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Değerli Çekmeköy2023 Okurları,
Geride bıraktığımız 2020 yılı ülkemiz için birçok
mücadeleyi içinde barındıran zor bir yıldı. Dünya,
Covid-19 salgınından ilk kez, Çin'in 31 Aralık 2019'da
Wuhan kentinde sebebi tam olarak bilinmeyen bir
solunum yolu rahatsızlığının ortaya çıktığını Dünya Sağlık
Örgütü'ne bildirmesiyle haberdar oldu. Covid-19 hastalığı
ilk başta Çin ve çevresini etkileyen bölgesel bir "epidemi"
olarak algılandı. Covid-19 salgını sonraki günlerde Asya
sınırlarını aşıp halk sağlığını küresel çapta tehdit etmeye
başladı. Dünya virüsle ilgili gelişmelere kilitlendi, salgının
kontrol altına alınması ve önlenmesine yönelik tedbirler
tüm ülkelerin ana gündemi haline geldi. Salgının merkez
üssü önce Avrupa'ya kaydı, daha sonra Amerika Birleşik
Devletleri vaka sayısında dünyada ilk sıraya yerleşti.
Türkiye son 20 yılda sağlık alanında yapmış olduğu alt yapı
ve üst yapı yatırımlarıyla Covid-19 salgınını iyi bir şekilde
kontrol altına almayı başardı. Aynı zamanda hükümetin
almış olduğu ekonomik tedbirlerle esnafın pandemi
sürecini en az zararı görerek atlatması hedeflendi. Yakın
dönemde dünya üzerinde bu salgının önüne geçebilecek
aşı çalışmaları tamamlandı. Yerli aşı çalışmalarında da
yapılan umut verici açıklamalar bu süreci yakın zamanda
atlatacağımızın sinyalini vermeye başladı.
Sevgili Okurlar;
Temennimiz Covid-19 salgınını üretilen aşılar sayesinde
en kısa süre içinde atlatmaktır. Bu sayede sizlerle
yeniden kültür merkezlerimizde sinema, tiyatro, konser
ve farklı etkinliklerde buluşma imkânı bulacağız. Aynı
zamanda Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı, Cemal
Güngör Parkı ve ilçemizin farklı noktalarındaki doğa ile
buluştuğumuz noktalarda yeniden yürüyüş yapabilme
imkânına kavuşacağız.
Sevgili Dostlar
2020 yılını geride bıraktık. Yeni yılın ülkemize, milletimize,
size, ailenize ve bütün insanlığa barış, sağlık, huzur ve
mutluluk getirmesini temenni ediyorum.
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EVE DÖNMÜŞKEN KALBİMİZE DE DÖNELİM
Bir yılı geride bıraktık. 73. sayımızla kapınızı çalıyoruz.
Kültürün ve sanatın insan ruhunu zenginleştiren bütün
öğelerini size sunmaya çalıştık bu sayıya kadar. Aynı şekilde
bundan sonra da ruhumuzu zenginleştirecek birbirinden iyi
çalışmalarla misafiriniz olacağız.
2020 yılında dünya büyük felaketler yaşadı. Bu felaketler
dünyamızın daha iyi bir yaşam alanı olarak devam edebilmesi
için iyi ve doğru çalışmamız gerektiğini bize bir kere daha
öğretti. Bu süreç bize daha çok düşünmek daha çok çalışmak
daha faydalı ve doğanın ruhuna uygun işler yapmamız
gerektiğini hatırlattı. Bu günlerde daha fazla öykü daha fazla
şiir okumamız gerektiğini öğretti.
Dış dünyadan içimize döndüğümüz bu günlerde insan,
ruhundaki zenginlikleri keşfetmelidir. Kendini tanıyan,
ruhunu bilen dış dünyayı da daha iyi tanır daha iyi bilir. İç
dünyamızdaki cevherleri keşfetmenin en uygun dönemlerini
yaşıyoruz aslında. Der ya İsmet Özel “Eve dön! Şarkıya dön!
Kalbine dön!” eve dönmüşken şarkıya dönmemiz gerekir,
kendimize dönmemiz gerekir. Kendi şarkılarımızı söylememiz
gerekir.
Değerli Dostlar,
Yeni sayımızda sizler için röportajlar, kültür ve eğitim yazıları,
sanat yazıları hazırladık. Onlardan ruhunuza ve gönlünüze
dokunacak olanları seçmelisiniz. Sizler okudukça yazılarımız
değer kazanacak. Sizler okudukça kendi dünyanız ve
yaşadığımız gezegen güzelleşecek.
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Makbule Atadan

Köşe Yazısı

MANTIĞIN
IŞILDAYAN
YOLU...
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Herhangi bir şeye karar verirken,
duygularınızla mı, kalbinizin sesini
dinleyerek mi yoksa aklınızın gösterdiği
yoldan giderek mantığınızla mı hareket
edersiniz? Verdiğiniz yanıtı cebime
koyarak diyorum ki; bazen karar
verme yol ayrımlarında kalabiliyoruz.
Arapça’dan dilimize gelen mantık
kelimesinin kökü “nutuk”tur. Yani
konuşma, hitap... İnsan; önce içinden
konuşur. Konuşan, düşünen, akleden bu
iç sese “mantık” dersek, bu iç sesi dışa
vuran da yani dış sesimiz de dilimizdir.
Dilimiz, kendimiz dışındaki dünyayla
oluşturduğumuz iletişim kaynağıdır.

Karlı bir günde, enfes bir manzarada,
kar altında yürüdüğünüzü düşünün...
Tenimiz soğuğu hisseder, ürperir. Yere
ayak basışımızda karların çıkardığı “kırt,
“kırt” sesi, saçaklardan ya da karın ağır
bastığı dallardan düşüveren karların ve
hatta esen rüzgarın sesini kulaklarımız
duyar. Buz kokusu sarmışsa her yeri,
karın kendine has o kokusunu burnumuz
koklar. Tadına bakmak isterseniz, diliniz
karın tadına varır. Ama bütün bu tikelleri
tümele vardıran aklımız, mantığımızla
günün güzelliğinin, ortamın ihtişamının,
doğanın muhteşemliğinin idrakine ulaşır.

Duyu organlarımız dış dünyadan
gelen etkileri teker teker toplar. Duyar,
dokunur, koklar, tadar... İşte tüm bu dış
etkiler aklımızda bütünleşir. Hislere,
düşünceye, harekete dönüşür ve tüme
varır... Tikelden tümele dönüşür.

Parça parça olan şeyleri toparlayıp
genelleştirmede önemine vardığımız
mantık, bize büyük resmi görmede
yol göstericidir. Leonardo Da Vinci’nin
tespitini örnek olarak söylemek yanlış
olmaz sanırım:

Köşe Yazısı

İyi geçirilmiş bir günün, mutlu bir uyku
getirmesi gibi;
İyi yaşanmış bir hayat da mutlu bir
ölümü getirir.
Bu ve bunun gibi öyle mantık
uyarlamaları vardır ki; aslında
hayatımızın her devresinde mantığın
gücünü ve tüm yaşantımızı nasıl
etkilediğini ispatlar. Bu etkileşim
sadece entelektüel faaliyetlerde
değildir elbette… Aile hayatımızda,
arkadaş ortamında, her yerde
mevcuttur. Hiçbir şey mantıktan ayrı
değildir. Ya mantıksızdır ya da mantık
çerçevesindedir.
Mantığın babası birinci üstad (muallim-i
evvel) Aristoteles, ikinci üstad (muallim-i
sani) bilim adamı ve müzisyen Farabi,
tıbbın babası kabul edilen nam-ı diğer
Avicenna İbn-i Sina, elbette İmam
Gazali ve daha pek çok filozof öyle güzel
teoriler oluşturmuşlar ki... Birbirlerinden
farklı mantık önermeleri yapsalar da;
insanlığı aydınlatmada, yol göstermede,
tecrübe etmelerinde izleri kalmıştır.
Mantık ve akletmek dengesini fark
ettiniz mi? Akletmek; bir şekilde mantıkla
hareket etmek, iyiyi, doğruyu ve hayırlı
olan şeyleri yapmak anlamındadır.
Başarıya ulaştıran, iyiliğe götüren ve
özgüveni arttıran mantık, felsefede
bağlayıcı güç kabul edilmiş; ilkeleri ve
yol göstericiliği ile insanoğluna bir ışık
olmuştur.
Geçmişi 2400 yılı bulan, düşüncenin
matematiği olarak kabul edilen mantık,
ilmin anahtarı; ilim de mutluluğun
anahtarıdır. Bu anahtarın elimizde
olması bize mutluluk ve huzurun
kapısını açar. Açılan kapıdan gelen
ışıkla kültürümüz de parlar. Mantık;
bilinenden bilinmeyene ulaşmak için
yapılan yolculukta bir rehber, sorunun
tanımlanmasında bir kaynaktır. Doğru

tanımlama ile çözüme ulaşmak ve tüm
faaliyetlerde tutarlı olmada bir düstur.
Elimizde mevcut olan tohum için gerekli
olanın toprak olduğunu söyleyen bir
bilim. Pratikle teorik arasında mevcut
olan farkı en aza indirmede mantığın yeri
yadsınamaz.
“Bilmeyenin bilgisine güvenilmez” diyen
Gazali’nin vurguladığı gibi; insanoğlu
doğru karar verebilmek için, doğru
düşünebilmek için, diğer maddelerden
ve canlılardan farkını gösterebilmek
için mantık bilgisine muhtaçtır. “Aklını
kullanan, mantığı ile hareket eden insan
yaşamını iyiye, doğruya ulaştırır. Yaratıcı
düşünme biçimiyle ve mantığa bağlı
kalarak eserler üretir. Yaşam kalitesi ve
gücü artar “ der Ayn Rand. Ne doğru bir
tespit...
Yaşadığımız bu pandemi günlerinde
elbette ki kalbimiz ve duygularımız
sevdiklerimizle birlikte olmayı, kalabalık
ortamlar dahi olsa eğlence ve alışveriş
yerlerine gitmeyi, sahil ve parklarda
rahatça dolaşmayı, gökyüzünü doya
doya hissedebilmeyi istiyor. Ancak;
getirisini ve götürüsünü ölçüp
tartabilen, doğruyu yanlıştan, olması
gerekeni olmaması gerekenden ayıran
mantığımız; corona günlerinde bunu
yapmanın yanlış olduğunu haykırıyor ve
bizi durdurarak, kötülüklerden koruyor.
Yineleyecek olursak; mantık bizi doğruya
ve huzura ulaştırıp, pişmanlıklardan uzak
tutuyor.
Gönül Demet

Instagram:@gonul.gozuyle
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HAYAL
ETMEK

Güzeldir
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Penceremi yavaşça açtım.
Dışarısı bir hayli soğuktu,
hâlbuki içerisi de bir o kadar
sıcaktı. Gökyüzü krem şanti
gibi köpük köpük ve bir süt
kadar yoğundu. Akıp giden
beyazlık içinde ara sıra biraz
mavilik seçiliyordu. Çok nadir
de olsa güneşi görebiliyordum
ama hava o kadar soğuktu ki
güneşin sıcaklığını bastırıyordu.
Tahminime göre günbatımı
çoktan başlamıştı. Derin derin
nefes aldıktan sonra pencereyi
kapattım. İçeriye hava akışı
kesilmiş, sıcaklık yeniden kendini
hissettirmeye başlamıştı.
Günün yorgunluğuyla birlikte
çalışma masama oturduğumda
hava kararmıştı ve masa
lambam; üst üste duran dosya,
bir kaç belge demeti ve önemi
tartışmaya açık birkaç kâğıdı
cılız ışığıyla aydınlatıyordu.
Hangisinden başlayacağıma
karar vermek için özensizce
üstekini alta koyarak kâğıtlara
göz gezdirdim. Önem arz
edebilecek hiçbir şey yoktu.
Dosyalardan birinin hacminden

dolayı ağır olabileceğini
düşünerek ağır bir şey kaldırır
gibi kaldırmaya çalışınca
olabilecek en kötü şey oldu.
Aklımdan geçen tek şey ise
mesai saatimin uzayacak
olmasıydı. İşime bir de dosya
düzenleme işi eklenmişti.
İçimden oturup ağlamak
geçtiyse de her zaman yaptığım
gibi göz torbalarımı şişirsin diye
gözyaşlarımı içime içime akıttım.
Bunu yapmak insanı dışarıya
karşı güçlü gösteriyordu fakat
fazla su bitkiyi çürüttüğü gibi
insanın içini de çürütüyordu.
Kaç yıldır kullanılmadığı
üstündeki tozlardan hesaplanan
dosyalardan biri masamın
üstünde her bir parçası başka bir
yere dağılmış şekilde dururken;
akıldaki her şeyi silecek kadar
şaşkına uğratacak bir zarf en
üstte durmaktaydı. Onu bu
kadar şaşırtıcı yapan ise üstünde
yazılı olan isimdi. Üstünde
ismimle birlikte parantez içinde
herkesin bildiği fakat sadece
annemin o şekilde seslendiği
takma adım da yazılıydı. Bu
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isim doğumumu gerçekleştiren
doktorun ismiydi. İsmim belli
olmasına rağmen doktor
doğumda kendi ismini verince
annem doktora duyduğu
minneti ödemek için bana her
zaman böyle seslenmişti.
Her şeyden önemli olan ise bu
zarfın neden burada olduğuydu.
Açmak için elim gittiğinde
korku duygum ağır basmış ve
açma işini ertelemeye karar
vermiştim. Evde açsam daha
iyi olurdu. Zarfı cebime koyup
dosyayı toplamaya başladım.
Her ne kadar aklım zarfta
olsa da işleri bitirmeme engel
değildi. Ara sıra yerinde mi diye
kontrol ediyordum. Bir yere

gitmesinden mi korkuyordum
yoksa gitse rahat bir nefes mi
alacaktım bunu bilmiyordum.
Kalktığımda güneş doğalı
çok olmamıştı. Pencerenin
önüne geçip esnedim. Dün çok
yorulmuş olmalıydım. Bütün
eklemlerim ağrıyordu. İşim
bittikten sonra eve gelip hemen
uyumuştum. O dosya yüzünden
1 saat fazla kalmıştım. Dosya beş
yıl öncesi dâhil on yıllık bir bilgi
yığını içeriyorken son beş yıldır
yeni bir şey eklenmemişti. Belki
de zarf dışında. Zarfı tamamen
unutmuştum, cebimden
alıp pencerenin önüne aynı
yere tekrar gelmiştim fakat
bu sefer oturuyor ve dışarıyı
göremiyordum.
Küçük bir incelemeden
sonra açmadan merakımın
giderilmeyeceğini anladım.
Bir kenarından yırtıp
açtım. Kocaman
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sayfada tek bir beyit yazıyordu.

“Sen hayal et bir
manzara,
Açılır penceren
dünyaya.”

Saçma bir cümle için miydi
bütün merakım. Hiçbir şey de
anlamamıştım. Hayal kırıklığına
uğradım. Her şeye rağmen camı
açma isteği duydum. Dışarıdaki
havayı hissetmesem de çok
soğuk olduğunu görüyordum.
Dikileli çok zaman geçmemiş
olan ağaçlar hacı yatmaz gibi
bir sağa bir sola yatıyordu ve
pencere kapalı olmasına rağmen
rüzgârın uğultusu kulaklarımı
işgal ediyordu.
Ne kadar inanmasam da
denemek istiyordum. Elimi
pencerenin kulpuna koyarak
hayal etmeye başladım; yıllardır
yapamadığım bir tatil hayalim

vardı, deniz kıyısında, havanın
oldukça sıcak olduğu bir günde,
bir tekne olsun. Binemeyeceğimi
bilsem de orada olduğunu
bilmekle yetinebilirdim. Belki
bir oltam olurdu teknede. Hiç
balık tutamayacağımı bilsem
de varlığıyla yetinirdim. Deniz;
içindeki canlıları gösterecek
kadar berrak ve suyun üstünde
tutacak kadar tuzlu olsun.
Denizin ferahlatıcı hissini
yaşayamasam da görmekle
yetinirdim. Kıyıda birbirinden
farklı deniz kabuğu bulunsun
ama ayağıma batacak
insanlardan kalan şeyler olmasın,
orada yürüyemeyeceğimi bilsem
de bakmakla yetinirdim. Güneşi
cildimde hissederken bir yandan
da rüzgâr hafifçe ferahlatsaydı.
Aklımdan bu düşünceler
geçerken camı araladım ama
bakmıyordum. Belki de kötü bir
şakaydı hepsi. Gözlerimi sıkıca
kapatıp derin bir nefes aldım.
Ne olursa olsun monotonlaşmış
hayatımda hayalini kurmak bile
güzeldi...
Ceyda Karabul

Açık Fikir Platformu Öğrencisi
Şehit Ömer Halis Demir Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi 11 . sınıf
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BAYRAM O
BAYRAM
OLA
Saatlerce, yöresel tabirle “sergi” dediğimiz
balkonda oturdum. Cam gibi ay ışığı
vardı. Hafif bir meltem eşliğinde yıldızları
seyrediyordum. Cırcır böcekleri ve çekirge
seslerine balkonun kenarındaki ıhlamur
ağacının hışırtısı eşlik ediyordu. Geçen
bayram babam, ben uyurken kaçıp bayram
namazına gittiği için bu gece uyumayacak,
yatağıma uzanıp bekleyecektim. Her ihtimale
karşı anneme sıkı sıkı tembihledim:
-Anne! Babam kalkınca beni de kaldır,
tamam mı?
-Oğlum daha küçüksün, o kadar yolu
yürüyemezsin. Hadi uyu.
-Bana ne! Uyumayacağım. Uyursam
babam beni bırakır gider.
Babam, beni bırakır da gider diye geç vakte
kadar direndim, uyumadım. Ancak göz
kapaklarım uykunun ağırlığına daha fazla
dayanamadı. Uyandığımda korktuğum
başıma gelmişti. Balkona koştum. Babamların
ışığı ufuktan kaybolmak üzereydi. Arkasından
saatlerce ağladım. Benden biraz büyük olup
babalarıyla bayram cumasına gidenlerin
ballandıra ballandıra anlattıklarını imrenerek
dinlemek zorunda kaldım. Bayram
namazlarının kılındığı bayramın ilk gününe
bayram cuması denirdi. Ne olursa olsun bir
dahaki bayramda uyumayacak, o bayrama
gidecektim.
Geçim sıkıntısı çekiliyordu ama insanlar
mutluydular. Çünkü herkes aynı durumdaydı.
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Kimsenin kimseye
gıpta edeceği ya da
acıyacağı bir ortam
yoktu. Mutluluğun
yaşanılan yerle
ilgisinin olmadığını
gösteriyorlardı.
Köyün gençleri gece
yarısı yorgun argın
işten geldikten sonra
iki saat yürüyerek komşu
köylerden birindeki düğüne
katılırlar, sabaha yakın dönüp
hiç uyumadan ertesi gün yine
işe giderlerdi. Yarış bittikten sonra
koşmaya devam eden atlar gibiydiler.
Başka zamanlarda eğlenme imkânı olmadığı
için düğünler ve dini bayramlar çok neşeli
geçerdi. Bayram öncesi arife günü mezarlıkta
toplanılır, Kur’an okunur, toplananlara cevizli
un helvası ve bazlama dağıtılırdı.
Bayramın bayram gibi yaşandığı, henüz
tatille özdeşleşmediği yıllardı. Alvarlı
Efe Hazretlerinin tarif ettiği bayramlar
yaşanıyordu:
Can bula cananını
Bayram o bayram ola
Kul bula sultanını
Bayram o bayram ola
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Köyde bayram namazı
kılınamadığı için yörenin
merkezi konumundaki
Harmangeriş’te bulunan
camiye gidiliyordu.
Yayan iki saatten fazla
sürüyordu. Camiye
yakın köylerde akrabası
veya ahbabı olanlar
gündüzden gidiyorlar,
olmayanlar da sabah
namazından önce yola
çıkıp yürüyorlardı.
Sabah namazlarını da
yolda kılıyorlardı.
Bayram günlerinde
Harmangeriş, panayır
alanına dönüyordu.
Civar köyler çoluk
çocuk orada toplanıyor,
yoğun bir kalabalık
oluşuyordu. Meydanın
etrafında dükkânlar,
ortada tarihi birkaç yüz
asırlık dev kavlan ağacı
vardı. Çocukların elinde
mantar tabancaları, biraz
daha büyüklerde torpiller
vardı. Patlama sesleri,
barut kokusu ve dumanlar
birbirine karışırdı. Öğleye
doğru acıkılır, yarım somun
ekmeğinin arasına konan tahin
helvası zevkle yenirdi.
Köyde özellikle kurban bayramları da
çok neşeli geçerdi. O yıl kurban bayramı kış
günlerine denk gelmişti. Yerde bir metreden
fazla kar vardı. En yeni esvaplarını giyen
genç, yaşlı herkes Kısık Mahallesi'ne bayrama
gitmek için köy meydanında toplandık.
Köyün 4 mahallesi vardı: Yukarı ve Aşağı
Dağlı Mahalleleri daha kalabalık ve ana yola
daha yakındı. Kısık ve İmam Mahalleleri
yola uzaktı ve nüfusları daha azdı. Bazı
bayramlar, kış şartları ve uzaklıktan dolayı bu
mahallelerin bayramlarına katılan olmadığı
için gücenirler, bir sonraki bayramda
misilleme yaparak onlar da öbürlerinin
bayramlarına katılmazlardı.

Dar ve patika bir yoldan yaklaşık iki saatlik
yol yürümemiz gerekiyordu. Genç ve
güçlü olanlar önden çığır açacak; yaşlılar,
kadınlar ve çocuklar onların izinden
gideceklerdi. Bu çetin şartlara alışkındık, hiç
zorlanmıyorduk. Tersine çok mutluyduk.
Arkada genç nişanlılar, sözlüler, yavuklular
ve adaylar az da olsa bakışıp görüşebilme
imkânı buluyorlardı. Yolun uzaması işlerine
geliyordu. Şen şakrak, neşeyle geçen uzun
bir maratondan sonra Kısık Ahmet'in evine
vardık. Bahsi geçen şahıs, mahallenin namlı
ağasıydı. Gelen misafirler önce onun evinde
konaklar, yemeklerini yer, sonra diğer evlere
ve köy odasına giderlerdi. Yine öyle oldu.
İlginç bir gelenek vardı: Evlere sırayla girilir,
her evde sofra kurulur, kurban ve yemek
yenirdi. Her mahallenin bir köy odası vardı.
Sadece Kurban bayramlarında veya cenaze
gibi özel günlerde açılırdı. Evlerden, küçük
tencerelerle kurban pişirilerek gönderilir,
yeterli sayıda misafir toplanınca sofra
kurulurdu. Yemekler ortaya konur, herkes
aynı tabağa kaşık sallardı.
Köy odasına vardık. Adet olduğu üzere orada
da sofralar kuruldu. Her sofradan sonra
yemek duası yapıldı. Sofradan kalkanlar
duvarın dibine doğru dizilerek oturdular.
Sohbetler başladı. Aralarda benim gibi
çocuklar da vardı. Ardından yemeğini
yiyenlere sırayla, sobanın üzerindeki ibrikte
özel olarak hazırlanmış kırmızı kızamık
şekerinden hazırlanan şerbet ikram
ediliyordu. Çok güzel görünüyordu. İlk defa
içecektim ve merakla sıranın bana gelmesini
bekliyordum. Sıra bana gelince, şerbet
bardaklarını dağıtan yaşlı amca:
- "Çocuklar içmez!" diyerek beni atladı
ve yanımdakine geçti. Çok üzülmüştüm.
Küçücük dünyam allak bullak olmuş,
gururum kırılmıştı. Bu olay, içimde
o kadar büyük bir iz bıraktı ki,
sonraki yıllarda, çocukların da
bulunduğu bu tür meclislerde,
önce çocuklara, sonra büyüklere
ikram edilmesi kuralı bende
takıntı haline gelmişti.
Hüseyin AY

Edebiyat Öğretmeni
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İlk bakışta, küresel ısınmanın daha fazla
karla sonuçlanıp sonuçlanmadığını
sormak garip bir soru gibi görünebilir
çünkü yeterince ısınırsa kar yoktur.
Sonuç olarak, iklim değişikliğini
reddedenler, insan etkisinden
kaynaklanan ısınan bir iklim konusunda
şüphe uyandırmak için son kar
çöplüklerini kullandılar. Yine de daha
fazla yanılamazlardı.
Bağlantıyı anlamak için, en şiddetli
kar yağışı için hangi koşulların
yarattığına bakmak gerekiyor. Ardından,
iklim değişikliğinin bu koşulları,
özellikle kış aylarında atmosferdeki
ve okyanuslardaki sıcaklıkları nasıl
etkilediğine bakabiliriz. Bu faktörlerin
incelenmesi, Kuzey Amerika'da şiddetli
kar fırtınası olasılığının daha yüksek
olduğunu, ancak kar mevsiminin
uzunluğunun küresel ısınma nedeniyle
şimdiden daralmakta olduğunu ortaya
koymaktadır.

Goldilocks sıcaklıkları

"Kar için çok soğuk" olabileceğine dair
bir söz var! Tabii ki bu bir efsane ama
aslında bir temeli var çünkü hava çok
12

soğukken donuyor. Bunun nedeni,
atmosferin tutabileceği nem miktarının
büyük ölçüde sıcaklığa bağlı olmasıdır.
Soğuk koşullarda kar muhtemelen çok
küçük kristallerden oluşur ve bazen çok
hafif ve kabarıktır ve "elmas tozu" gibidir.
Aksine, en ağır kar yağışları, yaklaşık -2°
ila 0 ° arasındaki yüzey sıcaklıklarındadonma noktasının hemen altındameydana gelir. Elbette donma
noktasının çok üstüne çıktığında kar
yağmura dönüşür. Bu nedenle, süper
bir kar fırtınasına neden olmak için
tam olarak doğru olan bir "Goldilocks"
koşulları kümesi vardır. Ve bu koşullar,
insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle
kış ortasında daha olası hale geliyor.

Daha fazla nem

Aslında, bu ilişki neden yağmur
yağdığının (veya kar yağdığının)
temelidir.
Su buharı içeren bir hava paketi
kaldırıldığında, daha düşük basınca
geçer, genişler ve soğur. Bir noktada,
artık nem tutamaz ve bu nedenle nem
yoğunlaşarak bir buluta dönüşür ve
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sonuçta yağmur veya kar oluşturur.
Havanın kaldırılması çoğunlukla
fırtınalardan, özellikle sıcak cephelerde,
soğuk hava daha sıcak havanın altına
iterken sıcak hava daha soğuk hava veya
soğuk cephelerde hareket ederken gelir.
Tüm fırtınalarda, ana yağış kaynağı,
fırtınanın başlangıcında zaten
atmosferde bulunan nemdir. Bu nem, su
buharı olarak fırtına rüzgarları tarafından
toplanır, fırtınaya getirilir, yoğunlaşır ve
çökeltilir. Buna göre, ortamda daha fazla
nem varsa, daha sert yağmur (veya kar)
yağar.

