoryal 
değişiklikler yapılabilir. Bu dergide 
kullanılan yazı ve görseller izin almak ve 
kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir, 
alıntı yapılabilir.

Eylül  2020 • Yıl:5 • Sayı:69

Editör -  Salih Gebel

Bir Hüzün Mevsimidir Eylül

Eylül hep sarı rengi hatırlatır, güz yapraklarını. Yaz ayının 
nefes kesen sıcaklığının yerini son baharın tatlı esintilerine 
bıraktığı aydır, eylül. Şiirlerde, şarkılarda hüzün mevsimi 
olarak hatırlanır hep. Bu yönüyle sonsuzluğa göçmeyi 
hatırlatır. 

Köyde yaşayanlar bilir, eylül kış hazırlıklarının yapıldığı 
zaman dilimidir. Bu dönemin bir adı da bağbozumudur. 
Yaklaşmakta olan kış için yiyecekler hazırlanacak, 
konserveler yapılacak, turşular kurulacak, pekmezler 
kaynatılacaktır. Artık baharla birlikte yeniden uyanmak 
için uzlete çekilme vaktidir çünkü. Bir yönüyle kendi iç 
dünyamıza çekilmek için hazırlıktır bu çalışmalar aslında. 

Eylül ile birlikte yeni eğitim öğretim dönemi de başlıyor. Bu 
yıl pandemi nedeniyle eğitim öğretimde büyük değişimler 
başladı. Her yıldan farklı olarak çocuklarımız dijital 
platformlar aracılığıyla uzaktan eğitim almaya başladılar. Bu 
durumun önemli avantajları olduğu gibi sorunlu tarafları 
da bulunmaktadır.

Eylül sayımızda sizler için önemli röportajlar ve yazılar 
hazırladık. Sanatçılar, kültür insanları, edebiyatçılar sizler 
için yeni yazılar kaleme aldılar. Faydalanacağınızı ümit 
ediyoruz.

Eylül ayının sizlere mutluluklar getirmesini diliyorum.

@cekmekoy2023

@cekmekoy2023dergisi

facebook.com/Cekmekoy2023

cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr
cekmekoy2023.com
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Mahzenden Camiye Dönüş

İslam’ın sembolü olan camileri birçok 
defa farklı dizaynlarda gördük, keşfettik. 
Ama şimdi bahsedeceğim camiye benzer 
bir cami görmediğinize eminim. Çünkü 
yapıldığı dönemde ne kilise olarak inşa 
edilmiş ne de cami olarak yapılmıştır. Bu 
cami hem mahzen olmuş hem su sarnıcı 
olarak çeşitli şekillerde kullanılmıştır. Evet, 
bu cami, Eyüp Sultandan sonra İstanbul’da 
en çok ziyaret edilen Kurşunlu Mahzenidir. 
Bilindik adıyla Yeraltı Camii.

Tarihi
Yapım yılı tam olarak bilinmemekte olup, 
Evliya Çelebi’ye göre 711 yılında Abdülaziz 
oğlu Ömer tarafından yaptırılmıştır. Osmanlı 
resmî kayıtlarında Mahzen-i Sultani adıyla 
geçer. Bazı kaynaklarda “Kastellion ton 
Galatau” isimli bir hisardır. II. Tiberios (578-

582) döneminde artan Arap akınlarına 
karşı Haliç’in girişini kontrol amacıyla 
yaptırılmıştır. 

Neden Kurşunlu 
Mahzen?
Bir rivayete göre 714 yılında İstanbul’u 
almak için gelen Arap orduları burada yedi 
yıl kalmış, savaşta şehit olan askerlerden 
bazıları buraya defnedilmiştir. Arap 
orduları Şam’a dönerken askerlerin 
önemli eşyalarından bazıları bu mahzene 
konulmuş kapısının üzerine kurşun 
dökülmüş. Kurşunlu mahzen sözü buradan 
kaynaklanmaktadır. Bu eski yapı Sultan 
I.Mahmut ve Sultan III. Osman zamanında 
Sadrazam olan Çorlulu Köse Bahir Mustafa 
Paşa tarafından cami haline getirilmiştir.
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Rüyalarla Camiye 
Çevrildi
Eski ve bakımsız olan mahzeni camiye 
döndürmek kimsenin aklında yoktu ama 
bu yapının camiye çevrilmesi bir işaretti. 
Camiye çevrilmesiyle ilgili iki rivayet vardır. 
1750 yılında belirli semtlerdeki insanlar 
mübarek kişilerin Kurşunlu Mahzeni’nde 
gömülü olduğuna dair rüyalar görmeye 
başlamıştır. Dönemin padişahi I. Mahmut’un 
kulağına bu duyumlar gelmiştir. Rüyaları 
tabir ettirip araştırmalar ve kabir tespiti 
yaptırmıştır. Kabir bulununca Sultan buranın 
cami yapılmasını emretmiştir. 
İkinci rivayete göre  Şam'dan İstanbul'a 
ziyarete gelen Allah dostu Şeyh Murad 
Efendizade Şeyh Mehmed Efendi Galata'ya 
gelip kabir yerini babasının tespit ettiğini 
ve mekânın faziletini saraya bildirmiş. 
Padişah da rüya tabircilerine rüyayı tabir 
ettirip araştırma yaptırdıktan sonra kabri 
ortaya çıkartmış. Bu sahabelerden birinin 
mezarı Türkler tarafından türbe haline 
dönüştürülmüş diğer ikisi de parmaklıklarla 
çevrili mezar haline getirilmiştir. Bulunan 
kabirler, Emeviler zamanında İstanbul’un 
fethi için gelip esir edilen ve burada 
zindan hayatına mahkûm olan ve Sahabe-i 
Kiram’dan Amrbinas, Vehbbin Hüseyra ve 
Sufyan ibni Uyeyn’e aittir. Padişah mahzenin 
üstündeki yazlık köşkünü de hürmetten 
dolayı terk edip mahzeni camiye çevirmiş.

Mimarisi
Yeraltı Camii tonozlardan mürekkep olup, 
dört kapısı vardır.  Arka kapıya merdivenle 
inilir. İkisi deniz tarafından, ikisi de kara 
tarafından toprak seviyesindedir. Caminin 
içinde 56 paye vardır. Üstü tonozlarla 
örtülüdür. Payelerin üzeri yarım kubbeden 
oluşmaktadır.  Kule şeklindeki tek şerefeli 
minaresi depremde yıkıldıktan sonra Sultan 
I. Mahmut minareyi de yaptırmıştır. Caminin 
yanında bulunan dört katlı binanın giriş 
katı şadırvan, üst katları ise görevlilere ait 
lojmandır. ELİF NUR AKBULAT

Açık Fikir Platformu
Düzce Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği
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Mustafa Alp’i 
Instagram canlı 

yayınlarında 
yaptığı karakter-

ilişki analizleri 
ile tanıdım. 

Yorumlarının 
ve analizlerinin 
isabetli olması 
bende kendisini 
ve çalışmalarını 
daha yakından 

tanıma ve inceleme 
merakını oluşturdu. 

Çeşitli dergilerde 
yazıları yayımlanan, 

editörlük yapan 
Mustafa Alp ile 
insan ilişkileri, 
evlilik ilişkisi, 

karakter analizleri 
üzerine bilgisini, 
tecrübelerini ve 

önerilerini paylaştığı 
keyifli bir röportaj 
gerçekleştirdik…

Mustafa Bey, okuyucularımız için 
kendinizi tanıtır mısınız? Mustafa 
Alp kimdir, ne işle meşguldür, neler 
yapar?
Merhabalar. 1983 İstanbul doğumluyum. 
Geleneksel İslamî ilimler eğitimi aldım. Bunun 
yanında edebiyat, çalışma hayatı ve yazı, 
çeviri, editörlük işlerinde yer aldım. Şu an okul 
hayatımın yanında tercüme ve yüz analizi-ilişki 
rehberliği ile meşgul olmaktayım. Yayımlanmış 
üç çeviri, bir telif, bir de şiir kitabım mevcut. 

Instagram üzerinden karakter 
analizi ve çift uyumu analizleri 
yapıyorsunuz. Bir fotoğraf üzerinden 
kişinin karakter analizini nasıl 
yapıyorsunuz? Bu işin bir ilmi var 
mıdır?
Bu işin çok eskilere dayanan bir tarihi var. 
Fizyonomi, İlm-i Sima gibi isimler altında 
yüzün kişilikle ilgisi araştırılmış, önemli 
literatür oluşmuş. Günümüzde istihbarat 
örgütlerinden şirketlere kadar pek çok sahanın, 
yüz okuma sanatının verilerinden yararlandığı 
biliniyor. Hemen belirteyim, benim bu alanın 
teorik kısmına dair ne bilgim ne de ilgim 
var açıkçası. Çünkü tedavüldeki bilgiler hem 
şahsen beni tatmin etmekten uzak, hem de 
bunları öğrenerek kendi saf bakışımı bozmak 
istemiyorum. Yaptığım analizler, bugüne 
kadarki gözlemlerime, sezgime ve edebî, 
felsefî, psikolojik okumalarıma dayanıyor. 

Gözlemlediğim kadarıyla yaptığınız 
analizlerin pek çoğunun geri 
dönüşleri olumlu yönde oluyor. 
Bugüne kadar herhangi bir olumsuz 
durumla karşılaştığınız oldu mu?
Arada oluyor elbette. Burada benim 
yetersizliğim, çarpık görüşüm söz konusu 
olabileceği gibi, karşı tarafın kendini ne kadar 
tanıdığı, tanısa da özellikle zaaflarını başka 
birinden duymayı ne kadar kabulleneceği gibi 
faktörler etkili. Buna rağmen tabii ki analiz 
alan kişinin kişisel görüşü esastır. Gelen bütün 
yorumları-seçip sansürlemeden- sayfamda 
yayınlıyorum.   
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Zaman içerisinde insanın karakteri, 
kişilik özellikleri değişir mi?
Buna vereceğiniz cevap, kişiliğin oluşumunu 
nasıl açıkladığınıza bağlı. Genlerin ve kalıtımın 
belirleyici olduğunu düşünüyorsanız, kişilik 

zaten anne babadan devralınan bir 
şeydir, değişmez. Yok, eğer çevresel 

koşulların, kültürün etkili 
olduğuna inanıyorsanız, 

zamanla değişim 
mümkündür. Şöyle 
açıklama getirenler de var: 
Kişilik doğuştan gelen 

yapıdır, değişmez. 
Karakter ise 

bunun 
üzerine 

inşa 

ettiğimiz bir şeydir ki bunda asıl belirleyici 
olan şartlar, dolayısıyla yoğun şekilde bizizdir. 
Bu yaklaşıma göre, kişilik ve karakter arasında 
açık bir fark var. Kişisel görüşüm, karakterin 
değişmeyeceği yönünde. Lakin burada iki 
noktaya dikkat etmek gerekiyor: Birincisi, 
kişiliğin ya da karakterin oturması süreci. 
Bundan önceki oluşum aşamalarını nihai 
karakter şekli sanarak yanılabiliriz. İkinci 
noktada, kişisel çabaya bağlı olarak gelişip 
farklılaşan tezahürleri, yani karakterin pratik 
yüzünü karakter değişimi olarak algılayabiliriz. 
Örneğin, espritüel bir insan her zaman böyledir. 
Ne var ki on yıl önce Temel fıkraları anlatarak 
gülen, güldüren birine artık farklı şeyler 
anlatıyor diye değişti diyebilirsiniz. Oysa değişen 
espri düzeyidir, kültür dağarcığıdır. Burada 
detayda gelişme olduğu halde,bunu değişim 
olarak daifade edebiliriz. Şahsi çabamız işte bu 
aşamada devreye girer. Bu durumda kendimizi 
geliştirerek daha zengin bir ufuk ve donanıma 
sahip olabiliriz. Aslında karakterimizin 
değişmesine ihtiyacımız yok. Herkeste yeterince 
iyi ve başarılı olacak bütünlüklü bir özellikler 
silsilesi mevcut. Yeter ki bunları doğru insanlarla, 
doğru yer ve şekilde kullanalım. Bu da en 
temelde imkân ve zaaflarımızı tanımaktan ve 
buna uygun yaşamaktan geçiyor. İşte Yüz Sarrafı 
olarak yapmaya çalıştığım şeytemelde bu.  

Bir insanı tanımaya nereden 
başlanır?
Bu bizzat kendinizi tanımanıza; sezgi, gözlem ve 
tecrübe düzeyinize bağlı olarak değişir. Kimisi 
vardır, birkaç dakikalık konuşmayla karşındakini 
tanır.Kimisinin ortak yıllar geçirmesi gerekir.
Kimi ciddi kötülükle karşılaştığında ancak anlar. 
Benim yüzü bir kere görmem yetiyor sanırım. 

Yaptığım analizler, bugüne kadarki gözlemlerime, sezgime ve 
edebî, felsefî, psikolojik okumalarıma dayanıyor. 
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Çeşitli dergilerde editörlük yapmış, 
İsra ve İlim dergilerinde yazıları 
yayımlanan birisi olarak yazım hayatı 
için neler söylemek istersiniz?
Kelimeleri en iyi şekilde onları da aşarak kontrol 
edebiliriz. Yazmaktan çok daha derin dertleriniz 
yoksao yazının benim için mutfak dolapları imal 
etmekten, herhangi bir seri üretimden farkı yok. 
Eğer derdiniz varsa ve dille, yani iç dünyanın 
konuşmasıyla, kelimelerle yeniden dünyayı 
örüntülemekleayrıca aranız iyi ise, usta yazarlar 
ve etkin arayış size yol gösterecektir.  

Youtube platformunda paylaştığınız 
bir videonuzda dergicilik üzerine 
çeşitli tavsiyelerde bulunuyorsunuz. 
Dergi çıkarmak isteyen veya yazım 
hayatıyla ilgilenen kişilere ne gibi 
önerilerde bulunursunuz?
Bir kültür ve iletişim lokomotifi olarak klasik/
konvansiyonel derginin de kitabın da miadını 
doldurduğunu düşünüyorum. Eğer piar 
ve prestij için, rutin kabilinden bir dergi 
çıkarmıyorsak, dergimizi dijital ve online ortama 
taşımalı, çekirdek yazar kadrosu ve onun 
etrafında şekillenecek bir sosyo-kültürel grup 
olarak ele almalıyız. Alışılagelmiş formatta, ofis-
matbaa-kargo-abone zihniyetinde gidersek, ne 
biz ne okur tatmin oluruz. Bahsettiğiniz YouTube 
videosunda (Dergi Çıkarmanın Püf Noktaları) 
birkaç detay öneri daha paylaşıyorum. 

Aile ilişkileri, arkadaş ilişkileri, 
insanın kendisiyle ilişkisi üzerine 
de sosyal medya hesabınızda 
yönlendirici ve bilgilendirici pek çok 

post paylaşıyorsunuz. Günümüze 
baktığınızda insanlar arası ilişkilerde 
nelere dikkat edilmesi gerektiğini 
düşünüyorsunuz? İdeal insan 
ilişkileri nasıl olur?
Birincisi, hepimiz birbirimiz için hem zehir 
hem panzehiriz. Dolayısıyla insanın açtığı yara, 
yine başka insanla iyileşir. İnsandan kaçış yok. 
İkincisi, sorun bir sağlık göstergesidir. İnsanlar 
arasında sorun yaşanıyorsa, bu henüz sert 
kuralların ve kişiler arası soğukluğun topluma 
hâkim olmadığının göstergesidir ki bu açıdan 
ümit verici bir tablodur. Henüz vakit geçmemiş 
demektir. Üçüncüsü, peki ideal insan ilişkileri 
nasıl olur? Kısaca, mutluluk ve refahın para, güç, 
ün gibi dış etkenlerde olmadığının anlaşıldığı 
yerde, kurulabilecek en iyi toplumsal ortam 
kurulmuştur. Çünkü insan özünde sorunlu ve 
eksik bir varlık. Ancak bunu kabullenip hiçbir 
şeyi sorununu ya da eksikliğini giderecek bir 
hedef olarak görmemekle dengede kalabilir. 
Yoksa önü alınamaz arzu ve tüketim seline 
kapılırız. Gariptir, insanı her türden gelişime 
iten de yine özündeki bu eksikliktir. Asıl sorun, 
varoluşsal açığın bu dünya şartlarında büsbütün 
kapanacağını sanmakta yatıyor.Bu açıdan ideal 
yaşam, insan söz konusu ise ideal denecek 
bir yaşamın olmadığını en sağlıklı şekilde 
kabullenmekten geçer. Yanlış anlamayın, kuru 
bir kötümserlik edebiyatı değil bu. Buradan 
insanlık için derin bir huzur, sevgi ve barış pekâlâ 
üretebiliriz. Bu noktada büyük sorumluluk 
kimde peki? Şahsen hatayı genel kitlede ya da 
toplumu karıştıranlarda görmüyorum. İyiler 
dışında herkes aktif ve görevinin başında. Asıl 
sorun iyilerde. Toplumun makam mevki sahibi, 
düşünür-yazar, akl-ı selim, okumuş, güngörmüş 
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fakat 
pasif kalan, 
kendi köşesine 
çekilmiş şahsiyetlerinde. Maalesef iyilerin, 
gururlarından sebep bir araya gelip güç birliği 
sağlayamamasının faturasını dağdaki kuzular 
bile ödüyor.  

Evlilik ilişkisi üzerine neler söylemek 
istersiniz? Mutlu bir evlilik, huzurlu 
bir aile için eşlere ne gibi tavsiyelerde 
bulunursunuz?
Geleneksel evliliklerin geri dönmemek üzere 
sona erdiğini üzülerek belirttikten sonra kısaca 
şunları söyleyebilirim: 1. Mutlu değilseniz, mutlu 
olmak için evlenmeyin. 2. Evlendiğinizde, kişisel 
emeğinizle elde edemeyeceğiniz hiçbir beklenti 
içinde olmayın. 3. Ey kocalar! Babanızın annenize 
davrandığı gibi değil, kızınızın kocasından 
bekleyeceğiniz gibi eş olun. 4. Ey hanımlar! 
Annenizden gördüğünüz gibi değil, gelininizin 
oğlunuza davranmasını istediğiniz gibi eş olun. 
5. Sorumluluklarınızı yerine getirin. Eşinize kendi 
sorumluluklarını hatırlatın. Hak yemediğiniz gibi 
hakkınızın yenmesine sessiz kalmayın. 6. Sevgiyi 
koruyan şeyin saygı ve karşı tarafa özgürlük 
tanımak olduğunu bilin. 7. Az çocuk yapın, az 
şeye sahip olun, az ev eşyası alın, az borca girin. 
8. Eşinizden beklediğiniz dünyayı siz oluşturun. 
Örnek gösterin, onu da alıştırın, o mutlu dünya 
ile tanıştırın. 9. Bir çatışma ve sorunda sizin de 
mutlaka bir hatanızın bulunduğunu bilin ve 
bunu itiraf ederek eşinizle konuşmaya başlayın. 
10. Ben dilini ve tavrını değil, biz dilini ve tavrını 
benimseyin. 11. Onun ailesi, sizin aileniz diye 
bir ayrım yapmayın. 12. İki aileye de çok yakın 
oturmayın. Para ve ticaret işlerinizi karıştırmayın. 
13. Birkaç yıllık emek ve sabırdan sonra, kâbus 

gibi bir evliliğiniz varsa, buna katlanmayın. 
Boşanmanın da -hele çocuk varsa- evlilik kadar 
saygı, anlayış ve iletişim gerektiren bir süreç 
olduğunu unutmayın.

Bugünlerde tüm dünya gibi ülkemiz 
de pandemi ile mücadele ediyor. 
İnsan davranış ve tutumlarını 
değerlendirdiğinizde pandeminin 
insanlar üzerinde nasıl bir etki 
bıraktığını düşünüyorsunuz? 
Dünyayı sarsan korona virüsün bana 
gösterdikleri:1. Modern dünya abarttığımız 
kadar gelişmiş ve güçlü değil.2. Bütün insanlık, 
zannettiğinden daha fazla birbirine bağlı 
ve muhtaç halde. 3. Bütün dinlere ve kutsal 
anlayışlarına yapıcı bir öz eleştiri zamanı 
gelmiştir. 4. Demek ki insanlar, ortak bir soruna 
karşı birlik ve dayanışma içinde olabiliyor. 5. 
Yaşam ve ölüm, günümüzde lanse edilenin 
tersine yakın ilişki içinde. 6. Özellikle Türkiye’de 
bugünleri de unutur, hiç olmamış gibi yaşamaya 
devam ederiz. Dileyen okurlar bunların 
detaylarını YouTube videomdan izleyebilir 
(Korona Virüsü Bize Neyi Gösterdi?)

Son olarak okuyucularımız için neler 
söylemek istersiniz?
Çekmeköy’e bundan önce sadece yeğenimi 
ziyaret için geliyordum. Sizinle Çekmeköy 
2023 dergisini de tanımış oldum. Umarım 
yollarımız bundan böyle kesişir. Bu satıra kadar 
bana eşlik eden okurlarımıza içten teşekkür 
ederim. İnstagram’da yuzsarrafi sayfamda sizi 
ağırlamaktan memnun olurum. Sizi seviyorum. 
Rabbe, yaşama ve kendinize emanet olun…

Havva KOTAN
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İlk Yardım Haftası 
İlk yardım; hayati tehlike anında 
yapılan ilk müdahaledir. Bu 
müdahale yaralının, hastanın 
ilk tıbbi müdahaleye hazır hale 
gelmesini ve hayatta kalmasını 
sağlar. Bu açıdan oldukça önemli 
bir yere sahiptir. İlk yardım her 
birey tarafından bilinmelidir. 
En basit ilk yardım bilgileri dahi 
bir canlının hayatını kurtarma 
konusunda büyük etkiye sahiptir. 
Boğulma anında ilk müdahale, 
kaza anında ilk müdahale ve 
ilk yardımın metotları önem 

arz etmektedir. Bu konuda 
farkındalık yaratmak ve 
kamuoyuna önemini hatırlatmak 
adına ilk yardım haftası her yıl 
Mayıs ayının ilk cumartesisinde 
kutlanıyor. İlkyardım haftası 
uluslararası bir konsey etrafında 
şekilleniyor. Bu konseye Türkiye 
de üye olduğu için her yıl 
ülkemizde de kutlanıyor. Peki, 
ilk yardım neden önemlidir? 
Trafik kazalarında ilk yardımın 
önemi nedir? İlk yardım haftası 
kapsamında sizler için tüm 
bu detayları kaleme aldık. İşte 

ayrıntılar…

İlk Yardımın Önemi
Trafik kazaları sıklıkla yaşanıyor 
ve ciddi can ve mal kayıplarına 
neden oluyor. İlk yardım bu 
noktada hayat kurtarıcı bir 
görev üstleniyor. Kaza anlarında 
sağlık ekiplerinin olay yerine 
ulaşıncaya kadarki zamanda 
ilk yardım bilgisine sahip 
kişiler kazazedenin hayatını 
kurtaracak manevranalar 
yapabilir. Kalp durması, sıkışma 
durumu ve kaza travmalarında 
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ilk yardım bilginiz ile siz de 
hayat kurtarabilirsiniz. Sadece 
trafik kazası durumlarında 
değil ani kalp krizlerinde, 
boğulmalarda, deprem ve sel 
gibi büyük felaketlerde de 
ilk yardım metotları ile hayat 
kurtarmak mümkündür. İlk 
yardım müdahalesi yapıldıktan 
sonra sağlık ekipleri tarafından 
gerekli uygulamalar yapıldığında 
hastanın ya da yaralının hayatını 
kaybetme riski de azalmış olur. 
İşte tüm bu detaylar ilk yardımın 
önemini gözler önüne seriyor.

İlk Yardımın Temel 
Amaçları Nelerdir
İlk yardım belirli kriterler 
çerçevesinde yapılıyor. Bu 
detaylar hakkında doğru ve 
etkin bilgiye sahip olmayan 
kişiler tarafından yapılan 
müdahaleler canlıların hayatını 
kaybetmesine dahi neden 
olabiliyor. Bu nedenle eğer ilk 
yardımın öncelikleri ve detayları 
hakkında ayrıntılı ve donanımlı 
bilgiye sahip değilseniz 
kesinlikle müdahale etme 
konusunda titiz davranmanız, 
hatta müdahale etmemeniz 
gerekiyor. Aksi halde mağdurun 
hayatını kaybetmesine neden 
olabilirsiniz. Genel olarak ilk 
yardımın önceliklerinden 
bahsetmek gerekirse;

• İlk yardımın en temel hedefi 
hayati tehlikeyi ortadan 
kaldırmaktır.
• Yaşamsal fonksiyonların 
sürdürülmesine destek olmaktır.
• Hastanın ya da yaralı olan 
kişinin daha kötü olmasını 
engellemektir.

İlk yardım uygulamaları KBK 
olarak bilinir. Bunun açılımı ise 
Koruma, Bildirme ve Kurtarma 
olarak ifade ediliyor. Bu 
kavramları biraz daha açmak 
gerekirse de şöyle ifade etmek 
mümkün olacaktır;
Koruma aşaması; Koruma işlemi 
kaza anında kaza yerindeki 
tehlikeleri ortadan kaldırmayı 
ve en az seviyeye indirmeyi 
hedefler.
Bildirme aşaması; Kaza anında 
zaman kaybetmeden hemen 
112 acil servise haber verilmesini 
ifade eder. Bu aşama en önemli 
aşamalar arasında yer alıyor. 
Geç aramalarda hastanın ya da 
yaralının hayatını kaybetme riski 
artıyor.
Kurtarma (müdahale aşaması); 
Olay yerinde ilk yardım bilgisine 
vakıf olan kişilerin yaralıya ya 
da hastaya müdahale etmesini 
ve yaşam fonksiyonlarını 
kaybetmemesini hedefliyor. 

İlk Yardımda Dikkatin 
Önemi 
İlk yardım uygulaması her ne 
kadar kolay gibi görünse de 
tamamen bilgi gerektirdiğini 
söylemek yanlış olmayacaktır. 
Büyük ve feci kazalarda yaralılar 
çok ağır ve vahim durumda 
olabilir. Böyle durumlarda 
ilk yardımı yapacak kişinin 
metanetli ve soğukkanlı 
davranması gerekiyor. Aksi halde 
en ufak bir dikkat dağınıklığı 
hastanın ya da yaralının hayatına 
mal olabilir. İlk yardım, yaralının 
hastaneye ulaştırıldığı ana kadar 
olan kısmı kapsar. Bu kısım 
tıbbi müdahale kadar önem 
arz ediyor. Böylesi durumlar 
ile karşılaşmamak için trafik 
kurallarına uymak büyük önem 
taşıyor. Yoksa hem can hem de 
mal kayıplarının sayısı ne yazık 
ki artış göstermeye devam 
edecektir. Trafik kazalarında 
ölüm riski oldukça yüksek 
olduğu için mutlaka kuralarla 
uymak, titiz ve dikkatli olmak 
gerekir.
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AD
NA

N
M
EN

DE
RE
S Tarihte bu ay idam edilen, tam adıyla 

Ali Adnan Ertekin Menderes bu 
sayımızda yer alıyor…
1899 yılında Aydın’da dünyaya gelen 
Adnan Menderes’in babası, Aydın Vilayeti 
Tahriratı Umumiye Müdürlüğü’nde kâtip 
olarak çalışan, İbrahim Edhem Bey, annesi 
Tevfika Hanımdır.  Varlıklı bir ailenin oğlu 
olan Menderes, çok küçük yaşta annesini ve 
babasını verem yüzünden kaybetti. Ablası 
Melike 6 yaşında vefat ettiğinde de Menderes 
henüz 3 yaşındaydı. Babaannesi Fitnat Hanım 
tarafından büyütüldü. 

Eğitim hayatına İzmir İttihat ve Terakki 
Mektebi'nde başlayan Menderes, bu okulu 
bitirmeden İzmir Kızılçullu Amerikan 
Koleji'nde devam etti. Yedek subay eğitimi 
almasına karşı, Birinci Dünya Savaşı'na sıtma 
hastalığına yakalandığı için katılamayan 
Menderes, 1919 Haziranında Yunanlılar 
Aydın’a saldırmaya hazırlandıkları esnada 
birkaç arkadaşıyla birlikte Ayyıldız Direniş 
Örgütünü kurdu. Ardından Söke’de piyade 
alay yaveri olarak İstiklâl Savaşı’na katıldı. 
Savaştaki hizmetlerinden dolayı kırmızı şeritli 
İstiklâl madalyasıyla ödüllendirildi. İzmir'in 
ünlü ailelerinden, Evliyazade Fatma Berin 
Hanım ile 1929 yılında evlendi ve Yüksel, 
Mutlu, Aydın isimlerinde üç oğlu oldu. 

