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Değerli Çekmeköy2023 Okurları,
Her sayımızda, sanatın birleştirici imkânlarını kullanarak 
farklı konu başlıklarıyla karşınızda oluyoruz. Bu sayede 
her sayı bizim için bir tazeleniş ve yeni şeyler söylemek 
için fırsat oluyor. Bizler biliyoruz ki yeni şeyler ortaya 
koymadığımız, özgün içerikler oluşturmadığımız anlar 
bize ait değildir. 
Mart sayımızla yeniden sizlerin karşısındayız. Mart 
ayı baharın habercisi. Zor bir yılı geride bıraktığımız 
şu günlerde, baharın habercisi olan bu ayla birlikte 
tabiat yeniden yeşil örtüsüne bürünecek. Yeşilin en 
güzel tonlarına sahip olan Çekmeköy’ümüz doğayı 
ve doğaseverleri bahar mevsiminin gelişiyle birlikte 
kucaklayacak. Her köşesinde çocukların özgürce koştuğu, 
ailelerin huzur içinde doğa ile buluştuğu ilçemize bahar 
ayı bizlere yeniden yaşam enerjisi verecek. 

Sevgili Okurlar
Bu ayın baharın müjdecisi olmasının yanında milletimiz 
için ayrı bir önemi daha vardır. O da 18 Mart Çanakkale 
Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’dür. Her milletin bir var 
olma savaşı vardır. Bir küçük hamle, çelik gibi sağlam 
irade, arkasına bakmadan düşmana karşı verilen 
mücadele ve bunları Allah’a mutlak teslimiyet ile yapan 
aziz şehitlerimiz bu milletin kaderini belirlemiştir. 
Memleketin her köşesi düşman tarafından abluka altına 
alınmıştı. Anadolu topraklarında yüzlerce yıldır ilmek 
ilmek örülmüş medeniyetimiz, var olma savaşı veriyordu. 
Vatanın bütün yükü genç nesillerin omuzlarındaydı. Zira 
savaşacak bir tek onlar kalmıştı. Yıl 1915, yani bundan tam 
106 yıl öncesi. Ve yer Çanakkale’dir. Bütün milletin kaderi 
burada belirlenecektir. Burada arkaya bakmak, geriye 
dönme beklentisi yoktur. Çünkü Çanakkale geçilirse 
geriye dönebileceği bir vatanı olmayacaktır. 
İşte orada vatan için mücadele eden gençlere milli şairimiz 
Mehmet Akif şöyle seslenir;

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker 
Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.
 Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? 
Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.

2021 Çanakkale Zaferi’nin 106. yılı. Bu zaferi idrak 
edebilmemizi umuyorum. Çanakkale ruhunu diri 
tutmamız dileğiyle.

Ahmet POYRAZ
Belediye Başkanı
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TEKNOLOJİ ÇAĞINDA BİLGİ İŞLEMEK

Mart sayımızla zihin dünyanıza 75. kez misafir oluyoruz. 
Beğenileriniz, kültür sanat alanındaki talepleriniz ve 
yaşadığımız kente ait duyarlılıklarınız bizim için çok önemli. 
Bu nedenle hayatın getirdiklerinden, kitapların dünyasından, 
ülkemizde ve dünyada yaşanan sosyal, kültürel ve teknolojik 
olaylardan bilgiler toplayıp bir dergi halinde size sunmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. 

Bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu bir çağda, teknoloji 
çağındayız. Bilgiye ulaşmanın yöntemlerinin yanı sıra artık 
bilgiyi kullanmanın ve işlemenin de yöntemleri değişti. 
Bu çağda bir bilgiyi salt bilmek, ezberlemek hiçbir anlam 
ifade etmez hale geldi. Yığınla ansiklopedik bilgiyi sadece 
öğrenmek artık sadece zaman kaybı gibi görülmektedir. 
Dünden bugüne insanlığın ürettiği bilgiyi alıp çağın 
şartlarına göre yeniden işlemek gerekmektedir. Akademik ya 
da düşünsel konular bugün farklı ellerde, farklı yöntemlerle 
insanlığın hizmetine sunulmaktadır. Biz de her sayımız için 
hazırladığımız ham ya da işlenmiş bilgilerin daha fazla nasıl 
fayda sağlayabileceği konusunda hazırlıklar yapıyoruz. 
Neticesinde bu bilgiler demetinden en uygun olanları seçip, 
hazırlayıp sizlere sunuyoruz. Ve takdiri size bırakıyoruz.

Mart, tarihte birçok önemli olayın yaşandığı aydır. Mart 
ayında Çanakkale Zaferi, Yeşilay haftası, Dünya Kadınlar 
Günü, Kütüphaneler Haftası, Dünya Tiyatro Günü gibi önemli 
gün ve haftaların yanı sıra Berat ve Miraç kandili gibi iki de 
önemli gece kutlanacaktır.

Bu vesileyle Çanakkale Zaferimizin kutlu olmasını diliyoruz. 
Berat ve Miraç kandillerinizi şimdiden tebrik ediyoruz.
Sizleri birbirinden değerli yazarlarımızın kıymetli yazılarıyla 
baş başa bırakıyoruz.
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cemreler
Cemre, ilkbaharı başlatan, sıcakların 

artacağının habercisi ve çiçeklerin 
tekrar açacağını duyuran güzel anların 
adıdır. Önce havayı, sonra suyu ve derken 
toprağı ısıtan bu tabiat harikası olaylar, 
içimizi de ısıtıyor değil mi? 

Toprak ananın ısınmasıyla bereket 
de katmer katmer artıyor. Bereketin 
ve bolluğun artmasıyla coşan toprak 
insanlarımız, cemrelerin düşmesini 
türlü ritüellerle adeta kutluyor. Kimi; 
cemre düştüğü gün ateşteki külleri karın 
üstüne savururken, kimi de, yine kar 
üstüne kurutulmuş çiçekler serpeliyor ve 
yeşermesini bekliyor. Bu ritüellerle beraber, 
hikâyeler de anlatılıyor dilden dile... Cemre; 
bir hikâyede toprağa âşık güzel bir kız 
oluyor, nazlanıyor; hemen gelemiyor, önce 
havaya doğru yöneliyor. Sonra bir adım 
daha atıyor aşığı için ve hasretle yanan 
gönlünü su ile ferahlatıyor. Ve vuslat anında 
toprağına, aşığına ulaşıyor, hasret bitiyor... 
Başka bir hikayede yine âşık olunan 

toprak anadır, ancak ona ulaşmak için iki 
yiğit rüzgar cenk ederler. Hangi cemre 
galip gelirse o senenin kışı, galip gelen 
cengâverin karakterine göre şekil alıyor. 
Rüzgâr sert ise kış sert ve çetin geçiyor. 
Ancak ılıman bir rüzgâr galip geldiyse; 
o sene kış daha yumuşak geçiyor. Daha 
neler, neler... Bizim toprak insanımızın hayal 
gücünün zenginliğini görüyor musunuz? 

Geçtiğimiz günlerde son yılların en müthiş 
kar keyfini yaşadıktan sonra cemrelerin 
teker teker düşmesiyle, artık iyice bahara 
merhaba diyoruz. Çeşmelerden akan 
sularımız demir gibi akmayı bırakacağa 
benziyor. Toprağa düşmesiyle onu iyice 
bereketlendiren ve insanın yüzünü 
güldüren cemreler, tazeliği çağrıştırıyor. 
Güzel şeylerin başlangıcı, zorlukların 
bitişi bir bakıma... Yedişer gün arayla 
birinci, ikinci ve üçüncü cemrenin düşüşü 
yukarıdan aşağıya doğru yolculuğunun 
son bulması ile biz insanlara; görmesini 
bildikten, bu ince manayı çözdükten sonra 

düşmüşken
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içimizdeki kasvetten kurtulmayı öğretiyor. 
Mutluluğu hatırlatıyor. Kimimize isim bile 
olan bu tabiat olayı, baharın ayak sesleri 
oluyor. Artık soğuklar bitmiş, bulutlar 
dağılmıştır. Ağaçlarda rengârenk çiçeklerin 
açma vaktidir artık.

Turgut Uyar da cemrenin düşüşünü 
gönlüne yaptırarak “Sanki rahat bir 
toprakmışım da, içime bir cemre düşmüş 
gibi ısındım” diyerek hareketi ve güzelliği 
cemre ile anlatmıştır.

Özellikle Divan Edebiyatında önemli ve 
Cemreviyye adı ile yer edinen cemre 
zamanları için Nedim de şöyle diyor: 

“Cemreler her sene ta birbirinin ardınca
Nevbahar erdiği müjdeyle gülistana gelir.”

Hep bir müjdeci sıfatını taşıyan cemreler, 
umut ve tebessüm barındırıyor. Aşkın 
kalpte hissedildiği anda kalbin etkilenişi 
cemre düşmesi olarak isim alıyor. Yaklaşan 
bir mutlu haber önce cemresiyle konu olup, 
sonrasında gerçekleşiyor adeta... Cemreyle 
açan çiçekler taç yapılıyor anaların 
başlarına ve yine bir kalp sevgiyle çarpıyor 
aşkının cemresiyle...

Birinci düşüşü havaya oluyor; aslında bu 
düşüş umudu serpiyor yüreklere, ikinci 
düşüşü suya oluyor; hasretle bekleyen 
âşıkların özlemini anlatıyor. Son olarak 
toprağa düşerek vuslatın muhteşemliğini, 
sevincini anlatıyor insanoğluna... 

Cemre; Mevlana’nın bakışı ile aşka 
hazırlıktır. “Aşk-ı zikretmek için; söz dudağa 
gelmeden önce, cemre gibi yüreğe 
düşmelidir” demesi gibi cemre, tüm 
başlangıçlara bir hazırlıktır. 

Kavganın son bulması misali huzur getiren 
mutluluklar gibidir. Sanki uzun zamandır 
beklenen kapalı kapıların önce tıkırdayarak 
açılması, sonra yavaş yavaş aralanması 
ve derken ardına kadar açılıp, bir huzur 
dünyasına buyur etmesidir. Bakmayı 
bilene, bakıp da görebilene türlü nasihatler 
barındırır. Her şeyin birdenbire olmadığını, 
olması için bazı şartların ve belirli bir 
zamanın geçmesi gerektiğini tabiat, bize 
cemrenin düşüşü ile haykırıyor. Açan 
tomurcuklarıyla gülümsüyor. Ancak, biz 
insanoğlu yaşadığı hengâmenin baskısıyla 
nice ince esasları atlıyor, olumsuzlukları 
düzelteyim derken, yaşanılan olumlu 
şeyleri göremiyor ve atlıyoruz. 

Tabiat bu faaliyetini tamamlamışken, 
cemrelerin toprağa düştüğü ayda iken, 
gönüllerimize de düşsün cemreler. Kin, 
nefret, isyan duygularının verdiği kasvet, 
düşen cemrelerle yerini sevgiye, saygıya ve 
barışa bıraksın.

Gelin, bu ayla düşüşü tamamlanan cemre 
misali önce umutla bakalım geleceğe, 
sonra affediciliğimizle yaşanan kötü olayları 
unutup, kötülük yapanları affedelim. 
Vuslata ermişçesine bir kere yaşanan bu 
hayatı doyasıya yaşayalım. 

Gönül Demet
Instagram:@gonul.gozuyle
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ZAMANE
ÇOCUKLARI

Zaman denen araçla bir yolculuktayız 
aslında. 

Hayat yolculuğu... Kimileri için belirsiz 
duraklarda yolculuk mecburi bitiyor, 
kimilerinin ise yolculuğu yeni başlıyor. 
Nereye, kiminle, ne zamana kadar? 
Bilmeden…  Sadece yaşamak için yol 
alıyoruz. Nasıl yaşayacağımızı, bizleri 
neler beklediğini kestiremeden...

Akıp giden bu zamanda değişen, 
yenilenen o kadar çok şey var ki... Bazen 
ayak uydurmak, zamanı takip etmek 
zor oluyor. Hayat meşgalesi diye ifade 
ettiğimiz uğraşlarla zamanın nasıl 
geçtiğini anlayamıyoruz. Geçinme 
kaygısı, yaşama sevinci, evladını en 
iyi koşullarda yetiştirme telaşı gibi 
birçok hedef için çabalıyoruz. Belki de 
ilk önceliğimiz çocuklarımız için en iyi 
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koşullara sahip olma isteğidir. Herkes 
evladının en iyiye sahip olmasını ister ve 
bunun için çalışır, uğraşır.
Zaman dedik ya...

Zaman geçtikçe çıta da her geçen 
gün yükseliyor. Eğitici oyuncak, küçük 
yaşlarda okul ihtiyacı, eğitici kitaplar, 
gezip-görme-deneyimleme isteği, 
giyim kuşam özelliği gibi zamanla 
gelen değişimlerden bazıları olarak 
söyleyebiliriz.

Eskiden ilkokul, okul çağı olarak 
benimsenmişti. 0-6 yaş döneminin 
en aktif öğrenme dönemi olduğu 
görüşünün yaygınlaşması ile birlikte; 
çocukların eskisi gibi parklarda, 
bahçelerde özgürce oynayamaması, 
akran ihtiyacını giderememesi gibi 
birçok sebeple birlikte okul öncesi 
eğitimi önem kazanmış ve eksikliği 
fark edilmiştir. Kadınların da çalışma 
hayatındaki aktifliği, okul öncesi eğitim 
kurumlarının yaygınlaşmasının başka 
bir sebebi olarak düşünülebilir.

Eski zamanlarda çocukların hepsi 
sokakta oynayıp gelişimlerini 
tamamlarken, okul öncesi eğitim 
ihtiyacı doğmamıştı. Fakat şimdi 
çocuklar belli yaşa geldiğinde gerek 
duygusal, gerek sosyal, gerekse bilişsel 
alanda okul öncesi eğitiminin eksikliği 
çok fazla görülmektedir.

İlkokul öncesi çocukların, okul öncesi 
eğitimini almış olmaları grup içinde 
fark edilmektedir. Çocuklarının geride 
kalmasını istemeyen ebeveynler, geçim 
şartlarını zorlasa da çocuklarının okul 
öncesi eğitim kurumlarında eğitim 
almalarını hedeflemektedir.

Dedik ya zamane çocukları...                                                                                                                                 
Eğitim erken yaşta başlıyor, zamanı 
kaliteli ve verimli geçirme zorunluluğu 
hissettiriyor. Çocuklarının doğuştan 
gelen merak ve öğrenme dürtüsünü 
besleyen zamane ebeveynlerinin daha 

bilinçli olduğu kanısındayız.

Çocuğun eğitiminde eskiden sadece 
anne sorumlu iken, baba geçim için 
çalışma pozisyonundaydı. Ama şimdiki 
zamanda çocuğun eğitimini hem anne 
hem de baba takip edip çalışma ve 
geçinme ihtiyacı ailenin ortak telaşı 
haline gelmiştir. Çocuğun eğitiminde 
anne kadar babanın da aktif rol alması 
aynı zamanda çocuğun gelişimini 
olumlu yönde etkilemektedir.

Biz ebeveynler daha bilinçlendik, okuduk, 
araştırdık. Gelişimin anne karnında 
başladığını, sağlıklı beslenmenin önemini, 
0-6 yaş döneminde geçirilen vaktin 
kıymetini, okul öncesi eğitiminin önemini 
artık daha iyi anladık, öğrendik.    

O yüzden zamane çocukları; doğuştan 
zeki
doğuştan meraklı
doğuştan istekli
ve her şeyi bilerek doğduklarına 
inanıyoruz.

Sağlıklı, akıllı, zeki 
ve başarılı olmayı 
çocuklarımızdan 
beklemeden önce 
aynaya dönüp 
bakalım ve 
kendimize soralım. 
Onlardan bunları 
beklerken, 
biz neler yaptık? 
Onlara nasıl destek 
olduk?

İşte şimdi tam 
zamanı...
Aynaya bakıp kendin 
ile sohbet 
etmeye ne 
dersin?
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GLÜTENSİZ 
DİYET

GEREKLİ Mİ?
Son yıllarda oldukça 
popülerleşen beslenme 
modellerinden biri de ‘glütensiz 
beslenme.’ 
Kimler glütensiz beslenmeli, 
herkes için gerekli mi, glütensiz 
diyet kilo verdirir mi? İşte 
cevapları :)

Glüten Nedir?
Buğday, çavdar, arpa, yulaf gibi 
tahıllarda bulunan; glütenin 
ve gliadin proteinlerinin 
birleşmesiyle oluşan sert ve 
esnek bir protein yapısıdır. 

Glüten, özellikle ekmek gibi 
ürünlerde kıvam arttırıcı bir rol 
oynadığı için paketli ürünlerin 
birçoğunda kullanılmaktadır.

Glüten Alerjisi / Çölyak 
Hastalığı
Glütenin sağlıklı bireyler için 
bir zararı bulunmamaktadır. 
Fakat glütene intoleransı 
olan kişiler için ciddi sağlık 
sorunları oluşturabilir. Çölyak 
hastalığı olarak adlandırılan 
glüten alerjisi, kişilerde glüten 
tüketimine bağlı olarak 
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bağırsak sorunlarına yol 
açmaktadır. Glüten tüketen 
çölyak hastalarında zamanla 
ince bağırsaklardaki villusların 
(minik çıkıntılar) silinmesiyle 
besin emilimi bozulur ve 
sağlık sorunları ortaya çıkar. 
Hastalarda karın ağrısı, şişkinlik 
ve aralıklı ishal en çok görülen 
belirtilerdir. Çölyak ömür boyu 
süren bir gıda alerjisidir ve tek 
tedavisi glütensiz diyettir. Bu 
yüzden çölyak hastaları için 
glütensiz diyet gereklidir. Bu 
hastaların yemekleri glüten 
bulaşabilecek bir mutfakta 
pişirilmemeli mümkünse ayrı 
bir mutfakta hazırlanmalıdır. 
Yemek hazırlanan araç gereçler 
bulaşı riskine karşı ayrı 
tutulmalıdır.

Glütensiz Diyet 
Zayıflatır mı?
Sağlıklı bireylerin glütensiz 
beslenmesine gerek yoktur. 
Glütensiz diyetler her ne kadar 
popüler olsa da sadece çölyak 
hastalarına önerilir. Glütensiz 
unlar ve glütensiz unla yapılan 
tarifler normal tariflere göre 
daha yüksek kalori içerir. 
Yani kilo vermek isterken bu 
ürünlerle kilo alabilirsiniz. 
Ayrıca glütensiz beslenmede 
birçok besin kısıtlanacağı için 
vitamin mineral eksiklikleri, 
yetersiz lif alımı ve bağırsak 

florasının değişmesi gibi 
sonuçlara neden olabilir. 
Her diyet kişiye özeldir. Kilo 
vermek istiyorsanız herkesin 
uyguladığı sıradan bir diyet 
değil; size, yaşam şeklinize 
ve alışkanlıklarınıza göre 
planlanmış bir beslenme 
programı tercih etmelisiniz.
 

Glütensiz Beslenmesi 
Gereken Bireyler İçin;
Glüten içeren besinler: Buğday, 
arpa, çavdar, bulgur, kuskus, 
irmik, buğday nişastası, bira 
mayası, makarna, unlu gıdalar, 
ketçap, hazır soslar, paketli 
gıdalar… 

Glütensiz beslenmede özellikle 
tahıl grubuna ve paketli 
ürünlere dikkat edilmelidir. 
Glütensiz beslenen kişilerin 
mutlaka etiket okuma 
alışkanlığı kazanması gerekir. 
Paketli ürünlerin büyük 
çoğunluğu glüten içerir. Bu 
yüzden ‘‘glütensiz’’ veya ‘‘glüten 
free’’ ibaresi bulunan ürünler 
tercih edilmelidir. 
Glütensiz besinler: Pirinç, soya, 
chia tohumu, keten tohumu, 
patates, kinoa, meyve ve 
sebzeler, kırmızı ve beyaz et, 
balıklar ve diğer deniz ürünleri, 
süt ve süt ürünleri, kuruyemiş 
çeşitleri. 

Diyetisyen Betül Ceylan
BETÜL CEYLAN Sağlıklı

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

Göğün makyajını çıkardığı zaman büründüğü siyaha hayrandım. En çok 
da ona itiraz eden çillerini severdim. Oysa bize bahşettiği nefes olmasa 
da sevebiliriz göğü. Neden onu sevmek için bir karşılık bekleyelim ki?  

İnsan neden bekler ki?
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Birkaç dönme hareketinden sonra tekrar 
uyuyamayacağımı anlayınca yatağımda doğruldum. 
Daha güneş doğmamıştı. Havanın serinliği yorganın 
dışında duran tek ayağımdan kendini hissettiriyordu. 
İrkilip ayağımı içeri çektim. Biraz ısınmasını bekledim 
kalkmadan önce. 

İnsan her ne yaşarsa yaşasın kafasını yastığa koyup 
uyuyordu ya sabahına her şey siliniyordu, belki 
hafifliyordu, ya da yeniden yaşayabiliyordu hayatı. 
Yeniden sevebiliyor, özlem duyuyor, üzülüyor ve 
hüzünleniyordu. Benim için yenilenmenin ilk adımı olan 
ilkbahar gelmişti. 

Bakış açımızla yaşıyorduk hayatı. Bir konuşmaya 
başladık mı anlıyorduk her şeyin insana özgü olduğunu, 
bizi ayırmadığını. Konuşanlar anlardı dertten de, ya 
anlatmayanlar? Onlar işte kendine en büyük zulmü 
yapanlardı. İnsan zaten en çok kendine zalimdi. 

Dışarı çıktığımda havanın kendine özgü bir yumuşaklığı 
vardı. Sanki sokaklarda yürümüyor uçuyordum. Güne 
başlayışımız da onun elindeydi, günümüzün nasıl 
geçeceği de. Ama yürümek en büyük lütuftu bir de 
düşünmek.

Kaldırım taşlarının arasından sızan o küçücük filizdi 
bizim için umut. Her güne yeni umutlarla başlardık. Kimi 
zaman bir ağaç olur meyve verirdi filiz, kimi zaman da 
varlığıyla bir hengâmeye neden olur uzamasına izin dahi 
verilmeden topraktan koparılırdı. Umuda sarılamayanlar 
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etraflarında görmeye bile tahammül edemezlerdi. 
Sabahın erken saatlerinde içtiği yağmur sularıyla 
birlikte yeniden yeşile bürünmüş ağaçların 
dansından ve kuşların söylediği bir kaç türküden 
başka ses olmazdı. İnsanlar susar, doğa bütün 
bastırma çabalarımıza rağmen sesini duyururdu.
Saat ilerledikçe gök kubbe makyajını yapmaya 
başlıyordu. Çoğu zamanlar maviyi seçse de 
kendinde bir gökkuşağı barındırıyordu. Ne zaman 
kendimi kötü hissetsem göğe baktığım zaman her 
şey son buluyordu.

Göğün makyajını çıkardığı zaman büründüğü 
siyaha hayrandım. En çok da ona itiraz eden 
çillerini severdim. Oysa bize bahşettiği nefes 
olmasa da sevebiliriz göğü. Neden onu sevmek 
için bir karşılık bekleyelim ki?  İnsan neden bekler 
ki?

Bunları düşünürken gökyüzünü, sıra dağların 
arkasından kendini göstermeye başlayan güneşi 
ve yağmur yüklü bulutları inceledim. Sonrasında 
da rutini yerine getirmek için bakışlarımı birkaç 
taşı yerinde olmayan kaldırım taşlarına indirdim.
Yere bakarak yürürdüm her zaman. 

Düşüncelerime insan gözleri dokunsun 
istemezdim. Ama başımı istemeyerek kaldırdım, 
biraz soluklanmak iyi gelirdi aynı sokağın başında. 
Ne olduğunu biliyordum ama yine de bakma 
ihtiyacı duyuyordum. Otobüs son tümseği de 
insanları “Neden bindim ki.” diye düşündürmek 
ister gibi geçti ve hemen başucumdaki durakta 
durdu.  Bir otobüs daha dertsizlerin arasına 
katılmıştı artık. Oysa her otobüs benim de 
içimdeki dertlerimi, tasalarımı, hüzünlerimi ve 
gerçekleşemeyecek hayallerimi aldıktan sonra 
kimsenin bilmediği, kuytu sokaklarda indirebilirdi. 
Bu sayede ikimizde dertlerimizden kurtulabilirdik. 
Ama sorunun büyüklüğü ölçüsünde bir çözüm 
düşünülmeliydi. Yoksa bu düşüncelerim beni 
gülümsetmekten öteye gitmezdi. 

Otobüs duraktan ayrılırken dudağımın kenarında 
küçük bir tebessümle aklım hâlâ ondaydı. En son 
bindiğim otobüs beni küçük bir çocuğun hayal 
dünyasında indirmişti. Bir yanım o dünyaya aitti 
ama yine de duraktan ayrılmayıp diğer otobüsü 
bekliyordum. 
***
Çocukların hayal dünyasında öyle derin 
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düşüncelere dalmıştım ki şakaklarımı ıslatan 
yağmur damlalarını fark etmeme şemsiyesine 
sığınmış koşuşan insanlar eşlik etti. Çantamda 
bir şemsiyem olduğunu bilmeme rağmen 
çıkarmadım. Bereketten kendimi korumak 
yerine ıslanmak istedim. Sırılsıklam olmak... Etrafı 
izlerken şemsiyenin varlığını düşündüm. Neden 
vardı ki? İnsanlar neden ona ihtiyaç duymuştu? 
Kafamın içine doluşan düşünceler sorumu kendim 
cevaplamamı gerektiriyordu.

“İnsanlar yağmuru sevmezler” diyordu içimden 
bir ses ve şöyle devam ediyordu:“Çünkü alışılan 
sıcaklığın üzerine yağar yağmur. Ve insanlar 
sudan korkarlar aynı hakikatten olduğu gibi. Nasıl 
fazla su insanı boğarsa fazla hakikatin de onları 
boğacağını düşünürler.” 

Yol yürüdükçe iki tarafından çekilerek uzatılan bir 
sakız gibi uzuyordu, bitmek bilmiyordu. Her gün 
yürüdüğüm sokaklardaki değişimi fark etmek 
güçleşiyordu. Değişime ayak uyduramayanlar gibi 
aitlik duygumu kaybediyordum. Savaştan kaçan 
bir mülteci gibi kimsesiz, yeni doğmuş bir bebek 
misali savunmasız. Ama insanları ele veren en 
baskın duygu her zaman korku oluyordu.

İnsanın içinde her zaman kaçma duygusu 
vardı, hiçbir zaman savaşmak istemiyordu. 
Korkuyordu yenilmekten. Elinde olanı da 
kaybetmek istemiyordu. İşte bu yüzden hiçbir 
şey kazanamıyordu. Yoluna çıkan ayrımlarda 
tökezliyor, hangi yolu seçmesi gerektiğine bir 
karar veremiyordu. Her verdiği yanlış karardan 
sonra kendini günah keçisi ilan ediyor en çok 
kendine öfkeleniyordu. Belki de insanlar bu 
yüzden yönlendirmelere açıklardı. Seçimi onlar 
yapmadıkları için suçlu da olmuyorlardı. En 
ufak bir şeyde kendini kendine kapatıyor ve 
ona ulaşmak isteyenlere kızgın bir telesekreter 
oluyorlardı. Artık kendilerine ulaşamadıklarını 
gizlemek için başkası olmaları gerekiyordu. 
İçlerindeki yaralı kuşu kedilerden koruduklarını 
sanıyorlardı. Oysa o yaralı kuş herkesin içinde 
kanat çırpıyor, bunu kabul etmek istemiyordu.

Kafamı kaldırıp gökyüzüne baktım, içimi derin 
nefeslerle doldurdum. Kuşlar yaralanıyor, kuşlar 
iyileşiyordu. Ama ben en çok uçan kuşları 
seviyordum...

Ceyda Karabul
Açık Fikir Platformu Öğrencisi

Şehit Ömer Halis Demir Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 11 . sınıf

13

Köşe Yazısı



DÜNYA 
METEOROLOJİ 

GÜNÜ

Ülkemizde Geçmişten Günümüze
Meteoroloji

1577 

1867

1875

1891-1906

19 Ağustos 1924 

12 Kasım 1925 

19 Şubat 1937 

31 Mayıs 1949

15 Mayıs 1957  

8 Ocak 1986  

Her yıl 23 Mart günü, Dünya Meteoroloji 
Örgütünü kuran sözleşmenin 1950 
yılında aynı gün yürürlüğe girişini 
anmak amacıyla tüm dünyada Dünya 
Meteoroloji Günü olarak kutlanmaktadır. 

