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Sevgili Çekmeköy2023 Okurları,
Kültür-sanat, edebiyat, spor ve gezi yazıları alanında 
uzman ve saygın kişilerin yazılarıyla yayın hayatına devam 
eden Çekmeköy2023 dergimiz hayatın içinden bir dergi 
olmaya devam ediyor. Çekmeköy2023 dergimiz yerel bir 
belediyenin çıkarmış olduğu bir dergi olmasına rağmen 
Türkiye genelinde yüzlerce noktaya ulaşması sağlanarak 
ulusal bir yayın kimliği kazanmaktadır. Bu sayede 
Çekmeköy2023 aracılığıyla yüz yüze tanışmadığımız 
binlerce vatandaşımızla bir gönül bağı kurduk.

Değerli Okurlar,
Sesinizi milyonlara duyurmak için farklı yayım organları 
bulunmaktadır. Dergiler bu yayım organları içinde güçlü 
yayın faaliyetleri yapabileceğiniz bir seçenektir. Yakın 
dönemde yaşanan teknolojik gelişmeler dergiciliğin 
de değişmesine ve dönüşmesine sebep oldu. Buna 
bağlı olarak dergilerin hazırlanması ve konuları işleyiş 
şeklinde de büyük farklılıklar gözlemlenmektedir. 
İnternet, hayatımızda her şeyi kolaylaştırdığı gibi 
dergilere erişim imkânını da kolaylaştırdı. Bunun yanı 
sıra dergiler artık basılı olarak değil internet üzerinden 
okunabilecek duruma da gelmiştir. Özenle hazırladığımız 
Çekmeköy2023 dergimizi de online olarak takip etme 
imkanına sahipsiniz. Dergimiz alanında uzman bir ekibin 
dayanışması ve yoğun çalışmalarıyla yayın hayatına 
devam etmektedir. 

Sevgili Okurlar
“Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır” sözü 
bizlere bir düstur olmalıdır. Yaptığımız iş ne olursa olsun 
her zaman en iyiyi, en güzeli ve en yararlı olanı yapmak 
için çalışmalıyız.

Gençlerimizi emanet ettiğimiz, geleceğimizi şekillendiren 
kıymetli eğitimcilerimizin 24 Kasım Öğretmenler 
Günü’nü kutlar, bütün öğretmenlerimize esenlikler 
dilerim. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefat 
yıldönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyorum.

Ahmet POYRAZ
Belediye Başkanı
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alıntı yapılabilir.
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TEK MİLLET İKİ DEVLET

Değerli okurlar,
Yeni bir sayı ile karşınızdayız. Çekmeköy 2023 dergisi sizler için 
gündemi takip ederek insana dair, kültür sanata dair yazılar 
hazırlayıp beğeninize sunuyor. Yazdığımız her yazı, her çalışma, 
her röportaj; bilinçli, kültürlü birer birey olmak adına atılmış 
adımlardır. Bizi biz yapan unsurlardır; kültür, sanat, müzik ve 
resim. Bu nedenledir ki ülkeler ve medeniyetler hakkında dünden 
bugüne aklımızda kalan, hafızamızda yer eden en büyük miraslar 
kültürel miraslardır. Geleceğe güzel miraslar bırakmak istiyoruz. 
İyi filmler, iyi oyunlar, iyi mimari yapılar, güzel şiirler bırakmak 
istiyoruz. Yazdığımız her yazının arkasında bu bilinçle hareket 
etmeye çalışıyoruz.

Değerli dostlar,
Çekmeköy Belediyesi bu yıl Uluslararası Kısa Film Yarışmasının 
dördüncüsünü gerçekleştiriyor. Her yıl zamanın ruhuna uygun 
temaların seçildiği kısa film yarışmasının bu yılki teması 'sağlık' 
olarak belirlendi. Bir virüsün insanlığa ne kadar çok şey öğrettiğini 
gördük bu yıl. Özellikle de sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir 
kez daha idrak ettik. Bu nedenle temanın sağlık olması büyük önem 
arz etmekteydi. Sağlık derken sadece insanın beden sağlığından 
bahsetmiyoruz elbette. Ruh sağlığımızdan, doğa sağlığından, gıda 
sağlığından da bahsediyoruz. 

Değerli okurlar
Bu sayımızda Azerbaycan’a dair yazılar ve röportajlar göreceksiniz. 
Ermenistan’ın Azerbaycan’da yaptığı zulümlere dünya her zaman 
olduğu gibi gözlerini kapatıyor. Bu zulme, bu haksızlığa karşı 
olmak için Azerbaycan hakkında yazılar, röportajlar hazırladık. “Tek 
millet iki devlet” olmak bilinciyle Azerbaycan’ın yanındayız diyoruz. 

Yeni sayıda yeni yazılarda buluşmak ümidiyle… 

@cekmekoy2023

@cekmekoy2023dergisi

facebook.com/Cekmekoy2023

cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr
cekmekoy2023.com
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Tophane’nín íncísí

Nusretíye 
Camíí
Z

arif duruşu ile 
insanı kendisine 
hayran bırakan, 
modern mimarisi 
ile göz kamaştıran, 

görenlerde hayret uyandıran 
bir cami; Nusretiye Camii. 
Yanından geçerken tekrar 
tekrar dönüp baktığımız, 
zarafeti ile bizi mest eden bir 
yapıt. Boğazın serin sularında 
adeta bir kuğu misali duruşu 
ile bize göz kırpan camii, halk 
arasında “Tophane Camii” 
olarak anılıyor. Bu nadide 
eser 19. yüzyılda inşa edilmiş 
selatin camiidir. Selatin camii 
hükümdarlar tarafından 
yaptırılan camilere verilen 
isimdir. 
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NEDEN ‘’NUSRETİYE’’
II. Mahmut, saltanat kayığı ile Tophane 
İskelesi'ne çıkıp yere serilmiş değerli 
kumaşların üzerinde at sırtında 
ilerleyerek camiye gelerek açılışı yaptı. 
Açılış töreninde topçu birliklerini 
selamlayıp yeniçerileri selamlamadığı 
görülen II. Mahmut’un birkaç ay sonra 

yeniçeri ocağını kaldırması üzerine 
yeniçerilere karşı kazandığı zaferin 
anısına camiye “Nusretiye” denilmeye 
başlandığı söylenir. Nusret; zafer 
anlamına gelmektedir, bizler de bu 
olaydan yola çıkarak Nusretiye Camii 
için II. Mahmut’ un zafer nişanesidir 
diyebiliriz. 

5

Köşe Yazısı



6

Köşe Yazısı



ELİF NUR AKBULAT
Açık Fikir Platformu

Düzce Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği

Bir diğer  rivayete göre Caminin 
adının yangın yerindekilere yapılan 
yardımlardan ötürü “Nusretiye” 
olduğu düşünülmektedir.

TARİHÇE
18. yüzyılın sonlarında Tophane 
yakınlarında Sultan III. Selim'in 
yaptırdığı “Arabacılar Kışlası 
Camii” bulunmaktaydı. Ahşap 
cami, 24 Şubat 1823'teki 
Firuzağa yangınında yanıp kül 
oldu. Sultan II. Mahmut 1823'te 
yanan caminin yerine yeni bir 
caminin inşaatını başlattı. Yeni bir 
askeri teşkilat kurmakta olan II. 
Mahmut, caminin yapımını askeri 
binalarla birlikte başlatmıştı. Bu 
nedenle vakıf binalarla değil, top 
dökümhanesinin önüne inşa edilen 
çeşitli askeri yapılarla çevrilendi. 
Vakıf yapıları yerine etrafındaki 
Tophane-i Amire ve Tophane Kışlası 
ile bir bütünlük gösteren camii, bu 
özelliği ile eski külliyelerden ayrılır. 
Caminin mimarlığını Osmanlı'ya 
sonradan saraylar, köşkler 
inşa edecek Balyan ailesinin 
ilk kuşağından Meremetçi Bali 
Kalfa'nın oğlu Krikor Amira Balyan 
üstlenmişti. İnşaat üç yıl sürdü ve 8 
Nisan 1826'da II. Mahmut’ un teşrifi 
ile ibadete açıldı.

MİMARİSİ
Görkemli bir kapıdan giriş yapılan 
camide bizi Yesarizade Mustafa 
İzzet Efendi’nin sözleri karşılar. 
Oldukça yüksek bir kaide üzerine 
kurulmuş olan camii, tek kubbelidir. 
Çok ince ve yivli olan ikişer şerefeli 
iki minareye sahiptir. İçeriye adım 
attığınızda yüreğinizde oluşan 
huzurun sebebi, camiin yüksek 
kubbesi ve pencereleridir. Türk 
usulü camilerden farklı olarak, 

barok üslubuyla dizayn edilmiştir. 
Doğu ve batı yakasındaki çıkıntılı 
yapı, hünkâr kasrıdır. Hünkâr 
mahfilindeki kafes, pirinç dökme ve 
altın yaldızlıdır. Hünkâr Kasrına son 
cemaat bölümündeki odalardan 
ve dış yan revaklardan da girişler 
verilmiştir. Sultan girişi ise, denize 
bakan güney cephededir. Hünkâr 
Kasrının duvarları renkli bitki 
motifleriyle süslenmiş ve kemerli 
kapısında Hattat Mustafa Rakım’ın 
yazdığı Nebe (Amme) Suresi yer 
alır. Caminin içini çevreleyen Amme 
Suresi de Mustafa Rakım Efendi’ye 
aittir. Camide Recai Şakir Efendi’ye 
ait hat eserleri de görülür.
Şadırvan avlusu caminin sol 
yanında bulunur. 10 sütun üzerine 
oturan kubbeli bir şadırvanı vardır. 
Değişik üslûba sahip bu şadırvan 
külâhının tepesinde güneş ışınları 
biçiminde başka hiçbir şadırvanda 
olmayan bir alem bulunuyordu. 
1855-1860 yıllarına doğru çekilen 
bir fotoğrafta görülen bu alem 
bugün yerinde yoktur. Çok zengin 
iç ve dış süslemeleri olan camide, 
yazılar dışındaki süslemeler, Türk 
motifleri içermez. Avrupa’nın barok 
ve ampir üslûplarının karma bir 
şekilde uygulandığı görülür.
Avluda muvakkithane ve sebil 
olmak üzere iki yapı daha bulunur. 
Eskiden caddenin karşısında, kışla 
kapısı yanında bulunan yapılar, 
bugünkü yerlerine sonradan 
taşınmıştır. Caminin mimarisi ve dış 
süslemesine uygun biçimde tam 
önüne II. Abdülhamid tarafından 
1901’de İtalyan mimarı Raimondo 
D'Aronco’ya çeşme yaptırılmıştır. 
Söz konusu çeşme, 1956’da 
yerinden sökülerek Maçka’da 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
binasının karşısında kurulmuştur.
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Dünyaya Türk’ün Gücünü
Bir Kez Daha Hatırlatan,

Azerbaycan Halk Kahramanı 

Mübariz
İBRAHİMOV
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Yıl 2010, bütün dünya basınına bir Türk hâkim oldu. Adı 
Mübariz İbrahimov… Tek başına bir sınır karakoluna 

saldıran bu yiğit, daha sonra Azerbaycan Halk 
Kahramanı olarak ilan edildi. 

Mübariz İbrahimov 
Kimdir?
7 Şubat 1988 yılında, Aliabad kentinde 
doğan Mübariz, 1994 yılında ilköğretim 
eğitimini Şehit M. Piriyev İlkokulunda 
almaya başladı. Düzenli, sessiz, sakin 
bir çocuktu. İri cüssesi o zaman bile 
belli ediyordu kendini. Zor durumdaki 
arkadaşlarına yardım eden, sorunsuz ve 
sessiz bir çocuktu. 

2005 yılında lise eğitimini de tamamlayan 
Mübariz, 2007 yılında her Türk erkeği gibi 
askerlik görevine başladı. Azerbaycan 
İçişleri Bakanlığına bağlı olan Özel 
Kuvvetler Birliği’nde görev alan Mübariz, 
cevval, cesur ve iyi eğitim almış bir 
asker olarak askerliğini tamamladı. Bu 
zamana kadar sıradan olan Mübariz’in 
hayatında hayalleri ve hayat mücadelesi 
vardı. Ancak Mübariz, geçmişte halkının 
uğradığı haksızlıkları hazmedemeyen, aşırı 
milliyetçi bir delikanlı idi. 

Askerlik sonrasında memleketinde bazı 
işlerde çalıştı. Ama onun alın yazısında 
bambaşka şeyler vardı. Belki bilerek
belki de bilmeden 2009 yılında yeniden 
kadrolu asker olmak için orduya başvuru 
yaptı. Askerliği esnasında aldığı başarılar, 
iri ve güçlü bedeni ile anında orduya 
kabul edildi. Kısa bir eğitimin ardından 
görev yerleri için dağıtım başladı. Mübariz 
İbrahimov gönüllü olarak sınır karakolunu 
istedi. İstediği de oldu. 2019 yılının 
Ağustos ayında Astsubay Çavuş olarak 
görevlendirildi. 

Mübariz İbrahimov’u O 
Saldırıyı Yapmaya İten 
Neydi?
Görevinde sorunsuz çalışan, üstlerine 
saygılı, sessiz sakin bir yapısı vardı 
Mübariz’in. Hiç kimse ondan böylesine bir 
davranış beklemiyordu. Belki savaş olsa, 
en önde giderdi, bunu herkes biliyordu 
ama böylesi bir davranış, bile bile ölüme 
gitmekten başka bir şey değildi. Peki, 
İbrahimov’u bu ruh haline sokan, bu 
derece gözünü karartan duyguların 
kaynağı ne idi?

Burada tarihin sayfalarını biraz geri almak 
gerekiyor. İlk olaylar 19. yy başlarına 
dayanıyordu. O dönemde Karabağ bir 
Hanlık idi. Karabağ Hanlığında 10 bin 
kadar Ermeni kökenli insan yaşardı. 
1828 yıllarında, Rusya ve İran savaşında, 
İran’ın yenilgisi ile Türkmençay Anlaşması 
imzalandı. Bu anlaşma ile Azerbaycan 
topraklarının kuzey ve güney olarak 
ikiye bölünmesi söz konusu oldu. Bu 
anlaşmanın 15. maddesi gereği, İran’da 
mağdur kalan 40 bin kadar Ermeni’nin 
Azerbaycan’a göç etmesine izin verilmişti. 
Bu Ermeniler Karabağ, Erivan ve Nahcivan 
topraklarına yerleşmeye başladılar. 

Tam bu dönemde 1828-1829 Osmanlı – 
Rus Savaşı da biterken, Edirne Antlaşması 
imlandı. Osmanlı İmparatorluğunda azınlık 
olarak yaşayan yaklaşık 85 bin Ermeni 
de Azerbaycan’a göç ettirildi. Anlaşmaya 
uyan Ermeniler bu şekilde Azerbaycan’ın 
bahsedilen alanlarına gelerek 135 bin gibi 
ciddi bir nüfusa ulaştılar. 
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Tarih boyunca, hangi topraklarda 
yaşarlarsa yaşasınlar Ermenilerin Ruslara 
bir bağlılığı vardı. 21 Mart 1928 tarihinde, 
Rus Çarı I.Nikolay; üstün hizmet ve bağlılık 
gösteren Ermenilere Nahcivan ve Karabağ 
bölgelerinde vilayet kurmalarına izin 
verildi. Azerbaycan bu durumda çok 
çaresiz ve aciz kaldı. 

Takvimler 1945 yılını gösterdiğinde ise 
Zengezur bölgesi Rusya tarafından, 
Ermenilere verildi. Bu bölge Türkiye – 
Nahcivan – Azerbaycan arasında kalan 
kara bağlantısı idi. Böylece bu bağlantı 
da ortadan kaldırılarak, Türk köklerinin 
uzaklaştırılma işlemi başarılmış oldu.

Ermeni topraklarında bugün bile 29 
tane Rus üssü bulunmaktadır. Bu 
üslerden birisi de Zengezur bölgesinde 
yer almaktadır. Rusya bu askeri üsler ve 
davranışlar ile Ermenileri, Türk ve Azerilere 
karşı koruduğunu açık ve net olarak 
göstermektedir. 

26 Şubat 1992 Hocalı Soykırımı’nı yapan 
Ermenistan’a o gün Rus 366. Motorize 
Piyade Alayı destek vermiştir. Asker ve 
silah desteği sağlayan Ruslar, Ermeniler 
ile birlikte Hocalı kasabasını basarak, 83 
çocuk, 70 yaşlı ve 106 kadını katlettiği 
kayıtlara geçmiştir. Resmi rakamlara göre 
11.356 nüfusu olan kasabada o gece 1.300 
sivil öldürülmüştür. 

Bu ölümlerin hiçbiri normal ölümler 
değildir. Katliam sonrası yapılan 
incelemelerde,  bazılarının yakıldığı, 
bazılarının gözlerinin oyulduğu, 
kulaklarının, burunlarının ve çeşitli 
organlarının kesilerek katledildikleri 
belirlenmiştir. Elbette bunlar ilk etapta 
Rusya tarafından örtülmek istenmiş ancak, 
1992 yılı Mart ayında Rus ordusundan 
firar eden ve baskına katılan 3 askerin 

beyanları üzerine ortaya çıkmıştır. Ayrıca, 
katliama şahit olan Daud Kheyriyan 
adında bir Ermeni gazeteci de daha sonra 
açıklamalar yapmıştır. Beyrut’ta yayınlanan 
For The Sake Of Cross (Haçın hatırı içi) 
kitabında, o gece 100 kadar kişi ile birlikte 
yakılan, 10 yaşındaki kızı unutmadığından 
bahsetmiştir. 

Bu olayların ardından Türkiye bu zulme 
sessiz kalmamak adına adım atma kararı 
aldı. Tüm dünya Ermeni yanlısı tavırlarını 
sürdürürken, Türkiye’nin olaya müdahil 
olmaması için Ermenilerin durmalarını 
ve geri çekilmelerini istemişlerdir. Bişkek 
Ateşkes Anlaşması ile de belirlenen bu 
durum, Azerbaycan topraklarında %20 
kayıp verilmesi ile noktalanmıştır. Bu 
işgalin ardından, gördükleri baskılara 
dayanamayan yaklaşık 1 milyon 
Azerbaycan Türk’ü, topraklarını terk etmek 
zorunda kalmış ve mülteci durumuna 
düşmüştür. 

Tüm bunlar Azerbaycan halkının 
akıllarında, kulaklarında ve 
yüreklerinde yara olarak kalmıştı. 
Mübariz de atalarından, dedelerinden, 
öğretmenlerinden ve yaşayanların 
şahitliklerinden bunları duyarak büyüdü. 
Şimdi elinde silahı vardı ve ne yapması 
gerektiğini, yüreğini neyin soğutacağını 
artık biliyordu.

Mübariz İbrahimov 
Neden Tek Başına 
Birliğe Saldırı 
Düzenledi?
Kendi halinde bir insan olan Mübariz, 
Azerbaycan Türklerinin gördükleri 
eziyetleri çok iyi biliyordu. Topraklarının 
zorla işgal edildiğini, vatanın 
parçalandığını, Türkiye ile bağlarının, 
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köklerinin koparılmaya çalışıldığının 
farkındaydı. Tüm eziyetler, tüm 
adaletsizlikler, bütün Türk gençleri gibi 
onun da içinde inanılmaz bir birikim 
yapmıştı. Bir savaş olsa, ilk o koşardı 
ama artık savaş için beklemeye gerek 
görmüyordu. 

2010 yılının Haziran ayının 19’unu 20 
ye bağlayan gece… Mübariz önce bir 
mektup yazdı! 
“Canım babam ve anam. Bana sakın 
darılmayın. İnşallah cennette buluşacağız. 
Benim için bol bol dua edin. Vatanımın 
zor günlerine artık kalbim dayanmıyor. 
Allah rızası için bunu yapmalıyım. En 
azından kalbim biraz sakinleşir. Şehit olana 
kadar bu şerefsizlerin üzerine gideceğim. 
Şehit olursam ağlamayın. Aksine sevinin 
o makama yükseldiğim için. Allah’a 
ibadetlerinizi tam olarak gerçekleştirin. 
Çok çok sadaka verin. Seyit torunu olarak 
bunu yapmalıyım. Allah büyüktür. Vatan 
sağ olsun. Oğlunuz Mübariz. Hakkınızı helal 
edin.

Bir veda, bir yiğitlik selamı, bir de bile 
bile ölüme gitmenin izlerini taşıyan bu 
mektup, onu bulamayan komutanları 
tarafından, ertesi gün bulunabildi. 

O gece, tüm Azerbaycan tarihi kesinlikle 
gözlerinin önünden geçmişti. Yapılan 
haksızlıklar ve katliamlar, onu canını vatan 
için verme dürtüsü ile doldurdu. Saat 
23.30 olduğunda, silahını, mermilerini 
kuşanarak, 1 km’lik mayınlı bölgede 
korkusuzca ilerledi. Ermenistan sınırındaki 
karakola, tek başına ama bir ordu gibi 
saldırdı. Sınır birliğinde bulunan 45 asker 
ve birkaç üst düzey komutanı imha 
etti. Daha sonra onlardan arta kalan 
mühimmatı kullanarak, destek için gelen 
birlik ile tam 5 saat mücadele etti. O 
sırada da birçok Ermeni askerini öldürdü. 
Resmi rakamların bazılarına göre o gece 

135 Ermeni askeri ve subayı öldürdü. 
Mühimmatı bittiğinde ise süngüsünü 
takarak, bile bile kurşunların üzerine 
atladı. Orada şehadet şerbetine nail oldu. 

Ermenistan Mübariz’in 
Şehit Naaşını Neden İki 
Ay Sonra Verdi?
Çatışmaların ardından Mübariz’in Şehit 
Naaşı Azerbaycanlı yetkililer tarafından 
Ermenistan’dan istendi. Ermeni tarafı 
önceleri cenazenin kendilerinde 
olmadığını beyan ettiler. Ancak, Ermeniler 
tarafından çekilen cenazenin görselleri bir 
Rus sitesinde yayınlanınca hakikat ortaya 
çıktı. Resmi kanallardan yapılan başvurular 
yanıt vermeyince, Azerbaycan Kızılhaç’a 
resmi başvuru yaptı. Ancak bu da sonuç 
vermeyince Azerbaycanlı Şeyhulislam 
ve Kafkas Müslümanları liderlerinden 
Allahşükür Paşazade, Rus kilisesi 
patriklerinden Kirill ile görüşmeler yaptı. 

Yaklaşık iki ay süren bu süreçte, Ermeniler 
cenazeyi vermeyi kabul ettiler. Cenaze 
geldiğinde elleri bağlı, işkence edilmiş bir 
halde idi. Ermeni tarafı belli ki bu yiğidi 
canlı olarak ele geçiremediğinden ve 
verdiği zarardan oldukça rahatsız olmuş, 
ölü bedenine işkence etmişti. Bu nedenle 
de cenazeyi vermekten kaçınmıştı. Haziran 
ayının 20. günü vefat eden Mübariz’in 
cenazesi ancak 8 Kasım 2010 tarihinde 
resmi makamlara teslim edilebilmiştir. 

Cenaze töreninde inanılmaz bir kalabalık 
vardı. Tüm Azeriler cenaze töreninde 
“Hepimiz Mübariziz” diyerek slogan attılar. 
Aynı dönemde Azerbaycan Hükümeti 
yaptığı açıklama ile Mübariz 
İbrahimov’u “Azerbaycan Halk 
Kahramanı” ilan etti.

Ruhun şad olsun...
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K
imsenin kimseyi 
sevmediği ama herkesin 
birbirine katlandığı, 
geçimsizliklerle dolu 
sıkıntılı bir hayat 

yaşamıştı. Hiç arkadaşı olmamıştı. 
Kimseyi sevmemişti. Zaten kimse de 
onu sevmemişti. Çocuk olma fırsatı da 
yoktu onun. Oyun oynamadı. Dizleri hiç 
yara olmadı, kanamadı.
Annesinin dizlerine kendini sığdıramadı. 
Babasının takdirini ise hiç ama hiç 
kazanamadı. Sevgileri yüreğinde 

eritemedi. Görünmez bir çocuktu 
her zaman. Önceleri dikkat çekmek 
için elinden geleni yaptı. Ama bunun 
faydasız olduğunu da zamanla 
anladı. Bir balonun içine üfledi bütün 
umutlarını… Sonra büyüdü. Büyüdü ve 
artık sigaranın dumanına üfledi umuda 
dair tüm kırıntılarını.
****
Kutu yeniden açıldı. Bu sefer beni 
almasını umuyordum ama almadı. 
Kimseyi almadı. Vazgeçmesinin sebebi 
tuvalete birinin girmesiydi.  