Ali Fethi Okyar tarafından 1930 senesinde 
kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın 
Aydın teşkilatını kurarak başkanı oldu. 
Bu parti kapatılınca, CHP’ye girdi. 1931 
yılında, bu partiden, Aydın milletvekili 
seçildi. Seçildikten sonra ise Ankara Hukuk 
Fakültesi'ne girerek, 1935 yılında mezun oldu.

Atatürk'ün ölümünden sonra İnönü CHP'nin 
başına geçince İnönü'nün bütün üretim 
araçlarını devletleştirme faaliyetlerine karşı 
çıktı. Menderes en sert çıkışını ise çiftçiyi 
topraklandırma yasası görüşülürken yaptı.

Menderes ve diğer bazı milletvekilleri, özel 
mülkiyete tecavüz edilmek istendiğini 
belirterek bu tasarıya karşı çıktılar. Bu 
tasarı üzerine Menderes, Türkiye'de zaten 
tüm arazilerin %70'ten fazlasının devletin 
mülkiyetinde olduğunu ve İsmet Paşa'nın 
geriye kalan özel mülkleri de devletleştirerek 
Sovyetler Birliğindeki gibi tarımı 

Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi 
tarihinde önemli bir iz bırakan 

siyasetçileri arasında yer 
aldı. Başbakan olduğu 1950 

yılından 27 Mayıs 1960 askeri 
darbesine kadar 10 yıl süreyle 

siyasette önemli kararlara 
imza attı. Darbe sonrası 

yargılanıp iki bakanı ile birlikte 
idam edildi.  Aradan yıllar 

geçti. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 1990 yılında çıkardığı 
yasayla, Menderes ve onunla 

beraber idam edilenlere 
itibarlarını iade etti. 
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kolhozlaştırmak istediğini açıklayarak Celâl 
Bayar, Refik Koraltan ve M. Fuad Köprülü ile 
birlikte “dörtlü takrir” olarak anılan önergeyi 
7 Haziran 1945’te Cumhuriyet Halk Partisi 
meclis grubuna verdi.  Dörtlü takrir olayı ve 
parti içi muhalefetten dolayı Refik Koraltan 
ve Fuat Köprülü ile birlikte, CHP Disiplin 
Kurulu tarafından ihraç edildiler. Bunun 
üzerine Celal Bayar da hem partiden hem de 
milletvekilliğinden istifa etti.  

7 Ocak 1946 tarihinde CHP'den birlikte 
ihraç edildikleri arkadaşları Fuad Köprülü ve 
Refik Koraltan ile Celâl Bayar’ın liderliğinde 
Demokrat Parti kuruldu. 1946 seçimlerinde, 
Demokrat Parti’den Kütahya milletvekili 
seçildi. Celal Bayar’dan sonra, partide ikinci 
adam konumuna geldi. 14 Mayıs 1950 
seçimlerinde, DP %52, CHP ise %40 oy aldı. 
DP 12 puan farkla kazanmıştı ancak seçimde 
kullanılan Çoğunluk Sistemi nedeniyle 
DP 408, CHP ise sadece 69 milletvekili 
çıkardı. TBMM Başkanlığına Refik Koraltan, 
Cumhurbaşkanlığına DP genel başkanı 
Celâl Bayar seçildi. Yeni Cumhurbaşkanı 
Celâl Bayar, Menderes'i başbakan olarak 
görevlendi. 

10 sene boyunca Demokrat Parti'nin tek 
başbakanı oldu. İktidarı zamanında, 5 
hükümet kurdu. Bu on senelik zaman içinde, 
Türkiye’nin iç ve dış siyasetinde büyük 
gelişmeler oldu. Sanayileşme ve şehirleşme 
hamleleriyle ülke büyük bir kalkınma yaşadı. 
DP hükûmeti, 6 Haziran 1950'de, askeri darbe 
planladıkları gerekçesiyle başta Genelkurmay 
Başkanı Nafiz Gürman olmak üzere bütün 
üst komuta kademesi dâhil olmak üzere 15 
general ve 150 albayı re'sen emekliye sevk 
etti. 

1951 yılında Menderes hükümeti Türkiye'nin 
Kore Savaşı'nda Birleşmiş Milletler 
kuvvetlerine Türk Tugayı ile katılmasına karar 
vererek CHP'liler tarafından çok tartışılan bir 
karara imza attı. Neticede, Türkiye 18 Ocak 
1952'de Kuzey Atlantik Parkı (NATO) 'na tam 
üye olarak kabul edildi.

2 Mayıs 1954 tarihinde yapılan seçimlerde 
DP büyük bir zafer kazandı. Oyların % 57'sini 
alarak iktidarını tek başına devam ettirdi. 
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Tarım, ulaşım, enerji, eğitim, sağlık, 
sigorta ve bankacılık alanlarında büyük 
gelişme yaşandı. Bu yatırımların borçla 
yapılması zamanla ekonomik sıkıntıların 
da ortaya çıkmasına yol açtı. 
6 Eylül 1955’de Selanik’te Atatürk’ün 
evinin bombalandığını yazan 
gazetelerden sonra galeyana gelen 
halk (6-7 Eylül olayları) Rumlara karşı 
yönelen olaylarda çok sayıda kilise, 
işyeri, ev ve fabrikaya zarar verip, bir 
papazı öldürdüler. Azınlıklara karşı 
gerçekleştirilen bu olaylar Menderes'i 
yıpratan sürecin en önemli parçalarından 
biri oldu.

Kıbrıs'ta 1 Nisan 1955'te faaliyete 
geçen EOKA'ya karşı, Türk halkının 
savunmasını yapacak bir örgütlenme 
ihtiyacı duyan Kıbrıs Türkleri, çeşitli küçük 
mukavemet grupları oluşturmuştu. 27 
Temmuz 1957'de Adnan Menderes'in 
talimatı ile Hariciye Vekili (Dışişleri 
Bakanı) Fatin Rüştü Zorlu ve Korgeneral 
Daniş Karabelen'in önderliğinde Rıza 
Vuruşkan, Burhan Nalbantoğlu, Rauf 
Denktaş ve Kemal Tanrısevdi tarafından 
Lefkoşa’da Türk Mukavemet Teşkilatı 
kuruldu. Menderes tarafından örtülü 
ödenekten finanse edilen TMT, küçük 
grupları birleştirerek, tüm Kıbrıs adasına 
yaygın, her Türk köyünde varlık gösteren, 
Rumların EOKA örgütüne karşı çarpışan 
güçlü bir mukavemet teşkilatı kuruldu.
Ülke içinde aydınlar, muhalefet 
siyasetçiler, hükümete karşı olan 
memnuniyetsizliklerini iyice belli etmeye 
başlarlar. Menderes ülkede huzursuzluk 

arttıkça buna karşı alınan tedbirleri de 
sertleştirdi. (15 Ocak 1958) Hükümeti 
devirmek için darbe hazırlığı yaptıkları 
ileri sürülen dokuz subay tutuklandı. 
17 Şubat 1959’da Kıbrıs meselelerini 
görüşmek için İngiltere’ye giderken 
uçak kazası geçirdi. Menderes, bakanlar, 
milletvekili ve delegasyonu taşıyan uçak 
Londra yakınlarında sis ve ani fırtına 
yüzünden yere çakıldı. Uçakta bulunan 
24 kişinin, 14’ü hayatını kaybetti. Kazayı 
Adnan Menderes hafif yaralanmayla 
atlatmıştı. 

Kaza sonrası halkın Menderes’e sevgisinin 
artması, Demokrat Parti için yeni bir 
propaganda kaynağı oldu. Muhalefet 
partileri buna karşı iş birliğine gittiler. 
Demokrat Parti de Vatan Cephesi’ni 
kurarak buna cevap verdi.
Mecliste bazı kanun maddeleri 
muhalefetle iktidar arasının iyice 
açılmasına yol açtı. Çeşitli gösteriler 
yapılmaya başlandı. 21 Mayıs 1960’da 
Harp Okulu öğrencileri iktidara uyarı 
yürüyüşü yaptı. Halkın kendisine olan 
bağlılığına çok güvenen Menderes 
istifa etmemekte direndi. Anadolu’da 
dolaşarak halkla görüşmeyi sürdürdü.  
27 Mayıs 1960’da Eskişehir gezisi 
sırasında,  Millî Birlik Komitesi adını alan 
bir grup subay yönetime el koydu. Başta 
Menderes ve Celâl Bayar olmak üzere 
Demokrat Parti milletvekilleri ve ileri 
gelenleri tutuklanıp Ankara’ya, sonra da 
yargılanmak üzere Yassıada’ya götürüldü. 
Adnan Menderes bir hücrede tecrit 
edildi. Menderes,  örtülü ödenek davası 
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dâhil 13 ayrı davadan yargılandı ve 
Bebek Davası dışındaki bütün davalardan 
suçlu bulundu. 27 Mayıs darbesini 
yapan cuntacıların özel olarak kurdukları 
mahkeme olan Yüksek Adalet Divanı 9 ay 
27 gün süren yargılama süreci sonunda 
14 kişinin idamına, 31 kişinin ömür boyu 
hapse mahkûm edilmesine karar verdi. 
Geri kalan 418 sanığa ise 6 ay ile 20 yıl 
arasında değişen hapis cezaları veya 
beraat kararı verildi.

15 Eylül’de yapılacak son duruşmadan 
önce biriktirdiği uyku haplarını içip 
intihara teşebbüs etti. Durum tespit 
edilince midesi yıkanıp oksijen verilerek 
yeniden hayata döndürüldü.

15 Eylül 1961’de Başvekil Adnan 
Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü 
Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, 
TBMM Başkanı Refik Koraltan, Genel 
Kurmay Başkanı Rüştü Erdelhun, Baha 
Akşit, Bahadır Dülger, Zekayi Erataman, 
TBMM Başkan Vekili Agah Erozan, Emin 
Kalafat, Osman Kavrakoğlu, TBMM 
Başkan Vekili İbrahim Kirazoğlu, Nuzhet 
Kirişcioğlu, Ahmet Sancar Türk Ceza 
Kanunu’nu 146/1 Maddesi gereğince oy 
birliği ile idama mahkum edildi. 

Birçok ülke başkanı verilen idam 
cezalarının durdurulması için Cemal 
Gürsel başkanlığındaki Milli Birlik 
Komitesi'ne defalarca çağrıda bulundular. 
Cemal Gürsel başkanlığındaki Milli Birlik 
Komitesi; Celâl Bayar, Adnan Menderes, 
Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu 
dışındakilerin idam cezasını affetti. Celâl 

Bayar'ın cezası yaş haddi nedeniyle ömür 
boyu hapse çevrildi.

Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 16 
Eylül 1961'de, Adnan Menderes ise 17 
Eylül 1961'de İmralı Adası'nda öğlen 
13.21’de idam edilerek buraya defnedildi. 
Yüzünden tebessümü eksik olmayan, 
nazik, nezih, alçakgönüllü, herkese 
faydalı olmaya çalışan, vatanperver ve 
çok sevilen bir insan olarak tanınan 
Adnan Menderes’in yargılama süreci 
her zaman şüpheli görüldü. Yassıada 
duruşmalarında mahkeme başkanı Salim 
Başol’un “Sizi buraya tıkan kuvvet böyle 
istiyor,” dediği iddia ediliyordu. Savunma 
makamı mahkemelerde yabancı 
devletleri rüşvet vermekle suçluyordu. 
Bir şeylerin döndüğü, darbe planlayıcı 
güçlerin olduğu sürekli dile getiriliyordu.
Sonuç değişmedi. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bir başbakanı çeşitli 
suçlamalarla, küçük düşürülmeye 
çalışılarak infaz edildi. Bu kara leke 11 
Nisan 1990 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde kabul edilen bir 
kanunla hüküm giymiş bütün Demokrat 
Partililerle birlikte Adnan Menderes’in de 
itibarı iade edilerek bir nebze kaldırıldı. 
Bunun arkasından Menderes’in 
mezarı, Polatkan ve Zorlu’nun 
mezarlarıyla birlikte idam 
günü olan 17 Eylül 1990’da 
yapılan bir devlet töreniyle 
İstanbul Vatan caddesinde 
hazırlanan anıtmezara 
nakledildi. 

Ümit ŞENER
Gazeteci-Yazar
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Sabahın ilk ışıklarıyla gözlerini açtı. İçini 
kaplayan beyaz bir bulut var gibiydi. 
Kendisini her zamankinden daha dinç 
ve uykusunu almış hissediyordu. Oysa 
gece hiç uyuyamamıştı. Bir sağa bir 
sola dönüp durmuş, en son bugünün 
hayaliyle uyuyakalmıştı. Gece boyunca 
aklından birçok senaryo geçmişti. 

Bunu her zaman yapardı. Her gününü 
düşünmeyi, her gün farklı şeyler 
yapmayı severdi. Bugün için planı 
olsa da bugünün düşündüğü gibi 
olmayacağını biliyordu. Hayatında 
hep hayal dahi edemeyeceği şeyler 
olmuştu. Kocaman köyleri ona küçücük 
gelmişti. Oysa babasının bir tahtanın 
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“

“

dört tarafına taktığı tekerlekler ile 
köyün üst camisinden başlayarak 
meydanına süratle gittiği zamanlarda 
bu yol çok uzun gelirdi. Arkasından 
koşan köpeği Dilsiz, her zaman ilk 
yorulan olurdu. Kıvırcık, kahve renkli, 
beyaz, alacalı tüyleri her zaman 
yumuşacıktı. Tıpkı kendi saçları gibi. 
Her zaman dili dışarda gezerdi. Ama 
havlayamazdı. Ona bu yüzden bu adı 
vermişti. Kapımızdan ayrılmaz, bekçilik 
yapardı. Uykuyu seven bir o vardı. 
Kafasını bir köşeye koymaya niyet 
ettiği zaman bile tatlı rüyalar görmeye 
başlamış gibi bir hal düşerdi çehresine.

Saate baktığında çoktan 7 olduğunu 
gördü. Telaşa kapılıp annesinin düzenle 
yerleştirdiği kıyafetlerini hızlıca 
giydi. Kahvaltı hazırdı. Heyecanından 
yerinde duramıyor ama bir yandan da 
annesinin ısrarlarıyla bir şeyler yiyordu.

Babası ile hemen yola çıkmazlarsa geç 
kalacaklardı. Hızlıca gidip çantasını 
aldı ve yola çıktılar. Çok tehlikeli 
olmasına rağmen ilçeye ulaşan başka 
yol da yoktu. Önce tepeden aşağı inip 
sonra dere boyu yokuş çıkıyorlardı. 
Dere, hayvanlar için yaşam kaynağı 
olduğundan burada karşılarına 
birçok vahşi hayvan çıkabilirdi. 
Dereden uzaklaştıkları zaman da yolu 
kaybetme tehlikesi vardı. Ama yine de 
hiç korkmuyorlardı. Yanında babası 
olduktan sonra hangi hayvan ona zarar 
verebilirdi. Babası önceden ona eşlik 
ederken şimdi arkalarda kalıyordu. 
Nefes alımı da kuru bir öksürükle 
tamamlanıyordu. Bu virüs ona zarar 
vermese de babası çok zor zamanlar 
geçirmişti. İnsanın görünmeyen 

bir düşmandan kaçması zordu. 
Kaçamamışlardı da. 

Yaklaşık 45 dakikalık bir yürüyüşten 
sonra artık ilçeye gelmişlerdi. 
Biraz soluklandıktan, heyecanını 
yatıştırdıktan sonra artık okula gitmesi 
için önünde bir engel yoktu. Bu an 
onun için çok değerliydi. Birçok defa 
bu kapının önünden geçmişti fakat 
hiç içine girmemişti. Onun en büyük 
hayali bu iki katlı, duvar boyası solmuş, 
birçok yeri soyulmuş ve dökülmüş; 
çocuk cıvıltısının eksik olmadığı, 
arkadaşlıkların kurulduğu, geleceği 
parlak gençleri yetiştiren bu kutsal 
binaya girebilmekti. Ne çocukça bir 
hayal! Sadece çocukların kurabileceği 
bir hayal. Oysa biz ne de büyük şeyler 
istiyorduk. Herkes bir işi olsun, işi olan 
evi olsun, evi olan arabası olsun, arabası 
olan da herkesin aklına gelebilecek 
dünyalıklar istiyordu. Oysa o çocuğun 
tek hayali okumaktı. Okuyabilmekti. 

Okulun bitmesiyle evin yolunu tuttu. 
Aslında buraya gelmek için ne kadar 
heyecanlıysa gitmek için de o kadar 
heyecanlanmıştı. Herkese anlatmalıydı 
okuldaki ilk gününü. Herkes onun bu 
heyecanlı haline gülecek ve geçici 
sanacaktı. Bilmeyeceklerdi ki bu 
çocuğun her gün bu heyecan içinde 
sıkılmadan okuluna gideceğini. 
Belki de kimse inanmayacaktı 
onun okuyabileceğine. Küçük bir 
köyün çocuğu ilçede okulu bitirip 
nasıl gidecekti koskoca İstanbul'a. 
Gidecek, gittikten sonra da herkes 
‘başarabilirmiş’ diyecekti. Ama o bunu 
hiç bilmeyecekti. 

Ceyda Karabul
Açık Fikir Platformu Öğrencisi

Şehit Ömer Halis Demir Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 10. sınıf

Herkes bir işi olsun, işi olan evi olsun, evi olan arabası 
olsun, arabası olan da herkesin aklına gelebilecek 
dünyalıklar istiyordu. Oysa o çocuğun tek hayali 

okumaktı. Okuyabilmekti. 
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BESLENME
CANTASI

• Kahvaltısız Olmaz
Günün ilk ve en önemli öğünü olan kahvaltı, 
çocuk beslenmesinde de büyük önem taşıyor. 
Özellikle okula erken giden çocuklarda 
kahvaltı öğünü atlanabiliyor. Bu yaşlarda 
çocuklara kahvaltı alışkanlığı kazandırılmalı, 
erken saatte de olsa en azından 1 bardak sütle 
kahvaltı yapılmalıdır.

Kahvaltı örnekleri:
• Sebzeli omlet, beyaz peynir, domates-
salatalık, tam buğday ekmek
• Süt, meyve, kuruyemiş
• Tam buğday krep, tahin pekmez 

• Büyümek için: YUMURTA
Yumurta en kaliteli protein kaynağıdır ve 

okul çağı çocuklar için en önemli besinlerden 
biridir.  Çocukların haftada en az 4-5 kez 
kahvaltıda yumurta tüketmeleri önerilir. 
Haşlama, omlet, menemen, çılbır gibi çeşitli 
sağlıklı pişirme yöntemleri kullanılabilir. 
Yumurtayı bu şekilde yiyemeyen çocuklar için 
yumurtasını fazla ekleyerek kek, krep, poğaça 
gibi alternatifler oluşturabilirsiniz.

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

Okulların başlamasıyla birlikte çocukların düzenleri de beslenmeleri 
de değişiyor. Okul dönemi aslında çocukların daha düzenli olduğu bir 
dönemdir. Bu dönemde beslenme düzeni de sağlanırsa çocukların hem 
büyüme gelişmesi desteklenir hem de okul başarısı artar.
Küçük yaşta çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak ve beslenme 
çantası kültürünü oluşturmak ilerleyen dönemlerde de sağlıklı alışkanlıkların 
devam etmesini sağlar.
Peki, çocukların beslenmesinde nelere dikkat edilmeli?
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Diyetisyen Betül Ceylan
BETÜL CEYLAN Sağlıklı

Beslenme ve Diyet Merkezi 
www.betulceylan.com · instagram: dytbetulceylan

• Beslenme Çantası Nasıl 
Olmalı? 
Çocukların beslenme çantası ne kadar sağlıklı 
ve doyurucu olursa çocuğu o kadar kantinden 
uzaklaştırabiliriz. Beslenme çantası için örnek 
menüler:
• Tam tahıllı ekmek ile beyaz peynirli sandviç
• Tahıllı simit, labne peyniri 
• Sebzeli makarna – yoğurt
• Tavuklu/yumurtalı/ton balıklı salata/sandviç – 
ayran 

Çocukların abur cubura yönelmemesi için de ev 
yapımı kek, kurabiye, bisküvi de ara öğün için 

güzel seçeneklerdendir.

• Eve Gelince…
Okul sonrası çocuklarda iştah artışı görülebilir. 
Eve geldiklerinde meyve-süt gibi ara 
öğün yapıp akşam mutlaka akşam yemeği 
yemeliler. Değişimli olarak et/tavuk/balık, 
sebze yemekleri, kuru baklagiller tercih 
edilebilir. Yemeğin yanında mutlaka yoğurt/
ayran/cacık ve salata bulunmalıdır. Sebze 
tüketmeyen çocuklar için sebzeli mercimek 
çorbası yapılabilir. Kızartma ve kavurmalar 
tüketilmemelidir. Akşam yatmadan önce de 1 
bardak süt ile günü sonlandırabiliriz. 

19

Köşe Yazısı



H
am

id
iy

e 
M

ah
al

le
si

 M
uh

ta
rı

Tu
rg

ay
 B

oz
ku

rt MUHTARLARI
MAHALLELERiMiZiN

20

R
öportaj



Çekmeköy 2023 
Dergimizin bu ayki 

konuğu, nüfus 
olarak Çekmeköy’ün 

en kalabalık ikinci 
mahallesi olan ve 
parklarıyla dikkat 
çeken Hamidiye 

Mahallesinin muhtarı 
Turgay Bozkurt.

Turgay Bey merhaba,  Çekmeköy 2023 
okurlarımız için bize kendinizi tanıtır mısınız?
1976 Sivas - Zara doğumluyum. 1985 yılından 
beri Çekmeköy Hamidiye Mahallesinde ikamet 
etmekteyim. Kamu yararına çalışan çeşitli 
kuruluşlarda görev aldım, halen de üyeliklerim 
devam etmektedir. Evliyim.

Ne kadar zamandır muhtarlık 
yapıyorsunuz? Muhtarlık yapmayı neden 
seçtiniz?
31 Mart 2009 yılında muhtarlık görevine 
başladım. 3 dönemdir mahalle sakinlerimizin, 
komşularımızın destekleriyle muhtarlık görevime 
devam ediyorum. Bir önceki muhtarın ağabeyim 
olması ve benim de bu süreçte muhtarlık görevini 
öğrenmem, yardımcı olmam benim de muhtarlık 
görevini seçmeme vesile oldu diyebilirim.

Hamidiye Mahallenizi bize tanıtır mısınız?
Hamidiye Çekmeköy’ün en kalabalık ikinci 
mahallesidir. Toplam nüfus 31 Aralık 2019 
tarihinde 29634 idi. Konum, çevre ve yapılaşma 
bakımından şanslı olan bir mahalleyiz. Şehit 
Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı, Şehit Emniyet 
Müdür Vefa Karakurdu Parkı, Şehit Şahinbey 
Parkı, Mecidiye Parkı, Lale Parkı, Hamidiye Parkı, 
Anil Parkı, Özgecan Aslan Parkı, Çekmeköy spor 
kompleksi, Hamidiye Kültür Merkezi, 3 tane 
anadolu lisesi, ilkokul, ortaokul ve sağlık ocağının 
bulunduğu, toplam 57 sokak, 8 caddeden 
oluşan bir mahalleyiz. Kısacası yaşam alanı 
olarak gereken her şeye sahibiz. Her yöreden 
insan mevcut, memleket yoğunluk sırası Sivas, 
Ordu, Kastamonu, Bingöl, Kars şeklinde devam 
etmektedir. Genel olarak komşuluk ilişkilerinin 
hala devam ettiği sakin ve güzel bir mahalledir, 
Hamidiye Mahallesi…

Çekmeköy sizin için ne ifade ediyor?
Yeşilliğini halen koruyan, temiz havası ve 
sakinliği ile yaşanabilir bir yuva Çekmeköy 
benim için…

Muhtarlık yaparken başınızdan geçen ilginç 
bir anınızdan bahseder misiniz? 
Muhtarlıkta pek çok ilginç anım var. Çok güzel 
anılarımız olduğu gibi bazen de üzüldüğüm 
anılarım var. Bir mahalle sakinimizin ev sahibi 
tarafından kirasını ödeyemediği için eşyalarının 
kapıya koyulması, o ailemize belediyemizin 
katkılarıyla oturacağı bir ev temin etmiştik. 
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Her meslekte olduğu gibi muhtarlık 
yaparken de zorluklarla karşılaşıyor 
musunuz?  Çözümü nasıl sağlıyorsunuz? 
Ciddi anlamda bugüne kadar herhangi 
bir zorlukla karşılaşmadım. Çözemediğim 
bir sorun olduğu zaman, başta 
kaymakamlığımız olmak üzere diğer 
kurumlarımızla işbirliği yaparak o sorunu 
çözüme kavuşturuyoruz.

Hamidiye Mahallenizdeki vatandaşlarla 
iletişiminiz nasıl?
Hamidiye Mahallesi büyük bir aile. Ben 
de bu ailenin bir evladıyım. Bu işi severek 
yapıyorum. Mahalle sakinlerimle iletişimim 
her zaman iyi oldu.

Zorlu bir Covid-19 pandemi süreci 
yaşıyoruz. Bu süreçte Hamidiye 
Mahallesinde ne tür çalışmalar yapıldı. Siz 
nasıl bir çalışma yürüttünüz?
Bu süreçte Kaymakamlığımızın 
başkanlığında sosyal yardım anlamında yaşlı 
ve engelli vatandaşlarımızın yanında olduk. 
Onun dışında mahallemizdeki hayırsever 
vatandaşlarımızla, ihtiyaç sahibi ailelerimizi 
buluşturduk. İhtiyaç sahibi mahalle 
sakinlerimizi tespit edip ilgili kurumlara 
bildirip yardım almalarını sağladık. Mahalle 
bakkallarımızın veresiye defterlerini 
hayırseverlerimizin destekleriyle kapattırdık.

Mahallenizin gelişmesi açısından ne 
tür çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz? 
Planladığınız projeleriniz var mı? 
Mahallemiz kentsel dönüşümünü 
tamamlayan bir mahalle. Şu an ilköğretim 
ve ortaokula acil olarak ihtiyacımız var. Okul 
yeri için ayrılan eski ulus pazarı yerinde 
yapılmasını bekliyoruz. Elektrik kablolarının 
yer altına alınması gerekiyor. Yaşlılarımızın 
gidip oturacağı bir 
sosyal yaşam evi 
ihtiyacımız var. 
Özel kreş, gündüz 
bakımevleri ve 
çocuk kulüpleri vb. 
yapılmasını isterim.

Ümit ŞENER
Gazeteci-Yazar

Hamidiye Mahallesi büyük 
bir aile. Ben de bu ailenin 

bir evladıyım. Bu işi severek 
yapıyorum. Mahalle sakinlerimle 

iletişimim her zaman iyi oldu.
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MÜZİK
FESTİVALİ

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 2-25 
Haziran tarihleri arasında 'Beethoven'ın Aydınlık 
Dünyası' temasıyla gerçekleşmesi planlanan 
48. İstanbul Müzik Festivali, korona virüs 
pandemisi sebebiyle eylül ayının ikinci yarısına 
ertelenmişti. 1973 yılından bu yana Haziran 
ayında düzenlenen İstanbul Müzik Festivali 
bu kez Eylül ayında mümkün olduğunca aynı 
içerikle, müzikseverlere zengin ve nitelikli bir 
program sunmayı hedefliyor. 

18 Eylül-05 Ekim 2020 tarihleri arasında 
dijital ortamda müzikseverlerle buluşacak 
olan festival konserlerinin çekimleri İstanbul 
ve Avrupa’nın çeşitli şehirlerindeki tarihi ve 
kültürel mekânlarda gerçekleştiriliyor. Festival 
programındaki tüm konserlerin kayıtları video 
formatında dijital ortamda yayımlanacak ve 
daha erişilebilir bilet fiyatlarıyla Türkiye’nin her 
yerinden ve yurt dışından sanatsevere ulaşacak. 
Ayrıca bu yıla özel olarak dijital ortamda hayata 
geçirilecek festivalde izleyicili bir konser olacak 
olan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 
19 Ağustos Çarşamba akşamı Harbiye Cemil 
Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda sahneye 
çıkacak. Konserde COVID-19 sebebiyle sınırlı 
sayıda izleyici olacak. 