Son kış fırtınaları ve iklim
değişikliği

Kış şeklindeki ekstra tropikal fırtınalar,
en büyük kıtalar ve komşu okyanuslar
arasında olan sıcaklık farklılıklarına göre
gelişir.
Kışın, Kuzey Amerika üzerindeki soğuk
kuru hava, Gulf Stream ve Kuzey Atlantik
üzerindeki nispeten ılık nemli hava
ile keskin bir tezat oluşturuyor. Soğuk
cephe güneydeki soğuk hava salgınına
yol açarken, sıcak nemli hava kuzeye
doğru yükselirken fırtına içinde yağış
üretirken sıcak nemli havayı yönlendirir.
Tüm fırtınaların oluştuğu ortam, küresel

ısınma nedeniyle şimdi 30 veya 40 yıl
öncekinden farklı. İnsan faaliyetlerinden
kaynaklanan atmosferik bileşimdeki
değişiklikler, karbondioksit ve diğer
ısıyı hapseden sera gazlarını artırdı ve
karbondioksit seviyesi, esas olarak yanan
fosil yakıtlardan dolayı yaklaşık 1900'den
beri %40'ın üzerinde arttı.
Ortaya çıkan enerji dengesizliği
gezegeni ısıttı ve ısının %90'ından fazlası
okyanuslara gitti. Daha yüksek deniz
seviyelerine ek olarak- 1993'ten beri
2,5 inçten fazla- küresel deniz yüzeyi
sıcaklıkları (SST'ler) yaklaşık 1970'ten
bu yana 1° F arttı. 1981-2010 arasındaki
bir klimatolojiye göre NCEP yüzey deniz
sıcaklığı anomalisi analizi.
Yani küresel ısınmanın hafızası esas
olarak okyanuslardadır. Ortalama
olarak, okyanusların üzerindeki hava 1°
F'den daha sıcak ve küresel ısınmadan
1970'lerden bu yana %5 nemli.
Kuzey Atlantik'te, ek ısınma yaşandı
ve yüzey deniz sıcaklıkları, Kuzey
Amerika kıyılarından 1000 milden fazla
uzanan devasa bir alanda 1981-2010
ortalamasının (küresel ısınma bileşeni de
içerir) 2° F'nin üzerinde. Ekstra sıcaklığın
bir kısmı, geçtiğimiz yaz Atlantik'te çok
fazla kasırga aktivitesinin olmamasından
kaynaklanmış olabilir.
13
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HÜZÜNLÜ
BİR HİKÂYE

CÌHANGÌR
CAMÌÌ
Üsküdar sahilinin karşısında,
Beyoğlu semtinin karmaşasında,
Kabataş’ın derme çatma
evlerinin arasında onca
yıkıma, yangına, depreme
rağmen ayakta dimdik durup
kendinden bahsettiren bir
cami, Cihangir Camii. İsmini
duymak bile insanın kalbini
hüzün dolduruyor. Cihangir…
Dünyanın yükünü sırtına
yüklemiş anlamına gelmekte.
Evet, Cihangir ismi Kanuni
Sultan Süleyman’ın kambur
doğmuş ve hayata hep duygusal
bir yönde yaklaşmış olan oğlu,
Şehzade Cihangir’in isminden
gelmektedir.
Şehzade Cihangir, bu hayatı
hüzün içerisinde yaşamıştır.
Kardeşleri gibi bir fiziki özelliği
yoktur, kamburdur. Kalbide
çok hassastır; merhametlidir,
şefkatlidir. Belki bu iyiliğini,
duygusallığını dünya hak
etmediği için 24 yaşında vefat
etmiştir. Gencecik bir şehzade,
ağabeyi Şehzade Mustafa’nın
ölümünden sonra vefat etmiştir.
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Rivayetlere göre, Kanuni Sultan
Süleyman’ın 22 yaşındaki oğlu
Şehzade Mustafa’yı cellatlarına
öldürtmesi sırasında aynı çadırda
olan Cihangir’in bir süre sonra
üzüntüden yataklara düşmesiyle
başlar. Ağabeyinden kısa süre
sonra Cihangir de hayatını
kaybeder ve Kanuni, iki oğlunu
kaybetmenin üzüntüsüyle onlara
ebedi mekânlar inşa ettirir.
Cihangir Camii de bunlardan
biridir. İkinci rivayete göre ise,
Şehzadenin isminden gelir.
Dünyanın yükünü sırtına almış
anlamında olan Cihangir ismi
adeta Şehzadeye bir kader
olarak belirlenmiştir. Bu kadar
yüke dayanamaz ve hassas ruhlu
şehzademiz genç yaşta tasadan
ölür ve babası Kanuni Sultan
Süleyman onun adına bu camiyi
inşa ettirir.

Eski Mimarisi

Caminin ilk mimarı, o dönemin
en iyi mimarı olan Mimar
Sinan’dır. Ne yazık ki günümüzde
Mimar Sinan’ın dönemine ait iz
görmek mümkün değildir. İlk
mimarisinde kubbesi dört köşeye
oturtturulmuş ve bir minareye
sahiptir. Cihangir gibi gençlerin
yetişmesi için bir sıbyan mektebi
olduğu söylense de günümüzde
sıbyan mektebine ait kalıntılar
göremiyoruz. Caminin eski
mimarisi hakkındaki bilgiyi,
Evliya Çelebi’nin eserlerinden
öğreniyoruz. Çünkü günümüze
eski yapısı taşınamamıştır. Beş
yangın geçirmiş olan camii;
hüzünlü bir hikâyenin, acı dolu bir
geçmişin içerisinde 450 yıldır hâlâ
yerinde duruyor.

Günümüzdeki
Mimarisi

Bir sürü yıkımdan ve hasardan
sonra sultan II. Abdulhamid
döneminde tekrardan
restorasyon işlemi başlatılıyor.
O zamanki mimarın kim
olduğu bilinmemekle beraber
camii, iki minareli ve görkemli
kubbesi ile bizleri karşılıyor.
Kemer duvarları geniş yelpaze
pencerelerle kaplıdır ve üst
taraflar süslemelidir. Kubbe ve
pandantifler ise kurşun kaplıdır.
Caminin çeşmesi duvara bitişik
bir halde bulunmaktadır.
Doğu duvarında bir sarnıç ve
kuzey duvarında bir mermer
levha üzerinde kabartma işi
bulunmaktadır.
Camiye uzaktan baktığınızda
beyaz renginin ahengini ve
mermer levhalarda bulunan
kabartmaların estetik yapısı sizi
o döneme gönderiyor. İçerisinde
bulunan kalemişler ise, caminin
görülmeye değer bir yapı
olduğunu ispatlıyor. Buna ek
olarak 1285-1307 (1868-1890)
yılları arasında Mustafa İzzet, Hâfız
Ahmed Sünbülî, Râkım, Hasan
Rızâ, Muhammed Nazif, Mehmed
Tâhir, Seyyid Ali, Mısrîzâde Ali Rızâ
Üsküdârî gibi hattatlar tarafından
yazılmış otuz dokuz levha cami
iç mekânına ayrı bir özellik
katmaktadır.
Yolunuz Beyoğlu’na düşmese
de Üsküdar’da Çengelköy sahil
şeridi güzergâhında sizi karşıdan
selamlayacaktır Cihangir Camii.
Geçirdiği yangınlara rağmen
dimdik duruşu, sizi tarihin en
derin noktalarına götürecektir.
ELİF NUR AKBULAT

Açık Fikir Platformu
Düzce Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği
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Sosyal medyada yaptığı yorumları gönlünden, içinden geldiği gibi hiç çekinmeden yapan ve yer yer sert ifadeler kullanması ile dikkatleri üzerine çeken, düşüncelerini belli kalıplara ve kısıtlamalara sokma korkusu olmadan,
konuşması ile büyük bir hayran kitlesine sahip olarak, ismini bir marka haline
getiren Abdurrahman Uzun’u sayfalarımıza konuk ediyoruz…

ABDURRAHMAN
UZUN

Röportaj
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 Abdurrahman Bey merhaba
Çekmeköy 2023 okuyucularımız
için kendinizi tanıtır mısınız?
Dertli bir Anadolu evladı diye
tanımlıyorum kendimi, en kısasından
yani.
Gazeteci miyim? Türkiye Haber
merkezi adında, 10 yıldır internet
üzerinden habercilik yapan bir
haber merkezinin genel yayın
yönetmeniyim. Yani EVET.
Reklamcı mıyım? Yaklaşık 30 kişilik
bir ekiple şirketlere, kurumlara,
kişilere ajans hizmeti veren, iletişim
dili ve onlara kreatif anlamda strateji
geliştiren Patika Ajans adında bir
şirketimiz var. Oranın idarecisiyim
yani EVET, reklamcıyım.
Yazar mıyım? Kelimelerin duygusunu
saatlerce düşünür, kelimelerin
arasında dolaşır, satır başında
heyecan satır sonunda nefessiz
kaldığım anlarım vardır benim. Sene
başında yani 2021 Ocak ayında, nakış
nakış işlediğim ilk kitabım çıkıyor
inşallah. Yani haddimizi aşmadan
ustalarımıza saygısızlık etmeden
yazar mısınız derseniz EVET.
Allah bağışlasın iki erkek çocuk
babasıyım. Ümmi bir annenin ve
hafız bir babanın 10 evladından
7 numarayım. Birilerinin en yakın
dostu, birilerinin de hiç haz almadığı
bir kaşık suda boğmak istediği bir
adamım.
Yani tüm bunların içinde en sevdiğim
ve aslında hayatımı her alanında
beni ifade ettiğini düşündüğüm
tanımlama şudur ki, ben çocukluğu
Karadeniz’in denize dik inen
yamaçlarında geçmiş, gençliği
imam hatip sıralarında ve üniversite
koridorlarında demlenmiş, 15 yıldır
kültür sanat ve iletişim alanında
Rahmani bir mücadele veren dertli
bir Anadolu evladıyım.
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Sosyal medyada güncel olayları
yorumladığınız videolar oldukça
ses getiriyor. Çekimlere hazırlanma
aşamanızdan bahseder misiniz? Ekibiniz
kaç kişi?
Artık biliyorsunuz ki yeni nesil iletişim diye
bir gerçek var. Sosyal medya, dijital dünya.
Ve bu alanın kendi içinde beraberinde
getirdiği bir tarz, bir üslup, bir dil ve kendine
has kuralları var. Kim derdi ki o devasa
stüdyoların yerini daha minimal, daha
sade, daha basit ama sadece özgünlüğün
konuşulacağı bir medya, yeni nesil bir medya
diye bir gerçeklik alacak. Çünkü bir şeylerin
ilerlemesi, gelişmesi her zaman görünürde
olması hep daha büyümeyi çağrıştırdı
şimdiye kadar bize. Yani televizyon gelişecek
demek; daha büyük ekranlar gelecek, daha
büyük stüdyolar, daha ışıklı dekorlar olacak
diye anladığımız bir kavramdı. Ama tam tersi
oldu. Erişim hızı büyüdü lakin çerçeveler
küçüldü. Biz bu dünyayı erken fark edip
kendimize yer edinen takımdan olduk.
Zamanın akışına karşı doğru konumlandık.
Çekimlere konu başlığı ve gündemde olan
bir konuyu seçerek başlıyoruz. Olaya herkes
ne demiş onun analizini yapıyoruz. En ince
detayına kadar yani boş bir yer bırakmadan
inceliyoruz. Ve peki biz ne söyleyeceğiz
bakış açısıyla ilerliyoruz. Zaten bizi takip
eden toplamda 2 milyon kişide, acaba
Abdurrahman ağabey, Abdurrahman oğlum
veya Abdurrahman kardeşim bu mevzuya ne
diyecek diye izliyor. Biliyor ki YENİ ve FARKLI
bir şey diyecek. Biliyor ki evdeki aileden
saydığı adam kendi dilinden bir şey diyecek
ve onu da ben sokakta, işyerinde, arkadaş
ortamımda, ev toplanmalarında, çarşıda
pazarda kullanacağım.
Ekranda her ne kadar sadece ben gözüksem
de sosyal medya içeriklerimizi oluşturan
toplamda 8-10 kişilik bir takımız. Video
hazırlama aşamalarımızı toparlayacak
olursak; konu tespiti, konu analizi, bakış
açımızı kararlaştırma, metin yazımı, kayıt
ve ardından kurgu, montaj aşaması. Ve en
sonunda da yayınlama evresi.
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 Yorumladığınız konular ile ilgili
önceden bir araştırma yapma
çalışmanız oluyor mu? Yoksa
o an içinizden geldiği gibi mi
konuşuyorsunuz?
Bana diyorlar ki ‘kafa göz giriyorsun
ağabey.’ O ekranda kendime engel
olamadığım hallerimi gördükleri
için. Şunu demek istiyorum video
içeriklerimizin hiçbirine şimdiye
kadar öyle kafa göz girmedik.
Konuyu seçtik, gerekirse tevellüdüne
kadar ekip arkadaşlarımla araştırdık
öyle masa başına geçtik yani. Ama
bütün derdimiz sadece salt bilgiyi
vermek olmuyor, yüreğimizdeki
değerlerin de süzgecinden geçirerek
anlatıyoruz derdimizi. Çünkü
sağ olsunlar öyle fanatik takipçi
dostlarımız var ki aman diyeyim
onları yanlış etkilemek istemem.
Kimseyi zan altında bırakacak, aslı
astarı net olmayan hiçbir şeyi ve
kimseyi konuşmadık, gündemimize
almadık.



 Yorumlarınızı beğenen ve
takip eden büyük bir kitle mevcut,
beğenmeyenlerle bir bakıma aranız
nasıl? Onların söylediklerini de
kayda değer alıyor musunuz?
Elbette değer veriyorum, vermem
gerektiğinin farkındayım aksi
halde hep alkış ve tebrikle zaten
çalışmalarımızın üzerine koyup yol
alamayız. Ama sadece fikirlerimden
dolayı bana küfreden, değerlerimden
dolayı bana karşı olan,
savunduklarım yüzünden hakaret
edip ağzı alınmayacak söylemlerde
bulunan kişilere de şöyle sinir bozucu
taktiğim var onu da madem yeri
geldi hadi söyleyeyim. Diyorum
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ki; hayranlığınız, gizli gizli takip
edişleriniz, yayınlarımızı başından
sonuna izleyip sırf hakaret etmek için
bile kanalımıza gelen ve bizimle olan
herkese teşekkürler.
Daha da sinirlenip daha da hakaret
ediyorlar bunun üzerine. Ama
takılmıyorum. Kafaya taksam
üretemem, konuşamam, yazamam.
Ben de böyle böyle kendime nefes
aldıracak yöntemler uyguluyorum
işte.



 Videolarınızda konuları
yorumlarken genellikle sert ve
kızgın bir mizaç çiziyorsunuz.
Günlük hayatınızda nasıl birisiniz?
Bazen ben bile kendimi izleyip gene
ne bağırıyor bu adam diyorum. Özel
ve aile hayatımda karnım ağrıyana
kadar güldüğüm zamanlarım
elbet var. Mizah anlayışı çok güçlü
biriyimdir. Tiyatro kökenli oluşumun
da etkisi var tabii. İnanmıyorsunuz
değil mi? (Gülüyor) Vallahi var. Fıkra
konusunda da iyiyimdir. İddialı
olmasın ama binin üzerinde fıkra
bilirim, iyi de anlatıcıyımdır.
Sert ve kızgınlığım aslında neye
biliyor musunuz? Yahu kardeşim
gözümüzün içine baka baka
yalan konuşmalarına, deliriyorum.
Dünü unutturmaya çalışıyorlar
ya, çıldırıyorum. İnsanları saf
yerine koyduklarında da kendimi
kaybediyorum. Bak yine geldiler :)
Günlük hayatında doğada
nefeslenmek için kendine zaman
ayıran, kamp hayatını vazgeçilmezi
gören, en yakın arkadaşlarını kitaplar
sayan, ne olursa olsun ‘devam et’
gerçeğini hayatına motto sayan bir
adamım.

Röportaj
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 Gençlerin çoğu sizi sadece
Youtube’da çıkan yorumlarınızdan
tanıyor olabilir. Aslında birçok
programa, konferansa imza atmış
ve konuşmalarınız yüzünden birçok
kez tehdit de edilmiş bir kişi olarak
size açık bir sorum var. Amaç sadece
para mı? Çok iyi paralar aldığınız için
mi bu kadar korkusuzca görüşlerinizi
açıkça söylüyorsunuz? Çoğu insanın
aman birisini karşıma almayayım,
kızdırmayayım diye doğruyu bile
söyleyemediği günümüzde…
Bu soru çok uzun süre muhatap olduğum
bir soru. Savunduğum değerlerle derdi
olanların beni vurmaya çalıştıkları bir
konu:))
Herkes gibi benim de iaşesini helalinden
kazanmakla yükümlü olduğum
bir ailem var. Ve gündelik hayat
mücadelesinin içinde herkes gibi ben
de koşturuyorum, iş yapıyorum ve
alın terimin karşılığını alıyorum. Ama
ekranlardan ve sahnelerden verdiğim bu
kutlu mücadelemi bu dünyada bir karşılık
almak için yapmıyorum. Şu ana kadar 57
şehirde 189 konferans verdim. Özellikle
de üniversite gençleriyle buluşup onların
yüreklerindeki bir kıvılcım bekleyen
ateşi harlamaya çalışıyorum. Bunu da
davam için, Allah için yapıyorum. Bu
konferansların hiçbirinden delikli 25
kuruş almadım bu güne kadar. Almam
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da. Ancak belli bir etkinlik doğrultusunda
beni programa davet eden kurum veya
kuruluşlardan fatura karşılığında belli
bir ücret talep ediyorum. Anlaşabilirsek
gidiyorum ve konferans veriyorum. Bir
sanatçı konser verdiğinde nasıl emeğinin
karşılığını alıyorsa ben de konferans
verdiğimde hakkımı istiyorum. Dedemin
deyimiyle “benim çocuklarım evde taş
yemiyor yani.”



 Konferans vermeye ne zaman
başladınız? Şu ana kadar toplam kaç il
ve kaç konferans oldu?
2017 Aralık ayı itibariyle başladım ve az
öncede belirttiğim gibi şimdiye kadar
yurt içi ve yurt dışında toplam 200’e
yakın konferans buluşması yaptık.
Pandemi sürecinde genelde online
programlara katıldım. Derneklerin,
vakıfların mensuplarıyla sanaldan
buluştuk yani. Ama sağlıkla yeniden
o kalabalık salonlarda konuşmayı,
terlemeyi, sonrasında gençlere sarılmayı
çok özledim.



 Konferanslarda gençlerin katılımı
nasıl? Konferansların konuları
genellikle neler oluyor?
Ağırlıklı tercihim üniversiteler ve genç
kardeşlerimin davetleri oluyor zaten.
O genç kardeşlerimizin heyecanını
yaşatırsak eğer sırtımız yere gelmez

Röportaj

Allah’ın izniyle diye düşünüyorum. Çünkü
öyle sahipleniyorlar ki programları,
başından sonuna o koşturmacaları,
o acaba salon dolacak mı? Kaygıları,
hazırladıkları hediyeleri ikram etme
edepleri ve özenleri gerçekten benim için
paha biçilemez.
Konferanslarımızda konu olarak
genellikle dijital dünya ve algı yönetimi,
değerlerimizi bugünün diliyle yani
gençlerin arkadaş ortamında birbirleriyle
konuştukları gibi anlatıyoruz. Kimseye
ders vermeye niyetim yok diyorum
konuşmalarımın başında. Bir derdim
var derdimi anlatmaya geldim, eğer
kabul ederseniz sizinle Haldaş olmaya
geldim diye başlıyorum. Yeni medyayı
konuşuyoruz. Geçmiş, bugün ve
gelecek arasındaki köprüyü nasıl inşa
etmemiz gerektiği hakkında hep birlikte
dertleniyoruz aslında.



 Biraz da özel hayatınızdan
bahsedelim. Abdurrahman Uzun
genellikle ne yapmayı sever, arkadaş
ortamında ve ev yaşantısında nasıl
biridir desem…
Arkadaş ortamının aranan adamıyımdır.
Arkadaşlar öyle diyor. Neşeliymişim ve
olduğum ortamı muhabbetin kuşatması
için yüreğimi ortaya koyarım. Evde çok
vakit geçiremiyorum. Genelde şehir dışı
ve yurt dışı programlarım oluyor. Hafta
içerisinde de akşam saatlerinde genelde
canlı yayınlarımız olduğu için ev halkı
uyuduktan sonra eve düşebiliyorum. O
nedenle genelde evde kahvaltı yapıp
öğlene doğru çıkıyorum, çocuklarla
vakit geçirebilmek için. Bazı akşamlar
eve erken gidiyorum ve bizimkiler kapıyı
açınca “hayırdır, ne işin var bu saatte
evde” bakışı ile karşılanıyorum:))
Hayatın alengirli sokaklarında nefessiz
koşturmacalardan sonra eve girince

dünyanın fişini çekiyorum ve dinlenme
moduna alıyorum kendimi. Bir de fırsat
buldukça ki ayda bir kere mutlaka
memlekete Rize’ye kaçıyorum. Memleket
benim rektifiye alanım. Şarj olup
geliyorum.



 Eski çalıştığınız televizyon
kanalının döneminden olsun,
Çekmeköy’e de sık sık geldiğinizi
biliyoruz. Çekmeköy hakkında
düşünceleriniz…
Çekmeköy benim için çok özeldir.
Öğrencilik ve bekârlık döneminin, yani
sefillikten sonra ilk evimi tuttuğum
yerdir. Çekmeköy’de evlendim ve ilk
çocuğum Çekmeköy’de doğdu. 5 yıl
oturduktan sonra Ümraniye’ye taşındım.
Altunizade’deki iş yerime daha yakın diye.
Çekmeköy’ün sakinliğini, yeşilliğini ve
Anadolu ruhunu yaşatan komşuluğunu
severim.



 Bize ayırdığınız zaman ve
misafirperverliğiniz için teşekkür
ederim. Çekmeköy 2023
okuyucularımız için son olarak
söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Hayal edin, inanın, ayağa kalkın ve yapın.

Ümit ŞENER

Gazeteci-Yazar
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COV�D-19 AŞI
ÇALIŞMALARI
Dünya, COVID-19 nedeniyle hastalıkların
ve ölümlerin artması sebebiyle
sarsılırken, SARS-CoV-2'nin vücut bloke
edilmesine yardımcı olacak güvenli,
etkili, uzun ömürlü bir aşı yarışı ilerliyor.
COVID-19 aşıları, yeni korona virüs
SARS-CoV-2'nin neden olduğu hastalığı
bir bağışıklık tepkisini tetikleyerek
önlemeyi amaçlayan ve mevcut korona
virüs hastalığı, yıkıcı sağlık, sosyal ve
ekonomik etkiye sahip küresel bir krizi
önlemek amacıyla büyük organizasyon
birimleri aşı için büyük bütçeler ayırdı.

COVID-19 İçin Aşı Oluşturma: mRNA
ve hibrit adenovirüs yaklaşımları

Ne yazık ki araştırmalar, COVID-19 alan
herkesin yeni korona virüse karşı doğal
antikorlar üretmediğini gösteriyor.
Çoğu insanda antikor miktarları düşme
eğilimindedir. Bu nedenle, doğal
enfeksiyonun sürü bağışıklığı yaratması
olası değildir. Bir topluluğun büyük bir
kısmı ona karşı bağışıklık kazandığında
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bir patojenin yayılmasının yavaşlaması.
O kadar etkili aşılara çaresizce ihtiyaç
duyuldu ve bunlardan biri Birleşik Krallık
‘ta çoktan uygulanıyor.
Çeşitli test ve
geliştirme
aşamalarında
100'den
fazla farklı
COVID-19
aşısı vardır:
Hayvan
modellerini
kullanarak klinik
öncesi çalışma,
ardından aşama 1
(güvenlik), aşama
2 (optimum
doz, program ve
kavramın kanıtı)
ve aşama 3 (etkinlik,
yan etkiler) insanlarda
denemeler.

Köşe Yazısı

Pfizer Inc. ve BioNTech SE
Pfizer Inc. ve BioNTech SE SARS-CoV-2'ye
karşı mRNA bazlı aşı adayı BNT162b2'yi
duyurdular, katılımcılarda önceden
SARS kanıtı olmayanlarda COVID-19'a
karşı etkinlik kanıtı gösterdi. CoV-2
enfeksiyonu, Faz 3 klinik çalışmasından
harici, bağımsız bir Veri İzleme Komitesi
(DMC) tarafından 8 Kasım 2020'de
gerçekleştirilen ilk ara etkinlik analizine
dayanmaktadır.
Pfizer ve BioNTech, güvenlik verilerini
toplamaya devam ediyor ve hâlihazırda,
aşı adayının ikinci (ve son) dozunu
takiben ortalama iki aylık bir güvenlik
verisi olduğunu tahmin ediyor potansiyel Acil Durum Kullanımı için
rehberliğinde FDA tarafından belirtilen
güvenlik verileri miktarı Yetkilendirme Kasım ayının üçüncü haftasında sunuldu.
Mevcut tahminlere dayanarak, küresel
olarak 2020'de 50 milyona kadar aşı
dozu ve 2021'de 1,3 milyar doz üretmeyi
planlamaktadır.
Pfizer ve BioNTech, bilimsel hakemlik

yayını için 3. Aşama denemesinin
verilerini sunmayı planlıyor.
Pfizer-BioNTech ve Moderna tarafından
oluşturulan aşılar, çok hızlı bir şekilde
toplu olarak üretilebilen haberci RNA
(mRNA) adı verilen bir molekül türü
kullanır. Bu aşılarda, mRNA, insan
hücrelerini başak proteini adı verilen
viral bir molekül yapmaya teşvik eder
(COVID-19'a neden olan korona virüs
de virüsün yüzeyini çalan ve insan
hücrelerine girmesini sağlayan bir
proteinden türetilir). Aşılar daha sonra
bağışıklık sistemini başak proteinine
karşı antikor yapmak için tetikler.
Denemelerden bugüne kadar açıklanan
veriler, her iki aşının da tolere edilebilir
yan etkilerle oldukça etkili olduğunu
göstermektedir.
FDA ile görüştükten sonra, şirketler kısa
süre önce 32 vakalık ara analizi bırakmayı
ve en az 62 vakada ilk ara analizi
yapmayı seçtiler. Veriler, dünya çapındaki
düzenleyici otoritelerle tartışılacaktır.
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Oxford Aşısı
Bir hibrit aşı, korona virüs sivri proteinini
vücuda vermek ve bağışıklık tepkisini
uyarmak için bir kapsül veya vektör
olarak şempanze soğuk algınlığı
adenovirüsünün modifiye edilmiş,
zararsız bir formunu kullanır. Bu
platform, Oxford Üniversitesi'ndeki
Jenner Enstitüsü'nde AstraZeneca ile iş
birliği içinde geliştirilmiştir. Hâlihazırda
dünyanın birçok yerinde klinik
denemelerde bulunan bu aşı, şu anda
Amerika Birleşik Devletleri'nde klinik
denemelerde de bulunuyor.
Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi
AstraZeneca'dan bir Covid aşısının
Birleşik Krallık'ta kullanılması
düşünülüyor. İlk onaylanan Pfizer aşısının
piyasaya sürülmesini takip ediyor.

Oxford aşısı nedir ve nasıl etki eder?

Şempanzelerden alınan yaygın bir soğuk
algınlığı virüsünün (adenovirüs olarak
bilinir) zayıflatılmış bir versiyonundan

24

yapılmıştır. Hastalığa neden olmasa da
daha çok korona virüse benzeyecek
şekilde değiştirildi. Aşı bir hastaya
enjekte edildiğinde, bağışıklık sistemini
antikor yapmaya başlamasını ister ve
herhangi bir korona virüs enfeksiyonuna
saldırması için hazırlar.
İngiltere 100 milyon doz sipariş etti. Aşırı
soğuk bir sıcaklıkta (-70C) tutulması
gereken Pfizer'in iğnesinin aksine,
Oxford aşısı normal bir buzdolabında
saklanabilir. Bu, dağıtmayı çok daha
kolay hale getirir.

Oxford aşısı ne kadar etkilidir?

Oxford / AstraZeneca aşısının güvenli
olduğu ve 55 yaş üstü insanlar dâhil her
yaştan insanda
bir bağışıklık
tepkisine
neden
olduğu
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gösterilmiştir.
Aşısının %90 etkili olduğunu gösteren
bir rakam açıklayan Pfizer'in aksine,
Oxford / AstraZeneca üç farklı rakam
sundu: Genel olarak, aşının %70 etkili
olduğu bulundu. Denemede iki tam
doz alan kişilerin çoğunluğu için bu
rakam %62 idi. Bununla birlikte, yarım
doz ve ardından tam doz alan küçük bir
grup için bu rakam %90'dır. Bu grup için
sonuçların neden daha iyi olduğu henüz
belli değil.
Başka bir hibrit aşı, korona virüs başak
proteinini vücuda iletmek için bir insan
soğuk algınlığı adenovirüsü kullanır.
Bu platform, Johnson ve Johnson ile iş
birliği içinde Harvard Tıp Okulu bilim
adamları tarafından geliştirildi. Bu aşının
3. aşama denemelerini Ocak 2021'de
tamamlaması bekleniyor.