Dünya Meteoroloji Örgütü Yürütme 
Konseyinin 27 Haziran - 15 Temmuz 
tarihleri arasında gerçekleştirilen, 12. 
oturumunda alınan kararla ilk defa 1961 
yılında kutlanmaya başlanmıştır.

İlk rasat çalışmaları başladı

Rasathane-i Amire Kuruldu

Bilgiler telgrafla merkeze gönderildi

Sıcaklık ve yağış ölçüldü

İstanbul Darü’l Fununu’na bağlandı

Ankara’da ilk meteoroloji kuruluşu faaliyete geçti

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü kuruldu

Dünya Meteoroloji Teşkilatı’na üyelik

Tarım Bakanlığına bağlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü adını aldı

Osmanlı Dönemi

Cumhuriyet Dönemi
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HAVA DURUMU NASIL ÖLÇÜLÜYOR
Meteorolojide tahminlerin nasıl yapıldığına birlikte bakalım…

Yer Gözlemleri
Yağış, rüzgâr, sıcaklık gibi hava tahminleri yapılıyor
Kodlamalar merkeze gönderiliyor

Yüksek Hava Gözlemleri
İstasyon sayısı:8
• Ölçüm cihazı balonla atmosfere gönderiliyor
• 40 km yüksekliğe kadar çıkabiliyor
• Rüzgâr, basınç ve sıcaklık ölçülüyor
• Günde 2 kere tekrarlanıyor

Meteoroloji Radarları
Radar Sayısı: 10
2 saat sonrasındaki yağışları bildiriyor
Yağışın şiddetini ve cinsini haber veriyor

Otomatik Gözlem İstasyonları
İstasyon sayısı: 1793
Tahminlerin tamamını otomatik ölçüyor
Hata oranı en aza indiriliyor

Analiz
Veriler haritalara işleniyor
Sayısal tahminler yapılıyor

Tahmin
Uzmanlar analizleri değerlendiriliyor
Günlük ve 5 günlük tahminler yapılıyor
Veriler kamuoyuyla paylaşılıyor
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SEZGİN 
MADEN
Oyuncu, radyo ve televizyon programcısı Sezgin 
Maden ile hayat serüveni, oyunculuk eğitimleri, radyo 
ve televizyon programları, pandeminin bu alana 
olan etkilerini ve gençlere verdiği tavsiyeleri konuştuk. 
Keyifli röportajımızı sizlerle buluşturuyoruz.
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Sezgin Bey merhaba. Nasılsınız? Sizi 
biraz tanıyabilir miyiz?
Merhabalar. Çok teşekkür ederim sağ 
olun. Elbette kısaca anlatmaya çalışayım. 
1974 doğumluyum. Her şey aslında 
ortaokul ve lise yıllarımda mahalleden 
bir arkadaşımın düğün salonlarında 
şarkı söylemesini görmemle başladı. 
Ben de heves ettim ve onun gibi şarkıcı 
ve oyuncu olmayı çok istedim. Aynı 
zamanda arkadaşım film ajanslarıyla 
bağlantı kurmuş bazı filmlerde 
oynamaya başlamıştı. Şarkıcılıktan 
başlayamasam da onun gibi Taksim’deki 
ajansların yolunu çoktan tutmuş ve o 
kanallardan filmlere yardımcı oyuncu 
olarak gitmeye başlamıştım bile...

Bir yandan da meslek lisesinde 
okuduğum için bir taraftan okul diğer 
yandan staj hafta sonları da dershane 
vardı. Kararlıydım. Hafta sonlarımın 
yarı zamanını da Kadıköy Halk Eğitim 
Merkezi Deneme Sahnesi Tiyatro 
bölümüne ayırmıştım. 2 yıl orada temel 
tiyatro eğitimi alarak mezun oldum.

5 filmde figüran olarak oynadıktan sonra 
oralardan ilerlememin zor olacağını 
düşünerek bırakmaya karar verdim. 
Çünkü ne parası tatmin ediyordu ne de 
verilen roller beni memnun ediyordu... 
1994 yılında TGRT’de tanıtımları dönen 
bir yetenek yarışmasını görene kadar 
bu heyecan bende böyle devam etti. 
Duyurusu yapılan numaralardan kaydımı 

yaptırdım ve yarışmalara katıldım. Dört 
defa üst üste yetenek ve taklit dalında 
birincilik alarak Marmara Bölge Birincisi 
oldum.

Sonrasında Hocam Hüseyin Goncagül 
ile tanıştım beraber önce Türkiye 
sonrasında da Avrupa programları 
başladı. Bütün bunları TV ve radyo 
programları takip etti...

Meslekte kaç sene oldu? Kaç yıldır 
sahnelerdesiniz? 
1994 yılından sonra profesyonel sahne 
hayatım başladı. Çeyrek asrı bitirdik 
ve 27 yılı tamamladık. 2-3 yılda bunun 
öncesi sinema setleri desek ortalama 30 
yıl diyebiliriz...

Aynı zamanda TV ekranlarında da 
programlar yaptınız. Tiyatro sahnesi 
mi yoksa TV ekranı mı diye sorsak?
Dediğiniz gibi farklı kanallarda TV 
programları yaptık. Gezi, çocuk, 
ramazan, magazin, show programları. 
Her ikisi de keyif alarak yaptığım 
çalışmalar oldu. TV programları sanki bir 
tık daha önde diyebilirim...

Dünya Tiyatro Günü hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Beklediği önemi 
görüyor mu sizce ve gençlerin 
tiyatroya ilgisini yeterli buluyor 
musunuz? 
Bildiğiniz gibi yıl içerisinde birçok özel 

Her şey aslında ortaokul ve lise yıllarımda 
mahalleden bir arkadaşımın düğün 

salonlarında şarkı söylemesini görmemle 
başladı. Ben de heves ettim ve onun gibi 

şarkıcı ve oyuncu olmayı çok istedim. 
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gün vardır. Hepsi bizim için önemli ve 
değerlidir. 27 Mart olunca işte o zaman o 
günde kendimizi buluyor ve yaptığımız işte 
kendimi sorguluyorum her yıl. Geçen yıla 
göre mesleğimde ne kadar yol alabildiğimi, 
kendime ne katabildiğimi ve seyirciye  
ne verebildiğimizi...Tiyatro yapan ve sıkı 
tiyatro oyunlarını izleyenlerin dışında kalan 
kişiler  sadece o gün hatırlar. ‘Aaa evet 
doğruya bugün Dünya Tiyatrolar Günüydü 
değil mi’ der. Çokta şaşırmıyorum açıkcası. 
Çünkü itiraf etmek gerekirse biz de diğer 
günleri öyle hatırlıyoruz.

Gençlerin ilgisine gelince, ilgili olmaları 
için çevrelerinde birinin bu işlerle hemhal 
olması gerekir ki heves etsin ve bu 
heves onu ilgiye meraka yönlendirsin. 
Oyunlarımızın sonunda bazen öğrenci 
arkadaşlar gelir ve ödev konularının tiyatro 
olduğunu söyleyerek bize sorular sorar ve 
fotoğraf çektirirler. Dönem dönem farklı 
ortamlarda gençler ne tavsiye edersiniz, ya 
da aileleri bize sorar benim çocuğum çok 
ilgili ne yapmalı nereye başvurmalıyız diye.

Bu işin sahne boyutu. Bir de izleyici 
boyutundan bakarsanız tiyatroya maalesef 
çokta yeterli değil. Haydi sinemaya gidelim 
dese genç, alternatif film ve saatler mevcut, 
salon sayısı çok. Bir saat içerisinde kendisini 
bir sinema salonu içerisinde bulabilir. 
Tiyatro öyle değil. Önceden gün ve saatini 
bilmek zorunda. Bu da beraberinde planlı 
yaşamayı gerektiriyor.

Tiyatro sizce biter mi? Bazen neredeyse 
tiyatro bitiyor gibi sözler söyleniyor.
Bu düşünceye katılmıyorum. Tiyatro bir 
aşktır. Kalpten severek yapılan bir iştir. Zor 
şartlar altında olmasına rağmen tiyatro 
yapmaya devam eden arkadaşlarım var. 
Sinema salonlarının çokluğu kadar tiyatro 
sahneleri de çok olmalı. Tanıdığımız birçok 
tiyatro oyuncusunu farkındaysanız artık 
tiyatrolarda değil, çoğunlukla sinema ya da 
dizi filmlerde görüyoruz. Keşke zamanlarını 
tiyatroya ayırabilselerdi. TV’ler bizim çabuk 
tükettiğimiz, onlar için de çok kazanılan 
kazanç kapısı olduğu için tercih ediliyor 
olabilir mi? Hatta şimdi aklıma geldi. Her 
AVM'de sinema salonları var. Neden bir 
tane de tiyatro salonu yapmazlar! Sinema 
film seansları kadar çok olmasa da günde 3 
seans neden olmasın? 

Pandemiden dolayı bir senedir 
tiyatrodan uzağız. Sizce ne zaman 
normale döneriz? 
Bu konudaki benim fikrim, Mayıs sonunu 
bulur. Artık şehirlerdeki vaka sayılarına 
göre normalleşmeler başlayacağından 
ona göre daha bir dikkatli olacağımızı 
düşünüyorum... Aşılarda o zamana kadar 
inşallah her kesime yapılmış olur ve biz de 
yazın başlangıcı olan Haziran gibi virüsün 
olmadığı daha güzel bir dünyada normal 
yaşantımıza kaldığımız yerden inşallah 
devam ederiz...
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Sahnede yaşadığınız size tebessüm 
ettiren en değişik sahne deneyiminizi 
bize anlatır mısınız? 
Yine bir çocuk oyunumuzdu. Arkadaşlarım 
sahnede oyunlarını oynarken ben de 
kuliste Nasrettin Hoca kostümümü giyip 
onların yanına gitmeye hazırlanıyordum. 
Tüm kostüm yerinde fakat Nasrettin 
Hocanın sakalını bulamıyordum. Sahne 
sıramın gelmesine dakikalar kalmıştı. Bir 
formül üretmeliydim sakalsız Nasrettin 
Hoca olmazdı...

Arkadaşımın çantasındaki traş köpüğü 
dikkatimi çekti hemen onu aldım ve 
yüzüme köpüğü sıkıp hızlıca sahneye 
çıktım. Arkadaşımın o halimi görünce çok 
şaşırdığı yüz ifadesinden belli oluyordu. 
Hocam sakalına ne oldu böyle hayırdır 
deyince bende; Evladım bugün çocuklar 
karne almıyor mu? ‘Birazdan benim 
torunlar yanıma gelecek ve karnelerini 
gösterecek ben de onlara harçlık 
vereceğim. Onun için dedim şöyle bir 
traş olayım kolanya dökeyim güzel güzel 
çocukları öyle karşılayım istedim’ diyerek 
durumu kurtarmıştık...

Bir tiyatrocu olarak gençlere neler 
önerebilirsiniz? 
Sevdikleri işi yapmaya odaklanmalarını, 
ailelerin de takibini yapmalarını ve 
desteklemelerini isterim. Anca öyle 
başarı gösterebiliriz. Akıllı telefonlardaki 
program ve uygulamaları takip ettikleri 
kadar Türkiye gündemini de takip 
etmelerini isterim.Ülkemizin her alandaki 
kazanç ve durumlarının dününü ve 
bugününü kıyaslamalarını tavsiye 
ederim. Güçlü Türkiye’nin gençleri 
onlar. Bakın bugünlerde Ay’a Türk uzay 
adamını göndermeyi konuşuyoruz... 
Kurtuluş Savaşı’nda binlerce şehit verdik 
imkânsızlıklar içerisinde yine de bu 
vatanı düşmana vermedik. Öyleyse bu 
kadar teknoloji ve imkânlar varken biz 
hangi kazançları elde edip yarınlarda 
geleceğimize bırakacağız? 

Birlikte sahnede rol alsaydım dediğiniz 
isimler var mıdır? 
Açık olmak gerekirse öyle bir hedefim, 
beklentim olmadı. Sahneye uyarladığımız 
oyunları arkadaşlarımızla birlikte yazdık. 

Ekibimdeki her bir oyuncu benim için 
kıymetli ve önemlidir. Onların kıymetini 
bilebilirsem ne mutlu bana. İyi ki varlar... 
Bu vesileyle 15 yıldan fazla bir zamandır 
beraber sahne aldığım ve yakın zamanda 
kaybettiğimiz oyuncu arkadaşım sevgili 
Ömür Gökhan Daldık’ı da saygıyla rahmetle 
anıyorum.

Peki, pandemi döneminde neler 
yapıyorsunuz? Digital dönüşümü 
gerçekleştirebildiniz mi? 
Salonlara seyirci alınmadığından 
yetişkin ve çocuk oyunlarımızı az da olsa 
belediyelerimizin digital platformlarından 
izleyicilerimizle buluşturuyoruz. 
BİZİM KONAKTA NELER OLUYOR ve 
TRUVA adlı yetişkin oyunlarımızı 
Çekmeköy Belediyemizin sosyal medya 
platformlarından izleyicilerimize 
ulaştırmıştık. Ayrıca bir başka projemiz olan 
TÜRKÜLERİMİZ ve HİKÂYELERİ çalışmamızı 
da Sultanbeyli Belediyemizin sosyal medya 
hesabından yayınlamıştık.18 Mart’ta 
inşallah ŞUHEDAYA YAKILAN AĞITLAR 
isimli çalışmamızı da Gaziosmanpaşa 
Belediyemizin sosyal medyasında 
izleyicisiyle paylaşacağız...

YEDİ DÜVELE KARŞI adını koyduğumuz 
yetişkinlere yönelik bir başka çalışmamızda 
yine hazırlık aşamasında inşallah onu da en 
kısa zamanda izleyiciyle buluşturacağız...
 
 

İbrahim Yörük
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Eskiler Şubat ayı hüzün ayı derlerdi,  
şehadet ayı diyenler de vardı Şubat ayına.  
Şubat ayı içerisinde hiç şüphesiz hayatını 
kaybeden çok değerli isimler var. Bir kısmı 
şehit olan bir kısmı amansız hastalıklara 
yenik düşen nice değerli isimler…

Mart ayı da takvimin diğer yapraklarında 
olduğu gibi değerli isimleri kaybettiğimiz 
aylardan bir tanesi. 
Edebiyat, sanat, bilim dünyasından sayısız 
değerli isimleri kaybettiğimiz Mart ayında, 
ayın son gününde 31 Mart tarihinde şehit 
edilen Mehmet Selim Kiraz, Türk Yargı 

sisteminde görev yapmış ve yürüttüğü 
dava sebebiyle terör örgütü tarafından 
şehit edilmiş bir isim. 

31 Mart 2015 tarihinde, İstanbul Adalet 
Sarayı’ndaki makam odasında görevi 
başında terör örgütü DHKP-C üyelerince 
şehit edilen Cumhuriyet Savcısı 46 
yaşındaki Mehmet Selim Kiraz’ın 
katledilişinin üzerinden 6 yıl geçti. 
Daha sonra ismi görev yaptığı adalet 
sarayına verilerek, Şehit Cumhuriyet Savcısı 
Mehmet Selim Kiraz yerleşkesi olarak 
değiştirilerek hatırası yaşatılan Mehmet 

ADALET
MÜCADELESİNDEN

ŞEHADET’E: 

MEHMET SELİM KİRAZ
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Selim Kiraz’ı rahmetle anarak aziz hatırasını 
saygıyla hatırlıyoruz. 
Hayatı zorluklarla ve mücadele ile geçen Savcı 
Mehmet Selim Kiraz’ın hayat hikâyesine kısaca 
bir göz atalım.

Yıllar Önce Siirt’ten Mersin’e Göçtüler
Siirtli Hakkı ve Saadet Kiraz çiftinin tek 
erkek çocuğuydu Mehmet Selim Kiraz. 
Memleketindeki kan davası nedeniyle baba 
Hakkı Kiraz, ailesiyle birlikte 40 yıl önce Mersin’e 
göç kararı aldığında tek oğlu Mehmet Selim 
henüz her şeyden habersizdi. Kiraz ailesi, 
kentin dar gelirli ailelerinin yaşadığı Demirtaş 
Mahallesi’ne yerleşmiş, iki katlı bir evde 
yaşamaya başlamıştı. Siirt’ten göç eden aile, 
kısa sürede çevresi tarafından çok sevilmişti.

İmam Hatipte Okurken Terzilik Yaptı
Hakkı Kiraz; Mersin Adliyesi’nde zabıt kâtibi 
olarak çalışırken, oğlu Mehmet Selim ise bir 
yandan Mersin İmam Hatip Lisesi’nde okuyor, 
bir yandan da harçlığını çıkartıp ailesine 
yardımcı olmak için terzilik yapıyordu. Baba 
Hakkı Bey’in en büyük isteği oğlu Mehmet 
Selim ile 5 kızının okuyup meslek sahibi 
olmasıydı. Kiraz Ailesi’nin kızları öğretmen 
ve memur olurken, babası gibi adliye 
koridorlarının hayalini kuran Mehmet Selim 
Kiraz ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 
bitirip savcı olarak atandı.

İlk Görev Yeri Erzincan’dı
Savcı Kiraz’ın ilk görev yeri Erzincan’dı. 
Iğdır ve Osmaniye’de de görev yapan Kiraz, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 
Kararnamesi ile 2010’da Osmaniye’den İstanbul 
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı’na 
atandı. Kiraz, bu görevi 4 yıl boyunca başarıyla 
yaptıktan sonra HSYK’nın yaz kararnamesi ile 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçlar 
Soruşturma Bürosu’nda görevlendirildi.

Gezi Parkı Davasına Atandı
Burada ise zorlu bir görev onu bekliyordu. 
Savcı Kiraz, Gezi Parkı eylemleri sırasında 
Okmeydanı’nda gaz fişeğinin başına isabet 
etmesi sonucu yaralanan ve 269 gün hastanede 

komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014’te 
hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümüne 
ilişkin soruşturma dosyasını yürütüyordu.

4 Savcı Eskiten Berkin’in Dosyası Verildi 
Berkin Elvan dosyasını yürüten beşinci savcı 
olan Kiraz, hızlı bir çalışma yürüterek kimlikleri 
tespit edilen polisleri ifadeye çağırıp bilgilerini 
istemiş, olayın aydınlığa kavuşturulması için 
gecesini gündüzüne katmıştı. Kiraz’ın kayda 
geçen son sözleri bir basın mensubuyla sohbet 
esnasında Berkin Elvan soruşturmasına ilişkin 
sarf ettiği, “Devletin suçlu korumak gibi bir 
görevi olamaz. Biz de faillerin bulunmasını 
istiyoruz”  sözleri oldu.  Çağlayan Adliyesi’ndeki 
odasında 8 saat rehin tutulduktan sonra şehit 
edilen Kiraz’dan geriye hâkim eşi, 2 çocuğu ve 
onurlu bir meslek yaşamı kaldı.

21

Köşe Yazısı



BOĞAZIN KIYISINDAKİ ZERAFET: BOĞAZIN KIYISINDAKİ ZERAFET: 

DOLMABAHÇEDOLMABAHÇE
CAMííCAMíí
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İslam’ın sembolü camilerin Batı mimarisiyle 
buluştuğu başyapıt, Dolmabahçe Camii. 
Gerçek olmayacak kadar güzel görünen 
bu camii, denizin tam kenarında adeta bir 
biblo gibi duruyor. Boğazın kenarında yeni 
açmış çiçek ya da genç bir kız gibi bütün 
tazeliği ve zarafetiyle boy gösterirken 
gözlerinizi ondan almanız mümkün 
değil! İnce ince işlenmiş barok üslubunu 
üzerine giyerken, Doğu mimarisinden 
aldığı bazı özellikleri ise ufak bir dokunuşla 
muazzam bir şekilde taşıyor. Beyaz rengini 
üstünde taşırken, adeta bir gelin gibi göz 
kamaştırıyor! Bu camiyi uzun uzun seyre 
daldıktan sonra nihayet kendimizi caminin 
içinde bulabiliyoruz.

MİMARİSİ
Camiin iç kısmı da dış kısmı kadar 
büyüleyici bir şekilde bizi karşılıyor. 
Üzerimizde peri masalı eşliğinde salına 
salına o büyük kapıdan giriyoruz. Krem 
rengi duvarların arasında kendinizi Osmanlı 
sultanlarından hissetmemeniz için hiçbir 
sebep yok! Geniş camların içeriye aldığı 
güneş ışığı, camiyi masalsı gösteriyor. 
Kare plan üzerine oturturulmuş bu camii 
enine dar bir şekilde olmasına rağmen 
göğe doğru boyuna hayli uzundur. 
Büyük bir kubbeye sahip olan camii, ana 
hacimi örmekte olup dört büyük kemerle 
taşınmaktadır. Alt bölgeye ayrılan kısım 
daha fazladır ve büyük pencerelerle, 
pilasterla süslenmiştir. Orta bölümde 
alt bölüm gibi aynı düzende süslenmiş 
fakat daha dar bir şekilde yapılmıştır. Üst 
kısımda klasik mimaride görülmeyen 
pandatiflerin yardımı ile kubbeyi taşımakta 
olan kemerler görülmektedir. Yani kubbeyi 
geleneksel mimaride küçük kubbecikler ya 
da sütunlar taşırken bu camide bu görevi 
duvarlar yapmaktadır. Barok ve rokoko 
tarzının yoğun bir şekilde işlendiği camii, 
renk seçiminde de bu tarzın benimsediği 
renkleri taşımaktadır. Doğu mimarisinde 

öne çıkan mavi rengin yanı sıra krem, koyu 
pembe ve gri gibi renklerin harmanlayarak 
buluştuğu bir camidir Dolmabahçe Camii. 

Taş ve mermerden inşa edilmiş olan 
caminin ön cephesini boylu boyunca 
iki yandan dışa taşan, iki katlı Hünkar 
Kasrı kaplamaktadır. Küçük bir saray 
görünümünde olan bu yapıya, biri 
cephede cami ile ortak kullanılan, diğerleri 
yan cephelerde yer alan üç kapıdan 
girilmektedir. Caminin bünyesinden ayrı 
tutulan minareler kasrın iki köşesinde 
yükselir. İnce, uzun formları ve yivli 
gövdeleriyle dikkat çeken minarelerde 
şerefe altları akant yaprakları ile 
süslenmiştir.

TARİHÇE
Osmanlı döneminde adını çokça 
duyduğumuz iki mimar vardır. Bunlardan 
biri doğu üslubun başyapıtı ve zekâsıyla 
hayranlık duyduğumuz Mimar Sinan’dır. 
Diğeri ise batı üslubunu güzel bir şekilde 
yansıtan XIX. yüzyıl Osmanlı mimarisinde 
pek çok önemli esere imzasını atan 
Nikogos Balyan tarafından inşa edilmiştir. 
Bezmiâlem Vâlide Sultan’ın emriyle 
yapımına başlanmış, onun 1853 yılında 
vefatı üzerine oğlu Sultan Abdülmecid 
tarafından tamamlanmıştır. Bezmiâlem 
Vâlide Sultan Camii, Dolmabahçe Sarayı’nın 
Saat Kulesi yönündeki avlu kapısının tam 
karşısına düştüğü için yapıldığı günden 
beri Dolmabahçe Camii adıyla anılmış ve 
literatüre de bu şekilde geçmiştir.

Yolunuz Beşiktaş’a düşerse vapurdan 
indikten sonra Dolmabahçe’ye doğru o 
güzel ağaçlı yoldan yürüyerek bu camiye 
ulaşabilirsiniz. Hayranlıkla ince ince işlenmiş 
bu camii bir daha keşfetmenizde fayda var. 
Yeni yazımızda yeni bir camii ile buluşmak 
üzere...

ELİF NUR AKBULAT
Açık Fikir Platformu

Düzce Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği
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YENİ 
DÜNYA 
DÜZENİ ve
DİKKAT
ALGIMIZ
Pandemi ve kısıtlamaların hayatımıza 
girmesiyle birlikte hepimizin artık sıkça 
duymaya başladığı yeni bir dünya düzeninden 
bahsediliyor. Dizayn edilen bu yeni dünya 
düzeninin başında ise zaten uzun zamandır 
hayatımızda var olan teknolojinin artık bütün 
iş, eğitim ve yaşam koşullarımızın tamamına 
hâkim olması geliyor. Teknolojinin hayatın 
neredeyse her alanında yaygın bir şekilde 

kullanıldığı dijital bir çağdayız ve elbette 
yaşamımızı kolaylaştıran faydalarını göz ardı 
edemeyiz. Ancak yaşamımızı sınır tanımaz bir 
halde işgal etmesine izin vermek, yarardan 
çok zarara sürüklenmek demektir.

Ekran süresi; TV, bilgisayar, akıllı telefonlar, 
video oyunları, tablet, elektronik ve 
oyun cihazları gibi görsel ekran tabanlı 
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teknolojilerle etkileşim için harcanan 
zamanı ifade eder. Ekran karşısında 
geçirilen uzun sürede mental ve fiziksel 
yorgunluk, hareket yetersizliği ve pasif alıcı 
olma söz konusudur.

Uzun süreli ve kontrolsüz ekran süresi 
hareketsizlik ve buna bağlı gelişen kas 
iskelet sistemi rahatsızlıkları, obezite, 
görme sorunları, uyku sorunları gibi fiziksel 
problemlerin yanı sıra dikkat sorunları 
gibi nörolojik problemleri de beraberinde 
getirir.

Dikkat; düşünce ve duyguları bir 
konu üzerinde toplama halidir. Duyu 
organlarımız tarafından çevreden 
gelen uyaranların beynimiz tarafından 
algılamaya hazır hale getirilme sürecidir. 
Görme, işitme, dokunma, tatma, koklama 
duyularının ve öğrenme mekanizmalarının 
aynı noktaya odaklanması gibi birçok 
yaşamsal eylemi sürdürmemizi sağlayan 
dikkat becerimizin kendi öz irademizle 
nasıl zarar gördüğünü biraz düşünelim.

“Dikkat, aklın en büyük çocuğudur.” Victor 
Hugo

Dikkatimiz ve zamanımız en çok nelerle 
meşgul? Gün içinde en fazla nelere zaman 
ayırıyoruz?

Başlanılan bir işi bitirememek, diğer 
insanlarla iletişim kurarken konuşulanları 
takip edememek, eşyaları kaybetmek ya 

da bir yerlerde unutmak gibi problemler 
kişisel ya da iş hayatında zorluklara 
neden olabilen dikkat sorunlarıdır. Bu 
sorunlar hayat kalitesini ve işlevselliği 
önemli oranda etkileyebilir. Bu bağlamda 
yaşam odağımızı şekillendiren dikkat 
problemleriyle ilgili çözüm yollarına 
baktığımızda biyolojik faktörlerin dışında 
müdahale edebileceğimiz çevresel 
faktörlerin başında gelen ekran kullanımı 
gelir. Ekran kullanım süremizi düzenlemek 
veya bir diğer deyişle ideal ekran süresini 
belirlemek için kişisel irademizi kullanma 
sorumluluğu devreye girmektedir. Bu 
noktada John Stepper’in şu sözü harekete 
geçmemiz için bizleri güdüleyebilir; 
“Dikkatimizi neye yoğunlaştıracağımızın 
kararı tüm hayat görüşümüzü 
şekillendirebilir. Ve bu karar bize hangi 
kapıların açılacağını ve hangi kapıları hiçbir 
zaman göremeyeceğimizi de belirler.”

Teknoloji kullanımı söz konusu olduğunda 
en fazla üstünde durulması gereken 
yaş grubu şüphesiz çocuklardır. Ekranla 
tanışma yaşının her geçen gün giderek 
düştüğü bilinen bir gerçektir. Günümüzün 
bebek ve okul öncesi çocuklarını 
kapsayan Alfa Kuşağı, gözlerini mobil 
cihaz ve dijital ekranlarla birlikte açan 
2013 ve sonrasında doğan çocukları 
tanımlamaktadır ve bu kuşağın büyük bir 
çoğunluğu bakıcıları ekran olan nesil olarak 
değerlendirilmektedir.