48. İstanbul Müzik Festivali konserlerinin 
çekimleri, aralarında Wiener Akademie, 
Bilkent Senfoni Orkestrası, Kheops Ensemble, 

Philharmonix, Beethoven Trio Berlin, Borusan 
Quartet, Semplice Quartet gibi topluluklar 
ve Thomas Hampson, Bülent Evcil, Derya 
Türkan, Yurdal Tokcan, Gökhan Aybulus, 
Ezgi Karakaya gibi solistlerin de bulunduğu 
isimlerle, hem İstanbul’daki hem de Avrupa’nın 
çeşitli şehirlerindeki tarihi mekânlarda sürüyor. 
Kayıtlar, İstanbul’da Şerefiye Sarnıcı, Tekfur 
Sarayı, Hıdiv Kasrı, Tophane-i Amire Kültür ve 
Sanat Merkezi, Harbiye Saint Esprit Katedrali, 
Surp Hovhan Vosgeperan Ermeni Katolik 
Kilisesi, Süreyya Operası gibi şehrin çok kültürlü 
kimliği ve tarihi kültürel hazinelerini ortaya 
koyan mekânlarda; Avrupa’da ise Belçika, 
Almanya, Avusturya ve Hollanda’nın çeşitli 
şehirlerinde, Perchtoldsdorf Şatosu, Stavelot 
Manastırı gibi tarihi mekânlarda, profesyonel 
ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Festival, 
programındaki konserleri yüksek görüntü 
ve ses kalitesiyle sanatseverlere ulaştırmayı 
hedefliyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. İstanbul 
Valiliği, T.C. İstanbul İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Beşiktaş Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi 
tarafından da desteklenen İstanbul Müzik 
Festivali Beethoven’ın Aydınlık Dünyası 
temasıyla 2020 yılında tüm dünyada olduğu 
gibi Ludwig van Beethoven’ın 250. doğum yılını 
kutlayacak.

48. Ístanbul

Havva KOTAN
Sosyolog
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Çekmeköy Belediyesi, Taşdelen 
Cemal Güngör parkının içindeki amfi 
tiyatroda sinema günlerini başlattı. 
Çam ağaçlarının içinde açık havada 
yapılan etkinlikte ilk üç gün, yakın 
zamanda vizyonda gişe rekorları kıran 
filmler gösterildi. Etkinliğin ilk gününde 
Çekmeköy Belediye başkanı Ahmet 
Poyraz,  7. Koğuştaki Mucize filmini 
izledi. Etkinlikte; ikinci gün Kral Şakir, 
üçüncü gün ise Bizim İçin Şampiyon 
filmleri gösterildi. Gösterim öncesinde 
Türk Müziği triosu seyircilere keyifli bir 
konser verdi.

Sinema günleri Ağustos ayı etkinlikleri, 
vizyon filmler ve nostaljik filmlerle 
devam etti. 10 Ağustos Pazartesi 
Tosun Paşa, 11 Ağustos Salı Babam, 12 
Ağustos Çarşamba Latte, 13 Ağustos 
Perşembe Annem, 14 Ağustos Cuma 
Gülen Gözler, 15 Ağustos Cumartesi 
Tamircikler, 16 Ağustos Pazartesi Günü 
Bayi Toplantısı izleyici ile buluştu.

Programlar Ağustos ayının sonuna 
kadar devam etti.

Çekmeköylüler sıcak yaz akşamlarında Çekmeköy Belediyesi'nin sinema günlerinde buluştu.
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KÌTAP EVÌ VE 
GENÇLÌK
MERKEZLERÌNÌN 
YAPIMI BASLADI

`Çekmeköy Belediyesi, parklarda gençleri kitapla buluşturacak.

Çekmeköy Belediyesi Kitap Evi ve Gençlik Merkezi 
projesi kapsamında parklara yeni bir soluk getiriyor. 
İlk etapta Ekşioğlu Mahallesi Şehit Turan Çamur 
Parkı, Aksa Cami Parkı, Mevlana Parkı ve Merkez 
Mahallesi park alanında yapılacak 4 merkezin inşaat 
çalışmaları başladı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 
“Parklarımız mahalle halkının buluştukları ve en 
yoğun kullanılan sosyalleşme alanları. Parklarımıza 
oyun grupları ve dinlenme alanlarının yanı sıra bir 
de gençlik merkezleri ekleyeceğiz. Bu merkezlerde 
gençlerimiz temiz alanlarda buluşma, kitap okuma, 
ders çalışma fırsatı bulacaklar,” dedi.
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RECEP AYAN
CADDESİ’NDE

PRESTİJ CADDE VE
YOL YAPIM

ÇALIŞMASI BAŞLADI

Çekmeköy
Belediyesi’ne bağlı 
ekipler Recep Ayan 

Caddesi’nde Modern 
ve Model Çekmeköy 

vizyonuna uygun 
şekilde tasarlanan 

prestij cadde yol 
yapım çalışmalarına 

devam ediyor.

Recep Ayan Caddesi’nde 
bayram sonrasında 

başlayan prestij cadde 
yol yapım ve kaldırım 

çalışmaları tüm hızıyla 
devam ediyor. Madenler 

Meydanı ve Şahinbey’i 
birbirine bağlayan 

cadde üzerinde yapılan 
çalışmalarla kaldırımlar 

genişletilerek araçlar için 
cep otoparklar yapılacak. 
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Çekmeköy Kaymakamlığı ve 
Çekmeköy Belediyesi’ne bağlı 
ekipler, pandemi tedbirleri 
uygulamalarını kontrole devam 
ediyor.

Çekmeköy Kaymakamlığı 
ve Çekmeköy 
Belediyesi’ne bağlı 
ekiplerden oluşan 
komisyonlar ilçe genelinde 
pandemi tedbirleri 
ile ilgili kontrollere 
ve bilgilendirme 
çalışmalarına devam 
ediyor.

İlçede hizmet veren 
işletmeleri dolaşan ekipler, 
pandemi tedbirleri ve 
sosyal mesafe kuraları 
ile ilgili işletme sahipleri 
ile görüştü. Vatandaşlara 
da gerekli bilgileri veren 
ekipler, kontrollere rutin 
olarak devam ediyor.
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T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Belge No: TS/34/B1/3/10 Tarih: 18/08/2020
SIFIR ATIK BELGESİ

(Temel Seviye)
Adı : ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Adresi : İSTANBUL,MERKEZ MAHALLESİ, PİRİ REİS CADDE, NO: 51, ÇEKMEKÖY,TÜRKİYE
Vergi No : 2330065527

12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nce Sıfır Atık Yönetim
Sistemi'ni kurarak Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazanmıştır.

Belge Son Geçerlilik Tarihi: 18/08/2025
Hacı Mehmet
GÜNER

Çevre ve Şehircilik İl
Müdürü

Not: 5070 sayılı Elektronik �mza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak Doğrulama Kodu : RCNYXXSQ Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-bakanligi
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Çekmeköy Belediyesi, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma için Sıfır Atık Projesi 
kapsamında hayata geçirdiği başarılı uygulamaları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 

Sıfır Atık Belgesi’ni aldı.

Çekmeköy Belediyesi, israfın 
önlenmesi, kaynakların daha 
verimli kullanılması, atık oluşum 
sebeplerinin gözden geçirilmesi 
ve en aza indirilmesi için Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 
Emine Erdoğan Hanımefendi’nin 
himayelerinde hayata geçirilen 
Sıfır Atık Projesi’ne 2018 yılında 
dâhil oldu. Kamu kurumları için 
örnek teşkil edecek çalışmalar 
yapan Çekmeköy Belediyesi, iki 
yılda kurduğu sıfır atık sistemi ile 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 
Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak 
kazandı.

Belediye binasındaki tüm 
çöp kutularının kaldırılması, 
atıkların geri dönüşüme uygun 
şekilde ayrıştırılması, personel 
eğitimleri ve projenin ilçe 
genelinde uygulanabilirliği için 
bilinçlendirme faaliyetlerini 
kapsayan sıfır atık çalışmaları 
sınırlarını genişleterek devam 
edecek. Kurumda yürütülen 
başarılı politikanın ilçe içinde de 
uygulanması, hane halklarının 
çöplerini sıfır atık sitemine göre 
ayrıştırması için çalışmalar devam 
ediyor.

SIFIR ATIK, ÇOK KAZANIM
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VIRÜS HALA 
ARAMIZDA

·

Toplumda virüse karşı oluşan duyarsızlık nedeniyle 
Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan ve Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz’ın da aralarında bulunduğu denetim 

komisyonları ilçedeki işletmeleri denetledi.
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Çekmeköy Kaymakamı 
Adem Arslan ve Çekmeköy 
Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz’ın da aralarında 
bulunduğu, jandarma, 
polis, zabıta ekiplerinden 
oluşan denetim komisyonları 
Çekmeköy genelinde Koronavirüs’e 
karşı alınan tedbirlerin uygulamalarını 
denetledi. Son dönemlerde virüs yokmuş 
gibi davrananların sayısındaki artışın 
bulaşma sayısını artırması nedeniyle 
topyekûn başlatılan harekette, iş yeri 
sahipleri ve vatandaşlara durumun ciddiyeti 
hatırlatıldı. Maske ve sosyal mesafeye karşı 
uyarılarda bulunan ekipler virüsün yok 
olmadığını, tedbirlerin elden bırakılmasıyla 
daha da arttığını vatandaşlara hatırlattı. 
Denetimler kapsamında; market, fırın, 
berber, kuaför, pazar, kahvehane, park, cami, 
internet kafe, eczane, lokanta ve restoran, 
dernek, lokal, AVM ve gösteri merkezleri 
ziyaret edildi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz, “Vatandaşlar yaz ve bayram 

rehavetine kapıldı, sanki virüs yokmuş gibi 
davranmaya başladı. Bu da vaka sayılarında 
hareketlenmeyi beraberinde getirdi. Lütfen 
yaşadığımız o kötü günleri unutmayalım. 
Doktorların ne kadar özveri ile çalıştığını, 
sevdiklerimize virüs bulaştırma riskimizin 
olduğunu bu nedenle ömür boyu vicdan 
azabı çekebileceğimizi unutmayalım. 
Yapacağımız şeyler çok basit, hijyene, sosyal 
mesafeye ve maske kullanımına dikkat 
ederek kurtulacağız bu beladan. Herkes 
hem kendisine hem de karşısındakine karşı 
sorumlu. İleride üzülmemek için tedbiri 
elden bırakmayalım,” dedi.



YAZ SPOR 
OKULLARINA 

BAKAN
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 
Çekmeköy Belediyesi iş birliğiyle 
Temmuz ayında açılan Yaz Spor 
Okulları, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. 
Mehmet Kasapoğlu’nu misafir etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Kasapoğlu, Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz ile birlikte 
Çekmeköy Yaz Spor Okulları’nı 
ziyaret etti.  Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz, gençlere 
yönelik yapılan ve yapımı devam 
eden projelerle ilgili bilgi verdi.
Bakan Kasapoğlu, Sultançiftliği 
İlkokulu ve Fatma Talip Kahraman 
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 
kurulan havuzları ziyaret ederek, 
öğrencilerle buluştu. Bakan 
Kasapoğlu daha sonra Taşdelen 
İMKB Lisesi’ne giderek okul 
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bahçelerine yapılan basketbol 
sahaları ile ilgili Başkan Poyraz’dan 
bilgi aldı.

Yeni Etkinlik Müjdesi
Basketbol sahalarının incelenmesi 
sırasında yapılan görüşmelerde 
Çekmeköylü gençler için 
‘Basketbol Turnuvası’ ile ilgili 
yeni bir etkinliğin temelleri atıldı. 
Eylül ayında yapılması planlanan 
etkinliğin detayları için ekiplere 
talimat verildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Kasapoğlu, Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz ile birlikte, 
Şehit Üsteğmen Arif Kalafat 
Doğa Parkı’nı ziyaret ederek, spor 
parkurlarını dolaştı ve gençlere 
kitap hediye etti.



MUSTAFA

Mustafa Keser ismini duyunca hepimizin yüzüne bir tebessüm 
yayılır. Ya sahnede bulunduğu bir anı hatırlarız ya elindeki mendili 
ya da anlattığı güzel bir hikayeyi. Müzik konusunda ülkemizin 
büyük değerlerinden biridir Mustafa Keser. Altmış yıla yaklaşan 
bir sanat hayatı var. Kendisiyle samimi bir röportaj yaptık. Biz 
sorduk o içinden geldiği gibi anlattı. 
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 Mustafa Keser nasıl bir çocukluk, 
gençlik dönemi geçirdi? 
Bu cevabı çok uzun bir soru. Yani neresinden 
başlayayım bilemiyorum. 

Sanatçı bir ailenin oğlusunuz 
sanırım…
Hayır değil yani babam keman falan çalardı 
ama profesyonel olarak değil. Amcam darbuka 
çalardı, halamın oğlu klarnet çalar. Ama hepsi 
amatörce, profesyonel olarak çalan yok. Baba 
tarafı musiki sanat kabiliyetleri açısından üst 
düzeyde bir ailedir. Tabii bundan 50-60 sene 
önceleri herkesin çocukluğu iyi geçmiştir. 
Çocuk sokakta oynar, her türlü telden araba 
yapar tahtadan oyuncak yapar. Şimdiki gibi 
apartmana mahkum çocuklar değillerdi. 
Çocuk dışarıda oynuyorsa mutludur yoksa 
onun cebinde bir milyon para koysan çocuğa 
ne yazar. Çocuğun işi oynamak. Allah'a şükür 
o bakımdan ben ve benim emsalim çocukluk 
dönemimiz çok iyi geçti. 

Gençlik yıllarınız nasıldı?
Ortaokulu Maden’de bitirdim. Maden’de lise 
yoktu. Liseyi bir sene Diyarbakır Ziya Gökalp’te 
okudum. Oradan Sivas’a gittim. Sivas lisesinde 
yatılı okudum bir sene sonra maalesef 
tahsilimize devam etmedik. Devam edememe 
sebebim maddi sıkıntılar değildi. Hem anne 
tarafım hem de baba tarafım oldukça varlıklıydı. 
Ancak başka sebeplerden dolayı devam 
edemedim. Askerden sonra bir pantolon bir 
gömlek aldık İzmir'e yerleştim. Askerden sonra 
meslek yok bir şey yok. O dönem ben de çeşitli 
enstrumanları baya profesyonel derecede 
öğrendim. Bizim de ekmek paramız geçimimiz 
müzikten olsun dedik. 

Müzik dünyasına bu şekilde 
girdiniz yani…
Bazı arkadaşlar 5 yaşından beri müzik benim 
aşkım, yapmazsam ölürüm falan derler. Ben 
de öyle bir şey yok. Biraz da mecburiyetten 

benimkisi. Baktık ki başka bir mesleğim yok, 
benim de ekmeğim bundan olsun dedim. 
İstanbul'da bir buçuk sene çalışmıştım. Sonra 
askerliğim İzmir’e çıktı ve orada kaldım. 

Müziğe önce solist olarak mı 
başladınız yoksa enstruman çalarak mı?
İlk olarak ud, keman, bağlama, tambur çalarak 
başladım.

O dönemlerde hatırladığınız şunun 
arkasında çaldım dediğiniz kimler 
var?
Son 50-60 yıldaki bütün assolistlerin arkasında 
çaldım. Zeki Mürenler,  Müzeyyen Senarlar, 
Nesrin Sipahiler, Gönül Akkorlar daha birçoğu. 
Son 50 yılda assolist olarak Türkiye'de kim 
gelmiş geçmişse hepsinin arkasında çaldım. 

İstanbul'a geliyorsunuz, İstanbul 
maceranız nasıl başladı?
Liseyi bitirdikten sonra memlekette kalsam 
düğün çalgıcısı olurdum. Ağa torunuyuz, 
yakışmaz dedik. Ben o aynen Türk filmlerindeki 
gibi sazımı bavulumu vurdum sırtıma 
Haydarpaşa'da indim. Memleketten kaçtım 
geldim. Bir, bir buçuk sene kadar musiki 
camiasında bayağı yer edindim. Kendimi 
epeyce tanıttım. Birçok soliste çaldım. 
Neresi denk gelirse ekmek parası deyip çalıp 
okuyorum. Ben başkalarına çalıyordum. 
Niyetim askerden sonra İstanbul'a yerleşmekti. 
Çünkü burada çok büyük yer edinmiştim. Ama 
aksilik oldu işte. Aksi mi doğru bir tesadüf mü 
bilemem yani. Ama belki de benim için hayırlı 
olmuştur. 
Askerdeyken de müzisyen arkadaşlarım vardı. O 
arkadaşlardan en az 4-5 kişi sonradan hepimiz 
radyolara girdik. Yani öyle iyi müzisyenlerdi, 
TRT’ye girdik. 

İzmir Türkiye'nin 3. büyük şehri. İstanbul 
olmasın burası olsun dedim. Askerlikten sonra 
İzmir’e yerleştim. Basmahanede, kahvede 
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(müzisyenler kahvesi vardır, bütün müzisyenler 
gider bir düğün çıkar diye iş bekler.) 
bekliyorum. 3 ay 5 ay neyse 6 ay sonra baktım 
bu böyle olmaz ömrümü orada ona buna 
çalarak pavyonlarda geçirmeyeceğim dedim. 
Ben bu ülkenin en büyük müzik adamlarından 
biri olacağım dedim. Bu hedefi koydum 
kendime ve bu hedef doğrultusunda da 
çalışmalarımı yürüttüm ve çok şükür buralara 
kadar geldim.

Konservatuar eğitiminiz yok ama 
konservatuarda ders veriyorsunuz. 
Sizin için nasıl bir duygu?
Gurur verici bir duygu. Türkiye'de bir örneği 
daha yok. Bana göre kişinin bir mesleği okul 
bitirerek öğrenmesi şart değil. Okulun verdiği 
bilgiyi bir başkasından aynısını öğrenmen 
de mümkündür. İllaki okuldan mezun olmak 
gerekmiyor. Önemli olan kişinin mesleği ile ilgili 
bilgi ve beceri edinmiş olmasıdır. Bunu istersen 
konservatuara gider öğrenirsin. Biz alaylıyız 
her şeyi sahnede öğrendik. Çalıştığımız zaman 

içerisinde ustalardan öğrendik ki bizim 
öğrendiklerimizi zaten konservatuarlarda 
öğrenemezler. Kitaplarda yazmayan şeyleri 
öğreniyoruz ustalardan. 

Sanatçı olmak için özel bir sanat 
eğitimi gerekli mi?
Bunu bilgi ve beceriler ile donatman lazım. 
Bilgi ve beceri ile donatmalı insan kendini. 
Kabiliyetlerin güzelse, ses sanatçısı olmak 
istiyorsan kabiliyetli, güzel sesli ama vasıfsız 
bir adam olarak hayatını geçirirsin. Kabiliyetini 
bilgiyle beceriyle donatmazsan hiçbir şeye 
yaramaz bilgi şart.  

Her sanatçı enstrüman çalmalı 
mı? Siz kaç tane enstrüman 
çalıyorsunuz? 
Ses sanatçısı muhakkak çalmalı. Ben 
profesyonel olarak 3-5 tane çalıyorum. 
Bağlama, tambur, keman, biraz klavye 
çalabiliyorum. 

Türkiye’de repertuarı en geniş 
sanatçı olarak biliniyorsunuz. 
Repertuarınızı nasıl bu kadar 
genişlettiniz? 

Bilmiyorum. Mevcutlar içerisinde herhalde 
neredeyse tamamına yakınından daha fazla 
eser biliyorumdur. Yani konservatuarlı bir 
arkadaş aklını klasiğe takmıştır diyelim ki 
benden bin tane fazla klasik eser bilir. Onun 

bildiği eserlerden bilmiyor olabilirim 
ama o klasik eserlere karşılık ben iki 

bin tane neo-klasik bilirim. Ondan 
iki bin tane fazla türkü bilirim. 

Ama oturup da kaç tane eser 
bildiğimi saymadım tabii. 
Elli beş yıldır profesyonel 
olarak sahnedeyim.  Elli beş 
sene emek vermişiz. Ben 
şarkı ezberlemek için özel 
bir gayret sarf etmedim. 
Zaman içerisinde oluştu 
bu repertuar. Yıllarca 
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sanatçıların arkasında çaldım. Her birinin 
okuduğu repertuarı da bilmek zorundayım. 

Siz Türk müziğinden pek 
çok parçanın hikâyesini de 
biliyorsunuzdur. hikâyesinden en çok 
etkilendiğiniz parça hangisidir kısaca 
bahseder misiniz? 
Şarkıların veya türkülerin hikayeleri ile ilgili 
fazla bilgi sahibi değilim. Tabii malumat sahibi 
olduğumuz var ama derinlemesine bir bilgi 
sahibi değilim. Zaten öğrenmeye de çok vaktim 
olmadı, ekmek parası peşinde koşmaktan. 
Konservatuarda akademisyen hocalar daha iyi 
bilgi sahibidirler. Çünkü onlar bu işin dersini 
veriyorlar. Tabii ki hikayelerinden etkilendiğimiz 
şarkılar türküler var. Mesela halkın dinlediği ile 
hiç alakası olmayan bir konusu vardır şarkının. 
Siz onu aşk ve sevda üzerine sanırsınız ve 
duygulanırsınız halbuki konu başkadır. Mesela 
‘gitme güzeller güzeli’ diye bir şarkı vardır. Allah 
selamet versin. Ali Şenozan abimizin ‘beni 
bırakıp burada gitme güzeller güzeli / ermeden 
daha murada gitme güzeller güzeli’ O mesela 
sanki sevgiliye yazılmış gibi. Halbuki bu şiiri 
yazan adam 10-12 yaşlarında olan oğlunun 
kanserden ölümü üzerine yazıyor bu şiiri.

Pop müziği sanatçılarının 
Türk müziği söylemesine nasıl 
bakıyorsunuz? 
Tabi ki iyi bakmıyorum. Böyle okuyacaklarsa 
okumasınlar, rezil ediyorlar çünkü.
Allah selamet versin Nuri Sesigüzel bundan 15-
20 yıl önce İngilizce bir şeyler okumuştu. Nuri 
Sesigüzel’in İngilizce söylemesini düşünebiliyor 
musunuz? Abimdir kusura bakmasın o telaffuz, 
o Kürtçe şive ile nasıl bir İngilizce ortaya çıkar 
varın hesabını siz yapın. Şimdi popçuların 
da okuduğu Türk müziği bu şekilde oluyor. 
Okuduğu parça Türk müziği parçası da tavrın 
Türk müziği ile alakalısı yok. Yoksa sesleri güzel. 
Eğer okuyacaksan tarzını tavrını uygula. Aslında 
Türk'ün iki tane müziği vardır: Halk müziği, 
klasik müzik. Şimdi biri modern pop diyor biri 

Anadolu rock diyor. Nasıldır bu Anadolu rock? 
Anadolu'da rock müzik mi var?
İşte böyle komik komik şeyler yani. Yapılan 
müziğe bir şey demiyorum ama bu isimleri 
koymayın. Bu isimleri koymazsanız benim 
itirazım yok. Türk’ün pop müziği yok. Eskiden 
bunun ismi daha doğruydu. Türkçe sözlü batı 
müziği dinleyeceksiniz derdi radyolarda. 
Müzik konusunda her ülkenin milli tarzı, tavrı 
vardır. 

Farklı tarzda olup da kalkıp Türk müziği 
okumalarına kızıyorum. Yoksa okusun herkes 
hürdür okuyabilir. Ama sizin tek başınıza evde 
okumanız bir sorun teşkil etmez. Onu halkın 
huzurunda televizyonda okursanız sizden sonra 
gelen gençler Türk müziğinin bu olduğunu 
zannederler ve ileri kuşaklara yanlış şekilde 
aktarırlar. 
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Sanat hayatınızda 55 yıl oldu 
dediniz. Dönüp baktığınız zaman bu 
yılları nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Elli beş yıl profesyonel olarak, lise yıllarını da 
katarsak 60 yıl. 
Nasıl geçti bilmiyorum. Bu yaşa nasıl geldim 
bilmiyorum. 60-70 yıl ömür çok kısa daha dün 
sizin yaşınızdaydım. Seneler su gibi geçiyor. 
Allah’a şükür bu yaşa geldik. Çok çalıştım tabi 
halen çalışıyorum. Her gün en az 3 saat 5 saat 
müzik çalışıyorum yeni şeyler öğrenmeye 
çalışıyorum unuttuklarımı tazelemeye 
çalışıyorum bilgimi tazeliyorum. Bugüne 
kadar çok sıkıntılar çektik yaşam olarak ama 
şuna şükrediyorum yüce Allah'ım beni hiç 
sıkmadı hiç darda bırakmadı. Allah her zaman 
doğrunun yanındadır.

Sanat hayatınızda yol 
göstericileriniz var mıydı? Kimleri 
örnek aldınız, kimlerden ilham 
aldınız, kimlerin öğütleriyle yolunuzu 
çizdiniz?
Eski tabirle söyleyeceğim benim diz dövdüğüm 
hocam hiç olmadı. Bizim musikide diz 
dövmek denir. Benim önünde oturup da diz 
dövdüğüm bir hocam olmadı. Çünkü ben daha 
çok genç yaşta 16-17 yaşlarında sahnelerde 
çok iyi müzisyenlerle saz çaldım. Çok iyi saz 
çaldığım için beni aralarına kabul ettiler. 
Çalışma esnasında hem onların çalışından 
hem ikazlarından uyarılarından çok şey 
öğrendim. Gündüz evde kitap okuyorum 
akşam gelip gazinoya gittiğinizde hocam 
diyorum bugün bu hicaz makamında bir şey 
okudum pek anlayamadım. Sahnedeyken 
müzisyen hocalarımız izah ederlerdi. İzmir'de 
Allah rahmet eylesin Güner Erman hocamız 
vardı. Olağanüstü bilgili bir insandı. Keza 
kanunu bizim fasıllarımızda da yöneten kuran 
Yasin hocamız vardı. Allah rahmet eylesin 
Refik Ataç müzisyen arkadaşım, yaşıtım genç 
yaşta rahmetli oldu. O benden daha bilgiliydi 
genç yaşlarımızda ondan çok şeyler öğrendim. 
Alaattin Yavaşça, Bekir Sıtkı Sezgin bu 
isimlerden çok şeyler öğrendik. 

Mustafa Keser deyince herkesin 

aklına bir de mendil gelir. Nedir bu 
mendilin hikâyesi?
Şimdi sanatçıların sahne için imaj makerı var. 
İmaj yaratmak için elbisesini diker, farklı tarzlar 
oluşturur. Benim öyle şeylerim olmadı. Biz 
kendi kıyafetimizi kendimiz ayarlıyoruz. Yani bu 
mendil herhangi bir imaj maker tarafından bize 
tavsiye edilmedi. Ben bunu tabi sahnede farklı 
anlatıyorum. İnsanlar gülüyor yerlere yatıyor 
mendil hikayesine ama asıl sahnede anlattığım 
gibi değil. Tabi orda doğru anlattığım kısmı da 
var tiyatro yapıp üstüne eklediklerim de var. 

HBB televizyonunda program yapmaya 
başladığımızda birinci gün müydü birinci 
hafta mıydı tam hatırlamıyorum. Stüdyo çok 
sıcaktı felaket şekilde bir sıcak, klima çalışmıyor. 
Kan revan içinde kaldım eve geldim hanıma 
dedim ki “Haftaya giderken bir mendil koy 
çantama da terimi falan sileyim. Çok sıcak orası 
havlumsu bir şey yani, ter alıcı bir mendil.” Böyle 
ipekli dantelli filan istemedim. Benim hanım 
Mardinlidir. Çok da iyi iğne oyası yapar. Ertesi 
hafta tam gideceğim aklıma geldi. Hanıma 
baktım dedim “mendili koydun mu?” Çıkarıp 
bakayım dedim. Danteller nakışlar… Şaka 
ile karışık “Hanım bu bize yakışır mı” dedim. 
Bıyığımıza bak, racona ters bu danteller. 
Televizyona gittik o mendil elimizde sembol 
oldu, millet tarafından da sevildi ve elimize 
yapıştı kaldı. Şimdi mendili gören hemen beni 
anımsıyor benden sonra herkes aldı mendili 
eline. Ama o ne oldu “bak o da Mustafa Keser 
gibi mendil taşıyor” oldu. 