HER ŞEY

ELĪNDE 

12

Köşe Yazısı



Gelen kişi çok sert bir biçimde kapıyı 
yumruklamaya başladı. O kadar sert 
vuruyordu ki kapı yerinden çıkacak gibi 
sarsılıyordu. Birden durdu. Bu sefer de 
etraftaki insanlara bağırmaya, onları 
azarlamaya başladı. 
Sözünü bitirdi, konuşmalarına izin 
vermeden kapıdan çıktı ve kapıyı sert 
bir şekilde çarpıp kapattı.
Yeniden kutu açıldı. Bir daha tereddüt 
etti. 
Bu sefer de aramızdan bir tane daha 
almasına bir melodi engel oldu. 
Kapağı kapatıp dışarıdan bakıldığında 
belli olmayacak bir şekilde iç cebine 
yerleştirdi.
-Hoca gitti mi?
Aslında kapı çarpınca hocanın 
gittiğini anlamıştı ama yinede 
kontrol etmek istedi. Sanırım kapının 
diğer tarafındakilere sesleniyordu. 
Dışarıdakilerden de onay alınca kilidi 
yavaşça çevirerek açtı. O kadar yavaş 
adımlarla ilerliyordu ki aklının hala 
bizde olduğu apaçık belliydi. 
Sonunda durdu ve oturdu. Bir süre 
geçtikten sonra tekrar kalktı bu 
kalkışla uğultu azalmış fakat tamamen 
dinmemişti. Ses tamamen kesilene 
kadar ayakta kaldı. Ses tamamen 
kesilince az önce onlara bağıran ses 
tekrar konuşmaya başladı. Önce selam 
verdi sonra oturmaları için eliyle komut 
verdi ve konuşmaya devam etti;
-Bugün ders işlemeyeceğiz. Sizinle 
önemli bir konu hakkında konuşacağım. 

Konumuz sigara. Size şunu söylemek 
istiyorum ki böyle yaşamak zorunda 
değilsiniz. Bir kere başladınız diye 
bir daha bırakamayacaksınız diye 
bir şey yok. Eğer bırakmak isteyip 
bırakamıyorsanız ben varım, Yeşilay var 
yalnız değilsiniz. Yalnız olduğunuz veya 
acı çektiğiniz veya hiçbir şey istediğiniz 
gibi gitmediği için içiyorsanız bu illeti, 
çok yanılıyorsunuz bu şey sizin yaranıza 
merhem olacak bir şey değil.
Aslında anlamamıştım bize bağımlı 
olması kötü bir şey miydi? Öyle bile 
olsa neden bize bağlanıp bir daha 
ayrılamayacağını bildiği halde kendine 
böyle bir kötülük yaptı ki.

***
Kutu yeniden açıldığında kutuya 
birden hava dolmaya başladı. Artık 
orada değildi başka bir yerdi burası. 
Aramızdan bir tanemizi seçip çıkardı 
kutudan.
Önce iki dudağının arasına yerleştirdi. 
Sonra bir şey çıkardı cebinden. Onu 
da biraz evirip çevirdikten sonra yakıp 
dudağına yaklaştırdı. 
Yanmaya başladı. Gözlerimin önünde 
alev alev yanıyordu. Korkmuştum, 
sonumun böyle olmasını istemiyordum. 
***
Üstünü giyinmiş, bizi masanın üstüne 
koymuştu. Önce eline aldı sonra tekrar 
bıraktı. Her halinden karasız olduğu 
belliydi. Azmetti içmedi. Belki de bu 
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seferlikti ama yine de her halinden 
pişman olduğu ortadaydı.
Kapağı açtı ve kapağı aşağıya doğru 
kıvırdı. Dudak hareketlerine bakılırsa 
kaç tane kaldığını saydı. Yüzündeki sinsi 
gülümsemeyle her zamankinden daha 
az içtiği hissine kapıldım.
Bilgisayarına yönelerek bir şeyler yazdı. 
Bilgisayarda biraz uğraştıktan sonra yine 
kendi kendine konuşmaya başladı.
-Hoca haklı.
Kafasını bizim olduğumuz tarafa çevirdi 
ve ilk defa görüyormuş gibi inceledi.
- Gerçekten de siz hiçbir derdime çare 
olmuyorsunuz. 
Bilgisayarda biraz daha uğraştı. Yine 
tereddütlü yüz ifadesi tüm çehresini 
kapladı. Biraz bekledi, düşündü, 
doğruyla yanlışı tarttı ve hızlı el 
hareketleriyle bir numara tuşladı. 
Verdiği karardan vazgeçmekten 
korktuğu belliydi.
-Yeşilay ile mi görüşüyorum? Karşıdan 
gelen sesi dinledikten sonra devam etti.
Bu telefon görüşmesinin hayatımda bir 
dönüm noktası olabileceğini nereden 
bilebilirdi?
O gün şansı vardı ki hemen ona bir 
görüşme ayarladılar. Bu görüşme 
sonunda öncelikle bağımlı olduğunu ve 
bunun da ciddi bir hastalık olduğunu 
kabul etmesi gerektiğini öğrendi.
Bunu kendine itiraf etmesi bile onu bir 
nebze de olsa rahatlatmıştı. Tabii bu 
süreç zor olacaktı, biliyordu. Ama göze 
almıştı. Kararlıydı. Yol boyunca derin 
düşüncelere dalmıştı
İnsan, güzel huylara meyilli olarak 
yaratılıp en iyi-doğru yaşam şekline 
sahip olarak dünyaya gönderilmişti. 
İnsanın özüne yerleştirilen bu huylardan 
en önemlilerinden biri de kişinin 
bağımsız olması değil midir? ‘Bağımlı 
bir kişinin bağımsızlığından söz etmek 
mümkün olur mu hiç’ diye düşündü. İçi 
burkuldu.

Havadaki keskin soğukla içi ürperdi. 
Aklından geçenler hoşuna gitmemişti. 
Eli istemsiz bir şekilde pakete gitti. Tam 
kapağı açacaktı ki birden vazgeçti.
-Bağımsız olmayan insanların güçlü bir 
karakter yapıları olabilir miydi?  
Kendi ayakları üzerinde duramayan, 
kendi başına karar alamayan, hayattan 
daima korkan, silik bir kişilikleri olmaz 
mıydı? Yine içinin burkulduğunu 
hissetmişti. Kendi elleriyle bağımsızlığını 
yok mu edecekti. Bağımlılığa yönelerek 
gönüllü bir mahpus hayatı yaşayacaktı.
Bir şeye bağımlı olmak kendini çıkmaz 
bir sokağa hapsetmekti. “Arada bir 
kullanıyorum” diyerek başlamıştı 
içmeye. İradesine güvenmiş ve 
yanılmıştı. Zevk aldıkça toleransı artmış 
kullandıkça ihtiyacı da fazlalaşmıştı
İkinci gün kutu birçok kez açılıp kapandı 
ama yanan kimse olmadı.
***
Haftalar sonra kendimden tiksinmeye 
başladım. Keşke bu kutudan kurtulup 
kaçabilseydim. Elimde olsa dünyadan 
bütün hemcinslerimi yok ederdim. 
Bizim yüzümüzden insanların ölmesini 
istemiyordum. Bizi dertlerden bir çıkış 
yolu olarak görüyorlar biz ise önce 
onları bağımlı yapıyor sonra ölümlerine 
neden oluyorduk.
O kadar zaman geçmesine rağmen 
kutudan sadece iki tane eksilmişti. 
Son bir haftadır kutuyu evde bırakıyor 
yanına bile almıyordu. 
Masanın üstünde iki haftadır hiç 
ellenmeden duruyorduk. Sevinçliydim. 
Bağımlılıkla tutsak ettiğimiz genç 
sonunda özgürlüğüne kavuşmuştu. 
Yeşilay denilen kurum onu kurtarmıştı. 
Bize doğru geldi. Yanına alacağı her 
halinden belliydi. Beni duysa ona engel 
olurdum, ona yapmamasını söylerdim 
ama hiçbir şey yapamadım. Eline aldı 
ama kapağı açmadan hemen cebine 
koydu. 
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Ceyda Karabul
Açık Fikir Platformu Öğrencisi

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

***
-Hocam! diye seslendi. Ona baktığında 
ise yanına gitti.
-Teşekkür ederim. 
Hoca nedenini anlamaya çalışırken 
cebinden kutuyu çıkardı ve masanın 
üstüne koydu.
Hoca sıkı sıkı sarıldı ona. Daha sonra 
paketi eline aldı. Biraz düşündükten 
sonra bir karar verdi ve hepimizi eline 
aldı bir elin parmakları kadardık. 
Sınıftakilerin meraklı bakışları hepimizin 
kırılması ile birlikte hayrete dönmüştü. 
Hocanın duyduğu memnuniyet sesine 
yansımıştı. Onunla konuşmasına devam 
etti.
Sizler, coşkusu kendi içimizde saklı 
derin ırmaklarsınız. Aşarak geleceğiniz 
yılların sırlarını hayatın derinliklerine 
taşıyacak billur, coşkun ırmaklar… 
Hem biliyor musun genç olmak zor 
bir sanattır. O güne kadar insanın 
biriktirdiği ne varsa hepsini ortaya 
koyup düşünme ve onlara bir biçim 
verme zamanıdır. Bu süreçte içinizde ne 
fırtınalar biriktirir ne coşkun dalgalarla 
boğuşursunuz. Adına yaşam dediğimiz 
bir girdabın içerisinde dolaşıp 
durursunuz. Doğru bildiklerinize 
ulaşmak için çoğu zaman yanlış olanın 
kapısını çalarsınız. Bazen yanlış olanın 
kapısında nefes alarak nefesinizi 
tüketirsiniz. Ham meyveyi yeşertmek 
için dikenlerinizden kurtulmaya 
çalışırsınız. 
Sözlerine ara verdi. Yanıma iyice 
yaklaşarak konuşmasını sürdürdü,
-Çok sevindim. Sen de demek oluyor ki 
dikenlerinden kurtulmaya başlamışsın.
Gökyüzüne baktığında kendini özgür 
hissedebiliyordu artık. Geceleri 
duvarlara hayallerini asmak sigaranın 
dumanında teselli aramak yerine 
gecelerini beyaza çevirip sabrını 
asıyordu. Umutlarını arkasına alıyor ve 
geçmişini siliyordu.

Köşe Yazısı
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İKİ ŞİİR BİR ŞAİR: 

Tokat doğumlu şairimiz lise 
yıllarından itibaren yazının çeşitli 
türlerine ilgi duymuş ve farklı 
alanlarda yetkin eserler vermiştir. 
Babasının mesleği sebebiyle 
ilkokul ve lise dönemini geçirdiği 
Adapazarı’nda, günlük olarak 
yayınlanan Sakarya Olay gazetesinde 
gönüllü olarak muhabirlik yapmıştır. 
Yazı ile münasebeti muhabirlik ile 
başlayan Uçurum, ilerleyen dönemde 
haber metinleri kaleme alarak 
devam etmiştir. Üniversite yıllarında 
yazı ile ilişkisi şiir, öykü ve deneme 
üzerinde yoğunlaşmıştır. Yazarların 
ilk çıkış alanı olarak dergilere 

yönelmesi gerektiği, yazarın kabulü 
için dergilerde olması gerektiği ve 
edebiyatın gelişmesi için dergilerin 
büyük rol oynadığına inanan Uçurum, 
ilk yazılarından günümüze kadar 
dergilerle sıkı ilişkiler içinde olmuştur. 
1996 yılında Martı, 2000 yılından 
itibaren Yitik Düşler dergilerinin yayın 
kadrosunda bulunmuştur. Polemik, 
Tasfiye gibi dergilerde görev alan 
Uçurum, aynı zamanda ulusal ve yerel 
birçok gazetede günlük köşe yazıları 
ile yazı hayatına devam etmiştir. 
Dijital yayın yapan dünyabizim 
internet sitesinde yazıları ve Milat 
Gazetesinde köşe yazıları yazmaya 

MUSTAFA 
UÇURUM
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devam etmektedir. Türkiye Yazarlar 
Birliği Yıllığının dergiler bölümünü 
yayına hazırlayan Uçurum, Türkiye’de 
yayınlanan çeşitli dergileri aylık olarak 
tarayarak değerlendirme yazıları 
hazırlamaktadır. Yerel ve ulusal 
birçok derginin ilgililerine tanıtılması 
için önemli bir çaba ve özen içinde 
yazılar hazırlamaktadır. Aynı zamanda 
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği 
Tokat Şube Başkanlığı görevini de 
yürütmektedir. 

Çerağ Dergisinin Nisan 1996 sayısında 
yayınlanan ilk şiirinden itibaren birçok 
dergide şiir, öykü, deneme, tanıtım 

yazıları kaleme almıştır. İlk kitabı 
Tenhalayın Kalbimi, 2006 yılında 
yayınlanmıştır. Bundan yedi yıl sonra, 
2013 yılında Dünya Telaşı isimli ikinci 
şiir kitabını yayınlar. Bu kitapları 2015 
yılında Konuştukça Memleket takip 
eder. Şiirlerinde çoğunlukla uzun ve 
bütünlüklü dize yapısını benimseyen 
şair, kapalı ve yoğun imgeler yerine 
günlük konuşma dili rahatlığı içinde 
şiirler kurduğu görülür. Tokat’ta 
yaşayan şair için, uzak olmak, 
merkezin dışında olmak bir imkan 
alanı oluşturur. Dışarıdan bakan bir 
gözle olayları izlediği ancak bigane 
kalmadığı, şiirinde 
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Eserleri;
Şiir:
Tenhalayın Kalbimi

İlk Kitap Yayınları, 2006

Dünya Telaşı

Sütun Yayınları, 2013

Konuştukça Memleket

Okur Kitaplığı, 2015

Öykü:
Kalbime Takılan Uçurtma
MGV Yayınları, 2017
Uçurumda Bir Gömü
Şule Yayınları, 2020
  
Çocuk Kitapları:
Fedakâr Dost
Kayalıpark Yayınları, 2013
Çocuklar Çocukluğunu Bilsin 
Hepsi Çocuk Yayınları, 2014 

Hatıra:
Irmaklarla Büyüyen Çocuk  
Kayalıpark Yayınları, 2017

Deneme:
Esmerliğime Bakma
Sütun Yayınları, 2009
Deneme Çekimi
MGV Yayınları, 2016
Şehirde Yeni Bir Rüzgâr
Az Kitap Yayınevi, 2018
Şairin Aynası
Çıra Yayınları, 2018 (2018 Türkiye 
Yazarlar Birliği Deneme Ödülü)

yoğun eleştiri barındırdığı görülür. 
Toplumsal olaylar kadar bireyin 
kendi dünyasında yaşadığı “dönem/
çağ” sorunları da Uçurum şiirinin 
konusu olmaktadır. Aynı zamanda 
gazeteci olmasının verdiği bir etkiyle 
günlük olayları, siyasi gelişmeleri, 
toplumsal olayları izleyen Uçurum, 
bu konuların etkisi de şiirlerinde 
ve yazılarında görülür. Şiirlerinde 
kullandığı kelime seçimi ve güçlü 
dizeleriyle dikkat çekmektedir. Aynı 
zamanda klasikleşen kitap isimleri, 
deyimler, diğer şairlerin sıklıkla 
kullandığı imgeler Uçurum şiirinde 
yeniden anlam bularak kullanılır. 
“Bereketli topraklar üzerinde”, “dünya 
telaşı”, “uygun adım” “sivil”, vs. örnek 
olarak görülebilir. Şairin toplumsal bir 
görevi/yönü olması gerektiği şeklinde 
bir görüşe yaklaştığı için ilk şiirlerinde 
başladığı lirik yapıdan toplumcu 
bir şiire yönelmiştir. Böylelikle şiirin 
anlaşılır olması bakımından da kapalı 
ve yoğun imgelerden mümkün 
olduğunca uzak şiir yazar. Daha 
çok konu ve olay merkezli bir şiir 
yazdığı ve şiirinde hikaye unsurunun 
bulunduğu söylenebilir. 

Şiirle ilgisi sadece yazmakla kalmayıp 
şiir üzerine denemeler de kaleme 
almıştır Mustafa Uçurum. Yakın 
dönem edebiyatımızın önemli 
şairlerini şiirleri üzerinden ele 
aldığı, şiir anlayışları ve görüşlerini 
de değerlendirdiği Şairin Aynası 
kitabı 2018 yılında yayınladı. Türkiye 
Yazarlar Birliği Deneme Ödülüne 
layık görülen kitapta İkinci Yeni 
şairlerinden Hisar şairlerine, Cahit 
Külebi’den İsmet Özel’e pek çok şairin 
şiiri ve görüşlerine ilişkin denemeler 
bulunmaktadır. 
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DÜNYA TELAŞI

Beni ele verecek ne varsa dünyanın boşluğunda
Tek tek ele verdim içimde ne kadar susmak varsa
Yarış kazanıldıysa ne var, dünya rengini biraz daha 
kaybederken
Dünya yer değiştiriyorsa çocuklar annesiz, coğrafya 
kurak
Bir anlamı yok çiçekler ölülere örtü oluyorsa
Heyhat! Geçiyor kara bir tren içimden sorgusuz sualsiz
Dünya döndükçe hızlı,
Değişiyorsa üstümüzdeki terk edilmiş iyi niyetler
Şimdi kandır beni
Her şey ne kadar güzel
Değil mi kardeşlerim

Duysam ki rüzgâr dinmiş bütün ağaçlar yerli yerinde  
Bir cinnetin kıyısında eşkâlimi yitirmeden yürüyerek
Bir suyun ahengine kaptırırım kendimi
Ne kadar yüksekmiş dünya sizin telaş dediğiniz her 
şeyden 
Ayağım kaydı düştüm yeniden geldim dünyaya
Kim bıraktı şimdi bu kadar rengi benim yüzüme
Biraz daha direnç kalbime boşluk daha fazla 
büyümeden dünyada
Yiğitlik kalmasın masallarda, bilerek geçeceğim karanlık 
ormanlardan
En kötü alışkanlığın benim ölmekti durmadan
Sonra dirilmek güneş tenime değdikçe sanki hiç ölmemiş 
gibi
Tuttuğum tüm yasları bırakarak vakit geçmedi 
diyeceğim
Vakit hayli genç, yağmur, rüzgâr, şiir genç

Toprağa tutunarak suyun akışını değiştirerek
Bereketli topraklar üzerinde her gün yeni bir cemre 
olacak adımım
Yoğun dünya gençleşecek güneş gözlerini kamaştırdıkça
Karanlık kalmasın hiçbir köşede dünya telaşı işte
Üç günlük her şey gövdemizin yere düşmesi kalkması üç 
gün
Son bir yağma içimde, mutluluk kalsın diye
Dünya telaşı işte kanımın çağıldaması her şeye rağmen

SOSYOLOJİYE 
GİRİŞ
Lacivert bir duruş var yağmur bile 
taşımayan
Bu kadar gergin olmaya gerek 
yok
İşler yetişir, zulüm biter, çay 
demini alır
Alır değil mi herkes âhını bu 
dünyada
Kimsenin kimsede kalmaz zerre 
tozu
Hesap var ya o başka hesap

Koltuklara sığmayan bir duruş 
var rüzgâr bile değmeyen
Her lokmadan sonra hazmı 
kolaylaştıran nutuklar bir de
Bu dakikadan sonra düşman 
peydahlamaya gerek yok
Pazartesi çok sendrom, cuma 
dijital mesaj, pazar çok lüks
Dün ölülere ağlayanlar bugün 
ölüyor
Dönüyor dünya açtığı yarayı 
bilerek

Ben sosyolojiden anlamam 
yaşarım sadece
Tek tip giymeden kahrol Amerika 
derim
Bu, su serper içime kıyı köşe 
tertemiz
Biraz narkoz, komşu hakkı, söğüt 
dalı esenlik
Ne isterim ki başka mübarek bir 
ikindi

Şafak Çelik
Şair- Yazar

Köşe Yazısı
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Yavaşlayan
İnterneti
Hızlandıracak

Gün geçmiyor ki internet erişimini 
kullanmadığımız bir saat geçsin. 
Artık evimizde, iş yerimizde ve mobil 
olarak artık her an internet ile iç içe 
bir yaşam sürüyoruz. Birçok işi hallet-
mek, aktif şekilde mailler, görüşme-
ler, yazışmalar, bankacılık işlemleri 
ve daha fazlası için ülkemizde ve 
dünyada milyonlarca kişi veri alıp 
veriyor. Doğal olarak zaman içinde 
şunları söylüyor da olabilirsiniz; 
“Bugün internet neden çok yavaş?” 
ya da “Yine internet yavaşladı.” 

Bazen servis sağlayıcı, bazen hatlara 
aşırı yüklenilmesi, bazen alt yapıdan 
kaynaklı sorunlar nedeni ile interne-
tin yavaşlaması mümkün olabiliyor. 
Ancak her zaman yavaşlama ned-

eni de hizmet sağlayıcı ile alakalı 
olmayabiliyor. Ufak bazı kontroller ve 
teknik adımlar atarak, kişisel olarak 
kullandığınız interneti hızlandırma 
aşamasına kendiniz de geçebilirsiniz. 
İşte size internetinizi hızlandırabi-
lecek bazı ipuçları…

Öncelikle hız testi yaparak, şüph-
elendiğiniz konunun doğruluğu kon-
trol edin. Bazen cihazınız ile alakalı 
yavaşlamalar da söz konusu olabilir. 
Bu nedenle gelen internetin Upload 
ve Download değerlerini kontrol 
etmek için hız testini yapabilirsiniz. 
Aldığınız sonuç ve aldığınız hizmet 
Mbps değerini kontrol edin. Sonuç 
tahmin ettiğiniz gibiyse aşağıdaki 
yolları izleyin.
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Nasıl Hızlanır?
1. İnternet için kullandığınız modemi 
kontrol edin. Bant genişliği yüksek olan 
bir modem, her zaman için alınan ve 
verilen dataların daha hızlı olmasına 
olanak sağlar. Zaman içinde cihazlar 
eski ve yıpranmış olabilir. Bu nedenle 
elinizdeki modemin modeli yetersiz 
kalabilir. Mevcut modemde kalmak 
durumunda iseniz, fişini çekin 15- 20 
saniye bekledikten sonra yeniden fişe 
takın. Bu şekilde askıda kalma ya da 
ping gibi durumlar kendiliğinden gider-
ilmiş olacaktır.
2. Kullandığınız akıllı cihaz, PV, laptop 
ya da diğer kullanıcı ara yüzlerinde 
virüs olup olmadığını kontrol edin. İyi 
bir virüs yazılımı ile cihazınızı kontrol et-
meniz, sonuçlarına bakmanız önemlidir. 
Birçok zararlı virüs, erişiminizi engelley-
en bir çalışma yapar. Bu nedenle inter-
net ve cihaz yavaşlar.
3. İnternetinizi kablolu bağlantı ile 
yapıyorsanız, kabloların çok uzun ol-
mamasına dikkat edin. Uzun ise kısaltın. 
Mesafe ne kadar uzaksa, veri kaybı da 
o derece yüksek olacaktır. Wi-Fi yerine 
kablolu erişimi tercih edin.
4. Kullanılan çoğaltıcılar, ara switch-
leri mutlaka kaliteli markalardan 
seçtiğinizden emin olun. 
5. Modem, akıllı telefon ya da PC için 
güncel yazılımların kullanılıp kullanıl-
madığını kontrol edin. Yazılımların eski 
olması, interneti yavaşlatacaktır.
6. Modeminizde Wi-Fi kullanıyorsanız, 
ağınıza girişleri ve dolayısı ile yüklen-
meleri önlemek adına güçlü şifreler 
kullanın. Bu şekilde hem kişisel veril-
erinizi korur, hem de ağ güvenliğinizi 
yükseltmiş olursunuz.
7. Kablosuz ağ kanallarınızı kontrol et-
meniz her zaman iyi bir sonuç verecek-
tir. Modem ara yüze giriş yaparak, kanal 
bant genişliği tercihlerinde, boş olan bir 
kanalı bularak seçebilirsiniz. 