Hâlihazırda, düzenleyici kurumlarla
paylaşılan veriler, belirli aşılar için
etkinlik ve potansiyel yan etkilerin
belirlenmesine yardımcı olmuştur.
COVID-19 aşıları her zamankinden
daha geniş insan çevrelerine yayıldıkça,
üreticiler etkinlik ve güvenlik konusunda
daha geniş veriler toplamaya devam
edecek. Hâlâ yanıtlanması gereken
temel bir soru, korumanın ne kadar
sürebileceğidir. Diğer hastalıklar için
yapılan denemelerden elde edilen
bilgilere göre, hibrit adenovirüs vektör
aşılarının bireyleri en az bir veya iki yıl ve
muhtemelen daha uzun süre koruyacağı
muhtemeldir. Şu ana kadar mRNA aşıları
ile altı aydan fazla bir süredir muhafaza
edilen antikor seviyeleri, bu aşıların,
hibrid aşılar kadar uzun süre antikor
seviyelerini sürdürme olasılığının yüksek
olduğunu göstermektedir.
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EBRUNUN PEŞİNDE

ATίLLA
CAN
Ebru Sanatının UNESCO
Somut Olmayan Kültürel Miras
Listesi’ne Alınmasının Mimarı
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Atilla Can ebru sanatıyla tanışmasını şöyle anlatıyor:
Kendimi bildim bileli ilgi alanım hep resimdi. Ebru
sanatından haberdardım ve hep bu sanatın nasıl
yapıldığını merak ediyordum. Ebru sanatı ile ilgili
araştırmalar yapmaya başladım. Akabinde bu sanatı
öğrenmek için harekete geçtim.
Üstat Ali Çalışır ile tanıştım. Bana ebru sanatından
bahsetti, o an için yanında olan eserlerini gösterdi.
Beni ebru dersine davet ettiği gün İstanbul’un
doğum günüydü. 29 Mayıs sabahı başladığım ve
tutkunu olduğum bu sanatı, uzun yıllardır ilk günkü
gibi büyük bir aşkla devam ettiriyorum.
Atilla Can binlerce yıllık Türk kâğıt süsleme sanatı
olan ebruyu gördü, âşık oldu. O andan sonra sanki
gökyüzünde bir güneş gördü. O güneş yeryüzüne
indi. Onun gözlerine uzun uzun baktı. Gözlerinden
kalbinin derinliklerine aktı. O anda kendini göremedi.
Ruhu uçmuştu. Gördüğü, kalbini derinden etkileyip
sarsan, titreten, rengârenk su yüzeyindeki renklerin iç
içe geçmiş haliydi.
Ebru, hayat kaynağımız olan suyun yüzeyinde
oluşuyordu. Nasıl su üzerinde titreşimler oluyorsa,
ruhunda da bedeninde de karşı konulmaz titreşimler
oluyordu.
Bedeni can kesildi. Can âlemine gitti. Orada yine
güneşi gördü. O güneş onu çekti kendine. Peşinden
sürükledi. Çünkü âşık olmuştu güneşe. O anda
gökyüzünü renkler donattı. Gökyüzü pırıl pırıl oldu,
aydınlandı. Allah’a şükretti. Aşkla sarılacaktı yeni
tanıştığı sanata, zamanla ustası olup dünyaya tanıttı.
O sanatı yaparken ebru teknesi renklerle aydınlandı.
İç içe geçen renkler onun teknesinde birbirlerine
karışarak sel oldular, gökyüzündeki renkler gibi iç içe
geçip tekneyi renk cümbüşüne çevirdiler.
Atilla Can düş dünyasına girmişti. Onu neler
bekliyordu? Farklı bir düş ülkesinde miydi? Şaşkındı,
yepyeni bir sanatın içinde yolculuk yapmak üzereydi.
Hayatını değiştirecek yeni sanatı kucaklamak
üzereydi. Ona ömrünün sonuna kadar yön verecek
hayatı kucakladı.
İnsanı insan yapan “an”lardır. “An”da insanlar pek çok
duyguyu birlikte yaşar.
Yaşamın bir anı büyük müdür, küçük müdür; derin
midir, sığ mıdır?
Zamanın nehri durmadan akar gider, ancak biz yine
de her anın, mutluluk payını çıkarıp yaşayabiliriz. Ebru
tekniği ile renkli boyaların su yüzeyindeki izi, ebrunun
donmuş benzersiz “an”ıdır. O anlar insanı peşinden
sürükler. Donmuş olan an izlerinin bazıları sanat
eseridir. O izlerin üzerinde konuşuluyor, topluma
sunuluyor ise bu da sanatsal sergi olur.
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Atilla Can ebruyu öğrendikten sonra, bedenini de
ruhunu da eğitmek için ebrunun peşinden koşmaya
başladı. Her yıl Dünya Ebru Günleri düzenledi.
Bu sergiler, Atilla Can’ın kişisel özverileri ile arka
arkaya altı yıl boyunca tekrarlandı. Dünya Ebru
Günleri’nde uluslararası sergiler organize etti.
Covit-19 her türlü etkinliği etkilediği gibi, Dünya Ebru
Günleri’ni de etkiledi. 2020 maalesef sanattan uzak
bir yıl oldu.
Atilla Can’ın dünyada tüm sanatçıları yan yana
getirip Dünya Ebru Günü adı altında etkinlikler,
paneller, sergiler yapması aslında ebru sanatını
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne
kabul ettirme çabasıydı, planıydı. Bu çalışmalarını
ebrucu arkadaşlarına duyurduğunda, özellikle
yabancı ülkeden ebrucuların yoğun olduğu
sanatçılar tarafından UNESCO ebru bombardımanına
tutuldu. Atilla Can’ın uluslararası platformda
destekleyenlerinin çoğalması onun güvencini artırdı.
Güveninin azaldığı, yalnız kaldığı anlarda ise en
büyük destekçisi eşi ve kızı oldu.
Ebru sanatını UNESCO’da koruma altına aldırabilmek
için, 2009’dan 2013 yılına kadar beş yıla yakın,
mücadele verdiği UNESCO projesini T.C. Kültür
Bakanlığı ve Türkiye UNESCO Milli Komisyonuna
defalarca anlattı, dilekçeler verdi. Onları bu hususta
ikna etmeye çalıştı. Atilla Can’ın ısrarlı tutumu, yaptığı
etkinliklerle ebru sanatını dünyada görünür hale
getirmesi resmi kurumların dikkatini çekti, takdirini
kazandı.
Atilla Can ve resmi kurumlar arasında eşgüdümlü
çalışmalar ile hazırlanan dosya, Paris UNESCO Merkez
binasında 24-29 Kasım 2014 tarihleri arasında 190
ülkenin katıldığı, Somut Olmayan Kültürel Miras
Hükümetlerarası Komite Toplantısı’nda incelendi. 27
Kasım 2014’te Ebru sanatı, Türkiye'den “İnsanlığın
Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi”ne alınan 12.
unsur oldu ve Dünya Ortak Mirası olarak kabul edildi.
Bu çok önemli tarihi başarının yanı sıra, ebru sanatına
yenilikler katan, yeni formlar kazandırma yolunda
ilerleyen, pek çok yurt dışı, yurt içi festival, sergi,
sosyal sorumluluk projesi ve organizasyonlarda
sanatını başarıyla temsil eden, kültür elçiliği yapan,
kültürel diplomasiye katkı sağlayan, öğrenci
yetiştiren, halen ebru sanatını severek icra etmeye
devam eden Atilla Can T.C. Kültür Bakanlığı Türk
Süsleme Sanatları Sanatçısıdır.
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Atilla Can 1969 yılında dünyaya gelmiştir.
Eğitim hayatı boyunca sanattan hiç
kopmamıştır. Ebru sanatına âşıktır. Sanatın,
yaratıcılığın ve hayal gücünün özgür irade ile
oluşacağına inanan, kalbinde her daim bahar
çiçekleri açan, hayatın mutlak bir maksadı
olduğunu düşünen, yaşamda hoşgörü,
tevazünün ve tutarlılığın vazgeçilmezliğini ilke
edinmiş, kültür elçiliği için çaba sarf eden, bir
sanatçı hekimdir.
Atilla Can şöyle diyor: “Ebru sanatı; gerçekten
alışılmışın dışında, içsel ve ruhsal tesiri yüksek,
hoş etkiler bırakan benzersiz bir sanat dalı.
Ebru sanatını cezbedici kılan, büyülü bir vasıf
kazandıran öğe, elbette onun su üzerinde
yapılıyor olması. Tüm bu sebepler ebru sanatını
tercih etmemde etkili rol oynadı, diyebilirim.
Su, hayat kaynağımız ve hisseden bir madde.
Dokusunda su olan her şey insana; gönül
rahatlığı, tarifi imkânsız bir dinginlik, dirlik ve
huzur veriyor. İnanın, gelecek yıllarda ebru
sanatı tam manasıyla tanındığında, birçok
özelliğinin yanında terapi gibi tedavi etme
özelliği de keşfedilecek, bu özelliğinden
dolayı da çağımızın getirdiği negatif unsurlara
mukavemet artacak. Ebru sanatı ile ilgilenen
kişide, zihin olumsuz düşüncelerden
uzaklaşacak, manevi mutluluğun hazzını
yaşayacak. Ebru sanatının verdiği bu pozitif
güce gönülden inanıyorum.”
Atilla Can katıldığı bazı etkinlikleri şöyle
anlatıyor:
Stars of İstanbul - İstanbul'un Yıldızları
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
UNICEF Türkiye yararına Çocukların Geleceği
Parlasın sloganıyla Stars of İstanbul-İstanbul'un
Yıldızları projesi düzenledi. İstanbul'un önemli
noktaları katılımcı sanatçılar tarafından
süslenmiş büyük boyutlu yıldızlarla donatıldı.
Atilla Can’ın tasarımını yaptığı yıldız üç ay
boyunca Taksim Meydanı’nda sergilendi,
en geniş kentsel sanat ve sosyal sorumluluk
projesi oldu.
Bu proje, ilköğrenimini tamamlayamamış
binlerce çocuğa okul kapısını açmak için, Stars
of Istanbul Açık Hava Sergisi adı altında, 75
marka, 110 sanatçı, tasarımcının anlam kattığı
eşsiz 120 yıldız tasarımları, İstanbul’u Eylül ve

Kasım ayları arasında 3 ay boyunca süsledi. Bu
projede yer alan her yıldız 100 çocuğu okuttu.
ATİLLA CAN VE EBRU SANATI HAKKINDA
YAYIMLANMIŞ BAZI MAKALELER
AMSTERDAM / Okan Akın
Son yıllardaki çalışmalarla ebrunun müstakil
bir sanat haline geldiğini gözlemliyoruz. Yani
ebru günümüzde bir arka fon sanatı, bir kâğıt
süsleme sanatı olmaktan çıktı, tablo değeri
taşıyan eserlerin verildiği bir sanat alanı oldu.
Sizce bundan sonraki basamak evrensel
bir sanat olması mıdır? Yoksa geleneksel
çerçevede yapılan lokal bir sanat olarak
kalmaya mahkum mudur?
“Eğer siz ebru sanatını Türkiye dışına
taşıyamazsanız, birkaç kişinin tekeline,
inisiyatifine bırakırsanız, bilime ve akla
uymazsanız, evrensellikten bahsedemezsiniz”
EBRU SANATININ MUTFAĞINDA BİR
MASTERCHEF ATİLLA CAN
Sahlep, keten tohumu, ayva çekirdeği, poy
tohumu, denizkadayıfı (Kerajin), geven otu
özütü (kitre) kelimeleri size bir yemek tarifi
vereceğimiz anlamına gelmesin. Tüm bunlar
ebru sanatında su yoğunlaştırmada kullanılan
bitkisel gıda maddeleri. Atilla Can ebru
sanatının mutfağında gerçek bir masterchef
olan usta ebru sanatçısı olarak vasıflandırılıyor.
- Dünyada ilk defa bir sanat dalı UNESCO
tarafından koruma altına alındı. Bu başarı
öyküsünü bize anlatır mısınız?
UNESCO ve Paris, yaşamımdaki anlamlı
sayfalardan biridir. Ebru sanatının UNESCO
tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras
listesi kapsamında koruma altına alınması,
Türkiye sanat tarihinde bir milattır. Ebru
sanatı Türkiye'nin 12. unsuru olarak tarihe
altın harflerle yazılmış oldu. 2009 yılında ilk
kez Birleşmiş Milletler’e ve UNESCO Paris
Merkezi’ne dilekçeler göndermemle başladı.
Dilekçelerimde, ebru sanatının farklı bir üslup
ile yapılan çok kıymetli bir sanat olduğundan
bahsederek, mutlaka bu sanatın gelecek
kuşaklara aktarılması gerektiğini, çok bilinmese
de bin yıldan fazla bir geçmişinin olabileceğini,
mutlaka bu sanatın koruma altına alınmasını
ve dünyada her yıl bir günün Dünya Ebru
Günü olarak kutlanmasını talep ettim.
Kültür Bakanlığımıza, Türkiye UNESCO Milli
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Komisyonumuza defalarca mail yazarak,
telefon görüşmeleri yaparak, yüz yüze
görüşmeler yaparak, Birleşmiş Milletler
ve UNESCO Paris'e dilekçeler yazdığımı,
ebru sanatının gelecek kuşaklara bir Türk
sanatı olarak aktarılması ve korunması ile
ilgili taleplerde bulunduğumu söyleyerek
projemle ilgili ikna çabalarına başladım.
Türkiye'de ve dünyada ulaşabildiğim tüm
ebru sanatçılarına UNESCO projemden
bahsettim, UNESCO Paris'e dilekçeler
yazmalarını, zarflarının ebrulu olmasını,
dilekçenin yanında da mutlaka bir ebru
eserini göndermelerini, projeme ve
bana destek olduklarını belirtmelerini
istedim. Türkiye'den ve dünyadan birçok
ebru sanatçısı UNESCO'ya yüzlerce ebru
gönderdiler ve projeme destek oldular.
Deyim yerindeyse UNESCO binasını
kaplayacak kadar ebru Paris'e gitti.
UNESCO Paris Merkez, UNESCO Paris
Büyükelçiliğimizi, Paris Büyükelçiliği de
Kültür Bakanlığımızı arayarak, UNESCO
Paris'e dünyanın birçok ülkesinden yüzlerce
ebrulu dilekçeler geldiğinden bahsetmişler.
Kültür Bakanlığından bir yetkili telefonla beni
arayarak konunun tüm ayrıntılarını benden
yeniden dinlemiş oldu. Değerlendirme
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yapılıp bana geri dönüleceği söylendi.
Birkaç gün sonra Kültür Bakanlığından tekrar
telefonla arandım. Çabalarımdan dolayı
beni takdir ettiklerini, projeme inandıklarını,
destek vereceklerini ve en kısa zamanda
UNESCO Paris'e devletlerarası bir mektup ile
müracaatta bulunacaklarını söylediler.
Bakanlık ile eşgüdümlü uğraşlar sonucu
Türkiye adına bir ebru dosyası hazırlandı
ve resmi yazı ile UNESCO'ya sunuldu.
Dosyamız o yıl ülkeler tarafından sunulan
müracaat dosyaları arasında en başarılı dört
dosya içinde yer aldı. UNESCO Paris Merkez
binasında ülkelerin dosya görüşmelerine
başlandı. 27 Kasım 2014 tarihinde ise, 192
ülke ayağa kalkarak düşüncemi, hayalimi
ayakta alkışlayarak ebru sanatını koruma
altına alarak dünyanın ortak mirası olarak
kabul ettiğini açıkladı. Bu olay, Türkiye adına
tarihin sayfalarına bir zafer olarak geçmiş
oldu.
- Dünya Ebru Günü projenizden biraz
bahseder misiniz?
Ebru sanatının koruma altına alınabilmesi için
çalıştığım dönemlerde bir farkındalık projesi
daha yapmam gerekiyordu. Bu nedenle de
her yıl bir günün Dünya Ebru Günü olarak
kutlanmasını istedim. 2009’da Birleşmiş
Milletlere gönderdiğim dilekçelerle başlayan
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bu yolda, ebru sanatının görünürlüğünü
arttırmak ve bu sanata ilişkin ulusaluluslararası düzeyde toplumsal farkındalıkları
da arttırmanın tam adı Dünya Ebru Günü
projesi olmuştur.
Dünya Ebru Günü organizasyonunu;
2012'de İstanbul'da, 2013'te Gaziantep'te,
2014'te Trabzon'da, 2015'te Yalova'da, 2016
yılında 38 ülkenin katılımı ile Prag'da, 2017
yılında 20 ülkenin katılımı ile Abu Dabi’de
gerçekleştirdim.
Bu etkinlik; ülkemizin, sanatımızın ve öz
kültürümüzün tanıtımı adına çok önemli
marka bir proje haline dönüştü. Dünya
Ebru Günü için hiç unutamadığım bir
olayı anlatmak isterim. Çok önemli bir
akademisyen “Atillacığım, bilmem farkında
mısın, sen Türkiye'nin milyon dolarlık
tanıtımını yapıyorsun, seninle gurur
duyuyorum” demişti.
- Geriye dönüp baktığınızda, sanat
hayatınızda nelere imza attınız? Gelecekte
nelere imza atacaksınız?
Sanat hayatım boyunca yaptığım eserler 60'a
yakın ülkeye gitti. Yurt dışında ve yurt içinde
kurumlarda, kuruluşlarda, üniversitelerde
ebru dersleri verdim. Dünyanın en prestijli

dergilerinde, gazetelerinde röportajlarım
yayımlandı. Başlangıç kitabım dediğim Ebru
Art adlı branş kitabım 40'tan fazla ülkeye,
çok önemli üniversitelere, kütüphanelere,
sanatçılara bilgi kaynağı olarak gitti.
Yurt içinde ve yurt dışında önemli galeri,
sanat mekânları ve üniversitelerde kişisel
sergiler açtım. Birçok festivalde, etkinlikte
ülkemi temsil etme şerefini yaşadım. Türk
sanat tarihinde bir milat olarak kabul gören
ebru sanatının UNESCO'da bir Türk sanatı
olarak kabul görmesi, İnsanlığın Somut
Olmayan Kültürel Mirası listesine alınması
benim gurur kaynaklarımdandır. Yine bir
gurur kaynağım, Birleşmiş Milletlerde sergi
açan ilk Türk olmam.
Her daim üretmeye, faydalı olmaya,
anlatmaya, paylaşmaya devam edeceğim.
Çünkü ben dünyanın en hassas ve sınırları
olmayan, sonsuz bir sanatı olan ebrunun
icracısı, kültürel miras taşıyıcıyım. Ömür
vademin yarısını, belki yarısından fazlasını
tamamladım. Bu vadeli sürede, ne kadar çok
çalışsam da, halen yapmak istediğim, asla
bitiremeyeceğim sonsuz işlerim var.
Gülseren Sönmez

Ressam ve Ebru Sanatçısı
gulserensnmz@gmail.com
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Azerbaycan Edebiyatının Önde Gelen

Yazar ve
Şairleri
Kimlerdir?
Azerbaycan eski dönemlerden bu yana, çok farklı sorunlar yaşamış, SSCB
ve diğer ülkeler tarafından ciddi eziyetler görmüş bir halka sahiptir.
Varlığını kabul ettirmek ve bugünkü aşamaya gelene kadar, ciddi
gözyaşı akıtan halk, İran ve Azeri Türk edebiyatının izlerini taşımaktadır.
Türk edebiyatından da izler taşıyan Azerbaycan edebiyatı zaman içinde
kendinden de katkılar sağlayarak, bugünkü aşamalara gelmiştir. Bu
yenilikçi akımlarla Doğu edebiyatını da etkisi altına alan edebiyatçılar
ve şairler yetiştirmiştir. Bu anlamda köklü bir tarihe sahiptir ve bunu
günümüze kadar iletmiştir.
Azerbaycan Türkçesi, 12 ve 13.yy şairlerinde sıklıkla kullanıldığı
görülmektedir. Bundan önceki dönemde daha çok Farsçanın hâkim
olduğu görülmektedir. 12. yy başlarında Şirvanlı Feleki, Nizami Gencevi,
İzeffin ve Efdaleddin önemli Azerbaycan edebiyatçılarındandır.
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ŞEHRİYAR

1906 ile 1988 yılları arasında yaşamıştır.
Tam adı Doktor Seyyid Muhammed
Hüseyin Behcet Tebrizî olarak bilinir. İran ve
Azerbaycan edebiyatının ve şairlerinden biri
olarak bilinmektedir. En büyük ve bilinen
eseri Haydar Baba’ya Selam şiiridir. Bu şiiri
1953 yılında kaleme almıştır. Şiir adını vatan
topraklarına ve coğrafyasına bağlılığını
dile getiren Şehriyar köyünün üzerinde
kurulduğu dağdan almaktadır. Başlıca
eserleri içinde; Şiir, Haydar Baba’ya Selam,
Türkçe Şiirinden Eserler ve Divan adlı eseri
gelmektedir.

BAHTİYAR
VAHAPZADE

Halk şairi olarak bilinen bir edebiyat
profesörüdür. 1925 yılında doğan
Vahapzade, 2009 senesinde rahmete
kavuşmuştur. Aynı zamanda Azerbaycan
bağımsızlık mücadelesinde yer almış olan
hareket öncüleri içindedir. Toplumsal
sorunlara parmak basan, dil bilinci yüksek ve
vatan sevgisini işlediği eserleri ile dikkatleri
üzerine çekmiştir. Başlıca eserleri içinde;
Menim Dostlarım, Aylı Geceler, Kökler ve
Budaklar, Gün Var Bin Aya Değer ve Çınar yer
almaktadır. Yazarın aynı zamanda Yağıştan
Sonra ve Artık Adam isimli iki tiyatro eseri
bulunmaktadır.
Vahapzade’nin dizelerinden bir alıntı;
“Sen de insan, ben de insan
Bir doğmuşuz bir anadan,
Kanda biriz, canda biriz,
Anamızın hatırına
(...)
İş-gücümüz didişmek mi?
Leş üstünde didişirler...
Vatan leş mi?”
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CELİL MEHMET
KULİZADE

1886 yılında dünyaya gelmiş, 1932 yılında
vefat etmiştir. Molla Nasreddin adında
mizah dergisini çıkarmıştır. Özellikle
demokratikleşme fikirlerinin halka
yayılmasında büyük katkıları olmuştur.
Başlıca eserleri arasında; Bekle De
Gaytardılar, Danabaş, Feyletonlar, Kendinin
Mektebi ve Deli Yığıncağı gelmektedir.
Tiyatro alanına Ölüler ve Anamım Kitabi
eserlerini kazandırmıştır.

ANAR RIZAYEV

Günümüze yakın sanatçılardandır. 1938
yılında Bakü’de doğan sanatçı, Azerbaycan
Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi
mezunudur. Birçok kurum ve kuruluşta
yönetici, danışman ve eğitim amaçlı
bulunmuştur. Yaptığı çalışmalar sonrasında
Devlet Mükâfatı ile onurlandırılmıştır.
Bayram Hesretinde, Geçen İlin Son
Gecesi bilinen ve 20 dile çevrilen önde
gelen romanlarındandır. Birçok tiyatro
eseri ve piyes kaleme almıştır. Bunlardan
başlıcaları; Men, Sen, O ve Telefon, Geçen
Yılın Son Gecesi, Adamın Adamı, Dante’nin
Yubileyi, Gürcü Familyası, Macal, Ağ Liman,
Beşmertebeli EvinAltıncı Mertebesi ve
Seherin Yay Günleri sayılabilir.

AYSEL
ALİZADE
Günümüz yazarlarının başında gelir. Aşk
kitapları, edebiyat ve roman kategorilerinde,
Azerbaycan edebiyatına katkılar
sağlamaktadır. Beyaz Kürk ve Erkekler
başlıca eserleri arasında yer alır.
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EYVAZ
ZEYNALOV

1950 Ağdam bölgesinde dünyaya gelmiştir.
İlk öyküsü “Kazanmak”tır. İlk kitabını 1990
yılında çıkartmıştır ve adı Renksiz Rüya’dır.
Sonrasında; Yazichi, Pahalı Çikolata Kutusu,
Kırmızı Elma, Tuzak, Karabağ Hikâyeleri, Kış
Güneşi ve Ümre için Taş Atıldı sayılabilir.
Bunların haricinde ansiklopediler, piyesler ve
çok sayıda eğitim kitabı bulunmaktadır.

SABİR
RÜSTEMHANLI

1946 Hamarkend doğumludur. Azerbaycan
halk şairi olan Sabir, aynı zamanda 6
dönem milletvekilliği yapmıştır. Çok sayıda
senaryosu ve kitabı bulunmaktadır. Başlıca
kitapları arasında, Tanımak İstesen, Haber
Gölüyorum, Segim sevincim, Gence Kapısı,
Sağ ol, Ana Dilim!, Qan Yaddaşı, Ömür Kitabı
ve Atamın Ruhu gelmektedir.
Daha birçok sayısız, burada sayamadığımız
halk şairleri, ozanları ve yazarları barındıran
Azerbaycan, öz kimliğine kavuştuktan yani
Cumhuriyet’in ilanından sonra, daha fazla
benimseme ve araştırmalara girmiştir. SSCB
boyunduruğu altında edilen haksızlık, zulüm
ve köklerinin yok edilme çabası, bir yerden
sonra onların başkaldırmalarında etmen
olmuştur. Tüm Türk Cumhuriyetleri gibi
onlar da halen özlerine uygun edebi akımları
takip ederek, geliştirme çabasındadırlar.
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KIRMIZI
ODA
Dizisinin
Konusu
Nedir?
Neden İlgi
Gördü?
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Kırmızı Oda TV8 ekranlarına geldiği
günden beri gündemde olan, izleyici
tarafından beğeni kazanan bir yapım.
OGM Pictures tarafından yapımcılığı
üstlenilen projede, farklı bir tarz ve
başarılı oyuncu performansları var. Dizi
şiddet karşıtı bir manifestoyu işliyor. Bu
nedenle de izleyicilerden büyük ilgi
görmekte. Cuma günleri halkı ekran
başına kilitlemeyi başaran yapım, YouTube
üzerinden de takip edilerek 10 milyon
gibi yüksek izlenme kitlesine ulaştığı
görülmekte.
Dizinin ilgi görmesindeki en büyük
etmenlerin başında, her bölümde farklı
konuların izleyici ile buluşması, misafir
oyuncuların değişmesi, konuların
insanların yaşamlarından kesitler
sunmasına bağlanıyor. Halkın kendini,
çocukluğunu, yaşadıklarını ya da hali
hazırda var olan sorunlarını işlediğini
görmesi, tüm başarılı diziler gibi Kırmızı
Oda’ya da ilginin artmasındaki temel
etmen olarak söylenmekte.

Kırmızı Oda Dizi
Filmi Hangi Kitaptan
Uyarlandı?

Kırmızı Oda yapımı Psikiyatr Gülseren
Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun İçi:
Bir Psikiyatristin Not Defterinden” adlı
kitabından esinlenerek uyarlanan bir
yapım. Budayıcıoğlu’nun son dönemde
dizi olarak izlenen birçok yapımı da
bulunmakta. Bunlardan ilki geçtiğimiz
yayın dönemlerinde büyük beğeni
kazanan “İstanbullu Gelin” dizisidir. Ayrıca
yeni yayın döneminde beğeni kazanan;
"Doğduğun Ev Kaderindir” ve “Masumlar
Apartmanı” en sevilen diziler içinde yer
alıyor.

Gülseren Budayıcıoğlu, 1947 Ankara
doğumludur. 1965 yıllarında TRT’de spiker
olarak çalışmıştır. 1972 yılında üniversite
eğitimini bitirerek, doktorluktan yana
seçimini yapmış ve spikerliği bırakmıştır.
Ancak gizliden bu mesleğe yönelmesi
tespit edilince, üniversitede asistanlığı
sonlanmıştır. Daha sonra yüksek eğitimine
Hacettepe Üniversitesinde devam ederek
burada beş yıl eğitim görevlisi olarak
görev yapmıştır. Yazdığı her kitap ile
gündeme oturan Budayıcıoğlu, yazar
olarak da olumlu ve olumsuz eleştirilere
maruz kalsa da, başarılı ve okunan
kitaplar yazan bir yazardır. Ayrıca yazdığı
tüm eserler, televizyona uyarlanarak
ciddi ses getirmiştir. Burada yalın dil
kullanması, insanların yaşadığı olaylar
ve psikolojilerinden esinlenmesi önemli
görülmektedir.