Hocam yeni televizyon programları 
televizyon dizisi bir şeyler var mı?
Pandemi meselesinden dolayı Ekim'den bu 
yana vitesi boşa attık bekliyoruz. Daha 5-6 
ay oldu yeni yeni ekstralar gelmeye başladı. 
4-5 aydır ne bir işe gittik ne bir şey yaptık 
yani müzisyenlerin durumu çok kötü, herkes 
kan ağlıyor. İyi kötü diğer meslek dalları 
işine başladı ekmeğini çıkarıyor. Ama müzik 
camiası kim bilir daha ne kadar sürer bizim 
durumumuz. Hiç iyi değil Allah müzisyenlere 
yardım etsin durumları çok kötü. Saatini satan, 
kolyesini satan, evini satan, sazını satan… 
Müzisyen arkadaşlarımızın yüzde 90’ı kenarda 
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5 kuruş parası olmayan adamlar. Pandemiyle 
birlikte gazinolar, restoranlar kapandı. Düğün 
dernek yok. Benim en az 30-40 tane konserim 
iptal oldu. 
TRT’nin söylediğine göre bir aksilik olmazsa 
artık önümüzdeki ayın sonu mu olur, Ekim’in 
başı mı olur, artık neyse oralarda başlayacağı 
söylendi. Yavaş yavaş tek tük programlar da 
geliyor.

Yıllar önce Çekmeköy’de bir 
açıkhava konseri vermiştiniz. 
Binlerce Çekmeköylü hayranınızla 
buluşmuştunuz. Çekmeköyle ilgili 
bir anınız ya da Çekmeköyle bir 
bağınız var mı? Dergimiz aracılığıyla 
Çekmeköylülere ne söylemek 
istersiniz?
Bizim herkese aynı mesajımız vardır. Saygı 
ve sevgi içinde olan bir adamım ben. Beni 
insanlar zaten bu yönden seviyor. Gazinolar 
kapanmadan önce bir programımda gazinoya 
Karadenizli kardeşimiz gelmişti. Ben masaları 
dolaşırım sorarım bir isteğiniz var mı diye. 
Yanına gittim. Hayatımda çok hoşuma giden 
sahnede olan olaylardan biridir. Gittim 
dedim “babacığım bir isteğin var mı?” baktım 
döndü. Konuşmaya başlayınca şivesinden 
anladım Karadenizli “babacığım” dedi. “Biz 
seni seviyorum” dedi. “Sana bir şey anlatayım” 
dedi. “Geçende de Google’a girdim. Yazdım 
oraya adam nedir? Mustafa Keser çıktı” dedi. 
Çok hoşuma gitti işte olay. Bu Mustafa Keser’in 
olayı. Yani sanatçılıktan önce adam olmak. 
İnsanlar özellikle bizi bu yüzden sever. Niye 
biz insanlara saygılıyız sürçülisan etmeyiz 
Allah'ın izniyle, onun için. İnsanlar birbirlerini 
sevmek zorunda değil ama insanlar birbirlerine 
saygı göstermek zorundadır. O yüzden lütfen 
saygımızı yitirmeyelim saygı din ile eşdeğerdir.
Saygı da insanları iyi insan yapar. O insandan 
kötülük gelmez.
Allah'ın selameti herkesin üzerine olsun. Çok 
teşekkür ederim.

İbrahim YÖRÜK
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HÜZÜN MÜ? 
UMUT MU?

Notalar ne güzel 
melodiler yüklemiş bu 
sözlere: “Akşam oldu 

hüzünlendim ben yine, hasret kaldım 
gözlerinin rengine…” Hep Eylül’ü, hüzün 
mevsimini hatırlatır bu şarkı… 

Tabiat Eylül’ün hüznünü taşıyor. Kim bilir 
bu hüzün, yaz mevsiminden yağmurlarla 
damla damla ayrılışındadır. Bu ayrılık 
acısının üzüntüsü sarıyor doğayı. 
Soluyor ağaçlardaki tüm yapraklar. 
Derken ağaçlar döküyor yapraklarını. 
Dökülen sarılı turunculu kurumuş 
yapraklar, toprakla bütünleşiyor. Tüm yaz 
katmer katmer çiçeklenmekten yorulan 
toprak, yapraklarla kenetleniyor. Bu 
kenetleniş kışa hazırlık. Tüm kış boyunca 
birbirlerinden güç alacaklar. Ta ki bahar 
gelene kadar... 

Ancak şimdi toprak, gençliğini 
yitiren biri gibi kenara çekildi, asırlık 
minderine bağdaş kurup yerleşti adeta. 
Yağan yağmur eşliğinde, kucağındaki 
yapraklarıyla şefkatle bakıyor 

insanoğluna... Dalından yaprak dökmeye 
devam eden ağaçları izliyor usulca... 
Büyüleniyor eylülün tonları karşısında 
dingin toprak ve nedensiz bir hüzne 
bürünüyor. 

Toprak ana gibi biz insanlar da kapılıyoruz 
bu hüzünlü duygu seline... O nedenle 
çoğumuzu şair, çoğumuzu yazar ediyor bu 
duygu geçişi. Bu hüzün baskısı ile Pablo 
Neruda’lar, Turgut Uyar’lar, Goethe’ler, 
Reşat Nuri’ler ve daha kimler kimler çıkıyor 
meydana... Eylül’e rastlıyor edebiyatın 
hüzünlü yüzü. Olayların zamanı, konu 
hüzünse hep Eylül oluyor. Cemal 
Süreyya’ya yârinin adını dalından kopan 
yaprağın sararan yanlarına yazdırıyor. 
Ahmet Hamdi Tanpınar’a “Sonbahar” 
şiirinde doğanın renginin mevsimi 
inlettiğini söylettiriyor. 

Sonbaharı hazana, hazanı hüzüne eşitliyor. 
İnsanoğluna ömrün de biten yaz gibi 
gelip geçeceğini haber veriyor maalesef... 
Manevi yönümüze sakinlik ve şifa niyetiyle 
kenara çekilmeyi nasihat ediyor. 
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Gönül Demet
Instagram:@gonul.gozuyle

Duyguların hayal yolcuğunu barındıran 
Eylül, psikolojik etkilerini hissettiriyor. İlk 
psikolojik roman olan “Eylül” ü bilirsiniz. 
Mehmet Rauf’un bu romanında zaman; 
elbette ki Eylül’dür. Konusu hüzünlü ve 
yasak bir aşktır ve maalesef mutsuz sonla 
biter. Hüzün, acı, keder kol koladır bu 
mevsim edebiyatında. Yağan yağmurla 
konu ayrılıklardır, kavuşamamış âşıklardır, 
fakirliktir, yoksulluktur. Yağmur; fakire 
yoksulluğunu hatırlatır. Onun yaşadığı 
hüzün, damdaki delikten sızan yağmur 
damlası gibi dolar yüreğine...   

Her gönlün kendine has zevkleri vardır 
ya, toprak tonlarını, sarıdan turuncuya 
hatta kırmızıya kadar ulaşan yeşilin bu 
dönüşümünün zevk verdiği gönüller de 
vardır elbet. Kimimiz kasvete girmeyi tercih 
etmeyiz bu büyülü tabloda... Çoğu ressama 
doğanın bu hali ilham olmuştur. Renkten 
renge dönüşen yaprakların, çiçek demetleri 
kadar güzel oluşuna şahit olmuşsunuzdur 
mutlaka. Yerden toplayıp çerçeve 
edenlerimize bile rastlayanımız vardır.

Eylül’de anneliği tatmış bir anneyi, 
Eylül’de âşık olmuş bir genci, Eylül’de 
gurbetten dönmüş veya dönecek olan bir 
gurbetçiyi bu ayın hüzün ayı olduğuna 
nasıl inandırabilirsiniz? Doğanın turuncu 
yağmurluğunu, sarı yapraklı dolabından 
umutla çıkardığını hayal edemez miyiz? 
Belki biraz olsun bakış açımız değişir 
sonbahara...

Demem o ki; hayat her ayı, her anı 
ile kendi gönül penceremizden nasıl 
baktığımıza göre şekilleniyor. 

Doğanın canlanmak için derin bir uykuya 
dalışıdır, Eylül…
Bağ bozumudur, karanlık ve soğuk kış 
geceleri için hazırlık ayıdır…
Kelimelerin baygın bakışlarla ruhumuza 
saplandığı aydır, Eylül
Melali anlama ayıdır, 
Sarı yaprakların pembe aşklara 
dönüşüdür…
Şiirlere sinmiş hüznün yoldaşıdır Eylül…
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Kalp ve Damar 
Cerrahisi Uzmanı 

Prof. Dr. Kazım 
Beşirli, “Karotis (şah 

damarı) beynimize 
kan taşıyan iki 

önemli atardamardır. 
Boynumuzun her iki 

yanında, sağ ve solda 
bulunur. Darlığının 

veya tıkanıklığının en 
sık görülen sebebi 

damar sertliğidir 
(ateroskleroz). 

Vücudumuzdaki tüm 
damarlarda olduğu 
gibi, damar sertliği 
damar duvarında 
dejenerasyon ve 

kireçlenme yaparak 
şah damarlarına da 
zarar vererek darlık 

veya tıkanıkların 
oluşmasına neden 

olabilmektedir.” 
diyerek, konu 

hakkında önemli 
bilgiler verdi. 
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Prof. Dr. Kazım Beşirli
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Medivia Hastanesi

43

Köşe Yazısı



HARMANI

P
sikolojiyi en temel kavramıyla 
ruh bilimi olarak açıklayabiliriz. 
Bireyin düşünme tarzı, 
duyguları ve sonucundaki 

davranış biçimlerini inceleyen bir 
bilimdir ruh bilimi. İçeriğinde var olan 
ekoller ve terapi şekillerinin çeşitlilik 
göstermesinin sebebi de aslında 
insanların ve toplumların da çeşitlilik 
gösteriyor oluşudur. Örneğin bazı 
kuramlara göre kişinin çocukluk dönemi 
kavramlarının ya da bilinçdışı unsurların 
şekillendirilmesinin daha önemli 
olduğunu savunurken bazı kuramlar 
bireyin davranışlarının ve belli bir 
amaca hizmet eden bilinçli eylemlerin 
daha önemli olduğunu savunmaktadır. 
İnsan ruhu ile çalışıyor olmanın verdiği 
çeşitlilik olmasına rağmen aslında 
tamamını bir noktada buluşturan ortak 
özelliği ise insanın ruhuna dokunan, 
ruhun etkileneceği şeylerin araştırılıyor 
oluşudur. Bu perspektiften bakıldığı 
zaman edebiyatın çeşitliliği ve her bir 
edebi eserin farlı bir ruhun, farklı bir 
iç dünyanın eseri olduğu gerçeği ile 
psikoloji biliminin ortak noktaları ortaya 
çıkmaktadır.

Herkesin sevdiği yazarlar ya da türler 
farklıdır. Herkes dünyaya bakış açısını 
sevdiği, iç dünyasını sunuş tarzını sevdiği 
yazarları tercih eder. Bunun sebebi, her 
bir bireyin duygu aynı olsa dahi duyguyu 
yaşayış, anlamlandırış ve sunuş şeklinin 
çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır. Çoğu 
edebi eserde işlenen bir duygu ve bir 
iç dünyayı yansıtma vardır. Yazarların iç 
dünyalarını edebi incelikler ile sunuyor 
oluşu psikoloji ile ilişkisini bizlere 
gösteriyor. Yazar bir roman, hikâye ya da 
masal yazıyor olsa dahi, yazarın eserde 
var olan kahramanın duygularını bizlere 
sunuyor oluşu aslında bir psikolojik 
gözlem ya da ruhsal yansımanın 
sonucudur. 

Edebiyat ve psikolojinin ortak noktaları 
nelerdir diye soracak olursak ilk cevap 
ve en temel nokta aslında ikisinin de 
insan ile çalışıyor olmasıdır. Türü fark 
etmeksizin edebi eserlerin çalışma 
alanı ve hedef kitlesi insandır, tıpkı 
psikoloji gibi. Edebiyat ruhu sunar 
ve psikoloji ruhu araştırır diyebiliriz 
aslında. Gözlem yolu ile dahi olsa 
insan üzerinde çalışan bu iki alan da 
insanın ruhuna, davranışlarına ve insan 
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ilişkilerinin etkilerine bakar. Örneğin 
edebi eserler ile ilgili, özellikle şiir ile 
ilgili bir yorumlamadır ‘insanın ruhuna 
işleyen bir eser’ yorumu. Yani edebiyatın 
bir sanat oluşu ve psikolojinin bir bilim 
oluşu onları ayrı gibi düşündürüyor olsa 
dahi harmanlandığında ortak noktası 
olan insanın ruhuna ne kadar etki ettiğini 
görebiliyoruz. Hatta öyle ki edebiyat 
psikolojide bir tedavi şekli olarak 
kullanılmaktadır. Şiir terapisi tekniği en 
temel şekilde bireylerin duyguları ve bu 
duyguların ifade şekli ile çalışır. Sanat 
terapisi bizlere sanatın insan ruhuna 
ne denli iyi geldiğini gösterirken aynı 
zamanda bir sanat olan edebiyatın da 
insana şifa olabileceğini gösterir.

Bir terapi şekli olarak da kullanılan 
şiir terapisi hakkında tüm detaylara 
ulaşabileceğimiz Nicholas Mazza’nın 
Şiir Terapi-Teori ve Pratik kitabında 
bahsedildiği üzere; şiiri yaratıcı, kuralcı ve 
törensel anlamla kullanılarak uygulanan 
bu terapi, bireyin yaratıcılığını ve ifade 
becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Ayrıca 
şiir terapisi ile yalnızca eser ortaya 
çıkararak bir iyileşme hedeflenmez. 
Grup çalışmaları ile de kişilerarası bağ 

kurma ve kişinin bir grup içerisindeyken 
davranışlarını da yönlendirmesini 
hedefler. Edebiyat yolu ile bir terapinin 
mümkün olabileceğini gösteren bu 
teknikle; kendini ifade edebilme, 
yaratıcılık, özgüven, duyguların dışa 
vurumu ve iletişim becerilerini geliştirme 
gibi birçok sorunun çözümü hedeflenir. 

Son olarak yazımı 1964 yılında Bakırköy 
Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde 
yatmakta olan hastaların yazdıkları 
şiirlerden derlenen bir kitap olan Akıl 
Hastalarının Yazdıkları Şiirler- İnilti 
kitabından bir şiir ile sonlandırmak 
istiyorum. 

Bir çift göz arıyorum
Bakıp da gören
 •
Görüp de gördüğünün
Ne olduğunu bilen
 •
Ne olduğunu bildiği
Şeyden nefret etmeyen
 •
Seven, seven, seven
14/A servisinden 
İ.. N.. G.. 

Psikolog Beyza Kılınç
Psiko-Soft Psikolojik Danışmanlık Merkezi 
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Türkçe Konuşan Ülkeler Sanat Festivali’nde 
Türk Kâğıt Süsleme Sanatı EBRU 

Müslüman Oğuzların, Türkmenlerin Vatanı
TÜRKMENİSTAN

Ebrunun 
Pesinde 

Ver Elini Türkmenistan - Aşkabat 
2011 yılı Nisan ayının ilk günleriydi. Kültür ve 
Turizm Bakanlığından bir yetkili beni arayarak 
Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta düzenlenecek 
olan festivali haber verdi. Türkçe Konuşan Ülkeler 
Sanat Festivali’ne Geleneksel El Sanatları alanında 
ülkemizi temsil etmek üzere Ebru Sanatçısı olarak 
benim katılmamı istediklerini söyledi. Türkmence 
söylenişiyle ‘TÜRKÎ HALKLARYN MEDENİ MİRASY’ ATLY 

HALKARA YLMY MASLAHATY VE FESTİVALİ idi. Daveti 
memnuniyetle kabul ettim.

Yetkili hanımefendinin motive eden konuşması 
beni ayrıca mutlu etti. Şöyle söylemişti: Birçok 
ülke arasında Türkiye’yi gururla temsil edeceğinizi 
biliyoruz. Bildiğimiz kadarıyla ebru sanatını sadece 
Türkiye temsil edecek. Şimdiden teşekkür ediyor, 
kolaylıklar diliyoruz. Bu sefer yalnız da olmayacaksınız.  
Kültür bakanlığından birçok sanatçı da sizinle olacak.
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Kimler olacağını öğrenebilir miyim? diye sorduğumda 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel 
Müdürlüğüne bağlı Halk Müziği ve Halk Dansları 
Sanatçıları, Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan bir etnografik eşya sergisi açmak 
üzere görevliler, ayrıca Ankara Olgunlaşma 
Enstitüsü hocaları ve hazırladıkları Türk Geleneksel 
Kıyafetlerinin modern yorumlarıyla oluşturulan 
defileyi sunmak üzere öğrencilerden seçilen 
mankenler ile Türk Mutfağının güzide örneklerini 
sunmak üzere Türkiye’nin tanınmış aşçılarından 
Yurdaer Kalaycı ve ekibinin de Türk heyetinde yer 
alacağını öğrendim.

Ebru için en az on gün süren hazırlık yaptım. Boyaların 
ezilmesi, öd katımıyla boya ayarının yapımı, tarak 
ve bizlerin temizlenip teknenin sağlamlığının 
kontrolü, ebru yapımı ve tekne temizleme kâğıtlarının 
hazırlanması, en iyi açılım sağlayan kitrenin alınması 
işleriyle uğraştım.

25 Nisan 2011’de havaalanında olmam istenmişti. 
Havaalanına gittiğimde candan, sevgi dolu bir 
gençle karşılaştım. Karşılaşmamızdaki ilgi ve sevgisi 
Türkmenistan-Aşkabat’tan ayrılıp İstanbul Atatürk 
Havalimanından evlerimize dağılıncaya kadar 
eksilmeden devam etti. 

İnsanın çevresinde güveneceği bir kişinin olması ona 
güç veriyor. Hele bu durum yurtdışında olunca kişiyi 
yalnızlıktan kurtarıyor. Bu destek, ebru yapacağım 
alanın hazırlanması, tekne kurulumu ve teknenin ebru 
yapımına hazırlanması sürecinde de aynen devam 
etti.

Pırıl Pırıl Beyaz Şehir Aşkabat
Kültür ve Turizm Bakanlığı Eğitim ve Araştırma 
Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Mahmut Şevket 
Bayram sergi küratörü ve ekibin başkanı olarak 
gelmişti. Serginin başkanlığı yanı sıra tüm Türkiye 
etkinliği koordinasyon sorumluluğu da ondaydı. 
Türkmenistan-Aşkabat etkinliğinin ülkemiz adına 
yükünü sırtlamış ve temsil vazifesini yapmak için 
canla başla çalışmıştı.

25 Nisan günü Türk Hava Yolları’nın uçağı ile Aşkabat’a 
uçtuk. Havaalanından kalacağımız otele gidinceye 
kadar yol boyunca şehrin güzelliği aklımı başımdan 
aldı. Hayatımda böyle bir şehir görmemiştim. Bir daha 
da görmedim. Bembeyaz bir kentti. Yollar tertemiz, 
pırıl pırıl, çok geniş ve dümdüzdü. 6 milyon nüfuslu 
Türkmenistan, Hazar Denizi kıyısında dümdüz bir 
ülkeydi. Ülkenin yüzde 95’inin en engebeli yeri 200-
300 metre kadardı.
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Otelimize varmak için dakikalarca yol almamıza 
rağmen hiç boyasız, eğri büğrü bir yapıya 
rastlamadık. Hepsi pırıl pırıldı.  Çok katlı bembeyaz 
binalardı.  Neredeyse hepsinin tepesinde sarı 
yaldızdan o binayı tanıtan yazılar vardı. Mahmut 
Bey, Aşkabat ne kadar beyaz! dediğimde; Hocam 
zaten bu şehrin bir adı da Beyaz Şehir.  Aşkabat 
inşaatlarında Türkiye’deki Afyon mermerleri 
kullanılmış. Afyon mermerleri bittiğinde 
Vietnam’dan mermer getirtmişler. O nedenle de son 
yıllarda Aşkabat’ta ev fiyatları artmış, dedi. 

Türkmenistan Atları Şiir Gibi
1 milyon nüfuslu Aşkabat’ın 16 katlı Oguzkent 
adlı oteline yerleştik. Burası aynı zamanda Devlet 
Mihmanhanası yani Devlet Konukevi imiş. Diğer 
Türkî cumhuriyetlerden gelen konuklar da aynı 
otelde kalıyordu. 

Otelin salonlarındaki at resimlerinin bolluğu çok 
dikkat çekiciydi. Türkmenler dünyanın en ünlü 
atlarına sahipler. Türkmen Atları Devlet Birliği 
Kurumu Türkmen halkı tarafından At Bakanlığı 
olarak nitelendiriliyor. İzlediğimiz atlı gösteriler 
de insanın aklını başından alacak derecede 
ihtişamlıydı. 

Türkmenistan atlarının güzelliği, zarafeti, 
gösterilerdeki ritmik hareketleri, bedenleriyle 
şiir yazmaları, herkesin bu güzelliğe aşk 
duymasını sağlıyordu. Zaten atları çok severim. 
Türkmenistan’dan sonra bu sevgim katmerlendi. 
Değerli okuyucularım, Türkmen atlarının 
yeteneklerini lütfen internetteki videolardan izleyin. 
İzlerken bu zarif Türkmen atlarına âşık olacaksınız. 
Aşk nedir ki? Güzelliği ruhunda duymak, içinde 
hissetmek değil midir? İnsanın ruhu neredeyse 
kendi de orada değil midir? Ben Türkmen atlarını 
ruhumla sevdim. 

Akşam yemeğimiz oteldeydi. “Fransız mutfağını 
uyguluyoruz,” dediler.  Otelin alt katındaki büyük 
salonda kafiledeki arkadaşlarımızla tanışıp sohbet 
ettik. En çok sohbet ettiğim kişiler aşçımız Yurdaer 
Kalaycı ile Mahmut Şevket Bayram’dı. 

Oguzkent Oteli diğer Aşkabat binaları gibi 
bembeyaz mermerden yapılmıştı. Otelin iç 
tasarımında bol miktarda yaldız kullanılmıştı. 
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Asansörlerin kapıları, yan duvarları bile Türk 
geometrik süslemeleriyle bezenmişti. Süslemeler 
abartısızdı, estetik bir güzellik içindeydi. 

Otelin salonlarındaki avizelerin büyüklüğü çok 
şaşırtıcıydı. Dolmabahçe Sarayındaki avizelerden 
daha büyüktüler. Sadece dinlenme salonunda üç dev 
avize vardı; diğer katlardaki avizeleri görünce daha 
da şaşırdım. Aşkabat’ın ihtişamı bizi her gün daha da 
şaşırtacaktı.

Ertesi gün Türkmen Devlet Güzel Sanatlar Müzesi’ne 
gittik. Türkiye’den gelen sergi paketleri Mahmut 
Şevket Bayram’ın başkanlığında itinayla açıldı. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı el sanatları ürünleri ve tarihi 
etnografik eşyalar hoş bir düzen içinde sergilendi. 
Sergilenenler arasında güğümler, bakır tabaklar, 
peşkirler, yemeniler, yöresel başlıklar, minyatür 
folklorik bebekler, yöresel halı ve kilimler, kılıçlar, 
tezhip, minyatür tablolar vardı. 

Serginin yerleştirilmesiyle, ortaya adeta küçük bir 
müze çıktı. Bu da ülkemizin soydaş ülkelere verdiği 
önemin bir göstergesiydi.

Elbirliği ile ebru teknemi kurduk. Etrafına malzemeleri 
sıraladım. Kitremi eritip tekneme döktüm. Boyalarımı 
açıp, tek tek su ve öd ayarını yaptım. Artık ebru 
yapımına hazırdım.  Türkiye’den getirdiğim portre, 
manzara, vazoda çiçek ve klasik ebru türündeki ebru 
tablolarımı el birliği ile asarak sergiledik.  

Ertesi gün festivalin açılış törenlerinin yapılacağı 
alana gittik. Alan rengârenk kıyafetler içindeki 
yüzlerce gençle doluydu. Türkmen kızları iki belikli 
çok uzun saçları, tepelikleri ile çok zarifti. İçlerinde tek 
bir tombul kıza rastlamadım. Türkmen kızları ne kadar 
zarif! dediğimde Biz Amerikan fastfood (çabuk yemek) 
ürünlerini ülkemize sokmuyoruz, neslimizin bozulmasını 
istemiyoruz. Biz kapalı toplumuz. Ülkemize kolay kolay 
turist kabul etmiyoruz. Türkmenistan’a devlet izni 
olmadan kimse giremiyor yanıtını aldım. İçimden, O 
halde biz şanslı kişilerdeniz, diye bir duygu geçti. 

Türkmenistan, 2020’de dünyada Corona’dan 
etkilenmeyen tek ülke olarak anılıyor.  Kapalı toplum 
olmasının bir sonucu bu. Son yıllarda Türkiye’ye 
çalışmaya gelen çok miktarda Türkmen kadın 
dikkat çekiyor. Uluslararası Göç İstatistiklerine göre 
2018-2019’da Türkiye’ye 70 bini aşkın Türkmenistan 
vatandaşı göç etmiş.

Davetli tüm ülkeler festival alanında gösterilerini 
yaptılar. Renk cümbüşü içindeki harika gençleri 
izlemek ruhun doyumuydu. Festival büyük coşkuyla 
devam ederken Turizm ve Kültür Bakanlığı Halk 

Dansları Gurubumuz Türkiye’yi muhteşem temsil 
etti. Halk danslarımız oynanırken göğsümüz kabardı, 
gurur duyduk.

Sonra büyük bir salonda adlarımıza ayrılmış 
koltuklara yerleştik. Türkiye olarak bize öncelik 
tanımışlardı. Türkî cumhuriyetler arasında yerimiz 
çok büyüktü. Türkiye’den geldiğimizi öğrenenler bize 
büyük sevgi ve dostluk gösteriyorlardı. Bu salonda 
da görsel şölen tüm ihtişamıyla ön plandaydı. 
Dekoratif süs olarak yaldız ipek perdeler kullanılmıştı.  
Türkmenlerin sunumlarından sonra, Türkiye halk 
ozanları sazları ve sözleriyle topluluğu coşturdular. 
Diğer ülkeler de kendi yöresel sazlarıyla yöresel şarkı 
ve türkülerini söylediler. 

“Siz Buraya Bir Müze Getirmişsiniz”
Gösterilerin tamamlanması ardından tüm ülkelerden 
katılımcılarla birlikteTürkmen Devlet Müzesi’ni ziyaret 
ettik. Türkiye’den gelen eserleri gören Türkî devlet 
yetkilileri Mahmut Şevket Bayram’a Siz buraya bir 
müze getirmişsiniz. Bu eserleri bizim ülkemizde de 
görmek isteriz, dediler ve bu sergiyi Azerbaycan’a, 
Kazakistan’a da davet ettiler. Soydaş ülkelerin 
bakan düzeyindeki yetkililerinden bu hoş sözleri 
duymak ve köklü geleneklerimizin yansımalarından 
etkilendiklerini görmek ülkemiz adına gurur verici 
oldu. 

Yazının devamı gelecek sayımızda…
Mahmut Şevket Bayram'ın fotoğraflarıyla...
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Orİgamİ
Sanat 

Eğİtİmİ ve 
Öğretİm

Eğitimin temeli öğrenmedir. Eğitimde 
araştırmalar genellikle daha etkili öğrenmenin 
yapılmasını amaçlamaktadır. Etkili bir biçimde 
öğrenmenin gerçekleşmesi için görsel, işitsel 
yöntemlerin yanı sıra farklı konular arasında 
bağlantı kurmalarına izin veren, yaratıcılık 
üzerine kurulmuş öğrenme anlayışı yani 
kinestetik öğrenme yönteminin de kullanılması 
gerekmektedir. Bu yöntemlerin kullanılmasına 
ve çocukların yaratıcılığının gelişmesine katkı 
sağlayan sanatsal aktivitelerdir. Origami’de 
bu yöntemlerin hepsini sağladığından dolayı 
eğitim aracı olarak kullanılmaktadır.

Orİgamİ Sanat Eğİtİmİ Nedİr?
Origami sanat eğitimi, origami sanatını eğitsel 
bir araç olarak kullanılan eğitim modelidir. 
Öğrenmenin farklı yolları arasında bağlantı 
kurarak daha etkin bir öğrenmeyi ve bilgi 
edinmeyi sağlayan bir eğitim şeklidir.
Matematik eğitimi alanında genellikle geometri 
konularının öğretiminde etkin olarak kullanılan 
origami sanatı, öğrencilerin bir problem 
üzerine geliştirdikleri stratejilerin ve geometrik 
akıl yürütme becerilerinin incelenmesi gibi 
durumlarda kullanılmaktadır.
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Orİgamİ Sanat Eğİtmenİ 
Kİmdİr ve Kİmler Olabİlİr?
Origami sanat eğitmeni, origami sanatını 
kullanarak origami sanat eğitiminde uzmanlık 
kazanmak için gerekli becerileri geliştirmek 
üzere uygulamalı yol gösteren kişidir.
Origami sanatını sevenler, çocuğunun 
gelişimine katkı sağlamak isteyen ebeveynler, 
okul öncesi öğretmen adayları, matematik 
öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, rehber 
öğretmenleri, tasarım bölümü öğrencileri, 
lisans öğrencileri, psikologlar, sosyal 
hizmetler uzmanı, oyun ve sanat terapistleri, 
fizyoterapistler olabilir.