8. Modem ara yüzde bulunan DNS 
adreslerinizi güncelleyin. 
9. Kablosuz erişim ile kullanılan ürün-
leriniz için Wi-Fi sinyallerini güçlendiren 
cihazları tercih edebilirsiniz. Büyük 
alanlar, iş yerleri gibi ortamlarda kesin-
likle bu gerekli bir durumdur. 
10. Modemin yerini değiştirmek yavaş 
internete çözüm olabilecek bir başka 
tekniktir. Bazen modemin bulunduğu 
konum, sinyallerin iletilmesine engel 
olabilir. Enerji geçiş alanı, kalın du-
varlar gibi engelleyiciler, sinyallerin 
zayıflamasına neden olabilir. Modemi 
alternatif bir alan almak, hızın yükselm-
esine etki edebilir. 
11. Cache temizliği yapmak, internetin 
hızlanmasında büyük etki yaratabil-
ir. Web tarayıcınız üzerinde biriken 
uzantılar, site bağlantılarının statik 
kısımları kalıcı olarak siz silmediğiniz 
sürece kalabilir. Bu da proxy hızınızın 
düşmesine neden olur. Kullandığınız 
web tarayıcı ayarlarından, bunları temi-
zleyebilirsiniz.
12. Gereksiz ve kullanmadığınız 
eklentileri cihazınızdan kaldırın. Bu tip 
eklentiler, farklı uzantılar ile interneti-
nizi alt alanda kullanabilirler. Bu da 
verilerin daha yavaş şekilde geçişine 
neden olabilir. 
13. Arka plan programları da bazı 
durumlarda bağlantıya etki edebilir. 
CTRL+ALT+DEL tuşlarına basarak, görev 
yöneticisine ulaşın. Bu alanda arka 
planda çalışan, bilmediğiniz ya da yüklü 
veri kullanımı yapan yazılımları görebil-
ir, bunları kapatabilirsiniz. 
14. İnternet hızlandırma programları 
kullanın. Bazı durumlarda ne yapar-
sanız yapın, internet hızınız bir türlü 
yükselmez. Bunun için geliştirilmiş 
bazı güvenli yazılımlar bulunur. Bunları 
internetten arayarak, anti- virüs tara-
masından sonra kurabilirsiniz. 
15. Yüksek hız gerektiren video, 
görüntülü görüşme ya da video izleme 
gibi etkinlikleri mümkün oldukça gece 
geç saatlerde yapmaya çalışın. 
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8 Kasım
Dünya
Şehircilik Günü
44. Kolokyumu
Teması:

"KRiZ"
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Dünya Şehircilik Günü ülkemizde 
ve dünya genelinde her yıl 8 Kasım 
tarihinde etkinliklerle kutlanmaktadır. 
3 gün süren bu etkinliklerde Türkiye 
beş yılda bir Türkiye Şehircilik Kongresi 
düzenlemektedir. TMMOB öncülüğünde 
düzenlenen ve bildirgeler, konferanslar, 
kongreler ile pekiştirilen bir etkinliktir. 
Etkinlikler her sene farklı bir şehirde 
düzenlenerek, bir üniversitenin ev 
sahipliği ile gerçekleştirilmektedir.

Şehirlerin geleceği, teknoloji ve 
inovasyonun şehirlerde kullanımı gibi 
farklı ve geleceğe dönük, önlem, öneri 
ve uyarıların aktarıldığı kapsamlı bir 
örgütlenmedir. Şehir planlamalarında 

oluşan ve artık sıkışıp kalan bazı 
sorunların, tespit edilmesi, açıklanması 
ve çözümlenmesi amacı ile farklı 
çalışmalar yapılan bu etkinlik, daha 
iyi şehirlerin kurulması, yaşanması ve 
geleceğe iyi şehirlerin bırakılmasını 
hedeflemektedir. 

Kolokyumlarda daha çok planlama 
üzerine yapılanmalar olduğu için ilgili 
kurum ve kuruluşlardan katılımcılar 
bulunmaktadır. Her sene üniversitelerin 
eğitim alanlarında hazırladıkları konular, 
katılımcılara aktarılır. Her yıl belli bir 
temanın işlendiği bu konferanslara, 
herkes katılabilmektedir.

Köşe Yazısı
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Bu yıl 44. Dünya Şehircilik Günü 
kolokyumunun teması “Kriz” olarak 
belirlenmiştir. Tüm dünyayı etkisi altına 
alan pandemi ve ona bağlı olarak oluşan 
krizler, bu sene ilgili günlerde masaya 
yatırılacaktır. 

Kapitalist sistemin biriken stratejisi 
nedeni ile farklı bölgelerde, yoksulluk, 
tahribat, eşitsizlik ve yıkımlar söz 
konusudur. Bu sorunlar her geçen gün 
derinleşerek karşımıza çıkmaktadır. 
Ekonomik olarak ciddi bir krizin 
gözlemlenir ama dillendirilmiyor olması 
ise oldukça azdır. Çünkü içinde bulunan 
verilere bakıldığında Büyük Buhran 
ve II. Dünya Savaşı krizleri verilenden 

daha büyük bir derinlik oluşturmuştur. 
Tüm bunlara paralel olarak ekolojik 
olarak da dünyamız yıkımın eşiğinde 
bulunmaktadır. Çevre kirliliği, küresel 
ısınma gibi sıkıntılar, ülke bazında 
değil, tüm Dünya ülkelerini etkileyen 
ve kapsayan bir boyuttadır. Güncel 
kapitalizm kentleşme politikaları, 
kentlerin üretimden kopuk, inşaata 
yönelik, tüketime dayalı olduğu 
görülmektedir. Bu durum ise eşitsizlikleri 
derinleştiren, kırsal alanların da 
tahribatını arttıran bir etkidir. Şehirlerin, 
kırsal alanları yutarak tahrip ettiği, 
zayıflattığı, gıda krizini yakınlaştırdığı, 
krizin boyutlarının derinleştiği 
gözlemlenmektedir. 
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Son olarak yaşanan Pandemi süreci 
ise bu sürekli kriz halinin son halkası 
olmuştur. Hali hazırda birçok alanda 
var olan krizler, daha da derinleşmiştir. 
Yaşanan krizlerin dönüm noktası ve 
sebep bağlantısı maalesef pandemi 
– Covit-19 krizi gibi gösterilmeye 
çalışılmaktadır. Ekolojik bölgelerin 
tahribatı, emek sömürücülüğü, 
yoksulluk, göç ve göçmenler, 
kutuplaşma, cinsiyet eşitsizlikleri ve 
daha birçok sorun, pandemi sürecinde 
daha da yıkıcı bir hale gelmiştir. 

Yaşanan sorunlar, birbirini takip 
ederken, aynı zamanda birbirini de 
beslemektedir. Son aşamada ise krizlere 
dayandırılmaktadır. İşte bu aşamada, 
kentlerin ve günlük yaşamların sağlıklı, 
güvenli, eşitlikçi, müreffeh bir şekilde 

planlanması önemlidir. 
Geçmişten günümüze kadar biriken, 
pandemi dönemi ile üzeri örtülen 
aksaklıkların belirginleşmesi, çok 
boyutlu sorun alanlarının belirlenmesi, 
kapsamının biçimlendirilmesi 
amacı ile 44. Dünya Şehircilik Günü 
Kolokyumu’nun teması “KRİZ” olarak 
belirlenmiştir. Bu kapsamda, ötelenen, 
görülmeyen, hissedilmeyen tüm 
sorunlara dikkat çekilerek, gelecekte 
hayal edilen bir şehircilik kavramını 
kurmak hedeflenmektedir. İşlenecek 
konular ve düzenlenecek konferansların 
ana başlıkları aşağıda belirtilmiştir. 

• Kentleşmenin ve Planlamanın Krizi 
• Büyüme Odaklı Kalkınma 
Paradigmasının Krizi
• Kırsal Alanların Krizi
• Gıda ve Gıdaya Erişimin Krizi
• Ekolojik Kriz 
• Afetler
• Koru(yama)ma Krizi
• Yönetim ve Meşruiyet Krizi
• Merkezi ve Yerel Yönetim 
İlişkilerinin Krizi  
• Kamusal Hizmet Sunumunun Krizi
• Ulaşım İlişkileri, Hareketlilik ve 
Pandemi
• Pandemi Sürecinde Kentsel Yaşam 
(sağlık, psikoloji, vb.)
• Pandemide Emek Süreçleri ve 
Mekân   

Corona Virüs salgını nedeni ile bu sene 
yapılacak olan tüm Kolokyum etkinlikleri 
online olarak yapılacaktır. 

Özellikle plansız kentleşmelerin ortaya 
çıkardığı, hem kentsel hem de kırsal 
anlamdaki sorunlar netlik kazandırılarak, 
çözümlerine dikkat çekilmektedir. Bu 
şekilde ilerleyen dönemde gelecek 
nesil için daha iyi, yaşanabilir bir dünya 
bırakılması hedeflenmektedir. Sonuç 
olarak bu dünya hepimize emanet 
edilmiş bir âlemdir. 

Köşe Yazısı
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AZERBAYCAN DEVLET SANATÇISI 
AZERİN,
2020-2021
KÜLTÜR SANAT
SEZONU 
AÇILIŞ PROGRAMI’NDA
SAHNE ALDI
Çekmeköy Belediyesi Kültür-Sanat Sezonu açılış 
programı büyük bir coşkuya sahne oldu.
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AZERBAYCAN DEVLET SANATÇISI 
AZERİN,
2020-2021
KÜLTÜR SANAT
SEZONU 
AÇILIŞ PROGRAMI’NDA
SAHNE ALDI

Çekmeköy Belediyesi 2020-2021  yılı 
Kültür-Sanat Sezonu açılış programı 
Turgut Özal Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev 
sahipliğinde gerçekleşen programa, 
Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, 
Milliyetçi Hareket Partisi Çekmeköy 
İlçe Başkanı Cenap Yağmur, sivil 
toplum kuruluşları temsilcileri ve 
vatandaşlar katıldı. 

Programda selamlama konuşması 
gerçekleştiren Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz; “Azerbaycan 
bayrağının Karabağ’a dikilmesi için 
mücadele eden ve burada şehit olan 
tüm Azerbaycanlı şehit kardeşlerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim 
yerlerini mekânlarını cennet eylesin. 
İnşallah bu uğurda gazi olan, 
yaralanan bütün kardeşlerimize de 
Rabbim’den acil şifalar diliyorum. 
Kültür sanat sezonunun açılışı ilçemize 
hayırlı olsun. İstedik ki bugün Türk 
dünyasının sesi olan Azerin Hanımla 
açılışımızı gerçekleştirelim. Hem 
cephedeki askerlerimize hem de 
Azerbaycanlı kardeşlerimize bu vesile 
ile destek olalım.” dedi.
Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, 
Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın 
işgalinde olan bölgeleri almasından 
sonra sevincini sosyal medyada 

paylaşarak gözyaşlarına boğulmuştu. 
Azerin Azerbaycanlı askerlere 
moral için Çekmeköy Belediyesi’nin 
düzenlediği konserde sahne aldı. 
Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği 
konserde Azerin, Çırpınırdın Karadeniz 
şarkısını söyledi. Azerin söylediği 
şarkılar ile dinleyicilerin büyük 
beğenesini aldı. Yaklaşık 2 saat süren 
konser sonrası açıklama yapan Azerin, 
yakın zamanda Dağlık Karabağ’da 
Çırpınırdın Karadeniz’i söyleyeceğine 
inandığı belirtti.

“Karabağ’da ‘Çırpınırdın Karadeniz’i 
söyleyeceğim”
Azerin, “Biz bugün savaşıyoruz 
ve topraklarımızı alıyoruz. Biz bir 
bütün olarak bugün dünyaya 
Türkiye Cumhuriyeti'yle beraber bu 
coğrafyada söz sahibi olduğumuzu 
bir daha göstermiş olduk. Çok 
yakın zamanda da Karabağ’da zafer 
bayramımız olacak, Azerbaycan 
bayrağı dalgalanacak. Türk'ün 
bayrağı dalgalanacak. Ben Türk 
olarak Karabağ'da inşallah çok yakın 
zamanda Çırpınırdın Karadeniz'i 
seslendireceğim” dedi.

Konser sonrası Çekmeköy Kaymakamı 
Adem Arslan ile Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz, Azerin’e çiçek 
takdim etti.



Çekmeköy Belediyesi 
öncülüğünde hayırsever iş 
adamı Necati Ağırman'ın 
yaptırdığı Çatalmeşe Hacı 
Necati Ağırman Camii Cuma 
namazı öncesinde açıldı.
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Hacı Necati Ağırman Cami’nin Kur'an tilaveti 
ve dualarla yapılan açılış törenine  Çekmeköy 
Kaymakamı Adem Arslan, Çekmeköy 
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy 
İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Demir, 
Çekmeköy Müftüsü Vehbi Akşit, hayırsever iş 
adamı Necati Ağırman ve vatandaşlar katıldı. 
Çatalmeşe Mahallesi’nde inşa edilen camide 
2500 kişi aynı anda ibadet edebilecek. Çift 
minare ve çift şerefeli inşa edilen caminin 
zemin katı 610 metre kare olarak yapıldı.

Başkan Ahmet Poyraz “Rabbim bu ülkeye bu 
millete hayırlar yapacak insanların sayısını 
artırsın inşallah. Hayırseverimiz Necati 
ağabeyimizden Allah razı olsun, kendisine 
teşekkür ediyorum. Camimiz mahallemize 
ve Çekmeköyümüze hayırlı uğurlu olsun,” 
dedi.

Programda selamlama konuşması yapan 
Hacı Necati Ağırman “Camimiz âlemi İslam’a 
hayırlı olsun. Bana bu duygu ve hayrı 
yaşatan Allah’ıma hamdolsun. Camimizin 
açılışında maddi manevi destekte 
bulunan herkese teşekkür ediyorum.” 
dedi.

Programda Çekmeköy Kaymakamı Adem 
Arslan ve Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz, hayırsever iş adamı Necati 
Ağırman’a teşekkür plaketi takdim etti.
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Başkan Poyraz
Muhtarlar 

Günü’nü
Kutladı

Çekmeköy Kaymakamı Adem 
Arslan ve Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz Dünya 

Muhtarlar Günü’nde, Çekmeköy’de 
görev yapan 21 mahalle muhtarıyla 

buluştu.

Çekmeköy’de görev yapan 21 Mahalle 
muhtarı Taşdelen Meydanı’nda 
gerçekleşen çelenk töreninin 
ardından Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde 
düzenlenen muhtarlar günü kutlama 
organizasyonunda buluştu. Yeditepe 
Sosyal Tesisi Çamlık Kafe’de gerçekleşen 
toplantıya Çekmeköy Kaymakamı Adem 
Arslan ve 21 mahalle muhtarı katıldı.
Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan ve 
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz 
genel istişarelerin ardından muhtarlara 
hediye takdim etti.

Program bitiminde geçtiğimiz yıllarda 
Alemdağ Mahallesi muhtarlığı 
görevindeyken vefat eden Ahmet 
Akyılmaz kabri başında dualarla anıldı.  
İlçedeki muhtarlık hizmet binalarında 
kullanılmak üzere özel olarak hazırlanan 
dezenfektan stantları Başkan Poyraz'ın 
talimatıyla ekipler tarafından dağıtılmaya 
başlandı.
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4. ÇEKMEKÖY 
ULUSLARARASI
KISA FİLM
YARIŞMASI’NA
BAŞVURULAR
BAŞLADI

Çekmeköy Belediyesi’nin 
düzenlediği ‘Sağlık’ temalı 
Çekmeköy 4. Uluslararası 
Kısa Film Yarışması’na 
başvurular başladı.
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Çekmeköy Belediyesi, yurt 
içinde ve yurt dışında yoğun 
ilgi gören Uluslararası Kısa Film 
yarışmasının dördüncüsünün 
temasını ‘Sağlık’ olarak belirledi. 
Yarışma ile sağlığın değerinin 
ve sağlığa etki eden faktörlerin, 
sanatçıların gözünden 
anlatılması hedefleniyor.
Toplam ödülün 80 bin TL olarak 
belirlendiği yarışmanın jürisinde; 
Birol Güven, Barış Başar, Ünal 
Yeter, Aydın Sarman, Erdem Baş, 
Yeşim Dalgıçer, Serdar Can, Erol 
Erdoğan, Ayşe Şahinbey Doğan 
ve Nihal Şen yer alıyor.

Başvurular başladı
Sağlık temalı kısa filmleriyle 
yarışmaya katılmak isteyen 
sinemaseverler başvurularını, 
25 Kasım 2020 tarihine kadar  
www.cekmekoykisafilm.com 
adresinden yapabilecekler. Jüri 
değerlendirmesinin ardından 
dereceye giren filmlere ödülleri 
takdim edilecek. Dereceye giren 
filmlerden Birinciye 25 bin TL, 
İkinciye 20 bin TL, Üçüncüye 
15 bin TL, Jüri Özel Ödülüne 
7.500 TL ve mansiyon ödüllerine 
beş film için toplam 12.500 TL 
verilecek.
Çekmeköy Belediyesi, 2016 
yılında “Merhamet ve Adalet”, 
2017 yılında “İhanet ve Direniş: 
15 Temmuz” ve 2018 yılında 
“Komşuluk” temalarıyla 
uluslararası kısa film yarışmaları 
düzenleyerek sinemaseverler 
ile buluştu. Cumhurbaşkanlığı 
himayelerinde yürütülen ve ödül 
törenine Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın da 
katıldığı Çekmeköy Uluslararası 
Kısa Film yarışmalarında bugüne 
kadar yüzlerce film yarıştı.
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SOKAK 
HAYVANLARI
İÇİN 50 YENİ 
KULÜBE
Çekmeköy Belediyesi ilçenin 
çeşitli noktalarına kedi evleri ve 
köpek kulübeleri yerleştirdi.
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Yıl içinde sokak hayvanlarının 
bakım, tedavi ve beslenme 
ihtiyaçlarını karşılayan Çekmeköy 
Belediyesi yeni bir çalışmaya daha 
imza attı. Kış aylarının gelmesi ve 
soğuk havaların kendini iyiden 
iyiye hissettirdiği bugünlerde, ilçe 
genelinde belirlenen 50 noktaya 

kedi evleri ve köpek kulübeleri 
yerleştirildi.

Çekmeköy Belediyesi’ne bağlı 
ekipler kulübelerin bulunduğu 
alanlara düzenli olarak hayvanların 
beslenmesi için mama da bırakacak.
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Çekmeköy Belediye Meclisi, 
Ermenistan’ın kardeş ülke 
Azerbaycan’a gerçekleştirdiği 
saldırıları kınadı. Mecliste 
grubu bulunan partilerin 
imzaladığı ortak bildiride 
Dağlık Karabağ’ın işgalinin 
son bulması ve Azerbaycan’ın 
işgali sonlandırma yönündeki 
kararlı duruşu desteklendi.
AK Parti, Cumhuriyet Halk 
Partisi, Milliyetçi Hareket 
Partisi ve İyi Parti’nin 
imzaladığı ortak bildiri şu 
şekilde.

BELEDiYE
MECLiSiNDEN
AZERBAYCAN'A
DESTEK Çekmeköy Belediye Meclisi Ekim ayı son 

birleşiminde kardeş ülke Azerbaycan’a 
destek bildirisi yayımladı.
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HAYATİ İNANÇ
MEDENİYET TASAVVURU

»12 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN GETİRİLMEMESİ RİCA OLUNUR.«

19 KASIM PERŞEMBE | 20:00
ÇEKMEKÖY NİKAH SARAYI

Çekmeköy’de

Etkinlikleri ÜCRETSİZDİR

ÜCRETSİZDİR

cekmekoybelediyesicekmekoybeltr

www.cekmekoy.bel.trDiğer etkinliklerimize sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Azerin
Azerbaycan Türkü 
olmakla gurur 
duyduğunu her zaman 
dile getiren, Türkiye’nin 
ikinci vatanı değil, 
öz vatanı olduğunu 
söyleyen, “Çırpınırdın 
Karadeniz” şarkısı ile 
gönülleri fetheden, 
Azerbaycan devlet 
sanatçısı aynı zamanda 
Üsteğmen rütbeli Azerin 
ile keyifli bir röportaj 
gerçekleştirdik… 
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5 yaşınızdan beri ses 
sanatçısı olmak istediğinize dair 
açıklamalarınız var. Bugün de bu 
hedefinize ulaştığınızı görüyoruz. 
Bu noktaya gelene kadar neler 
yaşadınız?
Ben 5 yaşından beri zaten şarkı söylemeye 
başlamıştım. O zamanlar Sovyetler 
dönemindeydik. Sovyetler dönemi eğitim 
sisteminin çok iyi bir tarafı vardı. Okullardan, 
kreşlerden kabiliyetli, yetenekli çocukları, 
devletin belli kurumlarına eğitim için 
toplarlar, eğitirlerdi. Beni de, o dönemde 
kreşte keşfettiler. 5 yaşından itibaren 
Azerbaycan Devlet Televizyonu’nda çocuk 
şarkıları söyleyemeye başladım. 

Kariyer basamaklarını nasıl 
çıktınız? 5 yaşından sonraki süreç 
nasıl ilerledi?
9 yaşına geldiğimde, dünya genelinde 
çok meşhur olan Azerbaycan Cüceleri 
Topluluğu’na dâhil oldum. Bu toplulukta 
dans, sanat, müzik, orkestra her şey vardır. 
9 yaşından itibaren de bu orkestranın 
solisti olarak dünyanın farklı yerlerinde, 
Avrupa’da ve Sovyetler Birliğinin farklı 
bölgelerinde konserler verdim. Sonrasında 
ise konservatuara başladım. O zamandan 
beri başka bir hayalim olmadı. 5 yaşında 
da ses sanatçısı olacağım dedim, öyle de 
yönlendirildim. 

Aileniz bu fikrinizi nasıl karşıladı? 
Size kimler destek oldu?
Ailem de beni çok destekledi. Ayrıca çok 
iyi hocalarım oldu. Onlar beni sadece 
bir ses sanatçısı olarak değil, bir insan 
olarak da çok güzel ve terbiyeli bir şekilde 
yetiştirdiler. 1989 yılında Azerbaycan Devlet 
Konservatuarına girdim. Konservatuarı da iyi 
derecede bitirdim. 

Sovyetler Birliği çatısında olan bir 
ülkede, sanatınızı nasıl icra ettiniz?
Benim çocukluğum hep musiki ile geçti. 
O dönemde, yani Sovyetler Birliği’nde, her 
şeyin sahibi Sovyetler Birliği idi ve onun adını 
taşırdı. Ama ben özümü, 15 ülkenin içinde, 

kendi ülkem Azerbaycan’ı her zaman temsil 
ettim ve bunu bir çocuk olarak başardım. 

Peki, Sovyetler Birliği’nin dağılma 
dönemlerini, hatta güçlü olduğu 
dönemlerini yaşadınız. Nasıl bir 
hayatınız vardı? Neler eksikti 
hayatınızda?
O dönemlerde yaşadığımızda, bizim bir tane 
haber program kanalımız vardı. Moskova’dan 
yayın yapılırdı. Aksam saat 10:00’da. 15 
devlette yaşayan insanlar, Moskova’nın bize 
gösterdiği haberlerden dünyayı görebilirdik. 
Haberlerde Türkiye kötü denirdi inanılırdı, 
iyi denirdi inanılırdı. Çünkü bizim dünyaya 
başka bir çıkış noktamız yoktu. Yani ben 
çocukluğumda konserlere gittiğimde 
bile Moskova’dakiler beni denetlerdi. 
Gelip gelemeyeceğime, yurt dışına çıkıp 
çıkamayacağıma dair araştırırlar, ailemi 
sorgulardı. Ailemde ya da geçmişimde 
Sovyetlere karşı çıkan birileri var mı, yok mu 
diyerek. Sovyetler döneminin sadece eğitim 
sistemi çok mükemmeldi, geri kalan her şeyi 
çok kötü idi.
 