Dijital cihazların çeşitliliğinin artması ve 

Dikkat, aklın 
en büyük 
çocuğudur.

Victor Hugo

“
” 

Köşe Yazısı

25



bu cihazlara uzun süre maruz kalma, dikkat 
süresinin azalması ve dikkat dağınıklığı, 
odaklanma zorlukları gibi nörolojik işlevlerin 
zayıflamasına neden olabilmektedir.

Çocukların dijital cihazlarla erken yaşlarda 
tanışması ve fazla zaman harcamaları, düşük 
kaliteli ve uygunsuz içerikler izlemeleri dikkat 
ve odaklanma problemlerinin yanı sıra; dürtü 
kontrolü, öz düzenleme, zihinsel esneklik, 
diğer insanların düşünce ve duygularını 
anlama becerisi gibi bilişsel işlevleri de 
olumsuz yönde etkilemektedir.

Dikkat eksikliği, konsantrasyon bozuklukları, 
çabuk sıkılma, hazzı erteleyememe gibi 
sorunlar teknoloji çağında yaşayan neslin 
temel meselesi haline gelmiştir
Literatürde artan ekran süresinin dikkat 
eksikliği, konuşma becerisini kazanamama, 
fiziksel inaktivite, obezite, uyku sorunları gibi 

birçok sağlık problemleri ile ilişkili olduğunu 
belirten çalışmalar mevcuttur.

Çocuklar ve ergenler teknolojiyi kullanma 
alışkanlığını ailede kazanır.

Yetişkinler olarak kendimize şu soruyu 
yöneltme sorumluluğunu taşıyoruz; 
Çocuklarımız teknolojiye dost olurken 
doğaya, toplumsal yaşam ve değerlere sırtını 
dönen bir nesil haline mi geliyor?

Çocukların en hareketli olmaları gereken 
dönemlerinde hareket enerjilerinin azalması 
çevrelerine karşı daha saldırgan ve zarar 
verici eylemlere yönelmelerine sebep 
olabilmektedir

Dijital araçların yaygın ve kolay ulaşılabilir 
olduğu bir dünyaya doğan çocukların bu alanı 
yetişkinlerden daha çok ve ustaca kullandığı 
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bir gerçek. Ancak yaşları gereği, teknolojinin 
ve sunduğu içeriklerin doğrusunu yanlışından 
ayırt etmeleri kendi inisiyatiflerine bırakılacak 
bir durum değildir. Bunu sağlıklı bir şekilde 
takip edebilmek için ebeveynlerin öncelikle 
internet dilini, içeriğini ve güvenli internet 
kullanımını bilmesi, bu konuda gerçekleşen 
yasal düzenlemeleri takip edip; yasa dışı 
uygulamaları gerekli mercilere bildirmesi ve 
çocuğun arkadaş çevresini tanıması, okul ve 
öğretmenleriyle işbirliği içinde olması önem 
arz eder.

Sosyal medya kullanımı dâhil olmak 
üzere, çocuk ve ergenlerin ziyaret ettikleri 
internet siteleri ve kullandıkları teknolojik 
cihazların takibi göz ardı edilmemelidir. 
Ekran kullanımına izin verilecekse, bunların 
kullanımı belirli kurallara tabi olmalıdır. Makul 
ve dayanaklı kurallar oluşturup bu kurallardan 
taviz verilmemesine önem verilmelidir.

Teknoloji kullanımına sınır getirme noktasında 
üç yaşından küçük çocukların internet, 
bilgisayar ya da televizyonla karşılaşmaması, 
3 yaşından itibaren ise çocuğun yaşı çarpı 10 
dk. şeklinde bir sınırlandırma sağlıklı olan bir 
sınırlamadır.
Ebeveynlerin söylediklerinin tesir edici ve kalıcı 
olabilmesi için teknolojiye alternatif faaliyetler 
üretme noktasında rol model olması önemlidir. 
Çocukların her konuda olduğu gibi teknoloji 
kullanımı konusunda da ebeveynlerini örnek 
aldığı unutulmamalıdır. Yetişkinlerin de kendi 
ekran kullanımlarını düzenlemeleri faydalı 
olacaktır.

Odaklanmayı destekleyici mobil uygulamalar, 
atıl süre ayarlama gibi düzenlemelerle 
yetişkinler de kendi öz düzenlemelerini 
yapılandırabilirler.

Zeynep AYDOĞAN
Uzm. Klinik Psikolog 

Oyun Terapisti
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Suyun çıktığı kaynak, kitabın ilk sayfası, şahane bir hikâyenin 
ilk cümlesini yazmak gibi başlangıçlar vardır hayatta. Bazı 
şeylere “rağmen” adım atmak, atabilmek mesela. İhtimal 
beklemeyen, imkânlar üreten, zaman, mekân tanımaksızın, 
boynunun bükük kalmasını göze alan her şeye, herkese inat 
kayaların dibinden güneşe uzanan kardelen gibi olmak…

Sizlere bu yılki “8 Mart Emekçi Kadınlar “ gününde “KARDELEN 
KADINLAR’ ı” anlatmak isterim…

O kadınlar ki; kendi ayağıyla yürümüş, iradesiyle karar 
vermiş, hedefine ilerlemiş önce kendi hayatını sonra da tarihi 
anlamlandırmış ve hepimizin hayatında bir noktaya dokunmuş, 
tarihe imza atmış kadınlar…
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1955 yılında Alabama eyaletinin 
Montgomery şehrinde bir olay yaşandı, 
tarihe “Montgomery Otobüs Eylemi” 
olarak geçen olay toplu taşımacılık 
sisteminde uygulanan ırkçılık politikasına 
başkaldırmak için başlatılmış sosyal ve 
politik bir protestoydu. Mücadele 5 Aralık 
1955’ten 21 Aralık 1956’ya kadar sürdü 
ve sonuçta Birleşik Devletler Yüksek 
Mahkemesi Montgomery’deki ırkçı 
kanunlarının anayasaya aykırı olduğunu 
açıkladı.

O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nin 
güney eyaletlerinde siyahilerle 
beyazlar otobüslere ayrı kapıdan 
biniyor, kendilerine ayrılmış ayrı 
yerlere oturuyorlardı. Rosa Parks bir 
gün Montgomery’de otobüse bindi. O 
otobüste bir beyaz, beyazlara ayrılan 
yerde yer bulamayınca, siyahilere ait 
bölümde oturmakta olan Rosa Parks’tan 
koltuğundan kalkıp kendisine yer 
vermesini istedi. Şoför de kalkması için 
uyardı ama Parks yerinden kalkmadı. 
Tutuklandı ve hapse girdi.

Olaydan sonraki bir yıldan daha uzun 
bir süre boyunca siyahiler otobüslere 
binmediler, her yere yürüyerek gittiler. 
Protesto eylemleri bir yıl sonra meyvesini 
verdi. ABD Federal Mahkemesi, 
otobüslerdeki bu uygulamayı yasakladı. 

Ama Rosa Parks Alabama’da beyazlar 
tarafından taciz edildiği için kuzeye 
taşınmak zorunda kaldı. Aynı tarihlerde 
Alabama valisi, siyahileri üniversitelere 
almama gayreti içindeydi. Büyük olaylar 
patlak verdi. Martin Luther King’in başını 
çektiği giderek büyüyen hareket 1964’te 
çıkarılan yasa ile başarıya ulaştı. Rosa Park 
bu direnişin sembolü haline geldi.

Rosa Louise Parks ya da doğum adıyla 
Rosa Louise McCauley (d. 4 Şubat 1913 
– 24 Ekim 2005), Amerikalı insan hakları 
savunucusu.

Rosa Parks ABD’de Alabama eyaletinde 
doğdu. 1943’te Amerikan Yurttaş Hakları 
hareketine katıldı. 1955’te Alabama 
eyaletinde, siyahilere uygulanan 
ayrımcılığa karşı tavır koyarak sonrasındaki 
hareketin başlangıcını yapan kişi oldu.
1999’da Time dergisince 20. yüzyılın insan 
hakları savunucusu seçildi. Parks 1996 
yılında Başkanlık Hürriyet madalyasına 
lâyık görüldü. 1999 yılının başında da, 
Kongre’nin altın madalyasına hak kazandı 
ve bu ödülü Bill Clinton’un elinden aldı.

Rosa Parks
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1886 yılında İstanbul’da, Abhaz-Gürcü olan 
“Anchabadze” ailesine, Kadıköy’ün Bahariye 
semtindeki Dr. Rasimpaşa Konağı’nda dünyaya geldi. 
Babası, Askeri Tıbbiye’de ders veren ve “Tıbbiye 
Nazırı” veya “Tıbbiye Reisi” olarak da bilinen Dr. 
Çerkez Ahmet Rasim Paşa’dır. Avrupai bir eğitim 
gördü. Edebiyat, musiki ve resim ile ilgilendi. Resme 
olan ilgisi diğerlerine göre ağır basıyordu. Yaptığı bir 
resmi Sultan II. Abdülhamid’e takdim edince Saray 
Ressamı Zonaro’nın öğrencisi oldu, kendisinden 
Beşiktaş’taki atölyesinde resim dersleri aldı. Böylece 
Türkiye’de çağdaş resim çalışmalarını başlatan ilk 
kadın ressam unvanını aldı.

Mihri Müşfik Hanım, şiirleri resimlemenin yanı sıra Edebiyat-ı Cedideci şairlerin portrelerini çizdi. 
1915’te Tevfik Fikret’in ölümü üzerine yüzünün kalıbını alarak heykelini yaptı. Bu, Türkiye’de 
yapılan ilk mask çalışmasıdır. Mask, Aşiyan Müzesinde sergilenmektedir.
Mihri Hanım, 1922 yılında Yunan ordusunun denize dökülmesinin ardından Mustafa Kemal’i 
mareşal üniformasıyla ayakta canlandıran yaklaşık 3 m yüksekliğinde bir portresini yaptı ve 
Çankaya Köşkü’ne götürerek kendisine sundu. Bu, Cumhuriyetin ilanından sonra bir Türk ressam 
tarafından yapılan ilk Atatürk portesidir. 

Selma Lagerlöf 

Müsfik Hanım

(d. 20 Kasım 1858, Marbacka, İsveç - ö. 16 Mart 1940, 
Marbacka, İsveç) İsveçli yazardır. Efsane ve masallara 
dayanan yapıtlarıyla tanınmıştır. Nobel Edebiyat Ödülü’nü 
alan hem ilk kadın yazar, hem de ilk İsveçli yazardır.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın tıp doktoru ve tıp eğitimi 
veren ilk kadındır. Anne çocuk sağlığı üzerine çalışmalar 
yapan Safiye Ali’nin adı Süt Damlası Bakımevleri ile anılır.
Mesleki çalışmalarının yanı sıra İstanbul’da başlayan 
feminist harekete katılarak Türk kadınının seçilme hakkı 
için mücadele etmiştir.

1950 yılı yerel 
seçimlerinde Mersin 

Belediye Başkanı 
seçildi. Türkiye’de 

İl Belediye Başkanı 
olarak seçilmiş ilk 

kadındır. 

Hatice’nin üstün iffeti sebebiyle İslâmiyet’ten 
önce “Tâhire” lakabıyla anıldığı bilinmektedir. 
Hz. Hatice’nin Resûlullah’ın hayatındaki en 
önemli rollerinden biri, peygamberlik geldiği 
zaman kendisine herkesten önce iman etmesi 
ve onu bütün varlığı ile desteklemesidir. Hz. 
Peygamber Hira mağarasında ilk vahyi alınca 
hemen sevgili eşi Hz. Hatice’ye koştu ve 
“Bana neler oluyor Hatice?” dedi. “Kendimden 
endişe ediyorum.” Hz. Hatice ellerini, eşinin 
tere batmış alnında gezdirirken onu şöyle 
teselli etti: “Yemin ederim ki Allah hiçbir 
zaman seni utandırıp üzmez. Çünkü sen 
akrabanı gözetirsin, doğru konuşursun, 
zayıfların elinden tutarsın, yoksulları kayırırsın, 
misafirleri ağırlarsın, haksızlığa uğrayan 
kimselere yardım edersin”.

Safiye Ali

Müfide 
Ilhan

Hz. Hatice

Ve kadınların tahiresi, mümin kadınların 
ticaretteki öncüsü İslam peygamberinin 

ardındaki dağ. Hem iş dünyasında 
hem ev hanımlığında, vefada, sevgide, 

sadakatte biz hanımların öncüsü

Büşra Tosun Yörük
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Ümit Yaşar Gözüm

SAVAS,
BARIS ve SANAT

Çanakkale Ruhu: Büyük 
Savaşların Gölgesinden Zafere
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Kentler anlatılınca mitolojik zamanlar 
günümüzle buluşur. Mitoloji tanrılarının yurt 
edindiği, filozofların yetiştiği, yeryüzünde 
birçok ilklerin yaşandığı bütün dönemlerde 
bilinen yerleşimlerden birisidir Çanakkale. Ege 
Denizi’ni ve boğazı tepelerden izler kanatlı 
koçlar. Seyyahlar tırmanır, geçmiş zaman 
inançlarıyla Kazdağı’na Abydos’tan Leandros 
seslenir, Sestos’taki büyük aşkı Hero’ya. 

Denizler yarılır gecenin karanlığında bir fener 
ışığına. Helle, kanatlı koçun pöstekisinden 
düşerken selamlar boğazını Çanakkale’nin. İlk 
büyük dünya savaşının ve savaş hilesinin Truva 
Atı aracılığı ile yaşandığı tarihi bir kent olmanın 
yanında; Türklerin ilk kez Avrupa kıtasına 
geçtikleri, ilk dünya haritasının Gelibolu’da 
doğmuş olan denizci Piri Reis tarafından 
yaklaşık beş yüz yıl önce Kala-i Sultaniye’de 
çizildiği coğrafyadır. İstanbul’un fethedilip 
başkent yapılmasıyla birlikte Çanakkale 
Boğazı’nın vazgeçilmezliği anlaşılır.

Çanakkale Ruhu 
Türk tarihinde var olan, dirilişin önemli 
dönüm noktalarından birisidir. Bir dünya 
imparatorluğu kuran Osmanlı’nın, Viyana 
bozgunu (1683) ile başlayıp, karabulut gibi 
çöken yenilgilerin ve bitmek tükenmek 
bilmeyen göçlerle son bulmasının ve aynı 
zamanda yeniden var olduğu değerin adıdır 

Çanakkale Ruhu. Gelibolu Yarımadası’nda 
tüyler ürperten savaşın izlerini aramak, ya da 
gerçeği anlayarak, aktarmak ürkütücüdür. 
Ömrünün baharına erişmek üzere olan yüz 
binlerce gencin ve bir milletin istikbalinin feda 
olduğu bir coğrafya hayal edin.
Burası, farklı inançların cennet bahçeleri 
vaat ettikleri, Yahudilerle Süryanilerin, 
Hristiyan’la, Müslüman askerlerin, bir arada 
aynı topraklarda yattığı yeryüzü cennetidir. 
Aynı zamanda Fransız, İngiliz, Alman, Rus, 
Cezayirli, Güney Afrikalı, Senegalli gençlerin, 
Türk coğrafyasında ölüme yattıkları büyük bir 
oyunun adıdır Çanakkale.

Çanakkale Savaşları 
İtilaf Güçleri, 1914’ün sonunda Çanakkale 
sahillerini bombalayarak Birinci Dünya 
Savaşı’nın ilk ateşini yaktıklarında, bu 
haksız savaşla dünya tarihine, deniz 
ve kara savaşlarının stratejik dehasını 
kazandıracaklarının farkında değillerdi.

“Deniz Savaşları”, Kafkaslardaki Rus 
saldırılarına destek amaçlı, bir boğaz saldırısı 
planıdır. Son teknoloji ile donatılmış birleşik 
filonun, ilk saldırıyı 19 Şubat 1915 günü 
yapmasıyla başlar ve 16 Mart 1915 tarihine 
kadar yapılan tam 10 saldırıyla sürer. Ancak 
sonuç alınamaz. 18 Mart 1915 sabahı, birleşik 
filonun on dokuz savaş gemisi, üç hat 

Çanakkale Savaşı’nın 100. yılı 2015’te, Bandırma Belediyesi sergi salonunda 
düzenlediğimiz “Çanakkale Savaşları Resim Sergisi” ve Çanakkale’nin 

milletimiz için önemini anlatan Ümit Yaşar Gözüm makalesi.
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düzeninde yeniden boğaza girer.  Ancak Nusrat 
Mayın Gemisi’nin 8 Mart 1915 günü döşediği yirmi 
altı mayına, önce Bouvet, sonra Irresistible ve 
Ocean’ın çarpması ve Türk topçusunun olağanüstü 
atışları sonucu, üç gemi de ağır hasar alarak batar 
ve boğazın geçilemeyeceğini anlarlar. Böylece 
18 Mart 1915 Deniz Zaferi olarak Türk tarihindeki 
yerini alır ve her yıl kutlamalarla anılır.

“Kara Savaşları,” ise denizdeki bu başarısızlıkların 
sonucunda, İtilaf güçlerinin 25 Nisan 1915 sabahı 
üç ayrı noktadan, aynı anda çıkarma yapmalarıyla 
başlar. Birincisi Arıburnu Cephesi’dir.  Anzak 
askerlerinin çıkarma yaptığı ve günümüzde Anzak 
Koyu olarak bilinen koydur. Mustafa Kemal’in 57. 
Alay’a “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi 
emrediyorum” emrini verdiği, akabinde İtilaf 
güçlerini durdurduğu cephedir. 

İkinci bölge,  Seddülbahir Cephesi, üçüncü cephe 
ise Kumkale’dir.  Büyük kayıplar yaşanır ve siper 
savaşları, itilaf güçleri bu toprakları terk edene 
kadar sürer. Sekiz buçuk ay süren Çanakkale 
Savaşları, boğaz gibi Gelibolu Yarımadası’nın da 
geçilemeyeceğini destanlaştırarak zafere ulaşır. 

Savaştan Zafere Sanat
Sanatçımız Gülseren Sönmez’in ebru zemin 
üzerine yağlıboya ile tarihe not düştüğü, tarihin 
Çanakkale’ye yüklediği iki büyük Doğu-Batı 
savaşından birisi; zaferle ve barışla sonuçlanan 
Birinci Dünya Savaşı’nın  (1915–2015) 100. yılında, 
çok yönlü bir sergiye imza atıyor Bandırma 
Belediyesi. 
Gülseren Sönmez uzun yıllar öncesine 
dayanan dostluğumuza dayanarak, gerek sanat 
yazılarımdan gerekse büyük bir Çanakkale 
projesini tamamladığımı bildiğinden, sergisi için 
sunuş yazmamı arzuladığını söylediğinde, tarihi 
bir sorumluluğu paylaşmanın onurunu yaşadım.

Bir doğa yorumcusu olarak suluboya, yağlıboya 
çalışmalarının canlı renkleri ve sağlam 
kompozisyonlarını biliyordum. Bu açıdan, 
Çanakkale’nin Avrupa kıtasındaki engebeli 
coğrafyasının keskin yarları ve dar alanında 
yüz binleri yerleştirebileceği tekniği çok iyi 
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oturtmasının zorluğunu düşünüp çalışmaları 
kaygı ile izliyordum. Sonra, Birinci Dünya Savaşı 
söz konusu olduğunda, Türk kadınının bu 
savaştaki kutsal gücü tuvale yansıtılmalıydı. 

Bir cumhuriyet kadını ve sanatçısı olan Gülseren 
Sönmez’in, kadının fantastik dünyasını 
gerçeküstü/sürrealist bir yaklaşımla, ‘gerçeğin 
insandaki iz düşümü’ olarak tuvale yansıtacağını 
bilmek bile heyecanlanmaya yeterdi. 

Sanatçının iki ayrı tekniği (ebru ile resim) bir 
arada kullanması, bir serginin özüne ancak bu 
kadar uygun düşebilirdi. Ebru, “sela ile ezan” 
arasına serpiştirilmiş, sıkıştırılmış bedeni ve zihni 
temizleyen yaşam algılamasına bir göndermedir 
aslında. 

İkiyüz elli bini aşkın genç şehidimizi 
düşündüğümüzde, zihnimde ebrunun ne kadar 
anlamlı olduğunu, kâğıdın suya hasretinin 
sona erdiği, sevgiliye duyduğu özlemi, onun 

yansımasını alarak tahmin ettiği bir sanatla, 
toprağın kana doyduğu vurgusuyla selamlıyor 
sanatçımız. 
İlk defa bir ağaç parçasına saplanmış yüzlerce 
mermiyi gördüğümde bu ağaç gövdesinin 
yüzlerce gencin kurutulmuş umudu olduğunu 
düşünmekten alamadım kendimi. 

Usta çırak ilişkisiyle öğrenilen ve gelişen bu 
sanatta, her ebrucu teknenin başına geçtiğinde 
kendinden öncekileri selamlama ve hayırlaşmayla 
başlıyor sanatına. Tıpkı bizim bugünkü varlığımızı 
borçlu olduğumuz minnetle andığımız 
şehitlerimiz gibi… 

Konulu sergilerde olduğu gibi bu sergi güncesine; 
cephe gerisinde yoksullaşan ve bir avuç 
mutluluğa hasret bırakılan Türk kadını ve cepheye 
mermi taşıyan annelerin sırtındaki çocuklarından 
başlamalı. Bir güç ve ölüm simgesi olarak Savaş, 
estetik ve kutsal yaratıcılığın simgesi Kadın ve 
gelecek yaşamın saf ve masum temsilcisi Çocuk…

Mehmet Akif Ersoy Üstat, “Çanakkale Şehitlerine” 
de bu anlamsız ve acımasız savaşı yalın ve içkin 
ironiye dönüştürerek anlatır: “Şu Boğaz Harbi 
nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların 
yükseliyor dördü beşi, tepeden yol bularak 
geçmek için Marmara’ya, Kaç donanmayla sarılmış 
ufacık bir karaya”. 
Bu mısralar, korkunç savaşı söz ve yoruma gerek 
bırakmayacak açıklıkta tanımlıyor. 
Savaşın estetik yüzleri genç kız ve kadınlarımıza 
baktığımızda; sanatçı kadının kendindeki 
izdüşümlerini bazen sırtında kendi ağırlığında 
mermi ile tepelerde siperlenmiş Mehmetçik’e 
cephane ulaştırırken, bazen o günün 
Anadolu’sunun yollarının elverdiği yerlerde 
kağnıya yükledikleri cephanenin yanında, 
sırtlarında çocukları, geride bırakacak kimseleri 
olmadığı için, önlerine düşürdükleri kız ve 
kızanlarıyla... Bazen de sırtlarındaki heybenin bir 
gözüne sanki yaşananları anlıyormuş gibi duran 
uysal başlı çocuğunu, diğerine de çocuğunun 
geleceği olarak cepheye taşıdığı top mermisini 
yüklenen, kutsanmış gücü görüyoruz. Bu 
çalışmada sanatçımız, cephe gerisindeki estetik 
güç kadınları, geleneksel giysileri içerisinde, 
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bakımlı, umutlu ve kararlı olarak resmediyor.

Cephede ölümlere tanık olduklarını düşününce, 
dönüş yolunda bir taşa yaslanıp Akif’in 
“Uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına, 
Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem… 
Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.” 
Henüz bilmedikleri mısralarına benzer şiirler 
fısıldadıklarını söylüyor zaman. 

Savaşın tuvale aktarıldığı çalışmalarda öncelikle 
dikkatimizi çekecek olan; Gelibolu Yarımadası’nın 
doğal görüntüsünü verebilecek en uygun zeminin 
ebrunun helezoni sarmalının kullanılması.

Şairimiz Necmettin Halil Onan’ın  “Dur Yolcu! 
Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin 
battığı yerdir.” şiirinin can alıcı mısraları gibi, 
Gülseren Sönmez’in tuvale düştüğü manzara 
da savaşı en kestirme yol olarak görenlerin, 
düşünmesi gereken yeri gösteriyor. 

Büyük dünya savaşında bir avuç yoklukla, 
dünyanın bütün varlığına karşı duran, dünya 
tarihinin yeniden yazılmasını sağlayan, stratejik 
dehanın ortaya çıkışını resmettiği çalışmalarda 
Mustafa Kemal’in siperlerde Mehmetçikle yakınlığı 
ile Conkbayırı’nda savaşın kaderini değiştiren 
kararlı duruşu, uzun bir öykülemeyi gerektiriyor. 

Savaştan enstantaneler başlığında 
toplayabileceğimiz çalışmalarında sanatçımız; 
Gelibolu’nun yarlarına doğru akıp giden 
Mehmetçiğin dönülmez yolculuğu; bu 
coğrafyadaki her tepenin bir mevzi, her mevziinin 

bir dünya ve yaşam kaynağı olduğu, dolayısıyla 
kaybetmenin, düşmanın kazanması demek 
olacağını anlamak zorunda kalan gencecik 
dimağlar. 

Mevzilerde tarihe iz düşülecek anın gelmesini 
beklerken Anadolu bozkırlarında bıraktıklarını 
düşünmenin yarattığı anlık mutluluğu ve 
yüreklerde bırakacağı sonsuz hüznü ya da 
ateş altında, siper kazan askerlerin belki de 
toprakla sonsuz buluşmaları olacağını düşünüp 
düşündürmediklerini belki de hiç bir zaman 
anlayamayacağız. 

Cepheden yaralı getirilen arkadaşlarının tedavisini 
yaparken bir hava saldırısında toprağa düşmeyi, 
yanık sesli arkadaştan bir memleket türküsü 
dinlerken yemek molalarında, tıka basa tok 
düşmanın karşısına kendisinin bildiği bir avuç 
açlıkla çıkmayı anlamak ve resmetmek için, bu 
haksız savaşı iyi okumak gerekiyor. 
İnce bir name gibi boğazımıza düğümlenen 
Çanakkale Türküsü’nü o siperlerden birisinde 
bırakınız günlerce, aylarca, bir kaç saat 
beklemenin bile nasıl bir duygu olduğunu bir an 
hatırlamak ve hissetmek geliyor içimizden. 

Cephe değil Gelibolu, sanki Mehmet Akif’in 
“Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer” 
mısrasındaki gibi, beş yüz bin gencin kanıyla 
sulanmış kan ve yangın yeri. Öyle ki taraflar 
ölülerini toplamak ve yaralılarını alabilmek için, 
savaş molaları vermek durumunda kalıyorlar. Seyit 
Onbaşı 276 kilogramlık bir mermiyi insanüstü 
bir hamleyle yerinden kaldırıp top arabasına 
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yerleştirdiğinde ya da her yanı tutulmuş Boğaz’ın 
sularını bir gece vakti mayınlayan Nusrat Mayın 
Gemisi’nin mürettebatının, ittifak güçleri için 
sonun başlangıcını hazırlayan ruhu temsil 
ettiklerini düşünmeye zamanları olabildi mi!... 
“Görmeden ölürsem millette ümit ettiğim feyzi, 
yazsınlar seng-i kabrime, vatan mahzun, ben 
mahzun” diyen ünlü vatan şairi Namık Kemal’in 
bu topraklarda; Bolayır’da sonsuza kadar yatmak 
istemesini anlamalı. 

Güvercinler ve toprağa düşmüş yüz binlerin 
ruhlarının temaşası, savaşlardan arınmış, 
insanlığın ortak değerine dönüşmüş, her iki 
tarafta yer alan kahramanların aynı topraklarda 
yan yana yattığı, dualarla ayinlerin birbirine 
karışarak hatıralara dönüşüp efsaneleştirdiği bir 
başka coğrafya var mıdır yeryüzünde! Yoksa bu 
sadece tarihin Çanakkale’ye, konumundan dolayı 
biçtiği misyon mudur?

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bu memleketin 
toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar! 
Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur 
ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle 
yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan 
evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı 
dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır, 
huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat 
uyuyacaklardır. Onlar; bu topraklarda canlarını 
verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız 
olmuşlardır.” barış çağrısı, aslında Anadolu 
hümanizminin bin yıllar öteden yankılanmasıdır. 

Düşmanı bağrına basıp dost olabilmiş, doğa 
ile dost kalabilmeyi başarabilmiş Çanakkale’de, 
savaşanlar bile dünyada eşine az rastlayacağımız 
birbirini anlamış ve tamamlamış olmanın 
dinginliğinde, bir hoşgörü mesajına dönüşmüştür.  