Orİgamİ Sanat Eğİtİmİ
Ne İşe Yarar?
• Origami eğlenceli bir sanat dalı olduğu 
için origami sanat eğitimi ile aynı anda farklı 
alanlarda eğitim vermenize yardımcı olur.
• Origami sanat eğitimi ile davranışsal, sosyal 
ve psiko-motor, dil ve matematik eğitimini 
beraber verebilirsiniz.
• Origami sanat eğitimde sabırlı olmayı ve 
iletişim kurmayı öğrenir.
• Özgüveni gelişir.
• Rahatlama ve gevşemesini sağlar.
• Duygularını ifade etmeyi sağlar.
• Dikkati gelişir.
• Hayal gücü ve 3 boyutlu düşünme becerisi 
artar.
• Konuşma bozukluklarını düzeltmeyi 
öğrenirler. 
• Origami sanat eğitimi, 6 yaşından küçük 
çocuklar için özellikle ince motor becerilerinin 
gelişmesine katkı sağlar.
• Kendine olan saygısını ve güvenini 
geliştirirken yeteneklerini de anlamasını sağlar. 

Origami sanat eğitimde çocuk, yaparak ve 
yaşayarak öğrenir. Kâğıda dokunur, dinler, 
görür, katlar, kavrar, bakar ve hisseder. Bütün 
bu duyguları kullanır. Böylece daha kalıcı ve 
doğal bir öğrenme gerçekleştirir. Çocukların 
oyun oynamayı ne kadar çok sevdikleri 
düşünülürse origami sanatının eğitimde 
kullanılmasının ne kadar etkili ve faydalı 
olacağı daha da anlaşılabilir.
Kâğıtların ellerinizde yeniden hayat bulması 
dileğiyle...

1. Kare kağıdı 
çizimdeki 
kesik çizgiden 
katlayın.

1. Kare 
kağıdı 

çizimdeki 
kesik 

çizgiden 
katlayın.

Çilek Figürünün yaprakları

2. Çizimdeki 
kesik 

çizgiden 
katlayın ve 

açın.

3. Çizimdeki 
kesik 

çizgilerden 
katlayın.

3. Üstteki 
köşeyi çizimdeki 
kesik çizgiden 
katlayın.

2. Sağ köşeyi sol 
köşenin üzerine 
katlayın ve tüm 

katları geri
açın.

4. Alt köşeyi çizimdeki kesik 
çizginin olduğu yerden 
yukarı doğru katlayın.

6. Çilek figürünü hayal 
gücünüzle süsleyin.

5. Çizimdeki kesik 
çizgilerden ortaya doğru her 

iki tarafıda katlayın.

Gökçen Atamgüç
İstanbul Oyuncak Müzesi

Origami Sanat Eğitmeni
www.gokcenatamguc.com

iletisim@gokcenatamguc.com
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OKULA
 DÖNÜŞ

Eylül ayının gelmesiyle başlayan 
heyecanlı ve keyifli okul telaşı bu yıl 
yerini tedirginlik ve meraka bıraktı. 
Geçen ayki yazımızda bahsettiğimiz 
“başka” başlığı hala devam ediyor.
“Başka Tatil, Başka Telaş”…

“Eğitim” çocuklarımızın en temel 
haklarından biridir. Eğitim, barınma, 
sağlık… Eğitim sürecinin başladığı 
Eylül ayında akıllarda en önemli 
şey “Sağlık”. Etkisi hala devam eden 
pandemi sürecinde eğitim yılını 
sağlıklı bir şekilde tamamlamak tek 
düşüncemiz oldu.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlayıp 
başlayamaması, nasıl bir eğitim 
sistemi üzerinden devam edileceği 
tamamen pandemi sürecinin 
gidişatına bağlı oldu. Milli Eğitim 

Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un 
#okullarıbirlikteaçacağız sözü 
üzerine yetişkin olarak bizlere büyük 
sorumluluklar düşmektedir. Maskesiz 
sokağa çıkmayarak, kalabalık 
ortamlar oluşturmayarak, sosyal 
mesafeyi koruyarak ve temizliğe 
dikkat ederek hem çocuklara güzel 
örnek olunmalı hem de okulların 
açılabilmesi için pandemi sürecine 
olumlu destek verilmelidir.

Yeni eğitim-öğretim yılında 
çocuklarımızı farklı deneyimler 
bekliyor. Sosyal mesafeli ve maskeli 
eğitim yılına hazırlanıyoruz. 
Çocuklarımızı da bu bilinçle 
hazırlamalıyız. Öz denetim kazanmış 
ve bilinçli çocuklar; büyüğünün 
olmadığı yerde de nasıl davranması 
gerektiğini bilen çocuklardır. 
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Merve AZAPOĞLU & 
Aynur FIRAT

Okul Öncesi Öğretmenleri

Pandemi sürecinde de en 
önemlisi budur. Öğretmeninin 
olmadığı yerde de çocukların 
sosyal mesafeyi neden 
koruması, el temizliğine neden 
dikkat etmesi gerektiğini 
bilmesi ve uygulaması 
gerekmektedir.

Çocuklar okullarını, arkadaşlarını 
ve öğretmenlerini çok özlediler 
evet, fakat öğrencilerin yeni 
eğitim-öğretim yılına adapte 
olmaları biraz uzun ve zorlu 
geçebilir. Mart ayından beri evde 
olmaları ve düzenlerinin değişmesi 
alışkanlıklarını da değiştirdi. Sınır ve 
zaman kavramlarının esnek olduğu 
okul günlerinden, kuralların olduğu 
okul günlerine uyum sağlamaları 
zaman alabilir. Sabah erken kalkmak, 
ders takibi yapmak, derste dikkati 
toparlamak gibi alışkanlıkları tekrar 
geri kazanmaları konusunda ebeveyn 
olarak destek olup sabırlı olunmalıdır. 
Bu sürecin hızlı ve daha kolay 
geçmesinde geçirilen yaz tatilinin 
payı oldukça önemlidir. Yaz tatilinde 
çocuğun sorumluluklarının devam 
etmemesi, tamamen sınırsız olmaları 
okula tekrar uyum sağlamalarını 
olumsuz etkiler.

Tatil ve ara dönemlerde esnekliğin 
olması gerektiğini düşünsek de, 
çocuklarımızın tekrar uyum süreci 
göz önünde bulundurularak belli 
sınırların ve sorumluluklarının 
devam etmesi gerekmektedir. 
Özellikle okulların açılma döneminin 
yaklaşmasıyla çocukların uyku 
saatleri okul düzenine göre 
ayarlanmalı, çocuklar bu düzene okul 
açılmadan önce alıştırılmalıdır.
Yapılan okul alışverişini çocuklar 
ile birlikte yapmak, bu sürece 
onları da dâhil etmek öğrencilerin 
heyecanlarının artmasına sebep 
olur. Eksikleri belirleyip, alınacak 
malzemelere beraber karar vermek 
çocukların okula adaptasyon sürecini 
olumlu etkilemekle beraber, aldığı 

malzemeleri 
keyifle ve istekle 
kullanmasını sağlar.

Şimdi “Okula Dönüş Zamanı…”
Çocuklarımızın bu yıl eğitimlerine 
sağlıklı bir şekilde devam etmeleri, 
verilen eğitimden ve hazırlanan 
eğitim programından en verimli 
şekilde faydalanmaları, geçen eğitim 
yılının telafisini faydalı bir şekilde 
yapmalarını umut ediyoruz. Başarılı, 
keyifli ve sağlıklı bir eğitim- öğretim 
yılı diliyoruz.
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2020 Mart ayında ülkemizde 
ilk korona virüs vakasının 
görülmesinden itibaren 
Sağlık Bakanlığımız çok iyi 
bir koordinasyonla hem vaka 
sayısının çok hızlı artmasını 
engelledi hem de yoğun bakım 
ünitelerinin doluluk oranını 
kontrol altında tuttu.  Bu 
koordinasyonun önemli bir 
ayağını da özellikle yurtdışından 
getirilen vatandaşlarımızın 14 
gön boyunca karantinada çok 
iyi bir şekilde kalmasını sağlayan 
Spor Bakanlığı gerçekleştirdi. 
Dünyanın dört bir tarafından ana 
vatana getirilen vatandaşlar Kredi 
Yurtlar Kurumu'nun modern 
yurtlarında ağırlandı. KYK Genel 
Müdür Yardımcısı Ali Özdemir ile 
keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. 
Keyifle okumanız dileğiyle…
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∞ Ali Bey Gençlik ve Spor 
Bakanlığında uzun süredir milletimize 
hizmet ediyordunuz. Kredi ve Yurtlar 
Genel Müdür Yardımcılığı görevine 
atandıktan sonra da yoğun bir çalışma 
temposu içerisindesiniz. Okurlarımıza 
kendinizden biraz bahsedebilir 
misiniz, Ali Özdemir kimdir?
1974 yılında Rize’nin Çayeli İlçesi 
Kaptanpaşa Köyü’nde dünyaya geldim. 
İlköğrenim ve lise öğreniminin ardından 
Tarih bölümünde lisans eğitimimi aldım. 
Lise ve üniversite hayatım boyunca 
çeşitli sivil toplum kuruluşlarında 
gençlik çalışmalarının içinde aktif olarak 
bulundum. Üniversiteden mezun 
olduktan sonra yurt müdürlüğü, gençlik 
dergisi yazı işleri müdürlüğü ve sivil 
toplum kuruluşu yöneticiliklerinde yer 
aldım. 2011 yılında Gençlik ve Spor 

Bakanlığımızın kurulmasıyla Bakanlık 
Müşaviri olarak görev yaptım. Bir yıl 
öncesinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdür 
Yardımcılığı görevine atanıncaya kadar 
kamplar, gençlik merkezleri, proje 
desteği programları ve yurtlar başta 
olmak üzere gençlerimizle beraber 
olduk. Eğitim, sosyal, kültürel ve sportif 
faaliyetlerin planlama ve yürürlük 
aşamalarında gençlerimizle bolca 
vakit geçirdik. Kısacası lise yıllarımdan 
itibaren elimizden geldiğince yer 
aldığımız bütün vazifelerde gençlerimize 
ağabeylik yapmaya çalıştık. 

∞ Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 
üniversite okuyan gençlere nasıl 
imkânlar sunuyor?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz 
gençlerimize yüksek kalite 
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standartlarında barınma ve beslenme 
hizmetlerinin yanı sıra son yıllarda 
eğitim, sosyal, kültürel ve sportif 
imkânlar sunuyor. Yurtlarımızda barınan 
öğrencilerimizin dünya standartlarında 
ihtiyaç duyacakları bilgi birikimini 
temin etmek; bedenen, ruhen ve fikren 
donanımlı olmaları ve mezun olduktan 
sonra vatanımıza ve milletimize değer 
katmalarını sağlamak amacıyla Kredi ve 
Yurtlar Genel Müdürlüğü olarak bütün 
imkânlarımızı seferber ediyoruz. Çok 
şükür son yıllarda devletimizin artan 
imkânları doğrultusunda yurtlarımızda 
verilen hizmetlerin kalite standartları, 
gençlerimizin iyi bir eğitim almaları 
için verilen kredi ve bursların miktarı ve 
kredi-burs verilen öğrenci sayısını her 
geçen gün artıyoruz. 

∞ Ülkemizin her köşesindeki Gençlik 
ve Spor Bakanlığı yurtlarının imkânları 
giderek gelişmekte. Yapılan yatırımlar 
hakkında bilgi verir misiniz? 
Ülkemizin son yıllarda yükseköğrenim 

alanında yaptığı atılımlar sayesinde 
üniversitelerimizde öğrenim gören 
öğrenci sayısı hızla artmaktadır. Türkiye 
Cumhuriyeti; Afrika, Orta Asya ve 
Balkanların yükseköğrenim alanında 
merkez noktası olma yolunda hızla 
ilerlemektedir. Eğitim kalitesinin 
artmasıyla birlikte dünyanın dört bir 
yanından gelen uluslararası öğrencilere 
ev sahipliği yapmaktayız. Bu anlamda 
yurtlarımız ülkemizin kültür elçiliği 
görevini de üstlenmektedir.
Hem ülkemiz içerisinde üniversite 
öğrencilerinin hem de yurt dışından 
gelen uluslararası öğrencilerin 
sayısının hızla artmasıyla barınacak 
mekân anlamında çok büyük bir 
ihtiyaç hâsıl olmuştur. Saygıdeğer 
Cumhurbaşkanımızın “Hiçbir gencimiz 
açıkta kalmayacak” talimatıyla birlikte 
Genel Müdürlüğümüz ülkemizin dört 
bir yanına içerisinde sosyal donatı 
alanları olan beş yıldızlı otel kalitesinde 
yurtlar inşa etmeye başladı. Burada 
ifade etmeliyim ki 2002 yılında 190 
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bin olan yurt kapasitesi700 bine; 
190 olan öğrenci yurdu sayısı774'e 
yükselmiş olması Devletimizin üniversite 
gençliğine verdiği değerin kanıtıdır. 

∞ Üniversite gençlerine dair Kredi ve 
Yurtlar Genel Müdürlüğü olarak hangi 
projeleriniz bulunmakta? 
Bu noktada şunu ifade etmekteyim ki 
gençlerimizin ülkemizin ve dünyanın 
toplumsal sorunlarına farkındalık 
kazanmalarını sağlamak amacıyla 
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 
olarak yaklaşık 250 başlıkta projeler 
yürütülmektedir. Gençlerimizin 
yurtlarımızdan beklentileri sadece 
barınma ve beslenme hizmeti değil. 
Bu hizmetlerin yanı sıra ülkemizdeki 
ve dünyadaki sorunların çözümlerine 
katkı sunmalarını sağlayacak imkânların 
sunulmasını bekliyorlar. Biz de 
yurtlarımızda barınan öğrencilerimizin 
ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda 
farklı alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. 
Mesela öğrencilerimiz bir araya 

gelerek bir kampanya düzenledi 
ve Afrika’da bir su kuyusu açtırdı; 
Halep’e onlarca tır dolusu yardım 
malzemesi gönderdi. Gençlerimiz 
huzurevlerinde yaşlılarımızın ellerini 
tutuyor, “(+) 1 Arkadaşım” projesiyle 
downsendromlu çocuklarımızla 
geleneksel oyunlarımızı oynuyor, 
“Isıtan Eller” projesiyle yurtlarında 
ördükleri atkı ve bereleri sınırlarımızda 
nöbet tutan Mehmetçiğimize hediye 
ediyor. Geçtiğimiz eğitim öğretim 
yılında yaklaşık 4.000 öğrencimiz kök 
hücre bağışı yaptı. Bu saydıklarımız 
gerçekleştirdiğimiz projelerin sadece 
küçük bir kısmı. Bu çalışmalar bize 
gösterdi ki imkân verildiğinde 
gençlerimiz çok büyük işler yapıyor.
Bu arada Kredi ve Yurtlar Genel 
Müdürlüğü olarak gerçekleştirdiğimiz 
eğitim, sosyal, kültürel ve sportif 
faaliyetlerde etkin dinlenme metodunu 
kullanıyoruz. Öğrencilerimiz günün 
yorgunluğunu yurtlarımızda 
gerçekleştirildiğimiz eğitim, sosyal, 
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kültürel ve sportif faaliyetlerde atıyor. 
Artık bir gencimize “Sen ney üflemeyi 
nerede öğrendin.”, “Sen bağlama çalmayı 
nerede öğrendin.” , ”Sen hat sanatını 
nerede öğrendin.” veya “Sen geleneksel 
Türk okçuluğunu nerede öğrendin.” diye 
sorduğunuzda Kredi ve Yurtlar cevabını 
alıyorsunuz. Yapmış olduğumuz bütün 
projelerde gençlerimizden somut çıktılar 
alıyoruz. Bu anlamda gençlerimiz çok 
şükür bizleri hiç mahcup etmediler. Bu 
röportaj vesilesiyle de projelerimize 
katkı sağlayan bütün gençlerimize Kredi 
ve Yurtlar ailesi olarak şükranlarımızı 
sunuyoruz.

∞ Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 
olarak farklı vakıf ve derneklerle 
de güzel projeler yürüttüğünüzü 
biliyoruz. Okuyucularımıza bu konuda 
bilgi verir misiniz?
Gençlik ve Spor Bakanlığımız proje 
desteği başta olmak üzere birçok alanda 
Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği 
yapmaktadır. 2020-2021 öğretim 
yılında özel üniversite yurtlarının 
açılması, denetlenmesi görevi Milli 
Eğitim Bakanlığından Gençlik ve Spor 
Bakanlığımız uhdesine geçmesi ile 
birlikte özel yurtların da Bakanlığımıza 
bağlı yurtların standartlarına getirilmesi 

için çalışmalarımız devam ediyor. 

∞ Ali Bey ülkemizi ve dünya 
gündemini yakından ilgilendiren 
Covid-19 salgını sürecinde Kredi 
ve Yurtlar Genel Müdürlüğü olarak 
üzerinize düşeniçok iyi bir şekilde 
organize ettiniz. Bu organizasyon 
süreci hakkında bizi biraz bilgilendirir 
misiniz?
Covid-19 salgını ülkemize gelmeden 
önce ve salgın sürecinde Gençlik ve 
Spor Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı 
öncülüğünde Dışişleri Bakanlığı, 
Kızılay ve AFAD gibi önemli devlet 
kurumlarımız iş birliği içerisinde hareket 
ederek ülkemizin pandemi sürecinden 
en az hasarla çıkması için ellerinden 
gelen azami gayreti gösterdi. 
Karantina süreci, Sağlık Bakanlığımızın 
15 Mart 2020 Pazar günü ülkemize 
dönen umre kafilesinin, karantinaya 
alınması gerektiği kararına istinaden 
başlamış oldu. Bunun akabinde 17 Mart 
2020 tarihinden itibaren dünyanın çeşitli 
ülkelerinden düzenli olarak tahliye 
uçuşları başladı. Yurt dışından ülkemize 
dönen 80 bine yakın vatandaşımızın 
yanı sıra sağlık çalışanları, askerlerimiz 
ve cezaevi çalışanlarına da yurtlarımızın 
kapısını açtık ve onları en güzel şekilde 
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misafir etmeye çalıştık. Misafirlerimiz 
için üç öğün yemeğin yanı sıra düzenli 
olarak su, çay, meyve, kişisel temizlik 
ve hijyen ürünleri ve ilaç gibi ihtiyaçları 
odalarına kadar servis edildi. Psikolog 
ve diyetisyen hizmeti verildi. Karantina 
sürecini verimli geçirmelerini sağlamak 
amacıyla misafirlerimize Bakanlığımız 
yayınlarından kitaplar hediye edildi ve 
spor malzemeleri temin edildi.Pandemi 
sürecindeki mücadelemizi gelecek 
nesillere aktarmak amacıyla her bir 
misafirimiz adına bir fidanı toprakla 
buluşturduk. 
Bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanlığımız 
tüm birimleriyle seferber oldu. 

∞ Covid-19 sürecinde 97 ülkeden 
Türkiye’ye gelen vatandaşlarımızı 
yurtlarınızda çok iyi bir şekilde misafir 
ettiniz. Odalarda kaldıkları süre içinde 
kendilerine her türlü imkân sağlandı. 
Misafir ettiğiniz vatandaşlarımız 
yurtlardan nasıl izlenimlerle ayrıldı? 
Bu konuda ilginç anekdotlarınız 
olmalı?
Misafirlerimizin, kendilerine verilen 
anı defterlerine yazdıklarının bir 
kısmını incelenme fırsatı bulduk vebu 
konudaki çalışmalarımız devam ediyor. 
Önümüzdeki günlerde bu anılar 

bakanlığımız tarafından yayına hazır 
hâle getirilerek ifade edilen duygular 
ve yaşanan güzellikler paylaşılacaktır. 
Ancak şunu ifade edebilirim ki uzun 
yıllar sonra yurt dışından ülkemize 
dönen vatandaşlarımızın ortak kanaati 
Türkiye’nin gerek sağlık, gerek barınma 
hizmetleri açısından çok geliştiği… 
Avrupa ile kıyasladıklarında Ülkemizde 
insana verilen değeri hissettiklerini ve 
kendilerini çok kıymetli hissettiklerini 
ifade etmişlerdir. 

∞ Ali Bey son olarak gençlere nasıl 
tavsiyelerde bulunursunuz?
Gençlerimizin özgüven sahibi olmalarını, 
dünyada iyilik ve güzelliklerin hâkim 
olabilmesi için gençliklerinin kıymetini 
bilmelerini ve Afrika’dan Balkanlara, 
Uzak Asya’dan Latin Amerika’ya 
kadar dünyanın bütün mazlumlarının 
gençlerimizi beklediği bilinciyle hareket 
ederek kendilerini çok iyi yetiştirmelerini 
tavsiye edebilirim. Her konuda 
kendilerine yardımcı olmaya çalışan, 
Gençlikle ilgili bir Bakanlıkları olduğunu 
unutmamalarını; proje desteği, gençlik 
merkezleri ve gençlik kamplarına katılım 
sağlamalarını istiyorum. 

Rıdvan Kaşıkçı
Tarihçi
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Gebelik zehirlenmesi olarak da 
adlandırılan preeklampsi, yüksek 
kan basıncı ve idrardaki protein 
ile karakterize olan hamilelik 
problemidir. Gebeliklerin yaklaşık 
%5’ini etkileyen yaygın bir tıbbi 
komplikasyondur. Erken teşhis 
ve tedavi, gebelik zehirlenmesi 
vakalarında oldukça önemlidir. 

Gebelİk zehİrlenmesİ nedİr?
Gebeliğin 20. haftası itibariyle veya 
nadiren doğumdan sonra ortaya 
çıkabilecek ciddi kan basıncı artışı 
durumuna gebelik zehirlenmesi 
denir.

Hamile kadınlarda yüksek tansiyon 
meydana geldiğinde, böbrekler ve 

karaciğer gibi bazı organlar normal 
düzende çalışamamaktadır. Kan 
basıncı, arterlerin duvarlarına itilen 
kanın gücüdür. Arterler, kanı kalpten, 
vücudun diğer bölgelerine taşıyan 
kan damarlarıdır. Yüksek tansiyon, 
kan damarlarının duvarlarına karşı 
kan basıncının çok yüksek olmasıyla 
ortaya çıkmaktadır. Kalbi strese 
sokabilir ve hamilelik sırasında 
sorunlara neden olabilir.

Gebelİk zehİrlenmesİ
neden olur?
Gebelik zehirlenmesinin kesin 
bir nedeni yoktur. Bağışıklık 
sistemi bozuklukları veya kan 
damarı sorunları olan kadınlarda 

GEBELīK
ZEHīRLENMESī

NedĪr?
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preeklampsi gelişmesinin daha olası 
olduğu bilinmektedir. 
Aşağıda belirtilen faktörler, gebelik 
zehirlenmesi için risk unsurlarıdır:
• Annenin genetik özellikleri,
• Yanlış beslenme düzeni,
• İlk hamilelik,
• Çoğul gebelikler,
• Anne yaşının 35 yaş ve üstü olması,
• Kişisel preeklampsi öyküsü,
• Ailede preeklampsi öyküsü,
• Yüksek tansiyon, 
• Diyabet,
• Böbrek hastalığı öyküsü,
• Obezite.

Gebelİk zehİrlenmesİ 
belİrtİlerİ nelerdİr?
Gebelik zehirlenmesinin başlangıçta 

belirgin bir semptomu yoktur ve 
gebenin genel hali oldukça iyidir. 
Bu nedenle kan basıncının düzenli 
olarak kontrol edilmesi önemlidir.  
Gebelik zehirlenmesinin erken 
belirtileri şunlardır:
• Kan basıncında ani bir artış,
• İdrarda protein saptanması,
• Genellikle ayak, ayak bilekleri, yüz 
ve ellerde ödem. 

İleri düzeydeki belirtiler ise şöyledir: 
• Baş dönmesi,
• Nefes darlığı,
• Baş ağrısı,
• Görme bozuklukları,
• Kaburgaların hemen altında karın 
ağrısı,
• Mide bulantısı ve kusma.
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Gebelİk zehİrlenmesİ
nasıl anlaşılır?
Gebelik zehirlenmesini erken teşhis 
etmek için hamile kadınların düzenli 
olarak kan basıncı ölçülür ve idrar 
protein için test edilir.
Gebelik zehirlenmesi şüphesi halinde 
aşağıdaki testler yapılır: 
• Ultrason: Ultrason bebeğin normal 
bir hızda büyüdüğünü kontrol 
etmek için yapılır. Ayrıca, hamileliğin 
sağlıklı olduğundan emin olmak için 
plasenta ve bebeğinizin etrafındaki 
sıvı miktarına bakılır.
• Non-stres testi (NST): Bebeğinizin 
kalp atış hızı kontrol edilir.
• Kan testleri: Karaciğer ve böbrek 
fonksiyonları, kandaki trombosit 
sayısı ölçümlenir.

Tedavi planlaması, yapılan test 
sonuçlarına göre belirlenen gebelik 
zehirlenmesinin şiddetine ve 
hamileliğin ne kadar ilerlediğine 
bağlı olarak planlanır.

Gebelİk zehİrlenmesİ tedavİsİ 
nasıl olur?
Hamileliğin 37. haftasından sonra 
hafif preeklampsi geçiren kadınların 
çoğunda ciddi sağlık sorunları 
oluşmayacaktır. Böyle bir durumda 
kan basıncı ve idrar kontrol edilir. 
Anne adayını düzenli olarak 

gözlemlemek ve bebeğin ne sıklıkta 
hareket ettiğini izlemek faydalıdır. 
37. hafta sonrasında hamilelik 
durumu stabilse, bebeğin erken 
doğması sağlanabilir. Gebelik 
zehirlenmesi varsa, doğum anne ve 
bebek için daha güvenlidir. 

Şiddetli gebelik zehirlenmesinde 
anne adayının hastanede gözetim 
altında kalması gerekir ve ilaç tedavisi 
başlanır. Bu ilaçlar, gebelik haftası 
erken ise bebeğin akciğer gelişimini 
hızlandırmaya yardımcı olur. Ayrıca 
kan basıncını kontrol altına almak ve 
nöbetleri önlemek için magnezyum 
sülfat takviye edilebilir. Durum 
kötüleşirse, doğumun hızlı bir şekilde 
gerçekleşmesi gerekebilir. 

Gebeliğin 34. haftasından önce 
şiddetli gebelik zehirlenmesi 
oluşması halinde, çoğu durumda 
doğum daha güvenli kabul edilir. 
Doğumun gerçekleşmesi sakıncalı 
görülürse, uygun koşullar sağlanana 
dek gebenin hastane ortamında 
kalması gerekir. 

Gebelİk zehİrlenmesİ
rİsklİ mİdİr?
Bebek, rahimde plasenta denilen 
özel bir hamilelik organına bağlanır. 
Bebeğe, annenin kanından oksijen ve 
besin sağlar; atık ürünleri bebekten 
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uzaklaştırır. Gebelik zehirlenmesi 
halinde, yüksek tansiyon bebeğe 
geçebilen oksijen ve besin miktarını 
yavaşlatabilir. Şiddetli vakalarda, 
kısıtlamalar bebeğin yaşamını 
tehdit eder. Erken doğum ve ölü 
doğum gerçekleşebilir.  Gebelik 
zehirlenmesinin bir diğer ciddi 
komplikasyonu ise, plasentanın 
rahim duvarından ayrıldığı ve kadının 
vajinal kanama yaşadığı durumdur. 
Bu durumda da, bebek yeterli 
oksijen alamadığı için hayati tehlike 
oluşabilir. 

Gebelik zehirlenmesinin anne adayı 
için de ciddi sonuçları mevcuttur. 
Kan basıncı çok yüksek olduğunda; 
böbrekler, karaciğer ve beyin gibi 
vücut organları olumsuz yönde 
etkilenir. Tedavi edilmezse böbrek 
yetmezliği, karaciğer yetmezliği, 
pıhtılaşma sorunları veya ölüm ile 
sonuçlanabilir.