Bizim milletimizin, milli kimliği kısıtlanmıştı. 
72 sene boyunca biz kimliğimizi bilmeden 
yaşadık. Milli kimlik adında bir şey yoktu. 
Dinimizi insanlarımız yaşayamıyordu, 
evde bazıları namaz kılardı ama camiler 
hiç olmadı, gidilmedi. Mesela benim 
ailemde ben hiç namaz kılan görmedim. 
Bazı ailelerde ise çocuklar, namazın ne 
olduğunu nenelerinden görürdü. Yani o 
konuda Sovyetlerin bir tek eğitimi iyiydi, 
geri kalan şeyleri hep yalandı. Okullarda 
bize okutulan Sovyet tarih kitaplarıydı. Biz 
ancak Sovyet Tarihi okuyorduk, bize kendi 
tarihimiz ile ilgili hep yalan bilgiler okutuldu. 
Bizim kendimiz Türk olduğumuz halde, 
bunlardan dolayı Türklüğümüzü bilemedik. 
Bize Türkler barbar olarak gösterildi. Onun 
için Sovyetler Birliği ile ilgili ben size pek hoş 
şeyler söyleyemiyorum, ancak eğitimiyle 
ilgili biraz iyi şeyler söyleyebilirim. Eğitim 
mükemmeldi. Mesela o günkü eğitimi, 
yeni Azerbaycan kurulduktan sonra da 
uygulasalardı, dünyadaki âlimlerin yüzde 
sekseni Azerbaycan’dan çıkardı. 
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Azerbaycan’ın bağımsızlık 
mücadelesi, bağımsızlık yıllarını 
da yaşadınız. O süreçler ile 
ilgili neler söyleyebilirsiniz? 
Azerbaycan’ı ayaklandıran, özgürlük için 
sokaklara döken nedir?
1988, olayların başlangıç tarihi oldu. 
Ermenistan’dan 500 bine yakın Azeri, 
topraklarından kovuldu.  Ama nasıl 
kovuldular? Baskılarla, dövülerek, 
sövülerek, kulakları kesilerek, yalın 
ayaklı, çocuklar sefil şekilde… 500 
bine yakın Azeri kaçtı ve Azerbaycan’a 
sığındı. O dönem göç edenlerin bir 
kısmı Karabağ’da kaldı, çünkü o zaman 
Karabağ sorunu yoktu. Bir bölümü de 
Bakü’ye geldi. O dönemde bu olaylar 
başladığında, Sovyetler Birliği’nin başında 
olan Gorbaçov, Ermenileri destekledi. 
Bu destekten sonra Azerbaycan halkı 
bir anda uyandı, buna bağlı olarak 
Azerbaycan Devleti de olayları net olarak 
anlamaya başladı. 

Devlet o zaman; “Biz kendi 
cumhuriyetimizi kurmak istiyoruz” dedi. 
Çünkü “Biz sizden bir şey, bir fayda 
görmüyoruz. Bizim insanımız eziyete 
uğruyor, her türlü zulmü görüyor, 
dövülüp, sövülüyor ama bizim yanımızda 
duran kimse olmuyor” dediler. Bu 
olaylardan sonra 1990 senesinde Azeri 
halkı sokaklara çıktı, “özgürlük ve hürriyet” 

diye bağırdı. Hatta o dönemde Alparslan 
Türkeş, Azerbaycan’a geldi, Elçibey ile 
yan yana, bizim Özgürlük Meydanında, 
mitinglerde yer aldılar. O dönemde 
halkımız tam olarak, bütün fertleri ile 
ayaklandı. Bu sefer de, Sovyet Ordusu 
yani Kızıl Ordu, Bakü’ye girdi. Tanklarla 
insanlarımızı ezdiler, biz o gecede çok 
sayıda şehit verdik. Bu şehitlerin kanları, 
halkın Cumhuriyet mücadelesinin 
sembolü oldu ve biz Cumhuriyeti 
kazanmış olduk. Yeniden Cumhuriyeti 
kurduk. 

Bu Azerbaycan’ın ikinci kez 
Cumhuriyet ilanı oluyordu 
değil mi? Peki, siz Yeni 
Cumhuriyet kurulurken, olayların 
neresindeydiniz?
Evet, bizim ilk Cumhuriyet ilanımız 
1908 yılında kurulmuştu ama 2 sene 
yaşayabilmişti. Rusya, yani o zamanki 
Sovyetler Birliği gelip, bizi Sovyetler 
Birliğinin içine almış. Ben son Cumhuriyet 
ilanı döneminde konservatuarda 
okuyordum, mücadelenin içinde bir genç 
olarak yer aldım. Mitinglere katıldım. Ama 
şükürler olsun ki artık kendi devletimiz 
var. Bizim tek emelimiz artık bayrağımız 
inmesin, devletimiz yaşasın. 

Elbette Sovyetler bununla da kalmadılar. 
Biz Cumhuriyeti kurduk ama o yıllarda 
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Azerbaycan, kendi içinde problemler yaşayan, 
çok yeni bir devletti.Yönetim karıştı olanlar, 
ülke içinde çok sorunlar çıkarıyordu, tam bir 
kargaşa ortamı söz konusuydu. Ermenistan bu 
durumdan da yararlanarak, Rusya ile birlikte 
hareket etti ve bizim topraklarımızı işgal etmeye 
başladı. Bildiğiniz gibi sonrasında da Hocalı 
Soykırımı oldu. Bu soykırımda Rusya’nın 366. 
Alayı, Ermenistan ile beraber o soykırımı yaptılar. 
Rusya, Ermenilere silah sağlayarak 612 kişinin 
katledilmesine neden oldu. Bizim topraklarımız o 
dönemde kaybedildi.

Karabağ ve Hocalı Soykırım sorunu 
nasıl yansıdı Azeri halkına, yani perde 
arkasında neler oldu?
Perde arkasını ben tam olarak aktaramam çünkü 
o dönem ben Türkiye’de yaşamaya başlamıştım. 
Yeni kurulan bir Cumhuriyet vardı, ordusu ve 
devleti zayıftı. Hiçbir şey oturmamıştı, bir sistem 
yoktu. Şimdi bugün baktığımızda Azerbaycan 
Ordusu bu kadar ileri gitti! Çünkü artık yıllar 
içinde Azerbaycan, ekonomi durumunu yükseltti, 
devlet oturdu, sistem oturdu. Ordu güçlendi. 
Kendi silahlarını kendisi üretmeye başladı. 
1992’deki ordu ile bugünkü orduyu kesinlikle 
bir tutamayız. Bugün görüntüleri de izliyoruz, 
Azerbaycan’ın muhtelif yerlerinden gelen 
insanlar gelip silah alıp, Karabağ’a toprakları için 
savaşmaya gidiyor. 

Dış destekleriniz de artık eskiye göre 
arttı sanırım?
Evet, evet.  Belki izlemişsinizdir. Elçibey’in de 
bir röportajı var, “Ermenistan, Kelbecer’de halka 
saldırıyordu. Komşu ülkelerden bir helikopter 
istedik. Hiçbiri bize vermedi” diyor. İşte biz o 
günlerden bugünlere geldik. Bugün Türkiye 
Cumhuriyeti tam olarak sözde değil, özde bizim 
yanımızda. Onun için Azerbaycan, o dönemden 
bu döneme çok ilerleme gösterdi. Bu yüzden 
de ben bir vatandaş olarak, artık çok gurur 
duyuyorum. 

Çok bilinmiyor ama ordu tarafından 
size verilen bir Üsteğmen rütbeniz var. 
Bir de sürekli sınırlarda askerlere moral 
konserleri vermektesiniz. Bununla ilgili 
ne söylemek istersiniz?
Ben 2000 yılından bu yana, hep sınıra gittim, 
askerler için konserler verdim. Bunları da Allah 
rızası için yaptım. Orada maddi bir beklentim 
olmadı, olamaz da. Onlar benim askerim, bugün 
çarpışmaların olduğu bölgelere gidip 
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hep konserler vermiştim. Moral verdim oradaki 
askerlere. Bu benim için gönüllü ve içimden 
gelerek yaptığım bir iştir. Tabi, daha sonradan 
devlet tarafından bana; “Azerin Hanım, siz 
zaten böyle bir işi yapıyorsunuz, gelin devlette 
çalışın” denildi. Ben de seve seve kabul ettim. 
Açık söylemek gerekirse, bu rütbeyi ve bu 
askeri üniformayı, taşımak benim için büyük bir 
onurdur.

Ben 2000 senesinden bugüne kadar da, 
Türkiye’de olduğuma bakmadan, konserlerimi 
yapıyorum, askerime moral konseri veriyorum. Bu 
konuyu konuşmayı da pek sevmiyorum. Benim ilk 
mesleğim sanatçılıktır. Rütbeli olsam da olmasam 
da ben işimi yapıyordum. Sadece bir şekilde bir 
askeri rütbem oldu, yine de sesimle, işimle hitap 
ediyorum, askerime, Mehmetçiğime… Bir de ben 
sadece Azerbaycan’da da bunu yapmıyorum. 
Türkiye’de de defalarca 2006 ve 2008’de, 
Mehmetçik için konserler verdim. Bu işler benim 
için gönül işidir. 

Karabağ’ın sizin için ayrı bir anlamı var 
mı? Nedir Karabağ’ın sizin için önemi?
Karabağ sadece benim için değil, bütün 
Azerbaycan Türkleri için değerlidir. 
Azerbaycanlılar için elbette büyük bir anlamı 
vardır. Orası bizim vatanımızdır. Bizim dede, baba 
ocağımızdır. Hakkımızdır o toprak. Bizim birçok 
sanat insanımız, aydınlarımız orada yetişmiştir. 
Tarihe bakılsa, abideleri, gelenekleri incelense, 
her şeyi ile bizim olduğunu görebilirler. Karabağ 
bizim için anlamı büyük olan bir şehirdir. Ben 
kendi adıma diyebilirim ki; 28 senedir benim 
içim hiç rahat değildi. Gençlik yıllarımdan beri 
biliyorum bu meseleyi ve hep rahatsız oldum. 
Neden topraklarımızı alamıyoruz diye. Bu 
konudan dolayı boynum bükük, içim buruktu. 
Şükürler olsun Allah’a ki, biz bugün artık 
istediğimize ulaşmak üzereyiz.

Karabağ bizim 
haklı davamızdır. 

Ya sulhla 
ya savaşla 

Karabağ'ı geri 
alacağız
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Bugün orada yaşananlar ile ilgili, 
detaylı bilginiz vardır mutlaka. Nasıl 
durum? Hem halkımızın hem de 
Azerbaycan askerlerinin morali nasıl?
Halkımızın da askerimizin de morali çok yüksek. 
Tabi ki biz hepimiz, bu yola baş koyduğumuzda 
biliyorduk ki halk olarak, şehitlerimiz olacak. 
Zaten toprakları almak istiyorsak, kayıplarımız 
mutlaka olacaktı. Biz bunu biliyorduk. Biz 
aslında bugünkü savaşın yarınki nesle kalmasını 
istemedik. Ve bugün bunun için savaşıyoruz ki, 
o sokaklarda bugün, ellerinde silahlarla savaş 
oyunu oynayan çocuklar, yarın savaş oyunlarını 
oynamasınlar. Onlar öz topraklarında, sulh içinde 
yaşasınlar. 

Onun için biz bugün bu savaşı verdik. Ama bugün 
bütün Azerbaycan halkı, 7’den 70’e, savaşmaya 
hazırdır. Ve biz şu an görüyoruz ki asker olmak 
için büyük kuyruklar, sıralar var. Sıra bitmiyor! 
Bugün hanımlara bile sorsanız,  “biz de savaşa 
gideriz” derler. Şükürler olsun Allah’a ki, bugün 
Azerbaycan Ordusu çok güçlüdür ve bayanlara 
ihtiyacı yoktur. Kendi işlerini kendileri görüyor. 
Ben sanatçıyım, sanat dalında işimi yapıyorum, 
sosyal medyada bakıyorum, her yerde bizim 
insanımız, her alanda kendi işi ile savaşa katılıyor. 
Elbette böyle bir azim varsa, böyle bir birlik varsa, 
biz bu savaşı kazanacağız!

İnşallah. Son olarak, Türkiye halkına, 
okurlarımıza bir mesajınız var mıdır?
Tabi, biliyorsunuz Türkiye, benim ikinci vatanım 
değil, burası benim öz vatanım. Bugün sadece 
bunu ben demiyorum, bugün bunu Azerbaycan 
halkı da diyor. Diyorlar ki; biz hem bir Millet 
hem de bir Devletiz. Birkaç gün önce Dış İşleri 
Bakanımız Mevlut Çavuşoğlu, çok güzel bir 
şekilde bunu dile getirdi; “Biz bugün bir millet, iki 
devlet diyoruz, ama yeri gelirse biz bir millet, bir 
devlette de olabiliriz.” Bu da bizi çok gururlandırdı. 
Ben Türkiye Cumhuriyeti’ne, Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’a, halka, herkese… Türk 
Silahlı Kuvvetlerinden tutun, Dış İşleri Bakanlığına. 
STK’lara herkese teşekkür etmek istiyorum. Zaten 
bugün Türkiye, Azerbaycan ile birlikte dünyaya 
meydan okudu. Bütün dünya artık biliyor ki; Bu 
Bir Millettir! Beraber yürünüyor bu yolda. Onun 
için de, şükürler olsun, hamdolsun!
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EBRU Sanatıyla
Ver Elini
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Sevgi ve hoşgörü kazanımı olan sanat insana 
hayata hoşgörüyle bakmayı öğretirken, 
kendini, ailesini, yurdunu sevmeyi de öğretir. 
Sanat, en büyük eğitici ve öğreticidir. Sanat 
kendini tanımayı, çevreyi algılamayı, bakmayı, 
görmeyi, ruhun derinliklerinde yatan, 
üretme ve var etme, var olma duygularını 
öğretir. Bu dünyada var olduğunu hisseden 
insan sağlıklıdır, çalışkandır, üretkendir. 
Ürettikçe çoğalır. O çağalım da taşarak, 
onu yardımseverliğe, ürettiklerini çoğaltıp, 
tanıtmaya götürür. Sağlıklı, dinamik, üretken 
insan, ailesine sonra da toplumuna, ülkesine 
fayda sağlar. Meydana getirdiği eserler artık 
toplumundur. 

Sanat gönül vermektir. Bir anlamda onun 
tutsağı olmaktır. Aşk böyle bir şeydir. Sanat 
aşkı ise başka bir tutsaklıktır. İşte bu aşkla 
tutsaklardır topluma katkıda bulunanlar, 
toplumu ileriye götürenlerdir. Örnek olup 
mutlu edenlerdir. Sanat aşkıyla tutkulu olan 
insan, önce kendisine faydalı olacak onu daha 
güzele, daha iyiye götürecektir. 

İşte bu duygular içinde olan sanatçılardan 
Mesut-Leyla Osmanlıoğlu çifti büyük bir 
organizasyonla ebruya aşkla bağlı olan 
yurt içinde ve yurt dışında yaşayan ebru 
sanatçılarını Gaziantep’te topladı.

Daha önce de Çekmeköy 2023 dergimizde 
ebru günlerini anlatmıştım.
Dünya ebru günleri Türkiye’de ve dünyada 
olmak üzere 6 kez kutlandı. 
1.si 2012 yılında İstanbul’da Atilla Can 
başkanlığında, 47,36m. ebru yapıldı  
2.si 2013 yılında Gaziantep’te Mesut 
Osmanlıoğlu başkanlığında, 76,47m. ebru 
rekoru kırıldı. Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer 
aldı
3.sü 2014 yılında Trabzon’da Songül Kartal 
başkanlığında etkinlik düzenlendi. 
4.sü 2015 yılında Yalova’da Suna Koşal 
başkanlığında, 12 metrekare en büyük Türk 
Bayrağı Ebrusu yapıldı. 
5.si 2016 yılında Çekya Prag’da Śayka Duran–
XeniaSulimenko Başkanlığında dünyanın 
birçok ülkesinden gelen 134 ebru sanatçısıyla 
çalıştay yapıldı. 
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6.sı 2017 yılında BAE Abu Dhabi – Dubai’de 
yapıldı.
Abu Dhabi Emiri Halifa vefat etmiş olan 
babasının resminin yapılması için BAE’de 
yaşayan ebru sanatçısı Ayşe Esra Olgun 
Mustafa’ya rica etmiş. Bu rica üzerine Abu 
Dhabi Emiri Halife bin Zayid el-Nahyan’ın 90 
metrekare portre ebrusu yapıldı. 

2. Dünya Ebru Günü birkaç satırla 
anlatılacak gibi değildi. 

1. Dünya Ebru Gününde tanışıp dost 
olduğum Mesut Osmanlıoğlu “Hocam 
dünyadan ebrucular çağırdım. Dünya 
rekoru kırmak istiyoruz. Ayrıca ebru 
sempozyumu da yapmak istiyoruz. Sizi de 
yanımda görmek istiyorum.  Lütfen ebru 
konusunu anlatmak için hazırlık yapınız, sizi 
sempozyuma panelist olarak yazdım,” dedi.

 
“Diğer konuşmacılar kimler?”diye 
sorduğumda; “Siz Gülseren Sönmez, 
Atila Can, Akdeniz Üniversitesi’nden 
Dr. Şemsettin Ziya Dağlı,  19 Mayıs 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Serkan İlden, 
Feride Dayanç,  Eda Özbekkankay ve ben 
katılacağım.” yanıtını aldım.

13 Eylül perşembe günü sabahı 
havaalanında Mesut Osmanlıoğlu, eşi Leyla 
Osmanlıoğlu bizleri çiçeklerle karşıladılar. Bu 
karşılama şölen halindeydi. Ebru sanatçıları 
kucaklarındaki ebrularla havaalanını çiçek 
bahçesine çevirdiler.  

Havaalanından otelimize geldik. 
Valizlerimizi bırakır bırakmaz Osmanlıoğlu 
çifti tarafından hazırlanmış sergi salonuna 
yöneldik.
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GAZİANTEP 2. DÜNYA 
EBRUSU SERGİSİ

Gaziantep’te 10 gün sürecek, 2. Dünya 
Ebrusu Sergisi, Zeugma Sergi Salonu’nda 
konuklarıyla beraber bizi bekliyordu. Daha 
önce gönderdiğimiz ebrular duvarlarda 
yerini almıştı.

Mesut Osmanlıoğlu, “Bu sergi ebruya 
kurumsal kimlik oluşturmak için 
başlatılmıştı. Bu kurumsal kimlik devam 
ettirilemedi. Daha sonra şekil değiştirerek, 
DÜNYA EBRU GÜNLERİ olarak devam 
ettirildi,” dedi ve devam etti. 
2. Dünya Ebru Sergisinin adı SESLER ve 
RENKLER idi. Amaç dünya genelinde çeşitli 
türde ebru yapan sanatçıları bir araya 
toplamaktı. Bazıları battal ebruda, bazıları 

taraklı, bazıları dalgalı ebruda başarılı idi. Siz 
de portre, nü yapıyorsunuz. O nedenle her 
insan bir ses, bir renk. dedi. 

Sergide Ümraniye Belediyesi’nin desteği 
ile Sibel Cansu’nun hazırladığı Esma-ül 
Hüsna’lar, Füsun Onamay’ın 1900 parça 
ebrudan oluşturduğu Çingene Kızı Ebrusu 
öne çıkan çalışmalardı. 

Ben de Allah’ın Adları, Türkiye’de ve dünyada 
ilk kez yapılan Vazoda Çiçek Ebruları,  ayrıca 
kuru pastelle yaptığım Necmeddin Okyay’ın 
resmiyle katıldım. Necmeddin Okyay  (1983-
1976)  yıllarca Sayi-I Nefise’de ebru dersi 
vermiş, bir hezarfen (bin marifet sahibi)
idi. Eğer Necmeddin Okyay olmasaydı, 
Türkiye’den dolayısıyla dünyadan ebru 
sanatı silinebilirdi. Teşekkürler o büyük 
insana.
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Gaziantep’te Zeugma Müzesi Kültür Sanat 
Sergi Salonu’nda 100 ebru sanatçısı 200’ü 
aşkın eserle yer alarak şimdiye kadar 
yapılmış en büyük karma sergiyi oluşturdu.

Sergiye Gaziantep Vali Yardımcısı, 
Şahinbey Kaymakamlığı’ndan, Şehitkamil 
Belediyesi’nden yetkililerin yanı sıra, 
Türk ebru sanatçıları ve dünyanın 
birçok ülkesinden katılımcı ebrucular 
ve Gaziantepli birçok kişi katıldı. Dış 
ülkelerden gelen katılımcıların, büyük 
çoğunluğu Rus ebruculardı.
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Gülseren Sönmez
Ressam ve Ebru Sanatçısı                                                                                                          
gulserensnmz@gmail.com

Mesut Osmanlıoğlu “Hocam, 
bu büyük etkinliğe bir çok 
sponsor yardım etti. En büyük 
sponsor Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesiydi. Sanko Holding rekor 
sponsorluğunu, İbis Otel grubu 
otel sponsorluğunu, Şehit Kamil 
Belediyesi salon sponsorluğunu 
ve Şahinbey Kaymakamlığı da 
ödül heykelinin yapımını, plaket 
ve sergi kitabını (kataloğunu) 
sponsorluğunu üstlendiler,” dedi.

ZEUGMA MÜZESİ 
O muazzam Zeugma Müzesi 
ortamında bulunmak hepimiz 
için bulunmaz bir nimetti. Kendi 
sergimiz ardından Zeugma 
Müzesini gezdik. Zeugma Müzesi’ni 
gezmek ömre bedeldi. Dünyanın 
en önemli mozaik müzesindeydik. 
Müzeyi rehber eşliğinde gezdik:
“Arkadaşlar müzemize hoş 
geldiniz, siz de sergi açtınız, 
serginizi hayranlıkla izledim. Ebru 
sanatının bu kadar ilerlediğini 
hiç düşünememiştim. Hepinizi 
kutlarım, çok önemli, çok büyük bir 
sergiyle gelmişsiniz.
Zeugma Mozaik Müzesi, 2011’de 
Gaziantep'te açılan ve 1700 
metrekarelik mozaik ile dünyanın 
en büyük mozaik müzesi olma 
özelliğini taşıyan müzesidir.”
Müze, ziyarete açıldığı ilk gün 
3.000'in üzerinde ziyaretçi 
ağırlamıştı. 
Gerek mimarisi, gerekse teknolojik 
açıdan dünyanın önde gelen 
müzesidir. İki bin yıllık mozaiklerin 
yıllar içinde define avcılarının 
talanıyla eksilen parçaları, 
lazer sistemiyle görüntü olarak 
tamamlanmaktadır. Zeugma’daki 
mozaikler on üç renk armonisinden 
oluşmaktadır. Üç blok olarak inşa 
edilen Zeugma Mozaik Müzesi, 

mozaik ve arkeoloji müzeleriyle 
sergi ve konferans salonu 
olarak hizmet verecek. Müzede 
Zeugma'dan gelen mozaikler 
sergilenmektedir. Ayrıca dünyaca 
ünlü "Çingene Kızı" mozaiği burada 
sergilenmektedir.

‘ÇİNGENE KIZI MOZAİĞİ’  TARİHÇESİ
Çingene Kızı mozaiği, Nizip'te Fırat 
Nehri kıyısında bulunan Zeugma 
Antik Kenti'nde 1998 yılındaki kazı 
çalışmaları esnasında çıkarıldı. Fakat 
birçok kayıp parçası vardı. Çünkü 
yaklaşık 300 metrekarelik bir alan 
üzerine işlenmişti.
Çingene Kızı ismi verilmesinin 
sebebi ise, eseri yapan kişinin, 
eserdeki insan suretinin saçlarını 
örgülü ve renkli kurdelelerle 
resmetmiş olması. Kimilerine göre 
Büyük İskender, kimilerine göre ise 
Yer Tanrısı Gaia'dan esinlenilerek 
oluşturulmuştu.
Bölgede kaçakçılar tarafından 
yapılan kazılarda gözden kaçırılan 
Çingene Kızı mozaiği aslında tek 
parça değil. Büyükçe bir odanın 
zeminini tamamen kaplayan 
bir eserin küçük bir parçası. 
Mozaiğin geri kalan parçaları ise 
kaçakçılar tarafından yıllar önce 
ABD'ye götürülerek satıldı. Ohio 
Üniversitesi'nde bulunduğu bilinen 
kayıp parçaların 4 yıllık yoğun 
çalışmalar sonucunda Türkiye'ye 
ait olduğu kanıtlanarak ait olduğu 
yere, Zeugma'ya dönmesi kararı 
alındı. MS 2.yüzyıla ait olan bu eseri 
yapan sanatçının bir dahi olduğuna 
inanılıyor. 
Bakışlarındaki hüzün ve yapımında 
kullanılan teknikler nedeniyle 
ZEUGMA'NIN MONA LİSA'SI olarak 
anılıyor. Benim içimi titreten, tek 
başına bir odada sergilenen bu eser 
izleyen herkesi derinden etkiliyor. 

Yazının devamı gelecek sayıda...

51

Köşe Yazısı



Değişip, gelişmekte olan dünyada, 
her gün karşılaşılan problemlere farklı 
mantıkla bakabilen, çözüm üretebilen 
bireyler yetiştirmek zorundayız. 
Bu yolda yapacağımız gayretlerin, 
çabanın, matematik eğitiminin değişik 
yöntemlerinden faydalanılarak daha 
da verimli hale getirilmesi sağlanabilir. 
Origami de (kâğıt katlama sanatı) bu 
yöntemlerden biri olabilir...