Psikiyatr Gülseren
Budayıcıoğlu’nun Dizi
Olarak İzlediğimiz
Diğer Eserleri Neler?

TV8’de yayınlanan Kırmızı Oda ve TRT1’de
yayınlanan Masumlar Apartmanı yazarın
Madalyonun İçi: Bir Psikiyatristin Not
Defterinden alıntılanan ve televizyona
aktarılan, 2004 yılında yayınlanan kitabıdır.
Hayata Dön kitabı; Star TV’de İstanbullu
Gelin olarak yayınlanmıştır.
Yine TV8 ekranlarında yayınlanan
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, yazarın
Camdaki Kız kitabından televizyona
uyarlanmıştır.
Hâlihazırda yazarın Kırmızı Pelerin adlı bir
kitabı da yayına çıkmak üzeredir.
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Kırmızı Oda Oyuncu
Kadrosunda Kimler Var?

Dizide çok başarılı oyuncular yer alıyor.
Başrolde doktor hanım karakteri ile Binnur
Kaya’yı izliyorsunuz. Genelde komedi
filmlerinin değişmez karakteri olan Kaya,
diziye inanılmaz bir şekilde oturmuş
karakterlerden birisi. Başarılı bir oyuncu
olduğunu, üzerine yapışan komedyen
karakterini bir kenara iterek göstermiş oldu.
Türk izleyicisinin beğendiği Binnur Kaya,
kariyerine ciddi bir katkı sağlamış oldu.
Kliniğin diğer doktorları olarak Meriç Aral,
Doktor Piraye olarak yine başarılı oyuncu
Tülin Özen karşımıza çıkıyor. Doktor
Deniz karakterinde ise Burak Sevinç yer
almış. Murat karakterini Halit Özgür sarı
üstlenirken, stajyer Doktor olan Nihal’i ise
Ecem Uzun canlandırıyor.
Her ne kadar dar bir kadro gibi görünse de,
hastalar üzerinden kurgulanan diziye çok
sayıda misafir oyuncu girip çıkmakta. Bu da
oyuncu yüzlerinin değişmesine ve izleyicinin
sıkılmamasını sağlıyor.
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Kırmızı Oda Dizisi
Psikologları Neden İkiye
Böldü?
Bir psikiyatrın aldığı notlar ve hastaları
üzerinden işlenen konular hakkında
psikologlar da farklı fikirler geliştirdiler.
Diziye destek verenler olduğu kadar,
psikologlardan eleştiriler de geliyor.
Bunlardan ilki Psikiyatrist Prof. Dr. Arif
Verimli’den gelmiş.

Sosyal medya üzerinden yaptığı
açıklamada Verimli; Kırmızı Oda’ya atıfta
bulunarak, “20 yıllık asistanım, geçenlerde
ısrarla arayıp, o dizideki gibi görüşme
yaparsam randevu alacağını söyleyen
birine “Yok efendim, hocamızın odası
turuncu. Siz buraya gelirseniz, hayal
kırıklığı yaşarsınız” diyerek randevu
vermemiş. Kız haklı, ben panda mıyım her
önüme gelene sarılayım?” açıklamasını
yapmıştı.
Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi olan Prof.
Dr. Işıl Vahip ise; “Kişinin terapiye gittiğinde
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öncelikle terapinin amacının ve hedefinin
belirlenmesi gerektiğini” söylüyor. Vahip;
tedavi esnasında terapistin mutluluğu
önemli değildir, danışanın yararına
öncelik verilmelidir” şeklinde, açıklamalar
yaparak, dizide yaşananların abartılı ve
samimiyetsiz olduğunu belirtiyor.

da olduğu görülmekte. Bu anlamda,
ülkemizde çok farklı değerlendirilen
psikoloğa gitme ya da psikiyatr ile görüşme
olayının, normalleşmesi anlamında olumlu
karşılanıyor. Bu şekilde insanlar sorunlarını
çözmek adına, bu tip bir tedaviye başlama
eğilimine geçebilirler.

Kırmızı Oda Dizisine
Bazı Psikologlar Neden
Karşı Çıkıyor?

Kısmen kurgular, kısmen de gerçeklerden
oluşturulan TV8 dizisi Kırmızı Oda,
psikologları ikiye bölmüş durumda. Genel
olarak bakıldığında, seans esnasında
asla karşılaşılamayacak onlarca etmeni
görebilirsiniz. Bu insanların psikoloğa
gittiklerinde yüksek beklentiler, ilgi ve Güzin
Abla formunu oluşturuyor. Bu anlamda Türk
izleyicisinin dizi ile gerçeklik karşılaştırması
bir nevi düşüklük göstermektedir. Aynı
zamanda bazı psikologlar da dizinin farklı
yaklaşımları da beraberinde getirmesi,
insanların algılarını değiştirme, içlerinde
baskıladıkları sorunların su yüzüne
çıkmasında yardımcı olacak bir yapıda
olmasına dikkat çekmekte. Bundan sonraki
dönemde, diziye katkı sağlayabilecek birçok
psikolog bulunabilirken, karşı cepheler de
açılabilir.

Psikologların diziye takılma nedenlerinin
başında, insanların dizideki karakterler
ile gerçek hayattaki doktorları aynı olarak
algılayabileceği yönünden endişeleri yer
alıyor. Ülkemizde ve dünyada, bu tarz bir
uygulamanın olmadığının altını çizerken,
birçok psikolog da, hastaların beklenti
içine girdikleri, bu nedenle de gerçeklerle
yüzleştiklerinde sıkıntı yaşayabildiklerini
söylüyorlar.
Dizinin olumlu yönlerinin olduğunu ve
katkı sağlamak isteyen psikiyatrların
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Hamīlelīkte
Burun
Kanaması
Gebelik sürecinde anne adayının
vücudunda çok sayıda değişim
ortaya çıkar. Bu dönemde anne adayı
yaşadığı bazı rahatsızlıklardan dolayı
endişe duyabilir. Hamilelikte burun
kanamaları da yaygın şikâyetler
arasındadır. Burun kanamaları
bu dönemde bir anda başlar. Bir
anda burun kanaması sorunlarıyla
karşılaşan kadınlar bu durumda
büyük bir endişe duyabilir.
Hamilelik döneminde yaşanan burun
kanamalarının farklı sebepleri olabilir.
Genel olarak bu şikâyetler normal
olsa da bazı durumlarda burun
kanamalarını normal değerlendirmek
yanlış olacaktır. Bu dönemde yaşanan
burun kanamalarının altında yatan
nedenlere bakmak gerekir.
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Hamilelikte burun
kanaması neden olur?

Hamilelik sürecinde bebeğin
gelişimine paralel olarak anne
adayının vücudunda kan basıncı
da artmaktadır. Kan basıncının
artmasına paralel olarak ince ve
yüzeysel kan damarları bu durumdan
olumsuz etkilenir. Sonuç olarak
burun kanamaları ve varis gibi bazı
sorunlar görülmeye başlar.
Gebelik döneminde ortaya çıkan
basınç, burun bölgesinin içinde
yer alan ince damarları yırtarak
kanamaya yol açabilir. Anne
adaylarının burun mukozası kuru
kalırsa da kanama olabilir. Ayrıca
anne adaylarının şiddetli şekilde
sümkürmesi ve ağzı burnu tutarak
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kendini sıkarak hapşırması gibi
durumlar da burun kanamasına yol
açabilir.

Hamilelikte burun
kanaması zararlı mı?

Anne adaylarının gebelik boyunca
yaşadığı burun kanamaları
hem kendileri hem de bebekler
için zararlı değildir. Ancak her
burun kanamasının da normal
algılanmaması gerektiğini belirtelim.
Normal olmayan bir durumdan
şüphe eden anne adaylarının hemen
doktora başvurması doğru olur.
Hamilelikteki burun kanaması üst
solunum yolu enfeksiyonu, alerjik
durumlar ya da polip oluşumu gibi
durumlara bağlı olarak da ortaya
çıkabilir. Burun kanaması sorunları
yaşadığınızda önlem alabilmek adına
doktorunuza başvurun. Doktorunuz
bu konuda gerekli tetkikleri yaparak
sizi bilgilendirecektir.

Hamilelikte burun
kanaması olursa ne
yapılır?

Hamilelikte burun kanaması çok
karşılaşılan bir şikâyettir. Öncelikle
burun kanaması yaşamaya
başladıysanız oturarak ya da
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ayakta başınızı öne doğru eğin
ve burun kökünüze doğru baskı
uygulayarak bir süre bekleyin.
Uzun süre beklemenize karşın
kanama durmuyorsa doktorunuza
görünebilirsiniz.
Burun kanamasında yapılan
hatalardan biri uzanmak ya da
başınızı geriye doğru yatırmaktır.
Bu durum kanın geniz bölgesine
kaçmasına, yutmanıza ya da
midenizin bulanmasına yol
açabilir. Burun kanaması sırasında
burun kökünüze buz uygulayarak
kan damarlarının büzüşmesini
sağlayabilirsiniz. Bu durumda
kanamanız azalacaktır.
Hamilelikte burun kanaması
durduktan sonra anne adaylarının
10 saat kadar sümkürmemesi
önerilmektedir. Burun kanamanızla
birlikte olumsuz bir durumdan şüphe
ederseniz erken tanı ve tedavi için
hemen doktorunuza başvurun. Bu
durumda çok endişelenmek kadar
hiç endişelenmemek de yanlıştır.

Hamilelikte burun
kanaması nasıl engellenir?
Hamilelikte burun kanamasını
engelleyebilir ya da sıklığını
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azaltabilirsiniz. Bunun için öncelikle
burun temizliği sırasında burundan
şiddetli nefes alıp vermemek gerekir.
Ayrıca hapşırırken ağzınızı ve
burnunuzu kapatmanız kanamayı
tetikleyebilir. Bunun yerine ellerinizi
kullanarak geniz bölgenizin serbest
kalmasını deneyebilirsiniz.

nemli tutmak önerilir. Kuru olan
burun mukozası kırılgan bir yapıya
bürünür. Çok basit bir durumda dahi
basınç artmasıyla birlikte mukozada
yer alan damarlar çatlayarak
kanamaya neden olabilir. Bunun için
bulunduğunuz ortamı nemli tutmak
doğru bir davranış olacaktır.

Kış aylarında bulunduğunuz ortam
kuru olursa burun kanamanız
tetiklenebilir. Bu yüzden anne
adayları bulundukları ortamda
ısıtıcıya bir kap su koyarak ya da
buhar makinesi yardımıyla ortamdaki
nem oranını arttırabilir.

Üst solunum yolu rahatsızlığı
geçiren kişilerden de uzak
durmanız gerekir. Aktif bir burun
kanamanız varsa parmaklarla burun
kanatlarınıza kompresyon yapmanız
yeterli olabilir. Evde aldığınız
önlemlerle geçiremediğiniz burun
kanamalarınızda kulak burun boğaz
uzmanına görünmeniz gerekiyor.

Hamilelikte burun kanaması
sorununun önüne geçebilmek
için bağışıklık sistemini de
güçlendirebilirsiniz. Damarlarınızın
güçlenmesi için bol bol C vitamini
takviyesi almanız doğru olacaktır.
Doktorunuz vitamin takviyesi
konusunda size önerilerde
bulunacaktır. Burun ve geniz
bölgesini nemli tutabilmek adına
doktorunuzun da izniyle doğal deniz
suyu spreyleri tercih edebilirsiniz.

Hamilelikte burun
kanaması tedavisi

Hamilelikte burun kanaması tedavisi
için öncelikle burun mukozasını

Hamilelik döneminde tek taraflı
bir burun kanaması da görülebilir.
Bu durum sistematik bir rahatsızlık
olarak algılanmamalıdır. Böyle
bir durumda burun deliğini
ilgilendiren bazı sorunlar olduğu
düşünülmektedir.
Hamilelik döneminde burun
kanaması birçok anne adayının
şikâyetidir. Ancak ilk görüldüğünde
ya da önüne geçilemediği
durumlarda bir uzmana başvurmak
ve altta yatan nedenleri anlamak
önemlidir.

Op. Dr. Havva Pars Ağargün
Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı - Tüp Bebek
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HER ÇOCUK
KEŞFEDİLMEYİ
BEKLEYEN BİR
YILDIZDIR
Çocuklar meraklıdır,
öğrenmeye isteklidir,
yeni bilgilere açtır.
Çocuğu bilgi anlamında
doyurmak, merakını
gidermek öğrenmeleri
ve gelişimleri
açısından da
oldukça
önemlidir.
Çocuklar
meraklarını
bazen
dağıtarak,
bazen bozarak,
bazen kırarak
giderir. Merak
sonucunda yeni
bir öğrenme
gelişir. Öğrenmenin
sonucunda ise tecrübe,
fikir ve sorgulama başlar.
Neden, Nasıl, Niçin?
Çocuklar dünyaya boş bir zihin ile gelirler.
Gördükleriyle, yaşadıklarıyla, çevresini
tanıyıp anlamlandırmasıyla zihnini
doldurmaya başlar. Çevresinde çocuğun
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zihnini olumlu yönde etkileyecek
faktörlerin olması önemlidir.
Çocukla geçirilen
kaliteli zaman,
sunulan verimli
materyaller
çocuğun ileride
oluşacak
alışkanlıklarını
da
etkileyecektir.
Bu sebepten
dolayı çocuk
doğduğundan
itibaren
gelişimleri takip
edilip ihtiyaçları
giderilmelidir.
İhtiyaç sadece
karnını doyurmak,
bezini değiştirmek,
uyutmak değildir. Çocuğu doğduğu ilk
günden itibaren onu bir birey olarak kabul
etmek, anlamayacağını düşündüğünüz
her durumu bile açıklayıp anlatmak
önemlidir. Herkes kendini doğru
anlatmayı karşı tarafın da onu doğru
anlamasını ister. Çocuklar da öyledir.
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Çocuk gözüyle durumları yorumlamak,
olaylara yaklaşmak gerekir. Yetişkin olarak
bizler bile yaşadığımız tecrübeyle hata
yapabilirken hayata yeni başlayan, tecrübesi
olmayan, durum ve olaylara karşı yorum
yapamayan çocukların hata yapması
anlayışla karşılanmalıdır. Aslında çocukların
yaptıklarını hata olarak düşünmemeliyiz.
Tecrübe ettiklerini ve öğrenme döneminde
olduklarını unutmamalıyız.
Sonucunda olumsuz bir deneyim yaşayan
çocuklar; bir daha onu yapmamayı
tercih eder ya da yaparken daha temkinli
yaklaşır. Çocukların tüm gelişim alanları
desteklenmeli, ihtiyaçları giderilmelidir.
Yapılan etkinlikler, geçirilen kaliteli zaman
çocukların gelişimlerini olumlu yönde
etkileyecektir. Akranları ile geçirilen zaman
sosyal anlamda çocukları geliştirirken
iletişim ve dil becerisini de destekleyecektir.
Çocuğa öz bakım ihtiyaçlarını deneyip
gidermesi için fırsat tanınmalıdır. Deneyerek
öğrenecek ve zamanla ihtiyaçlarını
yardımsız karşılayacaktır.
Zihinsel işlevleri edinme sürecinde ise
çocuğun çevresini algılayabilmesi ve
etkileşimde bulunabilmesi için gerekli
imkanları sunmak gerekir. Resimli hikâye
kitapları, yaşına uygun yapılan etkinlikler
ve aktiviteler ile çocuğun bilişsel alanda
gelişimi desteklenmelidir. Çocukların
gelişim dönemleri takip edilip yaşına
uygun aktiviteler ve etkinlikler ile çocuğu
desteklemek önemlidir. Yaşından büyük
beceriler beklemek çocuğu başarısızlığa
itecektir. Başarısızlık da mutsuzluğu
getirecektir. Her çocuğun kendine özgü bir
gelişimi olduğunu unutmadan gelişimleri
takip edilmelidir. Bireysel farklılıklar göz
önüne alınarak çocuklar arasında kıyas
yapılmamalıdır.
Unutulmamalıdır ki:
Her çocuk keşfedilmeyi bekleyen bir
yıldızdır.

Öğrenmenin en yoğun olduğu dönem
olan, okul öncesi eğitimi ile çocukların
gelişimini desteklemek oldukça önemlidir.
Çocukların zihinsel yeteneklerinin en hızlı
geliştiği bu dönemde motivasyonlarını
yükselterek bilişsel becerilerini üst düzeyde
kullanmalarına yardımcı olmak gerekir.
İleri seviye olarak hazırlanan "Dahi Çocuk"
kitabı çocukların kolaylıkla yapabileceği
çalışmalar ile motivasyonlarını artırmayı
planlamakla beraber; zihnini zorlayacağı,
düşünmeyi geliştireceği, yorum & analiz
yapacağı, neden-sonuç ilişkisi kurarak
çıkarım yapabileceği çalışmalar ile
desteklenmiştir. Görsel - işitsel algı gelişimini
destekleyen çalışmaların bulunduğu bu
kitap, çocukların yeni ve pratik anlama
yöntemleri geliştirmelerini sağlayacaktır.
Çocukların sosyal hayatlarından da örnekler
bulacağı çalışmalar ile de alternatifler
üretme konusunda erken ve hızlı
gelişme göstermelerini destekleyecektir.
Filozof, yazar ve eğitmen olan Arthur
Schopenhauer'in de dediği gibi; "Her çocuk
bir bakıma bir dahi ve her dahi bir bakıma
bir çocuktur."

Merve AZAPOĞLU
Aynur DEMİRKAN
Okul Öncesi Öğretmenleri
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HER
DERDE BÍR
BÍTKÍ ÇAYI
Özellikle kış aylarının olmazsa olmazıdır
sıcacık bitki çayları. Birçok çeşidi ve birçok
faydası bulunan bitki çayları sağlıklı
beslenmede mutlaka yer almalıdır.
Genellikle bağışıklığı güçlendirmek, ödem

46

atmak, zayıflamaya yardımcı olmak veya
grip ve soğuk algınlığından korunmak
için kullanılmaktadır. Öyleyse en sık
kullandığımız bitki çaylarını ve faydalarını
inceleyelim.

KİLO
VERMEYE
YARDIMCI
BİTKİ ÇAYI
KARIŞIMI:

1 tatlı kaşığı beyaz çay
1 çay kaşığı mate
1 çay kaşığı kiraz sapı
Çubuk tarçın
¼ limon

Malzemelerin üzerine
sıcak su ekleyip 5 dk.
demleyin. Sonrasında
afiyetle tüketin

ADAÇAYI
REZENE ÇAYI

Kiraz sapı çayının en
belirgin özelliği ödem
attırıcı etkisidir. Özellikle
yeşil çay olmak üzere
diğer bitki çaylarıyla
birlikte demlenerek
ödem atımını
sağlayabilirsiniz.

MELÍSA ÇAYI

ROOÍBOS ÇAYI

Yüksek C vitamini
içeriğiyle bağışıklık
güçlendirici etkisi
bulunan Kuşburnu
çayı da kış aylarının
vazgeçilmezidir.
Kaynayan suda 5 dk.
demlemeniz yeterli
olacaktır. Demleme
ve soğuma süresini
uzun tutmak C vitamini
kaybına sebep olabilir.

MATE ÇAYI

Ihlamurun en önemli
özelliği bağışıklık
güçlendirici etkisidir.
Özellikle öksürük
sorunu yaşadığınızda
başvurabileceğiniz bu
bitkiden en yüksek
verimi alabilmek
için sıcak suda
demleyerek tüketmeniz,
kaynatmamanız önerilir.

KUŞBURNU

Yeşil çay ile aynı bitkidir.
Tek fark beyaz çayın
daha az işlemden
geçmiş olmasıdır. Beyaz
çayın antioksidan içeriği
yeşil çaydan daha
yüksektir. Cilt sağlığına
olumlu etkileri bulunur.
Yeşil çaya göre tansiyonu
daha az etkiler.

Kırmızı rengiyle yüksek
antioksidan içeren
rooibos bitkisinin en
önemli özelliği tatlı
aromasıdır. Bu yüzden
tatlı krizlerine karşı
kurtarıcınız olabilir.
Kafein içermediği için
rahatlıkla akşamları
demleyip sıcak sütle
tüketebilirsiniz.

KÍRAZ SAPI

IHLAMUR

BEYAZ ÇAY

YEŞÍL ÇAY
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Sağlıklı beslenme ve
kilo verme sürecinde
olmazsa olmazımız
olan yeşil çayın en
önemli özelliği yüksek
antioksidan içermesidir.
Metabolizmayı
hızlandırıcı etkisi ile
sağlıklı beslenme
ile birlikte yağ
yakımına destek olur.
Tansiyon düşürücü
etkisi olabileceği için
tansiyon hastalarının
kullanmaması önerilir.

Adaçayı terlemeyi
bastırır. Bu nedenle gece
terlemesi, sıcak basması
ve menopoz dönemi
belirtilerini hafifletmede
etkilidir. Ayrıca regl
döneminde sancıların
giderilmesinde de
olumlu etki gösterir.
Rezene özellikle
süt arttırıcı etkisiyle
bilinmektedir. Kafein
de içermediği için
emziren annelerin
sıklıkla tüketmesi
önerilir. Bu özelliğinin
dışında sindirim
sistemini rahatlatıcı, gaz
gidericidir.
Sakinleştirici etkisiyle
uyku sorunlarını
giderir, uykuya geçişi
kolaylaştırır. Hazımsızlık,
baş ağrısı, migren
gibi sorunlarda tercih
edilebilir. Uyumadan 1
saat önce tüketilmesi
önerilir.
Fiziksel veya zihinsel
yorgunlukta kafein
içeriği sayesinde
uyarıcı etki yapar.
Metabolizmayı
hızlandırmada etkilidir.
Terletici ve ödem atıcı
etkileri için de tercih
edilebilir.

Diyetisyen Betül Ceylan
BETÜL CEYLAN Sağlıklı
Beslenme ve Diyet Merkezi
www.betulceylan.com · instagram: dytbetulceylan
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COVÍD-19 VE
EKONOMÍ
Covid-19 salgını, birbirine bağlı bir
dünya ekonomisinde hem arz hem de
talepte eşzamanlı kesintileri içeren 'eşi
benzeri olmayan' küresel bir şok yaşattı.
Enfeksiyonlar işgücü arzını ve üretkenliği
azaltırken, kilitlenmeler, işlerin kapanması
ve sosyal mesafeler de arz kesintilerine
neden oldu.
Talep tarafında, işten çıkarmalar ve
gelir kaybı (hastalık, karantina ve işsizlik
nedeniyle) ve kötüleşen ekonomik
beklentiler hane halkı tüketimini ve
firmaların yatırımlarını azalttı. Pandeminin
bitmek bilmez süresi, büyüklüğü ve
etkisine ilişkin aşırı belirsizlik, iş ve tüketici
güvenini zayıflatan ve mali koşulları
sıkılaştıran ve iş kayıplarına ve yatırıma
yol açabilecek kısır bir döngü oluşturdu.
Covid-19 şoku, Covid-19'un bu tahmin
revizyonlarının ana itici gücü olduğu
varsayımı altında, IMF'nin Ocak ve Nisan
2020 arasındaki GSYİH büyüme tahmin
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revizyonları kullanılarak tanımlandı.

Covid-19'un Ekonomik Aktivite ve Uzun
Vadeli Faiz Oranları Üzerindeki Etkisi
Aşırı küresel oynaklığın ekonomik
büyümeyi etkileyebileceği birkaç kanal
vardır. Bunlar, daha yüksek ihtiyati
tasarrufları, daha düşük veya gecikmiş
yatırımları (artan belirsizlik ve zayıf talep
beklentileri nedeniyle) ve daha yüksek
sermaye artırma maliyetini (değişken
bir ortamda daha yüksek finansman
maliyetleri nedeniyle) içerir.

İş yeri kapanmaları ve yavaşlayan taleple
birlikte, rapor şu anda toplam çalışma saati
kayıplarının %17,3 veya ikinci çeyrek için
yaklaşık 495 milyon tam zamanlı eşdeğer iş
(48 saatlik çalışma haftasına dayalı olarak)
olduğunu tahmin ediyor. Önceki tahminleri
%14'tü. Alt-orta gelirli ülkeler en büyük
düşüşü gördü.

Köşe Yazısı

Pandemiden önce bile, iş dünyasında
savunmasız bir durumdaydılar. Pandeminin
başlangıcından beri işler daha da kötüye
gitti.

Covid-19’un Türkiye’ye Etkisi

Covid-19 Sosyal Yaşama Etkisi

Hükümet programları dünyanın her
yerinden insanlara yardım etti. Daha büyük
mali teşvik paketlerine sahip ülkeler daha
düşük kayıplar gördü. Yine de bu paketler
eşit olmayan bir şekilde dağıtıldı ve
Almanya gibi zengin ülkelerde ve şu anda
ünlü olan kısa süreli çalışma planında daha
yoğun hale geldi. Daha fakir, gelişmekte
olan ülkeler, yetişmek için gereken nakde
sahip değiller.
Üstelik gelişmekte olan ve yükselen
ekonomilerde çalışan insanların daha
yüksek bir oranı kayıt dışı istihdamda
çalışıyor ve bunların çoğu kadın. Genel
olarak, küresel çalışanların yaklaşık
%60'ı kayıt dışıdır. Kayıtlı çalışanların
aksine, sosyal güvenlikten veya gelir
kayıplarını hafifleten diğer kamu sektörü
önlemlerinden yoksundurlar.
Ekonomi ve insanların sağlığına aynı eşit
özenle bakılmalıdır.
Yoksul ülkelerin uluslararası finans
kurumları, borçların hafifletilmesi veya
kalkınma yardımı yoluyla daha fazla
desteğe ihtiyacı var. Genel olarak, daha
fazla uluslararası dayanışmaya ihtiyaç
duyulmaktadır.
Gençlerin ayrıca kayıp bir nesil yaratmamak
için özel bakıma ihtiyaçları vardır.

Virüsün ardından aylık bazda bakır ve
petrol fiyatları önemli ölçüde azalırken,
Brent petrolünün varili yüzde 15, bakır
poundu ise yüzde 8,4 azaldı. Özellikle
bakır fiyatlarındaki düşüşün ekonomi
üzerinde önemli etkileri oldu. Çünkü
bakır daha çok birçok ürünün üretim
sürecinde kullanılmaktadır. Sonuç olarak
bakır fiyatlarındaki düşüş ekonomik
aktivitede zararlara neden olabilir. Üstelik
salgın hızla kontrol altına alınamazsa,
petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketler
görmeye devam edeceğiz. Petrol İhraç
Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) raporuna
göre, petrole olan talep bir hafta içinde
yüzde 19 düşerken, talebin gerilemesinin
ana nedeni Çin oldu.
En çok madencilik sektörü etkilendi.
Çünkü 4,3 milyar dolardan 1,3 milyar doları
Çin'e ihraç ediliyor. Korona nedeniyle
Şubat ayının ilk haftasında geçen yıla
göre madencilik ihracatında yaklaşık %60
oranında düşüş yaşandı.

SONUÇ

Türkiye, ekonomik canlandırma paketini
nicel bir genişleme (QE) programı
ile finanse ediyor, bu sayede merkez
bankası tahvil satın alıyor ve ekonomiyi
canlandırmak için sisteme yerel para birimi
enjekte ediyor; Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası (TCMB), Nisan 2020'den bu yana
tahvillerini iki katından fazla artırmıştır.
Olağanüstü zamanlar olağanüstü önlemler
gerektirir ve TCMB'nin neden portföyünü
bu kadar agresif bir şekilde genişletmesi
gerektiği anlaşılabilir. Ancak, Türkiye gibi,
merkez bankası bağımsızlığının tam
olarak yerleşmemiş olduğu gelişmekte
olan bir piyasada, TCMB'nin QE şartları
ve sistemden paranın çekileceği koşullar
konusunda çok şeffaf olması gerekiyor.
Ayrıca, daha fazla dolarizasyonun
önlenmesi için yurt içi para arzındaki artış
döviz girişi ile dengelenmelidir.
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4. Çekmeköy Uluslararası
Kısa Film Yarışması’nda
SAĞLIK Temalı Filmler Yarıştı
Çekmeköy Belediyesi’nin düzenlediği uluslararası
kısa film yarışmasında kazananlar ödüllerini aldı.