Gebelİk zehİrlenmesİ olanlar
normal doğum yapabİlİr mİ?
Gebelik zehirlenmesi halinde normal 
doğum yapılabilir. Rahim ağzı doğum 
için uygunsa ve vajinal doğum 
mümkün görünüyorsa, doğumu 
hızlandırmak için suni sancı verilir. 
Ancak, preeklampsili çoğu kadın 
için kan normal olarak pıhtılaştığı 
sürece doğum ağrısını yönetmek için 

epidural yapılması daha güvenlidir. 
Epidural, doğum sırasında vücudun 
alt kısmını uyuşturmaya yardımcı 
olan bir anestezi yöntemidir. 

Şiddetli gebelik zehirlenmesi 
vakalarında ise bebeğin acil bir 
şekilde dünyaya gelebilmesi için 
normal doğumun beklenmesi 
oldukça risklidir. Bu gibi durumlarda 
bebeğin doğumu sezaryen ile hızlı 
bir şekilde gerçekleşmelidir. 

Gebelİk zehİrlenmesİ doğum 
sonrası gerçekleşebİlİr mİ?
Gebelik zehirlenmesi için tek 
tedavi yönteminin doğum olduğu 
bilinir.  Ancak, nadir olarak doğum 
sonrasında da gebelik zehirlenmesi 
devam edebilir. Postpartum 
preeklampsi, oldukça seyrek görülür. 
Doğumdan 48 saat sonra, 6. haftaya 
dek gelişebilir. Gebelik zehirlenmesi 
sonrasında doğum yapan kadınların 
birkaç hafta boyunca düzenli olarak 
izlenmesi gerekmektedir.
Belirtiler ve semptomlar, hamilelik 
esnasında gerçekleşen vakalarda 
olduğu gibidir. Postpartum 
preeklampsi tehlikelidir ve acil 
tedaviye ihtiyaç duyulur. 
Tedavi edilmediği takdirde 
hayatı tehdit eden 
sorunlara neden olabilir.

Op. Dr. Havva Pars Ağargün
Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Uzmanı - Tüp Bebek
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Gülüşün Gelincik Tarlası, Polonezköy 
Kelebekleri, Yağmura Tutunanlar, Ateşin 
Külü Suyun Mili, Badem Şekeri, Yeryüzü 
Göçebeleri gibi eserlerin sahibi Meliha 
Akay son eseri Pelitya ile okurlarına 
yeni dünyaların pencerelerini aralıyor. 
On ayrı hikâyeden oluşan Pelitya, her 
bir hikâyesiyle insanoğlunun farklı 
duygularını ortaya çıkaran, okuyucunun 
her karakterde ve hikâyede çevresinden 
ve kendinden bir parça bulduğu, bir 
solukta okunabilecek bir kitap. Meliha 
Akay hikâyelerinde okuru şaşırtacak 
gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor. 
Çıksanıza yağmura zaten ıslandınız, 
yağmur iki kere ıslatmaz ki! diyen 
Meliha Akay, hikâyeleriyle duyguları 
yaşamaya, çoktan unutulmuş anıları 
ortaya çıkarmaya, hissetmeye ve 
vazgeçmemeye çağırıyor okurunu. 
Kitaba ismini veren hikâye ile başlıyor 
eser. Meliha Akay, Pelitya hikâyesiyle 
doğa adına pelit ağacını konuşturuyor. 
İnsanoğlunun doğaya verdiği zararı 
okurun yüzüne çarpıyor pelit ağacı. 
İnsanların yanından geçip giderken 
bir kez bile gövdesine elini koyup 
dinlemediği, hissetmediği, bütün ağaçlar 
bütün canlılar adına konuşuyor pelit: Ben 
sizi görüyorum… Sabah kahvenizi içerken 
sokağa parka, bana, dallarımdaki kuşlara 
bakıyorsunuz ama öylesine… Görmek 
istediğinizde bakışlarınız duraksıyor, 
ötekilerin üstünden geçip gidiyorsunuz. 
Tam tamına altmış yıldır buradayım. 
Ne kışlar gördüm ne baharlar… İnsan 
kılığında zavallılar da gördüm, 
bana insandan daha saygılı 
davranan hayvanlar da… Doğa 
her şeyin farkında, her şeyi 
görüyor, hissediyor yeter ki biz 
sevelim, hissettirelim…
Yağmur Yağmasaydı,  okuyucuyu 
meraka düşüren, ‘şimdi ne olacak’ 
dedirten ve bol bol gülümseten 
bir öykü. Kendisini Ben sadece 

tamirciyim, edebiyat tamircisi. Yazanı da, 
bulup okuyanı da mutlu eden tamirci! 
olarak niteleyen bir kadının, yaptığı 
çeviri metinlerini başlarına bir şey 
gelmeden sahiplerine ulaştırma çabasını 
anlatıyor. Tamircimiz çevirilerini bitirmiş, 
sahiplerine gönderecek ve ardından 
kendine ödül olarak uzun süredir istediği 
filmi izlemek için sinemaya gidecek. 
Ama yolunda gitmeyen bazı şeyler var. 
Yağmur yağmasaydı bütün bu planlarını 
gerçekleştirebilirdi. Metinlerini verilen 
adreslere faks çekebilmek için yağmurun 
altında ıslatmadan kırtasiyeye götürdü. 
Ancak faks cihazı arızalıymış. Belgeleri, 
mektupları sahiplerine ulaştırabilmek 
için düşünürken sokakta gördüğü kediye 
mama almak için girdiği marketten 
gerekli ihtiyaçlarını aldıktan sonra çıktı. 
Ama bir eksikle.  Çevirdiği metinleri 
markette unuttuğunu anladığında 
hızlıca geri döndü. Onlarca emek verdiği 
metinlerini bulacağını ümit ediyordu 
ama yoktu. Yanlışlıkla belgeleri alan 
kişi geri getirir umuduyla günlerce 
markete gelip gitti. Nafile… Sonunda hiç 
ummadığı bir yerde belgeleri, mektupları 
alan kişiyi buldu. Kayıpları arayan, küsleri 
barıştıran televizyon programında…  
Okuyucuya vazgeçmemeyi, hırsı ve 
tutkuyu hissettiren Kayakçı öyküsü, bir 
kaza sonucu sakatlanmış ve kaymayı 
uzun müddet bırakmak zorunda kalan 
kayakçının piste tekrar dönüşünü ve 
azmini konu ediniyor.  Üç Delikli Küp 
hikâyesi fedakârlığın ve vefanın en 

güzel şekilde işlendiği 
okuyucuyu hüzünlendiren 
samimi bir öykü. 
Akıcı, sade, anlaşılabilir 
üslupla yazılan ve her 
duyguyu yaşayacağınız, 
hissedeceğiniz öyküler 
Pelitya’da. 

Havva KOTAN
Sosyolog
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TEKNOLOJi
 HABERLERi

Türk Oyun Sektörüne 5 Yılda 2.4 Milyar Dolar Yatırım
ABD merkezli Zynga'nın Türk oyun şirketi Peak’i 1.8 milyar dolara 
satın alması sonrası gündeme gelen Türk mobil oyun sektörünün 
son 5 yılda aldığı yatırım miktarı açıklandı.
Türkiye'de oyun geliştiricileri son 5 yılda Tencent Holdings, 
Netmarble Corp. ve Zynga Inc gibi şirketlerden 2,4 milyar dolar 
yatırım aldı.

Apple Music, Üniversite Öğrencilerine Özel 6 Ay Ücretsiz Oldu
Apple, dijital müzik servisi Apple Music'in 3 aylık deneme süresini üniversite öğrencilerine 
özel 6 aya çıkardı. İşte ücretsiz Apple Music üyeliği için yapmanız gerekenler: 

Her yıl okul sezonunun yaklaşmasıyla birlikte çeşitli kampanyalar başlatan Apple, 
geçtiğimiz yıl sunduğu Apple Music genişletilmiş deneme teklifini tekrardan kullanıma 
sundu. Apple Music'den üniversite öğrencilerine özel 6 aylık deneme fırsatı Bu teklifle 
birlikte; tüm planlar için geçerli olan üç aylık deneme süresi, Apple Music'e yeni abone olan 
üniversite öğrencilerine özel 6 aya çıkarıldı. Aynı tekliften, daha önce Apple Music üyeliği 
olup da ilk kez öğrenci planına geçiş yapacak olan üniversite öğrencileri de yararlanabiliyor.
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Türk Oyun Şirketi Rollic Games, 168 Milyon Dolara Zynga'ya Satıldı
1 Haziran’da İstanbul merkezli yerli oyun şirketi Peak Games’in tamamını 1,8 
milyar dolarlık rekor bir bedel karşılığında satın alan ABD merkezli Zynga, 
bir başka Türk mobil şirketi Rollic Games’i 168 milyon dolar karşılığında satın 
alacağını açıkladı. "Hypercusual" ya da Türkçe karşılığı ile “hiperbasit” mobil 
oyun sektörünün en gözde firmalarından bazıları, bildiğiniz üzere Türkiye’den 
çıkıyor. 2018’de önce Gram Games, ardından Peak Games’in bölümünü ve 
2020 Haziran’da 1,8 milyar dolar ile tamamını satın alan Zynga’dan yeni bir 
hamle daha geldi. Yerli mobil oyun şirketi Rollic Games, 168 milyon dolar nakit 
karşılığında Zynga tarafından satın alınacak.

Google Türkiye'de Ofis Açıyor  
Sosyal Medya Yasası sonrası ilk adım Google'dan geldi. Google, Türkiye'de ofis 
açacağını duyurdu. Youtube gibi platformları bünyesinde barındıran şirket, 
Türkiye'deki tüm operasyonlarını yürütmek için şirketleşmeye hazırlanıyor. 
Sosyal Medya Yasası'na göre 1 milyonun üstünde erişimi olan sosyal medya 
kuruluşlarının ülkemizde temsilci bulundurma zorunluluğu 1 Ekim'de başlıyor.

PUBG Mobile 3 Milyar Dolar Kazandı
Dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan PUBG'nin mobil versiyonu da 
masaüstündeki başarıyı elde etti. Oyun son 6 ayda 1.3 milyar dolar gelir elde 
eden PUBG Mobile toplam hasılatını 3 milyar dolara çıkardı. Oyun popülerliğini 
korurken artış trendinin sürmesi bekleniyor.

Korona virüs salgını ile birlikte birçok insan evlere kapandı. Eve kapanmayı 
avantaja çeviren şirketlerden biri de PUBG oldu. PUBG Mobile'in yükseliş trendi hız 
kesmeden devam ediyor. Oyun dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından 
indirilirken tasarımcılarına da milyarlarca dolar kazandırdı. Oyun sadece son 6 
ayda 1.3 milyar dolar gelir elde etti. Oyun bu şekilde son bir yılda 3 milyar dolara 
ulaşarak rekor kırarken tek aylık performansı da 270 milyon dolar oldu.

TEKNOFEST İçin Geri Sayım Başladı
Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, için geri sayım başladı. 
Dereceye girmeye hak kazanan takımları 3 milyon TL’nin üzerinde ödülün 
beklediği TEKNOFEST bu yıl Milli Mücadele’nin gazi şehri Gaziantep’te 
düzenleniyor.

Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını 
artırmayı hedefleyen TEKNOFEST kapsamında 23 farklı kategoride 
düzenlenen teknoloji yarışmalarında 20 bin 197 takımdaki 100 bin genç 
kıyasıya mücadele ediyor. Dereceye girmeye hak kazanan takımları 3 
milyon TL’nin üzerinde ödülün beklediği TEKNOFEST bu yıl 24 -27 Eylül 
tarihlerinde Milli Mücadele’nin gazi şehri Gaziantep’te düzenleniyor.
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Dünyada 4,57 Milyar Kişi Aktif İnternet Kullanıyor
Temmuz ayı itibarıyla 4,57 milyar kişinin aktif internet kullanıcısı 
olduğu tespit edildi. İnternet kullanımı bakımından Çin, 
Hindistan ve ABD’nin diğer ülkelerin önünde olduğu görüldü. 
Sıralamada başı çeken diğer ülkeler ise Endonezya, Brezilya, 
Nijerya, Japonya, Rusya, Bangladeş, Meksika, Almanya, Filipin ve 
Türkiye oldu.

Veri şirketi Statista'dan elde edilen bilgilere göre güncel küresel 
dijital nüfus oranları belli oldu. Temmuz ayı itibarıyla 4,57 milyar 
kişinin aktif internet kullanıcısı olduğu saptanırken, bu rakamın 
küresel nüfusun yüzde 59’unu oluşturduğu kaydedildi.

TRT Dinle Kullanıcıdan Büyük İlgi Gördü
TRT'nin duyurduğu yeni uygulaması 'TRT Dinle' kullanıcılardan büyük 
ilgi gördü. Uygulamada TRT'nin bugüne kadar yayınladığı birçok içerik 
mevcutken dönem müziklerine de ulaşılabiliyor. Uygulama, IOS ve Android 
ile de uyumlu.

TRT'nin geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiği uygulaması Dinle; Spotify, 
Youtube Music gibi online müzik platformlarına bir anlamda alternatif 
olurken ücretsiz olmasıyla da ilgi çekti.

Uygulamayı App Store ve Google Store'dan ücretsiz indirenlerin karşısına; 
Türk Sanat Müziğinden Türk Halk Müziğine, sesli kitaplardan program 
kayıtları gibi birçok alternatif içeriğe ulaşma şansı çıkıyor.

TOGG Tasarımları 27 AB Ülkesi ve Çin'den Sonra 
Japonya'da da Tescillendi
Türkiye'nin ilk yerli otomobili çalışmalar hız kesmeden 
devam ediyor. Son dakika haberine göre, yerli otomobilin 
marka isminin TOGG olduğu açıklandı. 

Türkiye'nin ilk yerli otomobili için çalışmalar tam gaz devam 
ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan Bursa’da TOGG yerli otomobil fabrikasının temel 
atma törenini gerçekleştirdi. 2022 yılında ilk etapta SUV 
modelin üretileceği yerli otomobilin fabrika inşaatının 18 
ayda bitirilmesi bekleniyor.
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Güvenli İnternette En Önemli Adım

SOSYAL MEDYA
TASARISI

Güvenli internet ve kişisel 
hakların korunması noktasında 
en önemli adımlardan birisi 
olarak görülen ve uzun zamandır 
meclis gündemine gelmesi 
beklenen Sosyal Medya Tasarısı 
mecliste görüşülerek yasalaştı. 

Peki, beraberinde birçok 
tartışmayı getiren Sosyal 
Medya Yasası neleri kapsıyor, 
kullanıcıları nasıl etkiliyor? 
Çekmeköy 2023 dergisi olarak 
merak edilen yasanın detaylarını 
sizler için inceledik.  

İşte o maddeler ve 
sağladıkları.

İÇERİK ÇIKARMA: Bütün site 
için kapatılması sonucunu 
doğuran erişimin engellenmesi 
cezası yerine içeriğin çıkartılması 
kararı verilebilecek. Böylece 
haber alma özgürlüğü daha 
iyi korunmuş olacak. Karar 
en geç 4 saatte yerine 
getirilecek.

48 SAATTE YANIT 
VERİLECEK: Sosyal 
ağ sağlayıcı, yapılan 
başvurulara 48 
saatte yanıt verecek. 
Bu zorunluluk 
yerine getirilmezse 
5 milyon lira, içeriğin 
çıkarılması veya erişimin 
engellenmesi kararları 
uygulanmazsa 10 milyon lira 

idari para cezası verilecek.

SOSYAL MEDYA KİM?: Yasaya 
göre sosyal medya internette 
sosyal etkileşim amacıyla 
metin, görüntü, ses, konum 
gibi içerikleri oluşturmalarına, 
görüntülemelerine veya 
paylaşmalarına imkan sağlayan 
gerçek veya tüzel kişi.

YER SAĞLAYICILAR: 
Yükümlülüklerini yerine 
getirmeyen yer sağlayıcı 
hakkında, 10 bin liradan 100 bin 
liraya kadar verilebilen idari para 
cezası, 100 bin liradan 1 milyon 
liraya kadar artırılacak. Teklifte 
cezalar daha yüksekti ancak 
önerge ile düşürüldü.

UNUTULMA 

HAKKI: Kişiler, unutulma hakkını 
sosyal medya ve internet 
ortamında kullanabilecek. Kamu 
yararı öncelenerek başvurular 
üzerine bir kişi hakkındaki 
içerikler silinebilecek.

TÜRKİYE'DE BARINDIRMA: 
Sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye'deki 
kullanıcıların verilerini Türkiye'de 
barındırma yönünde gerekli 
tedbirleri alacak.

24 SAATLİK SÜRE: Mahkeme 
kararları bildirimden sonraki 
24 saat içinde uygulanacak. 
Uygulanmazsa doğan zararları 
tazmin edilecek.

3 AYLIK SÜRE: Sosyal ağ 
sağlayıcılar üç ay içinde 
kendilerine yapılacak "özel 
hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe 

erişimin engellenmesi" 
başvurusuna 48 

saat içinde cevap 
verebilmek için 

gerekli hazırlıkları 
yapacak.

PORT DA 
EKLENDİ: Bir 
kişinin tespiti 
konusunda IP 
adresi yeterli 

ve sağlıklı 
bir sonuç 

vermeyeceği için 
"port bilgisi" de 

yasaya eklendi.
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İngiltere merkezli internet yayın kuruluşu 
Lad Bible, Twitter üzerinden yaptığı 
oylamada 21. yüzyılın en iyi dizisini seçti. 
Walter White adlı bir kimya öğretmeninin 
akciğer kanseri olduğunu öğrendikten 
sonra dönüşümünü konu alan Breaking 
Bad en çok oyu alarak zirveye oturdu.
LADbible takipçileri Twitter üzerinden 
yapılan Son 20 Yılın En İyi Dizisi 
oylamasında Bryan Cranston ve Aaron 
Paul'un başrollerini paylaştığı Breaking Bad 
dizisini son 20 yılın en iyi dizisi olarak seçti.
İlk yarı finalde oyların yüzde 47.8'ini alan 
Game of Thrones, yüzde 33.1 oy alan The 

Office, yüzde 9.9 oy alan Black Mirror ve 
yüzde 9.2 oy alan The Wire dizisini geride 
bıraktı.

İkinci yarı finalde de yine aynı şekilde 
Breaking Bad yüzde 50.2 oy alarak Peaky 
Blinders (Yüzde 32.3), Stranger Things 
(Yüzde 14.9), Mad Men (Yüzde 2.6) dizilerini 
geride bıraktı.

Finalde ise Heisenberg ve Jesse, oyların 
yüzde 50.8'lik kısmına sahip olarak Game of 
Thrones'u geçti.

https://www.haberturk.com/breaking-bad-21-
yuzyilin-en-iyi-dizisi-secildi-2760822

BREAKİNG BAD, 
21. YÜZYILIN
EN İYİ DİZİSİ 
SEÇİLDİ
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Bollywood sinemasının en 
önemli isimlerinden olan 
Aamir Khan, yeni filminin 
çekimleri için Niğde'ye 
geldi. Khan, 1994 yılında 
ABD'de çekilen 'Forrest 
Gump' filminin uyarlaması 
olarak çektiği 'Laal Singh 
Chaddha'nın korona virüs 
salgını nedeniyle yarıda 
kalan çekimlerini Niğde'nin 
Çamardı İlçesinde bulunan 
Aladağlar ve Demirkazık 
dağında tamamlayacak.

https://www.sabah.com.tr/kultur-
sanat/2020/08/09/unlu-aktor-
aamir-khan-nigdede-film-cekecek

Dünyanın 
en prestijli 
ödüllerinden 
biri olarak 
görülen ve 
1956'dan beri 
her yıl aralık 
ayının ikinci 
haftasında 
İsveç’in başkenti 
Stockholm’de 
düzenlenen Nobel 
Ödül Töreni’nin bu 
yıl salgın nedeniyle 
gerçekleştirilmeyeceği 
duyuruldu.
2020 Nobel Ödül Töreni, korona virüs pandemisi nedeniyle 64 
yıl sonra iptal edildi. Ödülleri dağıtan Nobel Vakfı tarafından 
yapılan açıklamada, ödüle layık görülenlerin açıklanacağı 
ancak ödüllerinin ‘yeni bir şekilde’ takdim edileceği belirtildi.

Ödüller Dijital Ortamda Verilecek
Nobel Ödül Töreni, 1956’dan bu yana ilk kez pandemi 
nedeniyle iptal edildi. Her yıl aralık ayının ikinci haftasında 
İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen törenle sahiplerini 
bulan Nobel ödüllerinin bu yıl dijital ortamda verileceği 
belirtiliyor.
Salgın nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği belirlenen törende 
her sene 6 dalda Nobel ödülü veriliyordu. Ödülleri dağıtan 
Nobel Vakfı Başkanı Lars Heikensten yaptığı açıklamada, 
“Pandemi, insanlık için büyük bir kriz aynı zamanda Nobel 
Vakfı’nın karşı karşıya kaldığı sorunların daha da önemli hale 
geldiği anlamına geliyor. Bu yüzden insanlara bilimin önemi 
hatırlatılacak” açıklamasını yaptı.

Nobel Ödül Töreni en son 1956 yılında Sovyetler Birliği’nin 
Macaristan’daki varlığını protesto amacıyla iptal edilmişti.

https://www.yenisafak.com/hayat/64-yil-sonra-bir-ilk-2020-nobel-
odul-toreni-bu-yil-gerceklesmeyecek-355038

ÜNLÜ AKTÖR 
AAMİR KHAN 

NİĞDE`DE FİLM 
ÇEKECEK

64 YIL SONRA BİR İLK:
2020 NOBEL ÖDÜL TÖRENİ 
BU YIL GERÇEKLEŞMEYECEK
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Ayasofya Camii'nin geçmişine ışık tutan tarihi 
öneminin ve niteliğinin daha iyi anlaşılmasına 
yönelik bilimsel makaleler yayınlanmasını teşvik 
etmek amacıyla makale yarışması düzenleniyor. 
İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen ve tüm 
araştırmacı ve akademisyenlerin katılımına açık 
olan yarışmada her yarışmacı bir makale ile 
başvurabilecek.

Yazılacak makalelerde vakıf hukuku, sanat ve 
mimari, ilahiyat, uluslararası ilişkiler, siyaset, 
kültür, tarih vb. alanlarında "Ayasofya Camii" ile 
doğrudan ilgili olma şartı bulunuyor. Yarışmaya 
gönderilecek makalelerin daha önce başka bir 

yerde yayımlanmamış olması ve bilimsel yazım 
kurallarına uygun olarak hazırlanması da şartlar 
arasında bulunuyor.

Yarışmada birincilik kazanan makaleye 5.000 
TL, ikinciye 3.000 TL, üçüncüye ise 2.000 TL para 
ödülü verilecek. Bilim Kurulu tarafından, ödül 
alacak makalelerin belirlenmesinde, özgünlük, 
bilimsel yöntem ve kaynak kullanma, ifade, 
metin bütünlüğüne uygunluğu gibi kriterlerine 
bakılacak. Yarışmaya son başvuru tarihi 30 Ekim 
2020.

https://www.milliyet.com.tr/kultur-sanat/ayasofya-
camii-icin-odullu-makale-yarismasi-6260684

1880'li yıllarda Arife Hanım tarafından, sadece 
kadınların yazı yazdığı “çiçek yeri, çiçek bahçesi” 
anlamına gelen “Şükûfezâr” isimli kadın dergisi 
çıkıyordu. İmtiyaz sahibi ve tüm yazarları kadın 
olan, ilk kadın dergisi olarak bilinen Şükûfezâr, 
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi 

Vakfı tarafından erişime açıldı. Kadın Eserleri 
Kütüphanesi Süreli Yayın Koleksiyonu'nda yer alan 
eski harfli Türkçe dergi çevrim içi ortama aktarılarak 
erişime açıldı.
https://www.yenisafak.com/hayat/ilk-kadin-dergisi-
sukfezr-erisime-acildi-3552522

AYASOFYA 
CAMİİ İÇİN 
ÖDÜLLÜ MAKALE 
YARIŞMASI

ÇİÇEK YERİ ANLAMINA 
GELEN İLK KADIN DERGİSİ 
ŞÜKÛFEZÂR: İMTİYAZ SAHİBİ 
VE TÜM YAZARLARI KADIN
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 
düzenlenen 39. İstanbul Film Festivali'nin 
Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması 
ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini 
buldu.

Toplamda 11 uzun, 12 kısa metraj filmin 
yarıştığı festivalin ödül töreni Sabancı 
Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde (SSM) 
yapıldı.

Yönetmen ve senarist Mahmut Fazıl Coşkun 
başkanlığında toplanan jüri üyeleri Sevil 
Demirci, Berk Hakman, Deniz Eyüboğlu 
Aydın ile Hakan Bıçakçı, 9 dalda ödül için 
değerlendirme yaptı.

Altın Lale Ödülü'nü "Aşk, Büyü vs." kazandı
Ulusal Yarışmada en iyi filme verilen "Altın 
Lale Ödülü" için, Ümit Ünal'ın yönettiği "Aşk, 
Büyü vs." kazanırken, ödülü Jüri Başkanı 
Mahmut Fazıl Coşkun takdim etti.
Onat Kutlar anısına verilen "Jüri Özel 
Ödülü"nü "Bina" ile Orçun Behram, "En İyi 

Yönetmen Ödülü"nü de "Nasipse Adayız" 
filmiyle Ercan Kesal aldı.

Törende "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü, 
"Aşk, Büyü vs." filmindeki rolleriyle kazanan 
Selen Uçer ve Ece Dizdar'a, "En İyi Erkek 
Oyuncu Ödülü" "Körleşme" filmindeki rolüyle 
Fatih Al'a verildi.

Ayrıca, Ümit Ünal "Aşk, Büyü vs." filmiyle 
"En İyi Senaryo Ödülü"nün, Engin Özkaya 
"Bina" filmiyle "En İyi Görüntü Yönetmeni 
Ödülü"nün, Ali Aga "Nasipse Adayız" filmiyle 
"En İyi Kurgu Ödülü"nün, Can Demirci 
ise "Bina" filmiyle "En İyi Özgün Müzik 
Ödülü"nün sahibi oldu.

https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/39-istanbul-
film-festivalinde-oduller-sahiplerini-buldu/1925717

39. İSTANBUL
FİLM

FESTİVALİ`NDE 
ÖDÜLLER

SAHİPLERİNİ 
BULDU

73

G
ündem



S
onbaharın yeni yeni yüzünü gösterdiği 
şu günlerde, kışlık erzaklar hazırladığımız, 
karınca misali çalıştığımız, hummalı bir 

aydayız. Kim demiş ayrılıklar ayı olduğunu. Yeni 
lezzetlere kavuşma ayıdır bana göre. Rengârenk 
kavanozların raflarda arzı endam ettiği, kurutulmuş 
sebzelerin kilerlerde boy gösterdiği, reçeller 
yapıp turşular kurduğumuz, hamaratlığın doruk 
noktasında olduğumuz bir aydır Eylül. Tezgâhlarda 

kışlık sebzeler, havada sarı sıcak renkler, içimizde 
soğuk kışa dair tatlı düşler...

İnsanlık tarım toplumuna geçtiği günden beri, 
yiyeceklerini uzun süre bozulmadan saklamak 
için çeşitli yöntemler kullanmış. Her ne kadar en 
güzeli mevsiminde yemek olsa da, yaz sebze ve 
meyvelerini saklama yöntemlerinden en keyiflisi 
turşu kurmak.

Ayşe Durul Aslan’dan
İstiridye ve İncisi
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Turşuyu Amerika’ya ilk götüren kişinin Kristof 
Kolomb olduğu söyleniyor. 

Beslenme açısından faydaları ve cildi güzelleştirdiği 
için kullanılan salatalık turşusu, hastalıkları iyileştirici 
olması açısından Aristo’nun övgüsünü kazanmış, İncil’de 
bile yer almış bir besin. Başta Sezar olmak üzere Roma 
İmparatorlarının kuvvetlerini artırmak için askerlerine 
yedirdiği, Napolyon’un da askerlerinde cesaret artırıcı olarak 
kabul ettiği tarihi kayıtlarda geçiyor. Geçtiğimiz aylarda 
çörekotundan bahsederken Kleopatra’nın cilt bakımı 
için tercih ettiğini yazmıştım. Aynı çörekotu gibi turşu da 
Kleopatra’nın güzelliği için tükettiği ve diyetlerinde doyurucu 
olarak kullandığı yiyecekler arasında yer alıyor.