Origami sanatı, eğlenceli olmasının 
yanı sıra, kinestetik öğrenme 
yöntemidir. Öğrenmenin farklı yolları 
arasında bağlantı kurarak, daha etkin 
bir öğrenmeyi ve bilgi edinmeyi sağlar, 
bedensel zekânın artışına yardımcı 
olur. Çocuk gelişiminde birçok açıdan 
olumlu etkileri görülür. Origami ile 
birlikte, çocukların el ve parmak 
kasları, buna bağlı olarak da el-göz 
koordinasyonları gelişir.

Origami sanatı çocukların, davranışsal, 
sosyal-duygusal, dil-matematiksel 
ve psiko-motor gelişimlerinde, en az 
malzeme ile en kısa zamanda sağladığı 
katkı sonucu, öğrenme sürecinin 
eğlenceli hale getirilebileceğinin en 
güzel kanıtıdır. (Atamgüç, G. (2017) 
Origami Kağıt Kıvrımlarını Zihin 
İzlerken / ANKARA, Kitapsaati Yayınları)

Günümüzde öğrenme-öğretme 
süreci içerisinde, origami sanat 

etkinlikleri yapmanın ve kullanmanın 
matematik eğitimindeki önemini 
vurgulayan çalışmalar, günümüzde 
birçok ülkede biliniyor ve uygulanıyor. 
Kâğıt katlama yöntemi kullanılarak 
ortaya çıkan somut modeller, eğitim 
süreci içerisinde öğrencileri motive 
ettiği, daha aktif hale getirdiği için 
öğrenmeyi teşvik ettiği bilinmektedir. 
Bu bağlamda, origami sanat 
etkinlikleri ile matematik ve geometri 
kavramları ilişkilendirilebilinirse, 
çocukların sadece analitik gelişimi 
değil, ilişkilendirme becerileri ve 
yaratıcılıkları da gelişecektir.

Matematik ve geometri konularının 
öğretimi esnasında kâğıt katlama 
sanat etkinliklerinin uygulanması, 
kavramsal öğrenme ve problem 
çözme becerilerinin gelişimini 
güçlendirecektir. Bu yöntem sayesinde 
öğrencilerin matematik dersine 
karşı olası olumsuz ön yargılarını 
engelleyerek tam tersine, matematiğe 
karşı olumlu tutum beslemelerine de 
yardımcı olunabilinir.
Unutulmaması gereken, matematiği 
öğrenmek; sadece temel kavram 
ve becerilerin kazanılmasıyla sınırlı 
değildir.

Matematiği sevmek ve sevdirebilmek 
dileğiyle...

Mantık sizi A’dan B’ye götürür, hayal gücü ise her yere. 
Albert Einstein

52

Köşe Yazısı



1

2

3

6

8
7

4

Kare kağıdı çizimdeki 
kesik çizgiden

katlayın.

Çizimdeki 
kesik çizgiden 

katlayın

Çizimdeki kesik 
çizgiden katlayın

Çizimdeki 
kesik çizgiden 

katlayın

Gökçen Atamgüç
İstanbul Oyuncak Müzesi

Origami Sanat Eğitmeni
www.gokcenatamguc.com

iletisim@gokcenatamguc.com

Origami Parçalı
Yıldız Figürü yapımı

5
Kağıdı 

ters 
çevirin

Toplamda 8 adet olacak 
şekilde kağıtları aynı 

şekilde katlayın

Yıldız figürü 
tamamlandı. İsterseniz 

farklı renklerdeki 
kağıtlardan yapabilir 

ya da hayal gücünüzle 
süsleyebilirsiniz

Katladığınız kağıtları 
çizimdeki gibi uçlarından 
birbirinin üstüne gelecek 
şekilde tutkalla yapıştırın
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Çekmeköy 2023 dergimizin bu 
sayısında, Kirazlıdere Mahallesi 

Muhtarı Orkun Karakaya 
sayfalarımıza konuk oluyor…

Orkun Bey merhaba,  bize kendinizi tanıtır 
mısınız?
Öncelikle merhaba. Ben Orkun Karakaya 
03.02.1979 Ankara doğumluyum. İlkokul 
öğrenimimi Kars Arpaçay Göldalı köyünde 
tamamladım. Daha sonra okula devam 
edemedim ancak bu benim hedeflerimin ve 
çabamın hiçbir zaman önüne geçemedi. Şu 
an yarıda kalmış öğrenim hayatıma ortaokul 
açık öğretimden devam etmekteyim. 1989’dan 
bu yana Çekmeköy Taşdelen Kirazlıdere 
mahallesinde ikamet etmekteyim. 15 yıllık evliyim 
ve dünyalar güzeli bir kız evladına sahibim. Eşim 
ve biricik kızım benim en büyük şansımdır.

Orkun Bey ne kadar zamandır muhtarlık 
yapıyorsunuz? Muhtarlık yapmayı neden 
seçtiniz?
Muhtarlık görevimde birinci dönemim ve 
görevimi hakkıyla 2 yıldır icra etmekteyim. Ben 
hayatım boyunca öğrenmeye, araştırmaya 
ve yeniliklere açık birisi oldum. Bu yüzden 
araştırmacı ve yenilikçi yönümü muhtar olarak 
vatandaşlarımıza aktarımda daha doğru empoze 
edeceğimi düşündüğümden dolayı bu görevimi 
üstlenmiş bulunmaktayım.

Kirazlıdere mahallenizi bize tanıtır mısınız? 
Mahallem 31.12.2019 itibari ile 9198 nüfusa sahip 
olup, 45 sokak ve komşu mahalledeki sınırlarla 
toplam 7 caddeden oluşmaktadır. Mahallemde 
toplam 7 park, 2 cami, 1 cem evi, 1 ilkokul, 2 lise, 
1 özel okul, 3 site, 1 İlçe  Jandarma Komutanlığı, 
1 hava lojmanları, 1 kara lojmanları,  1 hizmette 
olan sağlık ocağı ve  bir de yapımı devam 
eden sağlık ocağımız  bulunmaktadır. Bir de 
Çekmeköy’ün birbiri ile iletişimi sağlam, birbirine 
destek olan ve her daim kenetlenmesini bilen 
güzel insanlar topluluğu bulunmaktadır.

Çekmeköy sizin için ne ifade ediyor?
Çekmeköy benim için her zaman doğayı ve aşkı 
temsil eden bir yer olmuştur. Çünkü ben kendimi 
tanıtırken de bahsettiğim gibi çok 
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uzun yıllardır Çekmeköy’ de ikamet 
ediyorum. Buranın eski hallerini de 
yeni hallerini de yakından bilirim. 
Bu yüzdendir ki muhtar olduktan 
sonra da çalışmalarım sevgi ve 
doğayla iç içe yaşayabilmek için 
olmuştur. Yeniliklerin çalışarak 
büyük bir emek ve gayret ile her 
geçen gün kat kat arttığı ağaçların, 
yeşilliklerin bol olduğu ve akabinde 
de temiz havayı soluduğumuz bir yer 
haline gelmektedir. Bunun için de 
çalışmalarımıza her gün yeniden ilk 
heyecanımız, tutkumuz ve sevgimiz 
ile daha fazla istek ve azimle devam 
etmekteyiz.

Muhtarlık yaparken başınızdan 
geçen ilginç bir anınızdan 
bahseder misiniz?

Aslında muhtarlığın tam özet halidir 
ilginç anılar. Çünkü işimiz insan. 
İnsanların sorunlarını dinlemek, 
anlamak ve daha sonra çalışmalara 
başlamak. İnsanların sorunlarını 
dinlerken empati kurarız. Bu yüzden 
de biz empati kurarak dinlediğimiz 
hiçbir vatandaşımızın sorunlarına 
anı olarak bakamayız. Çünkü anı 
dediğiniz şey insanın hatırladığında 
yüzünü gülümseten bir eylemdir. Biz 
ise yaşanılan olayı düşündüğümüzde 
içimizi bir hüzün kaplar. O yüzden 
bir süre sonra onun sorunu bizim 
sorunumuz haline gelir. Yeri gelir 
gece gözünüze uyku girmez, yeri 
gelir yemek yerken bir an onu 
düşünürsünüz. Bu yüzden benim için 
her insan bir anı değil de apayrı bir 
hikâyedir.
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Ümit ŞENER
Gazeteci-Yazar

Muhtarlık yaparken zorlanıyor 
musunuz?  Mahallenizdeki 
vatandaşlarla iletişiminiz nasıl?
Severek yapılan hiçbir iş sizi yormaz 
ya da size zor gelmez. Hele ki 
işinizin sonunda insanları mutlu 
etmek, onların yüzünün güldüğünü 
görmek varsa. Bu yüzden ben hiç 
yorulmadım ya da zorlanmadım. 
Çünkü insanların yaralarına merhem 
olabiliyorsanız ve bir de bunun 
sonunda şu üç kelimeyi duyuyorsanız 
“Allah razı olsun” işte bu tüm çabaya 
değerdir. İnsanlarla olan iletişimim 
hayatım boyunca hep iyi olmuştur. 
Anlaşamadığım insan neredeyse 
hiç yoktur. Bunun sebebinin de hep 
sevgiye dayalı olduğuna inanırım. Siz 
sahiplenmeyi bilirseniz insanlar sizi 
dünden kucaklamaya hazırdır. İşte 
benim mahallemdeki kardeşlerimle 
iletişimim tam olarak budur.

Covid-19 Pandemisi sürecinde 
mahallenizde ne tür çalışmalar 
yaptınız?
Öncelikle çalışmalarıma hemen 
hemen her eve ziyaret yapmaya 
çalışarak başladım. Covid-19 
pandemi sürecinin  hepimiz için 
zorlu geçtiğini sanırım anlatmamıza 
gerek yoktur. Maalesef hepimiz bu 
durumu yaşayarak tecrübe etmiş 
bulunmaktayız. Bu yüzden mahalle 
sakinlerimin her daim yanlarında 
olabilmeye ve desteğimi onlar 
üzerinde tutmaya fazlası ile özen 
göstermeye dikkat ettim. Bunlardan 
örnek vermem gerekirse; Covid 
hastalarının bana göndermiş olduğu 
tüm alışveriş listelerini yaparak 
evlerine teslim ettim. Daha sonra 
65 yaş üstü mahalle sakinlerimin 
maaşlarını çekerek kendilerine 
teslim ettim. Kaymakamlık vefa 
destek grubu ile birleşerek maske, 
kolonya ve dezenfektan ürünlerinin 
dağıtımını sağladık. Bu süreç 
içerisinde zabıta ve polis ekipleri ile 
beraber her gün düzenli bir şekilde 
denetimlerde bulunduk ve son olarak 

mahalle sakinlerime erzak kolisi 
dağıtımı yapmış bulunmaktayım.

Mahallenizde ne tür çalışmalar 
yapmayı düşünüyorsunuz? 
Planladığınız projeleriniz var mı?
Evet, planlamış olduğum projelerim 
var. 1. olarak mahalleme insanların 
daha rahat yürüyüş, spor ve 
daha kaliteli, çocukları ile birlikte 
vakit geçirebilecekleri bir alanları 
olması açısından millet parkı 
düşünmekteyim. Bunun için de 
uygun olan askeriyenin kentsel 
dönüşüm için yıkılan aynı zamanda 
hayvan pazarı olarak kullanılan 
bölgenin park yapılmasını önemle 
talep ediyorum. 2. olarak Sarnıç 
sokağın bölgemizde bulunan 4 
mahallenin otobana bağlanma 
yolu olarak kullanıldığından dolayı 
trafiğin rahatlatılması açısından 
tek yön olması da düşündüğüm 
projelerim arasında yer almaktadır. 3. 
olarak da kaçınılmaz bir gerçeğimiz 
olan deprem hususundan dolayı 
vatandaşlarımızı bir an önce evlerinin 
kentsel dönüşüm uygulamasına 
dahil edilmesi projelerim arasında 
yer alıyor. Bütün bu projelerim 
gerçekleştikten sonra Kirazlıdere 
mahallesinin daha iyi yerlere 
geleceğinden herhangi bir şüphem 
yoktur.

Son olarak eklemek istediğiniz, 
Çekmeköy 2023 okuyucuları için 
iletmek istediğiniz bir şey var mı?
Ne olursanız olun asla 
hedeflerinizden vazgeçmeyin. 
Unutmayın her başarı önce inanmayı 
gerektirir. İnanmakta istemeyi… O 
zaman bunlar birbirini 
takip eden bir zincir 
yumağı ise bu 
yumağın başrol 
oyuncusu da önce 
kendini sevmekten 
doğar. Kendinizi 
sevmeyi ihmal 
etmeyin.
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Bir yumurta hücresinin 
yumurtalıklardan salınmasına 
yumurtlama denir. Genellikle ayda 
bir kez, adet periyotların ortasında 
gerçekleşir. Spermler ise yaklaşık 
beş gün boyunca fallop tüplerinde 
hayatta kalabilir. Spermin yumurta 
ile döllenmesiyle oluşan embriyo, 

rahime ilerler ve rahim iç duvarına 
yerleşerek bir bebeğe dönüşür. 
Normal bir gebelik süreci bu şekilde 
ilerlerken, embriyonun fallop 
tüplerinde büyümesi sonucunda 
dış gebelik meydana gelebilir. Dış 
gebelikler nadir olarak görülür ve 
mutlaka tedavi edilmelidir. 

Dış
gebelİk  
Nedīr,
belīrtīlerī
nelerdīr?
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Dış gebelik nedir?
Ektopik olarak da bilinen dış gebelik, 
döllenmiş bir yumurtanın genellikle 
rahim yerine fallop tüpüne yerleşme 
durumudur. Dış gebelik; yumurtalık, 
rahim ağzı (serviks) veya karın içi gibi 
başka bölgelerde de ortaya çıkabilir.
Hiçbir dış gebelik sağlıklı bir bebeğe 
dönüşememektedir. Olası sonuçlar 
şöyledir: 

• Hamilelik genellikle birkaç gün 
sonra sonlanır. Bu süreçte hiçbir 
semptom oluşmayacağı için hamilelik 
anlaşılmaz, müdahale gerekmez. 
• Embriyo bir süre fallop tüpünde 
büyüyebilir, tüpü esnetebilir ve 
semptomlara neden olabilir. Dış 
gebeliğin yaygın olarak teşhis 
edildiği zamandır.
• Fallop tüpü embriyo nedeniyle 
gerilir ve daha fazla büyürse tüpü 
yırtabilir. Ağır iç kanama ve ağrıya 
yol açabilecek bu durumda acil tıbbi 

müdahale gerekir. 

Dış gebelik neden olur?
Dış gebeliğe genellikle fallop 
tüplerine verilen hasarlar neden olur. 
Döllenmiş bir yumurta, hasarlı tüpten 
geçmekte zorlanabilir; bu durum 
yumurtanın tüpte büyümesine yol 
açabilir. 
Fallop tüpü hasarı ve dış gebelik 
olasılığını artıran unsurlar şunlardır:
• Sigara bağımlılığı,
• Fallop tüplerinde veya çevresinde 
skar dokusuna neden olabilen 
endometriozis,
• Doğumdan önce kimyasal 
dietilstilbesterole (nadir kullanılan bir 
östrojen hormonu) maruz kalmak, 
• Fallop tüplerinde veya pelvik 
bölgede yapılan cerrahi işlemler,
Dış gebelik belirtileri nelerdir?
Dış gebeliklerde ilk birkaç hafta 
boyunca adet döneminde gecikme, 
yorgunluk, bulantı ve göğüs 
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hassasiyeti gibi normal hamilelik 
belirtileri oluşur. Dış gebeliğin temel 
belirtileri şunlardır:
• Pelvik bölgede veya karında oluşan 
keskin ağrılar, 
• Tuvalet ihtiyacı esnasında zorluk ve 
ağrı hissi.
• Kanama,
• Şiddetli baş dönmesi ve bayılma. 

Dış gebelik ne zaman 
anlaşılır?
Bir kadının hamile olup olmadığı 
idrar testiyle doğrulanabilir. Ancak dış 
gebeliği belirlemek için daha detaylı 
tetkikler gerekebilir: 
• Kan testi: Hamilelik hormonu 
seviyesini (hCG) kontrol etmek için 
kan testi yapılır. Bu test 2 gün sonra 
tekrarlanır. Erken hamilelik sırasında 
hormonun seviyesi her 2 günde 
bir iki katına çıkar. Düşük seviyeler 
dış gebelik gibi bir sorun olduğunu 
gösterir.
• Ultrason: Genellikle ağrılı olmayan 
ve fallop tüplerini en iyi şekilde 
görüntüleyen transvajinal ultrason 
ile inceleme yapılır. Bununla birlikte, 
hamilelik çok erken ise tarama net 
olmayabilir ve tekrarlanmalıdır.  

Dış gebelik tedavisi nasıl 
yapılır?
Dış gebelik çoğunlukla fallop tüpü 
yırtılmadan önce teşhis edilir. Bu 
durumda hangi tedavi seçeneğinin 
uygun olduğuna karar verilmelidir.  
Tüm dış gebelikler riskli değildir ve 
gelecekteki problem oluşturmayacak 
şekilde düşükle sonlanır. Hafif 
veya hiçbir semptomu olmayan 
kadınlarda müdahaleye gerek yoktur. 
Semptomlar kötüleşirse bir diğer 
tedavi seçeneğine geçilmelidir. 
Kendiliğinden sonlanamayan bir 
vakada ilaç verilir. Bu ilaç, fallop 
tüpünde büyüyen hamilelik 
hücrelerini yok ederek çalışır. Yalnızca 
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Op. Dr. Havva Pars Ağargün
Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Uzmanı - Tüp Bebek

hamileliğin çok erken haftalarda 
olması durumunda tavsiye edilir 
ve herhangi bir operasyona gerek 
kalmadan tedavi edilebilir. İlacın 
etkili olup olmadığını denetlemek 
için kan testleri birkaç hafta boyunca 
tekrarlanmalıdır. Seviyeler düşene 
dek her 2-3 günde bir hCG miktarı 
ölçümlenmelidir. 

Dış gebelikte ameliyat 
gerekli midir?
Fallop tüpü dış gebelik nedeniyle 
yırtılırsa ağır kanama meydana gelir 
ve acil cerrahi müdahale gereklidir. 
Operasyondaki ana amaç kanamayı 
durdurmaktır. Daha sonra fallop tüpü 
ve erken gebelik kalıntısı çıkarılır. 
Fallop tüpünün ve gebelik kalıntısının 
çıkarılması genellikle laparoskopik 
operasyon ile gerçekleştirilir. Bu tip 
ameliyatlar, karından yapılan bir 
veya daha fazla küçük kesiyle yapılır. 
Gebelik içeren fallop tüpü, diğer tüp 
sağlıklıysa alınabilir. Diğer tüp hasar 
görmüşse, tüpün sadece bir bölümü 
çıkarılır.  

Dış gebelik sonrası 
yeniden hamile 
kalınabilir mi?
Dış gebelik nedeniyle oluşan tubal 
yırtılmalar riskli sonuçlar doğurabilir. 
Ağır kanama, ciddi tıbbi sorunlara 
ve hatta bazen ölüme neden olabilir. 
Bununla birlikte, günümüzde dış 
gebelikler erken teşhis edilmekte ve 
kısa sürede tedavi edilebilmektedir.  
Dış gebelikten önce hamile kalma 
problemleri veya fallop tüplerini 
içeren herhangi bir hastalık geçmişi 
yoksa doğurganlık durumu olumsuz 
olarak etkilenmeyecektir. Uygulanan 
tedaviye ve fallop tüplerinin 
durumuna bağlı olarak gelecekte 
sağlıklı hamilelikler oluşabilir. 
Ancak; fallop tüpleri çıkarılmış ya 
da hasar görmüşse hamile kalmak 
zorlaşacaktır. Ayrıca dış gebelik 
yaşayan bir kadının, gelecekte başka 
bir dış gebelik yaşama olasılığı daha 
yüksektir. Bu nedenle, yeniden 
bebek sahibi olmak isteniyorsa 
düzenli olarak kontrol ve tetkik 
gerekebilir. 
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Nuri Killigil Kimdir?
1889 İstanbul doğumlu olan Nuri Killigil, Enver Paşa’nın kardeşidir. 
Manastır’da doğan Nuri Paşa, ilk ve lise eğitimini burada tamamlamıştır. 
1909 senesinde, Manastır Harbiye’sinden Üsteğmen rütbesi ile mezun olarak 
Balkanlarda çeşitli görevlerde yer almıştır. 

1911 senesinde Trablusgarp Savaşı’nda savaşmıştır. 

1914 ile 1917 yılları arasında 1. Dünya Savaşı döneminde, Padişah 
yaveri olarak görev almıştır. 1917 tarihine kadar Trablusgarp ve Bingazi 
bölgelerinde görev alarak İngiliz, İtalyan ve Fransız ordularına karşı 
savaşmıştır.

Azerbaycan halkının büyük 
değer verdiği Türk askeri, 
Bakü Fatihi 

Nuri 
Killigil 
Paşa
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Sonrasında Enver Paşa, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ve 
Dağıstan’ın Osmanlı Devletinden yardım istemesi üzerine 

kurulan Kafkas İslam Ordusu’nun başına Nuri Paşa’yı 
getirmiştir. 

12 bin kişilik Kafkas İslam Ordusu’nun başına 
geçtiğinde henüz 28 yaşında olan Nuri Paşa, Bakü’yü 
kurtararak, Azerbaycan Halkı tarafından milli 
kahraman olarak anılmıştır. Ordunun kurulmasının 
ardından ilk olarak 25 Mayıs 1918 tarihinde Gence’ye 
ulaşıldı. Burada Azerbaycan Kolordusundan bin 
kişilik bir takviye yapıldı ve ordunun asker sayısı 12 
bine ulaştı. Bakü’ye doğru yola çıkan ordu, Göyçay, 
Salyan, Ağsu ve Kürdemir başta olmak üzere tüm 
bölgedeki Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerini 
imha ederek devam etti.

Kafkas İslam Ordusu Bakü’ye ulaştığında 
tarihler 15 Eylül 1918’i gösteriyordu. Bu alanı da 
temizleyen ordu, bu tarihler arasında 130 şehit 
verdi. 

Savaş sonrasında Azerbaycan Türklerine 
bağımsızlıklarını yeniden kazandıran Nuri 
Paşa, tüm Azerbaycan’da saygı ve hürmet ile 
karşılandı. Bakü’de coşkuyla karşılandı. Tezepir 
Camiinde minberden halka seslendi. Halen bu 
alanda bulunan minber, Nuri Paşa Minberi olarak 
anılmaktadır. Ayrıca harekatın ilk başladığı yer olan 
Gence’de Nuri Paşa’nın konakladığı ev, müze olarak 
korunmaktadır. 

Cephelerde Geçen Başarılarla Dolu Bir 
Ömür

Tüm bunlar yaşanırken, İtilaf devletleri ile Osmanlı 
Devleti arasında imzalanan Mondros Mütarekesi, bütün 
kazanımların kaybedilmesi ile sonuçlandı. 30 Ekim 1918 
yılında anlaşmaya istinaden yeni Osmanlı Devleti sınırları 

çizildi. Bu anlaşmanın 11. maddesi uyarınca, İran içlerinde 
ve Kafkasya’da bulunan Osmanlı Kuvvetleri işgal ettikleri 
yerlerden geri çekilecekti…
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Anlaşma maddeleri uyarınca Kafkas İslam Ordusu, binlerce şehit vererek 
fetih ettiği Bakü’yü terk etmek zorunda kaldı. 8 Ağustos 1919 tarihinde 
Nuri Paşa, İngilizler tarafından Batum’da tutuklandı. Yargılanmak üzere 
götürüldüğü esnada Kafkasyalılar tarafından hapis olduğu yerden kaçırıldı. 

Bakü’nün Bolşevikler tarafından işgal edilmesi Nuri Paşa için ciddi bir üzüntü 
yarattı. Hatta Azerbaycanlı yazar Cabbar Ertürk tarafından yazılan “Anayurtta 
Unutulan Türkler” kitabında (1956) Nuri Paşa’nın şu ifadelerine de yer 
verilmiştir; 
"Ağabeyimin şehit olması kalbimi ne kadar sızlattıysa, Azerbaycan'ın istilası 
kalbimi ondan daha çok sızlattı. Ağabeyim bir faniydi fakat Azerbaycan'daki 
Türklük ebedidir. Keşke hayatımı kaybetseydim de Azerbaycan, Türklüğün 
dışında kalmasaydı."