Attığınız her adımda, daha bir asır önce, iki yüz 
elli bini aşkın şehidin ve düşman bile olsa bir o 
kadar genç insan bedeninin yattığını düşünmek 
farklı duygusal düşüncelere taşıyor insanı. Oradaki 
siperleri arkadan seyrettiğinizde, birbiri üzerine 
düşmüş gençlerin vatanları için, umutlarının 
gömüldüğü yerler geliyor gözlerimizin önüne 
ve bir kaç damla yaş akıyor yanaklarımızdan, 

farkına varmadan. O siperlerde umutlarını 
bırakan şehitlerin açtıkları yolda yürüyerek var 
olmak ve bir yüzyılı geride bırakmış olmanın 
hüznüyle karışık sevincini yaşamak… Şehitlerimizi 
rahmetle, övgüyle anıyoruz. 

Resimler: Gülseren Sönmez
Ebrular: Osman Şimşek

Ümit Yaşar Gözüm, Yazar, Eleştirmen 
Türk Ütopya İzlenimleri – Sanata Adanmış 
Denemeler
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İş yeri açma ruhsatı başvurularını 
www.cekmekoy.bel.tr web sitesi 
üzerinden almaya başlayan Çekmeköy 
Belediyesi, başvuruları daha hızlı 
ve daha sağlıklı bir sürece taşıdı.  
Covid-19 tedbirleri kapsamında 
temasın azaltılmasını ve esnaf olma 
yolunda ilk adımı atanların zamandan 
tasarruf etmesini amaçlayan sistem, 
hizmet vermeye başladı. E-belediye 
üzerinden üye olarak ya da üye 
olmadan yapılacak işlem detayları 
sistem üzerinden detaylı olarak 
anlatılıyor.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz, “Ekonomik hayatın canlı 
tutulması için atılacak adımlar çok 
önemli. Bu süreçte ilçemizde yatırım 
yapmak isteyen girişimcilerimize 
kolaylık sağlayacak bu çalışmamızla 
biz de destek olmak istedik. Bu 
sistemle, hem girişimcilerimiz 
bürokratik işlemlerde zamandan 
tasarruf edecek, hem de girişimcilerin 
ve personelimizin pandemi sürecinde 
temasları azalacak,” dedi.

İş Yerİ Açma Ruhsatı 
Başvurusunda

Yenİ Dönem
Çekmeköy Belediyesi 

Covid-19 tedbirleri 
kapsamında teması 
en aza indirmek için 
bir çalışmasını daha 

internete taşıdı.
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Muhtarları 
Dinledi

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 21 mahalle 
muhtarı ile düzenlediği rutin istişare toplantısında, mahallelerin 

ihtiyaçlarını onlardan dinledi

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz, Çekmeköy’ün 21 mahalle 
muhtarıyla bir araya gelerek ilçeye 
yapılacak yatırımlar hakkında 
istişarelerde bulundu. Toplantıda 
mahallelerde yapılan çalışmalar 
hakkında muhtarlar bilgilendirilirken, 
gerekli çalışmaların yapılması için 
gelen talep ve istekler de ilgili birim 
müdürlerine iletildi.

Toplantıda selamlama konuşması 
yapan Başkan Poyraz “Davetimize 
icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür 
ederim. İlçemizdeki tüm kurumlarla 
koordineli şekilde çalışıp, birlik 
beraberlik içinde, insan ayırt etmeksizin 
eksikleri gidermek için tüm gayretimizle 
çalışmaya devam ediyoruz,” dedi.

Başkan Poyraz H
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MERKEZ MAHALLESİ’NDE 
YENİ AİLE SAĞLIĞI 

MERKEZİ YÜKSELİYOR
Küçükkoru Aile Sağlığı Merkezi ve 
Bağımlılık Danışma Merkezi inşaat 

çalışmaları devam ediyor.

Çekmeköy Belediyesi’nin Merkez 
Mahallesi Elçiçek Cami yanında 
projelendirdiği Küçükkoru Aile 
Sağlığı Merkezi ve Bağımlılık 
Danışma Merkezi’nde çalışmalar  
tüm hızıyla devam ediyor. 450 m2 
ve üç katlı olarak inşa edilecek 
merkezin 1000 karelik yeşil alanı 
olacak.

İlçemize yeni bir kalıcı eser daha 
kazandırıyoruz diyen Çekmeköy 

Belediye Başkanı Ahmet Poyraz 
“Vatandaşlarımızdan gelen 
istek ve talepler doğrultusunda 
mahallemizin merkezi olan bu 
alanına yeni bir sağlık kompleksi 
ve park yapımına başladık. 
Çalışmalarımız devam ediyor. 
İnşallah arkadaşlarımız çalışmaları 
en kısa sürede tamamlayıp burayı 
halkımızın hizmetine sunacak. 
Mahallemize ve ilçemize hayırlı 
olsun,” dedi.
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Çekmeköy Belediyesi resmi törenlerde 
tören alanı olarak da kullanılan 
Taşdelen Karanfil Park’ı yeniliyor. 
Turgut Özal ve Sırrı Çelik Bulvarı 
kesişim noktasında yer alan park, 
dinlenme ve tören alanı olarak 
yeniden tasarlandı.

1129 m2 üzerine kurulu park için 
hazırlanan projede Atatürk heykeli, 
süs havuzu, engelli rampası, 
fotoğraf çekim noktası, çiçeklikler, 
bayrak direkleri ve oturma alanları 
yer alacak. Çalışmaları başlayan 
projeye göre; parkın ortasında 

bulunan Atatürk heykeli, alanın 
doğusuna konumlandırılarak daha 
fazla katılımcının tören alanını 
kullanabilmesi sağlanacak. Heykelin 
etrafı süs havuzu ve bitki örtüsü 
ile çevrelenecek. Alanın kuzeyi 
ve batısından giriş basamaklarla 
sağlanırken, basamaklar çiçekliklerle 
çevrelenecek. Engellilerin meydana 
ulaşımı için %5 eğimli engelli 
rampasının da olduğu projede, sert 
zeminin yanı sıra 250 ağaç ve çalıdan 
oluşan yeşil alan yapılacak. Parkın 
bulvar cephesinde, Çekmeköy yazısı 
ile fotoğraf çekme alanı hazırlanacak.

Çekmeköy Belediyesi, Taşdelen Sırrı Çelik Bulvarı girişindeki Karanfil 
Park’ın yenileme çalışmalarına başladı.

Karanfil Park
Yenileniyor H
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SOĞUK HAVADA

Sokak HayvanlarI 
BESLENDi

Kar yağışından ve soğuk havadan etkilenen 
sokak hayvanları için besleme çalışmaları yapıldı.
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Çekmeköy Belediyesi rutin 
olarak gerçekleştirdiği 
sokak hayvanlarını 
besleme çalışmalarını 
yoğun kar yağışı ve soğuk 
hava sebebiyle artırdı. 
İlçe genelinde besleme 
çalışmaları yapan ekipler, 
bakıma ihtiyacı olan sokak 

hayvanlarını ise Ömerli 
Mahallesi’nde bulunan 
bakımevine aldı.

Sokaktaki canlar Allah’ın 
bize emanetidir diyen 
Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz 
“Her gün  düzenli olarak 

sokaklarda besleme 
çalışmaları yapıyoruz. 
Bugün soğuk hava ve 
kar yağışı sebebiyle 
çalışmalarımızı daha 
yoğun şekilde yapıyoruz. 
Ekiplerimiz ulaşabildikleri 
her noktada çalışmalarını 
yapacak,” dedi.

H
A

B
ER

LER
B

izden

43



İstanbul’da beklenen büyük deprem 
öncesinde hızla uygulanması planlanan 
kentsel dönüşüm çalışmalarına yerinde 
ve gönüllü dönüşümle model olan 
Çekmeköy’de, Alemdağ bölgesi imar 
planlarıyla ilgili yeni bir adım atıldı. 
2016 yılında Alemdağ, Ekşioğlu ve 
Çatalmeşe Mahallelerinde, mahalle 
kültürünü koruyarak değişimi hedefleyen 
kentsel dönüşüm çalışmalarında büyük 
oranda uygulama sağlandı. Süreç 
içinde vatandaşlardan gelen talepleri 
değerlendiren Çekmeköy Belediyesi, bu 
mahallelerde bulunan 500 m2 altındaki arsa 
sahiplerinin de dönüşüme katılabilmesi 
için imar planlarında düzenleme yaptı. İmar 
planlarında yapılan düzenleme ile 0.90 ve 
1.30 emsalli olan parsellerde, 500 metre 
karenin altındaki arsaların büyüklüklerine 
göre iskan edilebilir alanlar yüzde 25 ile 
yüzde 60 oranında artırıldı. 

Konu ile ilgili açıklama yapan Çekmeköy 
belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “İlk 
dönemimizden itibaren vatandaşların 
eski yapılarını yıkıp, depreme dayanıklı 
yeni binalar yapabilmeleri, bunu yaparken 
de hak kaybı yaşamamaları ve şehrin 
planlı yapılaşması için büyük gayret 
sarf ettik ve etmeye devam ediyoruz. 
İmar planlarında, yıkım ruhsatlarında, 
çalışmaların şeffaf takip edilebilmesi için 
elektronik sistemlerimizle şehrimizde 
dönüşümümüzün büyük kısmını sorunsuz 
tamamladık. Uygulama sürecinde 
vatandaşlarımızın sahip oldukları alanların 
metrekarelerinden dolayı bazı sorunlar 
yaşadığını tespit ettik ve bu sorunların 
çözümü için planlarda düzenlemeler yaptık. 
Bu sorunu gidermemiz için bekleyen 
tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun diyor, 
bir an önce depreme dayanıklı yeni 
sıcak yuvalarına kavuşmalarını temenni 
ediyorum” dedi.

Çekmeköy Belediyesi, Alemdağ, Ekşioğlu ve Çatalmeşe Mahallelerinde devam eden kentsel 
dönüşüm çalışmalarında vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek, imar planlarında 
yeni bir düzenleme yaptı. Yeni plan notuyla eski yapıların, depreme dayanıklı yeni binalara 
dönüştürülmesine imkân sunuluyor.

ALEMDAĞ 
İMAR PLAN 
NOTU 
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Hücrelerin kontrolsüz olarak ve sürekli çoğalmaları 
sonucu oluşan, tedavi edilmediğinde yakındaki ve 
uzaktaki organlara yayılan bir hastalıktır. Türkiye’de 
kanser, ölüm nedenleri arasında kalp damar 
hastalıklarından sonra ikinci sırada gelmektedir.                           

Kalın Bağırsak Kanseri Nedir?
Kalın bağırsakta hücrelerin kontrolsüz büyümeleri sonucu 
oluşur. Kalın Bağırsak Kanseri (Kolorektal) ülkemizde 
kanser türleri arasında üçüncü sırada yer almaktadır.

Belirtileri Nelerdir?            •Bağırsak hareketlerinde uzun süreli değişiklik. 
(1 haftadan uzun süren kabız, ishal olma durumu)

•Bağırsakların tam boşalamadığı hissi.

•Dışkıda kan (parlak ya da koyu kırmızı) görülmesi.

•Karında şişkinlik, kramp tarzında ağrı, gaz şikâyeti.

•Sebepsiz kilo kaybı, yorgunluk, güçsüzlük.

Risk Faktörleri
•Yaş almak(yaş ilerledikçe risk artmakta)

•Fazla kilolu olmak

•Ailede kalın bağırsak kanseri öyküsü olması.

• Tip 2 diyabet hastası olmak

•Sigara ve tütün kullanmak

•Fazla miktarda alkol tüketmek

•Yeterli fiziksel aktivite yapmamak

•Kişinin kalın bağırsak poliplerinin olması
          
Kanser önlenebilir ve erken teşhisle tedavi edilebilir. 
Erken teşhiste en önemli faktör kişinin kendisinin 
bilinçlenmesidir. Genellikle hastalık ilerleyince belirti 
vermektedir. Bu yüzden tarama erken teşhis için çok 
önemlidir. 

Kalın Bağırsak kanseri Taraması; 50-70 yaş arası, 2 yılda 
bir gaitada gizli kan testi ile ve 10 yılda bir kolonoskopi 
ile yapılmalıdır. Ailede: kalın bağırsak polip öyküsü, kalın 
bağırsak kanseri öyküsü, Ülseratif Kolit tanısı varsa, 40 
yaşından itibaren tarama testleri yapılmalıdır.  

Tarama Testlerinizi Ücretsiz Olarak
-Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim 
Merkezlerinde(KETEM)
-Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM)
-Sağlıklı Yaşam Merkezlerinde (SHM)
-Toplum Sağlığı Merkezlerinde (TSM)  yaptırabilirsiniz.

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kanser-anasayfa

Köşe Yazısı
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Sıddık Yurtsever’in 2020 yılında İz 
Yayınlarından çıkan Benden Başka 
Herkes isimli öykü kitabı Yurtsever’in 
Muhayyel, Aşkar, İzdiham gibi 
dergilerde yayımlanan hikâyelerini 
bir araya getirmiştir. Eser,  Hep Eksik 
ve Hep Hiç başlıklarıyla iki bölüme 
ayrılıyor ve toplamda on yedi 
hikâyeden oluşuyor.

Sıddık Yurtsever’in hikâyelerini 
okurken yanı başımızda bir radyoda 
daima arabesk müzik çalıyor hissini 
yaşıyoruz. Yazar, bunu okura duygu 
olarak yansıtırken satır aralarında da 
gösteriyor. Bu durum yazarın satırlarına 
şöyle sirayet ediyor: Nuri Sesigüzel gitti 
Melahat. Geldi Ferdi Tayfur; ‘Ben de bu 
dağların nesine geldim, meleşir kuzular 
sesine geldim, bir garip ölmüş de yasına 

geldim, geldim Melahat.’  Bu dizelerle 
öykülerin ruhunu türkülerden, 
arabeskten aldığını yazarınsa Nuri 
Sesigüzel’e, Ferdi Tayfur’a, Müslüm 
Gürses’e, Selda Bağcan’a kalemini 
yasladığını hissederiz. Belki o sırada biz 
de bir türkünün sesini açıveririz.

Sıddık Yurtsever’in öyküleri 
okuyucusunu öyküye bağlayan, onu 
içine çeken samimi bir üsluba sahip. 
Çay ocaklarında vatan kurtarırken 
kaynanasından yuvasını kurtaramayan 
Hasan’ın, Sen basit bir hurdacısın ne 
işin var Melahat’in gönlünde derken 
Melahat uğruna bağırsaklarını bozan 
Bahattin’in, göğsünde beyaz bir leke 
olan siyah kazağın götürdüğü mazinin, 
ölüm ile yaşam arasında kalmanın, bir 
çocuğa İçimdeki uçuruma bu yaraları 

B e n d e n  B a ş k a
H e r k e s
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ne zaman serpiştirdin anne sen? Hangi 
yağmurdan sonra açtı bu çiçekler? 
Hangi yamaçta sırılsıklam oldum? 
Sahi anne, bu çiçekler mezarında ne 
zaman büyüyecekler? dedirten aile içi 
çatışmaların, hep daha fazlasını isteyen 
köy muhtarının, reyhan çayını anlatan 
hikâyelerin konu edildiği öyküler akıcı, 
sıcak ve samimi bir üsluba sahip. 

Yurtsever hikâyeleriyle çay ocağında, 
köy meydanında, şehirde, taşrada, 
bozkırda yaşayan insan hikâyelerini, 
özenle seçtiği karakter ve mekânlarıyla 
bütünleştirerek okurun karşısına 
çıkarıyor. Kimi öyküde hüznü kimisinde 
de neşeyi açığa çıkaran yazar hiçbir 
hikâyesinde umudu eksik etmiyor. 
Kışın sonu bahar aylarına yaklaşmaya 
görsün, çiçek elbet açacak demişler 
diyor. 

Okuyucunun yüzünde tebessüm 
oluşturan hikâyelerden biri de 
Nezaket. Nezaket köyün kırık çıkık 
işlerine bakan bekâr bir hanım. Çıkan 
her şey ona götürülür. Ki bunlar da 
iki kısımdır. Birincisi, uzuvlar: Kol, 
ayak, parmak. İkincisi çöptür. İşe 
yaramayan ne varsa onları alır Nezaket. 
Annesinin azarlarından kaçan çocuk 
kendisini ahırda beyaz tüylü yeni 
bir arkadaşla göz göze gelmişken 
bulur. Bu sırada babaannesiyle 
dedesinin bağırışlarını duyan çocuk 
pür dikkat onları dinlemeye başlar. 
Babaannesi Bu eşeğin adını ne diye 
Nezaket koydun anlamıyorum deyince 

bir başka Nezaket’in varlığını ve 
az önce gördüğü yeni arkadaşının 
ismini öğrenmiş olur. Babaannesinin 
bu kadar sinirlenmesinin sebebi ise 
çok eskilere dayanan bir kıskançlık 
meselesi. Çıkıkçı Nezaket ile eşinin 
geçmişe dayanan sevdası… Eşinin 
yeni aldığı eşeğe eski sevdalısının 
ismini vermesi… Anadolu’da insanlar 
en sevdikleri hayvana en sevdiklerinin 
ismini verirler. Kadının sinirlenmesi, 
hiddetlenmesi bu yüzden. Bütün bu 
konuşmaları duyan çocuk günlerce 
dedesini takip eder. Acaba eski 
sevdalısı Nezaket’in yanına gidecek mi 
diye. Ama adam onun yanına gitmeyi 
bırakın sokağından dahi geçmemiş. 
Ancak son zamanlarda ahıra çok fazla 
girip çıkar olmuş. Son günlerini ahırda 
geçirmeye başlamış. Adam bir gün eve 
gözleri kan çanağı olmuş halde gelmiş. 
Nezaket dedi. Hıçkırmaya başladı. 
Babaannem dellendi. Yere batsın dedi. 
Ölmedi gitti. Öldü dedi dedem. Nezaket 
öldü. Babaannem hac yapıp gelen 
hacılar gibi huzurla doldu bir anda. Oh 
dedi, sefam olsun. Sonra bir aydınlanma 
gelmiş gibi anneme döndü. ‘Sen salayı 
duydun mu gelin?’

Kimi hikâyelerinde güldüren 
kimilerinde düşündüren Benden 
Başka Herkes, bizden başka herkesin 
hikâyesine belki de kendimizden 
hikâyelere denk geleceğimiz bir eser.

Havva KOTAN
Sosyolog

KİTABINKÜNYESİ
Adı 
Benden Başka HerkesYazarı

Sıddık YurtseverSAYFA SAYISI: 96YAYINEVİ: İz YayınlarıBASIM YILI: 2020
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 FARKLIYIM.

SENDROMLUYUM!

FARKINDA MISIN? 

BEN
DOWN

Bu bir süper kahramanın hikâyesi... 

Hamilelik döneminde tüm doktorların 
dikkatinden kaçmayı, testlerin hepsinde 
gizlenmeyi başaran, hayata gelmek için 
bileğinin hakkıyla mücadele veren bir 
kahramanın, Ali Kerem’in hikâyesi bu... 

Tesadüfler mi belirler hayatı, yoksa 
yaşadığımız tesadüfler söylendiği gibi 
“Tanrı’nın göz kırpması” mıdır bilmiyorum 
ama yaşadıklarımızın ne anlama geldiğini 
ancak yaşadıktan sonra  öğrenecektik. 
İlk hamileliğim gibi ikincisi de adliye 
koridorlarında, haber peşinde geçecekti. Yine 
bir duruşma günü, haber için mahkemeleri 
dolaşırken ilginç bir dava dikkatimi çekti. 
Hamileliği boyunca tüm testlerini yaptırıp 
doğum sonrasında oğullarının Down 
Sendromlu olduğunu öğrenen bir ailenin 

başlattığı hukuk mücadelesi. O annenin 
yaşadıklarını okurken nereden bilebilirdim 
ki aylar sonra yaşayacaklarımı? Bir diğer 
tesadüf ise büyük oğlumla izlediğimiz çizgi 
film Punky idi. Down Sendromlu, sevgi dolu 
bir kız çocuğu olan Punky’i günün birinde 
belki farklı bir arkadaşı olur ve ona destek 
olur düşüncesiyle izlemesini istiyordum, 
karnımda bir Punky taşıdığımdan habersiz.

Ve işte beklenen gün geldi... 

Tıpkı ilki gibi mutlu bir hamilelik geçirdim 
ama bu kez daha fazla yorulduğum için 
doğum iznine 35’inci haftada ayrılmıştım. 
Ancak bir terslik vardı ve ben hiç kimseye 
anlatamıyordum. 37'nci haftaya girmiştik 
ama karnımda bebeğim bir türlü hareket 
etmiyordu üstelik son bir aydır kilo da 
almıyordu. Her seferinde “sana öyle geliyor” 
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 FARKLIYIM.

SENDROMLUYUM!

FARKINDA MISIN? 

BEN
DOWN

telkinleri... Ve tarih 7 Mayıs 2014... Doktorla 
kararlaştırdığımız güne henüz bir hafta 
vardı ancak kalp atışları giderek zayıflamaya 
başlayınca apar topar sezaryen kararı 
verildi. Neyse ki hazırlıklıydık. Eşimle son 
kez ameliyathane kapısında vedalaştık ve 
geri sayım başlıyor 10,9,8,7... sonrası derin 
bir uyku. Buz gibi soğuk ameliyathanede 
başımda uyanmamı bekleyen asistana 
hayal meyal ‘bebeğim nasıl’ diye soruyorum 
‘odanıza çıkınca görürsünüz’ diyor o an 
anlam veremediğim garip ses tonuyla.

“Bu kez sana benziyor”

Ona kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum ve 
işte o an geldi... Kokusunu içime çektikten 
sonra emzirmek için doğruluyorum ama 
kan şekeri çok düşük olduğu için mama 
verdiklerini öğreniyorum. Yanımda huzur 
içinde uyuyor, binlerce kez şükrederek 
yüzünü, nefes alıp vermesini izliyorum. 
İlk oğlum babasına benziyordu, eşim 
“işte bu kez sana benzemiş” diyor ama 
gözleri benden daha da çekik, hele burnu 
küçücük ikimize de hiç benzemiyor... Daha 
önce Down Sendromu ile ilgili okuduğum 
yazılar geliyor aklıma. O an içimi bir ürperti 
kaplıyor, bir yerde okumuştum ürkerek 
eldivenlerini çıkarıyorum kalbim o kadar 
hızlı çarpıyor ki ve çizginin tek olmadığını 
görünce derin bir ‘oh’ çekiyorum çünkü her 
iki elinde de başka çizgiler var. 

“Bebeğinizde bir sıkıntı olabilir”

Ertesi sabah rutin kontrol için çocuk 

doktoru ve iki hemşire odaya geliyor. 
Muayeneden sonra nasıl söze gireceğini 
bilemeyen doktor “gözlerinin çekikliği...” 
diye söze başlıyor, tam bana benzediğini 
söyleyeceğim ama sürdürüyor “bebeğinizde 
bir sıkıntı olabilir”... Ayaklarımdan 
başlayan bir sıcaklık tüm vücudumu 
sarıyor, kalbime tarifi imkânsız bir ağrı 
giriyor bir anda. Korktuğum başıma geldi 
galiba...”Şüphelendim ama tek çizgi yok ki 
elinde” diyebildim yalnızca. Meğer ‘simyan’ 
denilen çizgi bazen tek, bazen de diğer 
çizgilerle birlikte olur ya da hiç olmazmış. 
Tüm testlerimizin yapılıp yapılmadığını, 
amniyosentez önerilip önerilmediğini, 
yaşlarımızı, akrabalık ya da kan uyuşmazlığı 
olup olmadığını soruyor doktor. Gözlerimi 
hiçbir şeyden habersiz huzurla uyuyan 
oğlumdan almaksızın sessizce ağlıyordum, 
sorulara eşim cevap veriyordu. Doktorla 
birlikte gelen hemşirelerden biri elimi 
tutup “yapma annesi, sütün kaçacak” diye 
telkinde bulunuyordu ancak ne çare? Çocuk 
doktoru konuşmaya devam ediyordu, 
“İhtimal yarı yarıya şüphe üzerine test 
istediğimiz ancak negatif çıkanlar da var, 
sonucu 15 gün içinde alırız”... 

“Tesadüfmüş meğer”

Gerçeği doğum sonrasında hemen öğrenen 
ama bana belli etmemek için bir gün 
boyunca kendini paralayan eşim doktor 
odadan çıkınca yanıma oturup ellerimi 
tuttu. Gözlerime bakıp “O bizim oğlumuz, 
seninle benim” dediğinde gözlerine bakıp 
“Biz bir  günah mı işledik” diyebildim 

Doktorla birlikte gelen hemşirelerden biri elimi tutup “yapma annesi, 
sütün kaçacak” diye telkinde bulunuyordu ancak ne çare? 
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yalnızca o şokla. Oysa bu ne işlediğim 
bir günahın bedeli, ne de bir cezaydı. 
Yine de durmaksızın sebep arıyordum, 
kullandığım bir ilaç, stres, radyasyon... 
Ancak öğreniyoruz ki ne ülke, ne ırk, bilinen 
tek ihtimal annenin yaşının 35’in üzerinde 
olmasıymış, her şey tamamen en başında 
bir tesadüfmüş meğer.

Kaderin de planları varmış

İkinci kez anne-baba olmanın heyecanıyla 
girdiğimiz hastane odası, aldığımız haber 
sonrası bir düğün havasından cenaze 
matemine bürünmüştü. Meğer biz 
gelecekle ilgili hayaller kurarken kaderin 
de bizim için planları varmış. Ne ile karşı 
karşıya olduğunu bilemeyen her insan 
gibi ben de korkuyordum gelecekten. O 
an ağlamaktan başka bir şey gelmiyordu 
elimden... Şimdi geçmişe döndüğümde en 
büyük pişmanlığım hastane odasındaki o 
gözyaşlarım.

8. gün ağladı

Derken ikinci gün bebeğimi kucağıma 
alarak gözyaşları ile hastaneden ayrıldık. 
Her ne kadar test sonucunu tahmin etsek 
de rapor çıkana dek içten içe gerçek 
olmaması için dua edip durduk. Ve zaman 
akıyordu ama Ali Kerem durmadan 
uyuyordu, emzirmek için bile güçlükle 
uyandırıyordum. Bir haftalık olduğunda 
kontrol için doktora gittiğimizde sarılık 
testi için topuğundan kan alındı. Ama Ali 
Kerem hala ağlamıyordu, onun yerine de 
ağlıyordum. Değerler yüksek çıkınca testin 
iki gün sonra tekrar edilmesine karar verildi. 

Ertesi gün akşam yatırmaya hazırlanırken 
bir anda ağlamaya başladı. İnanamıyordum, 
kucağıma alıp sakinleştirmek yerine 
mutlulukla nasıl ağladığını izlemeye 
başladım. Ali Kerem tam 8 gün sonra, 
yani doğması planlanan günde ağlamaya 
başlamıştı. Ağlamak Ali Kerem’in ilk 
başardığı şeydi… 

Mutluluğun anahtarı +1’de

Derken önce bitmek bilmeyen sarılık, 
ardından enfeksiyon nedeniyle yoğun 
bakımda tedavi... Nihayet eve dönüyoruz, 
17’nci günün sonunda oğlum yeniden 
evinde. Aynı gün rapor da elimize ulaşıyor 
ve sonuç olmaması için dua ettiğimiz şey... 
“Trizomi 21”  Oğlumuzda 47 kromozom 
varmış, yani bizlerden +1 fazla… Bu 
fazladan kromozomun aslında mutluluğun 
anahtarı olduğunu, gerçek aşkı, karşılıksız 
sevgiyi yaşayarak öğrenecektik. Süper 
Kahraman’ımız artık 2 yaşında ve her 
geçen gün küçücük adımlarla da olsa 
başardıklarıyla bizi dünyanın en mutlu ailesi 
yapıyor.

Ali Kerem’in annesi Canan…
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6 SORUDA 
DOWN SENDROMU NEDİR, 
NASIL TESPİT EDİLİR ?

Down Sendromunun Sebebi Nedir?
“Hey 47 numara! Gel buraya! Sen hasta mısın?”
“Hayır, ben farklıyım. Sadece 1 kromozom 
fazlam var” dedi Down Sendromlu çocuk.

Down Sendromu Nasıl Teşhis Ediliyor?
Ben anne karnında rahat rahat yatarken, 
ensemin kalınlığına bakarsanız 11.ve 14.  
haftalarımda beni keşfedebilirsiniz.