Kuru fasulye-pilavın yanına, salata yapamadığımız bir sofraya 
veya karakışa katık ettiğimiz turşu, eskiden güveçlerde 
yapılırmış. Hangi malzemeden yapıldığını ve kaçıncı kez 
kullanıldığını bilmediğimiz, hijyeninden emin olmadığımız 
plastik şişe veya bidonlarda satıldığını esefle görüyorum. 
Turşunun asidik ortamında, plastiğin içindeki hızla çözünen 
kimyasallar zararlı maddelerini turşuya aktarıyor. Bu yüzden 
en güzeli evde cam kavanozlarda hazırlamak. Gelin birlikte 
turşunun tarih içindeki seyrine bir göz atalım.

Günümüzde salatalık turşusu fazlasıyla rağbet görse de, 
Osmanlı döneminde en çok yapılan ve sevilen, şimdilerde 
adı sanı unutulmuş olan üzüm turşusu imiş. Saraydaki saygın 
yiyeceklerden sayılan turşu, Fatih Sultan Mehmet’in de en 
sevdiği çeşniler arasındaymış. Eski adı ‘açar’ olan ve Türklerde 
iştah açıcı olarak kullanılan turşuyu, sarhoşlar ayılmak için 
kullandıklarından, Evliya Çelebi Seyahatnamesinde ‘fasıklar 
yemeği’ olarak adlandırmış.

İsmi anıldığında bile ağızları sulandıran bu güzel yiyecek, 
dünya tarihinin farklı dönemlerinde derin izler bırakmış. Uzak 
ülkelere giden denizcilerin ambarlarındaki fıçılarda temel 
besin ögesi olarak yerini almış. Hem bağışıklığı artırmada 
hem de hastalıklardan korunmada çokça yararlanılmış. 
Turşuyu Amerika’ya ilk götüren kişinin Kristof Kolomb 
olduğu söyleniyor. Amerigo Vespuçi’nin de Amerika macerası 
öncesinde, İspanya’da gemilere turşu ticareti yapan bir tüccar 
olduğu iddia ediliyor.
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Tüm dünyada ünü damaklara yayılan bu yiyecek edebiyat 
dünyasında da karşılığını bulmuş. Tam bir turşu sevdalısı 
olan ve eserlerinde de bunu sık sık dillendiren İngiliz yazar 
Shakespeare’i ve çiçekten çikolataya türlü hediyeyle ikna 
edemediği Vera’nın gönlünü fethetmek için gönderdiği 
kavanoz kavanoz turşu ile Nazım Hikmet’i de anmadan 
geçmeyelim.

Peki, sebze ve meyveler turşu haline getirildiğinde aynı 
vitamin ve mineral değerlerini koruyor mu dersiniz? Sorunun 
cevabı: Evet. Ev yapımı turşu hazırlanırken sebze ve meyveler 
fermente edildikleri için hem vitamin ve mineral değerlerini 
koruyorlar, hem de vücut tarafından daha iyi kullanılır hale 
geliyorlar. Böylece yararlı bakterilerle probiyotik desteği 
alınmış, antioksidan yönünden zengin bir besin elde edilmiş 
oluyor. Bahsettiğimiz tüm bu faydalar, turşunun tuz ile 
hazırlanmasıyla mümkün oluyor. Sirke ile yapılan turşular 
fermente özelliklerini yitirdiği gibi probiyotikte sayılmıyorlar. 
Turşunun tuz veya sirke ile yapılıyor olması da inşallah bir 
başka yazının konusu olsun.

Buraya kadar pek çok faydasından söz ettiğimiz turşu, 
yıllar önce Dünya Sağlık Örgütü tarafından cep telefonu ile 
birlikte kanserojenler listesinde yer alarak, tıp dünyasında 
tartışmalara neden olmuştu. İçeriğindeki sodyum nedeniyle 
mide kanserine davetiye çıkardığı; bu sebeple tuzlanmış, 
salamura edilmiş gıdalardan zengin beslenen Uzak Doğu 
ülkelerinde, bu tip kanserlerin iki katı fazla görülmesinin 
nedeni olarak açıklanmıştı. Fabrikasyon olan ve endüstriyel 
işlem görmüş turşunun şebeke suyundan yapıldığını ve 
içine sağlık için şüpheli olan koruyucu kimyasallar katıldığını 
düşününce, herhangi bir faydasından söz edemiyoruz. 
Turşunun sağlıklı olabilmesi, mayayla hazırlanmasına 
ve fermentasyonun gerçekleşmesine bağlıdır. Isıl işlem 
görmüş sebzelerde vitamin değerleri ve sağlıklı mineraller 
kaybolmaktadır.

Antibiyotiğin altın çağının sona erip yerini probiyotiklerin 
aldığı son yıllarda turşunun sağlığımızdaki önemi 
yadsınamaz. Ama bu kadar güzelleme yaptık diye de fazla 
kaçırayım demeyin. Tuzun fazlası tansiyonun yükselmesine, 
dolayısıyla kan basıncının artmasıyla bazı hastalıkların 
tetiklenmesine neden olabilir. Damar sertliği, kalbe fazla 
yük bindirmesi de cabası. ‘Azı karar, çoğu zarar’ diye boşa 
söylememiş atalarımız.

Şimdi en sağlıklısından, erimeyen, yumuşamayan, kütür 
kütür bir salatalık turşusu yapalım mı?
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Malzemeler
(1 lt lik kavanoz için)
15-20 adet salatalık

7-8 adet defne yaprağı
1 çay bardağı peyniraltı suyu, yoğurt veya turşu suyu

3-5 adet kırmızı acı biber
1 çay kaşığı yeşil çay veya siyah yaprak çay

7-8 adet sarımsak

Her kat için; 
1 çay kaşığı kişniş tohumu
1 çay kaşığı tane karabiber

Bir tutam kimyon ve hardal tohumu
1 lt içme suyu veya kaynatılmış soğutulmuş su

2 yemek kaşığı iyotsuz kaya tuzu
Dereotu, kereviz sapı, maydanoz

(isteğe bağlı)
1 adet asma yaprağı

Yapılışı
Tüm sebzeler yıkanır, kurutulur ve yararlı bakteriler oluşması için bekletilir.

Kullanılacak kavanoz, kaşık vs. gibi gereçler sirkeli kaynar sudan geçirilir ve kurulanır.
Salamura suyu için; su ve kaya tuzu karıştırılır, erimesi sağlanır.

Kavanozun dibine dereotu veya kereviz sapı yerleştirilir.
Salatalıklar aralarında boşluk kalmayacak şekilde sıkı sıkı bastırılarak, dik şekilde kavanoza dizilir.

Aralarına baharatlar, sarımsak ve acı biber eklenerek kat kat dizilir.
Sebzeler organik değilse yararlı bakterilerin oluşması için peyniraltı suyu eklenir.

Hazırlanan salamura suyu malzemelerin üstüne çıkana kadar eklenir.
Asma yaprağı ile malzemelerin üstü örtülür ve ağırlık yerleştirilir.

Havasının çıkması için kapağı tam kapatılmadan tezgâhın üzerinde bekletilir.
Taşma yapacağı için bir tepsinin içine yerleştirilir ve suyunu çektikçe salamura suyundan eklenir.

Ertesi gün kapağı tam kapatılır, güneş görmeyen, karanlık bir yerde beklemeye alınır.
Her gün kapağı açılarak tezgâha hafif vurmak suretiyle fazla havası alınır.
5.gün itibariyle tadına bakılır, olmuşsa buzdolabına kaldırılır, tüketilebilir.

Olmamışsa aynı işlemler olana kadar tekrar edilir.

Not: İyotlu sofra tuzu turşunun çabuk bozulmasına neden olacağı için kaya tuzu tercih 
edilmelidir. Karabiber ve tuz küflenmeyi, yeşil çay da yumuşamayı önleyecektir.  4-5 hafta 
içinde tüketilmesi tavsiye edilir.
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SELİMİYE 
KIŞLASI
Okulların açılmasına az bir süre kalmıştı. Yaz 
tatili sona ermek üzereydi. Bir hafta sonra 
bavulumu toplayıp dört yıldır kalmakta 
olduğum yurda gidecek, lise 2. sınıfa 
başlayacaktım. Artık yolculuklara ve ayrılığa 
alıştığım için rahattım. Cuma günü,  cuma 
namazı ve okul alışverişi için babamla ilçeye 
gidecektik.
Cuma sabahı erkenden kalktık. Rutin 
hazırlıklarımızı yaptık. Annem kahvaltı sofrasını 
hazırlıyor, babam sobanın üzerinde ekmek 
ısıtıyordu. Hep birlikte sofraya oturduk, 
radyoyu açtım. Radyoda Hasan Mutlucan:

"Yine de şahlanıyor, kolbaşının kıratı
Görünüyor bize sefer yolları." Türküsüyle 
sesleniyordu. Bir tuhaflık vardı. Türkünün 
ardından Kenan Evren'in:

 “Sevgili vatandaşlarım,” diye başlayan nutku 
başladı. Babamla birbirimize baktık. Tuhaflığın 
nedeni anlaşılmış, nitekim darbe olmuştu. 
Babam:
         -Olacağı buydu, dedi.
Dikkat kesilmiş, radyodan gelişmeleri takip 
ediyorduk. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 

Parti başkanları ve milletvekillerinin birer birer 
evlerinden alındıkları bildiriliyordu. Kapının 
önünden Şaban amcam seslendi:
        - Haydi, geç kalıyoruz, acele edin.
        -Aceleye gerek yok, gel bir çay iç, dedi 
babam.

Amcamın darbeden haberi yoktu.
Kamuoyu, kademe kademe psikolojik olarak 
darbeye hazır hale getirildiği için büyük 
çoğunluk başlarda darbeyi normal karşıladı. 
Geçmiş darbelerin seyrini ve sonuçlarını 
bilenler ise endişeliydiler, çoğunluk gibi 
düşünmüyorlardı. Endişelerinde de haklı 
çıktılar.

Akşamüzeri köyün başındaki orman bölge 
şefliğinin bulunduğu Hanyanı'na çıktım. 
Sokağa çıkma yasağı şehirlerdeki kadar katı 
uygulanmıyordu. Bir askerî araç çeşmenin 
başında durdu. İçinden iki jandarma indi. 
Aracın arkasındaki branda açıktı,  içinde elleri 
bağlı bir sürü insan vardı. İçlerinde yakından 
tanıdığım bir öğretmen de vardı.

Göz göze geldik. Bana, kısık bir sesle:
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        - Çeşmeden bir bardak su verebilir misin? 
dedi.
Çeşmenin önünde bulunan plastik bardakla 
suyu verirken jandarmalardan biri koştu. 
Bardağı elimden alıp hışımla yere fırlattı.
          - Ne yaptığını zannediyorsun sen, benim 
askerliğimi yakmak mı istiyorsun? dedi.
Korkmuştum, cevap vermedim. Yavaşça 
yerdeki bardağı alıp çeşmenin önüne 
koydum. İlkokulda tesadüfen okuduğum, 27 
Mayıs darbesiyle ilgili kitapta geçen olayları 
hatırladım. Galiba her on yılda bir tekrarlanan 
tarih yine tekerrür ediyordu.

Haberlerde sadece Millî Güvenlik Konseyi'nin 
onayladığı haberler veriliyordu. Gazetelerin 
çoğunluğu darbenin yanında yer almış, 
muhalif olanlar da tutuklanmıştı.    
Tam bir belirsizlik ortamı hâkimdi. 
Okulların açıldığı hafta il merkezinde kaldığım 
yurda gittiğimde kapının mühürlenmiş 
olduğunu gördüm. Kapıdaki ilanda "Milli 
Güvenlik Kurulu kararları doğrultusunda 
kapatılmıştır." yazıyordu. Olduğum yerde 
çöküp kaldım. Şimdi ne yapacaktım?  Okullar 
açılmış,  birkaç gün de geçmişti. Kalacak yerim 
yoktu. Ev tutsam,  imkânımız müsait değildi. 
Zaten ev de bulunmuyordu. Çaresiz, köye 
geri döndüm. Tek çarem, İstanbul'a gidecek, 
İstanbul'da yaşayan ablamın ve eniştemin 
desteğiyle okumaya çalışacaktım.

Komşu köyden arkadaşım olan ve 
Kastamonu’da birlikte okuduğumuz Metin’le 
birlikte İstanbul’a geldik. O da Fikirtepe’de 
amcasının yanında kalacaktı. Pendik, henüz 
ilçe olmamıştı, Kartal’a bağlıydı. O zamanki 
adıyla Kartal İmam Hatip Lisesi’ne nakil 

olacaktık. Erenköy’de, Hacı Eşref amcamın 
komşusu olan, okulun duayen meslek dersleri 
öğretmenlerinden Sezai Hoca’nın yardımıyla 
okula kaydımızı yaptırdık.

Hayatımdaki ikinci İstanbul sayfası açılmıştı. 
12 Eylül darbesi, hayatımın kırılma anlarından 
birine neden olmuştu. Zor günler beni 
bekliyordu. Babamın maddi durumu iyi 
değildi. Ablamın da üç çocuğu vardı.  Ancak 
kendilerine yetecek durumdaydılar. Benim 
geldiğim yetmiyormuş gibi bir de kardeşimi 
de getirip ortaokula kaydettirmek zorunda 
kaldık. Bu çaresizlik anlarımda bize kapısını 
açan eniştem ve ablama ömür boyu minnettar 
kalacaktım.

Zor ve maceralı günler başladı. Benim için her 
şey yeniydi. Kastamonu’daki düzenli ve katı 
disiplinli yurt hayatından sonra serbest bir 
hayata başlamıştım. Yeni öğretmenlere, yeni 
arkadaşlara alışmam zaman alacaktı. Sınıftaki 
öğrencilerin çoğu okulun kuruluşundan 
beri birlikte olan öğrencilerdi, okulun 
kuruluş aşamasındaki sıkıntılarını çekmiş ve 
kaynaşmışlardı. 

Okulun ilk mezunları olacaktık, imtiyazlıydık. 
Okulun diğer öğrencileri için uygulanan katı 
kurallar ve yasaklar, hep son sınıf ve ağabey 
olduğumuz için, bize uygulanmıyordu. Öğle 
aralarında dışarı çıkış yasağından muaftık. 
Başlarda kendimi misafir gibi hissediyordum. 
Özellikle matematik ve ingilizce derslerinde, 
yıllardır aynı öğretmenler derse girdiği 
için, sınıftaki öğrenciler belli bir seviyeye 
gelmişlerdi. Bu iki dersten aradaki farkı 
kapatmam çok zor olacaktı. Matematik dersini 
beceremedim ama Matematik Öğretmeni 
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Kadir Hocanın tahtayı kullanma becerisinden 
öğretmenlik hayatımda çok yararlandım, hatta 
daha da ileri götürdüğümü söyleyebilirim. 

Tek rahat olduğum ders edebiyattı. Temelim 
sağlamdı ve Edebiyat Öğretmeni Ayşegül 
Hocaya da çabuk alışmıştım. İngilizce 
öğretmenim ile yaşadığım bir hadiseyi 
öğretmenlik hayatım boyunca unutamadım 
ve bir kriter olarak aklımda tuttum: Lise son 
sınıfta üniversite birinci basamak sınavında 
sözel derslerdeki başarım sayesinde oldukça 
yüksek bir puan almıştım. Yaklaşık 25 doğru 
cevabı olan barajı geçiyordu. Sınıf düzeyi 
oldukça iyiydi. İngilizce öğretmenimiz 
ertesi gün bütün öğrencilere sırayla kaç net 
yaptıklarını soruyordu. 40’ın üzerinde doğrusu 
olanlara aferin diyor, 50’den fazla neti olanları 
ise iltifatlarla tebrik ediyordu. Sıra bana geldi:
        - Senin kaç netin var? 
        - 60 doğrum var hocam, bir sorudan 
da şüpheliyim, dedim. Küçümser bir dudak 
büküşle:
        - Güzel, dedi.
Başka hiçbir yorum yapmadı. İnanmamıştı. 
İngilizcem iyi değilse diğer derslerim de kötü 
olmalıydı. Benden sonra gelen öğrencilere 
iltifatlara devam etti. 

Yıllar sonra bu öğretmenimle mezun olduğum 
okulun farklı şubelerinde öğretmen olarak 
birlikte görev yaptık. Öğretmen olduktan sonra 

da değişik platformlarda bir araya gelmemize 
rağmen bir punduna getirip bu olayı kendisine 
hatırlatamadım. Açıkçası buraya yazıp 
yazmamakta da çok tereddüt ettim. Kırgınlık 
değil ama içimde bir eziklik olarak kaldı.

Meslek derslerinde de aynı durum söz 
konusuydu. Sınıftaki öğrencilerin çoğu önceden 
Kur’an kursuna gitmiş ya da dışarıdan takviye 
ders alan öğrencilerdi. Ben bu imkânı da 
bulamamıştım. 
Çok değerli hocalarımız vardı. Özellikle meslekçi 
iki İbrahim Hocanın etkisi çok fazlaydı. Dersler 
oldukça verimli geçiyor, derste başlayan ilmi bir 
tartışma öğretmenin nöbetçi olduğu bahçede 
de devam ediyordu.
Okula bazen minibüsle, genellikle de trenle 
gidiyordum, tren istasyonuna kadar da 
yağmurda,  çamurda her gün bir saatten fazla 
yol yürüyordum. Ortaokulda kaldığım yurdu 
mumla arıyordum.

Darbenin sert yüzü İstanbul'da daha fazla 
hissediliyordu. Bir sabah okula giderken 
bindiğim minibüs Pendik köprüsü üzerinde 
Jandarma ekipleri tarafından durduruldu. 
Kenarda büyük bir askerî cemse vardı. 
Gebze'den başlayarak şüpheli görülenler 
araca dolduruluyordu. Araçta birkaç kişilik yer 
kalmıştı. Kimlik kontrollerinden sonra üstümüz 
ve çantalarımız arandı. Çantamdaki ders 
kitaplarından biri Arapça kitabıydı. Jandarma 
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bu kitabı evirdi çevirdi, sert bir ses tonuyla:
        - Bin arabaya, dedi.
          Korkmuş, tedirgin olmuştum.
        - Komutanım,  bu ders kitabı... diyecek 
oldum.  Jandarma dipçiği kaldırıp daha sert bir 
ses tonuyla:
       - Konuşma! Geç arabaya, diye bağırınca 
çaresiz askeri cemseye binmek zorunda kaldım. 
Dolmak üzere olan araca benden sonra birkaç 
şüpheli daha bindirildikten sonra fermuar 
çekilerek hareket edildi. Yaklaşık yarım saatlik bir 
yolculuktan sonra bilmediğim bir yere vardık. 
Yanımdakilerin konuşmalarından, geldiğimiz 
yerin Selimiye Kışlası olduğunu öğrendim. 
Araçtan inip tek sıra halinde uzun bir koridora 
girdik. İçerisi tıka basa doluydu. Zor nefes 
alınıyordu. İnsanlar balık istifi, sıkış sıkış dar 
koridora dolduruldukları için oturma imkânı 
da yoktu. Saatler geçiyor, belirsiz bekleyiş 
sürüyordu. Kimliklerimizi de toplamışlardı. 
Nihayet akşam hava kararırken ismimi okudular. 
Korkarak, çekine çekine, sabah bizi getiren 
jandarma eşliğinde içeri girdik. Jandarmanın 
elinde bilgi notları vardı. Sorgulamayı yapan 
subay, jandarmaya sordu:

       - Bunu neden getirdiniz?
       - Yasak yayın şüphesiyle komutanım.
Jandarma elindeki kitabı komutana uzattı. 
Komutan kitabı evirip çevirdi. Tekrar kimliğime 
baktı. Mırıldanarak:
       - On sekiz yaşından küçükmüş, diyerek kitabı 
ve kimliğimi uzattı.
       - Tamam, gidebilirsin, dedi.
Okula on gün gecikmeyle kaydolabildiğim 
için devamsızlığım bir hayli artmıştı. Okulda 
bu gün de yok yazılırsam sıkıntı yaşayacaktım. 
Komutanın ses tonundan cesaret alarak geri 
döndüm:
       - Komutanım, ben öğrenciyim. Okula 
devamsızlığım fazla, bana bir mazeret notu 
yazabilmeniz mümk…
Cümlemi tamamlayamadım.  Mülayim görünen 
komutan hışımla gürledi:
       - Çık dışarı! Şuna bak, kurtulduğuna 
şükretmiyor, izin kâğıdı istiyor. İyi evine de 
bırakalım bari.
Neye uğradığımı bilemedim, panik halinde 
dışarı çıktım. Elim ayağım birbirine dolaşmıştı. 
Yönümü bile şaşırmıştım, rastgele yürümeye 
başladım. Çıkış kapısında nöbetçi kulübesinin 
önüne geldim. Buralar tanıdığım, bildiğim 
yerler değildi. Sabahtan beri ayakta 

beklemekten, korkudan, açlık ve susuzluktan 
iyice sersemlemiştim. Kenara oturup biraz 
dinlendim. Yayaların geçtiği bir yol da değildi.  
Kulübenin önünde nöbet tutan askere:
          - Affedersin, buraların yabancısıyım, Pendik 
tarafına nasıl gidebilirim?
          -..........
Sabahtan beri yaşadıklarıma inanamıyordum. 
Nöbetçi askerin cevap vermemesine 
şaşırmıştım. Demek ki nöbet esnasında 
konuşması yasak, diye düşündüm. Kaldırımdan 
sağ tarafa doğru on dakika kadar yürüdüm. 
Vardığım yeri tanıdım. Harem'e gelmiştim.
Gebze-Harem minibüs durağına geldim. 
Cebimde yeteri kadar param da yoktu. Bir 
minibüs şoförüne yaklaşıp kısık bir sesle 
başımdan geçenleri anlattım. Kaynarca'ya 
kadar beni götürüp götüremeyeceğini sordum. 
Şoför:
         - Biz bu hikâyeleri çok dinledik oğlum, 
haydi başka kapıya, diyerek tersledi.
Hem üzülmüş hem de küçük düştüğüm için 
mahcup olmuştum. Ağlamamak için kendimi 
zor tutuyordum. Konuşmalara kulak misafiri 
olan orta yaşlı, babacan bir şoför arkamdan 
seslendi:
    - Gel oğlum, ben seni götüreyim.           
Dünyalar benim olmuştu. Kaynarca Tersane 
köprüsünde minibüs şoförüne teşekkür ederek 
indim. Geç vakit olmuş evdekilere haber verme 
imkânım olmadığı için herkes panik halinde 
beni bekliyordu. Kısaca başımdan geçenleri 
anlattım. 
Daha ilk hafta bu kadar sıkıntı yaşadığım 
İstanbul'da nasıl ayakta kalacaktım?
Eski Türk filmlerindeki gibi:
       -Sana yenilmeyeceğim İstanbul! Naraları 
atabilecek durumda da değildim.
Günler geçiyor, okula ve derslerime bir türlü 
adapte olamıyordum. Uyum sağlamam zaman 
alacaktı. Öyle de oldu. Öğretim yılı sonunda 
üç dersten ikmale kaldım. Oysa önceki 
okulumda takdirle geçmiştim. Bunu bir türlü 
hazmedemedim. Yaz tatilinde dört 
ay boyunca evden çıkmadan 
ders çalıştım. Bir nevi kendimi 
cezalandırmıştım.  Allahtan 
bu bocalama dönemi uzun 
sürmedi. Ortama adapte 
olduktan sonra tekrar 
eski başarılarımı 
yakaladım.

Hüseyin AY
Edebiyat Öğretmeni
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AYSEL AYDIN ile

OTOMOTİV
SEKTÖRÜ
DEĞERLENDİRMESİ

Şu sıralar 
gündemden 

düşmeyen ikinci 
el otomobil 
fiyatlarının 

seyrini, 
pandemi 

sürecinin 
otomobil 

sektörüne 
etkisini, araç 

alırken nelere 
dikkat edilmesi 

gerektiğini 
ve otomobil 
sektörüne 

dair daha pek 
çok konuyu 

otomobil satış 
müdürü Aysel 
Aydın ile sizler 
için konuştuk…

Aysel Hanım sizi 
biraz tanıyabilir 
miyiz?
Otomobille yakından tanışmam 
2000 yılı Ağustos ayında 
Renault-Günerler Otom A.Ş. 
de satış danışmanı görevi ile 
işe başlayarak oldu.Başımda 
kavak yelleri estiği yıllarda, 
otomobil satıcısı olarak en fazla 
5 yıl çalışmayı planlamıştım.Yıl 
2020-Ağustos  ayı  satış müdürü 
görevi ile aktif olarak  Günerler 
Otomobil ’de çalışmaya devam 
ediyorum...

Sektörün ve mesleğimizin 
dinamizmi, heyecanı  ve sevgisi  
yılların  nasıl geçtiğini fark 
ettirmedi.20 yıl bitmiş... Otomobil 
aşkı…

Dünya genelinde 
yaşanan sıfır araç 
üretim sıkıntısı 
Türkiye’yi nasıl 
etkiledi? Salgın 
nedeniyle üretimde 
ne tür aksamalar 
oldu?
Dünyada  pandemi sürecinin  
başlaması, tüm sektörlerde 
olduğu gibi otomobil 
sektörünü de olumsuz 
yönde  etkiledi. Fabrikalar  
durdu. Daha sonrasında 
kademeli üretime geçişle 
öngörülen olağan TR pazarını 
karşılayacak  üretim yapılamadı.
Ayrıca, pazar tahminlerinde 
olmayan yeni otomobil alıcısı 
oluştu. Toplu taşıma araçları 
kullanan vatandaşlar bireysel  
seyahat için otomobil almaya 
yöneldi. Kısıtlı üretim, talebi 
karşılayamaz duruma geldi.
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Sıfır araç alırken nelere 
dikkat etmek gerekir? 
'Alacağım araç ihtiyaçlarım doğrultusunda 
mı?' sorusunu akıldan çıkarmadan hareket 
etmeli.
Test sürüşü yapmalı.
Benzinli mi, dizel mi, elektrikli mi, LPG mi 
olmalı sorgulamalı.
Kullanım amacı belirlenmeli.
Yıllık kullanım maliyetleri (2.el değeri,MTV  
tutarları, servis bakım ücretleri vb.) 
değerlendirilmeli.

2021 yılında otomotiv 
sektörünü neler bekliyor?
2021 yılında pandemi sürecinde 
olumlu gelişmeler olmaz ise sıkıntılar 
devam ediyor olacaktır. Sektörde 
konuşulan; yoğun talebin 2021 Şubat 
ayına kadar devam edeceği yönünde. 
2021 yılı için sağlıklı öngörü maalesef 
yapamayacağım.

Üretim sıkıntısından dolayı 
ikinci el araç satışları arttı 
mı? Son 1 yılda ikinci el 
araçlar tahminen yüzde 
kaç oranında zamlandı?
Evet, hayli arttı. Bazı marka modellerde 
%100’ün üzerinde fiyat artışlarını 
gözlemliyoruz. Hatta bazı modellerde  bu 
oran  epey yukarıda.

İkinci elde meydana gelen 
fiyat artışı sizce ne zaman 
normale dönecek?
Sıfır araçların bayilere ulaşması ile normale 
dönecektir. En büyük etken üretim tarafının 
hareketlenmesi, bunun da covid-19 
düzene girmesi ile otomobil yan sanayinin 
canlanması ile olacağı görüşündeyim.
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Okuyucularımız 
ikinci el araç 
alırken nelere 
dikkat etmelidir?
Öncelikle bizim yapımızdaki 
marka bayilerinden güvenle 
alışveriş yapabilirler. 
Hareketliliğin getirmiş olduğu 
araç alma iştahıyla alıcı 
satıcı arasında hızlı kararlar 
verilmekte. Muadillerinin 
fiyatlarına ve sıfır araç 
fiyatlarına bakmadan karar 
vermemeleri gerekiyor. Tabiki 
aracın detaylı ekspertizi 
yapılmalı. Sonrasında 
anlaştıkları fiyatın noter 
satış bedelinde yazmasına 
ve banka üzerinden ödeme 
yapmalarına dikkat etmelerini 
öneriyorum.

2021 yılında 
araç fiyatları 
hangi düzeylerde 
seyredecek?
Bunu söylemek zor, tamamen 
stok tedarik durumuna göre 
seyredecektir. Markaların 
ürün temininin yanında 
fiyatlandırmaya etki eden 
bir konu da para piyasasının 
durumu.