Çekmeköy Belediyesi’nin
dördüncüsünü ‘Sağlık’ temasıyla
düzenlediği Çekmeköy Uluslararası
Kısa Film Yarışması’nda dereceye giren
filmler belli oldu. Dünyayı etkisi altına
alan pandemi nedeniyle sağlığın
yeniden yorumlandığı yarışmaya 131
film başvurdu. Toplamda 80 bin TL
ödülün dağıtıldığı törende, ilk üçe giren
filmlerin yanı sıra jüri özel ödülü ve beş
filme mansiyon ödülü de verildi.
Sheraton Grand Ataşehir Hotel’de
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen
törene; jüri üyeleri Birol Güven, Barış
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Başar, Erdem Baş, Aydın Sarman,
Serdar Can, Ünal Yeter, Erol Erdoğan,
Yeşim Dalgıçer, Nihal Şen ve TRT 1
ekranlarında yayınlanan Seksenler
dizisinin sevilen oyuncuları Eray Yasin
Işık ve Hakan Bulut katıldı.
Yarışmada birinciliği “Naftalin” filmiyle
Muhammed Furkan Daşbilek, ikinciliği
“Yağmur Olup Şehre Düşüyorum”
filmiyle Kasım Ördek, üçüncülüğü
“Bugün Ölmek İstemiyorum” filmiyle
Onur Sefer kazandı. Jüri Özel Ödülünü
Turgut Kanal’ın Yaren filmi kazanırken;
Mansiyon ödüllerini Enis Manaz’ın “Le
Périple D’abélla - Abella'nın Yolcuğu”

Bizden HABERLER
Barış Şefer’in “Logos”, Hasan Kalender’in
“+Bir Başarı Hikayesi”, Abdullah Şahin’in
“Artı Bir “ Filmi ve Sezgin Yüzay’ın “Koku”
filmleri kazandı.
Kazananlar ödüllerini Çekmeköy
Kaymakamı Adem Arslan, Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, İl Kültür
ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AK
Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Avukat
Akın İlhan, Milliyetçi Hareket Partisi
Çekmeköy İlçe Başkanı Cenap Yağmur,
İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Bayrak,
protokol ve jüri üyelerinin ellerinden
aldılar.
Başkan Poyraz törende jüri üyelerine
teşekkür plaketi takdim etti.
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Çekmeköy Belediye Başkanı AHMET POYRAZ

Engelsiz Taksinin

					 Di̇reksi̇yonuna Geçti̇

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne
dikkat çekmek isteyen Başkan Ahmet
Poyraz, Çekmeköy Belediyesi'nin
engelsiz taksisinin direksiyonuna
geçti. Başkan Poyraz, annesinin
kabrini ziyaret etmek isteyen engelli
bir vatandaşın şoförlüğünü yaptı.
Engelsiz taksi hizmeti ile annesinin
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mezarına gitmek isteyen Meryem
Bakıcı'nın şoförlüğünü Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz yaptı.
Doğumdan 7 gün sonra çocuğunu
kaybeden ve doğum sonrası felç
kalan Meryem Bakıcı'yı Başkan
Poyraz engelli aracını kullanarak 4 ay
önce vefat eden annesinin kabrini
ziyarete götürdü.

Bizden HABERLER

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, "3 Aralık Dünya Engelliler
Günü'nde bizler de ekibimizle
beraber bir ailemizin ihtiyacını,
bir engelli kardeşimizin
ihtiyacını nasıl görürüz
diye şu anda yola çıkıyoruz.
İnşallah bir ablamızı evinden
beraberce alacağız. Engelli
olan ve sonrasında çocuğunu
kaybeden, yaşlı babasıyla
beraber kalan bir ablamız
bundan kısa süre

önce annesini kaybetmişti. Ablamızı
ekibimiz her cuma günü alıp
mezarlığa götürüp orada annesini
rahmetle yâd ettikten sonra tekrar
alıp evine geliyoruz. Bu araçlarımız
zaten bu şehirde bunun için var.
Bunun için hizmet ediyorlar. Bizler de
inşallah böyle bir gün münasebetiyle
buna beraberce tanıklık yapacağız"
dedi.
Meryem Bakıcı, "Çekmeköy
Belediyesi'nde bir güne özel
olmadığımızı anlıyoruz aslında. Hep
var olduğumuzun farkındayız.
Çünkü gerçekten duyarlılar.
Bu yol bize uygun değil
dediğimizde hemen müdahale
ediyorlar. Bu güzel bir şey.
Engellilerin sadece bir güne özel
hatırlanması değil
hep aranızda
olduğunuzun
farkında olması
dileğiyle" şeklinde
konuştu.
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ÇAMLIK SOKAK,

Yeşİlİ, Sporu ve Teknolojİyİ
Buluşturan Yenİ Tasarımıyla Açıldı
Çamlık Sokak Kentsel Tasarım Uygulama Projesi,
Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı ile
birleştirilerek hizmete açıldı.
Çekmeköy Belediyesi’nin İller Bankası desteği ile
hayata geçirdiği Çamlık Sokak Kentsel Tasarım
Uygulama Projesi, prestij cadde anlayışına yeni bir soluk
getiriyor. Proje kapsamında yol ve kaldırım düzenleme
çalışmalarının ardından; yol kenarındaki yeşil alanın
spor parkuruna dönüştürüldüğü Çamlık Mahallesi Tel
Boyu, yeni yüzüyle kullanıma açıldı. Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen
açılış törenine; Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan,
AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı, Milliyetçi
Hareket Partisi İlçe Başkanı Cenap Yağmur, meclis
üyeleri ve muhtarlar katıldı.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın 2019
seçimleri öncesinde söz verdiği bir proje daha hayata
geçti. Çamlık Sokak’taki yol ve kaldırım sorununu
çözerek ulaşımı rahatlatan proje; binlerce metrelik
yürüyüş ve bisiklet parkuru, dinlenme alanları ve
ücretsiz wifi ile prestij cadde çalışmalarına yeni bir
model oldu.
Çalışmaların başlamasının ardından dört ay gibi
kısa bir sürede tamamlanan projeyle sokağın yeşil
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alanı, 1100 metre yürüyüş parkuru, 1300
metre bisiklet yolu ile Şehit Üsteğmen
Arif Kalafat Doğa Parkı’na bağlandı.
Çekmeköylüler'in spor yapabileceği
parkurları ve spor aletlerini içinde
bulunduran yeşil alanda ayrıca; dinlenme
alanları, ücretsiz internet, araç park
alanları, dış mekân mobilyaları, güneş
enerjisi ile aydınlatma panelleri ve
çiçeklendirme çalışmaları da bulunuyor.
Programda selamlama konuşması
gerçekleştiren Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz “Bugün 3
Aralık Dünya Engelliler Günü. Hayatın
her alanında yanlarında olduğumuz
kardeşlerimizi bu parkımızı inşa ederken
de unutmadık. Doğa park girişinde
bulunan engelli araç şarj istasyonunun
bir benzerini bu parkımız içinde
konumlandırdık. Engelli vatandaşımız

tekerlekli sandalyesini şarj ederken
istasyonda bulunan bilgisayardan
ekiplerimize ulaşabilecek, internette
keyifle zaman geçirebilecek. Ayrıca
parkımıza toplam 48 adet engelli araç
rampası konumlandırdık. Çamlık Sokak
Kentsel Tasarım Uygulama Projesi’nde
imalatını tamamladığımız 1300 metrelik
bisiklet yolunu doğa park bisiklet yoluyla
birleştirerek bisiklet yolu uzunluğunu
2200 metreye, 1100 metrelik yeni yürüyüş
yolumuzu yine Doğa Park’la birleştirerek
parkurumuzu toplamda 3365 metreye
çıkardık. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun”
dedi.
Başkan Poyraz açılış töreninde projede
yoğun mesai harcayan belediye
personellerine emek ve gayretleri için
teşekkür etti.
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Sokağa Çıkma
Yasaklarında
Sokak Hayvanlarına
Mama Desteğİ
Çekmeköy Belediyesi’ne bağlı ekipler sokağa çıkma kısıtlaması
süresince ilçenin çeşitli bölgelerinde sokak hayvanlarını besleme
çalışmaları gerçekleştirdi.

Çekmeköy Belediyesi’ne bağlı ekipler hafta
sonunda uygulanan iki günlük sokağa
çıkma kısıtlaması sürecinde ilçenin çeşitli
bölgelerinde sokak hayvanlarına mama
bıraktı. Ekipler ayrıca bakıma ihtiyaç
duyan ve sağlık problemi yaşayan sokak
hayvanlarını ise tedavileri için Ömerli Hayvan
Bakım Evi’ne aldı.
Besleme çalışmalarını titizlikle gerçekleştiren
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum diyen
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz
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“Bu işi yapmak bir zorunluluktan ziyade
gönül ve vicdan işi. Ekiplerimiz büyük
bir özveri ve gayretle çalışmalar yapıyor.
Bizler gerek hafta içi gerekse hafta sonu;
bakım, tedavi ve besleme çalışmaları
yapıyoruz. Hayvan severlerimiz de ellerinden
geldiğince sokaklarda caddelerde hayvan
dostlarımız için gayret gösteriyorlar.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığında
vatandaşlarımızın gözü arkada kalmasın,
minik dostlarımız bizlere emanetler,” dedi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
Çekmeköy’e bir okul daha kazandırıyor.
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ÇEKMEKÖY’E
YENİ OKUL

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,
TMSF Başkanı Muhittin Gülal,
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve
ilçe belediye başkanlarının
katıldığı törende İstanbul’da
yeni yapılacak okulların
temelleri atıldı. Tören pandemi
tedbirlerine uygun olarak
yapıldı. Çekmeköy Kaymakamı
Adem Arslan ve Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, Çekmeköy Hamidiye
Mahallesi’nde yapılacak yeni
okul için düğmeye bastı.
Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz, “Nüfus artışı
yaşayan mahallelerimize
okul kazandırarak, sınıflarda
yoğunluk yaşanmaması için
tedbirlerimizi alıyoruz. 24
derslikli bu okulumuz inşallah
Mimar Sinan, Hamidiye ve
Mehmet Akif Mahallelerimizde
ikamet eden evlatlarımıza
güzel bir eğitim yuvası olacak,”
dedi.
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ALEMDAĞ YÜZME
HAVUZLU SPOR
KOMPLEKSİ’NİN
İNŞAAT
ÇALIŞMALARI
DEVAM EDİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı
desteğiyle ilçeye
kazandırılacak olan
Alemdağ Yüzme Havuzlu
Spor Kompleksi’nde
çalışmalar devam ediyor
Alemdağ Yüzme Havuzlu Spor
Kompleksi’nin inşaat çalışmaları
tüm hızıyla devam ediyor. Alemdağ
Stadı, halı saha ve fitness salonunun
bulunduğu 122. Sokakta yapımına
başlanan tesis; bodrum, zemin, çatı
teras katlarıyla 2.000 m2’lik bina olarak
planlandı. İnşaat çalışmalarının 2021
yılı içinde bitirilmesi planlanıyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle
ilçemize yeni spor kompleksi
kazandıracağız diyen Başkan Poyraz
“Biz bu şehri vatandaşlarımızla
birlikte kurduk birlikte yönetiyoruz.
Mahallemize gerçekleştirdiğimiz
ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın
bu yönde talebi vardı. Önce Alemdağ
stadı etrafında bulunan alanda
bir yürüyüş parkuru inşa edip
vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.
Geçtiğimiz ay da bu tesisimizin
temelini atarak çalışmalarımıza
başladık. İnşallah 2021 yılı içerisinde
spor kompleksimizi halkımızın
hizmetine açacağız,” dedi.

Ocak

Tarihte Bu Ay
01 Ocak 1936

İlk yılbaşı tatili.

01 Ocak 2017

İstanbul’da Kuruçeşme semtinde bulunan Reine Gece Kulübü’ne silahlı
bir kişinin gerçekleştirdiği saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti. 65 kişi
de yaralandı. Ölenlerin 12’sinin Türk vatandaşı olduğu açıklandı. Kırgız
asıllı saldırgan Abdulkadir Masharipov daha sonra yapılan operasyonla
yakalandı. Saldırganın DAEŞ üyesi olduğu ileri sürüldü.

10 Ocak 1921

Birinci İnönü Zaferi.

10 Ocak 1961

Çalışan Gazeteciler Bayramı. 212 sayılı Basın Kanunu kabul edildi. Yasayı
protesto eden basın patronları 3 gün gazete çıkarmadı.

11 Ocak 630

Hz. Muhammed'in Mekke'yi Fethi.

13 Ocak 2012

KKTC 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş (88), hayatını kaybetti. 17 Ocak
günü devlet töreniyle Cumhuriyet Parkı’nda toprağa verildi.

14 Ocak 1923

Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım (66) İzmir’de hayatını kaybetti.

18 Ocak 1956

Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Atadan (71) Ankara’da hayatını
kaybetti.

20 Ocak 1921

İlk Anayasa kabul edildi.

24 Ocak 2001

Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan (49),4 korumasıyla birlikte
uğradığı suikast sonucu şehit oldu.

28 Ocak 1920

Misak-ı Milli ilan edildi.

30 Ocak 1933

Hitler, Almanya Devlet Başkanı oldu.

30/31 Ocak 1996

Kardak krizi sonlandı. Türk askeri, Yunan işgali altındaki Kardak
adacığına çıkarak, Yunan bayrağını indirdi. Adaya Türk bayrağını dikerek
egemenliğini gösterdi.

31 Ocak 1896

Darülaceze'nin kuruluşu

k 1921
10 Oca

13 Ocak 2012

1923
14 Ocak

24 Ocak 2001

933
30 Ocak 1

30-31 Ocak 1996
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Hava
Soğudukça ve
Salgın Devam
Ederken
Çocukları
Nasıl Aktif
Tutabiliriz
U

zmanların, özellikle günler kısaldıkça, hava
soğumaya başladığında ve dışarıda oynama
seçenekleri azaldığında, korona virüs salgını
sırasında çocuklarını nasıl formda tutacaklarından
endişe eden ebeveynlere tavsiyeleri bu
durumdan suçlu olmayı bırakmak Amerikan
Pediatri Akademisi, çocukların teneffüs iptal
edildiğinde ve PE çevrimiçiyken günde en az 60
dakika aktivite yapmasını tavsiye etse de bu pek
çok aile için uygun olmayabilir.
Bununla birlikte doktorlar, fiziksel aktivitenin
çocuklara enerji verdiğini, vücut yağını azalttığını,
çocuğun diyabet geliştirme şansını azalttığını
ve diğer faydaların yanı sıra kas, kemik ve eklem
gücü oluşturduğunu söyler ve ebeveynler,
çocuklarının hareket etmesini sağlamanın aile
dinamiklerini iyileştirdiğini görebilir. 5 yaşındaki
ikizlerin annesi Alhassan, çocuklarının dışarıda
vakit geçirmedikleri zaman daha çok tartışmaya
eğilimli olduklarını fark eder. “Okul sırasında
fiziksel olarak aktif olmasına izin verilen
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çocuklar sınıfta daha iyi davranıyorlar, daha iyi
öğreniyorlar, daha az hiperaktifler. Artık içeride
sıkışıp kaldığımıza göre, daha çok ruh hali
dalgalanması, daha çok tartışma olacak. “

Evde Sıkışıp Kalmak: Kardeş Bağlarını
Güçlendirme Şansı

Egzersiz sadece çekişmeyi azaltmakla kalmaz;
çocukların akademik performansına da yardımcı
olabilir. Psikologlar “Aktivitenin yalnızca fiziksel
sağlık için değil, aynı zamanda zihinsel sağlık,
odaklanma ve dikkat için de iyi olduğunu
biliyoruz” açıklamasında bulunur. Çoğu ailenin
bir oyun alanına erişimi olmadığını, ancak
birkaç dakikalık hareket etmenin bile yardımcı
olabileceğini söylüyor.
Hareket için fırsatlar sağlamak, pahalı egzersiz
ekipmanı veya daha fazla ekran süresi
gerektirmek zorunda değildir
Bir kavanoz: Kavanoz içine egzersizleri yazabilir

10 zıplama, 20 şınav, birkaçını isimlendirmek
için bir tahtayı 30 saniye tutarak- küçük kâğıt
parçalarına yazıp ve bir kavanozun içine
koyun. Ailedeki herkesten (evet, ebeveynler
dahil) bir kâğıt parçası almasını ve ardından
belirtilen hareketi yapabilir.

Bazı durumlarda, içsel motivasyonun gelişimi
bir miktar ebeveyn yardımı gerektirebilir.
Örneğin, bir ebeveyn çocuğu yürüyüşe
çıkarmak isterse, ebeveyn çocuğa daha
sonra öğle yemeği yiyebileceği bir yer
seçebileceğini söyleyebilir

Basketbol
Çocukların kelimeleri heceleyerek basket
atmayı denemeleri yapılabilir. Masalarında
ağız kavgası yapabilir, bir kitap okurken
esneyebilir veya stres çarkı yerine yarım
kiloluk bir ağırlık kullanabilirler. (Yarım kilo
ağırlığınız yok mu? Bir kutu fasulye deneyin.)

Çocukları hareket ettirmek için ipuçları

Oyunlar

Evdeki eşyaları bulmaları için çocukları bir
çöpçü avına gönderme:
Ev içerisinde olan herhangi bir eşya belirlenir
ve dışarıda birisi, eşya belirlenene kadar
dışarıda bekler. İçeri girdiğinde neyi var
gibi temel sorgu sorularını sorarak eşyaları
bulmaya çalışır veya adları alfabenin belirli
bir harfiyle başlayan öğeleri toplamak
için yarışmalarını istenebilir Ardından, akıl
sağlığını koruma önlemi olarak, bulunan tüm
hazineleri ne kadar çabuk kaldırabileceklerini
görmek için bir yarışma düzenlenebilir.
Evin bazı bölümlerini oyun alanına
dönüştürmek
Çocuklar ile yürüyüşe çıkılamadığında yoga
videoları, küçük bir trambolin ve kızları
hareket ettirmek için küçük bir basketbol
potası uygun olabilir. Rol model olmak
sadece çocukları egzersiz yapmaya teşvik
etmekle kalmaz, aynı zamanda onları daha
önce denemedikleri şeyleri yapmaya da
teşvik edebilir
Çocuklarla bu ilişkiyi sürdürmenin çok önemli
olduğunu söylüyor. “Çocukların katılımı
varsa, pandemiyi yönetmek biraz daha
kolay hale geliyor. Seslerinin duyulduğunu
hissettiklerinde, egzersizi daha keyifli
bir deneyim haline getiriyor.” Sonuçta,
eğlenceli değilse çocuklar, özellikle kendi
evlerinin mahremiyetinde, akranlarının
cesaretlendirmesi ve eşlik etmesi olmadan ve
dizüstü bilgisayarlarında veya tabletlerinde
“videoyu durdur” düğmesi ile vazgeçmeyi
deneyebilirler.

Lastik direnç bantları ucuzdur, neredeyse hiç
yer kaplamaz ve çocukların iç mekânlarda
kuvvet antrenmanı hareketleri yapmasına izin
verir.

Yemek masanıza geri çekilebilir bir ağ
takın ve presto: masa tenisi! (Avizelere
dikkat edin.)
Çocuğunuzun stres çarkını bir kiloluk
ağırlık veya hatta bir kutu fasulye ile
değiştirin.
Yoga için aileler Cosmic Kids YouTube
kanalını ve uygulamasını önermektedir.
Sworkit adlı bir uygulama, egzersiz
süresine ve türüne göre kendi
antrenmanınızı oluşturmanıza olanak
tanır; çocuklara özel seçenekler sunar.
Çocuğunuz dışa dönükse, arkadaşlarıyla
paylaşmak üzere kendi fitness videolarını
çekmeye davet edin.
Evdeki belirli türdeki eşyaları bulmak
için çocukları bir çöpçü avına gönderin.
Ardından, hepsini geri koymak için
yarışmalarını sağlayın.
Küçük kâğıt parçalarına alıştırmaları
yazın. Onları bir kavanoza koyun ve aile
üyelerinin kavanozdan seçim yapmasına
izin verin. Herkes (evet, herkes) seçilen
aktiviteyi yapmak zorundadır.
Koltuk minderlerinden veya karton
kutulardan bir engel parkuru oluşturun.
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Irkçılık
Geçmişi ve
Bugünü
Irkçılığın sözlüğü veya Wikipedia tanımı,
kelimeyi gerçek tarihsel anlamından çıkarır:
"Kendi ırkının üstün olduğu inancına dayalı
olarak farklı bir ırktan birine yönelik önyargı,
ayrımcılık veya düşmanlık". Tarih boyunca her
insan nüfusu grubunun eşit olarak katıldığı
bir fenomenden bahsettiğini düşünebilecek
bir çocuk okuması, tamamen anlaşılabilir ama
yanlış bir varsayımdır. Şu anda, ırkın, çoğu
insanın düşündüğünden çok daha az bilimsel
temeli olan sosyal bir yapı olduğuna işaret
etmeye değer olabilir.

Orta Çağ Döneminde Irkçılık

Irkçılık, Erken Modern dönemden moderniteye
beyaz Avrupalılar tarafından geliştirilen ırksal
hiyerarşilere olan inançla ortaya çıkan özgül
bir tarihsel güç ve önyargı türüdür. Yine de,
Orta Çağ'da ırkçılığın proto-biçimleri ortaya
çıktı. Gruplar arası önyargının 1400'lerin
sonlarına doğru beyaz insanlar tarafından
icat edildiği söylenemez- insanlar her zaman
birlikte gruplaştı, diğer gruplara karşı ayrımcılık
yaptı veya onlarla savaştı ve şimdi soykırım
olarak tanımladığımız fenomen tarihin
kendisi kadar eskidir- ama 1400'lerde beyaz
Avrupalılar matbaayı icat ettiler ve Atlantik'i
kullanarak Amerika'ya indi. İkisinin
birleşimi önemlidir, çünkü tarihte
Avrupalılar küresel ölçekte yerli
halklarla ilk etkileşime girmeye
başladıklarında, onlar
hakkındaki görüntüleri
ve klişeleri geniş çapta
yaymanın yollarını da icat
ettiler. Tarihin o anında ırk

ideolojisi ve ırkçılığın etkileri hızla yayılmaya
başladı.
İnsan grupları elbette geçmişte birbirleri
arasındaki farklılıkları anlamış ve not
etmişlerdir, ancak bu konudaki fikirleri modern
ırk anlayışından oldukça farklıdır. Örneğin eski
Yunanlılar kendilerini Yunan olarak ve diğer
herkesi Yunan olmayan ya da Barbar olarak
anlıyordu. Avrupa'da Orta Çağ boyunca,
beyaz Avrupalılar düzenli olarak Siyah Afrikalı,
Orta Doğu ve Asyalı gruplarla etkileşime
girdi. Irksal farklılık olarak bilinen şeyin
kesinlikle farkındaydılar, ama bunu bugün
yaptığımız gibi ifade etmediler. İnsanların
farklılığı konusundaki anlayışları, Romalılardan
Rönesans'a kadar kıtada popüler kalan dört
huylu tıp tarzıyla (kan, balgam, sarı safra, kara
safra) bağlantılıydı. Orta çağ döneminde insan
farklılığını düşünenler ve yazanlar, genel olarak
Afrika, Asya ve Avrupa'nın zıt iklimlerinin dört
mizacın dengesini etkilediğine ve dolayısıyla
insan grupları arasında görebileceğimiz fiziksel
farklılıklar yarattığına inanıyorlardı. İlginç
bir şekilde, soluk beyaz Kuzey Avrupalılar,
o zamanlar bazıları tarafından koyu tenli
Afrikalılardan daha aşağıda olduğu
varsayılıyordu. Bunun nedeni,
soğuk ve nemli iklimlerin
yavaş zekalı ve atletik
insanlar yaratarak
mizahları etkilediği
düşünülürken, sıcak
ve kuru yerlerin tam
tersini yaptığına
inanılıyordu.
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Yeniçağ Döneminde Irkçılık

İspanyol ve Portekizcede ırk- terimin modern
kullanımının ilk Avrupalı sömürgecileri ve
mucitleri- Avrupalılar dünyanın dört bir
yanındaki farklı popülasyonları fethetmeye,
köleleştirmeye ve başka şekilde egemen
olmaya veya sömürmeye başladıkça 1400'lerin
sonlarından itibaren hızla değişti. Sözde
bilim adamı taksonomisiler ayrıca bu gruplar
arasındaki farklılıkların kusurlu tanımlarını
yazdılar ve beyazların her zaman en üstte
ve Siyah Afrikalıların altta olduğu yüzyıllar
boyunca çeşitli ırksal hiyerarşiler geliştirdiler.
Bu hiyerarşiler ve bunların edebi ya da sanatsal
temsilleri, sanat ve sürekli genişleyen basılı
medya tarafından Avrupa ve dünya çapında
yayılan stereo tipler yarattı. Bu nedenle,
örneğin 1700'lü-1900'lü yılların ortalarında
beyaz İngilizlerin, bu gruplardan herhangi
biriyle gerçekten tanışmış olup olmadıklarına
bakılmaksızın, Hint ve Afrika halkları hakkında
genel olarak güçlü bir algıya sahip olmasının
nedeni budur. On dokuzuncu yüzyılın sonuna
gelindiğinde, Avrupalılar finansal ve politik
olarak dünyaya hükmettiler ve Avrupa halkı,
genel olarak, uzak diyarlardan insanlar
üzerindeki egemenliklerinin biyolojik anlamda
doğaları gereği üstün oldukları için haklı
olduğuna inanıyorlardı.

WEBO….