Annenin Yaşı Etkili Mi?
Annemin yaşı ne kadar genç ise o kadar az 
görülürüm. Annemin yaşı 40’ı geçerse beni 
görme olasılığınız artar.

İkinci Çocukta Tekrarlama 
Riski Var Mı?
Eğer annem 35 yaş üstü ise risk arttığı için bir 
kardeşim daha bana benzeyebilir.

Fiziksel Farklılıklar Neler?
Ben farklı bir yüze sahibim. Küçük ve yuvarlak 
yüz, yukarı doğru çekik gözler, basık burun 
kökü, küçük burun ve ağız, küçük kulaklar 
ve ensede deri bolluğum vardır. Avuç içinde 
tek çizgim vardır, ellerim küçük, parmaklarım 
aşırı esnektir. Geç öğrenip çabuk unuturum. 
İlerleyen yaşlarda kısa boylu ve obez olan 
ben ortalama 60 yaşına kadar bu hayata renk 
katarım.

Down Sendromlu Bireylerin Sağlık Takibi  Nasıl Yapılmalı?
Benim aşırı kilom, gözüm ve boyuma yani fiziksel gelişimime ailem dikkat etmelidir. Bu yüzden 
doktorlarla arkadaş olmak benim için çok önemlidir.  Bu durum, benim ruhsal gelişimimin daha 
da iyi olmasını sağlar.

Erken bir fizik tedavi ve rehabilitasyon programım olursabenim motor gelişimim desteklenir, özel 
eğitim ile zihinsel kapasitem artar.

Ayşegül Akça
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İTÜ Meteoroloji Mühendisliği bölümünde öğrenciyken amatör olarak hava 
tahminleri ile ilgilenip iki radyoda hava tahminleri yapmaya başlayarak 

tanınan, “Havayı Koklayan Adam” lakabını alan, 21 yıl CNN Türk’te program 
editörü ve sunuculuk yapan ve şu an yeni bir kanala transfer olan Bünyamin 
Sürmeli bu ayki konuğumuz oluyor. Röportajımızda onunla ilgili daha birçok 

ilginç detayı öğrenme fırsatı yakalayabileceksiniz…
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 Merhaba Bünyamin Bey 
Çekmeköy 2023 okuyucularımız için 
bize kendinizi tanıtır mısınız?
Merhaba ben Bünyamin Sürmeli. 
1975 yılında dört çocuklu bir 
ailenin üçüncü çocuğu olarak 
İstanbul’da doğdum. Bütün eğitimimi 
İstanbul’da tamamladım. En son 
İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak, 
Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji 
Mühendisliğinden 2000 yılında mezun 
oldum. Üniversitede 3. sınıftan itibaren 
önce radyolarda, 4.sınıftan itibaren 
de televizyonda çalışmaya başladım. 
Ve 2000 yılından bu yana hem hava 
tahmininde, yazarlıkta, hem de mini 
eğitimlerle meslek hayatıma devam 
ediyorum.

 Hava tahminleri ile ilgili olarak 
ilk programlarınız radyo ile başladı 
sanırım. Bize o günlerden bahseder 
misiniz?
Evet, meslek hayatıma radyo ile 
başladım. Üniversitenin ikinci sınıfının 
sonundaydım, sağ olsun okuldaki 
hocalarım odalarını bana açarlardı, 
onların bilgisayarlarını kullanarak 
internete bağlanıp meteoroloji 
haritalarını açardım. Radyodan telefonla 
arıyorlardı oradan radyoya canlı 
bağlanarak tahminde bulunuyordum. 
Birinci yılın sonunda radyoların 
kapandığı dönemde minik bir mola 
verdik, ondan sonra tekrar radyolara 
çıktık. O yılın sonunda bana CNN 
Türk’ten bir teklif gelmişti, o zamandan 
itibaren de mesleğime artık profesyonel 
olarak devam etmeye başladım. Tabii 
işin heyecan kısmı her zaman var ama 
o zaman daha bir yüksekti. Çünkü ben 
ankesörlü telefondan radyoya bağlandığımı 
hatırlıyorum. Arkamdaki sırada bekleyen 
arkadaşlara kusura bakmayın sizi az 
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biraz bekleteceğim deyip yayına bağlanıp 
sonra dersime geri döndüğüm zamanları 
hatırlıyorum. Heyecan duyarak başladım, 
öyle de devam ediyor…

 En çok merak edilenlerden biri “Havayı 
Koklayan Adam” lakabınızı nasıl aldınız?
"Havayı Koklayan Adam" bir kar tahmini 
sonrasında ortaya çıktı. Radyoda radyocu 
Geveze ile beraber çalışıyorduk, daha 
doğrusu onun yayınlarına bağlanıyordum. 
Yine kar tahmini yaptığımız günün bir gün 
öncesi hava bahar gibi 14-15 derece sıcaklık 
vardı. Ertesi gün de kar bekliyoruz. Ertesi gün 
kar yağdı, bir sonraki gün radyoya gittiğimde 
anlatıyordum böyle o heyecanla havanın 
kokusuna bakıyorum kar kokusu var ama 
bir türlü yağmıyor derken en sonunda 
yağmaya başladı diye konuşmuştum, 
programda da havayı koklayan adam 
diye konuşuldu böylece ortaya çıktı o 
zamandan beri de lakap olarak kaldı…

 Televizyonda program hazırlamak ve 
sunmak teklifi ne zaman ve nasıl oldu?
Radyoda bir yılı tamamladıktan sonra 
üniversitede dördüncü sınıfa başladığımda 
CNN Türk’ten gelen teklifle o zaman 
tabii işin mutfağında başlayarak yani 
tahminlerde metin yazarak, seslendirme ile 
ilerliyorduk. Dolayısıyla öyle başladık. Bir yıl 
sonra da hava durumlarını hafta sonunda 
haber bültenlerine konuk olarak vermeye 
başladık. Sonunda da hava bülteni 
programı olarak, görüntülü olarak sunmaya 
başladım. Yıl 2001-2002 civarı… 

 Aynı zamanda gazete ve dergilerde 
yazarlık yapıyor ve çeşitli okullarda 
öğrencilere seminerler düzenliyorsunuz.  
İçerik olarak nelerden bahsediyorsunuz?  
Tabii bu davet edilen yerlerde firmalar, 
gazete, dergi, okullar, vakıflar, kuruluşlar 
olabiliyor. Buralarda bahsedilmek isteyen 
temalar ne ise ona göre sunumlar ve 
konuşmalar hazırlıyorum. Bunların büyük 
bir çoğunluğu iklim, doğanın gidişatı ama 
sürdürebilirlikten tutun temiz havaya 
ondan sonra yenilenebilir enerjiden, 
sigaranın doğaya bıraktığı etkilere kadar 
hangi alandan bahsediliyorsa onla alakalı 
içerikler hazırlıyoruz. Ya da wasp programları 

"Havayı Koklayan Adam" bir kar tahmini 
sonrasında ortaya çıktı.
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hazırlıyoruz. Dolayısıyla sık sık öğrenci 
dostlarımızla ve davet eden kuruluşlarla bir 
araya geliyorum. 

 Bünyamin Bey birçok konuyla 
ilgileniyorsunuz. Seslendirme ve 
oyunculuk da bunlardan biri. Soruları 
nereden soracağımı şaşırıyorum 
bunlardan da bize biraz bahsetseniz?
Evet, seslendirme de yapıyorum. Oyunculuk 
da eklendi ama oyunculuk profesyonel bir 
oyunculuk değil. Oyuncu arkadaşlarıma 
ayıp olur sonra benim oyunculuk yaptığımı 
söylemek :) Ama konuk olarak, Bünyamin 
Sürmeli olarak katılıyorum. Yani bir oyuncu 
olarak değil de oraya çıktığımda kendimi 

oynuyorum. Dolayısıyla birkaç dizide, birkaç 
filmde sağ olsunlar davet etmişlerdi.  Bende 
orada dilim döndüğünce, becerebildiğim 
kadar oyunculuk yaptım :) Ne zaman davet 
ederlerse de hiçbir zaman kırmıyorum,keyif 
de alıyorum. Kendi alanımın dışında olursa 
daha da ayrı bir keyif veriyor… 

 Programlarınız arasına belgesel 
çekimlerini de eklemişsiniz. Kaç belgesel 
oldu ve nerelere gittiniz?
Belgeselleri ilk iklim değişikliğinin ana 
merkezi ve göstergelerinin olduğu yer olan 
kutuplarla başladık. Alaska’ya gitmiştim, 
Alaska’daki buzulun erimesi…Artık daire 
içerisinde yer alan kısımları var Alaska’nın, 
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yani Kuzey Kutbu’na gitmedik ama Kuzey 
Kutbu dairesi içinde yer alan Alaska’ya 
gittik. Orada buzul erimelerine dikkat 
çekmeye çalıştık. Oradan üç bölümlük 
programla buraya dönmüştük. Ondan 
sonra buzulun tam tersi, dünyanın 
çöllerini göz önüne sermek için 
Arizona çekimi yapmıştık. Arizona dört 
bölümden oluştu. Ve bir çölün ekosistem 
için nasıl bir öneminin olduğunu 
anlatan bir belgeseldi.  2010 yıllarının 
başlarında, tabii ki çok ciddi bir emek ve 
televizyonculuk teknikleri ile çekmiştik.  O 
zamanlar Türkiye’de bu tarz programlar 
yapılmıyordu. Hem serüven gibi görseli 
güçlü, hem de verdiği bilgi açısından, 
yani içeriğinin gücü bakımında sıra dışı 
kalıyordu. O yüzden güzel ilgi gördü, 
izleyenlere de çok teşekkür ediyorum. 
Daha sonra Hint Okyanusu’nu çektik, 
Kenya, Tanzanya civarı, daha sonra Güney 
Kafkasya ile Güney Avrupa’yı çektik.  26 
bölüm yayınlandı…

 Hala gerçekleştirmeyi veya 
geliştirmeyi düşündüğünüz bir 
hayaliniz, projeniz var mı?
Evet, hayalini kurduğum bir projem 
var. Ama o yakın zamanda olur mu 
bilmiyorum. Ancak genel hatlarıyla 
söyleyebilirim. Bir film, iklim ile 
alakalı bir film. Dolayısıyla bunun 
için birazda ekonomik bir desteğe 
ihtiyaç var, fakat umuyorum ki bir gün 
gerçekleştireceğim… 

 Bu kadar iş arasında kendinize,  
ailenize ve arkadaşlarınıza nasıl vakit 
ayırabiliyorsunuz? Birlikte nasıl vakit 
geçiriyorsunuz?
Tabii insanın nefesi, dostları, akrabaları, 
kardeşleri, annesi, babası, çocukları 
olmadan bir hayat yok dolayısıyla ister 
istemez buralara vakit ayrılmak zorunda. 
Kendi kendine doğuyor aslında o vakit. 
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Bir şekilde ben de o vakti çıkarmaya 
çalışıyorum. Hatta öncelikli zaman 
ayrılacak birimler olarak görüyorum :)

 Çekmeköy’e daha önce geldiniz mi?  
Çekmeköy’ü nasıl buluyorsunuz?
Çekmeköy’e daha önce geldim. Hatta 
Çekmeköy Belediyesi ile beraber bazı 
aktivitelerimiz oldu. Eski bir İstanbullu 
olarak,Çekmeköy bölgesi her zaman 
çok uzak bir yer olarak bilinirdi. Artık 
şehrin merkezi haline geldi. Geldiğimde 
yeşilliğine hayran kalmıştım. 

 Bize ayırdığınız zaman için çok 
teşekkür ederiz. Bundan sonraki 
çalışmalarınız için başarılar dileriz. Son 
olarak söylemek istediğiniz bir şey var 
mı?
İklimlerimiz değişiyor. Havalarımız 
değişiyor. Biz israfı çocukluğumuzdan 
beri en büyük öğretilerimiz içerisinde 
bulundurarak her gelen nesle öğretmek 
isteyen birileriz. Dolayısıyla israf iklim 
değişikliğinin en büyük teknik aynı 
zamanda,etik ve ahlaki problem olarak 
duruyor önümüzde…  O nedenle 
yaşantımızda israfa biraz daha dikkat 
ederek sürdürmemiz hem ülkenin milli 
kaynakları bakımından hem de iklim 
değişikliği bakımından çok kıymetli, çok 
önemli. Hayatı yaşamak istiyorsak önce 
kazanç, sürdürülebilirlik üç temel üzerine 
oturtuluyor. İnsanlık, insan, doğa ve 
ekonomi diye. Bunların hiçbiri diğerinin 
önüne geçmemeli, geçmemesi gerekiyor.  
Bunların bir dengede gitmesi gerekiyor. 
Bunun en temel başlığı da 
israfın önlenmesidir. 

Beni bu sayınızda misafir 
ettiğiniz için çok teşekkür 
ediyorum. Sevgiler…

Ümit ŞENER
Gazeteci-Yazar
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28 Temmuz 1914
1.Dünya Savaşı
28 Haziran 1914’te Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu veliahtının öldürülmesi 
üzerine gelişen olaylar sonucu bugünkü 
Avusturya’nın Sırbistan’a savaş ilan etmesi ile 
savaş başladı.

13 Ocak 1915
Çanakkale’de Bir Cephe
Rusya’nın 2 Ocak’ta yardım talebi üzerine 
toplanan İngiliz Savaş Konseyi, hedefi 
İstanbul olan, Gelibolu Yarımadası’nı almak 
için Şubat’ta bir sefer hazırlığı kararı aldı.

25 Şubat 1915
Boğaz Giriş Tabyaları
19 Şubat’ta başlayıp 25 Şubat’a kadar 
süren bombardıman sonrası giriş tabyaları 
kullanılamaz hale geldi. 

8 Mart 1915
Nusret’in Mayınları
Nusret Mayın gemisi saat 05:00’dan saat 
08:00’a kadar Erenköy Koyu’na 26 mayın 
döktü.

18 Mart 1915
18 Mart Deniz Zaferi
Çanakkale Deniz Muharebeleri yapıldı. 
Türk topçuları kahramanca mücadele 
etti. Müttefiklerin üç büyük zırhlısı battı. 
Çanakkale Zaferi Türk milletinin oldu. 

25 Nisan 1915
Kara Çıkarması
Müttefik askerleri Arıburnu, Sebdülbahir 
ve Kumkale’ye asker çıkardı. Çanakkale 
Cephesi’nde ikinci dönem başladı. Dokuz ay 
sürecek muharebeler her iki taraf açısından 
da önemli sonuçlar doğurdu.

28-30 Nisan 1915
1. Kirte Muharebesi
İngiliz askerleri çıkarmanın ilk günü Kirte 
(Alçıtepe) köyünü ele geçirmek için tekrar 
taarruza geçti.

6-8 Mayıs 1915 
2. Kirte Muharebesi
Birinci Kirte Muharebesi sonrası İngiliz 
birlikleri taarruzlarına devam etti.

21-22 Haziran 1915
1.Kerevizdere Muharebesi
Fransızların taarruzu; 1. Kerevizdere ( 83 
rakımlı tepe) muharebesi 

28 Haziran – 5 Temmuz 1915
Zığındere Muharebeleri
Kirte ( Alçıtepe) köyünü ele geçirmek üzere 
Zığındere bölgesinde kanlı taarruzlar 
başladı. 

6 Ağustos 1915
Anafartalar Çıkarması
Müttefikler 25 Nisan kara çıkarmasında 
istenilen sonucu alamayınca aynı hedeflere 
ulaşmak için yeni birliklere taarruz etme 
kararı aldı.

9-10 Ağustos 1915
Anafartalar ve Conkbayırı Taarruzları
Albay Mustafa Kemal Bey grup komutanı 
olduktan sonra 9 Ağustos’ta Conkbayırı’ndan 
başarılı bir süngü hücumu ile düşmanı geri 
püskürttü

20 Aralık 1915
Arıburnu’nun Tahliyesi
Müttefikler uzun tahliye faaliyetlerinden 
sonra gece 04:15’te Arıburnu’ndan 05:15’te 
Suvla’dan asker ve mühimmatları tahliye etti.

9 Ocak 1916
Sebdülbahir’in Tahliyesi
Müttefikler Gelibolu’da işgal ettikleri son 
nokta Sebdülbahir’i tahliye etti. Zafer Türk 
Milleti’nin oldu. 

Türk Milleti’nin Varoluş Destanı:

ÇANAKKALE
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Çanakkale’de açılacak bir cephe ile Osmanlı 
Devleti’nin başkenti İstanbul’u alarak 
Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakacak. 
Rusya’ya yardım ulaştırabilecekti. Her 
şeyden önce İngiltere İstanbul’a Rusya’dan 
önce hâkim olacak, Osmanlı Devleti’ni 
savaş dışı bırakacaktı. 

Harekât Planı:
Deniz Harekâtı
Kara Çıkarması

Hedef: İlk gün Arıburnu’nda 
Kocaçimentepesi, Sebdülbahir’de 
ise Alçıtepe’yi işgal ederek, Kilitbahir 
Platosu’na ulaşmak ve boğazı savaş 
gemilerine açmak. 

Müttefik Ordusu: İngiltere ve 
Fransa’nın kendi ülkelerinden ve 
Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan, 
Senegal vs. sömürgelerinden getirdiği, 
askerlerden oluşmuştur.

Asker Sayısı: 560.000
Zayiat: 250.000

Donanma:
248 Savaş Gemisi
29 adet ağır zırhlı savaş gemisi, 20 adet 
muhabere kruvazörü
2 adet uçak gemisi, 20 adet kruvazör, 
25 adet muhrip, 8 adet monitör, 9 adet 
denizaltı, 5 adet askeri yat, 6 adet balon 
gemisi (zeplin) , 131 adet diğer savaş 
gemisi 

20. yüzyılın ilk çeyreğinde iki büyük blok 
(İtilaf ve İttifak) arasında başlayan savaş, 
birkaç ay içinde Osmanlı Devleti’ni de içine 
aldı. 1916 yılı Ocak ayında İngiltere’nin 
İstanbul’u işgal ederek Osmanlı Devleti’ni 
savaş dışı bırakma planı, Gelibolu’da Türk 
siperleri önünde son buldu. 

Savunma Planı: 
Deniz Savunması
Kara Savunması

Osmanlı Ordusu: Osmanlı Devleti 
müttefiki Almanya ile birlikte bugün 
üzerinde otuzu aşkın devletin olduğu 
Osmanlı coğrafyasındaki tüm vatandaşları ve 
gönüllüleri.

Asker Sayısı: 320.000
Zayiat: 250.000

Donanma:
59 savaş gemisi
3 Muharebe gemisi, 2 kruvazör, 2 torpido 
kruvazörü, 8 muhrip,  10 Torpidobot, 17 
gambot, 17 motor gambot

MÜTTEFİK
KUVVETLER

OSMANLI 
DEVLETİ
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MÝLLÝ UZAY 
PROGRAMI 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
"Milli Uzay Programı"nın tanıtım 
toplantısında konuşarak,  Türkiye Uzay 
Ajansı ve çalışmalarından bahsederken, 
2023 sonunda yakın dünya 
yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi 
milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a 
ulaşarak sert iniş gerçekleştirileceğinin 
müjdesini verdi. 
Uzun süreli bir planlama ve çalışmanın 
ürünü olan Türkiye'nin ilk Milli Uzay 
Programını dünyaya ilan edeceklerini 
dile getiren Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, "Bu program, gerçekçi 
ama bir o kadar da rekabetçi hedefleri 
kapsayan içeriğiyle ülkemizin uzaydaki 
yol haritası olacaktır. Küresel uzay 
yarışında, ülkemizi üst liglere taşıyacak 
bu yol haritasının başarıyla hayata 
geçmesini diliyorum." diye konuştu.

İŞTE TÜRKİYE’NİN UZAY 
PROGRAMININ 10 YILLIK 10 
HEDEFİ
1- Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 
Ay’a ilk teması gerçekleştirmek
2- Yeni nesil uydu geliştirme alanında 
dünya ile rekabet edebilecek ticari 
marka ortaya çıkarmak
3- Türkiye’ye ait bölgesel konumlama ve 
zamanlama sistemi geliştirmek
4- Uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay 
limanı işletmesi kurmak
5- Uzay havası ya da meteorolojisi olarak 
tabir edilen alana yatırım yaparak, 
uzaydaki yetkinliğimizi arttırmak
6- Türkiye’yi astronomik gözlemler 
ve uzay nesnelerinin yerden takibi 
konularında daha ileri bir seviyeye 
ulaştırmak
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7- Ülkemizde uzay sanayii ekonomi 
sistemini daha da geliştirmek
8- Bir uzay teknolojisi geliştirme bölgesi 
kurmak
9- Uzay alanında etkin ve yetkin insan 
kaynağımızı geliştirmek
10- Bir Türk vatandaşını uzaya 
göndermek

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 
açıklanan Milli Uzay Programı sonrası, 
Sosyal Platformlarda Uzay’a gidecek 
ilk Türk kim olacak tartışmaları bir 
taraftan sürerken, Türklerin Uzay ile 
ilişkisi konusunda geçmiş yıllarda 
çalışmalar yapmış bir mühendis ve onun 
katkılarıyla dünyada 2 uzay kampından 
biri olan İzmir Uzay Kampından 
bahsetmeden geçmek olmaz. 

NASA’DA GÖREV YAPAN İLK 
TÜRK MÜHENDİS
Nasa’da görev alan ilk Türk mühendis 
İsmail Akbay’ın hayatına bir göz atalım 
isterseniz önce,

İzmir Uzay Kampı Fikir 
Temelleri’nin Atılması | 
İsmail Akbay& Kaya Tuncer 
17 Ekim 1930 tarihinde Mudanya’da 
dünyaya gelen İsmail Akbay, Haydarpaşa 
Lisesi’ni bitirdikten sonra, Amerika’da 
Tennessee Üniversitesi’nden Fizik 
Mühendisi olarak mezun oldu.

Marshall Uzay Merkezi’nde Apollo 
Saturn V-S1C roketinin entegre edilmesi 

çalışmaları için görev alacak mühendis 
ekibine; yaptığı çalışmalar ile ün kazanan 
Dr. Wernher Von Braun tarafından seçildi.

NASA’da çalışan ilk Türk mühendis 
olan aynı zamanda Apollo - Soyuz 
Test Projesi'nde Saturn 1B/H-1 motor 
entegre çalışmalarında da aktif şekilde 
rol alan İsmail Akbay 1963-1975 
seneleri aralığında NASA’da yönetim 
pozisyonlarında da görev yaptı.

NASA’da ki görevi sonrasında, uzay 
teknolojilerinin ABD uzay sektöründeki 
transferi üzerine faaliyetlerde bulundu.

1996 senesinde, Kaya Tuncer ile Ege 
serbest bölge de; İzmir uzay kampı 
düşüncesinin temellerinin atılmasına 
destek verdi. 2000 yılında ise uzay 
kampının açılış törenine katıldı.
İsmail Akbay Amerika Birleşik 
Devletleri’nin  Huntsville eyaletinde 
evinde meydana gelen yangında 
hayatını kaybetti. 2003 senesine kadar 
İzmir Uzay Kampı Projesi’ne yakın 
desteklerini sürdüren İsmail Akbay 
başarılı çalışmaları ile NASA’da yaptığı 
katkılar gençlere umut ve örnek oldu. 

İzmir Uzay Kampı Faaliyet 
Alanları
Merhum Kaya Tuncer ve eşi Mary Tuncer 
tarafından İzmir’de kurulmuş olan uzay 
kampında her yaştan ve ilgi alandan 
insana uzay bilimleri hakkında eğitimler 
verilmekte ve mentörlük programları 
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ile gelişimleri sık sık takip edilmektedir. 
Bu girişim; dünyanın ikinci, Türkiye'nin 
ise ilk ve tek uzay kampı olarak yerini 
almıştır. Bir uzay ve bilim merkezi olarak 
inşa edilen İzmir Uzay Kampı, gençleri 
bilim, matematik ve teknoloji alanında 
kariyer yapmaları için motive eder ve 
kariyer yolculuklarında onlara proaktif 
biçimde eşlik eder. 
STEAM (Science-Technology-
Engineering-Art-Math) 
öğrenme metotlarıyla desteklenen 
bu programlarda; katılımcıların fen 
bilimlerine olan merakları, uygulamalı 
eğitimler ile daha da artırır; diyalog 
kurmayı, sorgulamayı ve eleştirel 
düşünmeyi sağlar. Kısaca kendimizi 
keşfediyoruz bu yolculukta.  
Programa katılan her yaştan kesime, 
uzayla ilgili interaktif simülasyonların 
kullanıldığı dinamik ve eğlenceli bir 
ortamda; iletişim, takım çalışması ve 
liderlik alanlarında da eğitimler verir. 
Programlar ve simülatörlerden örnek 
verecek olursak, katılımcılara uzayda 
yaşama ve çalışma hissini veren 
simülatörler kullanılır. Uzaya gitmek, 
sayılarla verecek olursak yaklaşık 8,5 
dakika sürecektir ancak gerçek bir 
uçuş deneyim ve görevinin hazırlık 
aşamalarının tamamlanması yıllar alır. 
Ama sen uzayda gibisin ve hala aynı 
yaştasın! Ne güzel bir his öyle değil mi?
Yıllarca süren bu görev eğitimleri İzmir 
Uzay Kampı’nda; 1.5, 2, 3, 5 ve 6 günlük 
programlarla sunulur. 2 Haziran 2000’de 
hizmete giren eğitim ve eğlence merkezi 
Uzay Kampı Türkiye’yi, 60’ın üzerinde 
ülkeden 260 bini aşkın genç ve yetişkin 
ziyarette bulunmuştur. Son teknoloji 
ile donatılmış tesis olan 21 yaşındaki 
kampta farklı uluslardan gençlerin 
biraraya gelip uzun süreli arkadaşlıklar 
kurabilecekleri ve diğer kültürleri 

anlayabilecekleri ideal bir ortam 
bulunuyor. 

Yönetim kadrosundan bahsedecek 
olursak alanlarında tecrübeli ve dinamik 
bir kadroya sahip olan kampta;
• Operasyon ve Eğitim Grup Müdürü- 
Dr. Mevlüde Karadağ,
• Ticaret Grup Müdürü- Rıza Tolga 
Yıldırım,
• Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü- 
Emre Aday,
• Operasyon ve Eğitim Takım Lideri- 
Özlem Eliçevik,
• Pazarlama ve Halkla İlişkiler Takım 
Lideri – Ayşemine Çağlayan ve 
• Eğitim Geliştirme Takım Lideri – 
Nurcan Subaşı görev başında bizi 
beklemekte!

NASA ve İzmir Uzay Kampı 
NASA yöneticisi, gençler ile İzmir 
uzay kampındaki görüşmesinde 
öğrencilerimizi, NASA uçuş yöneticisi 
Ed Van Cise ile öğrencilerini 
görüştürmüştür. 8 farklı ülkeden gelen 
gençlerin, tam bir hafta eğitim görmüş 
oldukları Uzay Kampı etkinliği, ülkemizin 
genç kısmının uzay ile olan bağlantısını 
kuvvetlendirmek adına; en kapsamlı 
faaliyetlerden birisi olarak yerini almıştır.
 
NASA uçuş yöneticisi Cise, sadece 
uzay meraklılarını değil tüm herkesi 
ilgilendiren bazı açıklamalar yapmıştır. 
Üniversite eğitimini de bu alanda alan 
Cise; 10 yıldır NASA’da görev yapar. Bu işi 
yapmak amacıyla 6 aylık bir sertifikasyon 
eğitimi alır. 

Yapılan Eğitim ve Etkinlikler
Uzay kampında her yaşa ve her ihtiyaca 
göre eğitim bulunuyor. 
Steam uzay kampı, robotik kodlama 
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atölyesi, minecraft tasarım atölyesi, 
minikler uzayda, aile turu, ailelere özel 
günlük uzay kampı turu ailelere özel 
simülatörlü günlük program, uzay 
serüveni minikler uzayda - anaokulu 
turu, okullar için günlük uzay kampı turu 
astro-tur, güneş sisteminde yolculuk, 
üniversitelilere özel günlük uzay 
kampı turu, öğretmen eğitim programı 
bulunuyor.
Çocuklara göre detaylı eğitimler de var;  
galaktik yaz kampı, robot aktiviteli yaz 
kampı, kış bilim kampı - uzay yolcuları 
programı, robot aktiviteli uzay yolcuları, 
yıldızlar ve gezegenler macerası, 
özelleştirilmiş yıldızlar ve gezegenler 
macerası, minecraft yeni ufuklar ve 
mars'a seyahat gibi eğitimlerden 
oluşuyor.