Türkiye’de yerli 
araç üretimi 
için düğmeye 

basıldı. Yerli 
üretim araçları 
konusunda ne 
söyleyeceksiniz? 
Üretim 
başladığında 
bu durum araç 
sektörünü nasıl 
etkileyecek?
Fabrika temelinin atılması, 
gördüğümüz kadarıyla 
kusursuz tasarımı ile çok 
heyecan verici. Yerli malı 
olarak piyasaya çıkacak 

olması,  maddi manevi çok 
kıymetli olacağı gibi her T.C. 
vatandaşının ilk tercih sebebi 
olacak. Rekabet sıkı :-)

Ülkemizdeki her üretilen 
ürün çok önemli. Yerli 
araçların çoğalması 
kullanıcılarımız için alternatif 
ve rekabet oluşturacaktır. 
Rekabetin faydalarının 
kullanıcılarımıza yansıyacağını 
düşünüyoruz. Yerli 
otomobilimizin yaratacağı 
eko sistem sektör için 
avantaj sağlayacak. 
Kendi çevresinin yanısıra 
daha geniş yerleri 
aydınlatacağını düşünüyorum. 

Yeni nesil elektrikli 
araçlarla ilgili 
ne söylersiniz? 
Elektrikli araçlar 
petrolün sonunu 
mu getiriyor?
Geleceğin teknolojisine 
yavaş yavaş geçiş yapıldığını 
görüyoruz. Petrolün sonunu 
getirmesinden ziyade çevreci, 
ekolojik denge  çok önemli 
bir gelişme.  Petrolün başka 
kullanım alanları olacaktır. Ama 
elektrikli araçlara geçiş olmak 
zorunda. Çünkü yapay zekânın 
gelişmesi otonom süreçlere 
geçişimizi hızlandıracak ve 
sektörümüz teknoloji ile daha 
da iç içe olacaktır. 

Yerli otomobilimizin yaratacağı eko 
sistem sektör için avantaj sağlayacak. 
Kendi çevresinin yanısıra daha geniş 
yerleri aydınlatacağını düşünüyorum." "
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İKİ ŞİİR BİR ŞAİR: 

S
inop Türkeli doğumlu şair 
bütün öğrenim hayatını 
İstanbul’da tamamladı. 
Şişli İmam Hatip Lisesi 
(1983), ardından Marmara 
Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesinden (1989) mezun oldu. 
Lise yıllarından itibaren okumaya ve 
yazmaya yoğun bir ilgi duydu. Çeşitli 
söyleşilerde okumaya dergilerle 
başladığını belirten Akın, ilerleyen 
zamanlarda birçok derginin kuruluş 
ve yayın süreçlerinde rol aldı. Dergi 
çalışmalarının yanı sıra çok farklı 
disiplinlerde yazmayı sürdürdü. Şiir, 
deneme, öykü, sosyoloji, şehir yazıları, 
biyografi gibi birçok alanda yetkin 
eserler vermiştir. Dergiler dışında 
günlük gazete yazıları, radyo ve 
televizyon programları da hazırlayıp 
sunmaktadır. 

İlk şiirlerinden itibaren kurduğu yapı ve 
dil diğer şairlerden hemen ayrılmasını 
sağladı. İroni/humor unsuru yüksek, 
okuyucuyu şaşırtan, verili dili ve 
imkânlarını zorlayan/bozan bir şiir 
kurdu. İroniyi, okuyucuyu şaşırtmanın 
yanı sıra kalıplaşmış düşünce yapısını 
bozup yeni bir düşünme biçimine 
geçiş için şiirinde kullanmaktadır. Bazı 
deyimler, imgeler, arketipler Akın’ın 
şiirinde bir tür yapı bozumla yeni bir 
anlama ulaşır. Olanı olduğu gibi şiirde 
görmektense yeni biçimiyle gören/
karşılaşan okur için bu yeni alan, 
kendi imkânlarını keşfedebileceği bir 
vaha sunmaktadır. Sıklıkla serbest 
vezinle şiirler yazsa da hece vezni gibi 
geleneksel yöntemlerle yazdığı şiirler de 
azımsanmayacak miktardadır. Böylece 
modern bir şiir kuran Akın, gelenekle 
içerik olarak kurduğu bağa ek olarak 
şekil anlamında da bir bağ kurmayı 
başarıyor. Bütün bu yeni imkân arayışları 
içerisinde şiirlerinde sade bir dil ve 
söyleyiş kolaylığını tercih ettiği görülür. 

Şiirlerinde yaşadığı dönemin 
politik unsurları konu olarak girse 

de ağırlıklı şekilde, insanın günlük 
yaşamdaki halleri, kendini arayış ve 
konumlandırma, doğrudan yaşadığı 
ve deneyimlediği olaylar konu olarak 
ele alınmaktadır. Konuşma dilinin 
rahatlığı günlük olayları aktarmada 
Akın’a yardımcı olur. Bazen bir gazete 
haberinden, bazen ziyaret ettiği şehirde 
karşılaştığı manzaradan yola çıkarak 
şiirini kaleme aldığı görülür. Şiirinde 
kullandığı konuşma dilinin rahatlığı 
deneme, öykü, şehir yazıları ve diğer 
eserlerinde de
görülür. 

Eserlerinden
Bazıları;
Şiir:
Sevmek Karanfil ve Kiraz

Yazı Kitapevi, 1997

Ay Tanığım Olsun Beyan Yayınları, 1998

Çöl Vaazları Birey Yayınları, 2001

Kumaştan Çalan Terzi

Birun Yayınları, 2003

Yan Tesir  Şule Yayınları,

2017 (2017 Eskader Şiir Ödülü)

Babam ile Mersedes

Şule Yayınları, 2020

Deneme:
Deneme Yanılma Mavi Ağaç, 2003

Canlı Renkler Profil Kitap, 2010

Hu Dönüşü

Ülke Kitapları, 2014 (2014 Türkiye 

Yazarlar Birliği Deneme Ödülü)

Şehir:
Kastamonu’nun Çanakkale 

Kahramanları Yarımada Yayınları, 2007

Ankara İyi Kalpli Üvey Ana   

Çizgi Kitapevi, 2016

Sosyoloji:

Semtlere Göre Dualar   

Akis Kitap, 2004

Ateistler için Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi Akis Kitap, 2005
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SÜPER(SİN)
Sır saklarım savaşmam, sınırda su satarım
Sermayesi sıfırdan son simitçiye selam
Sıkıntıdan sayılır siperi sarsan skor
Sorsanız sakarlıktır sayıyı sondan saymak
Saksıdan saksağana sıçrayabilmek spor
 
Sinerken sinelerde seri sonu sevdalar
Silahlı süvariler söndürür suratları
Suçlar seni sanma ki sokağa salıverir
Sükûtun siteminden sancılanır sedalar
Soğuktan sarınırlar sımsıkı sıfatları
 
Sonra, sahrada sofra sebeplerin sefiri
Servetini sırtlanmış sahibinden satılık
Süleyman’dır sanıyor setlerdeki sultanı
Sponsoru sermaye, soyisminin sefili
Sevginin seyircisi sözün süper starı
 
Sapsarı sayfaları saatlere sar sahir
Serçeşmenin serçesi sesin sehiv secdesi
Selam say sahibine, sema sonsuza safir
Seslenirken sensize sızılanır ‘se’ sesi
Süleymaniye’de Sinan sayfasından son satır
 
Süruru suya sundum susmayı seçti
Sokuldu sırılsıklam sarayımda semender
Suyu susmaya sundum sesine serpti
Sevgilim sözcüğünü söylerkenki sevincim
Sormadan seni sevdiğime sebepti

YAŞAMAK ÖLESİYE
Tıpatıp benziyorsun o gülüşün yemyeşil
Heceden geçemeseydim ben ona bahçe 
derdim
Yok, dünyayı gezdim de halk dilinde tıpatıp
Yani sen şimdi bana “abartma” mı diyorsun?
Abartsaydım seni ben gökyüzünü öperdim

Bir gül yetiştirirdi bahçıvanlar orada
Rengini kendi seçen, adını kendi koyan
Şaşırırdı ırmaklar haritada yolunu
O saatte orada bütün denizler açık
Sanki sehl-i mümteni karşımda ayan beyan

Sessizlik bir ölünün üstünü örter gibi
Film başlar başlamaz bütün sokaklar biter
Not bıraktım dünyanın şikâyet kutusuna
Bu kadar uzun yollar yapılmasın Allah’ım
Dil gurbette kalsa da eller kavuşsun yeter 

Hâlâ mavidir deniz, hâlâ umuttur mavi
Şiir bize bunları söylemeyecek mi, neden?
Biri gelip şairden bir gün bunu soracak
Ve hâlâ yaşıyorsak bir izahı olmalı
O sırtımızdaki bıçak hep öyle dik duracak

Sevgili babacığım ne çok şiir yazmadın
Uyanmasın acılar, düşler ürkmesin 
diye
Ben ki hayattan düştüm, kime 
çektimse böyle
Gelmeseydim dünyaya o kadar 
kırılmazdım
Bu yüzden seviyorum her 
şeyi ölesiye

Şafak Çelik
Şair- Yazar
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geleneksel sanatlar

Katı’
Sanatı

Az bilinen sanat dallarımızdan 
biri olan katı, zarafeti ile görenleri 
büyülüyor. Üç boyutlu sanat dalından 
biraz bahsedecek olursak; kat veya 
katı’ kelimesinin sözlükteki karşılığı 
'kesmektir'. Katı’ sanatı ise bir kâğıt 
veya deri üzerindeki yazıyı, motifi veya 
şekli oyup çıkartarak bir başka kâğıt 
ya da deriye yapıştırmak suretiyle 
gerçekleştirilen bir süsleme sanatıdır. 
Bu şekilde yapılmış esere 'katıa' veya 
'mukatta' sanatkârına ise 'katı' ve 
'kattaa' denir. Katı' sanatında, kesilip 
çıkartıldıktan sonra başka bir yere 
yapıştırılan kısma "erkek oyma", içi 
oyulmuş kısma ise "dişi oyma" adı verilir.

Sanat tarihçileri katı' sanatının 
Orta Asya'da bir halk sanatı olarak 
doğduğunu ileri sürmektedir. İslam 
dünyasına ilk kâğıt oyma örneklerine 
15. yüzyılda Timurlar ve Akkoyunlular 
döneminde rastlanmaktadır. 

16. yüzyıldan itibaren Safeviler'de ve 
Osmanlılar'da gelişme göstermiştir. 16. 
yüzyılıın Osmanlı münevvlerlerinden 
Gelibolulu Mustafa Ali Efendi'nin 
günümüze kadar gelen "Menâkıb-ı 
Hünerveran" adlı eserinde Herat'lı 
Abdullah Katı’nın kâğıt oyma sanatının 
ilk ve en önemli temsilcisi olduğu bilinir.

Tarihte katı’ sanatının ilk örneklerine 
deri kitap kaplarında ve kap içindeki 
süslemelerinde rastlanmıştır. Daha 
sonra gelişen kitap süsleme sanatları 
içinde mukatta' yazı olarak, el yazması 
eserlerin içinde sayfa veya sayfa kenar 
süsü olarak, minyatür albümlerinde ise 
kenar süsü olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Yine katı levhalarda, şiir albümlerinde, 
hadis ve dua kitaplarında sülüs, nesih ve 
nesta'lik oyma yazı olarak uygulanmıştır.
İlerleyen zamanlarda ise gelişen 
bu üsluptaki çalışmaların farklı 
örnekleri yazı çekmeceleri ve kutu 
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üzerindeki oyma tabiat manzarası 
gibi çalışmalardır. Osmanlıda kâğıt 
oymacılığı en parlak dönemini Kanuni 
Sultan Süleyman döneminde yaşamıştır.

16. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul ve 
Bursa'yı ziyaret eden “Nemçe Krallığı” 
elçilerinden “Lubenau” nun bir katı' 
ustası ile ilgili yazdıkları ilginçtir.  Şehirde 
ona ne getirirseniz getirin tüm bitki, ot 
ve çiçekleri, menekşe, gül ve laleleri, 
yarı bükülmüş yaprak, sap ve kökleriyle 
birlikte renkli kâğıttan kesebilen bir Türk 
var. Bunu o kadar iyi yapardı ki hiçbir 
insan bu kesilmiş kâğıtları bahçelerde, 
tarlalarda yetişmiş ve kurutulmuş 
gerçek bitkilerden ayırt edemezdi”, 
diye bahsettiği kişi Bursalı Fahri olarak 
bilinmektedir. Lubenau'nun Osmanlı 
İmparatorluğunda geçirdiği uzun 
sürede birçok şeyi toplayıp götürdüğü 
ve başka Avrupalı heyetlerin de aynı 
şeyi yaptığını bilmekteyiz. Eserler bugün 
Avrupa'nın değişik ülkelerinde müzeler, 

kütüphaneler ve üniversitelerde 
sergilenmektedirler. Özellikle, Londra 
British Library' de sergilenen eserler 
Osmanlı katı' sanatının ulaştığı kaliteyi 
göstermektedir.

Aynı zamanda Hindistan’da ve Çin’de 
bu sanat oldukça fazla ilgi görmüştür. 
Hatta Çin geleneklerinde damadın 
ailesi geline, kırmızı kâğıttan kesilip 
oyularak yapılan katı' eseri bir tabağa 
yapıştırılarak düğün hediyesi olarak 
verir.             

Katı' Sanatı ile ilgili maalesef yeterli 
kaynak yoktur. 19. yüzyılda kaybolan 
sanatı, tekrar ülkemize kazandıran Ord. 
Prof. Dr. Süheyl Ünver, Celal Arseven ve 
Filiz Çağman’dır diyebiliriz. 
Ülkemizde ise bu tarz süslemelerin en 
önemli örnekleri Topkapı Sarayı Müzesi, 
Arkeoloji Müzesi ve Süleymaniye 
Kütüphanesinde bulunan yazma 
eserlerde yer almaktadır.

GÜLÜZAR ÇEVİK
Aydın Üniversitesi 

Öğretim Görevlisi ve Çini Sanatçısı
glzrakar@hotmail.com
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Sümela 
Manastırı
Trabzon

Trabzon’un Maçka ilçesinin Altındere Köyü 
sınırları içinde, Altındere vadisine hakim 
Karadağ’ın eteklerinde sarp bir kayalık 
üzerine kurulmuş olan Rum Ortodoks 
manastır ve kilise kompleksi, UNESCO “Dünya 
Kültür Mirası Geçici Listesi”nde yer alıyor. 
Vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikte 
dağa yapışmış bir görünüm sergileyen yapı, 
bu konumuyla manastırların şehir dışında, 
ormanlarda, mağara ve su kenarlarında 
kurulma geleneğini sürdürmüştür. Tam adı 
Panagia Sumela (Sümela Meryemi) veya 
Theotokos Sumela.  Ancak “Meryem Ana” 
diye de biliniyor. Meryem Ana adına kurulan 
manastırın "Sümela" adını, Yunancada 
"siyah" anlamına gelen "melas" sözcüğünden 
aldığı söylenmektedir. Bu ismin manastırın 
kurulduğu koyu renkli Karadağlar’dan 
geldiği düşünülmekte ise de Sümela kelimesi 
buradaki Meryem tasvirinin siyah rengine 
bağlanabilmektedir.

Sümela Manastırı'nın Tarihi
Rivayete göre Bizans İmparatoru 
I.Theodosius zamanında (375-395) Atina’dan 
gelen Barnabas ve Sophronios isimli iki rahip 
tarafından küçük bir kilise olarak kurulmuştur. 
6'ncı yüzyılda İmparator Justinianus’un 
isteği üzerine onarılarak genişletilmiş 
ve generallerinden Belisarios tarafından 
tamir edilip büyütülerek manastır haline 
getirilmiştir. 

Sümela sadece bir dönemde inşa edilmiş 
muazzam bir kompleks değildir. Pek çok 
manastır inşasında uygulanan yöntem 
Sümela’da da tatbik edilmiş, zaman içinde 
ihtiyaç duyuldukça yeni kısımlar inşa edilerek 
manastır kompleksine eklemlenmiştir. Bu 
nedenle, kurulduğu günden terk edildiği 
tarih olan 1923 yılına kadar, yaklaşık bin altı 

yüz yılı aşkın bir süre içerisinde Sümela’da 
inşa ve yapım çalışmaları bir seyir izlemiştir. 
Manastır kompleksinin ve içerisini süsleyen 
fresklerin birbirinden farklı dönemlerde 
yapıldıkları; mimari, boyama üslubu, taş 
işçiliği ve yerleşim tarzlarında açıkça görülür. 
İlk kurulduğu yıllarda, bugün kartpostalları 
süsleyen ortaçağ şatosu niteliğindeki 
muazzam ön cephe, manastır bölümü yoktu 
ve daha çok kaya yüzeyindeki oyuklara inşa 
edilmiş keşiş hücreleri manastır kompleksini 
oluşturmuştur.

Sümela Manastırı’nın şimdiki durumuyla 
varlığını 13. yüzyıldan itibaren sürdürdüğü 
bilinmektedir. 1204 tarihinde kurulan 
Trabzon Komnenosları Prensliği’nden III. 
Alexios (1349-1390) zamanında manastırın 
önemi artmış ve fermanlarla gelir 
sağlanmıştır. III. Alexios’un oğlu III. Manuel ve 
sonraki prensler döneminde de Sümela yeni 
fermanlarla zenginleştirilmiştir.

Doğu Karadeniz kıyılarının Türk 
egemenliğine girmesini takiben, Osmanlı 
padişahları pek çok manastırda olduğu gibi 
Sümela’nın da haklarını korumuşlar, bazı 
imtiyazlar vermişler ve çok sayıda hediye 
göndermişlerdir. 

Sümela Manastırı’nın 18. yüzyılda birçok 
bölümü yenilenmiş, bazı duvarlar fresklerle 
süslenmiştir. 19. yüzyılda büyük binaların 
ilave edilmesiyle manastır muhteşem bir 
görünüm kazanmış, en zengin ve parlak 
dönemini yaşamıştır.  Bu dönemde son 
şeklini alan manastır pek çok yabancı 
seyyahın ziyaret ettiği, yazılarına konu ettiği 
bir yer haline gelmiştir. Trabzon’un 1916-1918 
yılları arasındaki Rus işgali sırasında manastıra 
el konulmuş, 1923'ten sonra tamamıyla 
boşaltılmıştır.

Tarihi, konumu, mimarisi, içindeki şapellerinde konularını İncil’den 
alan çok sayıda önemli fresklerin olması ve görkemi ile büyük bir 
ziyaretçi kitlesine sahip olan Sümela Manastırı’nın uzun bir tadilat 
sonrası 28 Temmuz’da ikinci kısmı da ziyarete açıldı. Bu sayımızda 

siz değerli okuyucularımıza Sümela’yı tanıtalım istedik…
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Sümela Manastırı’nın başlıca bölümleri; ana 
kaya kilisesi, birkaç şapel, mutfak, öğrenci 
odaları, misafirhane, kütüphane, yiyeceklerin 
depolandığı kilerler, tuvalet olarak kullanılan 
bölümler ile suyunun kutsal olduğuna 
inanılan ayazmadır. Bu yapılar topluluğu 
oldukça geniş bir alan üzerine inşa edilmiştir. 
Toplam 72 odaya sahiptir. Manastırın 
girişinde su getirdiği anlaşılan büyük su 
kemeri yamaca yaslanmış durumdadır. 
Çok gözlü olan bu kemerin bugün büyük 
bölümü yıkılmıştır. 2015 yılından itibaren 
yapılan çalışmalarda “Cennet ve Cehennem” 
ve “Ölüm ve Yaşam” tasvirli fresklerin olduğu 
gizli geçitle ulaşılan bir şapelin yanı sıra, 
“Çile Odası” ve ileri karakol görevi yapan 
“Gözetleme Şapeli” de ortaya çıkarıldı.

Dar uzun bir merdivenle manastırın ana 
girişine ulaşılmaktadır. Giriş kapısının yanında 
muhafız odaları bulunmaktadır. Buradan 
bir merdivenle iç avluya inilmektedir. 

Solda, manastırın esasını teşkil eden ve 
kilise haline getirilen mağaranın önünde 
çeşitli manastır binaları bulunmaktadır. 
Sağ tarafta kütüphane yer almaktadır. Yine 
sağda yamacın ön yüzünü kaplayan büyük 
balkonlu bölüm keşiş odaları ve misafir 
odaları olarak kullanılmıştır ve 1860 yılına 
tarihlenmektedir. Avlunun etrafındaki 
binalarda odalardaki dolapları, hücreleri, 
ocakları ile Türk sanatının etkileri de 
görülmektedir.

Manastırın ana ünitesini meydana getiren 
kaya kilisesinin ve ona bitişik şapelin iç ve 
dış duvarları fresklerle donatılmıştır. Kaya 
kilisesinin içinde avluya bakan duvarda 
III. Alexios dönemine ait fresklerin varlığı 
tespit edilmiştir. Şapeldeki freskler ise 18'inci 
yüzyılın başlarına tarihlenmektedir ve üç ayrı 
devirde yapılan üç tabaka görülmektedir. En 
alt tabakanın freskleri daha üstün niteliktedir.
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Sümela Manastırı’nda yer yer sökülerek 
alınmış olan ve oldukça harap bir görünüm 
taşıyan fresklerde işlenen başlıca konular 
İncil’den alınmış sahneler, Hz. İsa ve Meryem 
Ana’nın hayatı ile ilgili tasvirlerdir.

Manastır, 1930’lu yıllarda çıkan bir yangında 
büyük bölümü tahrip olmuşsa da, mevcut 
görünümü ile bile ziyaretçilerini kendisine 
hayran bırakmaya devam etti.  2015 yılında 
Kültür ve Turizm Bakanlığı çok kapsamlı bir 
çalışmaya başladı. Manastırda dört yıl süren 
bakım ve temizleme çalışmaları yapıldıktan 
sonra birinci avluya kadar olan ilk kısmı 
25 Mayıs 2019’da bir ay ziyarete açık kaldı. 
Tekrar kapatılarak çalışmalara devam edilen 
manastırın ikinci etabı 28 Temmuz 2020'de 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferans 
sistemi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy'un da Sümela Manastırı'ndan 
katılımıyla açıldı. Manastırın ve ziyaretçilerin 
düşen kayalardan zarar görmemesi için 
kaya ıslahı, temizlemesi, sağlamlaştırılması 
çalışması yapılmıştı. Halen kayaların çelik 

ağlarla örülerek korumaya alınması çalışması 
ve dış fresklerin temizlemesi de bir yandan 
devam ediyor.   
           
Manastır Bölümlerinin İnşa Süreci
1. Dönem 386-1360: Manastırın kuruluş 
tarihi olan 386 ve 1360 yılları arasında geçen 
1000 yıllık dönemde ilk olarak mağara 
tapınak ve sonrasında B bölümünde yer 
alan keşiş hücrelerinin inşa edildiği tahmin 
edilmektedir.
2. Dönem 1360: Manastırın resmi kuruluş 
tarihi olan 1360’da (III. Alexios dönemi) ana 
siluette görünen manastır binasının bir kısmı 
inşa edilmiştir.
3. Dönem 1710: 1710’da manastırın 
fresklerinde ve bazı binalarında önemli 
restorasyonlar yapılmıştır. Günümüzde 
mağara tapınağın doğu duvarına dışarı 
çıkıntılı şekilde inşa edilmiş küçük şapel de 
bu yıllarda eklenmiştir.
4. Dönem 1839-1861: 19. yüzyılda manastırı 
ziyaret eden seyyahların tasvirlerinden yola 
çıkarak, bugünkü kütüphane ve muhafız 
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Kaynak:  Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 
Sumela.gov.tr
Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ümit ŞENER

Gazeteci-Yazar

odalarının bulunduğu yerlerde ahşap 
teras evlerinin varlığı tespit edilmiştir. Su 
kemerlerinin de yine 19. yüzyılda Sultan 
Abdülmecit döneminde (1839-1861) 
eklendiği düşünülmektedir. Kutsal Ayazma 
ve Çan Kulesi’nin de bu yıllarda eklendiği 
düşünülmektedir.
5. Dönem 1860: 1860’da; yıkılmış olan 
ahşap teras evlerinin yerine kütüphane 
binası, görevli odalarının bulunduğu 
binalar ve öğrenci odaları eklenmiş, 
ana siluette görünen manastır binasına 
eklemeler yapılmış kısmen bugünkü halini 
almıştır. Manastıra girişin sağlandığı ahşap 
basamaklar da bu yıllarda kaldırılmış, yerine 
bugünkü taş basamaklar eklenmiştir.
6. Dönem 1914-1916: 1903 yılında çekilmiş 
fotoğraflarla, manastırın keşişler tarafından 
terk edildikten hemen sonrasında (1923 
sonrası) çekilen fotoğraflar kıyaslandığında; 
1860’da eklemeler yapılmış olan manastır 
binasının güney ucunda yer alan öğrenci 
odalarının bulunduğu kısma toplam 3 
odadan oluşan 2 kat, hemen yanında 

misafir odalarının bulunduğu kısma da 4 
odadan oluşan bir katın daha eklendiği 
tespit edilmiştir. (Eklenen bu katların, 
Rusların Trabzon’u işgali sırasında (1914-
1916) eklendiği düşünülmektedir.) Tüm 
bu eklentilerle birlikte manastır son halini 
almıştır.

Sümela Manastırı, 1972 yılında Kültür 
ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma 
kapsamına alındı. İlk kez 1986’da resmen 
ziyarete açıldı.

Sümela Manastırı Ziyaret Saatleri Yaz 
Dönemi: 09.00-19.00  1 Nisan - 1 
Ekim
Sümela Manastırı Ziyaret 
Saatleri Kış Dönemi: 08.00-16.00  
1 Ekim - 1 Nisan
Pazartesi Günleri Kapalıdır. 
Giriş ücreti: 10 TL
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Tarihte Bu Ay
Eylül

01 Eylül 1939

02 Eylül 1994

06 Eylül 2015

06 Eylül 1556

07 Eylül 1946

07 Eylül 2017

11 Eylül 2001

12 Eylül 1980

16 Eylül 1931

16 Eylül 1961

17 Eylül 1961

18 Eylül 1890

22 Eylül 1980

28 Eylül 1538

Almanya, Polonya’ya saldırdı ve II. Dünya Savaşı başladı.

Halterci Naim Süleymanoğlu'na, Uluslararası Olimpiyat 
Komitesince ''Yüzyılın En Güçlü Sporcusu Ödülü'' verildi.

PKK, Dağlıca'da düzenlediği saldırıda 16 askerimizi şehit etti. 
Olayda altı askerimiz de yaralandı.

Kanuni Sultan Süleyman (71), Zigetvar'da geçirdiği bir 
rahatsızlık neticesi hayatını kaybetti. Mezarı İstanbul 
Süleymaniye Cami'ndedir.

Türkiye'de ilk büyük devalüasyon yapıldı. 1.83 TL olan ABD 
Doları'nın fiyatı, yüzde 54 artırılarak 2.83 TL'ye çıkarıldı.

Türkiye'nin ilk kadın bakanı Prof. Dr. Türkan Akyol (89) 
hayatını kaybetti. Türkan Akyol, 1971'de Türkiye'nin ilk kadın 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak göreve getirildi.

ABD'de İkiz Kulelere ve Pentagon'a terör saldırısı: 3 bine 
yakın insanın öldüğü iddia edildi.

Genelkurmay Başkanı Kenan Evren liderliğinde askeri 
darbe yapıldı. Sıkıyönetim ilan edildi. Kenan Evren devlet 
başkanı oldu.

Libya direnişinin lideri Ömer Muhtar (69), İtalyan 
sömürgecileri tarafından idam edildi.

İdama mahkûm edilen Adnan Menderes hükümetinin 
Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu (51) ve Maliye Bakanı 
Hasan Polatkan (46)'ın idam cezaları İmralı adasında infaz 
edildi.

Demokrat Parti (DP) lideri ve Başbakan Adnan Menderes 
(62)'in idam cezası infaz edildi.

Japonya'yı ziyaret dönüşü Japonya kara sularında bulunan 
Kuşimoto açıklarında tayfuna yakalanan Amiral Osman 
Bey komutasındaki Ertuğrul Fırkateyni kayalıklara 
çarparak battı. 69 denizci kurtarılabildi. (Bazı çalışmalarda 
Ertuğrul’un mevcudu 61 subay ve memur, 548 er ve erbaş 
olmak üzere toplam 609 kişi olarak belirtiliyor.)

İran-Irak Savaşı başladı. 8 yıl sürdü. Bir milyona yakın 
insan hayatını kaybetti.

Preveze Deniz Zaferi, Barbaros Hayrettin Paşa 
komutasındaki Osmanlı Donanması, Amiral AndreaDoria 
komutasındaki Haçlı Donanması'nı imha etti.

02 Eylü
l 1994

17 Eylü
l 1961

28 Eylül 1538

11 Eylül 2001