Paris Saint-Germain'in İstanbul Başakşehir
ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçı Salı günü
askıya alındı ve Avrupa futbolunun elit
kulübünde benzeri görülmemiş bir
olayda, maç yetkililerinden birinin
ırkçılık iddiaları üzerine her iki
takımın da protesto amacıyla
çekilmesinden bir gün sonra
tamamlanacak.
Kavga, Kamerun'un eski milli
takım oyuncusu Başakşehir
yardımcı antrenör Pierre Webo'ya,
Türk kulübünün personelinin
Rumen dördüncü yetkiliyi ırkçı
bir terim kullanmakla suçladığı
görülürken, taç çizgisinde
şiddetli bir sıra sırasında
kırmızı kart görmesi
sonrasında patlak verdi.
Televizyon mikrofonları,
kendisini tanımlamak

kullanıldığını soran öfkeli bir Webo'yu yakaladı.
Salı günü geç saatlerde yapılan açıklamada
UEFA, olaylarla ilgili "kapsamlı bir soruşturma"
başlatacağına söz verdi ve maçın çarşamba
günü 1755 GMT'de durduğu yerden
başlayacağını doğruladı. Avrupa futbolunun
yönetim organı, "maçın kalan dakikalarının
(Çarşamba) yeni bir maç yetkilileri takımıyla
oynanmasına istisnai bir şekilde karar verdiğini"
söyledi.
Söz konusu değiş tokuşta, televizyonda
duyulan ve bir AFP muhabiri tarafından
tercüme edilen Coltescu, "Şuradaki siyah olan.
Bu mümkün değil. Git ve onu teşhis et. O siyah
adam.” dedi.
Başakşehir'in Senegalli uluslararası forvet
oyuncusu Demba Ba, deplasman takımının
yedek oyuncuları arasında televizyonda açıkça
duyuluyordu ve İngilizce olarak yetkiliye şunları
söyledi: "Beyaz bir adamdan bahsettiğinizde,
asla 'bu beyaz adam' demezsiniz, sadece
"bu adam", peki neden siyah bir adamdan
bahsettiğinde "bu siyah adam" diyorsun? "

Erdoğan Olayları Şiddetle
Kınıyor

Olay, kulüp sahipleriyle yakından bağlantılı
olduğu anlaşılan Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisine yol açtı.
“Başakşehir teknik kadrosu üyesi Pierre
Webo'ya yapılan ırkçı sözleri şiddetle kınıyorum
ve UEFA'nın gerekli tedbirleri alacağına
inanıyorum” dedi. Bu arada Türk şampiyonlar
başkanı, dördüncü hakem hala işin içinde
olduğu sürece tarafının oyunu yeniden
başlatmayı reddettiğini söyledi.
Başakşehir, olaylara UEFA'nın ırkçılık
karşıtı logosunun yer aldığı bir
fotoğrafla birlikte "Irkçılığa HAYIR
# Saygı" adlı tweet atarak yanıt
verdi. Mesaj, daha sonra İngilizce
yayınlarına desteklerini tweetleyen
PSG tarafından retweetlendi.
Fransız şampiyonlar, "Her
tür ırkçılık kulübün
Başkanı, personeli ve
oyuncuları Paris
Saint-Germain'in
sahip olduğu
değerlere
aykırıdır" dedi.
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MAHALLELERiMiZiN

MUHTARLARI

Hüseyin Uygun
Ömerli Mahallesi Muhtarı
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Çekmeköy’ün en eski
yerleşim yerlerinden
biri, Ömerli Barajı ve
ormanları ile çok güzel
bir görsele sahip,
ilçenin yüzölçümü
bakımından en büyük
mahallesi olan Ömerli
Mahallesinin Muhtarı
Hüseyin Uygun
sayfalarımıza konuk
oluyor…

 Hüseyin Bey merhaba,
bize kendinizi tanıtır
mısınız?
02.10.1957 Ömerli İstanbul
doğumluyum. Haydarpaşa
Sanat Enstitü Meslek
Lisesi mezunuyum. Alcatel
teltaştan emekliyim. İki
çocuk sahibiyim. Rabbim
cümlemize bağışlasın iki
tane de torunum var.
 Ne kadar zamandır
muhtarlık yapıyorsunuz?
Muhtarlık yapmayı neden
seçtiniz?
2009’dan itibaren muhtarlık
yapmaktayım. Köyümün
büyüklerinin isteği
doğrultusunda görev aldım.
Daha evvel belde belediyesi
olup tek muhtarlık
olduğundan ve beldelerin
lav olması hasebiyle aday
gösterdiler böylece devam
ediyorum.
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Ömerli Mahallemiz
Çekmeköy’ün
ormanı bol
ve içerisinde
İstanbulumuzun en
büyük içme suyu
Ömerli Barajını
barındıyor

 Ömerli Mahallesini bize tanıtır
mısınız?
Ömerli Mahallemiz Çekmeköy’ün
ormanı bol ve içerisinde
İstanbulumuzun en büyük içme
suyu Ömerli Barajını barındıran 4500
nüfuslu 3000 seçmeni olan yüksek
yapılaşmanın olmadığı, yatay yapıya
sahip, içerisinde yaklaşık 14 site, 2
özel okul, 1 ilköğretim okulu, 1adet
de çok programlı lise bulunduran bir
mahallemizdir.
Hüseyin Bey siz ve aileleriniz
çok uzun zamanlardan beri
Çekmeköy’de yaşıyorsunuz.
Ömerli’nin eski zamanlarından
biraz bahseder misiniz?
Ömerli’nin geçmişi çok eski tarihe
sahip. Mahallemiz 1350’li yıların
ortalarında Osmanlı akıncılarının
öncü birlik olarak konuşlandığı 1453
İstanbul’un fethinden sonrada yurt
tuttuğu bir yerleşim merkezidir.
1832 Osmanlının kazası. 1920-1980
arası birçok köyün bağlı olduğu
Mahmut Şevket Paşa nahiyesi.
Nahiye müdürlüğü ve muhtarlığı
bugün Ömerli Kültür Merkezinin
olduğu binadır. 1980-1999 arası
Ömerli Köyü olarak, 1999-2009 arası
dönemde de Ömerli Belde Belediyesi
olarak varlığını devam ettirmekteydi.
2009’dan beri de mahalle olarak
geçmektedir. Mahallemizde eski
bir yerleşim yeri veya tarihi bir yer
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yok diyebiliriz. Soyumuz göçer
olduğu için tarihi bir yapıya sahip
değiliz. Taşımacılıkla ve hayvancılıkla
geçinilirdi. Bugün Adapazarı kumu
dediğimiz dere kumu, Ömerli Barajı
inşa edilmeden evvel İstanbul’un
inşaatları Ömerli kumu ve Çekmeköy
harman tuğlası ile yapılırdı.
 Muhtarlık yaparken başınızdan
geçen ilginç bir anınızdan
bahseder misiniz?
Birçok acı-tatlı anılarımız var. Tabii
ki bir annenin haykırışına mahalle
olarak cevap verebilmek, o annenin
sevincini görmek beni ziyadesiyle
mutlu etmişti. Yaşadığım her olayda
şunu gördüm birlik, beraberlik ve
inanç olunca Allah’ın izniyle her işin
üstesinden geliniyor.
 Muhtarlığın zorlukları ve sizin
için güzel yanları nedir? Ayrıca
mahallenizdeki vatandaşlarla
iletişiminiz nasıl?
Muhtarlığın zorluğu yönlerinden
birisi yeterli bir bütçenin olmaması.
Bazen bütçe sıkıntısı yaşadığımız için
bazı talepleri yerine getiremiyoruz.
Ancak belediyemizin yardımları ve
yardımseverlerimizin desteğiyle
işlerimizi yapıyoruz. Mahallelimizin
eksiklerini tamamlamak, yoksulların
işini görebilmek, onların duasını
alabilmek muhtarlığın en zevkli ve
haz veren kısmı.
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 Muhtarım anısı çok olduğundan
bu yerler sizin için çok değerli.
Ömerli ve Çekmeköy sizin için ne
ifade ediyor?
Çekmeköy Ömerli Mahallesi benim
için İstanbul’un yeşili, ormanı, tarım
alanları ve bol oksijeniyle en güzel
ilçelerinden biridir.
Mahallenizde ne tür çalışmalar
yapmayı düşünüyorsunuz?
Planladığınız projeleriniz var mı?
Tek hayalim mahallemde bir
üniversitenin olması.
 Pandemi süreci hepimizi
çok etkiledi. Bu süreçte Ömerli
Mahallesinde ne tür çalışmalar ve

hizmetler verdiniz?
Maske, mesafe ve temizlik
konusunda devamlı uyarılarda
bulunuyorum. Kolluk kuvvetleri,
jandarma ile hastaları gezerek
ihtiyacı olanlara yardımcı oluyorum.
 Hüseyin Bey bize ayırdığınız
zaman için çok
teşekkür ederiz.
Çekmeköy 2023
okuyucularımız
için söylemek
istediğiniz son bir şey
var mı?
Alınan tedbirlere
uyalım bu hastalığı
hep birlikte
Ümit ŞENER
yenelim.

Gazeteci-Yazar
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Ersoy
DeDE
Aslında herkesin cevabı bildiği o
sembolik sorumuzla başlayalım Ersoy
Dede kimdir?
Vatana, millete memlekete hayırlı bir evlat,
çocuklarına iyi bir baba, eşine adam gibi bir
koca olmaya çalışan bir garip ademoğludur.

Kariyerinizin ilk basamağı radyo.
Peki, radyo mu televizyon mu desem
gerçekten radyonun yeri ayrı mı?

Aslında radyonun yeri sahiden çok uzun
zaman emek verdiğim için ayrı. Yoksa TV
ve radyo arasında bir tercih yapacak olsam
herhalde radyoyu tercih etmezdim. Bir de
benim radyoculuk yaptığım yıllar radyonun
dinlendiği ve etkili olduğu yıllardı. Yani biz
90’ların başında falan radyo şöhretiydik.
Şimdi streaming platformlar var insanlar
moduna göre müzik dinliyor. Radyo biraz
etkisini kaybetti. Biraz da televizyonlar falan
dönüşüyor da radyoların dönüşmesi zaman
alıyor galiba. Ona çalışmak lazım. Bugünün
şartlarında 90’ların radyoculuğunun karşılığı
yok. Yapan arkadaşlar da kusura bakmasınlar
ama boşa kürek çekiyor. Sahiden dinleyiciyi
yakalayan programlar, programcılar var.
Ama günün koşullarına göre yeniden
formatlanması şart.
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Pandemi ile aranız nasıl? Karantinada
neler yaptınız sizin için de karantina
süreci koza mıydı yoksa çoğu insan
gibi depresif mi?
Ben zaten genel itibariyle ev seven
bir adamım. Her dakika yapacak bir iş
buluyorum. Elimde pense/tornavida bozup
bozup yapıyorum. Sokağa daha az çıkınca
yapacak daha çok şey buluyor insan.
Biriktirdiğim birkaç kitap vardı onları erittim.
Çok film izledim. Yıllardır ertelediğim filmleri
izleme imkânı buldum. Fena gitmedi yani.

Tenis merakı nereden geliyor? Hobi
mi yoksa bir gün Rafael Nadal’la korta
çıkmak gibi hedefleriniz var mı?
Ben Zonguldak’ta doğdum büyüdüm.
İnanması güç ama doğduğum evin önünde
büyük bir tenis kulübü vardı. Bugünün çok
şöhretli tenisçileri oynardı o yıllarda o kortta.
Yani ben gözümü tenise açtım. Spor dalı
olarak karşıma neredeyse başka bir seçenek
çıkmadı. Bizim kuşak Fenerli (Zonguldak
Fener Mahallesi) çocuklar hep tenisçi oldu.
Futbola hiç ilgi duymadık biz. Sonra tenisten
de sıkıldım zaten. Spor bana çok uzak
anlayacağın. Öyle Nadal’la, Federer’le maç
yapmak gibi heveslerim yok. Ama denk
gelirse sıkı bir Wimbledon finali falan oturur
izlerim. Hâlâ izlemekten hoşlanırım.
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Başka hangi spor dallarına ilgilisiniz?
Hiçbir spor dalına ilgim yok. Çok tembelim.

Biraz haberciliği gazeteciliği
konuşalım mı? Son zamanlarda en
çok eleştiri alan meslekler/sektör
gazetecilik/habercilik/televizyonculuk
ne diyorsunuz bu duruma?
Aslında gazeteciler kimseye yaranamazlar
ki böyle olması da iyidir. Herkesin sevdiği
gazeteci bir yerlerde bir şeyleri yanlış yapıyor
demektir. Ama yine çok yanlış anlaşılan
bir durum var. Taraf olma durumu. Misal
bana da ‘çok taraflısın’ diyorlar. Bahsettikleri
evrensel gazetecilik tarafsızlığı. Ama bizim
kodlarımız buna uygun değil ki. Mesela bir
PKK terör örgütü saldırısında şehit olmuş
askerin haberini, tarafsız dille nasıl yazacağız?
“Ayrılıkçı Kürt gerilla hareketi bir TC askerini
öldürdü…” mü diyeceğiz? Hadi oradan.
Beni dilim dilim doğrasan böyle metin
yazdırtamazsın. Politik olarak da hepimizin
bir görüşü var. Yokmuş gibi davranamayız ki!
Yani bir algı oluşturuluyor. Sanki hükümetin
politikalarını anlatan yazarlar tarafmış
da, CHP yanlısı yayın yapan gazeteciler
hep objektifmiş gibi. Değil aslında. Yalan
söylemeyelim yeter.

Son dönemde birçok gazeteci,
köşe yazarı YouTube kanallarına
yoğunlaşmaya başladı. Habercilik
farklı bir yere mi gidiyor?

Elbette bugün YouTube olarak bildiğimiz bir
mecra girdi gündemimize. Yarın ne olacağını
bilmiyoruz. Ama konvansiyonel medyanın
cenazesi kalkmak üzere. Her gazeteci eğer
mesleğine devam etmek istiyorsa bunu
nasıl yapabileceğini öğrenmek zorunda.
İnsanları gazete okumuyorlar TV’de haber
izlemiyorlar diye suçlayamayız. Nereye
gidiyorlarsa ona çalışmamız lazım.

Sosyal medyanın iletişime ve
gazeteciliğe getirdiği yeniliği
sosyal değişim ekseninde nasıl
değerlendirirsiniz?

Sadece sosyal medya gibi değil. Etkileşim
kurduğunuz, kurabildiğiniz her mecra
medyanın bir parçasıdır. Telegram
kanalları mesela. Mantık olarak
WhatsApp gruplarından farkı yok
neredeyse. Ama inanılmaz

Röportaj

bir habercilik yapılıyor oralarda. Gerilla tarzı
habercilik. Kuralsız. Ben tüm kanalların biri
diğerinden daha değersiz demeden işin içine
katılması gerektiğini düşünenlerdenim. Bizim
için önemli olan iletinin kaynaktan hedefe
ulaşmasıdır. Bunu yaparken kullanılabilen her
yolun komplekssiz bir biçimde kullanılması
gerektiğini düşünürüm.

Peki, köşe yazarlığı da yapıyorsunuz?
Yazmak nasıl bir duygu? Haberi
sunmak mı güzel yoksa köşe yazarlığı
mı?

Köşe yazarlığı aslında içinde salt ukalaca bir
yorum değil de haber barındırırsa çok keyifli.
Biz aslında fıkra yazarlarıyız. Bizden beklenen
de güncel politik meseleleri irdelememiz.
Ama okuyucu açısından içinde yeni bir haber
olan yazılar daha makbul. Geri dönüşleri
de daha keyifli. Ben yazılarımda arkeolojik
kazılara da yer veriyorum zaman zaman. O
zaman daha çok dikkat çekiyor.

Yazmak için ya da TV’ye taşımak için
binlerce haber ve olay arasından
seçimler yapıyorsunuz. Konularınızı
seçerken nelere dikkat edersiniz?
Seçimlerinizin sizi farklı kıldığına
inanır mısınız?

Slogan olarak “Duymak değil bilmek
istedikleriniz” derken aslında bunu
kastediyordum ben de. Ekmek aldığım
fırını düşünüyorum, otobüs şoförünü,
emekli alt kat komşumuzu, öğretmen bir
aile büyüğümü, kendi rahmetli annemi
düşünüyorum, çocuklarımı düşünüyorum…
Neyi almak isterler ‘ana haber’den mesela.
Ben mi onlara bir şey dayatmalıyım yoksa
ihtiyacı olanları mı vermeliyim. Bunu
düşünüyorum seçimimi yaparken.

Peki, TRT diyelim. Mesleğe ilk
başladığınızda hayalleriniz
hedefleriniz arasında var mıydı? Nasıl
bir duygu TRT 1 ekranlarında her gün
insanların evine misafir olmak?

Kabul etmek lazım ki bizim meslekte
gelinebilecek en önemli yerlerden biridir TRT
1 Anchormanliği. Diğer bütün kategorilerin
dışındadır. Büyük bir emanettir size teslim
edilen. Hakkıyla sürdürüp lekelemeden
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teslim etmeniz gereken bir emanet. Ağır bir
sorumluluk. Elbette mesleğe adım attığım
ilk günden beri hayalini kurduğum bir işi
yapıyorum. Rabbim mahcup etmeden
layıkıyla görevimi tamamladığım günü
göstersin. Ömrümün sonuna kadar TRT
1 Anchorman’i olarak kalmak gibi bir
isteğim yok. Günün birinde kendimi tekrar
etmeye başlarsam, artık bekleneni veremez
olursam, tükenirsem bunu benden çok
daha iyi yapacak bir meslektaşıma bayrağı
devretmek üzere aldım görevi. Walter
Cronkite’ı tanır mısınız? CBS Evening News'ı
19 sene sundu. Ve her dönem kamuoyu
araştırmalarında “Amerika'daki en güvenilir
adam” seçildi. Bu güveni kaybettiğiniz gün
ceketini giyip gitmelisiniz. Bugün bana karşı
bazı kesimlerde bir önyargı varsa (ki var
biliyorum) önce bunu kırıp, Ersoy Dede’yi
daha doğru tanımalarını sağlayıp, herkesin
“Eğer Ersoy Dede söylüyorsa doğrudur”
dediği bir güven ortamı oluşturmak ve bunu
tahkim etmek isterim. Sonrası daha kolay
olur gibi geliyor bana.

Covid-19 virüsünün dünyayı esir
aldığı bir dönemde Türkiye’nin
virüsle olan mücadelesini nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Türkiye ilk günden beri hem devlet hem
vatandaşlar açısından değerlendirmek
gerekirse çok çok iyi bir sınav veriyor. Bize
bazen fazla gibi görünen ihlaller ya da
aşı karşıtlığı, maske karşıtlığı gibi anarşist
çıkışlar aslında pek çok ülkeye kıyasla daha
marjinal seviyede. Devletimizin bu konudaki
refleksleri de çok iyi çalıştı. Dünyadaki hiçbir
ülkeyle karşılaştırılamayacak bir başarı elde
ettiğimizi söyleyebilirim.

Covid-19 salgın sürecinde bir
gazeteci olarak, toplumun sosyolojik
değişimini nasıl yorumluyorsunuz?
Bu kapsamda “yeni normal” kavramı
sizin için ne anlam ifade ediyor?
Gereklilikler bizi yeni alışkanlıklara itti.
Aslında belli noktalarda iyi de oldu. Misal el
yıkama alışkanlıklarımız iyi yönde değişti.
Eskiden ‘takıntılı’ dediğimiz insanların el
yıkama davranışları artık yeni normalimiz.
Mesela biz Akdenizli insanlar olarak

Röportaj

Genç gazeteciler özgün bir tarz geliştirmeliler.
Yeni bir söz söyleme kaygısı gütmeliler. Perdenin
arkasını görmeye çalışmalılar. Ama asıl ve asıl
önemlisi merak etmeliler. Hem de normal sıradan
insanların merak etmediği şeyleri.

tanıştığımıza bile sarılarak memnun olurduk.
Herkes birbirini öper dururdu. Artık bu
konuda seçici olduğumuz için kimse bizi
suçlamıyor. Bu günler geçtiğinde “iyi ki
olmuş” diyebileceğimiz alışkanlıklarımız
kalacak galiba bizde.

Ersoy Dede, genç gazetecilere ne
önerir? Ne okusunlar, kendilerini
mesleki olarak geliştirmek için nasıl
yol izlesinler?

Bir defa özgün bir tarz geliştirmeliler. Yeni
bir söz söyleme kaygısı gütmeliler. Perdenin
arkasını görmeye çalışmalılar. Ama asıl ve asıl
önemlisi merak etmeliler. Hem de normal
sıradan insanların merak etmediği şeyleri.
Kızıl gökyüzü altındaki “Kız Kulesi” fotoğrafına
bakarken sabaha karşı mı akşamüstü mü
çekilmiş onu merak etmeliler. Çekilen Kız
Kulesi kadar çekenin nerede durduğunu
mesela. Kız Kulesinden fotoğrafçıya bakacak
olsa neler görebileceğini merak etmeliler.
Herkesin merak ettiğinin dışında şeyler yani.

Yerel yönetimlerin kültür ve sanata
katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Özellikle yerel idarelerin alternatif
etkinliklerle vatandaşı kültürel-sanatsal
etkinliklerle buluşturması çok faydalı. İki
boyutu var bu meselenin. Birincisi halka
sanat götürebilmek. Ama ikinci ve daha
da önemli kısmı ise, o halkın içinden, ne
yapacağını bilmeyen yetenekli insanları
fark edip kazandırmak. Burada belediyelere
bu anlamda büyük görev ve sorumluluk
düşüyor.

Sizce Korona sonrasında siyaset,
ekonomi, teknoloji, sağlık, tarım vb.
alanlarda dünyayı neler bekliyor?
Bir defa 1 buçuk yıllık büyük bir kayıp

var dünyada. Çarkların durduğu sistemin
tıkandığı. Pek çok konuda her şeye baştan
başlanması gerekebilir. Bu sürecin bize
öğrettiği çalışma ve üretim gibi konularda
yeni metotlar ise post korona döneminde
ekonomik fayda sağlayabilir. Mesela pek çok
işin artık evden de yapılabildiğini öğrendik.
Önümüzdeki dönemde bu avantaja
dönüştürülebilir.

Son olarak Çekmeköy 2023 Dergisi
okurlarına neler söylemek istersiniz?
Çekmeköy 2023 beğeniyle takip ettiğim
bir dergi. Bazı belediye dergileri var sadece
başkanın icraatlarını programını yazar.
Kimse de alıp okumaz. Çekmeköy
2023 öyle değil. Sahiden
her sayısından istifade
ettiğimiz önemli bir
kaynak. Arşivlik işler
yapıyorsunuz. Hedef
kitle olarak Çekmeköy
2023 okurları çok
şanslı. Artık böyle
bir dergi kalmadı.
Başarılarınızın
devamını
dilerim.

Kitap Tanıtımı

ALBAYA
MEKTUP YOK
Nobel ödüllü yazar Gabriel Garcia
Marquez, Albaya Mektup Yok isimli
uzun hikâyesinde emekli bir albay ve
eşi özelinde kişinin yaşlandıkça içine
düştüğü yalnızlığı, bununla baş etme
halini ve her daim ümit var olmayı
kendine has üslubuyla okuyucuya
aktarıyor. Hikâyenin temelinde
sıkıyönetimden kaynaklanan açlık
ve yoksulluk varken okura açıkça
hissettirilen; albaya bir türlü gelmeyen
mektup ve horoz dövüşüdür.
Böylece Marguez Latin Amerika’yı ve
yönetimin insanlar üzerindeki etkisini
eylemler, karakterlerin diyalogları ve
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sinematografik anlatımla gözler önüne
serer.
Öyküde sıkıyönetim aralıklarla
vurgulanır ancak okurun gözüne
sokulmaz. Gazeteler sansürlüdür,
manşetleri başkadır, doğru haberlere
ancak el altından dağıtılan broşürlerle
ulaşılabilir. Bütün bunlar hikâyede
yaşanılan hayatın ne kadar zorlu
olduğunu gözler önüne sererken
bu zorluk yazarın coğrafyanın iklim
koşulları ve sağlık sorunlarını anlattığı
metinlerle de okura hissettiriliyor. Ekim
ayının sürekli yağmurlu ve kasvetli

bir havasının olması, albayın kabızlık
sorunu ve eşinin astım krizleri bu
havayı bizim de solumamıza sebep
oluyor.
Hikâyenin giriş bölümünde albay
mahallenin davulcusunun cenazesine
gitmek için hazırlanır. “Bu cenaze
özel bir olay, yıllardır gördüğümüz
ölümler arasında doğal nedenlere
dayanan ilk ölüm bu.” der. Çünkü
ülkede başlayan isyan ve ardından
gelen iç savaş sebebiyle yüzlerce insan
hayatını kaybetmiştir. Albayın yakın
arkadaşları öldürülmüş, sürülmüş ve
daha pek çok acı olaya tanık olmuştur.
Bu dönemde yaşanan hiçbir ölüm
doğal değildir. Albay da zamanında
canı pahasına hizmet verdiği ülkesinin
kendisine seçim vaadi olarak sunduğu
emekli aylığını almak isteyen ve
her Cuma günü limanda postasını
umutla bekleyen bir vatanseverdir.
Kendisine vaat edilen emekli aylığını
15 yıl boyunca bekleyen albay, her
Cuma postaneye umutla gider. Ama
her seferinde “Albay’a mektup yok”
veya bu minvaldeki sözleri
duyarak evine geri döner.
Yine de yılmadan
limana giden
albayın umudu
okuyucuya da
geçer. Bu sefer
o mektubun
gelmiş
olabileceği
ihtimalini
okuyucu
da umutla

Kitap Tanıtımı

KİTABIN KÜNYESİ
ADI: Albaya Mektup Yok
YAZARI: Gabriel Garci Marquez
ÇEVİRİ: Handan Saraç
YAYINEVİ: Can Yayınları
SAYFA SAYISI: 75

bekler. Ama her Cuma hem albay
hem de okur için bir hayal kırıklığına
dönüşür. Gelmeyen mektup, Albayın
ve eşinin yaşadığı geçim sıkıntısı ona
evinde kalan son eşyaları satmaktan
başka çare bırakmaz. Ancak onların
elinde bu eşyalardan çok daha
kıymetli bir şey vardır; dövüş horozu.
Horozun asıl sahibi “Biz de oğlumuzun
yetimleriyiz” dedikleri oğulları Agustin’
dir. Agustin yine bir dövüş esnasında
gizli bildiri dağıtırken öldürülür. Bu
horoz onların yoksulluktan kurtulmak
için tek şanslarıdır. Ancak dövüşlerin
başlamasına daha çok vardır.
Parasızlık ve yokluk, albay ve eşini
her zaman temel ihtiyaçlarını nasıl
karşılayacakları sorusuyla meşgul
eder. Öğünlerini kimi zaman sadece
kahve kimi zaman bir dilim peynir
kimi zaman da horoz için alınan mısır
lapalarıyla geçirirler. Albay ve eşinin
rahatlayabilmesi için tek çare horozun
fırsatçı Sabas’a satılmasıdır. Çünkü
ne saat para etmektedir, ne alyanslar
satılabilmektedir ne de duvardaki
resim ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Tek çare olan Horoz
da albayın inadı
yüzünden bir türlü
satılamaz. Onlar
için yaşam
adına umut
kalmamıştır.
Ama
umudun
bittiği
yerde
bile umut
vardır.
Havva KOTAN

Sosyolog
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İKİ ŞİİR BİR ŞAİR:

ERCAN
YILMAZ
Sakarya Geyve’de 1977'de dünyaya
gelen Ercan Yılmaz, ilk ve orta
öğrenimini burada tamamladı.
Ardından 1999 yılında Karadeniz
Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü’nde eğitimini sürdürdü. Bu
dönemde İlk Damla adlı bir edebiyat
dergisinin yayın yönetiminde yer aldı.
Daha sonra eğitimini, "Yahya Kemal ve
Ahmet Haşim'de Güzel Algısı" konulu
yüksek lisans teziyle Fatih Sultan
Mehmet Vakıf Üniversitesinde devam
ettirdi. Bir süre Trabzon’da öğretmenlik
yapan Yılmaz, halen Sakarya Cemil
Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nde
öğretmen olarak görev yapmaktadır.
Ercan Yılmaz, şiirlerinde kısa ama
yoğun ve çarpıcı bir yapı kurar.
Denemelerinde ve aforizmalarında da
bu şiirsel dil ve yapı hemen fark edilir.
Özellikle lirik yoğunluğu fazla olan
bir şiirdir. Anlam olarak “Rüya, Varlık,
Aşk” gibi kavramlar üzerinde özellikle
durur. Ancak bu aşk, fiziki ya da beşeri
değil tasavvufi ve ilahi niteliktedir.
Eserlerinde doğa önemli bir yer
almakla birlikte asıl etkinin lirizm
olduğu görülmektedir. Şiirleri kısa,
açık, sade görünse de coşkun bir
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duygu hali ve mistik/metafizik/rüya
bir atmosfer oluşturduğu hemen
dikkat çeker. Dil olarak mevcut
dolaşımda olan günlük dile bir tepki
olarak dolaşımda olmayan, eski
Türkçe kelimeleri sıklıkla kullandığı
görülür. Bu coşkunluk ve atmosfer
sadece şiirlerinde değil hemen her
eserinde görülür. Ayrıca şiirinde
kurduğu kapalı anlatım ilk başta okuru
zorlar niteliktedir. Bu durumu “Bazı
okurlarla bir yer altı ırmağı gibi, bazı
okurlarla da aşikâr bir bağ kuruldu
galiba.” şeklinde ifade eder Yılmaz.
Şiirlerinde klasik edebiyatımızın
büyük üstatlarından Yunus Emre, Şeyh
Galip, Fuzuli ve günümüz şairlerinden
Hilmi Yavuz, Ercan Yılmaz için özel bir
öneme sahip görünürler.
Sadece şiirle ilgilenmemiş, mesleği
olan öğretmenliğin yanı sıra
denemeler, hatıra yazıları, hikâyeler,
mensur şiirler (aforizmalar) kaleme
almıştır. Bu çalışmalarını üniversite
yıllarından başlayarak çeşitli dergiler
aracılığıyla sunmuştur. Dergi yönetimi,
editörlük, televizyon programcılığı,
festival düzenleme kurul üyeliği gibi
sanatın aktarılmasında da etkin olarak
görevler yerine getirmiştir.