Sosyal Sorumluluk Projeleri 
ve İzmir Uzay Kampı 
İzmir uzay kampı sosyal sorumluluk 
noktasında proje yapmaktan geri adım 
atmamış ve bir sürü kurumla beraber 
güzel projelere imza atmıştır. Bunlardan 
yakın tarihli olanlardan bazıları; LÖSEV 

işbirliğiyle yapılan, LÖSEV’e kayıtlı 
lösemili ve tedavisi bitmiş çocukların 
sömestr tatilinde “Meslekleri Tanıyalım” 
etkinliği kapsamında Uzay Kampı 
Türkiye’yi ziyaret ettiği projedir. Yine 
yakın tarihli olarak, Aliağa ilçe milli 
eğitim müdürlüğü tarafından yapılan 
Erasmus+ projesinin Türkiye / İzmir 
Aliağa final ayağında Çek Cumhuriyeti, 
İspanya, Romanya ve Yunanistan'dan 
gelen öğretmenler Uzay Kampı Türkiye’yi 
ziyaret etmiştir. 
Aile ve sosyal politikalar bakanlığı 
önderliğinde geliştirilmiş olan okul 
destek projesi bağlamında çocuklarımıza 
gerek akademik, gerek sosyo-kültürel 
anlamda fırsat eşitliği yaratmak adına 
çalışma yapılması önceliklidir. Bu 
proje kapsamında İzmir’in Konak, 
Bayraklı, Karabağlar ve Torbalı gibi 
ilçelerinden kırk dezavantajlı bölgede 
olan çocuğumuza Uzay Kampı Türkiye 
işbirliğinde bir saat süren tanıtım turu 
imkanı sağlanmıştır. 

Büşra Tosun Yörük
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 
Nakkaş Osman Surnâme-i Hümayun Dijital 
Minyatür Sergisi ziyarete açıldı.
Hologram ve özel projeksiyon teknolojisiyle 
gerçekleştirilen 360 Kültür Sanat projesi 
kapsamında hazırlanan sergi, Marmaray 
Yenikapı İstasyonu'nda sanatseverlerle 
buluştu.
Dijital sergide, Türk minyatür sanatının en 
önemli temsilcilerinden Nakkaş Osman'ın 
çeşitli eserlerinden 15 minyatür, Surname-i 
Hümayun'daki 32 minyatür ve Surname'nin 

hikâyesini anlatan üç boyutlu hologram film 
gösterimi yer alıyor.
Tarihi ve kültürel değere sahip geleneksel 
sanatlardan minyatür, Türkiye'nin 
girişimleriyle 2020 yılının son günlerinde 
UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel 
Mirası Temsili Listesi'ne alınmıştı.

www.ntv.com.tr/galeri/sanat/
cumhurbaskanligi-iletisim-baskanliginin-
dijital-minyatur-sergisi-acildi,W3nCqG_
WLECtrTgYJ73uBA/KRAKgEzeGUWlNHT41c-rjQ

CUMHURBAŞKANLIĞI CUMHURBAŞKANLIĞI 
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI`NIN İLETİŞİM BAŞKANLIĞI`NIN 
DİJİTAL MİNYATÜRDİJİTAL MİNYATÜR
SERGİSİ AÇILDISERGİSİ AÇILDI
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Anadolu erenleri olarak bilinen Ahiliğin 
kurucusu Ahi Evran Veli ile Hacı Bektaş Veli 
ve Yunus Emre, UNESCO'nun 40. Genel 
Konferansı'nda 2020-2021 Anma ve Kutlama 
Yıl Dönümü Programı'nda tanıtılacak.
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 
Anadolu bilgeleri olarak bilinen Ahiliğin 
kurucusu Ahi Evran Veli ile Hacı Bektaş Veli 
ve Yunus Emre'nin UNESCO'nun 40. Genel 
Konferansı'nda tanıtılacağını söyledi.
Anadolu erenlerinin, Türkiye ve farklı ülkelerin 
girişimiyle 2020-2021 Anma ve Kutlama Yıl 
Dönümü Programına alındığını dile getirdi.

Türkiye'deki tek şehir
Kırşehir'in geçen yıl da UNESCO Yaratıcı 
Şehirler Ağı'na alınan Türkiye'deki tek il 
olduğunu belirten Ekicioğlu, bu yıl da 
Anadolu erenlerinin tanıtım yılı ilan edilmesi 
nedeniyle mutluluk duyduklarını söyledi.

https://www.trthaber.com/haber/kultur-sanat/
anadolu-erenleri-unesco-onculugunde-
tanitilacak-557216.html

'Bir Düş Gördüm', 'Bozkır', 'Bir Nefes Daha' ve 'Nasipse 
Adayız' 18 - 25 Şubat arasında gerçekleştirilecek 
Chennai Uluslararası Film Festivali'nin 'Dünya Sineması' 
seçkisine katılacak filmler arasında yer alıyor.

Hindistan'da düzenlenen 18'inci Chennai Uluslararası 
Film Festivali, Hindistan'ın Tamil Bölgesi'nin en büyük 
festivali. En önemli özelliği ise geçtiğimiz senelerde 
dünyanın A sınıf festivallerinden ödüller almış veya 
yarışma kategorisine seçilmiş en iyileri Hindistan'da 
'Dünya Sineması' adı altında göstermesi.

Bu yıl; 2020 Oscar adayları, Cannes Film Festivali, 
Berlin Film Festivali, Venedik Film Festivali, Locarno 
Film Festivali, Roterdam Film Festivali, Busan Film 
Festivali ve Fecr Film Festivali'nden ödüller almış ya da 
yarışma kategorisine seçilmiş 40'a yakın filmi ve bir o 
kadar daha diğer önemli festivallerde boy göstermiş 
filmleri 'Dünya Sineması' adıyla Hindistan'daki sinema 
salonlarında seyirciyle buluşturacak.

O filmlerden biri de 'Bir düş Gördüm' olacak.
'Bozkır', 'Bir Nefes Daha' ve 'Nasipse Adayız' da Chennai 
Uluslararası Film Festivali'nde gösterilecek.

https://www.haberturk.com/turk-filmleri-dunya-
sinemasi-nda-2974708

˝ANADOLU ˝ANADOLU 
ERENLERİ˝ERENLERİ˝
UNESCO UNESCO 

ÖNCÜLÜĞÜNDE ÖNCÜLÜĞÜNDE 
TANITILACAKTANITILACAK

TÜRK FİLMLERİ 
`DÜNYA

SİNEMASI´NDA
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İstanbul Müzik Festivali'nin “Yarının 
Kadın Yıldızları: Genç Kadın 
Müzisyenler Destek Fonu”nun 
dördüncü yıl başvuruları açıldı. 
Uluslararası arenada yeni ufuklar 
açmayı hedefleyen genç kadın 
müzisyenler fona, 16 Nisan Cuma 
gününe kadar başvurabiliyor.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 
tarafından düzenlenen İstanbul 
Müzik Festivali'nin Türkiye Sınai 

Kalkınma Bankası 
(TSKB) işbirliğiyle, 
geleceğin kadın 
müzisyenlerini desteklemek 
amacıyla 2018'de başlattığı 
Yarının Kadın Yıldızları: Genç 
Kadın Müzisyenler Destek Fonu 
projesi, dördüncü yılında üstün 
yetenekli müzisyenlerin çalgı, şan 
ve şeflik branşlarında uluslararası 
arenadaki kariyerlerinin 

ilerlemesine destek olmaya devam 
ediyor. Yarının Kadın Yıldızları 
projesi için başvurular 16 Nisan 
Cuma günü saat 17.00’ye kadar 
destekbasvuru@iksv.org adresine 
yapılabiliyor.

https://www.haberturk.com/yarinin-
kadin-yildizlari-na-basvurular-
basladi-2973949

İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yılı 
olan 2021 yılının İstiklâl Marşı Yılı 
olarak kabul edilmesinin ardından 
“İstiklâl ve İstikbâl Deneme ve 
Fotoğraf Yarışması” düzenleniyor.
İstiklâl Marşı’nın yazılmasının ve 
TBMM tarafından kabul edilmesinin 
100. yılı olan 2021 yılının İstiklâl 
Marşı Yılı olarak kabul edilmesi 
vesilesiyle Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi, İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi ve Üsküdar 
Belediyesi iş birliğiyle İstiklâl ve 
İstikbâl Deneme ve Fotoğraf 

Yarışması gerçekleştiriliyor.  
İstiklâl Marşı Yılı etkinlikleri 
kapsamında Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi, İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi ve Üsküdar 
Belediyesi iş birliğiyle “İstiklâl 
ve İstikbâl” ile “İstiklal Marşı’nın 
Kabulünün 100. Yılı” temalı deneme 
ve fotoğraf yarışması düzenleniyor. 
İki ayrı kategoride katılıma açık olan 
yarışmaya lise, ön lisans, lisans ve 
lisansüstü öğrencileri başvuruda 
bulunabilecek.
Yarışma ile Milli Şairimiz Mehmet 

Akif Ersoy’un yazdığı İstiklâl 
Marşı’nın ve Türk milletinin 
bağımsızlık mücadelesinin anlamını 
ve önemini hatırlatmak, milli 
mücadele ruhunun bugünün 
anlam dünyasındaki etkilerini 
yazı ve fotoğraf ile ortaya koymak 
ve bu alanda üreten öğrencileri 
desteklemek amaçlanıyor.

https://www.dunyabizim.com/
havadis/istikll-marsinin-kabulunun-
100-yili-anisina-deneme-ve-fotograf-
yarismasi-h42899.html

İSTİKLÂL MARŞI`NIN
KABULÜNÜN 

100. YILI ANISINA 
DENEME VE FOTOĞRAF 

YARIŞMASI
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
2021 yılının 'Hacı Bektaş Veli Yılı' olarak 
kutlanmasına ilişkin genelge yayımladı. 
Erdoğan, Resmi Gazete'de yer alan 
genelgede, düşünce ve öğretileriyle 
asırlardır sevgi, hoşgörü, birlik, beraberlik 
ve barışı öğütleyen Hacı Bektaş Veli'nin 
vefatının 750. yılı olan 2021 yılının, 
UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl 
dönümleri arasına alındığını hatırlattı.
"Bir olalım, iri olalım, diri olalım", "İncinsen 
de incitme", "Her ne ararsan kendinde 
ara", "Oturduğun yeri pak et, kazandığın 
lokmayı hak et", "Düşmanının bile insan 
olduğunu unutma" sözleriyle bütün 
insanlığı sevgi, saygı, barış ve kardeşliğe 
davet eden Hacı Bektaş Veli'nin iyiyi, 
doğruyu, güzeli, ahlaklı ve erdemli olmayı 
insan olmanın en temel vasfı olarak 
tanımladığını belirten Erdoğan, şunları 
kaydetti:

"Hacı Bektaş Veli'nin insan sevgisine, 
hoşgörüye ve barışa dayalı, geniş kitleleri 
etkileyen düşünceleri Anadolu'da 
toplumsal kimlik ve birliğin oluşmasına ve 
sürdürülmesine önemli katkılar sağlamıştır. 
Anadolu'dan Balkanlar'a kadar geniş bir 
coğrafyada, kendinden sonraki nesillerin 
yolunu aydınlatmaya devam eden Hacı 
Bektaş Veli, Yunus Emre ve Mevlana gibi 
düşünür ve gönül insanlarının inanç, ahlak, 
hoşgörü, sevgi ve saygıyı esas alan yaşam 
felsefeleri, birlik ve beraberlik anlayışının 

yerleşmesinde bugün de merkezi bir rol 
oynamaya devam etmektedir. İnsanları 
saygı ve hoşgörü çerçevesinde bir arada 
kardeşçe yaşamaya çağıran Hacı Bektaş 
Veli'nin hem ülkemiz hem de dünya için 
ne denli büyük bir değer olduğunun 
güçlü bir biçimde vurgulanması, kıymetli 
düşüncelerinin gelecek nesiller tarafından 
anlaşılıp benimsenmesi amacıyla 2021 
yılı boyunca yurt genelinde ve yurt 
dışında etkinlikler düzenlenmesine karar 
verilmiştir."

https://tr.sputniknews.com/
kultur/202102121043793973-
cumhurbaskani-erdogan-genelge-
yayinladi-2021-haci-bektas-veli-yili-olarak-
kutlanacak/

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 
GENELGE YAYINLADI: 

2021, `HACI BEKTAŞ VELİ YILI´ 
OLARAK KUTLANACAK
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Mücahit 
Öztürk

Yeşilay Genel 
Başkanı Prof. 
Dr. Mücahit 
Öztürk ile 
Yeşilay Haftası 
münasebetiyle 
bağımlılıklar 
ve tedavi 
süreçleri, yurt 
içi ve yurt 
dışındaki 
Yeşilay 
çalışmaları, 
pandemi 
döneminde 
Yeşilay 
faaliyetleri 
üzerine faydalı 
bir röportaj 
gerçekleştirdik. 
Keyifle 
okumanız 
dileğiyle…

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. 

 101 yılı geride bırakmış 
bir kurumsunuz. Yeşilay 
Genel Başkanı olarak bu 101 
yıl ile ilgili neler söylemek 
istersiniz? Yeşilay’ın geride 
bıraktığı 101  yılından 
bahseder misiniz?
Yeşilay olarak bir asrı aşkın 
süredir bağımlılıklarla 
mücadelede canla başla, 
büyük bir sorumluluk ve 

titizlikle mücadele ediyoruz. 
Türkiye genelinde 120 şubemiz 
bulunuyor, dünya genelinde de 
81 ülkede çalışmalarımız devam 
ediyor. Alkol, kumar, madde, 
teknoloji ve tütün bağımlılıkları 
ile ilgili bilimsel ve kanıta dayalı 
yöntemler kullanarak araştırma, 
geliştirme faaliyetlerimizi 
yürütüyoruz. 
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Bağımlılıkla mücadelede ederken, 
sağlıklı yaşamı teşvik eden pek çok 
proje hayata geçiriyoruz. Uluslararası 
Karikatür Yarışması, Sağlıklı Nesil 
Sağlıklı Gelecek Yarışması, Yeşilay 
Bisiklet Turu gibi sanattan spora farklı 
alanlarda yürüttüğümüz çalışmalarla; 
7’den 70’e herkesin bağımlılıklardan 
uzak, sağlıklı bir yaşam sürmesine 
katkıda bulunuyoruz. 

Türkiye genelinde 74 il ve KKTC’de 
olmak üzere 92 Yeşilay Danışmanlık 
Merkezi (YEDAM) ile bağımlılara 
ve yakınlarına ücretsiz psikolojik 
danışmanlık ve rehabilitasyon desteği 
veriyoruz. Bağımlılık alanında uzman 
psikologlardan oluşan ekibimizle, 115 
hattımızı arayan kişilere uyuşturucu 
madde, tütün, kumar, internet ve alkol 
bağımlılığı konusunda bilgi verme 
ve doğru yönlendirme, tavsiye ve 
danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Bunlar ilk akla gelen çalışmalarımız 
olmakla birlikte Türkiye’nin dört 
bir yanında binlerce gönüllümüzle 
bağımlılıklara karşı mücadele ediyor, 
pek çok farklı proje geliştiriyoruz. 
Bundan sonra da bağımsız, sağlıklı 
ve güçlü nesiller yetiştirmek için 
çalışmalarımıza devam edeceğiz. 
Ülkemizin her köşesindeki 
vatandaşlarımıza Yeşilay’ın çalışmalarını 
anlatmak, onları birer Yeşilaylı olmaya 
davet etmek ve sağlıklı nesiller 
hedefimize birlikte ilerlemek bizim için 
büyük önem taşıyor. Türkiye’nin 81 
ilinde ve dünyada 81 Ülke Yeşilay’ı ile 
“Yeşilay hep benimle” diyoruz.

 Dünya yaklaşık 2 senedir 
korona virüs alarmında.  Bu konuda 
Yeşilay'ın çalışmaları var mıdır? Neler 
yapıyorsunuz?
Bağımlılıkla mücadele noktasında 
sağlıklı yaşamı teşvik etmenin önemine 
inanıyoruz. Bu kapsamda korona 
virüs salgını döneminde de tüm 
kaynaklarımızı seferber ederek hem 
bağımlılıklardan kurtulma hem de 

sağlıklı yaşam alışkanlıklarını geliştirme 
hedefi olanlara destek olacak pek çok 
çalışma gerçekleştirdik. 

Sigara kullananların bu dönemi 
bağımlılıklardan kurtulmak için 
bir fırsat olarak görmesini önerdik. 
Sigarayı bırakma kararı verenler 
için bir film hazırlayarak, 10 adımda 
sigarayı bırakmanın yollarını paylaştık. 
Detaylı bilgi ve destek almak isteyen 
vatandaşlarımıza da 115 Yeşilay 
Danışmanlık Merkezi (YEDAM) 
Danışma Hattı üzerinden hizmet verdik. 
Kampanyanın yayına girdiği dönemde 
ve sonrasında sigara ile ilgili aramalarda 
önemli artış olduğunu özellikle 
belirtmek isterim. Bu yıl 9 Şubat 
Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde 
de kampanyanın devamı niteliğinde 
“Korona Virüs Sigara İçeni Sever” 
sloganıyla yeni bir filmimiz yayınlandı. 

Korona virüs döneminde yoğun kaygı 
yaşayan ve psikolojik rahatsızlık belirtisi 
gösteren herkese ücretsiz hizmet 
verebilmek için psikolojik danışma hattı 
kurduk. Bu hat üzerinden görev yapan 
psikologlara “Anksiyete ile Başa Çıkma 
Teknikleri” üzerine bir eğitim verildi. 
100 psikolog, telefon görüşmelerine 
ek olarak çevrim içi görüşmeler de 
gerçekleştirerek talepleri yanıtladı.

#EvineSağlık buluşmaları ile evlere 
konuk olarak hem fiziksel hem de 
ruhsal sağlığın anahtarı olacak bilgileri 
paylaştık. 1920yesilay Instagram 
hesabı üzerinden gerçekleşen canlı 
yayınlarda, alanında uzman isimleri 
ağırladık. Salgın tehlikesi nedeniyle 
evde zaman geçiren çocukların 
eğlenirken öğrenmeleri, teknolojiyi 
verimli kullanmaları için pandemi 
döneminde Mavi Kırlangıç Dergisi ve 
tüm yetişkinler için de Yeşilay Dergisi’ni 
www.yesilay.org.tr üzerinden ücretsiz 
olarak erişime açtık. 

Yeşilay olarak korona virüsün etkilerinin 
devam ettiği bugünlerde de iyi ve 
sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik 
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etmek amacıyla çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 

 Korona virüsün en fazla 
zarar verdiği kitle sigara gibi 
alışkanlıklardan dolayı kronik 
hastalıklara yakalanmış olanlar değil 
mi?
Sigara, elektronik sigara, nargile ve tüm 
tütün ürünlerinin genel vücut sağlığına 
ve organların fonksiyonlarına olumsuz 
etkileri olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Pek çok solunum yolu enfeksiyonuna 
yol açan tütün ürünleri kullanımı, her 
yıl yaklaşık 8 milyon insanının ölümüne 
neden oluyor. Tütün dumanı, bağışıklık 
sistemini baskılayarak fonksiyonlarını 
bozuyor. Ayrıca duman akciğerde 
öksürük refleksini bloke ederek, ciddi 
enfeksiyonlara yol açabilen virüsler 
ile bakterilerin solunum yolunda ve 
akciğerde tutunmasını kolaylaştırıyor. 
Bağışıklık sisteminin zayıflığı özellikle 
bu salgın döneminde tedavi sürecini 
geciktirmesi ve tedaviyi güçleştirmesi 
gibi nedenlerle de sağlık için bir tehdit 
oluşturuyor. Üstelik bu etki bağımlılık 
yapıcı maddeler, ara sıra kullanılsa 
bile ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle 
virüslerden korunmak için bağımlılık 
yapıcı tüm maddelerden uzak durmak 
büyük önem taşıyor. Bu nedenle 

sigara kullananların, bu dönemi 
bağımlılıklardan kurtulmak için bir fırsat 
olarak görmesini öneriyor ve onlara 
“Sigarayı bırakmanın tam zamanı” 
diyoruz.

 Virüs sonrası sigara 
bağımlılığından kurtulmak 
isteyenlerde gözle görülür bir artış 
oldu mu? Bu konu hakkında bir 
araştırma var mı?
Bu dönemde yaptığımız araştırma 
sonuçlarına göre 2020’nin son 6 ayında 
sigarayı bırakan her 10 kişiden 1’inin 
korona virüs salgınından etkilendiğini 
gözlemledik. Araştırmaya göre, her 4 
kişiden 1’i salgın döneminde sigara 
kullanımını azalttığını belirtirken; 
salgın sırasında sigara kullanımını 
azaltanların yüzde 85’i de sigaranın 
korona virüs tedavisini olumsuz 
etkilediğine inanıyor. Sigarayı bırakmayı 
düşünenlerin oranı 2017 yılında 
yüzde 35’e, 2020 yılında ise yüzde 58’e 
yükselmesi hem korona virüsün etkisini 
hem de bu konuda bilincin arttığını 
doğruluyor. 

İlk korona virüs vakasının 
görülmesinden bu yana da tütün 
bağımlılığı ile ilgili Yeşilay Danışmanlık 
Merkezi’ne (YEDAM) yaklaşık 19 bini 
aşkın arama geldi. Korona virüsten 
sonra tütün özelinde gelen aramalar ise 
9 kat arttı. 

 Bağımlılıkların tedavi süreci 
ile ilgili danışmanlık merkezleriniz 
mevcut değil mi? Bu merkezler 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Faaliyet alanlarımıza rehabilitasyonu 
eklememizden bu yana Yeşilay 
Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çatısı 
altında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz; 
böylece bağımlılara ve yakınlarına 
ücretsiz psikolojik danışmanlık, 
rehabilitasyon desteği veriyoruz. 
Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin 
(YEDAM) tamamı bağımlılık alanında 
uzman psikolog ve sosyal hizmet 
uzmanlarından oluşan ekibi; alkol, 
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madde, teknoloji ve tütün bağımlılıkları 
konusunda bilgi verme, doğru 
yönlendirme, danışmanlık ve ayaktan 
terapi hizmetleri sunuyor. 

74 ilimizde ve KKTC’de olmak üzere 
toplam 92 YEDAM bulunuyor; 
Türkiye’nin her yerinde 115 YEDAM 
Danışma Hattı üzerinden ulaşılabiliyor. 

 Pandemi döneminde malum 
kısıtlamalarla birlikte evlerdeyiz. 
Ekran başında geçirilen süreler 
(televizyon, bilgisayar, tablet, telefon 
vs.) oldukça artmış durumda. Bunu 
bir bağımlılık olarak değerlendirebilir 
miyiz?
Bağımlılık aniden gelişen bir hastalık 
değildir. Bir dönem ve döngü içinde 
seyreder. Yavaş yavaş gelişir. Dolayısıyla 
ekran kullanımının artmasını tek başına 
bağımlılık olarak nitelendiremeyiz 
ancak bu durumun bir risk faktörü 
oluşturduğunu söyleyebiliriz. İçerik ve 
süre kontrolü olmadan, gerçek hayatı 
ihmal ile seyreden bir şekilde ekrana 
maruz kalınması, özellikle çocuklar ve 
gençlerde bağımlılığa dönüşebiliyor. 
Gençleri bu konuda sıkmadan, uzaktan 
izleyerek kontrol etmemiz gerekiyor. 
Çocuklarımızın ve gençlerimizin 
gelişimsel olarak hayatlarının en kritik 
döneminde ekran karşısında olması 
gerekenden fazla zaman geçirdiklerini 
tespit edebilmeli ve önleyebilmeliyiz.

 Teşkilatlanma yapısından 
bahseder misiniz? Birçok ilçede 
şubeleriniz var. Kaç ilde ve kaç ilçede 
şubeleriniz mevcut? Çalışmalarını 
hangi bağlamda sürdürmekteler?
Yeşilay olarak Türkiye genelinde 81 ilde 
oldukça yaygın bir yapılanmamız var. 
Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi ile 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeşilay 
Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile de 
74 il ve KKTC’de olmak üzere toplam 92 
noktada hizmet veriyoruz. 

 Son olarak Yeşilay’ın yurt dışı 
çalışmaları hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
Yeşilay olarak 2016 yılından bu 
yana kurulmasına öncülük ettiğimiz 

Uluslararası Yeşilay Federasyonu çatısı 
altında bağımlılıklarla mücadelemizi 
dünyanın farklı noktalarına yayarak 
sürdürüyoruz. Bugün geldiğimiz 
noktada 81 Ülke Yeşilay’ı bulunuyor. 
5 yıldır Ülke Yeşilayları ile bir araya 
geldiğimiz kapasite geliştirme 
toplantıları ile deneyim aktarımı 
yapıyoruz. İki yıldır da Ülke Yeşilayları ve 
Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü 
gibi kurumlar ile bağımlılık alanında 
çalışan STK’ların katılımlarıyla “İstanbul 
İnisiyatifi Toplantısı”nı düzenleyerek, 
dünyada bağımlılıklar alanındaki 
güncel bilgileri paylaşıyoruz. 

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç 
Ofisi (UNODC), Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ), Avrupa Birliği Uyuşturucu 
ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme 
Merkezi (EMCDDA) gibi kurumlarla 
sürekli iletişim halinde kalarak 
bağımlılıklarla mücadeledeki 
öncü yaklaşımımızı uluslararası 
arenada paylaşmaya devam 
ediyoruz. 

Büşra Tosun Yörük
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Muallim Naci kimdir?
Muallim Naci Osmanlı’nın Tanzimat 
döneminde yaşamış ve adından 
oldukça bahsettirmiş hem yazar hem de 
öğretmendir. Türk edebiyatında eski-
yeni tartışmasında eski (divan) edebiyatı 

savunmasıyla bilinir. Aruzu dilimize 
ustalıkla uyarlaması ile bilinen yazar; 
daima geleneksel anlayıştan yana yazılar 
kaleme almıştır. Eski şiirin temsilcisi 
olmasına rağmen, batılı anlayışta eserler 
ile de farklılıkçı aksiyonlar almıştır. 

Muallim Naci
veDündenBugüneSözlükler
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Muallim Naci ve Eserleri
Muallim Naci ‘Demdeme’ isimli eleştiri 
yazısı ile Recaizade Mahmut Ekrem’e atıf 
yaparak ün kazanmış daha sonrasında ise 
Şerare, Ateşpare, Füruzan gibi şiir kitaplarını 
kaleme almıştır. Tüm bu süreç içerisinde de 
sözlük çalışması içerisinde olup Lugati Naci 
isminde sözlük yazmaya çalışmış fakat vefat 
etmesinden dolayı sözlüğü Müstecabizâde 
İsmet tarafından tamamlanıp kitap haline 
getirilmiştir. Türkçemizde kullanılan Arapça, 
Farsça ve batı dilinden alınmış kelimelerin 
Türkçe’de kazanmış olduğu anlamları 
gösteren bu sözlükte yaklaşık olarak 18 bine 
yakın kelime bulunmaktadır.

Sözlük Geleneği Ve Önemi
Sözlük, bir dilin kelime dağarcığını derleyip 
toplayan temel bir kitaptır. Bu temel 
kitabın içerisinde yazı ve konuşma dilinde 
geçen hemen hemen tüm kelimeler 
bulunur. Sözlüklerde kelimelerin tanımları 

yapılmakla kalmaz; okunuşları, yazılışları ve 
dil için önemli olan vurgular da gösterilir. 
Sözlük, sadece dilin kelime dağarcığını 
toplamakla kalmaz; dili özünden korur, 
onu başka dillerden alınan kelimelerle 
bozulup yozlaşmasından kurtarır. Bu kadar 
önemli özellikleriyle aslında bir bakıma dilin 
anayasası denilebilecek üstün bir değer 
taşır.