Manevi olarak Azerbaycan ve o bölgede yer alan Türk soydaşlarına oldukça 
önem veren Nuri Paşa, bu durumda elinden bir şey gelmemesini üzülerek 
belirtmiştir.

1921 senesinde Berlin’e giden ve burada çinicilik öğrenen Nuri Paşa, 1924 
senesinde İstanbul’a dönmüş ve Kütahya Çinicilik A.Ş. kurmuştur. Daha 
sonra burayı devreden Nuri Paşa, savaş sanayi üzerine çalışmalar yapmaya 
başlamıştır. 

İlk Türk Silah Fabrikasını Kurdu
Sütlüce bölgesinde bulunan eski bir fabrikayı alarak, burada Türk Ordusu için 
silah ve cephane üretmeye başlamıştır. İlk olarak üretilen “Nuri Tabancası” adı 
ile anılan silahtır. Bu silah 9 milimetrelik ilk Türk yapımı silahtır ve seri üretimi 
de gerçekleştirilmiştir. Bu fabrikada sadece silah değil, matara, demir çubuk, 
gaz maskesi ve mermi gibi askeri malzemeler de üretildi. 

Türklerin Tek Bir Millet Olduğunu İlk Dile Getiren 
Raporlanmasını Sağlayan Nuri Paşa… Turancılık 
Yaklaşımı Söylemleri
1941 senesinde Nuri Killigil, Alman büyükelçisi ile görüşmelere başlamıştır. 
Türkiye’de Turancı harekete destek veren Almanların işbirliğini kazanmıştır. 
Burada bildirdiği görüşler, raporlanarak, Alman Hükümetine iletilmiştir. 
Raporlar sonrasında Almanya’da Turancılık Masası ve SS Doğu Türkistan 
Alayı’nın kurulmasına katkı sağlamıştır. 

Nuri Paşa, Türklerin bir çatı altında birleşeceğine inanıyordu. İlk olarak 
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Türkiye sınırlarına yakın olan Azerbaycan Türkmenleri ile bunun 
başlayacağına, ardından Tataristan’a kadar uzanan bir bölgeye yayılarak, 
Türklerin bütünleşeceğini öngörüyordu. 

Ölümündeki Şüpheler Asla Giderilemedi
Bu fabrikada meydana gelen 2 Mart 1949 tarihindeki art arda 3 patlama 
meydana geldi. Faili meçhul yapılan bu patlama ile ilgili bazı söylentiler de 
vardır. Oluşan bu patlamalar sonunda Nuri Killigil hayatını kaybetmiştir. Nuri 
Paşa haricinde bu patlamada toplam 26 kişi daha hayatını yitirmiştir. 

O dönemde Arap – İsrail savaşı sürecinde Arap ordularını ve Filistin halkını 
desteklediği için, patlamanın İsrail tarafından yapılan bir suikast olduğu 
söylenmektedir. 

Nuri Paşa’nın öldürüldüğü, bir suikaste kurban gittiği birçok kişi tarafından 
dile getirilirken, 18 Mart tarihinde olay TBMM’ne taşınmıştır. Görüşmeler 
sırasında, bazı milletvekilleri “olaylar örtbas ediliyor” diyerek itiraz ettiler. 23 
Mart tarihinde, Meclis Başkanı ufak bir açıklama yaparak, ilgili görüşmelerin 
kapalı celse yapılmasına karar verildi. Bu kapalı celsede ne konuşulduğu, asla 
ortaya çıkmadı ve olay kapatıldı. O müzakerede bu olayların konuşulduğu 
kesin olmasına rağmen, hakikatler hep saklandı.

Nuri Paşa hem Türkiye hem de tüm Türk kökenliler için özel bir insandı. 
Onun Türkçülük anlayışı oldukça farklı, güçlü ve ileri görüşlü bir bakış 
açısında idi. Azerbaycan onun için hep özeldi ve aynı şekilde Nuri Paşa’da 
Azeriler için özel bir komutandı. Onların hayatlarında ve tarihlerinde 
oldukça güzel bir yeri vardı. 
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DUBLÖRÜN 
DİLEMMASI

Bir kitabı bitirdikten sonra uzun 
süre kenetlenmiş bir şekilde 
kitaba baktığınız oldu mu? Bu 
kitabı bitirdikten sonra uzun bir 
süre hayret ve şaşkınlıkla kitaba 
baktım. Eser etkileyici olmasının 
yanında hızlı bir şekilde kendini 
okutması ve ne zaman bittiğini 
bile anlayamayacak kadar 
kendinizi kaptırabileceğiniz bir 
kitap. Hangi kitap mı? Murat 

Menteş’in kaleminden Dublörün 
Dilemması. 
Murat Menteş’in roman anlayışı 
Türk romanlarında pek de 
rastlanmayan olaylar örgüsü 
ile doludur. Enerjisi ve hızı hiç 
bitmeyen kitapların sahibidir 
kendisi. Yazarın kendi romanıyla 
ilgili en güzel sözü; Romanı, 
saatte 300 km. gidebilen bir spor 
araba gibi tasarlıyorum. Dileyen 
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okur yavaş yol alabilir, fakat hızlı 
okunmaya elverişli bir anlatımı 
benimsiyorum, ’dur. 
Dublörün Dilemması heyecanı, 
aksiyonu bol, okuyucuyu meraka 
düşüren kurgusuyla ve sade 
anlatım tarzıyla bir solukta 
okunabilecek bir eser. Kitap ilk 
sayfalarından itibaren okuyucusuna 
‘acaba devamında ne olacak bizi 
daha neler bekliyor’ dedirterek 
sona ulaşıyor. Ve eserin başından 
sonuna kadar bu merakınızda hiçbir 
eksilme olmuyor. 
Dublörün Dilemması’nda tüm 
olaylar gazeteye verilen Aynı anda 
iki yerde olmanız mı gerekiyor? 
Bizi arayın ilanı ile başlıyor. Eserin 
kahramanı Nuh Tufan aslında ama 
yazar olayları her kahramanın 
ağzından farklı bir bakış açısıyla 
anlattığı için her seferinde kendinizi 
o kahramanın yerine koyup olayları 
tekrar yorumluyorsunuz. Ve 
olaylar her kahramanın anlatımıyla 
farklı bir anlam kazanıyor. Eserde 
tek bir kahraman yok yani. Bir 
bakıyorsunuz kahramanımız Nuh 
Tufan bir bakıyorsunuz İbrahim 
Kurban. Belki de kahramanımız 
Habip Hobo. 
Nuh Tufan, albino hastası, 
yetimhanede büyümüş, para 
kazanabilmek için gerektiğinde 
her türlü hınzırlığı yapabilecek bir 
karakter. İbrahim Kurban, Nuh Tufan 
ile lise sıralarından arkadaş. Zengin 
bir aileye sahip ancak bundan 
hep şikâyetçi ve ileri teknolojilere 
meraklı. Öyle ki tek başına yaşadığı 
çatı katında canlı doku yapıyor. 
Bu dokular ile bir takım maskeler 
üretiyor. Ferruh Ferman ise başı 

kayınbiraderi ile dertte olan, 
sorunlu bir evlilik yaşayan ünlü bir 
bebek bezi şirketinin sahibi. Bu 
birbirinden uzak kişileri bir araya 
getiren şey ise Ferruh Ferman’ın 
gazetede gördüğü ilan sonrasında 
birden fazla yerde olmak istemesi 
ve Nuh Tufan’dan bunun için 
yardım istemesi. Nuh Tufan 
birkaç toplantıyı, iş görüşmesini 
Ferruh Ferman maskesiyle 
oymuş gibi gerçekleştiriyor ve 
herhangi bir aksilik çıkmadan 
her işi hallediyor. Gerçek Ferruh 
Ferman’ın kayınbiraderi tarafından 
öldürülmek istenmesi onları yeni 
bir planın içine çekiyor ve işler 
çok daha karmaşık bir hal almaya 
başlıyor. Davette öldürülmesi 
planlanan bir tane Ferruh Ferman 
olması gerekirken her köşeden 
yeni Ferruhlar çıkmaya başlıyor. 
Olayların hepsinden haberi olan 
İbrahim Kurban bu planıyla 
arkadaşı Nuh’u tehlikelerden 
korumaya çalışırken pek çok 
karışıklığa da sebebiyet veriyor. 
Bir de Nuh’un sevdiği ve Ferruh 
Ferman’ın da kız arkadaşı olan 
Dilara Dilemma işin içine girince 
işler daha karışık bir hal alıyor. Bu 
karışıklık, kurgunun okuyucuyu 
merakta bırakmasını sağlarken 
eserin akıcı bir şekilde okunmasını 
da sağlıyor.
Nuh’un arkadaşlarıyla birlikte 
katıldığı sonu gelmez maceralar 
ölümle dansa dönüşüyor ve 
okuyucuya her satırda eğlence, 
heyecan ve gerilimi bir arada 
yaşatıyor.

Havva KOTAN
Sosyolog

KİTABIN KÜNYESİ
ADI: Dublörün Dilemması

YAZARI: Murat Menteş
YAYINEVİ: April

SAYFA SAYISI: 267
İLK BASIM YILI: 2005
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• Omega-3 kaynağı
Balıkta, diğer hayvansal kaynaklı besinlerin 
aksine doymuş yağ yerine, doymamış yağ 
asitleri denilen omega3 yağ asitleri bulunur. 
Omega-3; retina, beyin ve sperm hücrelerinin 
tam olarak çalışmalarını sağlar. Kalp sağlığına 
büyük katkıları vardır. Yetersizliğinde; görme 
bozuklukları, depresyon; konsantrasyon, dikkat 
ve davranış bozukluklarına neden olabilir.

• Beyin gelişimine destek  
Balık, iyot bakımından zengin bir besin 
kaynağıdır ve bu yolla zekâ gelişiminde 
önemli rol oynar. Balık yiyen çocukların zekâ 
seviyelerinde artış meydana geldiği ve öğrenme 
kabiliyetlerinin arttığı görülmüştür. Özellikle 
gebeliğin ilk üç ayında düzenli balık tüketen 
annelerin bebeklerinde öğrenme, algılama ve 
bebeklik döneminde kavrama, tutma gibi el 
fonksiyonlarının güçlü olduğu saptanmıştır. 
Bebek ve çocuklarda zekâ gelişimini 
destekleyen balığın bileşimindeki DHA, görme 
ve nörolojik gelişimin sağlıklı bir biçimde 
gelişmesinde büyük rol oynuyor.

• Yüksek vücut direnci 
Balık anti-inflamatuar etki gösteren yağ 
asitlerini içerir. Bağışıklık sistemini destekleyen 
bu yağ asitleri enfeksiyonla ilişkili bütün 
hastalıklara karşı koruyucu etki gösterir. 
Özellikle kış aylarında sıklıkla karşımıza çıkan 
gribe karşı mutlaka düzenli olarak balık tüketilip 
bağışıklık sistemi desteklenmelidir.

Yavaş yavaş kış mevsimine gelmemizle birlikte balık 
tüketimini artırma vakti geldi. Balık, aslında çoğu 
insanın tüketilmesi gerektiğini bildiği ama zaman 
zaman ihmal ettiği bir besindir. İçerdiği sağlıklı 
yağlar ve zengin vitamin kaynağı olması nedeniyle 
yetişkinlerin ve özellikle de çocukların haftada en 
az 2-3 defa tüketmesi gereken bir besin kaynağı. 
Çocuğun anne karnından başlayarak bedensel ve 
zihinsel gelişimi için balık önemli rol oynar. Şimdi 
hep beraber balığın faydalarına, nasıl tüketilmesi 
gerektiğine bakalım.
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Malzemeler
• 1 orta boy levrek
• 1 havuç
• 1 kereviz
• 2 soğan
• ½ demet maydanoz
• 1 yemek kaşığı tam 
buğday un
• 1 yemek kaşığı 
zeytinyağı
• Su, limon, baharat

Balık Çorbası Tarifi
Balığı temizleyip 3 
litre suda haşlayın. 
Balığı haşlanan suyun 
içinden çıkarıp minik 
parçalar haline getirin. 
Balığı haşladığınız 
suya sebzeleri minik 
minik doğrayıp ekleyin 
ve kaynatın. Sebzeler 
yumuşayınca unu biraz su 
ile sulandırıp tencereye 
ekleyin ve karıştırarak 
pişirin. Gerekirse sıcak 
su ilave edebilirsiniz. Tel 
tel ayrılmış balık etlerini 
ve kıyılmış maydanozu 
ekleyip hafif 
koyulaşıncaya kadar 
pişirin.

 Afiyet olsun!

Diyetisyen Betül Ceylan
BETÜL CEYLAN Sağlıklı

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

• Tam bir kalp dostu! 
Balığın içerisindeki omega-3 yağ asitleri kötü 
kolesterolü (LDL) düşürürken iyi kolesterolü 
(HDL) yükseltir. Kandaki trigliserid yani serbest 
yağların düşürülmesini sağlar. Tansiyonu 
düşürerek kalp yetmezliğinden ve inme (felç) 
riskinden korur, kanın pıhtılaşmasını önleyerek 
akışkanlığını arttırır ve bu şekilde kalp 
sağlığını korumada büyük etkisi vardır.

• Depresyondan korunma
Yoğun iş ortamı ve günlük hayatın 
koşuşturmacasında sorunlar üst üste 
gelebiliyor. Yapılan çalışmalar, omega-3 yağ 
asitlerinin depresyona karşı korunmada büyük 
faydalı olduğunu bize gösteriyor.

• Obeziteye karşı 
İnsülin direncinin kırılmasında yüksek 
rolü olan omega-3 yağ asitlerini yüksek 
oranda içeren balık ise obeziteyle gelişen 
kardiyovasküler, diyabet gibi hastalık 
risklerinin azalmasına yardımcı olur. Etkisinden 
yararlanmak içinse mutlaka düzenli olarak 
tüketilmelidir.

• Pişirme yönteminize dikkat  
Kızartmadan kesinlikle kaçınmalısınız. Çünkü 
yağda kızartma ile özellikle kardiyovasküler 
hastalıklara yol açan trans yağ asitlerini 
artırmış olursunuz. Fırında, ızgara veya 
buğulama şeklinde hazırlama yöntemlerini 
tercih etmelisiniz.

• Kaliteli protein  
Balığın proteini hayvansal kaynaklı bir 
protein olduğu için biyoyararlılığı yani vücut 
proteinine dönüşme oranı çok yüksektir. Bu 
yüzden balık, büyüme-gelişme ve yeni doku 
yapımı için gerekli proteinin karşılandığı en 
temel besinlerden biridir. Yeni doku üretimine 
en çok ihtiyacı olan grup ise büyüme 
çağındaki çocuklardır. Bu yüzden özellikle 
çocukların düzenli balık tüketimesine dikkat 
edelim.

• Mevsim balıkları nelerdir?  
Kış mevsiminde uskumru, lüfer, palamut ve 
torik yağlanır ve bu nedenle de kızartmadan 
buğulamaya her türlü yemeği lezzetle yapılır. 
Tekir bolca avlanır ve hamsinin de tam lezzetli 
olduğu zamandır.
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Modern arp, "Türk Arpı Projesi" sayesinde 
Türk müziğiyle yeniden buluşacak.
Anadolu coğrafyasında 11. ve 14. yüzyıllar 
arasında çeng adıyla varlık gösteren 
ve farklı kültürlerde evrilerek bugünkü 
halini alan modern arp, "Türk Arpı 
Projesi" sayesinde Türk müziğiyle yeniden 
buluşacak.

"Arp Sanatı Derneği" tarafından hazırlanan 
ve dünya müzik kültürüne yeni bir soluk 
getirmesi planlanan proje kapsamında 
Osmanlı-Türk müziği dağarcığı, türküler ile 
20. yüzyıl eserleri, uzman bir bakış açısıyla 
el yazmalarından dijital ortama aktarılacak.
Evrensel nota edisyonu normlarıyla 

uyumlu bir nota koleksiyonu, icra ve 
eğitim çalışmalarının yazılı, işitsel ve 
görsel materyalini hazırlamayı hedefleyen 
proje için kendi dallarında uzman yerli ve 
yabancı isimlerden oluşan bir ekip, dernek 
çatısı altında bir araya gelecek.
Projenin öncülüğünü yapan Arp Sanatı 
Derneği Kurucu Başkanı Arpist Şirin 
Pancaroğlu yaptığı açıklamada, çengin 
Orta Çağ'da İslam kültürleri arasında 
baş tacı edilip, sonrasında yavaş yavaş 
unutulduğunu söyledi.

https://www.dunyabizim.com/havadis/turk-arpi-
projesi-muzik-dunyasinda-buyuk-bir-boslugu-
dolduracak-h41962.html

¨TÜRK ARPI PROJESİ¨ 
MÜZİK DÜNYASINDA 
BÜYÜK BİR BOŞLUĞU 
DOLDURACAK
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ODUNPAZARI MODERN 
MÜZE`YE İNGİLTERE`DEN 
¨YILIN ULUSLARARASI 

PROJESİ ÖDÜLÜ¨

72. EMMY ÖDÜLLERİ
SAHİPLERİNİ BULDU

ABD'de "Televizyonun Oscarları" olarak 
nitelendirilen 2020 Emmy Ödülleri'nin 
kazananları belli oldu. Ödül töreninde, "En 
İyi Drama Dizisi" ödülüne "Succession" 
layık görülürken, dizideki performansıyla 
Jeremy Strong, "En İyi Erkek Oyuncu" (Drama) 
ödülünü aldı.

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 
izleyicilerin ve ödül adaylarının olmadığı Los 

Angeles'taki Staples Tiyatrosu'nda düzenlenen 
72. Emmy Ödül Töreni video konferans 
şeklinde gerçekleşti.
"En İyi Komedi Dizisi" ödülünü 7 ödüllü 
"Schitt's Creek" alırken, "Watchmen" de "En İyi 
Mini Dizi" ödülünün sahibi oldu.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tarihi evlerin 
arasında inşa edilen Odunpazarı Modern Müze, 
İngiltere'de düzenlenen bir organizasyonda ödüle 
layık görüldü.
Müzenin iletişim direktörlüğünden yapılan 
açıklamaya göre Odunpazarı Modern Müze (OMM), 
müze ve kültürel miras alanlarında dünya çapında 
önemli girişimleri öne çıkarmak ve onurlandırmak 
amacıyla 18'incisi gerçekleştirilen Müze ve Kültürel 

Miras Ödülleri (Museum and Heritage Awards) 
organizasyonunda "Yılın Uluslararası Projesi 
Ödülü"nü kazandı.
OMM, 1 milyon poundun üzerinde yatırım yapılan 
projelere verilen ödülü, dünyanın farklı şehirlerinden 
kısa listeye kalan 4 müzeyi geride bırakarak elde etti.

https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/odunpazari-
modern-muzeye-ingiltereden-yilin-uluslararasi-projesi-
odulu/1982544

▶ En İyi Drama: "Succession"
▶ En İyi Komedi: "Schitt's Creek"
▶ En İyi Erkek Oyuncu, Drama:
Jeremy Strong, "Succession"
▶ En İyi Kadın Oyuncu, Drama:
Zendaya, "Euphoria"
▶ En İyi Erkek Oyuncu, Komedi:
Eugene Levy, "Schitt's Creek"
▶ En İyi Kadın Oyuncu, Komedi:

Catherine O'Hara, "Schitt's Creek"
▶ En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Drama: 
Billy Crudup, "The Morning Show"
▶ En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Drama: 
Julia Garner, "Ozark"
▶ En İyi Mini Dizi: "Watchmen"

https://www.sabah.com.tr/kultur-sanat/2020/09/22/72-
emmy-odulleri-sahiplerini-buldu

2020 Emmy Ödülü kazanan yapımlardan bazıları şöyle sıralandı:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 
57'ncisi düzenlenen festivalin kapanış ve ödül 
töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında Cam Piramit yanına kurulan "Yıldızların 
Altında 1" adlı açık alanda yapıldı.

Altın Portakal'ın En İyi Filmi "Hayaletler"
Festivalde En İyi Film Ödülü, yönetmenliğini Azra 
Deniz Okyay'ın yaptığı, yapımcılığını da Dilek 
Aydın'ın üstlendiği "Hayaletler" filmine verildi.
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü 5 oyuncunun oldu
Festivalin En İyi Kadın Oyuncu ödülü ise 5 oyuncuya 
verildi. "Çatlak" filminde rol alan Tuğçe Yolcu, 
Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Gülçin Kültür Şahin ve 
Canan Atalay ödülü paylaştı.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Ahmet Mümtaz 
Taylan'ın
Festivalin En İyi Erkek Oyuncu ödülü ise "Gelincik" 
filmindeki rolüyle Ahmet Mümtaz Taylan'a verildi.
Ödül alan film ve oyuncular
Festivalde Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü "Çatlak" 
filmi ile Fikret Reyhan ile Nizam Reyhan'a verildi.
Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü'nün sahibi ise 
"Kumbara" ile Ferit Karol oldu.
En İyi Yönetmen ise En İyi Film Ödülü'ne layık 
görülen "Hayaletler"in yönetmeni Azra Deniz Okyay 
oldu.

Cahide Sonku Ödülü'ne ise "Dirlik Düzenlik" 
filmindeki rolleri ile Asiye Dinçsoy, Betül Esener ve 
Dudu Yetik layık görüldü.
En İyi Senaryo Ödülü "İnsanlar İkiye Ayrılır" filmin 
yazarı Tunç Şahin'e, En İyi Görüntü Yönetmeni 
"Gölgeler İçinde" filmi ile Hayk Kirakosyan'a, En İyi 
Müzik Ödülü ise aynı filmle Greg Dombrowsk'ye 
gitti.
En İyi Kurgu Ödülü yine "Hayaletler" filmi ile Ayris 
Alptekin'in oldu.
En İyi Sanat Yönetmeni "Gölgeler İçinde" filmi ile 
Armen Ghazaryan seçildi.
Festivalin En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü 
ise iki oyuncu paylaştı. "Hayaletler" filmindeki rolü 
ile Nalan Kuruçim, "İnsanlar İkiye Ayrılır" filmi ile de 
Nezaket Erden ödülün sahibi oldu.
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ise "Hayaletler" 
filminde canlandırdığı karakter ile Emrah Özdemir 
seçildi.
Ayrıca, törende Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) 
ile Film-Yön En İyi Yönetmen ödülleri de "Gölgeler 
İçinde" filmi ile Erdem Tepegöz'e verildi.
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması 
ödülleri
En İyi Film: Nereye Gidiyorsun, Aida? (Jasmila 
Zbanic)
En İyi Yönetmen: Massoud Bakhshi (En Uzun Gece)
En İyi Erkek Oyuncu: Ali Suliman (200 Metre), Salim 
Daw (Gaza Mon Amour)
En İyi Kadın Oyuncu: Natasa Stork (Belirsiz Bir Süre 
İçin Birlikteliğe Hazırlık)
Ulusal Belgesel Film Yarışması ödülleri
En İyi Film: Maddenin Halleri (Deniz Tortum)
Jüri Özel Ödülü: Mimaroğlu (Serdar Kökçeoğlu)
Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması ödülleri
En İyi Film: Mamaville (Irmak Karasu)
Jüri Özel Ödülü: Binbir Gece Masalları (Mahsum 
Taşkın)

https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/keyif/57-antalya-altin-
portakal-film-festivalinde-en-iyiler-41634250

57. ANTALYA ALTIN 
PORTAKAL FİLM
FESTİVALİ́ NDE EN İYİLER
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Merakla beklenen 2020 Nobel Edebiyat ödülü 
açıklandı. İsveçli akademi üyeleri 2020 yılı Nobel 
Edebiyat Ödülü'ne ABD'li şair Louise Glück'ü layık 
gördü.

2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nün kazananı belli 
oldu. İsveçli akademi üyeleri 2020 yılı Nobel 
Edebiyat Ödülü'ne ABD'li şair Louise Glück'ü layık 
gördü. İsveç Akademisi'nden yapılan açıklamada, 
Glück'ün, "Yalın bir güzellikle, bireysel varoluşu 
evrenselliğe ulaştıran şaşmaz şiirsel sesi" nedeniyle 
ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Glück'ün "Sarihlik arayışıyla 
biçimlendirdiği yapıtlarında, çocukluğu, aile 
yaşamını, ebeveynlerle ve kardeşlerle ilişkileri ele 
aldığı, bunların, yapıtların merkezini oluşturduğu" 
kaydedildi. Glück, Nobel Edebiyat Ödülü'nü 
kazanan 16'ncı kadın yazar oldu.