Eserleri;
Şiir:
Âherli Zamanlar
Can Yayınları, 2002
İncire Yemin
Aşina Kitaplar, 2007
Rüyâ Kasrı
Timaş Yayınları, 2010
Nûrusiyâh
Timaş Yayınları, 2013
Görünmez’in Arıları
Şule Yayınları, 2017
Kaplanın İşaretleri
Şule Yayınları, 2019
Aforizmalar:
2020
Altın Çayırlar Şule Yayınları,
Hikâye:
Cüz Gülü'nün Kokusu
Meserret Yayınları, 2013
Deneme:
Ben
Ganita-Akşama Doğruyum
Heyamola Yayınları, 2011
âşâ
Ada Defteri-Bir Özge Tem
2
Granada Yayınları, 201

Hülyâ Adamı				
Meserret Yayınları, 2016
arı
Gözyaşları ve Zeytin Ağaçl
Şule Yayınları, 2016
Rüzgarın Aynaları			
Şule Yayınları 2018
Hatıra:
Yavuz
Ne Uzun Bir Büyü'sün Hilmi
Meserret Yayınları, 2013

Ödülleri;

i'nin A.
Bursa Osmangazi Belediyes
zenlediği
Hamdi Tanpınar anısına dü
'Bursa'da Zaman' temalı şiir
rt Mevsim'
yarışmasında 'Bursa'da Dö
u.
old
i
isimli şiiri ile birinc

Köşe Yazısı

LİRİK BİR SORU
ben okur’um, okur şairim
bildiğimi, bilmediği, aynamı
almış olsalar bile, ‘nilüfer’in
yazıldığı dil’e dairim
sen, kardeşim, binbir yüzlü, bir
kitabın ayracı bile değil
“okumaktan mâna ne?”
şiir değilse buğday verebilir
kendini bilen şair, şimdi
dönsün mü bu mecazın şafağından
kare’ye bir ak düşürüp
şath diyen gül’ün şârihi kimdi

GÖZYAŞLARI
ve ZEYTİN
AĞAÇLARI’dan
Zeytin ağaçları şahit olsun; Gül’ün solması maskenin
düşmesi anlamına gelecek ve gözyaşlarım asıl işte o
vakit görünecek…
…
Tanrı konuşur sizin gözyaşlarınız vasıtasıyla, zeytin
ağaçları çiçek açar.
…
Zeytin ağaçlarına bir ad verdiniz ve gözyaşlarınızla o
adı çağırdınız… “Adlandırılmayan yoktur” çünkü…
…
“Baştan ayağa göz” kılındınız işte; ağlamaktan başka
bir eyleminiz yok artık ve zeytinlere bakmaktan başka.
…
Dünyadaki tek varlığın Aşk olduğunu bilen siz, zeytin
ağaçlarından zuhûr eden nuru hangi gözyaşlarıyla
ebedî bir acıya taşıyabilirsiniz ki?
…
Ağrılarım çiçek açıyor, gelsin bir
Görünmez’in arısı de balını devşirsin
diye canımın… zeytin ağaçlarından
daha iyi peteği, gözyaşlarınızdan
daha acı balı mı var dünyanın?
Şafak Çelik

Şair- Yazar
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Gündem

TARİHÇİLERİ
HEYECANLANDIRAN
KEŞİF!

TERKOS GÖLÜ KURUDU
ROMA YOLU
BULUNDU
Terkos Gölü'ndeki su, kıyıdan 500 metre
çekildi. Gölün ortasından Roma dönemine ait
tarihi yol kalıntıları çıktı.
İstanbul’da 3 gündür etkili olan yağmurlar
barajlara etki etmeyince doluluk oranı yüzde
21 seviyesine kadar indi. Kente su sağlayan
önemli barajlardan Terkos Gölü’nde de
sular kıyıdan yaklaşık 500 metre çekildi. Bazı
balıkçı teknelerinin karaya oturduğu gölde,
tarihçileri heyecanlandıran bir gelişme
yaşandı. Birkaç gün önce kuruyan gölde
Roma dönemine ait yol keşfedildi.

76

Ağva’ya Kadar Uzanıyor
İlk incelemede taş döşenerek yapılan yolun
Ağva’ya kadar uzandığı saptandı. Romalıların
tarih boyunca 120 bin km yol inşa ettiğine
dikkat çekildi. Tarihi yol için uzman ekipler
tarafından inceleme başlatılacağı bildirildi.
https://www.aksam.com.tr/guncel/
tarihcileri-heyecanlandiran-kesif-terkosgolu-kurudu-roma-yolu-bulundu/
haber-1133538
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SOMUT OLMAYAN
KÜLTÜREL MİRAS
294 OLDU
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Somut Olmayan
Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri'ne 180
unsur daha kaydedildi. Toplam sayı 294´e ulaştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı
açıklamaya göre; Türkiye'nin yaşayan miras
değerlerinin ve kültürel hazinelerinin kayıt altına
alındığı ulusal envanter, Bakanlık Araştırma ve
Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş başkanlığında,
çeşitli üniversitelerden uzman akademisyenlerin
de katılımıyla oluşan Somut Olmayan Kültürel
Miras Değerlendirme Kurulu´nun aldığı kararla
yeniden düzenlendi.
Kurulda, Prof. Dr. Dilaver Düzgün, Prof. Dr. Ali

Yakıcı, Prof. Dr. Muharrem Dayanç, Prof. Dr. Ali
Duymaz ve Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel yer
aldı. Klasik Türk süsleme sanatlarından dokuma
sanatı geleneklerine, geleneksel çalgı yapım
ve icracılığından çocuk oyun ve oyuncakları
geleneklerine, geleneksel sporlardan misafir
ağırlama geleneklerine ve Türk mutfak
kültüründen geleneksel seyirlik sanatlara kadar
oldukça geniş bir yelpazede 180 kültürel ve
sanatsal değer ulusal envantere eklendi.
https://www.haberturk.com/somut-olmayankulturel-miras-294-oldu-2903912

BANKSY´NİN YENİ GRAFİTİSİ
SAYESİNDE EVİN DEĞERİ BİR
GECEDE 17 KAT ARTTI
Ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin yaptığı, dünya
çapında 69 milyondan fazla kişiyi etkileyen corona
virüsle ilgili yeni grafiti 'şanslı ev'in değerini artırdı.
Banksy'nin Bristol kentinde geçen hafta yeni
eserini yaptığı evin satış değeri yaklaşık 17 kat arttı
ve 5 milyon sterline yükseldi.
Gerçek kimliği bilinmeyen ama eserleriyle dünyaca
üne kavuşan grafiti sanatçısı Banksy, İngiltere’nin
Bristol kentinde bir evin duvarına çizdiği yeni
grafitisini Instagram hesabından paylaşmıştı.
Sanatçının Aachoo adını verdiği ve corona
virüse göndermede bulunan Totterdown'da Vale
Caddesi'ndeki yarı müstakil bir evin duvarındaki

grafiti, başörtülü bir kadını hapşırırken ve takma
dişlerini havada uçarken tasvir ediyor. Hapşırma,
kadının bastonunu ve çantasını düşürmesine
neden oluyor.
Gayrimenkul ve sanat uzmanları, grafiti sayesinde
evin değerinin neredeyse 17 kat arttığını söyledi.
Öncesinde 300 bin sterlin civarı olan evin
değerinin 5 milyon sterline yükseldiği belirtiliyor.
https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/
banksyden-yeni-corona-virus-grafitisi,aXJ1q_
IBg06TGoHhzhz4kA/y0271yC_ZE-mo-8MR4MIfw
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KYBELE AİT
OLDUĞU
TOPRAKLARDA

Bolluk ve bereketin sembolü
olduğuna inanılan bin 700 yıllık
Kybele Heykeli, 60 yıl sonra
Türkiye’ye getirildi. Kültür Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy, “Ait olduğu
topraklara, vatanına gelmiştir” dedi.
Tarih öncesi dönemlerde bolluğun
ve bereketin sembolü, koruyucusu
olduğuna inanılan "ana tanrıça"
Kybele Heykeli, 60 yıl sonra
getirildiği Türkiye'de İstanbul
Arkeoloji Müzesi'nde sergilendi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy, "Kybele ait olduğu
topraklara, vatanına gelmiştir" dedi.
1960'lı yıllarda İsrail'e götürülerek
satılan ve yaklaşık 60 yıl sonra
doğduğu topraklara geri getirilen
tarih öncesi dönemlerde bolluğun
ve bereketin sembolü, koruyucusu
olduğuna inanılan "ana tanrıça"
Kybele heykelinin tanıtımı İstanbul
Arkeoloji Müzesi'nde yapıldı. Kültür
ve Turizm Bakanlığı'nın büyük
hukuki çabaları sonucu gerçekleşen
operasyonla, 12 Aralık'ta New
York'tan İstanbul'a getirilen
heykelle ilgili programda konuşan
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ülke
mirasını korumak için hassasiyetle
çalıştıklarını belirtti. "1960'lı yıllardan
beri ülkesinden uzak kalmış olan
Kybele Heykeli artık ait olduğu

topraklara, vatanına gelmiştir" diyen
Bakan Ersoy, "Eserin iade süreci bir
İsrail vatandaşının, 2016'da Roma
Dönemi'ne ait bir Kybele Heykeli'ni
yurtdışına ihraç edebilmek için
kendi ülkesinin makamlarından
izin talebinde bulunması ve İsrail
makamlarının, eserin fotoğrafını
ülkemize ileterek kökeni hakkında
bilgi talep etmesiyle başlamıştır"
ifadelerini kullandı.

Anadolu Kökenli

Türkiye'den 1960'lı yıllarda İsrail'e
kaçırılan Kybele Heykeli, uzmanlarca
MS 3. yüzyıla tarihlendiriliyor.
İncelemelerde, söz konusu
heykelin tipolojik özelliği, kullanılan
mermerin cinsi, işçiliği ve yazıtından
edinilen bilgiler ışığında kuvvetle
Anadolu kökenli olduğu anlaşılıyor.
Prehistorik dönemlerden itibaren
Akdeniz havzasında özellikle
Anadolu'da bereket ve bolluğun
sembolü ve koruyucusu "ana
tanrıça" olarak tapınılan Kybele'nin
iki yanındaki aslanlar, doğa ve
hayvanlar üzerindeki hakimiyetini
sembolize ediyor.
https://www.sabah.com.tr/
yasam/2020/12/14/kybele-aitoldugu-topraklarda

GÜNEY KORELİ YÖNETMEN KİM Kİ DUK
COVID-19`DAN HAYATINI KAYBETTİ
Güney Koreli yönetmen Kim Ki
Duk, koronavirüs semptomlarıyla
kaldırıldığı hastanede hayatını
kaybetti.
Son bir aydır yeni bir proje için
Letonya'da bulunan ve burada
COVID-19'a yakalanan 59 yaşındaki
yönetmenin ölüm haberini, Letonya
haber ajansı Delfi duyurdu.
Sinema hayatındaki 25 yılında 25 filmi
bulunan usta yönetmenin en önemli
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eserleri arasında, Pieta, İlkbahar, Yaz,
Sonbahar, Kış... Ve İlkbahar, 3-Demir ve
Moebus filmleri gösteriliyor.
Kim Ki Duk, üç büyük uluslararası
film festivalinde -Cannes, Venedik ve
Berlin- en iyi yönetmen ödüllerini alan
tek Güney Koreli film yapımcısı.
https://www.trthaber.com/haber/
kultur-sanat/guney-koreli-yonetmenkim-ki-duk-covid-19dan-hayatinikaybetti-537831.html
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2020
NECİP FAZIL
ÖDÜLLERİ`NDE
ÖDÜLE LAYIK
GÖRÜLEN 7 İSİM
BELLİ OLDU
Cumhuriyet tarihinin en önemli edebiyatçı ve fikir
adamlarından Necip Fazıl Kısakürek'in manevi ve
kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi
tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri’nin
2020 yılı kazananları açıklandı. Bu yıl 7'ncisi
gerçekleştirilen 2020 Necip Fazıl Ödülleri'nde
İhsan Deniz, Sevinç Çokum, Prof. Dr. Ekrem
Demirli, Zeynep Arkan, Mahmut Coşkun, Prof. Dr.
Taha Abdurrahman ve Cahit Koytak ödüle layık
görüldü.
İhsan Deniz, "Kendine özgü lirik ve seçkinci bir
şiir dilini inşa etmekteki başarısı, şiirleri yanında
şiir dergiciliğiyle de edebiyata yaptığı katkı"
nedeniyle Necip Fazıl Şiir Ödülü'ne, Sevinç
Çokum ise "İnsan ile eşya arasındaki ilişkileri,
değişimin yarattığı açmazları, kaybedilen
güzellikleri derinlikli psikolojik, sosyolojik
tahliller ve dil yetkinliği ile eserlerine yansıtması"
nedeniyle Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü'ne
layık görüldü.
Prof. Dr. Ekrem Demirli, "Tasavvuf üzerine kaleme
aldığı araştırma eserleri, tahlile dayalı makale
ve kitaplarıyla sunduğu ilmi tebliğlerin yanı sıra
klasik eserlerden yaptığı tercüme çalışmaları"

nedeniyle Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülü'ne
değer görülürken, "Şiirinde gösterdiği canlılık ve
gündelik hayat unsurlarını yenilikçi bir biçemle
yakalama başarısı" ile Zeynep Arkan ve "Modern
hayatın açmazlarını, insan ruhunun karmaşıklığını
anlattığı eserlerindeki yüksek gözlem gücü,
derinlikli çözümlemeleri ve insan doğasına ilişkin
sırları aktarmadaki başarısı" ile Mahmut Coşkun
Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne değer görüldü.
Prof. Dr. Taha Abdurrahman, "İslam düşüncesinin
ihyasına yönelik yüksek felsefi çabası, disiplinler
arası yaklaşımın yanı sıra geleneksel birikimi
dikkate alan kuşatıcı yöntemiyle" Necip Fazıl
Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'ne, Cahit
Koytak da "İlk kitabı İlk Atlas'tan bugüne kadar
yayımlanan eserlerinin her biriyle Türk şiirine
genişlik, derinlik ve çeşitlilik kazandıran, Türkçeye
çevirdiği birbirinden kıymetli eserlerle dilimizi ve
kültürümüzü zenginleştiren; edebiyat camiasında
gösterdiği sorumlu, ağırbaşlı ve duyarlı duruşuyla
örnek bir şahsiyet olarak Necip Fazıl Saygı
Ödülü'ne layık görüldü.
https://www.yenisafak.com/hayat/2020-necipfazil-odullerinde-odule-layik-gorulen-7-isim-bellioldu-3587914
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Hosgörü
Kelime anlamı olarak, tahammül
tesamuh, görmezden gelmek,
katlanma, göz yumma, başkalarını
davranış ve yarında serbest bırakmak,
görüşlerimize aykırı olan görüşlere
sabır göstermek, katlanmak olarak
geniş bir tanım yüklenmektedir.
Bir olay ya da kişiye, izin vermek,
aldırmamak, olumlu karşılamak,
müsamaha göstermektir.
Yaşanan bir olay sonrasında,
birilerinin maddi ya da manevi zarar
görmesine karşın, diğer tarafın bunu
görmezden gelmesi, ödün vermesi ya
da tahammül etmesi, aslında erdem
göstermesidir.
Mevlana “Yaratılanı hoş gördük,
yaratandan ötürü” sözü ile bu kavramı
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en güzel şekilde anlatmış ve hoşgörü
önderliğini döneminde almıştır.
Aslında bir eşitlik, insan olmanın ana
kavramlarını algılayabilme, kendisi
gibi karşısındakini de anlayabilmektir.
Bu anlamda, birçok sorunun da
başlamadan bitmesi demektir belki
de…

Hoşgörülü Olmak Zor Mu?

Günümüzde insanların tahammül
güçlerinin azaldığını, farklı kaygılar,
stres ve sorunlar nedeni ile bazen
kendine karşı bile tahammülsüz
olduğunu görmekteyiz. İnsanlar
sevdiklerine ve kendilerine karşı
her zaman anlayışlı ve hoşgörülü
olurlarken, neden başkalarına karşı bu
derin anlayışı gösteremezler?

Köşe Yazısı

Zamanın inanılmaz bir hızla geçtiği
günümüzde, hayatlarımızda ne kadar
çok tahammülsüzlük olduğunu sizler
de fark ediyorsunuzdur. Aslında
insanca yaşamak için tek ilkenin
hoşgörü olduğunu kavrayabilsek, her
zaman için daha ileri noktalara gitme
şansımız olacaktır.
Kendimize ve çevremize tahammül
etmeyi öğrendiğimiz gün, anlayış
gösterdiğimizde, savaşların bile
olmayacağı bir dünya yaratmış
olacağız. İnsan yapısında oldukça farklı
olan anlayış psikolojisi, zaman içinde
yaşam şartları ile ortadan kalkmaya
başlıyor. İşte Mevlana’nın yüzlerce
yıl önce söylediği, benimsediği
davranışların önemini bugün daha da
iyi anlıyoruz.
Hoşgörü insanlığın ana duygu
davranışıdır aslında. Karşındakini
de bir insan, senin bir parçan olarak
görmek, aynı şekilde onun hatalarına
ve davranışlarına, bilinçli ya da bilinçsiz
olarak yaptığı eylemlere anlayış
gösterebilmektir. Aslında hoşgörü bir
yaşam felsefesi, bir düşünce tarzıdır.
Siz olumsuz düşünür, herkesin size
zarar verdiğini, herkesin bilinçli şekilde
sizi üzmeye çalıştığını düşündüğünüz
anda yalnız kalmaya başlarsınız. İşte
hoşgörü bunun tam tersidir. İnsanlar
sizinle yaşar, yanlışlıkla ya da bilerek
size, malınıza ya da başka bir şeye
zarar verebilir. Bu aşamada sizin yaşam
felsefeniz, olayın derinliğini, geleceğini
en ciddi anlamda etkileyecek
unsurlardır.

Hoşgörü Bize ve Topluma Neler
Katar?
Hoşgörü genel anlamda,
benmerkezcilikten uzak, insanla
alakalı, anlayışlı ve ön yargıları ortadan

kaldıran bir edimdir. Bir erdem olarak
karşımıza çıkan hoşgörü, dinimizde
de geniş kapsamlı bir yere sahiptir.
İslamiyet her zaman bir hoşgörü
dini olarak algılanmış, kendinden
olmayanı bile kabul etmiştir. “Bin
kere tövbe etmiş olsan bile yine gel”
sözü, Mevlana’yı anlama, tasavvufta
ne kadar güzel özetlendiğini, hoş
görünün en ağır günahları bile
affedebileceği bir anlam yüklemiştir.
Tövbe etmek, yaratanın hoşgörüsü
olabilir mi? Elbette, insan olmanın
yeterli olduğu, insan gibi yaşamanın,
insanları anlamanın, onların kusurlarını
görsek bile onları bağışlayabilmenin
bir erdem olduğu ile alakalı birçok
tabir bulabiliriz.
Toplumda hoşgörü oluşması, her
zaman kutuplaşmadan uzak, anlayışlı,
etik bir yapının baş göstermesine
vesile olacaktır. Bu anlamda hoşgörü
ile yaşayan insanların, sadece
kendilerine değil, başka insanlara da iyi
geldiklerini görebilirsiniz.
Bir çocuğun, istemeyerek de olsa bir
eşyanıza zarar verdiğini düşünün.
Onu azarlamak yerine, yanınıza alıp
konuşmak, onunla arkadaşça sohbet
ederek verdiği zararı ona anlatabilmek,
hatanın kesinlikle tekrar edilmemesini
sağlar.
İnsan olarak yaşadığımız sosyal
alanlarda, her şeye gülümsemek,
ön yargılarımızdan uzak olarak bir
şeyleri olumlu karşılamak, toplumun
değişmesinde de büyük önem arz
eder. Sizin ve çevrenizin değişimi,
toplumun bakış açısının değişmesine,
algı sürecinde hoşgörünün
yaygınlaşmasına, kavgaların
yerini nezaketin almasına olanak
sağlayacaktır.
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Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün kardeşleri hala günümüzde
pek çok kişi tarafından bilinmemektedir.
Atatürk’ün Fatma, Ahmet, Ömer, Makbule
ve Naciye isminde 5 kardeşi olmuştur.
Atatürk bebekken kardeşlerinin üçü hayatını
kaybetmiş, Naciye ise Mustafa Kemal Harp
Okulu'nu bitirdiği sene, on yaşında hayata
gözlerini kapamıştı. Ailesinden geriye
Annesi Zübeyde Hanım ve hayatta olan son
kardeşi Makbule kalmıştı. Annesi Zübeyde
Hanım’ı 14 Ocak 1923’te kaybettikten sonra
kardeşi Makbule Hanım’ı 1938’de hayatını
kaybedene kadar yakınından ayırmamıştır.
Makbule Atadan Hanım da gene annesi gibi
Ocak ayı içerisinde 18 Ocak 1956’da hayata
gözlerini yumdu. Gelin şimdi Atatürk’ün
ailesinin, hayatını son kaybeden ferdini biraz
tanıyalım…
Mustafa Kemal Atatürk'ün kız kardeşi olan
Makbule Atadan, Selanik'te doğdu. (Doğum
tarihi ile ilgili 1885 ile 1889 arasında değişik
tarihler mevcut, Makbule Hanım bir söyleşide
anılarından bahsederken ben doğduğumda
ağabeyim 4,5 yaşındaymış, dediğine göre
doğum tarihinin 1885 olma ihtimali daha
fazla. Makbule Hanımın mezar taşında ise
doğum tarihi olarak 1892 tarihi yazıyor)
Babasının vefatı sonrasında dayısı Hüseyin
Bey’in himayelerinde bir çiftlikte yaşadılar.
Balkan Savaşları sırasında, (1912-1913)
annesi Zübeyde Hanım'la birlikte Selanik'ten
ayrılarak İstanbul Akaretler’de, Ağabeyi
Mustafa Kemal’in tuttuğu bir eve yerleşti.
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Daha sonra Şişli Halaskârgazi Caddesi'ndeki
bugün müze olan eve yerleşmişlerdi.
Cumhuriyet'in ilanından sonra ağabeyinin
isteği üzerine, annesiyle birlikte Ankara'ya
geldi. Annesi Zübeyde Hanımın İzmir seyahati
sırasında İzmir’de hayatını kaybetmesi sonrası,
bir süre Atatürk'ün yanında kalan Makbule
Atadan, daha sonra Çankaya Köşkü arazisi
içinde kendisi için 1935’te yaptırılan Çamlı
Köşk’e yerleşti. Ağabeyinin siyasi ve sosyal
hayatı ile hemen hiç ilişkisi olmadan Çamlı
Köşk'te yaşamaya devam etti.
1930'da Atatürk'ün isteğiyle Fethi Okyar'ın
kurduğu Serbest Cumhuriyet Fırkası’na
giren Makbule Hanım birkaç ay sonra parti
kapatılınca siyasetten çekildi ve 1935'de
Edirne Milletvekili Mecdi Boysan ile evlendi.
Atatürk'ün ölümünden bir süre sonra da
boşanmıştır. Eşinden boşanıncaya kadar
Boysan soyadını kullandı. Daha sonra Makbule
Hanım “Atatürk’ten yadigâr kalan” anlamını
taşıyan "Atadan" soyadını almıştır.
Makbule Atadan'ın ağabeyi Atatürk ile ilgili
anıları "Büyük Kardeşim Atatürk (1952)" ve
"Ağabeyim Mustafa Kemal (1952)" adlarıyla
yayımlandı. Atatürk hakkında çocukluk
yılları ve ailesi ile anılarını en çok Makbule
Hanımın çeşitli gazete ve dergilere verdiği
röportajlar ve anlattığı anıları ile öğrenme
fırsatı bulundu. Ama kendisi hakkında çok fazla
bilgi belirtmediği için Makbule Hanım ile ilgili
günümüze ulaşan net bilgi bulmakta zorluk
çekiyoruz. Şemsi Belli ile yaptığı röportajda
verdiği bilgilerde, Makbule Hanımın Mecdi
Boysan ile her yerde yazdığı gibi 1935’te

evlendiyse eğer daha öncede bir evlilik
yaptığını okuyoruz. (Ağabeyimin Anadolu’da
olduğu zaman İstanbul’da evimizi Osmanlı’nın
adamları sarmıştı… Heyecanla yukarı koştum,
kocama haber verdim. O da çizmelerini giydi.
Yan odaya geçti. Bu defa annemin yanına
gittim. Anneciğim endişe etme dedim…)
Ama gene, kendisi ile ilgili net konuştuğu bir
makaleye rastlamadığımı belirteyim…
Makbule Atadan Atatürk’ün vefatı sonrasındaki
yıllarda, yaşadığı maddi sıkıntılar yüzünden,
Ankara’dan İstanbul’a taşınmış. Bu dönemde
Meclis aldığı bir karar ile (1948) Makbule
Hanım’a yeni bir maaş daha bağlamıştır.
Makbule Hanım rahatsızlıklarının artması
üzerine, 1954 yılında tekrar Ankara’ya
dönmüştür.
Çocuğu olmayan Makbule Hanım, 4 kişiyi evlat
edinmişti. Bu kişiler; Hatice Mualla (Tunçak),
Mustafa Demir (Sığıtmaç Mustafa), Fikret Avcı
ve Zeynelabidin Bey’di.
18 Ocak 1956 tarihinde tedavi gördüğü Ankara
Gülhane Askeri Hastanesi’nde kanser hastalığı
nedeniyle hayatını kaybetti. Makbule Atadan’a
devlet tarafından 19 Ocak 1956’da resmî bir
cenaze töreni düzenlenmiş ve cenaze törenine
Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Meclis Başkanı
Refik Koraltan, Başbakan Adnan Menderes,
Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Başkanı İsmet İnönü, bakanlar,
milletvekilleri, diğer resmi
görevliler, askerî bando ve
askerî kıtanın yanı sıra kalabalık
bir halk kitlesi de katılmıştı.

Kaynakça: ·Atatürk Ansiklopedisi
· Makbule Atadan anlatıyor ”Ağabeyim Atatürk” 10.11.1962 Rıdvan Ege Ulus Gazetesi
· Makbule Atadan anlatıyor ”Ağabeyim Mustafa Kemal” 1959 Şemsi Belli Selis Yayınevi

Ümit ŞENER

Gazeteci-Yazar
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Türkiye’deki
Mevlevihaneler
Mevlana’nın emaneti olan düşünce
ve fikirlerinin düzenlenerek, kurallara
bağlanması ile oluşan Mevlevilik, halen
ülkemizde ve dünyada kabul gören
bir tarikat işleyişine sahiptir. Sultan
Veled tarafından yapılan bu tekkeler,
hâlihazırda oldukça yoğun bir fikir ve
sema eylemlerinin düzenlendiği alanlar
olarak karşımıza çıkar.

Mevlevihane Nedir?

Mevlevi fikrini benimseyenlerin,
tarikat kurallarına uygun şekilde
toplandıkları yerlere Mevlevihane denir.
Mevlevihanelerin içinde özel bölümler,
tören alanları ve özel odaları bulunur.
Mutfak, çilehane, misafirler için
hazırlanmış misafirhane, sema için
Semahane, orta alanlarında meydan,
mutribhane, dedeler için hücre gibi
alanlar bu yapıların ortak özellikleri
içinde sayılabilir.
Dergâh; tarikata üye olan şeyhler ile
onların öğrencilerinin ders gördükleri,
konakladıkları yerlerdir. Bağlı oldukları
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tarikatlara göre isim alan dergâhlar,
detaylı bölümlere sahiptir. Dergâhlarda
tasavvuf, İslam ahlakı bilgileri
öğretilirken, İslamiyet en hassas ve özel
şekilde yaşanmaktadır. Medreseler gibi
ders de görülen bu alanlar, İslamiyet’in
yayılmasında, öğrenilmesinde önemli
hizmetler vermiş kurumlardır. Genelde
dergâh, medrese ve cami yan yana ya da
aynı çatı altında inşa edilir.