Geçmişe baktığımızda Osmanlı döneminde 
bu tarz bir Türkçe sözlüğün olmayışı 
dönemin yazarlarını endişelendirmiştir. 
Özellikle Tanzimat Devri’nde göze çarpan 
bu noksanlık, yazarlar ve düşünürler 
arasında uzun tartışmalara yol açtı. Bu 
tartışmalar neticesinde dilimizde bulunan 
kelimeleri kapsayacak bir sözlüğe ve 
kurallarını toplayacak bir dil bilgisi kitabına 
olan ihtiyacımız vurgulandı. Ama böyle bir 
eser ortaya koyacak kimse çıkmadı; bütün 
tartışmalar, endişeler sözde kaldı. 

Muallim Naci ‘Demdeme’ 
isimli eleştiri yazısı
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Eldeki sözlükler, “Türkçe, Arapça ve 
Farsçadan devşirme” Osmanlıcanın 
sözlükleriydi. Türkçülüğüyle bilinen Vefik 
Paşa bile ‘Lehçe-i Osmani’ isminde sözlük 
çıkarmıştı. Aynı dönem içerisinde Türkçeci 
olan Şemsettin Sami bu işe girişerek, 
konuşma ve yazı dilimizde bulunan 
kelimeleri toparlayarak, Arapça ve Farsça 
olan kelimeleri atıp, Türkçe kelimelere 
daha çok önem vererek bir sözlük 
yayınlamış ve bu eserine ‘Kamus-ı Türkî’ 
adını vermiştir. Adında “Türk” kelimesini 
barındıran ve Türkçeden Türkçeye 
şeklinde hazırlanan ilk sözlük kitabı 
niteliğinde olan bir eserdir. 

Geçmişten Günümüze Sözlükler
Lügatler yani Sözlükler birçok millet 
için oldukça büyük öneme sahip 
olmuş ve tarih boyunca birçok millet 
asimile olmamak ve dillerini duyurmak 
ve ispatlamak için hazırlanmışlardır. 

Dünyada ilk sözlük Sümerler tarafından 
tabletlere yazılmıştır. Tabi kitap halinde 
bütün olarak ilk sözlük İskenderiye 
Müzesi kütüphanecisi Bizanslı 
Aristophanes’in hazırladığı eser kabul 
edilir. İslam dünyasında ise en önemli 
sözlük X. yüzyılda yaşayan Fârâblı İsmail 
Cevheri’nin kaleme adlığı Sihâh adlı 
Arapça eseridir.

Türk kültüründe günümüze ulaşmış ilk 
sözlük ise Kaşgarlı Mahmut tarafından 
Araplara Türkçe öğretmek, Türklüğü 
anlatmak maksadıyla kaleme alınan 
Divanı Lugatit Türk’tür. Bu eser 
günümüzde bile hala önemini korumakta 
dil bilgisi ve kelimeler haricinde Türklere 
dair kültürel özellikleri de anlatmaktadır. 
Bunun gibi bir başka önemli eserimiz 
ise 15. yüzyılda Ali Şir Nevaî tarafından 
kaleme alınan Muhakemetü’l 
Lugateyn’dir. 

Kamus-ı Türkî

74

Köşe Yazısı



Türk kültüründe günümüze 
ulaşmış ilk sözlük ise Kaşgarlı 
Mahmut tarafından Araplara 

Türkçe öğretmek, Türklüğü 
anlatmak maksadıyla kaleme 
alınan Divanı Lugatit Türk’tür. 

Ali Şir Nevaî bu eseri Türkçe’nin 
Farsça’dan üstünlüğünü ortaya koymak 
adına yazmıştır. Aslında eser olarak 
bir dil bilgisi kitabı gibi gözüken 
Muhakemetü’l Lugateyn eserinde yazar, 
Türkçe hakkındaki fikirlerini ortaya 
koymuş, Türkler’in sosyal, siyasi ve 
kültürel yaşantısı hakkında bilgi vermiş 
ve çok sayıda kelimeden bahsedip 
anlamlarını da birlikte verdiğinden eser 
aynı zamanda bir sözlük olarak onay 
almıştır. Bir önceki başlıkta belirttiğimiz 
eserlerden de bahsedecek olursak, 
Lehçe-i Osmanî sözlüğü 1876 yılında 
Ahmet Vefik Paşa tarafından yazılmıştır. 

Osmanlı Lehçesi anlamına gelen sözlük 
kitabı, toplamda iki ciltten oluşmaktadır. 
Sözlükte Arap alfabe sistemine göre 
dönemin örnek Türkçe cümleleri 
listelenmiştir. Birçok Türkçe sözcüğün yer 
aldığı sözlük daha sonraki zamanlarda 
yazılan sözlüklere de kaynak olmuştur. 
Günümüz ve yakın gelecekten örnek 

verecek olursak, Radloff Lügati isimli eser 
dünyaca ünlü Türkolog olan Friedrich 
Wilhelm Radloff tarafından yazımına 
1893 yılında başlanan ve 1911 yılında 
tamamlanmış olan sözlük toplamda 
dört ciltten oluşmaktadır. Eserde 40 
farklı lehçeden ve ağızdan bahsedilmiş 
olunduğundan zengin bir içeriğe sahiptir. 

Günümüzde ise Cumhuriyet Dönemi’nde 
dil alanında yapılan yenilikler ve 
çalışmalar neticesinde sözlükçülük 
geleneğinde önemli gelişmeler olmuştur. 
Türkçeye ait önceki kaynaklar ile yerel 
ağızlardaki ve lehçelerdeki kelimelerin 
tespit edilmesiyle ilgili Türk Dili Tetkik 
Cemiyeti (sonradan Türk Dil Kurumu) 
çalışmalar yaparak büyük bir sözlük 
yazmaya başlamıştır. TDK tarafından 
yapılan çalışmalarla günümüzde de 
gelişmeye devam eden Türkçe Sözlük, 
dilimizi öğrenmek isteyenlere dair birçok 
ihtiyacı karşılayacak bir niteliğe sahiptir.

İbrahim Yörük
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İKİ ŞİİR BİR ŞAİR: 

1987 Ankara doğumlu olan Raşit 
Ulaş’ın tam adı Raşit Ulaş Çetinkaya’dır. 
İlk ve orta eğitimini farklı okullarda 
tamamladıktan sonra Selçuk 
Üniversitesi Halkla İlişkiler, ardından 
Süleyman Demirel Üniversitesi Türk 
Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun 
olmuştur. Halkla ilişkiler alanında 
çalışmayıp editörlük, radyo programcılığı 
gibi alanlarda çalışmıştır. İlk şiirlerinden 
itibaren rahatsız, sorgulayan, eleştiren 
bir dil kullandığı görülmüş ve okurun 
dikkatini çekmeyi başarmıştır. Şiirlerini 
topladığı ilk kitap Kavga Başlıyor, 
2017 yılında yayınlanmıştır. Şiirlerinde 
gördüğümüz sert ve tavizsiz tavrını düz 
yazı ve denemelerinde de sürdürmüştür. 
Eleştiri, “Bir yerde yerleşik olamama 
durumu” neticesinde ortaya çıkar Raşit 
Ulaş’a göre. Sabit ve saplı kalmamak 
olarak algılanabilir bu tutum. Yine de 
Mevlana’nın pergel metaforundan 
yola çıkarsak bir ayağının İslam/
Müslümanlıkta sabit olduğu kendi 
beyanlarından da anlaşılmaktadır. 

Şiirlerinde açık bir dil ve doğrudan 
söyleyiş vardır. Bu yönüyle halk şiirinden 
güç aldığı söylenebilir. Yine halk 
şiirinin ölçüsü olan hece ölçüsüyle az 
da olsa şiirler yazdığı ve bu yönünden 
faydalandığı görülür. Bunun yanı sıra 
eleştiren, günlük olayları izleyen ve konu 
olarak seçen, yer yer argo kelimeleri 
de kullanan bir şiir ortaya koyar. Şiirleri 
genellikle uzun, destansı formda ve 
ritimdedir. Halk şiirinde Yunus Emre, 
Karacaoğlan, Dadaloğlu; günümüz 
şiirinde İsmet Özel, Süleyman Çobanoğlu 

etkisi hemen fark edilir. Bu etkiyi 
yadsımayan ve şiirinde de ifade eden 
Ulaş, hayatta Müslüman bireyin sorun 
olarak karşılaştığı olaylara karşı tavrını, 
belirttiğimiz şairlerin tutumlarına benzer 
şekilde, onların şiirlerinden aldığı güçle 
ortaya koyar. Bu benzerlik şiir yapıları, 
üslupları anlamında değil daha çok şair 
tavrı olarak görülür.

Denemelerinde de bu hususlar hemen 
göre çarpar. Günlük olaylara karşı 
eleştiren, müdahale eden bir tavır 
bulunur denemelerinde. Türkülerden 
vicdana, aidiyetten 90’lar çocukluğuna 
pek çok konuya değinir denemelerinde. 
Yazar ve editör olarak çalışmalarının yanı 
sıra dergicilikle de uğraşır. Muşta isimli 
fikir ve eleştiri dergisi çıkarmıştır. Daha 
sonra dergiciliğe, hala yayın hayatında 
olan Budak isimli şiir ve edebiyat 
dergisinde devam etmiştir.

RAŞİT ULAŞ

Eserleri;
Şiir:
Kavga Başlıyor  

Profil Kitap, 2017

Birçok Yolculuğun 

Tamamlanmamış Hikâyesi 

Ötüken Neşriyat, 2021

Deneme:
Metrobüs, Domates ve Ev Kirası

Profil Kitap, 2019
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ISSI
hâlâ umurundayım demek, bu güzel

verdiğin bunca şeye teşekkürler
ben seni gül bildim ağaç bildim
taş toprak ırmak bildim
ben seni yerde bildim gökte bildim
havada suda ateşte bildim
ben seni birde ve doksan dokuzda bildim
vazgeçtim senden gün geldi
gün geldi eğildim önünde baş eğdim
verdiğin bunca şeye teşekkürler

verdiğin bunca şeye teşekkürler
bir oğul verdin bana, bir iş, yiyecek ekmek
kalem verdin kâğıt verdin aşk verdin
kavgadan korkmamayı verdin mesela, bu zordu
kolay vermedin ne verdiysen teşekkürler

verdiğin bunca şeye teşekkürler
gülmeyi verdin bana, ağlamayı kızmayı küsmeyi
kaçıp gitmemeyi yumruk atmayı yumruk yemeyi 
verdin
itleri verdin bana korkakları yavşakları
tımar etmeyi verdin bana teşekkürler 

verdiğin bunca şeye teşekkürler
şairleri verdin bana karacaoğlan’ı
yunus’u ismet’i süleyman’ı hepsini verdin
güzele güzel demeyi verdin bana çirkine çirkin
bir gülüşü sevmeyi verdin bana inanmayı kanmayı
kanamayı verdin, yaralanmayı, acımayı teşekkürler

verdiğin bunca şeye teşekkürler
yolları verdin bana, göçüp göçüp konmamayı
durmamayı verdin bana koşmayı
yatukluğu verdin, öylece kalmayı, kıpırdamamayı
öğretmenler verdin bana, müdürler verdin 
teşekkürler

verdiğin bunca şeye teşekkürler
saçlarımın beyazını verdin bana ellerimin 
titremesini
taşikardiyi, böbrek taşını, astigmatı
otuz iki sene verdin bana, bu ne büyük şey 
teşekkürler

verdiğin bunca şeye teşekkürler
bir gönül verdin bana, sevmeyi verdin tutkuyu
isa’yı verdin bana musa’yı verdin
ikisine de yaranamamayı verdin
adı görklü güzeli verdin
ona layık olamamayı verdin teşekkürler

KAVGA BAŞLIYOR
bir ilkbaharı neden yapraklarından vurmalıyız bunu düşün
bir resim çizdik parmaklarımızla ve yeryüzünün bütün 
siyahlarını kullandık
birileri ölü evinde yasçı, tefçi düğün evinde yani gri

dönsem yüzümü bilekleri kalın kaşları çatık insanlara
benim de kalınlaşacak bileklerim kaşlarım çatılacak
ve açarak kollarımı yürüyeceğim onların kavgasına

kırgınlığım beni dünyadan korurdu, buna inanırdım
kablolar sarkıyor bir yerlerimden, korkuyorum
cnc tezgahlarında demir ırzına geçerken ağacın
bu ıslak köpekler bu rögar kapakları çimento kalıntıları
nefes alan insan gövdeleri neden kokuyor düşün

diz kapaklarım asfalt sesleriyle aşındı bir düşün neden
düşün sol omzum neden hep aşağıda yürüyorum
çizgiler morluklar yanıklar ve mukus
ki bir doktor bilmez halk dilinden konuşmayı oysa 
doktorları
yalnızca çirkin yazılarından tanırız alaycı bakışlarından

bir yanda hiç çikolata yememiş bir kakao işçisi
bir yanda rögarın içine düşerek ölen fabrika bekçisi
fabrikalar gâvur işidir bunu anlamak için ölmeye gerek yok
izle söylüyor televizyonlar yani lümpen gazinoları gâvurun 
en gâvur icadı
müslüman olmuş bir alman futbolcu -ki bu önemli bir 
gelişmedir-
sevinelim çığlık atalım hoplayalım biri daha kurtuldu
tamam. emr-i bi’l-ma’ruf. tamam. tebliğ. tamam. ittihâd-ı 
islâm.
lehül mülk. ammena. ama kira?
şimdi nehy-i ani’l-münker zamanı

ağızlarından lağım akan adamlara bir kılıç üşürüyorum
hem şimşir üşürüyorum hem zülfikâr üşürüyorum
biz bezirganlar ortasında kaldık tellallar davul vuruyor

internete rabtolmakla bir mürşide rabtolmayı bir tutanları 
ne yapalım düşün
bir çılgına inanamazken binlerce çılgın zincirler vurdu 
parmaklarımıza
benimse burnumda pis kokular, parfüm kokuları, duman 
kokuları, egzoz

diyelim ki şartlar olgunlaştı sözgelimi hani her 
şey tamam
dileyim ki beni bu bed günlerden bed 
dualardan uzak tut Allah’ım
dileyim ki ölüm bana gelene kadar beni bir 
ağaç kovuğunda sakla
sesinle sesleneyim sana, hiç adı 
anılmamış rahman ile mesela

Şafak Çelik
Şair- Yazar
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İlhan Kılınç

MUHTARLARI
MAHALLELERiMiZiN

Hüseyinl i  Mahal lesi  Muhtar ı
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 İlhan Bey merhaba,  bize 
kendinizi tanıtır mısınız?
20 Ağustos 1967 İstanbul 
doğumluyum. Ortaokul 
mezunuyum. Evli ve iki çocuk 
babasıyım. Askerlik döneminden 
önce tekstil işinde çalıştım. Daha 
sonra 9 yıl yapı kimya sanayi sıvı 
bölümünde bölüm sorumlusu 
olarak çalıştım. 12 yıl da kendi 
aracımla nakliyecilik yaptım. 3 yıl 
önce emekli oldum.

 Ne kadar zamandır muhtarlık 
yapıyorsunuz? Muhtarlık 
yapmayı neden seçtiniz?
Muhtarlıkta ilk dönemim. 31 Mart 
2019’da yapılan yerel seçimlerde 
aday oldum. Halkımız beni ve 
ekibimi destekledi ve muhtarlık 
görevine başladım. Daha önce 
1994’te azalık yapmıştım. O zaman 
ben de halkımıza hizmet etmek ve 
yaşadığım yere faydalı olabilmek 
için elimi taşın altına koymam 
gerektiğini düşündüm ve muhtar 
olmaya karar verdim.

 Hüseyinli Mahallenizi bize 
tanıtır mısınız?        
Hüseyinli, Çekmeköy’ün en küçük 
ve en şirin mahallesidir. 800 
nüfuslu mahallemizin 600 tane 
seçmeni vardır. Mahallemizde 
bir çocuk parkı, bir okul ve bir de 
cami bulunmaktadır. Mahallemiz, 
İstanbul’un fethinden önce 
buralara yerleşen Türkler tarafından 
kurulmuş bir köydür. Köyümüzde 
halen yüzyıllardır süregelen örf 
ve adetler devam etmektedir. Bu 
yüzden mahallemizde çok güçlü 
ve samimi komşuluk ilişkileri vardır. 
Dini bayramlarda halen bayram 
namazı çıkışında herkes yaşlısından 
küçüğüne sıraya geçmek suretiyle 
topluca bayramlaşır. Ayrıca komşu 
köyler arasında sırayla birbirlerine 
gidip gelip bayramlaşılır. Bayramın 
kutlandığı köyde gelenek olarak 
her aile evinden bayrama özel 
pilav ve sütlaç, kurban bayramında 
kesilen kurban etlerinden bir 
miktar haşlanmış eti sinilerle köy 
meydanına getirir ve misafirlere 
ikram eder. Böylece hep birlikte 

Hüseyinli, 
Çekmeköy’ün en 
küçük ve en şirin 

mahallesidir
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bayram yemeği yenir. Bu sayede 
insanlar kaynaşır, dostluklar pekişir 
ve insanlar arasında güçlü bir bağ 
oluşur. 

Çekmeköy sizin için ne ifade 
ediyor? 
Çekmeköy, doğasıyla dikkat çeken, 
ormanlarıyla, yeşil alanlarıyla 
bütünleşen, Anadolu’nun her 
şehrinden insanını bir arada 
barındıran herkesin kendi gelenek 
ve göreneklerini yaşattığı, herkesin 
yaşamak isteyeceği, ulaşım 
sorununun olmadığı, her topluma 
hitap eden bir ilçe, sıcak bir yuva, 
büyük bir ailedir.

 Muhtarlık yaparken başınızdan 
geçen ilginç bir anınızdan 
bahseder misiniz?
Muhtar olunca yapmak istediğim 
işlerden biri de anneler gününde 
köyümüzdeki yaşlı anneleri ziyaret 
edip onların sevgisini kazanıp, 
dualarını almaktı. Geçtiğimiz 
yıl pandemi sürecinden dolayı 
sokağa çıkma yasağı olması 
sebebiyle evlerinde olan 65 yaş 
üstü annelerimizi ziyaret ettim ve 
onlar için aldığım orkide çiçeklerini 
hediye ettim. Ziyaret ettiğim yaşlı bir 
annemiz ona hediye ettiğim orkideyi 

görünce çok sevindi. “Evladım 
ben bu çiçeği çok seviyorum fakat 
pahalı olduğu için alamadım” dedi. 
Mutluluğu gözlerinden belliydi. Bana 
çok çok dua etti. Onun bu sevincini 
görmek beni çok duygulandırdı. 
Bu durum da benim için ilginç ve 
duygusal bir anı oldu.

 Muhtarlık yaparken 
çektiğiniz zorluklar neler oluyor?  
Mahallenizdeki vatandaşlarla 
iletişiminiz nasıl?
Şu ana kadar ciddi bir zorlukla 
karşılaşmadım. Mahalle halkımızla 
çok güzel bir iletişimimiz var. 
Halkımız istek ve taleplerini rahatlıkla 
bana söyleyebiliyor. Ben de elimden 
geldiğince onların isteklerini 
en iyi şekilde yerine getirmeye 
çalışıyorum. Çoğu zaman onların 
muhtarlığa gelmelerine gerek 
kalmadan onların evlerine gidip 
sorunlarını dinliyor, önerileri varsa 
değerlendirip isteklerini yapmaya 
çalışıyorum. Onlar da bu durumdan 
memnun oluyor. Daha sıcak ve 
samimi diyaloglar kurabiliyoruz. 
Özellikle yaşlı vatandaşlarımızı sık 
sık ziyaret edip onların isteklerini 
yerine getirmeye çalışıyorum. Hayır 
dualarını alıyorum.

Çekmeköy
sıcak bir yuva, 

büyük bir ailedir.
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 Mahallenizde şu ana 
kadar yaptığınız çalışmalar 
neler? 
Mazbatayı aldığım ilk hafta 
sonu halkımızla birlikte 
köyümüzün camiinde 
mahallemizin geçmişlerine 
ve cennet vatan toprağı 
uğruna canlarını vermiş 
aziz şehitlerimizin ruhuna 
aynı zamanda muhtarlık 
görevimizin hayırlı olması için 
mevlidi şerif okuttuk. Mahalle 
halkımız ve civar köylerdeki eş, 
dost ve akrabalarımızı da davet 
ettik. Dualarla görevimize 
başladık. Öncelikle köyümüz 
ilkokulunu ziyaret ederek işe 
başladık. Okuldan öğrenci 
sayısı az olduğu için maalesef 
ki çocuklarımız birleştirilmiş 
sınıflarda okuyordu. Okul 
müdürüyle birlikte yaptığımız 
çalışmalar neticesinde çevre 
köylerden yeterli sayıda 
öğrenci bulduk ve her sınıfın 
ayrı ayrı ders görmesini 
sağladık. 
Hayırsever vatandaşlarımızın 
da yardımıyla sınıflarımıza 
projeksiyon sistemi kurarak 
daha iyi eğitim imkanı 
sağladık. Ayrıca köyümüzün 
hemen yanında 40 yıldır 
faaliyet gösteren taş ocağı 
işletmesinin tesislerinden 
çıkan taş tozları köyümüzün 
üzerine geliyordu. Çevre 
kirliliğine ve insan sağlığına 
zarar veriyordu. Köyümüz 
adeta 40 yıldır toz istilası 
altındaydı. Bu konuyu Sayın 
Kaymakamımız Adem 
ARSLAN ile görüştüm. 



Birlikte gerekli girişimleri yaptık. 
Ayrıca işletme yönetimi ile de 
toplantılar yaparak bu önemli 
sorunu çözdük. Köyümüzde içme 
suyu sorunu vardı. Arabası olan 
komşularımız yakın köylere gidip 
oralardan su alıyordu. Muhtarlık 
heyeti, gönüllü arkadaşlarımız 
ve hayırseverlerin de 
desteğiyle birincisi 3500 
metre mesafeden, 
ikincisi 7000 metre 
mesafeden olmak 
üzere toplamda 
10500 metre 
boru hattı 

çekerek köyümüzü içme suyuna 
kavuşturduk. Şuan da 3 ayrı 
noktadaki çeşmelerimizden içme 
suyu akmaktadır. Hedefimiz 50 
tonluk su deposu yapıp her sokak 
başına bir içme suyu çeşmesi 
yapmaktır. Bu yaptığımız çalışmalar 

sırasında boru hatlarımızın 
kazı işlerini yapmak için iş 

makinesi vererek bizlere 
destek olan Belediye 

Başkanımız Sayın 
Ahmet Poyraz'a, 
Çekmeköy 
Belediyesi Fen 
İşlerine ve Başkan 
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Ümit ŞENER
Gazeteci-Yazar

Yardımcımız Sayın Şahmettin Yüksel 
Bey’e ve ekibine şahsım ve halkım 
adına teşekkür ediyorum. 
Mahallemizde bir de atık su sorunu 
vardı. Yıllardır atık sular yollara ve 
meralara akarak çevre kirliliğine 
neden oluyor ve insan sağlığını 
ciddi şekilde tehdit ediyor ve 
kötü görüntüler oluşturuyordu. 
Bu durumu fotoğraf ve videolarla 
görüntüleyerek İSKİ yetkilileriyle 
paylaştık. Gerekli yazışmalar ve 
incelemeler sonunda kısa sürede 
çalışmalar başladı. Arıtma tesisi 
faaliyete geçirildi ve önemli 
ölçüde atık su sorununu çözdük. 
Mahallemizde 3 tane İETT otobüs 
durağı vardı ikisi kapalı duraktı. 
Yaptığımız girişimlerin sonunda 
9 tane otobüs durağı yaptırdık. 
Şuanda 6 tane de kapalı durağımız 
oldu. Ayrıca yıllardır toprak olan 
Tutku Sokağına 2000 metre olan 
yolunu da asfalt yaptırdık.

Pandemi sürecinde Hüseyinli 
Mahallesi’nde ne tür çalışmalar 
yaptınız?
Pandemi sürecinde Vefa 
grubumuzdaki öğretmenlerimizle 
birlikte mahallemizde sokağa çıkma 
yasağı olan ailelerin ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalıştık. Mahallemizde 
bulunan iş yeri sahibi ve hayırsever 
vatandaşlarımızla birlikte özellikle 
ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve maddi 
destek sağladık. Halkımıza sürekli 
maske, mesafe ve hijyen kurallarına 
uymaları için uyarılarda bulunduk. 
Mahallemizde bulunan işletmeleri 

Jandarma ve Zabıta ekipleriyle 
denetleyerek uyarılarda bulunduk.

 Mahallenizde ne tür çalışmalar 
yapmayı düşünüyorsunuz? 
Planladığınız projeleriniz var mı?
Öncelikle köyümüzün acil olarak 
sosyal bir tesise ihtiyacı var. Bunun 
için köy konağı yapılabilmesi için 
Çekmeköy Belediyesi ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nden sözlü 
ve yazılı talepte bulunduk. Bir de 
sağlık evi yapımı için İlçe Sağlık 
Müdürlüğüne, Sağlık Bakanlığına 
ulaştırması için talep dilekçemizi 
yazdık. Ayrıca halk bahçesi projemiz 
var. Halkımızın ortak kullanım alanı 
olabilecek hatta Çekmeköy’ün 
genelinin faydalanabileceği içinde 
yürüyüş yolu, spor aletleri ve çocuk 
parkının olduğu, halkın ihtiyaçlarını 
karşılayacağı, konaklayacağı kafe ve 
restoranı olan bir proje hayalim var. 
Bunun için köyümüzde çok güzel ve 
büyük bir çamlık alanı var. Projeyi 
hayata geçirmek için tüm gücümle 
çalışacağım.

 Son olarak Çekmeköy 
2023 okuyucularına söylemek 
istediğiniz bir şey var mı?
Son olarak şunu söylemek istiyorum: 
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 
virüsünü kurallara uyarak en kısa 
sürede atlatacağımıza inanıyor, tüm 
insanlığa sağlıklı, mutlu, 
huzurlu ve barış dolu 
bir hayat diliyorum…

83

R
öportaj



MALAK KESMECE 
Her yıl olduğu gibi o yaz da köye 
İstanbul'dan misafirler geldi. Evin 
delikanlılarından Ali Osman'la birlikte,  
genç damat Abdullah enişte de ilk 
defa köye geliyordu. Köyü çok sevmişti 
ama konuşma diline ve geleneklerine 
alışamıyor, zaman zaman yanlış 
anlamalarla zor durumda kaldığı hoş 
sahneler yaşanıyordu:
         -Bana bir bardak su verebilir 
misiniz?
         -Gızım, enişteğe bi bardak su 
götürüve.
         -Niye götürüyorsunuz? İçeceğim. 
          Garibim nerden bilsin buralarda 
her ikisi için de “götürmek” kelimesinin 
kullanıldığını.       
          Devamında kaynana damada 
hitaben:
         -Evladım, kapıyı da gıygaşuk 
bırakıve, duman çıksın.
         -Ne bırakayım, ne bırakayım? 
          Olayı gülerek izleyen Hatice, 
kocasının imdadına yetişiyordu:
         -Kapıyı tam kapatma, aralık bırak, 
demek istedi.
         -Dilinize alışmam zor olacak.
Münevver Nine, gelen misafirleri 
memnun edebilmek için elinden 
geleni yapıyordu. Dünya tatlısı, nur 
yüzlü, sevgi dolu bir insandı. Komşu, 
Küşler köyünden gelin gelmiş, daha 
sonra kızı Emine'yi de bu köye gelin 
vermişti. Çilekeş Anadolu kadınlarının 
güzel örneklerindendi. Okuma 
yazmaları yoktu ama içindeki börtü 
böcek yanmasın diye elindeki odunları 

birbirine vurup sobaya öyle atacak 
kadar ince düşünceli, naif insanlardı. 
Çok zor şartlarda sekiz evlat büyütmüş, 
çektiği çileler yüzündeki tebessümü 
hiç eksiltememişti. Oğlu Ali Osman ve 
Abdullah eniştenin arkasından seslendi:
        -Akşam malak kesilecek,  geç 
kalmayın sakın. 
Abdullah enişte konuşulan birçok 
kelimeyi ilk defa duyduğu için 
anlamlarını soruyor, aldığı cevaplar 
karşısında şaşkına dönüyordu. Yemekte 
“gök pakla” yemeği var denildiği 
için bakla yemeği bekliyor, karşısına 
taze fasulye çıkıyordu. “Sarı patlıcan 
katıklaması” nın domates salatası 
olduğunu öğrendiğinde ise hatlar 
tamamen koptu. İyi de salatası yapılan 
sebze, hem sarı,  hem de patlıcan 
değildi. Bilmiyordu ki köyde maviye 
“gök”, kırmızıya “sarı”, fasulyeye “pakla” 
denildiğini. Zaten patlıcanın siyah olanı 
da hiç bilinmezdi. 
         Malağın,  manda yavrusu olduğunu 
biliyordu. Onu da soramazdı artık.  
        -Tamam anacığım, erkenden geliriz.
Akşama kadar gezdiler. Öğle vakti 
orman işletmesinin yemekhanesinde 
yemek yediler. Ancak genç damat 
Abdullah enişte ısrarlara rağmen fazla 
yemiyordu. İştahını akşam yemeğine 
saklıyordu. Kendisi için malak kesilecek 
kadar misafirperverliğe şaşırıyordu. 
Keşke bu kadar abartmasalardı, diye 
geçirdi içinden.