77 yaşındaki şair, 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 
1 milyon 126 bin Amerikan doları) değerindeki 
ödüle de hak kazandı.
İlk kitabı Firstborn'u (İlk Doğan) 1968 yılında 
yayımlayan Glück, Amerikan edebiyatının en 
önemli şairlerinden biri kabul ediliyor.

https://www.haberturk.com/son-dakika-haberi-2020-
nobel-edebiyat-odulu-sahibini-buldu-2828790

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda 
bir yayımlanacak olan Olağan Hikâye, ilk sayısında 
“Gerçekliği Yeniden Düşünmek” dosyasıyla geliyor. 
Yunus Emre Özsaray’ın “Yalan Değil Gerçektir 
Ben de Gördüm Tozunu” başlıklı giriş yazısıyla 
okuyucusunu selamlayan dergi, dosya konusu ve 
içerik zenginliğiyle dikkati çekiyor.
İki aylık hikâye dergisi Olağan Hikâye’nin ilk 
sayısı “Gerçekliği Yeniden Düşünmek” dosyasıyla 
yayımlandı.

Gerçekliği yeniden düşünmek
Hakikat, kurmaca ve zaman ilişkisi üzerinden 
gerçekliğin hikâyedeki günümüz yansımalarının 
izini süren yazılarda, bu alanda usta kalemlerin 
imzası var.

Cihan Aktaş, Yıldız Ramazanoğlu, Mustafa Nezihi 
Pesen, Abdullah Harmancı, Güray Süngü, Ahmet 
Mansur Tural, Mustafa Uçurum, Merve Koçak Kurt, 
Yıldırım Türk, Silvan Alpoğuz ve Kuddusi Demir’in 
hikâyeleriyle yer aldığı ilk sayıda, Abdullah Kibritçi 
ve Mustafa Çiftçi anlatı, Kamil Eşfak Berki ve Asım 
Öz düşünce yazılarıyla yer aldı.

https://www.yenisafak.com/hayat/turkiye-dil-ve-edebiyat-
derneginden-yeni-bir-hikye-dergisi-olagan-hikye-3570636

2020 NOBEL EDEBİYAT
ÖDÜLÜ SAHİBİNİ BULDU

TÜRKİYE DİL VE EDEBİYAT 
DERNEĞİ`NDEN YENİ BİR HİKÂYE 

DERGİSİ: OLAĞAN HİKÂYE
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KRALLAR VADĪSĪNĪN
EN GENÇ VE
EN ÜNLÙ FĪRAVUNU:

ÇOCUK 
KRAL
TUT
ANKH
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Mısır; tarihi, piramitleri ve hazineleri ile arkeolojiye ilgi 
duyanların ve gizemli olaylara meraklı olanların vazgeçilmez 
ülkesi… Piramitlerin yapımının nasıl olduğu, içinde nelerin 
bulunduğu, dünya dışı varlıkların yapımında müdahil mi 
oldukları hala gizemini korurken, son haberlerde piramit 
içinde büyük bir uçak büyüklüğünde boşluk olduğu 
bulundu. Bilim insanları bu boşluğun içinde ne olduğunu 
ve oraya giden bir geçidin olup olmadığını çözmeye 
çalışıyorlar. 

Bu ayki konumuz Mısır’da bugüne kadar defineciler 
tarafından ulaşılıp talan edilmemiş tek mezar olan ve 
hazineleri göz kamaştıran Tutankhamon’dan bahsedeceğiz. 
Bu ay bu çok değerli lahitin, Howard Carter tarafından 
bulunduğu ve dünyaya açıklandığı ay…

Tutankhamon;
MÖ 1341-1323 yılları arasında yaşamış olan Mısır 
Firavunu Tut Ankh Amun’un gerçek adı Tut ankh aton’ 
dur. Tutankhamon adı ile de anılır. MÖ 1332-1323 yılları 
arasında hüküm sürdü. Son olarak 2010 yılında yapılan 
DNA tespitlerinin sonuçlarına göre Babası Akhenaton (IV. 
Amenhotep), annesi ise babasının eşi ve kız kardeşi olan 
Kiya’dır. Tutankhamon’un ölüm sebebi ile ilgili birçok tahmin 
bulunuluyor. Sıtma hastalığı, kaza sonucu ölme ve suikast 
gibi tahminler var. Ölümü sonrası dul kraliçe ile evlenerek 
tahta çıkan komutan Horemhep tarafından öldürülmüş 
olma olasılığı da yüksek tutuluyor.  Tutankhamon’un 
ayağında akraba evliliğinden oluşan bir sakatlık bulunduğu 
ve bu yüzden zor yürüdüğü biliniyor.  9 yaşında tahta çıktı. 
Üvey annesi Nefertiti’nin kızı, üvey kardeşi Ankhesenamen 
ile evlendi. 

Babası tüm Mısır tanrılarını reddederek tek tanrılı inancı 
benimsemiş ve tahmini 10 yıl boyunca bu inanç Mısır’da 
yaygınlaşmıştı. Çok tanrılı inancı benimseyen rahiplerle ters 
düşmüş ve bu güçlü rahipleri yasaklamıştı. Babasının da 
şüpheli ölümü sonrası tahta geçen Tutankhamon tekrar çok 
tanrılı dine dönmüş ve rahiplerin gelirlerini geri kazanmasını 
sağlamıştı. Mezarının günümüze, hazineleri ile birlikte 
ulaşması sonucu en ünlü antik Mısır firavunu olarak tarihe 
geçti.
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Mezarı 4 Kasım 1922 tarihinde, Luksor 
Krallar Vadisi’nde İngiliz arkeolog ve 
Mısır bilimci Howard Carter tarafından 
bulunmuştur. Tutankhamon’u diğer 
firavunlardan ayıran en büyük özellik, 
mezarı hasar almadan, soyulmadan 
tüm hazineleri ile birlikte günümüze 
kadar ulaşmış tek firavun mezarı 
olmasıdır. Mezarı dört bölüm ve 
ilk odaya inen merdivenlerden 
oluşuyordu. İlk odada bir at arabası 
bulunuyordu. Tutankhamon’un tahtı ve 
kullandığı paha biçilemeyen hazinesi 
ve eşyalarından oluşuyordu.  İlk odayı 
bulan Howard Carter, odada çok değerli 
eşyaların ve tahtın bulunmasından ve 
Krallar Vadisi’nde bulunmasından dolayı 
buranın bir kral mezarı olabileceğinden 
şüphelenmesi ile odada gizli bir oda 
daha olabileceği şüphesi ile araştırması 
ona Antik Mısır tarihi ile ilgili en önemli 
keşfini yapmasını sağladı. 
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Bulunan yeni odada oda büyüklüğünde 
mühürlü bir ahşap kutu ve bu kutu 
içinde kralın lahiti bulunmaktaydı. 
Tamamen altın kaplama ve som altın 
eserler, yazılar ve mumyanın içinde 
olduğu sandukanın ihtişamı tüm kazı 
ekibini daha sonrada, tüm dünyadaki 
insanları hayrete düşürdü. Ama bir 
korku ve şaşkınlık ise daha sonra 
duyulacaktır. 

Mezar odasının içinde yazdığı 
söylenen  "Firavunun mezarına 
her kim dokunursa ölümün 
kanatları onu saracaktır.”  Yazısı 
ve yıllar içinde gerçekleşen 
lahit ve mumya ile temaslı 
olan kişilerin şüpheli 
ya da sıra dışı ölümleri, 
“Tutankhamon’un Laneti ile 
ölümler başladı.” Korkusunu 
herkesin duymasına yol 
açacaktı… Bu ölümler ile 
ilgili ve ölenlerin kimlikleri 
ile ilgili dilerseniz internette 
araştırma yapar ve birçok 
veriye ulaşabilirsiniz. 

Bilim insanları 
Tutankhamon’un 
mezar duvarlarında 
halen, başka gizli 
mezar odaları ve 
lahitler olabileceği 
ümidiyle GPR 
cihazları ve 
teknolojik aletler 
ile araştırmalarını 
sürdürüyor. Belki 
yakın bir zamanda 
yeni keşifler ile 
karşılaşabiliriz… 



Tutankhamon ve mezarı īle 
īlgīlī īlgīnç bīlgīler
Tutankhamon kral olduğunda henüz  9 
yaşındaydı. Bu nedenle o dönemde çoğu 
karar yüksek rütbeli görevliler tarafından 
veriliyordu. Yaşından dolayı 'Çocuk Kral' olarak 
da biliniyordu.

Tutankhamon'un mezarı, iç içe geçmiş 
dört adet yaldızlı türbe içeriyordu. En içteki 
tapınağın içinde, hepsi Tutankhamon'a 
benzer şekilde boyanmış üç antropoid 
tabutu (insan şeklinde) koruyan kırmızı bir 
kuvarsit lahit vardı. Bu resimler, ölenlere 
öbür dünyada bir yüz kazandırdığı için 
son derece önemliydi. İlk iki tabut yaldızlı 
tahtadan yapılmıştır, ancak son tabut 
som altından yapılmıştır. Sağlam altın 
tabut, Kral Tutankhamon'un mumyasını 
ve onun muhteşem altın ölüm maskesini 
barındırıyordu. Ana tabutu kalın dövülmüş bir 
altından oluşuyordu. 1,88 m boyunda 110,4 
kg ağırlığında ve sadece materyalin kendisi 
bile yaklaşık 2 milyon dolar değerindeydi.

Arkeologlar arasında Kral Tutankhamon'un 
mezarının gizli odaları içerip içermediği 
konusunda yoğun tartışmalar yaşanıyor. 
Gizli odalar gerçekten orada bulunuyorsa, 
bunlardan biri Tutankhamon’un üvey annesi 
Kraliçe Nefertiti’nin mezar odası olabilir. 
Nefertiti’nin kalıntıları henüz keşfedilmedi ve 
bu hala Antik Mısır’ın en büyük gizemlerinden 
birisi. Tutankhamon’un mezarında bulunan 
bir hançerin Meteorit demirinden yapılması 
bilim insanlarını oldukça şaşırttı. 
Mezarı, Thebes'in Batı Şeria'sındaki 
(günümüzde Luksor) Krallar Vadisi'nde 
bulunur ve KV62 referansına sahiptir. 
Mezar yeri, vadi tabanına oyulmuştur. Kral 

Tutankhamon'un mezarının yeri, normalde 
Krallar Vadisi'ndeki kraliyet mezarları 
için kullanılmayan bir bölgede yatıyor. 
Mezarı, genç firavunun zamansız ölümü 
nedeniyle aceleyle hazırlandı, normal kral 
mezarlarından çok daha küçük.

Kral Tutankhamon'un altın maskesi, 
Tutankhamon'un gerçek bir benzerliğini 
tasvir etmektedir. Maskesi on kilo 24 libre 
ağırlığında ve 54 cm (21 inç) yüksekliğinde 
ve 15 inç genişliğindedir. İşçiliği son derece 
zarif ve değeri paha biçilemez. Altın Maske, 
yarı değerli taşlarla işlenmiş, renkli cam 
hamurundan, gözleri obsidiyen ve kuvars 
ile yapılmıştır. Maskenin arkasına Ölüler 
Kitabı'ndan bir dizi büyü ve metin yazılmış. 
Maske, lahitte bulunan üçüncü tabutun 
içinde doğrudan Kral Tutankhamon'un 
mumyasının üzerine yerleştirilmiş vaziyette 
bulundu.

Tutankhamon’un mezar yerinden, çoğu saf 
altın olmak üzere 3500-4000 civarında eser 
çıktığı söyleniyor.  Arkeolog Howard Carter’ın 
bu eserleri temizleyip kataloglaması 10 yılını 
almış.

Kral Tutankhamon'un mezarı nefes kesici 
hazineler içeriyordu ama aynı zamanda 
bazı harika mezar resimleri ve sahneleri de 
içeriyordu. Mezarın her duvarının belirli bir 
teması vardır. Doğu Duvarı cenaze alayını, 
Batı Duvarı Amduat'tan metinler, Güney 
Duvarı onun yeraltı dünyasına gelişini ve 
mezarın Kuzey Duvarı Tutankhamon'un öbür 
dünyaya gelişini gösterir.

İlginç bilgiler ile ilgili kaynak: 
http://www.
historyembalmed.org/

Ümit ŞENER
Gazeteci-Yazar
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Çok Zİyaret 
Edİlen 
İnternet 
Sİtelerİ 
Açıklandı 

En popüler internet sitesinin 
Google olduğunu gösteren veriler, 
kullanıcıların interneti sadece 
sosyal medya platformları için 
kullanmadığını ortaya koyuyor. 
SEMrush isimli bir çevrimiçi 
pazarlama şirketi, eylül ve ekim 
ayında gerçekleştirilen internet 
trafiği verilerini baz alarak, dünyanın 
en çok ziyaret edilen internet 
sitelerini sıraladı. 
Hootsuite ve We Are Social 
platformları tarafından oluşturulan 
sıralama, kullanıcıların internet 
alışkanlıklarını gözler önüne seriyor. 
İnternet denince aklınıza doğrudan 
sosyal medya platformları geliyor 
olabilir. Aslında bu doğru bir 
yaklaşım. Çünkü 2 milyon civarında 
internet kullanıcısı, günlük bazda 
sosyal medya kafilesine katılıyor. 
Günümüzde sosyal medya kullanımı 
ise 4 milyarı aşmış durumda.
Ayrıca istatistikler, herhangi bir 
kullanıcının uyanık olduğu sürenin 
yüzde 15'ini sosyal medyada 
geçirdiğini gösteriyor. Ancak 
kullanıcılar, interneti sadece sosyal 
medya amaçlı kullanmıyorlar. 
Dünyanın en bilindik internet siteleri 
de dikkate değer miktarda ziyaretçi 
alıyorlar.

İşte dünyanın en çok ziyaret 
edilen internet siteleri 

En popüler internet siteleri 
yapılan araştırmalara göre 
dünyanın en çok ziyaret edilen 
internet sitesi, hiç de şaşırtıcı 
olmayan bir şekilde Google. 

Neticede kullanıcılar, erişmek 
istedikleri bir internet sitesine, 
dünyanın en popüler arama 
motoru üzerinden erişiyorlar. Bu 
bağlamda Google, 105 milyar 
ziyaretle listenin başını çekiyor. 
Kullanıcılar, Google üzerinden 
arama yaparken ortalama olarak 
25 dakika 1 saniye harcıyorlar.

Listenin ikinci sırasına baktığımız 
zaman Google'ın sahip olduğu 
video paylaşım platformu 
YouTube'u görüyoruz. 

36,4 milyar ziyaret alan platform, 
35 dakika 16 saniye ziyaret 
süresine sahip. 
Listenin üçüncü sırasında çok 
tartışılan sosyal medya platformu 
Facebook var.  Facebook'un 
ziyaretçi sayısı 25,3 milyar olarak 
belirlenmiş durumda. 

İnternet sıralamadaki diğer 
detaylara baktığımızda, 
dünyanın en büyük e-ticaret 
platformu Amazon'un da çok 
fazla ziyaretçi aldığını görüyoruz. 

Ayrıca eski popülaritesini 
kaybetmiş olsa da Yahoo da 
dünyanın en çok ziyaretçi alan 
yedinci internet sitesi olarak 
karşımıza çıkıyor.

Listenin ilk 10 sırasında dikkat 
çeken iki internet sitesi var. 
Bunlardan bir tanesi Instagram, 
diğeri ise Twitter. Daha önceki 
dönemlerde yapılan benzer 
çalışma, Instagram'ı üçüncü 
sıraya koyuyordu. Ancak son 
çalışma, Instagram'ın 6. sıraya 
gerilediğini ortaya koyuyor. 
Ayrıca daha önce ilk 10 içerisinde 
yer alan Twitter, yapılan son 
araştırmanınsa 11. sırasında 
karşımıza çıkıyor.
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geleneksel sanatlar

Biz kadınların vazgeçilmezi takılar, eh 
tabi altın olursa hele de taşı pırlanta 
olursa, gerçek aşkın vücut bulmuş hali 
olur o zaman… Günümüzde çok değerli 
olan kuyum bu ayki konumuz…
Kuyum değerli metaller ve değerli taşlar 
kullanılarak üretilen takı, ziynet, süs 
eşyası ve hediyelik eşyadır. Bu ürünleri 
satan kişi ve işyerlerine ise kuyumcu adı 
verilir.
Kuyumculuğu değerli madenlerin 
hassas bir çalışma ile işlenmesi, kıymetli 

taşlara şekil verilmesi, kıymetli taşların 
işlenmiş metallere monte edilmesi, 
mamul duruma gelene kadar yapılan 
işlemlerinin bir bütünü olan zanaatın 
adı olarak nitelendirebiliriz. 

Kuyumculuk tarihinde değerli 
madenler ve taşlar, insanlık tarihi 
boyunca kimi zaman güzelliğin kimi 
zaman zenginliğin ve asaletin simgesi 
olarak kullanılmıştır. Takının tarihi, 
günümüzden 30. 000 yıl önceye, 



81

Köşe Yazısı

Üst Paleolitik Çağ'a kadar uzanıyor. 
Ancak uzmanlar, gerçek anlamıyla 
kuyumculuğun, Mezopotamya'da, 
Mısır'da ve Anadolu'da, M.Ö. 4. bin yılın 
sonlarına doğru başladığını belirtiyorlar. 
Antik takıların karmaşık kompozisyonları, 
ayrıntılı ve özenli işçilikleri 
incelendiğinde, akla hemen bunların 
hangi aletlerle, hangi üstün teknik 
bilgiyle yapıldığı sorusu geliyor. İnsanın 
hayal gücünün bir uzantısı olan bu 
teknik gelişimler, aynı zamanda insanın 

çevresindeki malzeme ile savaşımının 
da bir göstergesidir. Kültürün en eski 
çağlarından itibaren teknik ve insan iç içe 
olmuştur. Altın o çağlardan günümüze 
kadar önemini kaybetmeden gelmiş 
kıymetli bir madendir. Aynı zamanda 
değer ölçüsü birimlerinden biridir. 

Plastik deformasyonu çok yüksek olan 
altının bu özelliği, İlk Tunç Çağı'nda da 
biliniyordu. Eski çağların ustaları, saf 
altını döverek zar gibi inceltebiliyorlardı. 
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Varak ve varak kaplama denilen bu 
teknik Mısırlılar, Çinliler, Yunanlılar 
tarafından kullanılmıştı. İslam sanatında 
altın ve gümüş varaklar, ahşap ve 
metal eşyanın yanı sıra minyatürlerin 
renklendirilmesinde, tezhiplerde, baskı 
motiflerinde ve elyazmalarında geniş 
ölçüde kullanılmıştır. Kuyumculuk 
tarihinin başlangıcı kabul edilebilecek 
varakçılık sanatı, 19. yüzyıl sonlarında 
savaş döneminin ekonomik sıkıntıları ve 
değişen sosyo-kültürel koşullarda hızla 
geriledi ve unutuldu.

Kuyumculuk sektöründe kullanılan 
altının çeşitli alaşımları vardır. İçine 
karıştırılan metallerle altının rengi ve 
sertlik derecesi ayarlanır. Alaşımda 
kullanılabilen madenler; gümüş, bakır, 
nikel, çinko, paladyum ve iridyumdur. 
Bunun dışındaki karışımlar altının 
yapısını bozar ve altının özelliklerini 
kaybetmesine sebep olabilir.

Kuyumculuğun tarihi, doğal olarak 
sayısız tekniklerle doludur. Günümüz 
kuyumculuğunda seri ve standart 
üretim için kullanılan santrifüj 
(merkezkaç) veya vakum gibi döküm 
tekniklerinin temeli olan kaybolan mum 
tekniği, delikli süslemeler yapmak için 
kullanılan ajur, kazıma tekniği, taneleme 
anlamına gelen granülasyon ya da Türk 
kuyumculuğundaki karşılığıyla güherse, 
tombaklama ve mine tekniği bunların 
belli başlılarıdır. 

Uşak/Lydia hazinesi ya da popüler 
adı ile "Karun Hazinesi" Anadolu'da 
kuyumculuk ve kullanılan aletlerle 
ilgili bize önemli bilgiler sunar. Bu 
hazine içinde yer alan iki tane bronz 
üfleme borusu ile takı ve heykelcilik 
üretiminde kullanılan 30 parça bronz 
kalıptan oluşan kuyumcu aletleri özel 
bir öneme sahip. Bronz üfleme boruları 
metalin ergitilmesi sırasında körük 
uçlarına takılıyordu. Bulunan kalıpların 
bir bölümü stampa pinçonlarıydı. Bir 
bölümü de kalıp üzerine konulan ince 
soy metal levhaların, çekiçlenerek 
kalıbın formunu alması için kullanılan 
dövme kalıplarıydı.

Günümüzde kuyumculuk, gelişmiş 
teknolojiyi kullanan, insanlığın eski 
çağlardan bugüne taşıdığı bilgi 
birikimiyle ve estetik değerlerle 
beslenen bir meslektir. İnsanların 
kendilerini daha iyi hissetmelerini 
sağlamak amacıyla ürünler tasarlamak, 
üretmek ve onların beğenilerine 
sunmak kuyumculuğun çalışma 
alanlarıdır. Kuyumcu, dünyanın 
en değerli madenleri ve taşları ile 
uğraşmaktadır. Beğeni düzeyi 
yüksek müşteriler için ürün ve 
hizmet üretmektedir.

Çağın biçimleriyle zenginleşen 
arayışlar, her dönemde takıda 
yeni yorumların, yeni 
kavramların oluşmasını 
sürdürecektir.



83

Köşe Yazısı

SEVGİLİ DOKTOR

»12 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN GETİRİLMEMESİ RİCA OLUNUR.«

21 KASIM CUMARTESİ | 20:00
TURGUT ÖZAL KÜLTÜR MERKEZİ

ÜCRETSİZDİR

ÜCRETSİZDİR

cekmekoybelediyesicekmekoybeltr

www.cekmekoy.bel.trDiğer etkinliklerimize sitesinden ulaşabilirsiniz.
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RTÜK Başkanından Netflix Açıklaması: İlişkilerimiz İyi, 
Bütün Uyarılarımızı Dikkate Aldılar
Netflix ve RTÜK’e gelen eleştiriler ile ilgili açıklamalarda bulunan Radyo 
ve Televizyon Üst Kurulu ( RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, herkesin 
sandığının aksine Netflix ile iyi ilişkiler içinde olduklarını ve Netflix’in 
uyarıları dikkate aldığını belirtti.
Hangi alanda yayıncılarımızın lehine bir düzenleme eksikliği varsa 
hemen talimat verilmiş ve gereğinin yapılması sağlanmıştır. ifadelerini 
kullanan RTÜK Başkanı, Netflix ile görüşmeleri hakkında ise şu şekilde 
konuştu:
Müzakereyle kırmızı çizgilerimizi anlatıyoruz. Onlar da çoğunu kabul 
ediyor. Netflix son dönemde bütün uyarılarımızı dikkate aldı. Örneğin 
yetişkin içeriklerine PIN kodu istedik, yerine getirdiler. Dünyada bir 
ilk. Bunları görmek lazım. Haklı taleplerimizi kabul etmediklerinde 
elimizdeki yaptırım gücünü devreye sokuyoruz.
Bilinen adıyla 'Minnoşlar' yayını hakkındaki kararımız... Aldığımız 
kararla film Türkiye kataloğundan çıkarıldı. Yine 'sansürcü' ilan edildik 
ama dünyada bu filme tepkiler çığ gibi. Yapım Amerika'da dava edildi. 
Biz sorumluluğumuzun gereğini yaparak dünyadaki emsallerimizin 
önünde karar alabildik. Başka Üst Kurullar bunu yapamadı, kulaklarını 
tıkadılar. Gelişmeler gösterdi ki RTÜK doğrusunu yaptı ve arkasında 
durmaya devam ediyoruz.
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Türk Bilim İnsanlarının Buluşu Engellilerin Hayatını 
Kolaylaştıracak
Engelli vatandaşlarımızı düşünen bilim insanlarının buluşu 
birçok kişinin hayatını kolaylaştıracak. Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesinden iki bilim insanı, işitme engellilerin bilgiye 
erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla web sitesi ve PDF ile video 
içeriklerini işaret diline dönüştüren yazılım hazırladı.
Bu yazılımlardan "İşaret Dili Web" ile "PDF Eklentisi"nde web 
sitesi ve PDF içerikleri işaret diline dönüştürülüyor. "Video Çeviri 
Sistemi"nde de görüntülerin içindeki alt yazı eklentilerinin işaret 
diline çevrilmesi sağlanıyor.

https://www.yenisafak.com/teknoloji/turk-bilim-insanlarinin-
bulusu-engellilerin-hayatini-kolaylastiracak-3571988

Türk Yapımı Oyun Kayra Online, 29 Ekim'de Çıkacak
Bir kişi tarafından geliştirilen ve Türk mitolojisini baz alan Kayra Online, 29 Ekim 
günü Kapalı Beta sürümüyle çıkış yapacak.  
Oyuncuların oyunun gelişimine katkıda bulunmalarını sağlayacak bu sürecin 
ardından oyun, ilerleyen süreçte tam sürümüyle oyuncuları çekmeyi hedefleyecek.
Günümüzün en popüler oyun motorlarından birisi olan Unity ile geliştirilen Kayra 
Online, oyun içinde Türk mitoloji tarihine de yer verecek. Başka bir deyişle oyun, 
Türk mitolojisinde yer alan karakterler ve hikâyeler barındıracak. Bunun yanı sıra 
elbette saf MMORPG deneyimi de oyunculara sunulacak.
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Yerli 5G projesinde büyük başarı
Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi 
kapsamında geliştirilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank'ın katılımıyla demosu yapılan radyolink ile 12 kilometre 
mesafeden 4K çözünürlüklü görüntü başarılı şekilde aktarıldı. 
Bakan Varank, "Projede kamu-özel iş birliğiyle gelecek 
dönemde çok önemli hale gelecek 5G şebekesinin kritik 
bileşenlerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesi hedefleniyor. 
5G şebekesiyle ilgili yerli ve milli üretimi teşvik edecek şekilde 
tedbirlerimizi alıyoruz. Özel sektörümüz ve üniversitelerimiz 
bu işin asıl üstlenicileri ve onlar da çok önemli başarılar elde 
ediyorlar. Projemizde bu gibi başarıları önümüzdeki dönemde 
de yakalayarak Türkiye'de önemli bir açığı gidermiş ve önemli 
bir güvenlik sorununa çözüm bulmuş olacağız" ifadelerini 
kullandı.