Ülkemizdeki
Mevlevihanelerden Bazıları

Mevleviliğin en yaygın olduğu Konya,
Mevlevihane bakımından da en kapsamlı
yerlerdendir. Ayrıca İstanbul, ülkemizde
en çok Mevlevihane’nin olduğu şehir
olarak bilinmektedir. Bu illerin yanı sıra
Türkiye’de birçok ilde Mevlevihanelere
rastlamak mümkündür.
Geçtiğimiz dönemden bugüne bazıları
ayakta kalmış, bazıları ise farklı nedenlerle
ortadan kalkmıştır. Ancak döneminde
yüksek sayıda, Mevlevi fikrini benimseyen
tarikatlara hizmet için açılmışlardır.
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Ermenek Mevlevihane’si

17. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen bir
Mevlevihanedir. 1990 yılında yıkılmış,
yerine cami inşa edilmiştir.

Şems-i Tebrizi Zaviyesi

15. yy. Karaman devrine denk gelen bir
yapıdır. Şuan bu Mevlevihane de cami
olarak kullanılmaktadır.

Cemel Ali Dede Zaviyesi

Üsküdar Mevlevihane’si

Günümüzdeki şeklini II. Mahmut
zamanında 1834 - 35 yılında almıştır.
Mevlevihane dernek ve cami olarak
kullanılmıştır.

Yenikapı Mevlevihane’si

1597 yıllarında Yeniçeri katibi, Malkoç
Mehmed Efendi tarafından kurulduğu
bilinmektedir.

13. yy. Cemel Ali Dede tarafından
yapılmış, halen içinde türbesi bulunan,
çinilerle bezeli bir yapıdır. Konya,
Meram ilçesinde bulunur. Mevlana’nın
lalası olarak bilinen Cemel Ali Dede,
buradadır. Günümüzde cami olarak
kullanılmaktadır.

Beşiktaş Bahariye
Mevlevihane’si

Ateşbaz-ı Veli Zaviyesi

Kasımpaşa Mevlevihane’si

Meram ilçesinde bulunan, Hz.
Mevlana’nın aşçısı olarak bilinen
İzzetoğlu Şemseddin Yusuf tarafından
yapıldığı bilinmektedir.

Fahrunnisa Zaviyesi

Konya’nın Karatay ilçesinde bulunan,
günümüze kadar hamuşan, mescid ve
semahanesi gelebilmiş yapıdır. 14 ya da
15. yüzyılda yaşadığı düşünülen Mevlevi
bir hatuna ait olduğu söylenir.

Galata Mevlevihane’si

II. Beyazıt devrinde İskender
Paşa’nın av çiftliğinde 1491 yılında
kurulmuştur. Günümüzde müze olarak
kullanılmaktadır.

1622’de Ohrili Hüseyin Paşa tarafından
kurulmuştur. Ancak zaman içinde
yıkılmıştır ve günümüze maalesef
ulaşamamıştır.

1631 Sururi Abdi Dede Efendi tarafından
kurulmuştur. Cumhuriyet döneminde
mülkiyeti vakıflara, 1946’da Sururi
İlkokulu inşa edilmiş, 1979’da çıkan
yangınla maalesef yok olmuştur.

Afyon Mevlevihane’si

13. yüzyılda kurulan “Afyon
Mevlevihane’si” Hazreti Mevlana
Celaleddin-i Rumi’nin torunlarından olan
“Sultan Divânî” tarafından kurulmuş ilk
Mevlevihane’dir. Selçuklu ve Osmanlı
döneminde Konya’dan sonra en önemli
Mevlevihanelerin başında gelmiştir. Son
olarak bir yangın sonucu harap olmuştur.
Binanın günümüzdeki halinin yapımı II.
Abdülhamit’in yardımı
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Ankara Mevlevihanesi

Galata Mevlevihanesi

ile 1908 yılında oluşturulmuştur.
Mevlevihane, günümüzde cami olarak
kullanılmaktadır.

Ankara Mevlevihane’si

İlk olarak; Mevlevihane cami ile
birlikte 1566’da inşa edilmiştir. Mimar
Sinan’a atfedilen Cenabı Ahmet Paşa
Camii günümüzde halen ayakta ve
kullanımdadır.

Antalya Mevlevihane’si

14. yüzyılda tekke beylerinden
Zincirkıran Mehmed Bey tarafından
Mevlevihane’ye dönüştürülmüştür.
Günümüzde ise sanat galerisi olarak
kullanılmaktadır.

Bursa Mevlevihane’si

1615 yılında Ahmed Cununi Dede
tarafından yapılmıştır. Pınarbaşı
Mahallesi’nde yer almakta idi. 1953’te
zamana yenik düşerek yıkılmıştır.

Gelibolu Mevlevihane’si

1621 senesinden önce Ağazade
Mehmed Hakiki Dede tarafından
kurulmuştur. Hamzaköy’de, aslına
uygun olarak restore edilerek ayakta
tutulmuştur.

Çankırı Mevlevihane’si

13. yy. Selçuklu dönemi yapısını içine
alan Mevlevihane’den günümüze
şifahane ve mescit bölümü gelebilmiştir.
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Çorum Mevlevihane’si

Şehir merkezinde Azap Ahmed
Mahallesinde bulunmaktadır. Çorum
Mevlevihane’si, Selçuklu devrinde
kurulmuş olmakla birlikte hakkındaki
bilinen en eski kayıt 1576 tarihine
aittir. 1878 yılında Mehmed İzzet Dede
tarafından güncel hali ile korunmuştur.
Semahane ve türbe kısmı 1946 yılında
satılmıştır. 1994 yılında bir hayırsever
tarafından satın alınan Mevlevihane
1995 yılında aslına göre restore
edilerek, günümüzde cami olarak
kullanılmaktadır.

Edirne Mevlevihane’si

Sultan II. Murat tarafından Muradiye
Camii ile birlikte 1435 yılında yapılmıştır.

Eskişehir Mevlevihane’si

Gazi Melek Mustafa Paşa tarafından 1571
tarihinde yaptırılmıştır.

Gaziantep Mevlevihane’si

1638 yılında Sancak Beyi Türkmen
Mustafa bin Yusuf tarafından
kurulmuştur. Vakıflar Genel Müdürlüğü
tarafından onarılan Mevlevi tekkesi, vakıf
eserlerinin sergilendiği ve Mevlevilik
kültürünün yansıtıldığı bir müze olarak
kullanılmaktadır.

İzmir-Tire Mevlevihane’si
Yeşil İmaret Camii çevresinde 1333
yılında kurulduğu bilinmektedir.
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Üsküdar Mevlevihanesi

Gelibolu Mevlevihanesi

Kayseri Mevlevihane’si

Yapım yılı bilinmemekle birlikte,
tekkelerin kapatılması kanunundan
sonra arsa haline getirilmiştir.

Karaman Mevlevihane’si

Karaman şehir merkezindedir. Ak
Tekke Camii içindeki türbe semahane
bölümüyle bir Mevlevihane olarak
kullanılmıştır. Günümüzde cami olarak
kullanılmaktadır.

Kastamonu Mevlevihane’si

Mevlevihane’nin kurucusu Çandarlı
Süleyman Paşa'dır. Günümüzde yapıdan
geriye hamam ve hamama bitişik eski bir
bina kalmıştır.

Yenikapı Mevlevihanesi

Muğla - Marmaris
Mevlevihane’si

Yapım tarihi tam olarak bilinmemektedir.
16. yüzyılda kurulup II. Mahmud
zamanında son şeklini aldığı kabul
görür. Mevlevihane’ye ait su kuyusu ve
hazirenin bir kısmı halen durmaktadır.

Manisa Mevlevihane’si

1368 yılında İshak Bey tarafından
yaptırılarak, hizmete açılmıştır. Manisa
Mevlevihane’si aynı zamanda bir
asitanedir. Mevlevihane 1995 yılında
Celal Bayar Üniversitesi'ne devredilmiştir.
Restorasyonu tamamlanarak bugünkü
şeklini almıştır.

Kilis Mevlevihane’si

Niğde Mevlevihane’si

Mevlevihane’nin kuruluş tarihi
bilinmemektedir. Bugüne sadece
semahanesi ulaşabilmiştir. Mescit olarak
kullanılmaktadır.

Ulu Arif Çelebi zamanında 14. yüzyılda
kurulmuştur. Zaviyenin ana binasının bir
kısmı kaybolmuştur. Mezarlık, Kemal-i
Ümmi türbesi vakıflarca restore edilerek,
günümüze kadar gelmiştir.

Kütahya Mevlevihane’si

Niğde - Bor Mevlevihane’si

Beylikler bölgesinde kurulan ve bilinen
ilk Mevlevihane’dir. Günümüzde cami
olarak hizmet vermektedir.

Muğla Mevlevihane’si

1453-57 yıllarında kurulduğu
bilinmektedir. Şu an bulunan semahane
1848 yılında yaptırılmıştır. Günümüzde
orijinal durumunu hala korumaktadır.

Bor Mevlevihane’si tamamen ortadan
kalkmış yapıda yalnızca kitabesi
günümüze ulaşmıştır.

Tokat Mevlevihane’si

1638 yılında Muslu Ağa tarafından
yapılmıştır. Restorasyon sonrasında,
Mevlevihane Vakıf Müzesi olarak,
Osmanlı Konak Müzesi şeklinde
kullanılmaya başlanmıştır.
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Uzaktan
Eğitim ve
Sonuçları
Uzaktan

eğitim kısaca; öğrenci,
öğretmen ve öğretim
materyallerinin farklı
yerlerde iletişim
teknolojileri aracılığıyla
birleştirildiği kurumsal bir
öğrenme etkinliği olarak
tanımlanabilir.
Web tabanlı uzaktan
eğitim, öğrencileri ve
eğitmenleri sanal sınıflarda
bir araya getirerek
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geçirdikleri zaman ve
mekândan bağımsız olarak
internet teknolojisinin
olanaklarından
yararlanarak eğitim
materyallerine erişim
sağlar. Örgün eğitimde
bulunmayan bazı
avantajlar arasında,
öğrencinin istediği kadar
dersleri tekrar edebilmesi
ve tüm ders materyallerine
her an erişebilmesi
bulunmaktadır.
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Uzaktan
Öğrenmenin
Avantajları
Daha fazla esneklik
Uzaktan eğitim programları
ile öğrenciler bilgisayar ve
internet bağlantısı kullanarak
istedikleri dersleri her
yerden takip edebilir ve
tamamlayabilirler. Uzaktan
eğitime kaydolanların daha
büyük bir yüzdesi aslında
çalışan kişilerdir. Uzaktan
eğitim, bu tür öğrencilerin
zaten yoğun olan
programlarına müdahale
etmeden çalışmak için uygun
zaman bulmalarını sağlar.
Kişi işten sonra, gece yarısı
veya hafta sonları çalışabilir.
Öğrenim materyalleri ve
öğretim aslında herhangi bir
zamanda çevrimiçi olarak
elde edilebilir. Böylece
çalışan öğrenciler kazandıkça
öğrenebilirler.

Önemli Maliyet Tasarrufları
Çevrimiçi temelli eğitim
programlarının maliyeti,
tuğla ve harç kurumlarında
sunulanlara kıyasla genellikle
daha düşüktür. Çevrimiçi
bir kurs veya programın
üstlenilmesi, işe gidip
gelme, bir daire kiralama
ve / veya yemek planları
alma ile ilgili maliyetleri de
ortadan kaldırır. Bu, uzaktan
eğitimin hem öğrenciler
hem de ebeveynler için
ekonomik olarak uygun bir
seçenek olduğu anlamına
gelir. Evden bir kursa devam
etmenin rahatlığının yanı sıra,
öğrenciler çalışmalarından
daha fazla tasarruf etmek için
mükemmel bir fırsata sahip
olacaklar.

Rahat Öğrenme
Çalışan sınıf öğrencilerinin
çoğu için sınıfa geri dönmek
oldukça korkutucu. Belirli bir
konu hakkında zor bir kavram
hakkında sorular sormak
da utangaç öğrenciler için
utanç verici olabilir. Ancak
uzaktan eğitimde durum
böyle değil. Disiplinli ve
kendi kendini motive eden
bir öğrenci kendi hızında
öğrenebilir. Çevrimiçi eğitim,
öğrencilere bilgi vermek
için öğreticilerin, e-Öğrenim
materyallerinin ve video
konferans sınıf oturumlarının
kullanımını birleştirir. Bu,
farklı yeteneklere sahip
öğrencilerin kursu çok
detaylı anlama fırsatına sahip
olabileceği anlamına gelir.
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Uzaktan
Öğrenmenin
Dezavantajları
Sosyal Etkileşim Eksikliği
Bir tuğla ve harç kurumunda
öğrenmek, öğrencilere farklı
konumlardan insanlarla
kişisel düzeyde tanışma ve
etkileşim kurma fırsatı sunar.
Uzaktan eğitim, öğrencileri
yalnızca çevrimiçi olarak
sunulan sınıflar ve öğrenim
materyalleri ile sınırlar.
Öğrenciler sohbet odaları,
tartışma panoları, e-postalar
ve / veya video konferans
yazılımları aracılığıyla
etkileşime girebilse de,
deneyim geleneksel bir
kampüs deneyimiyle
karşılaştırılamaz.
Yüksek Dikkat Çekme Şansı
Eğitmenlerle ve diğer
öğrencilerle yüz yüze
etkileşim olmadan, çevrimiçi
bir programa kaydolanlar,
ders çalışmalarını ve
ödevlerini takip etmekte
zorlanabilir. Bunun nedeni,
bekleyen ödevler ve/veya
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son tarihler hakkında sürekli
hatırlatıcı olmamasıdır.
Bir kursu başarıyla
tamamlayabilmek için sadece
kişinin kendi kendini motive
etmesi ve odaklanması
gerekir. Bu nedenle uzaktan
eğitim, işleri ertelemeye
devam eden veya son teslim
tarihlerine bağlı kalamayan
öğrenciler için iyi bir seçenek
olamaz.
Karmaşık Teknoloji
Bir uzaktan eğitim programına
kaydolmak isteyen herhangi
bir öğrencinin, bilgisayar, web
kamerası ve sabit internet
bağlantısı dâhil olmak üzere
bir dizi ekipmana yatırım
yapması gerekir. İnternet
üzerinden eğitim verildiği
için öğrenciler ve eğitmenler
arasında kesinlikle fiziksel
temas yoktur. Teknolojiye
olan bu aşırı bağımlılık,
uzaktan eğitim için önemli bir
dezavantajdır. Herhangi bir

yazılım veya donanım arızası
durumunda, sınıf oturumu
durur, bu da öğrenme sürecini
kesintiye uğratabilir. Dahası,
uzaktan eğitimde kullanılan
teknolojinin karmaşık yapısı,
çevrimiçi eğitimi yalnızca
bilgisayar ve teknoloji
meraklısı öğrencilerle
sınırlamaktadır.
Çevrimiçi Derecelerin Şüpheli
Güvenilirliği
Kolaylığına ve satın alma
imkânı yüksek olmasına
rağmen, kaliteli öğretim
üyelerinin eksikliğinden dolayı
uzaktan eğitim birçokları için
hala en iyi seçenek değildir.
Eğitmenler tamamen nitelikli
ve deneyimli olsalar bile,
çevrimiçi ortamda öğretmeyi
rahat bulamayabilirler. Her
kursun tasarımı ve dağıtımı
büyük ölçüde farklılık gösterir.
Bazen eğitmen, belirli bir
konunun önemsiz ayrıntıları
hakkında konuşmak için
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çok az zaman bulabilir, aksi
takdirde öğrencilerin belirli bir
kavramı daha iyi anlamalarına
yardımcı olmak için önemlidir.
Bu, artı uygun değerlendirme
eksikliği gibi bir dizi diğer
zorluk, uzaktan eğitim
derecelerinin güvenilirliğini
tartışmalı hale getiriyor.

Döneme Ayak Uydurmak
İnsanlar yeni şeylere uyum
sağlamak ve yeni beceriler
öğrenmek zorunda
kalıyor. Bu, hayatın her
alanında yaşadığımız
yepyeni güncellemenin bir
parçası. Dünya, geleneksel
akademisyenlerin onu nasıl
şekillendirdiği ile aynı değil.
İnsanlar modern dünyaya ayak

uydurmak için yeni becerilere
uyum sağlamak ve yeni şeyler
öğrenmek zorunda kalıyor.
İnsanlarla etkileşim şeklimiz ve
yeni şeyler öğrenme şeklimiz
özellikle çok değişti. İnsanların
konfor alanları değişiyor.
Yükseltme yapmamak, zaman
dalgasına geri dönmenize
neden olur.
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Origami
Sanatı
Çocuklarımıza vazgeçmemeyi, pes etmemeyi, düşse de kalkıp, azimle
yoluna devam etmelerini öğretebilmek; her konuda başarılı olduklarını
görebilmek, biz ebeveynlerin en büyük hayalidir.

"

Ebeveynler olarak çocuğumuzun
her zaman başarılı olmasını arzu
ederiz. Bunu da bazen tüm kararları
onun adına alarak, kimi zaman
özgür bırakarak veya görmezden
gelerek; olmadı, azarlamak suretiyle
sağlamaya çalışırız.
Elbette her çocuğun eğitilmeye
ihtiyacı vardır. Bu eğitim,
okulda öğretmenleri tarafından
gerçekleştirilirken evde
de ebeveynleri tarafından
yapılmaktadır. Daima eğitimleri
sırasında çocuklarımıza gereken
desteği ve saygıyı gösterebilmemiz
gerekir.
Ebeveynler ara ara kendilerine şu
soruyu yöneltmelidir. “Acaba onları
çok mu zorluyoruz ya da onlarla ilgili
gerçek dışı beklentilerimiz mi var?”
Son yıllarda, çocuklarımızın
yaşadığı gerek fiziksel gerek sosyal
ve gerekse ruhsal problemlerin
bir kısmı eğitim sistemimizden,
bir kısmı da ne yazık ki, biz
ebeveynlerin zorlayıcı hırslarından
kaynaklanıyor. Genellikle
çocuklara kendi isteklerini,
yeteneklerini, yaratıcılıklarını ortaya
koyabilmelerine izin verilmiyor.
Çocuklarımızın hayalimizde

92

"

oluşturduğumuz kalıptan çıkmış
gibi, mükemmel ve ideal olmasını
istiyoruz.
Peki, mükemmel ve başarılı olması
onun mutlu olduğunu gösterir mi?

kimisi daha hareketli olup spora,
dansa ve müziğe ilgi duyabilir.
Önemli olan bunun aileler
tarafından fark edilerek çocuğun o
yönde desteklenmesidir.

Çocukların yaşama dair gerekli bilgi,
beceri ve anlayışları elde ettikleri,
kişiliklerini geliştirdikleri ilk eğitim
kurumu aile ortamıdır demiştik.
Bu kurumun öğretmenleri olan
ebeveynler, uygulamış oldukları
tutum ile ilk ve en önemli şekli
verirler çocuklarına. Bir anlamda
çocuklarının kaderlerini belirlerler.
İdeal ebeveynlerin çocuklarına
verebileceği en büyük armağan
çocuğuna özgür iradesiyle seçim
şansını tanımasıdır. Çocuk ancak
bu sayede eylemlerini, arzu, istek
veya yeteneklerine göre belirleme
gücüne sahip olduğunu hisseder
dolayısıyla da mutlu olur.
Her çocuk her alanda iyi olamaz.
Bebeklik döneminden çocukluk
dönemine geçen gelişim süreçlerini
ebeveynlerin çok dikkatli bir
şekilde takip etmesi ve çocuklarının
yeteneklerini fark edebilmek için
öncelikle onları çok iyi tanımaları
gerekir. Her çocuğun ilgi duyduğu
alan, birbirinden çok farklıdır. Kimi
çocuk resim yapmayı severken

Şu hususu göz ardı etmeyelim,
başarı, çocuğun güçlü ve iyi olduğu
yönlerini bulup geliştirilmesine
bağlıdır. Bu da eğitim, odaklanma,
sabır, azim ve kararlılıkla olabilir.
Origami sanatı da, uygulandığında,
çocuk veya yetişkin olsun, kendi
becerilerini ortaya çıkarabilmenin,
kendini tanımanın, özgüven
kazanmanın bir yöntemi
olabilmektedir. Bireyin fiziksel ve
ruhsal olarak kendini geliştirmesine,
iyileştirmesine fayda sağlar, hayal
gücü ve yaratıcılığı gelişir. Özgüveni
arttığı için, endişe ve korkularını
yenmeyi başarır, fiziksel becerileri
gelişir, iletişim yetenekleri artar,
stresi azalır, farklı bakış açıları
kazanmasını sağlar.
En önemlisi sabrı, hassasiyeti ve
dikkatli olmayı onlara öğreterek,
onların yaratıcılıklarının ortaya
çıkmasını sağlar.
Başarılı ve mutlu çocuklar
yetiştirebilmemiz, düştüklerinde
yeniden kalkmayı öğretebilmemiz
dileğiyle…

Çizimdeki
kesik
çizgiden
katlayın

2

4

1
Kare kağıdı
çizimdeki kesik
çizgilerden
katlayın ve açın.

3

Köşe Yazısı

Origami Çam Ağacı
Figürü yapımı

Çam ağacının
en üst
parçasını
tamamlamış
oldunuz.

Bu parçadan toplam
3 adet yapalım

5

En üst parça

6

Ortadaki parça

En alttaki parça

Not:

En üstteki parça için kullandığınız
kağıt alttaki iki parça için
kullandığınızdan daha küçük olmalı.

Çam ağaçı figürünü
hayal gücünüzle
süsleyin.

Gökçen Atamgüç

İstanbul Oyuncak Müzesi
Origami Sanat Eğitmeni

www.gokcenatamguc.com
iletisim@gokcenatamguc.com
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Tarifler

Çocuklarda sağlıklı beslenme hem
büyüme ve gelişim hem de bağışıklığın
artırılması ve kronik hastalıklardan
korunma için önemlidir. Vücuda gerekli
olan besin ögeleri zamanında ve
yeterince alınmadığında büyüme ve
gelişmeyi etkilemekte, hastalıklara karşı
direnci azaltarak, zor ve uzun süreçli bir
tedavi gerektirmektedir.
Annenin gebelik döneminde
tükettiği besinlerin çocuğun ileride
tüketeceği besinleri belirlediğini
biliyoruz. Ortalama 21. haftada tat
almaya başlayan bebeğin damak tadı,
annenin yediklerinin amniyotik sıvıya
karışmasıyla oluşmaya başlıyor. Böylece
bebek doğduktan sonra anne karnında
karşılaştığı besini ayırt edebiliyor. Yani
bir nevi anne bebeğini yiyecek türlerine
hazırlamış oluyor.
Çocuklar yiyecekler konusunda son
derece seçicidirler ve severek yedikleri
besinler oldukça sınırlıdır. Bazı
besinlerden hoşlanmayabilirler. Hatta
okul öncesi dönemde sadece makarna,
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pilav yiyerek tek tip beslendiklerini pek
çoğumuz yaşayarak gözlemlemişizdir.
Israr edildiğinde veya yiyebileceğinden
fazla miktarda yiyecek sunulduğunda
anlaşmazlık yaşanması kaçınılmazdır.
Ufak bir ayrıntı gibi görünse de, yedikleri
için seçme hakkı sunmanın kendi
kararlarını verebilen bir birey olmasında
önemli rolünün olduğu unutulmamalı,
besin tercihlerine saygı duymalı, yerine
eşdeğer besin konulmalıdır.
Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının temeli
çocuklukta atılır ve çocukların yemek
seçmeleri genelde model aldıkları
kişilerin yemek seçimleriyle ilgilidir.
Yapılan araştırmalara göre yemek
seçmenin %46, yemek reddinin ise
%58 oranında genetik kaynaklı olduğu
tespit edilmiş. Yediklerimiz konusunda
tutarlı davranmak ve model olmak,
yiyeceklerin faydalarından bahsetmek
ve yemeği savaşa çevirmeden huzurlu
bir ortamda ailece sofraya oturmak
güzel alışkanlıkların oluşması için
önemlidir.

Tarifler

Sağlıklı çocuk beslenmesi deyince
akla gelen besin gruplarından
biri sebzelerdir. Çocukların büyük
bir çoğunluğu sebze yemekten
hoşlanmazlar. Sebze yememe
nedenlerinin başında sebzenin tadı,
kokusu ve hiç yememiş olmaları gelir.
Bu sebeple yanında sebzeler hakkında
konuşurken olumlu konuşmak, farklı
pişirme teknikleri ve ilginç sunumlarla
cazip hale getirmek isabetli olur.
Ayrıca tadına bakma kuralı her sofrada
uygulanması gereken bir alışkanlığa
dönüştürülebilir. Yiyip yemeyeceğine
karar vermesi damak tadı gelişiminde
önemlidir. Sürekli sofrada yer verilen
yiyeceğin bir süre sonra çocukta tadına
bakma merakı uyandırdığı yapılan
araştırma sonuçları arasında tespit
edilmiştir.
Ülkemizde okul öncesi dönemindeki
çocukların kereviz, enginar, pırasa,
brokoli ve karnabaharı daha az;
salatalık, domates, havuç ve taze
fasulyeyi daha çok tercih ettiği
gözlenmiştir.
Anaokullarında çocukların yemedikleri
sebzelerin onlara sunulmasının sebze
tüketimine etkilerinin incelendiği
bir araştırmada, sebze tüketimini
artırmadığı ama aynı masada yemek
yiyen arkadaşlarının daha fazla sebze
yediğini görmelerinin sebze tüketimini
artırdığı görülmüştür. Bu yüzden evde
yemedikleri sebzeleri birbirlerini model
alarak yiyebildikleri için, akranlarıyla
aynı sofrayı paylaşma imkanı
oluşturulabilir.
Sadece ABD'de son yirmi yılda obez
çocuk sayısının üç katına çıktığı ve bu

durumun belki de ilk kez bir nesilde,
ebeveynlerin yaşam sürelerinin
çocuklarınınkinden daha uzun olmasına
sebep olacağı söyleniyor.
Gelin sebzeyi sevdirmek için
yapabileceklerimize bir göz atalım:
*Hazırladığımız yemeğin görselliğine
önem vermek
*Birlikte sebze yetiştirmek (balkonda
saksıda bile olur)
*Sebzelerle oyun oynamak
(Bingo gibi oyunlar, bezelyenin
tanelerini sayma, yerken kırt kırt ses
çıkarma, iskelet adam yapma)
*Sebzeyi, sevdiği yiyeceklerle birlikte
sunmak
*İlla da pişmiş yiyecek diye diretmemek,
çiğ de denemesine fırsat vermek
*Önce tadına bakmasını sağlamak
*Atıştırmalık olarak sık sık gözünün
önünde bulundurmak
*Baharat veya soslarla çeşnilendirmek
*Kararlı olmak ve
*Denemekten vazgeçmemek.
Bu ay ki tariflerimi sadece karnı değil,
ruhu da doymuş sağlıklı nesillere,
sevgiyle gönderiyorum.
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BROKOLİ
KÖFTESİ

Malzemeler
• 4-5 parça brokoli
• 2 adet havuç
• 1 adet yumurta
• 1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
• 3 yemek kaşığı tam buğday unu
• 1 çay kaşığı tuz
• Az kimyon, karabiber, toz kırmızı biber
Yapılışı
Brokoli ve havuç haşlanır.
Tüm malzemeler rondodan geçirilir.
Kaşıkla yağlı kağıda alınarak 180
C'de 20 dk. pişirilir.
Yoğurtla servis edilir.
Afiyet olsun.

KARNABAHAR
CİPSİ

Malzemeler
• 1 küçük boy karnabahar
• 1 yumurta
• 1/2 su bardağı süt
• 3 yemek kaşığı un
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 1/2 çay kaşığı kimyon, karabiber, toz
kırmızı biber
• 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
• 1 su bardağı galeta unu
Yapılışı
Yıkanıp ayıklanan karnabahar suda
veya buharda haşlanır.
Derin bir kapta yumurta, tuz, un ve süt
sırayla eklenerek çırpılır.
Suyu süzülen karnabaharlara eklenerek iyice karıştırılır.
Ayrı bir kapta galeta unu ve peynir
rendesi karıştırılır.
Karnabaharlar galeta unlu karışıma
bulanarak yağlı kağıda alınır.
Önceden ısıtılmış 180 C fırında kızarana kadar pişirilir.
Afiyet olsun.
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