Köyün yemek kültürü eldeki imkânlara 
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göre şekillenmişti. Bağda, bostanda 
yetiştirilen ürünler ve doğal olarak 
dağda, bayırda yetişen kiren (kızılcık), 
mantar ve diken ilmeği gibi ürünler 
tüketiliyordu. Pazardan sadece şeker ve 
tuz gibi temel maddeler alınırdı. Kiren 
turşusunun yoğurtlu yenildiği tek bölge 
belki de burasıydı. Misafir gelince ya 
da özel günlerde yapılan yemekler de 
vardı:  Hamur işi salma, deve kulağı, 
kaygana yapılıyordu. Özellikle bayram 
sabanlarında bezirli, halk diliyle "bözüllü" 
yapılıyordu. Hamurun eskiden bezir 
yağıyla kızartılmasıyla oluştuğu için bezirli 
denirdi.
Börek çeşitleri de oldukça fazlaydı: 
Yufka içine tekrar yufka dilimleri kesilip, 
yumurta ile karıştırılarak yapılan börek, 
yöreye ait bir çeşitti. 

Akşam eve döndüklerinde sofra kurulmuş, 
onları bekliyorlardı. Ellerini yıkayıp 
oturdular. Büyük bir tas içinde önce 
tarhana çorbası sofranın ortasına kondu. 
Şimşir ağacından yapılmış kaşıklarla 
çorbayı bitirdiler. Sonra sırayla taze 
fasulye ve büyük bir tepsi içinde üzerine 
kızarmış tereyağı dökülen yoğurtlu marul 
salatası geldi. Ardından da yine bir tepsi 
içinde mısır unundan yapılmış, hamur 
yemeği geldi. Herkes iştahla yiyordu. 
Abdullah enişte ise ağırdan alıyor, kendisi 
için özel olarak kesildiğini düşündüğü 
malak yemeğini bekliyordu. Nihayet son 
yemek de bitince herkes sırayla sofradan 
kalkmaya başladılar. 

İyi de bu malak niye gelmiyordu?  
Galiba,  onun onuruna kesildiği için 
sadece ona ikram edilecekti. Bekliyordu. 
Sofra toplanmaya başlanınca, yanında 
oturan Ali Osman'a kısık bir sesle sordu:
       - Hani malak kesilecekti, gelmedi.
        Ali Osman, gülmemek için kendini 
zor tutuyordu:

       - Geldi ya, son yediğimiz pekmezli 
yemek oydu.

Malak dedikleri bir tür hamur tatlısı, 
özel günlerde, mısır unundan 
yapılan, şimşir kaşıkla yumurta 
büyüklüğünde kesilerek, 
geniş bir tepsiye 
dizilen, üzerine 
kızarmış tereyağı 
ve pekmezden 
oluşan bir sos 
dökülerek yenilen 
köyün meşhur 
yemeğiydi.

Malak eti yiyeceğini 
zannedip diğer 
yemeklerden de fazla 
yememişti. Alaya alınma 
korkusuyla kimseye de 
söyleyemediği 
için o gece 
aç yatmıştı.
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TEKNOLOJiTEKNOLOJi
 HABERLERi

Mars'tan ilk fotoğraf
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi 
NASA, "Perseverance" adlı keşif 
aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde 
indiğini duyurdu. 7 ayda 470 milyon 
kilometre yol katederek Mars'a ulaşan 
Perseverance, Kızıl Gezegen'de geçmiş 
hayat izlerini araştıracak. 
Mars kaşifi Perseverence'dan ilk 
fotoğraf geldi. 
NASA'nın bir ton ağırlığındaki Rover 
tipi uzay aracı Perseverance, yaklaşık 
7 aylık yolculuğun ardından, doğu 
Amerika yerel saati ile 15.55'te Mars'ın 
Jezero Kraterine indi. 

Göklerde 300 bin saat: Bayraktar 
TB2'den yeni rekor 
Türkiye’nin ilk yerli ve milli SİHA’sı Bayraktar 
TB2, 300 bin uçuş saatini başarıyla 
tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni 
bir rekora imza attı. Milli SİHA (Silahlı İnsansız 
Hava Aracı) Bayraktar TB2 önemli bir kilometre 
taşını daha geride bıraktı. Türk havacılık 
tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 
SİHA Sistemi, 300 bin uçuş saatini başarıyla 
tamamladı. Böylece yerli ve milli imkânlarla 
tasarlanıp üretilen bu sınıftaki bir hava aracı 
300 bin saat uçarak gökyüzünde en uzun süre 
görev yapan ilk milli hava aracı oldu. 
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Cepten ilk 'alo'nun üzerinden 
27 yıl geçti: Hayatın 
merkezine yerleşti
Türkiye'de cep telefonlarının 
kullanımı, 23 Şubat 1994'te 
dönemin Başbakanı Tansu 
Çiller'in dönemin Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel'i aramasıyla 
gerçekleşen ilk görüşme ile 
başladı. Sektör, 27 yılda sabitten 
mobile, sesten veriye, çevirmeli 
bağlantıdan genişbanta 
evrilirken, iş hayatından eğitime, 
eğlenceden sağlığa hayatın 
pek çok alanında kullanılmaya 
başlanan akıllı telefonlar da 
kişilerin olmazsa olmazlarından 
biri haline geldi. Geçen yılın 
üçüncü çeyreğinde Türkiye'deki 
mobil abone sayısı, ülke nüfusuna 
yaklaşarak 82,8 milyon oldu. 

İlk kameralı telefonlar 1999 
yılında piyasaya çıktı Bugünkü 
cep telefonlarının olmazsa 
olmazlarından olan fotoğraf ve 
video özelliklerine imkan veren ilk 
kameralı telefonlar 1999 yılında 
ticari olarak piyasaya çıktı. Cep 
telefonlarının fotoğraf çekmeye 
başlaması telefonlara olan bakış 
açısının da değişmesine neden 
oldu. İlk kameralı telefonlar, 
kullanıcılarını fotoğraf kalitesi 
anlamında memnun etmezken 
daha sonra bu konuda 
yapılan büyük yatırımlarla 
neredeyse profesyonel fotoğraf 
makinelerine yakın görüntü 
kalitesi sunabilen cep telefonları 
ortaya çıkmaya başladı. 
Telefonların fotoğraf ve video 
özellikleri daha sonra ortaya 
çıkacak olan sosyal medya 
mecralarının şekillenmesinde 
önemli pay sahibi oldu. 

Son bir aydır popüler olan 
sesli iletişim uygulaması 
Clubhouse, iOS tarafındaki 
kitlesini artırmaya devam 
ederken gizlilik konusuyla 
da gündemden düşmüyor. 
Ortaya çıkan yeni bilgiler, 
izin verilen üçüncü parti 
uygulamaların dinleme 
yapabildiğini gösteriyor. 
Yani aslında Clubhouse, 
mikrofonu pasif olan 
ve sohbetleri dinleyen 
kullanıcılarda da ortam 
dinlemesi yapıyor

Clubhouse 
mikrofon erişimiyle 
ortam dinlemesi 
yaparak kullanıcı 
verilerini topluyor

Sigarayı Bırakmanıza 
Yardımcı Olacak 5 Mobil 
Uygulama
Alışkanlıklardan kurtulmak 
herkes için zorlu bir süreç. 
Sigarayı bırakmak da bu 
alışkanlıklardan biri.    
Sigara içmenin ne kadar zararlı 
olduğu, kalbe ve kan dolaşımına 
zarar vererek hastalık geliştirme 
riskini arttıran bir alışkanlık 
olduğu uzmanlar tarafından 
açıklanmakta. Ayrıca 50’den 
fazla ciddi sağlık sorununu da 
beraberinde getiren sigara 
bağımlılığından kurtulmak 
için birçok kurum ve kuruluş 
kampanyalar yürütmekte. 
Sigarayı bırakmak için de 
ilk olarak kendinizi "gerçek 
anlamda" ikna etmelisiniz. Bu 

da büyük bir psikolojik 
savaşın başlangıcı 
demek. 

Android ve iPhone 
(iOS) cihazlarda 
kullanabileceğiniz, 
sigara bırakmanıza destek 
olacak mobil uygulamaları 
listeledik. Ancak unutmayın, 
bu uygulamaları yükleyip 
kullanmak bağımlılığınızı 
ortadan kaldırmıyor. Listedeki 
uygulamalar sadece yardımcı 
oluyorlar. 

Sigarayı bırakmanıza yardımcı 
olacak mobil uygulamalar: 
• Sigarayı Bırak Sağlıklı Yaşa
• Kwit – Sigara İçmeyi Bırak 
• Smoke Free 
• QuitNow! 
• Quit Smoking - Smoker Stop 

Twitter'da 'Türkiye 
Devlet Görevlisi' 
dönemi başladı

Twitter, birkaç gün önce 
yapılan duyurunun 
ardından devlet bağlantılı 
onaylı hesaplar için 
'Türkiye Devlet Görevlisi' 
ibaresini göstermeye 
başladı. İlk kez Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
profilinde kullanılan 
sistem bununla birlikte 
Dış İşleri Bakanı ve İletişim 
Başkanı'nın hesaplarına 
da uygulandı.
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Origami sanatının sadece 
kâğıt katlama olduğunu 
düşünüyorsanız bir kere daha 
düşünmenizi öneririm.

Origami sadece yaratıcı 
bir sanat değil, minimum 
malzemeye ihtiyaç duyulan bir 
sanat formudur. Peki, neden bu 
kadar faydalı?

Beden ve zihnin birlikte 
çalışmasını sağlar. Uygulama 
esnasında beyninizin her iki 
tarafını da kullanırsınız. Fiziksel 
olarak, beyninizin sol tarafı 
vücudunuzun sağ tarafını 
kontrol ederken, sağ tarafı 
vücudunuzun sol tarafını 
kontrol eder. Beyninizin sol 
tarafı mantıksal ve analitik 
beceriler için kullanılan kısımdır, 
sağ tarafı ise yaratıcılık ve hayal 
gücü için kullanılır. 

Origami sanatında kâğıdın 
dönüşümü aynı zamanda ince 
motor becerileri ve el-göz 
koordinasyonunun gelişmesine 
yardımcı olur. Bu nedenle, 
origami sanatı zaman zaman el-

kol hareket yetersizliği olan, felç 
geçiren kişilerin tedavisinde 
ve rehabilitasyonun yanı sıra 
eğitim, bilim, teknoloji, tıp 
ve terapi gibi birçok alanda 
kullanılmaktadır. 

Kâğıt katlandığında, şekiller 
görülür (kareler, üçgenler, 
dikdörtgenler, eşkenar 
dörtgenler), kâğıt ikiye 
katlandığında da bir tarafta 
yapılan katlar diğer tarafta 
tekrarlandığında da kesirler 
ve simetri oluşur. Origami 
sanatında, düz bir kâğıt 
parçasını gerçek hayattaki bir 
nesneye benzeyen üç boyutlu 
bir yapıya dönüştürmek için 
yaratıcı olmanız gerekir. Ortaya 
çıkan eşyayı, hayvanı veya 
yarattığınız her şeyi hayal 
edebilmek ve kâğıdı katlarken 
dönüşümünü görmek, hayal 
gücünü ve yaratıcılığı artırır. 
Ne kadar çok katlarsanız, o 
kadar fazla form görmeye 
başlayacaksınız ve sonsuz 
olasılıkları keşfedeceksiniz.

Origami sayesinde 
konsantrasyon, dikkat, sabır 
ve kendini değerlendirme 
becerilerimiz gelişir. 
Problemlerimizin üstesinden 
gelebilmemize, işlerin 
ne zaman ters gittiğini 
değerlendirebilmemize ve 
hatalarımızın yarattığı hayal 
kırıklığı ile başa çıkmamıza fırsat 
verir. Bu da origami sanatının 
terapide kullanılmasının daha 
fazla nedenidir - özellikle de 
çocuklardaki obsesyon, obezite, 
dikkat eksikliği gibi konularda 
fayda sağlayan bir yöntemdir.

Origami sanatını, tek başınıza 
veya başkalarıyla birlikte 
uygulayabilirsiniz, yani hem 
sosyal hem de yalnız başınıza 
yapabileceğiniz bir etkinlik 
olabilir.

Hala origaminin sadece kâğıt 
katlama sanatı olduğunu 
düşünüyor musunuz?

Kendiniz için origami sanatıyla 
kalmanız dileğiyle...

Hayal gücü, görünmez şeyleri görme sanatıdır.
Jonathan Swift

Hayal Gücü + 
Kâğıt =Origami"

"
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1

1
2

3

4

2 3
1 A

4 A

4 B

4 C

2 A

3 A

1 B
2 B

Kare kağıdı çizimdeki 
kesik çizgilerden 
katlayın ve açın.

Kare kağıdı 
çizimdeki 

kesik 
çizgiden 
katlayın.

Kare kağıdı 
çizimdeki 

kesik 
çizgiden 
katlayın.

Çizimdeki kesik 
çizgilerden 

katlayın.

En üst 
köşeyi 

yana doğru 
kıvırın.

Köşe 
kısımları 
hafifçe 

katlayınÇizimdeki 
kesik 

çizgiden 
yukarı 
doğru 

katlayın.

Çizimdeki kesik 
çizgilerden ortadaki 
çizgiye doğru her iki 

tarafıda katlayın.

Üst köşeyi çizimdeki 
kesik çizginin olduğu 
yerden aşağı doğru 

katlayın.

Gökçen Atamgüç
İstanbul Oyuncak Müzesi

Origami Sanat Eğitmeni
www.gokcenatamguc.com

iletisim@gokcenatamguc.com

Origami Elma
Figürü yapımı

Elma Figürünün yaprakları

Elma figürünü hayal 
gücünüzle süsleyin.
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İslâm dini hayatımızın her noktasında 
düzenlemelerde bulunduğu gibi yeme içme 
ihtiyacımıza aracılık eden gıdamıza da bazı 
düzenlemeler getirmiş, sınırlar koymuştur. 
Biz Müslümanlara düşen görev bu sınırlar 
dahilinde, maddi manevi sağlığımızı her 
şeyden üstün tutarak tavsiyeleri bir emir gibi 
yerine getirmektir.

Eskiden helâl lokma denilince alın teri 
dökülmüş kazancı anlıyorduk, henüz bu 
kadar kirlenmemiştik. Besmele ile kesilmesi, 
alkol ihtiva etmemesi bizler için kriter iken, 
artık yeni gelişen teknolojilerle bunlar 
yetersiz kalmıştır. Örneğin; dinimizde haram 
kılınan domuzun eti, yağı, kılı ve midesinden 
çeşitli katkı maddeleri geliştirilmiş, her 
şeyin alkolle muamele gördüğü bir gıda 
endüstrisi pazarda yerini almıştır. Sadece 
gıda değil kozmetik, temizlik ve ilaç 
sektöründe de hammadde ve teknoloji 
olarak gayrimüslümlere bağımlı olmamız, 
kontrolün her aşamada bizim elimizde 

olmaması açısından tehlike arz etmektedir. 
Bu yüzden pek çok gıdanın içinde İslâm'da 
haram kabul edilen bitkisel ve hayvansal 
girdiler bulunmasına engel olunamamıştır.
 
Gıdaların çeşitlenmesiyle karmaşık bir hal 
alan beslenmemiz, sağlık açısından da 
tespiti zor bir durumla bizi karşı karşıya 
bırakmış, büyük üretim tesislerinin 
kullandığı teknik ve modern yöntemlerin 
dinî hükmü sorgulanmaya başlanmıştır. 
Tüm bunlarla birlikte helâl daire daralmış, 
kimileri İslâm'ın zorlukları kaldırıp kolaylık 
dini olmasını öne sürerek ruhsatlarla amel 
etmeyi, kimileri ise şüpheli şeylerden 
kaçınarak ihtiyat ve azimetle hareket 
etmenin gerekliliğini savunmuştur. 

Hz. Âdem ve Hz. Havva'nın imtihan oldukları 
şeyin boğazlarından geçen bir lokma 
olduğunu düşünürsek, cennetten mahrum 
kalmaya neden olan helâl lokmanın önemi 
daha iyi anlaşılmış olur. 

Yediklerimiz helâl olsun!
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" Ey Âdem! Sen ve eşin cennette oturun, 
istediğiniz yerinden rahatça yiyip için ve 
şu ağaca yaklaşmayın; yoksa zalimlerden 
olursunuz” dedik. (Bakara, 35) emrine 
uymayınca cennetten çıkarıldılar. O gün 
bugündür insanın gıdayla imtihanı devam 
ediyor. Demek ki boğazımızdan girecek olan 
lokmanın helâl olması kurtuluşumuza vesile 
olabilir. Eskiler “kişinin dindarlığı, ekmeğinin 
helâlliği nispetindedir” diye boşuna 
dememişler. Midesine hükmedemeyenin 
iradesine ve davranışlarına hükmetmesi 
beklenir mi?

Günümüzde gıda maddeleri bazı şeyleri 
gizlemek için çiftlik görselleri ve 'doğal' ibaresi 
eklenerek ambalajlanıyor. Çünkü bilirseniz 
artık yemezsiniz. Avrupa'da yasaklanan 
pek çok katkı maddesinin ülkemizde hâlâ 
kullanılmakta olduğu bilgisi, bu konuda ne 
kadar uyanık olmamız gerektiğini vurguluyor 
sanki. Türkiye'deki domuz eti satışlarının yıllık 
üç milyon kg' ı aştığını da hatırlatmak isterim. 
Bunun dinî bir mesuliyet olduğunu düşünüp 
helâl gıda mevzusunu mutlaka işin ehlinden 
sorup öğrenmemiz gerekiyor. Aslında mevzu 
sadece Müslümanlarla sınırlı değil, tüm 
insanlığı ilgilendiren bir durum. Modernizmin 
alışkanlıklarımız üzerinde mutluluk vaat 
ettiğini fakat sonuç olarak olumlu etki 
bırakmadığını günümüzde yaşanan kronik 
ve bulaşıcı hastalıklar vesilesi ile bir kez daha 
anlamış bulunuyoruz. 

Sağlıklı ve güvenilir yiyecek arayışıyla, batıda 
'organik gıda' ve 'temiz beslenme' akımları 
baş göstermiştir.  Musevîlerin de Kosher 
sertifikalandırma sistemleri olduğunu 
biliyoruz. Gıda üretiminde tüm sürecin, 
kullanılan teçhizat ve malzemenin din 

kurallarına uygun olup olmadığının Musevî 
din adamları tarafından yerinde kontrol 
edildiği bir sertifikalandırma sistemi Kosher. 
Müslüman olmayan insanlar tarafından 
katkı maddelerinin zararları konusunda 
çalışmalar, araştırma ve deneyler yapılıyor, 
bilgilendirmek adına kuruluş ve yapılanmalar 
gerçekleştiriliyorsa, biz Müslümanlar neden 
helâl gıda arayışında pasif konumda olalım? 
Neden parayla alınabilen helâl sertifikalara tav 
olalım? 

Çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede 
yaşamamız helâl sertifika arama gerekliliğini 
sorgulatsa da doğal ürün yemek, organik ürün 
tüketmek helâl yemek anlamına gelmiyor, 
bunu unutmayalım. Çünkü dinimizce yasak 
olan gıdalardan da organik ürün elde 
edilebiliyor. Sahip olduğumuz bedenin Allah 
tarafından bize bahşedilmiş bir emanet 
olduğunu, dolayısıyla keyfimize göre hareket 
edemeyeceğimizi Bakara Suresi'ndeki 'Kendi 
ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.' 
ayetiyle görüyoruz. 

Kötü beslenmenin fıtrata müdahale olduğu 
bilinciyle, sizleri evimize giren gıdaları 
sorgulamaya ve buna dair bir arz talep 
dengesinin oluşmasına katkıya davet 
ediyorum. En kutsal tüketici hakkımızı 
kullanmak için harekete geçelim ve 
tükettiğimiz gıdanın kaynağının izini sürelim. 
Emin olun, ürününün nereden geldiğini 
sorduğumuz üretici bu konuda daha dikkatli 
davranmaya dair bir adım atmış olacaktır.
Bu ay iki kandile iki helva tarifi bırakıyorum; 
biri şekerli, biri şekersiz. 
Cümleten hayırlı kandiller, dualarınıza beni de 
ekleyin.
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Yapılışı
Su, süt ve şeker bir kaba alınır ve şeker 
eriyene kadar karıştırılır.
Geniş bir tencerede fıstıklar rengi değişene 
kadar kavrulur.
İrmik eklenerek orta hararette kavurmaya 
devam edilir.
Rengi koyulaşınca şerbeti eklenir ve 
karıştırılarak çekmesi beklenir.
Kapağı kapatılarak 15-20 dk. dinlendirilir, 
dondurma veya çikolata sos ile servis edilir.
 
Afiyet olsun.

Malzemeler
• 1 paket irmik
• 200 gr tereyağı
• 1 su bardağı süt
• 2 su bardağı su
• 3 su bardağı toz şeker 
• Dolmalık fıstık (isteğe bağlı)

İRMİK
HELVASI

Yapılışı
Leblebiler rondoda çekilerek un 
haline getirilir.
Süt ve hurma özü birbiriyle karıştırılır.
Leblebi unu tereyağıyla orta ateşte 
kavrulur.
Ocağın altı kısılır, yavaş yavaş sütlü 
karışım eklenerek karıştırılır.
Tarçın ve fındıkla servis edilir.

 
Afiyet olsun.

Malzemeler
• 1,5 su bardağı leblebi unu
• 3 yemek kaşığı tereyağı
• 1 su bardağı süt
• 2-3 yemek kaşığı hurma özü

UNSUZ 
RAFİNE 
ŞEKERSİZ 
HELVA
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Pi sayısı, bir dairenin çevresinin çapına 
bölümü ile elde edilen sayıdır. O zaman 
sen bu çapın neresindesin? Pi sayısı, M.Ö. 
212 yılında Mezopotamya’ da doğdu. 
Yunanca Pi sayısını, Archimedes amca 
orda öğrendi ve ilk o kullandı gerçek 
değeri. Daha iyi sonuçlar elde etmek için 
pi=3,125 kullandı. Daha çok matematik 
içerisinde 3,14 şeklinde kullanılır.  
Pi sayısı, matematik biliminde oldukça 
geniş bir alanda kullanılan ve bilinen 
tarihimizin en eski dönemlerinden bu 
yana merak uyandıran, “gizemlerle dolu” 
bir sabit.

Pi sayısının matematik 
biliminde bir sayının da 
ötesinde temel bir “sabit” kabul 
edilmesi, daire ile olan ve hiçbir zaman 
değişmeyen ilişkisinden kaynaklanır. 
Pi, “bir dairenin çevresinin, çapına 
bölünmesi” ile bulunur.

Matematikçiler yılmamış ve zamanını 
olabildiğince çok basamağı belirlemeye 
harcamış. Peki, bu basamakları 
bulabilmek için bunca çaba neden? Pi' 
nin bir milyarıncı basamağı 9 olduğunu 
biliyor muydunuz?
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Tamamen rassal özelliği bulunduğu 
varsayılırsa, pi yeterince uzunlukta 
yazıldığında, her rakam dizisini pi içinde 
bulabilirsiniz. Yani doğum gününüzü, 
telefon numaralarınızı ya da rastgele 
yazacağınız her hangi bir sayı pi’ nin bir 
yerlerinde vardır. Daha da ileri gidelim. 
Harflerle sayıları birbirine dönüştüren 
bir kod üretildiğinde kuramsal olarak 
herhangi kişinin veya kurumun adını, bir 
sözü, cümleyi, hatta bir kitabı pi içinde 
bulabilirsiniz.

Sonuçta 3,14 değeri zaten birçok 
hesaplamada yeterli, en titiz mühendis 
bile yedi haneden fazlasına ihtiyaç 
duymaz, fizikçiler için de 15-20 hane 
yeterlidir aslında. Aslında bu sorunun 
kesin bir cevabı yok. Pi’yi arayış bir 
yerde Everest Dağı’na tırmanmaya 
benzetilebilir; çünkü orada duruyor.

Pi, sonlu ile sonsuz arasındaki sınırı 
belirleyerek, kavrama yeteneğimizin 
sınırlarını öğretir bize. Pi’ yi en çok 
çember oranlarından tanısak da 
matematiğin ve diğer bilim dallarının 
her alanında karşımıza gizemli bir 
biçimde çıkar. Eğer, bu diziyi daha iyi 
anlayabilirsek, basamakları arasında 
bir kalıp bulabilirsek ya da birbiri ile 
ilgisi yokmuş gibi gözüken pek çok 
denklemde neden açıklayabilirsek, 
matematiği ve evrenin fiziğini daha 
temelden kavrayabiliriz belki de…
2019 yılında Pi sayısının 31,4 trilyon 

basamaklı halini hesaplamayı Google 
çalışanı Emma Haruka Iwao başardı. 
Iwao, Pi sayısının alt hanelerini 
Google’ın bulut hesaplama sistemlerinin 
yardımıyla buldu. 

Doğum Gününüzü Pi'de Bulun
Matematiksel sabit pi, en ileri 
matematikçileri bile büyülüyor.
İrrasyonel bir sayı olduğu için pi 
sonsuzdur ve asla tekrar eden 
bir modele düşmez. Yüzyıllardır 
matematikte kullanılmasına rağmen, 
sayıların belirli bir frekansta tekrarlanıp 
tekrarlanmadığını belirlemek için pi 
üzerinde hala araştırmalar yapılmaktadır.
Birkaç basamaklı pi hesaplaması 
elle yapılabilirken, milyonlara 
hesaplanması bilgisayarlar için bir 
performans testi olarak kullanılır. 
Şimdiye kadar süper bilgisayarlar pi'yi 
12 trilyon basamağa kadar hesaplamayı 
başardılar. Muhtemelen doğum günü 
kombinasyonunuz oralarda bir yerlerde. 
Denemeye ne dersiniz?

Nasıl çalışır?
Doğum gününüzün ayı, günü ve yılı tek 
bir sayı olarak birleştirilir, bu nedenle 
14 Mart 1915'teki doğum günü 31415 
olur. Ardından, 4,2 milyon pi'den oluşan 
veri tabanımızda arama yaparak, 
konumunuzu belirleyebiliriz. 31415'in ilk 
görünüşü. Nasıl? Şaşırtıcı değil mi?
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Tarihte Bu Ay

3 Mart 1924

3 Mart 1992

4 Mart 1987

5 Mart 1920

10 Mart 1876

12 Mart 1921

18 Mart 1915

18 Mart 1965

25 Mart 2009

4 Mart 
1987

18 Mart
 1915

10 Mart 1876

 Halifeliğin Kaldırılması, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kurulması

Zonguldak'ta grizu patlaması sonucu 263 işçi hayatını kaybetti.

İstanbul'da kar yağışı. 7 Mart gününe kadar süren yağışta kar 
kalınlığı 1- 1,5 metreyi buldu. Şehirde yaşam felç oldu. Okullar 
uzun süre kapalı kaldı.

Yeşilay (Hilâl-i Ahdar)’ın Kurulması

Alexander Graham Bell ile yardımcısı Watson, ilk telefon 
görüşmesini yaptılar.

İstiklal Marşı’nın Kabulü

Çanakkale Deniz Zaferi

Alexei  Arhipoviç Leonov, Sovyet kozmonot ve uzayda yürüyen ilk 
insan oldu.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun Vefatı

Mart
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