TEKNOFEST'te birinci oldular yeni hedef uçan arabalarını 
hayata geçirmek
Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında Uçan Araba 
Tasarım Yarışması'nda birinci seçilen 3'ü üniversite öğrencisi 2'si mezun 
5 genç, "Turna" adını verdikleri tasarımlarını hayata geçirmeyi hedefliyor. 
Katlanabilir tasarım ile yarışmaya katılan gençlerin tasarladığı araba yer 
açısından da son derece işlevsel.
ASELSAN ve BAYKAR mühendisleri tarafından birinciliğe layık görülen 2 
kişi kapasiteli ve elektrikli uçan araba tasarımını yapan ekipten Furkan 
Karaboğa, BAYKAR'da uzun dönem staja kabul edildi.
Döner kanatlı uçan arabayı BTÜ atölyelerinde tasarlayan gençlerden 
Bünyamin Aktaş, yaptığı açıklamada, diğer tasarımlar bir piste ihtiyaç 
duyduğu için şehir içi ulaşımda pek çözüm olmadığını söyledi.

https://www.yenisafak.com/teknoloji/teknofestte-birinci-oldular-yeni-hedef-
ucan-arabalarini-hayata-gecirmek-3572419

TRENDYOL’DAN YEMEK SİPARİŞ UYGULAMASI
Ülkemizde hizmet veren elektronik ticaret devi Trendyol, son günlerde 
değerini artıracak yenilikler yapmaya hızla devam ediyor. Şirkete 
yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Trendyol, GetirYemek ve 
Yemeksepeti gibi devlerin bulunduğu yemek sipariş alanında da aktif 
olarak rol almaya başlayacak.

Basına yansıyan bilgiye göre Trendyol, şu anda üzerinde çalıştığı 
yemek sipariş uygulamasını güncel olarak yalnızca şirket bünyesindeki 
sınırlı kullanıcısıyla test amaçlı olarak kullanıyor. Şu anda kapalı beta 
aşamasında olduğu söylenen uygulamanın 2–3 hafta içinde tüm 
kullanıcılar için yayınlanacağı iddia edildi. 

TOGG Yerli Otomobilin 
Bataryasının Ayrıntılarını Açıkladı
Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın 
temeli, 18 Temmuz’da Bursa’nın Gemlik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla atılırken, çalışmalar hızla devam ediyor.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), geçen salı günü Çinli batarya 
üreticisi Farasis ile anlaştıklarını duyurdu. Anlaşmaya göre, TOGG'un 
geliştirdiği elektrikli araçlarda kullanılacak lityum-iyon bataryalarını Farasis 
tedarik edecek.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilde kullanılacak 
olan bataryanın avantajlarını, sosyal medya hesabından paylaştı. 
Paylaşımda, otomobillerin 300 ve 500 kilometre menzile sahip olacağı ve 
30 dakikanın altında yüzde 80’e kadar şarj edilebileceği belirtildi.
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YILDIZLARIN GÖLGESİNDE 
AĞLAMAK

»12 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN GETİRİLMEMESİ RİCA OLUNUR.«

28 KASIM CUMARTESİ | 20:00
TURGUT ÖZAL KÜLTÜR MERKEZİ

ÜCRETSİZDİR
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Telefon, TV ve
İnternet
Abonelİk
İptalİnde
Yenİ Dönem
Türkiye’deki elektronik haberleşme hızının 
sürekli artması ve abone sayılarının her geçen 
gün çoğalması güzel gelişmeleri getirse de 
bazen kullandığınız telefon, televizyon ya da 
internet aboneliğinizi kapatmak sizi günlerce 
uğraştırabiliyordu. 

İnternette başvuru gerçekleştirdiğinizde aynı 
gün istediğiniz aboneliğe kavuşabilseniz 
de iptale gelince sayısız evrak, fax, mail ya 
da şubeye gitmek gibi bir sürü prosedürle 
uğraşmak zorunda kalıyordu kullanıcılar. 

İnternet, sabit ya da mobil telefon ve kablolu 
TV gibi elektronik haberleşme hizmetlerinin 
abonelik iptali, artık e-Devlet üzerinden de 
yapılabilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan 
düzenlemeye dair hizmet, e-Devlet portalında 
vatandaşlara sunulmaya başlandı.

İşte adım adım E-Devlet üzerinden Abonelik 
Fesih işlemleri

• Adım 1: BTK'nın e-Devlet'teki Abonelik Fesih 
Başvurusu sayfasına gidin,
• Adım 2: E-Devlet hesabınıza giriş yapın,
İşlemi yapabilmek için mobil, elektronik imza, T.C. 
kimlik kartı ya da elektronik bankacılık yolu ile 
giriş yapmalısınız.
• Adım 3: Açılan listeden aboneliğinizi iptal 
etmek istediğiniz şirketi bulun,
• Adım 4: Abonelik sorgulaya tıklayın,
• Adım 5: Başvuruda bulunun,
• Adım 6: Başvurunuzu aynı hizmet sayfası 
üzerinden kontrol edebilirsiniz.
Yukarıdaki işlemlerin tamamını e-Devlet 
mobil uygulaması üzerinden de 
gerçekleştirebiliyorsunuz. 
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Mobil uygulamayı açtıktan sonra e-Devlet 
hesabınıza giriş yapmanız, hizmet arama 
bölümüne BTK'nın hizmetler listesindeki 
"Abonelik Fesih Başvurusu" hizmetine 
tıklamanız yeterli.
Abonelik iptal başvurunuzun ardından 
hizmet sağlayıcı şirketlerin, aboneliğinize dair 
ücretlendirmeyi 24 saat içerisinde durdurması 
gerekiyor. Eğer ücretlendirme durdurulmaz, 
hizmet sağlayıcınız faturalandırma işlemine 
devam ederse müşteri hizmetleri aracılığı 
ile iptale ilişkin başvurunuz olduğunu 
hatırlatabilirsiniz.

Hangi Servis Sağlayıcıları İptal 
Edilebiliyor? 
Söz konusu e-Devlet hizmeti, Türkiye genelinde 
200 bin veya daha fazla aboneye sahip 
olan işletmeciler için geçerli. Yani sözleşme 
yaptığınız servis sağlayıcısı şirket yerelse ve 
abone sayısı 200 binin altında ise e-Devlet 
üzerinden iptal başvurusu yapılamıyor. Bu 
tip işletmelerin aboneliklerini iptal etmek 
için faks veya dilekçe gibi klasik yöntemlere 
başvurmak gerekiyor. Türk Telekom, Turkcell, 
Vodafone, Superonline, Turksat ve Turknet 
gibi sağlayıcıların abone sayıları yüksek 
olduğu için hizmeti bu işletmelerin aboneleri 
kullanabiliyorlar.



Günümüzde gelişen teknoloji ve soğutma 
sistemlerindeki yeniliklerle gıdaların 
uzun süre saklanabilmesi ve dünyanın 
her yerine ulaştırılabilmesi mümkün hale 
geldi. Beslenme alışkanlıklarımız değişti, 
yiyeceklere erişimimiz kolaylaştı. Artık her 
mevsim, her yerde, her şeyi yiyebiliyoruz. 
'Turfanda' kelimesinin anlamını ta ilkokulda 
öğrendiğimi hatırlıyorum. Mevsimi dışında 
yetişen ürüne deniliyor; turfanda. Yeni nesil 
hangi sebze meyvenin hangi mevsimde 
yetiştiğinden habersiz. Şimdilerde her 
mevsim her yiyeceği bulabiliyoruz. Kışın 
çilek ve karpuz satılmasını, evlerimize 
domates ve salatalık girmesini yadırgamaz 
olduk. Nerede, hangi şartlarda üretildiğini 
bilmediğimiz gıdalar ve bize verdiği zararlar 
her geçen gün artıyor. Sağlıklı ve dengeli 
beslenme, öncelikle doğru ürünü seçip 
bilinçli bir şekilde tüketmekten geçiyor. 
Hibrit tohum, böcek ilacı, kimyasal gübre ve 
hormon takviyesi özellikle mevsimi olmayan 
gıdalarda daha fazla uygulanıyor. Bu yüzden 
sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmeye 
gayret göstermeliyiz. Yani kış sebze 
meyvelerini kışın, yaz sebze meyvelerini 
yazın yemeliyiz. Türkiye’de mevsimi 
dışında üretilen patlıcan, biber, salatalık ve 
domates gibi pek çok sebzede hibrit tohum 
kullanıldığını okumuştum. 

Değişen hava ve iklim koşullarına göre 
bedenimizin ihtiyaçları farklıdır. Her mevsim 
güzelliğini farklı sebze ve meyvelerle 
sunuyor bize. Yaz sebze meyveleri sindirimi 
kolay, ferahlık verip, artan sıvı ihtiyacımızı 
karşılarken, kış sebze ve meyveleri bünyemizi 
kuvvetlendirip, vücudumuzu ısıtıyor ve 
enfeksiyonlardan koruyor. Mevsiminde 
tüketilen besinler hem daha sağlıklı ve besin 
değeri yüksek, hem de daha ekonomik 
ve lezzetli oluyor. Örneğin; kışın toplanan 
ıspanakta yazın toplanandan üç kat fazla C 
vitamini saptanmış. Mevsiminde yemekle 
hem yerel tarımı desteklemiş oluruz hem 
de dışarıdan müdahaleyle değil, doğanın 
katkısıyla büyüyen yiyecekler tüketmiş 
oluruz. 

Bir ürün mevsimi olmadığı için başka 
bir ülkeden geliyor ise olgunlaşmadan 
toplanıyor demektir ve bozulmaması için 
kimyasallara maruz kalıyordur. Dalında 
olgunlaşmayan sebze ve meyve daha az 
besin değeri taşır. Tüm bunları göz önüne 
alınca mevsiminde yemenin önemi daha 
iyi anlaşılmıştır sanırım. Eğer sağlığımız 
yerindeyse, yiyecekleri mevsiminde 
tükettiğimizde vücudumuzun ilave her hangi 
bir vitamine de ihtiyacı olmuyor. Vücudumuz 
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ne yapacağını çok iyi biliyor.

Sonbaharla birlikte salatalık, domates ve biber 
gibi sebzelere elveda derken, pek çok güzelliğe 
merhaba dedik. Gelin birlikte bakalım bu ay 
tezgâhlarda ne var?

Sebzelerden; karnabahar, pırasa, şalgam, turp, 
havuç, pancar, kara lahana, kereviz, bal kabağı, 
ıspanak, yer elması, mor lahana, beyaz lahana.
Meyvelerden; elma, mandalina, portakal, 
greyfurt, muz, avokado, ayva, armut, kestane, 
kivi, nar, muşmula, Trabzon hurması.
Son derece bereketli gördüğünüz gibi. Üstelik 
mevsiminde beslenmek düşündüğümüzden 

daha kolay. Böylelikle hem vücudumuza, 
ailemize, hem de soframıza ve doğaya 
duyduğumuz saygıyı göstermiş oluyoruz. Bu 
sayıda tezgâhlardan şalgam ile güzel bir tarif 
hazırlayarak sağlıklı, sıcacık ıhlamurunuzun 
yanına yakışacak grissiniler ile de keyif 
vadediyorum.   

Mutfaklarımızdan bolluk ve bereket hiç 
eksilmesin. Sağlık ve lezzet dolu günlerimiz 
olsun.

Yapılışı
Oda sıcaklığındaki tüm malzemeler bir 
kapta yoğurulur.
Rulo şekli verildikten sonra önceden 
ısıtılmış 180 derece fırında pişirilir.
 
Afiyet olsun.

GR
İS
Sİ
Nİ

Malzemeler
•  75 gr tereyağı
•  1 adet yumurta
•  Yarım çay bardağı sıvıyağ
•  Yarım su bardağı yoğurt
•  Yarım paket kabartma tozu
•  1 çay kaşığı tuz
•  Toz kırmızı biber, karabiber, kimyon, 
çörek otu, kekik
•  2,5-3 su bardağı un

Yapılışı
Şalgam kabuğu soyularak dilimlenir ve kavanozun 
en altına yerleştirilir.
Havuçlar kabukları ile birlikte dikey olarak kesilir, 
kavanoza yerleştirilir.
Bulgur, sarımsak ve tercihe göre acı biber eklenir.
Kavanozun ağzında dört parmak boşluk kalacak 
şekilde ölçerek su ilave edilir.
Litre başına 1 yemek kaşığı tuz eklenir.
Oda sıcaklığında kapağı kapalı olacak şekilde üzeri 
örtülerek beklemeye alınır.
1 hafta sonra kapağı açılarak havası alınır ve 1 ay 
daha bekletilir.
Kavanoz açıldığında beyaz bir tabaka oluşmuşsa 
endişelenmeyin, sonucun daha iyi olacağına işaret-
tir. (beyaz tabakanın oluşması şart değil.)
Tülbent ile iki kez süzme işlemi yapılır, havuç taneleri 
içine eklenerek buzdolabına kaldırılır.
 
Afiyet olsun.

ŞA
LG
AM

 S
UY

U
Malzemeler
•  8 lt kavanoz için;
•  2 kg siyah havuç
•  1 adet büyük boy şalgam
•  Litre başına 1 yemek kaşığı kaya tuzu
•  2 adet Arnavut biberi
•  1 avuç bulgur
•  İçme suyu
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HEDEFİMİZ
Mutluluk 

Yaşamın anlamı nedir? Ne için 
yaşıyoruz? Tarihin ya da şöyle 
diyelim insan tarihinin varoluşu 
ile başlamış bu ve bunun gibi 
sorular. Çok değişik zamanlarda 
ve mekanlarda cevaplarda da 
değişiklikler olmuş. Kimi; “İnsan 
ne ile yaşar” diyerek (Tolstoy) 
kitaplar yazmış, kimi; sorunun 
cevabının insanın kendi içinde 
olduğunu söylemiş, kimi de “cevabı 
bulsanız da asla gerçek mutluluğa 
ulaşamazsınız çünkü insan 
doyumsuzdur” diyerek konuyu farklı 
kıyılara taşımış.

Cevaplar insandan insana değişir 
elbet… Ancak hepsinin varacağı 
sonuç; “gerçek mutluluk”tur. İnsan 
kendini mutlu hissetmek için yaşar. 
Konunun dini boyutlarına hiç 
girmeden karşıt görüşler olacağını 
şimdiden kabul ediyorum. Ama 
tekrar ediyorum ki;  hepsinin son 
noktası mutlu olma isteğidir.
  
İnsan başarılı olmak ister. Başarılı 
olursa kendini mutlu hissedecektir. 
Aşık olur ve aşık olduğu kişinin 
yanında kendini mutlu hissettiği 
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için, hep aşığının yanında olmak ister. 
Çok parasının olmasını ister kimisi… 
Çünkü çok parası olursa istediği şeylere 
sahip olabilecek, onlara sahip olunca 
da yine mutlu hissedecektir. Üretir, bir 
eser meydana getirir. Bu eser ona bir 
haz yaşatır. Bu haz yine mutluluktur. 
Dua eder, ibadet eder, Rabbine itaat 
eder ve kendini O’na yakın hisseder, 
huzur duyar, bir rahatlık hisseder. Bu 
hissettiği rahatlık mutluluktur. Huzur, 
sağlık, mutluluk varsa kişide en büyük 
zenginliktir yaşadığı. 

Mutlu insan, çevresine pozitif enerji 
yayar. Neşe getirir. Kasveti dağıtır. 
Takılıp kaldığımız o küçük ya da 
fani şeyleri önemsiz hale getirir. 
Anı yaşatır ki bu çoğumuzun elinde 
iken habersizce kaybettiği servettir. 
Yanınızdaki insan mutlu bir insansa 
ne gam! Müthiş şanslısınız demektir. 
Bulunduğu durumdan yakınmaz. 
Olumlu olan şeyler barındırır içinde ve 
dilinde. Sizi de mutlu etmeye çalışır 
çünkü mutlu olur siz mutluyken. 
Yalansızdır. Gözlerinizin içine bakarak 
dürüstçe konuşur. Kırmaz, üzmez. Mutlu 
insanda merhamet vardır, hoşgörü 
vardır. Başkalarının mutsuzluğundan 
mutluluk duymaz. Başkasının üstüne 
basarak yükselmez. İnsana değer verir, 
hırslarına yenilmez. 

Mutlu bir dosta, arkadaşa, sevgiliye 
ya da anneye, eşe, kardeşe hiç fark 
etmez bunlardan birine sahipseniz 
çok şanslısınız demiştik. Mutluluğunu 
size bulaştıran bu kişiler sizin 
mutsuzluğunuza da engeldir bir 
bakıma… Sevdiklerimizi mutlu etmek, 
mutlu görmek bizleri de mutlu eder. 
Mutlu insan, görünüşünden, 
yürüyüşünden ve hatta 
konuşmalarından anlaşılıyor. “Kalp 
denizdir, dil de kıyı. Denizde ne 
varsa kıyıya o vurur “ der ya hani 
Mevlana… İçimizde ne varsa dışımıza 
da o yansıyor. İçimizde mutluluk varsa, 
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mutluluk yansıyor ve ışıl ışıl oluyor 
her yer. Sohbetler daha enerjik devam 
ediyor. Kasvetli bulutlar gidiyor, 
güneş parıldıyor adeta sohbet devam 
ederken. Baharı yaşatıyor mutlu insan 
çevresine, mevsim kış bile olsa… 

Mutluluk, mutluluğu getiriyor. 
Mutluluk mutluluğu getiriyorsa; mutsuz 
ve negatif insanlardan veya olaylardan 
uzak durmalı. Bunu başarabilirsek ne 
ala… Hayatımızdan çıkarmak mümkün 
değilse, en azından etkilenmemeyi 
başarmalı. 

“Önemli olan sahip olmak değil, layık 
olmak” derler…  Hem sahip, hem 
layık olmak ve elimizdekilerin tadına 
varmaktır önemli olan. Elimizdekilerin 
tadına doya doya vardığımızda, 
sağlığımızı hissettiğimizde ve 
olumsuzluklara yenilmediğimizde 
mutluluk bizimledir. 
Ancak mutluluğu elimizde tutmak da 
önemli… 

Hz. Yusuf’u düşünün… Kıskanç 
kardeşlerini… Yusuf’u kuyuya atarak 
mutlu oldular mı? Yoksa; Yusuf’un 
kendilerine ve çevresine yayacağı 
pozitif enerjiden, yarardan mahrum 
oldukları için zarara mı uğradılar… 
Kıskançlık gibi birçok negatif enerjinin, 
olumsuz duygunun içimizden uzak 
tutulmasının ehemmiyetini vurgulayan 
en güzel örnektir aslında Hz. Yusuf’un 
kardeşlerinin durumu… 

Dua ederken bile olumsuzlukları 
değil de olumluları dile getirmeli 

insan. Adeta çağırmalı, davet etmeli 
mutluluğu diliyle tekrar ederek. Sağlığı, 
mutluluğu, başarıyı isterken zaten 
bunların tersini de uzak etmiş, bunların 
uzak olmasını dilemiş oluyoruz. 

Mutluluk; pozitif, güzel, huzur verici 
duygular taşıyorsa; mutsuzluk tam 
tersi kıskançlık, kin, nefret,  riyakarlık 
ve daha birçok olumsuzlukları taşıyor. 
Sadece duygu ile kalmayıp, sağlığı da 
bozuyor. Genelleme yaparsak; çok rahat 
bir şekilde, mutsuz insanların daha sık 
hastalandığını söyleyebiliriz. 

Elimizdekilerin kıymetini bilince 
mutluluğun çok uzak olmadığının 
farkına varıyoruz. Beklenti ne 
kadar büyük oluyorsa; mutluluğa 
ulaşmak orantılı olarak zorlaşıyor. 
Beklentilerimizin sadeliği ile 
mutluluğumuzun bağı burada göze 
çarpıyor. 

Kendini güvende hisseden kişi daha 
az takıntılı oluyor diyebiliriz. Bu, ikili 
ilişkilerde de gösteriyor kendini. Güven 
varsa kaos o kadar azalıyor. Takıntısız 
kaossuz bir hayat insanı mutluluğa 
götürüyor.

Geçmişe takılı kalıp, daima hataları ya 
da yapmaktan pişmanlık duyduğumuz 
olayları hatırlamak mutsuzluğun 
davetçisi oluyor. Aklımızı ve bedenimizi 
farklı şeylerle meşgul ederek geçmişin 
yanlışlarına takılmışlıktan kurtulalım 
mı ne dersiniz? Üretelim, çalışalım ve 
faydalı olalım… Sonuç: Mutlu olalım…

Gönül Demet
Instagram:@gonul.gozuyle
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Bağdat Demiryolu kapsamında yapılan 
Haydarpaşa Garı törenle açıldı.

Eski Başbakan Mustafa Bülent Ecevit hayatını kaybetti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa 
Kemal Atatürk, Türkiye saati ile 09.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda, 
57 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Türkiye'de ulusal yas ilan 
edildi.

Osmanlı İmparatorluğu, I. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri'ne 
savaş ilan etti.  Alman İmparatorluğu ile Müttefikler, I. Dünya 
Savaşı'nı bitiren anlaşmayı imzaladı.(1918)

Yunan şilebi Evrenia ile Haydarpaşa mendireği açıklarında 
çarpışan Rumen tankeri İndependenta'nın infilak etmesi sonucu 
43 Rumen denizci öldü. Yangın 27 gün sürdü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi.

Tiryaki Hasan Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu, Haçlı 
Ordusunu yenerek Kanije Zaferi'ni kazandı.

Dünya futbolunun ilk millî maçı Glasgow'da oynandı 
(İskoçya-0 İngiltere-0)

Amerika Birleşik Devletleri başkanı John F. Kennedy Dallas'ta 
öldürüldü. Aynı gün, yardımcısı Lyndon B. Johnson başkan oldu.

Fransız Donanması Vietnam'ın Haiphong kentini topa tuttu, 
6.000 sivil öldü.

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Meclisten çıkan kanunla 
Atatürk soyadını aldı.

Orhun Kitabeleri, Kopenhag Üniversitesi Genel Dilbilimi 
profesörü ve Danimarka Kraliyet İlimler Akademisi üyesi 
Wilhelm Ludwig Thomsen tarafından okundu. Thomsen, Orhun 
alfabesini çözdüğünü, 15 Aralık 1893'te Danimarka Kraliyet İlimler 
Akademisinde sunduğu bildiriyle bilim dünyasına açıkladı.

Howard Carter ve Lord Carnarvon, Mısır Firavunu 
Tutankhamun'un mezarına 3000 yıl sonra giren ilk insanlar 
oldular. (Mezarın keşfi 4 Kasım günü yapılmıştı)

Thomas Edison ilk sesli film gösterimini yaptı.
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