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Anadolu dünya üzerinde birçok medeniyete ev sahipliği
yapmış bir konumda yer almaktadır. Afrika, Avrupa ve
Asya’nın kesiştiği ve bu üç kıtanın birbirine en yakın olduğu
bölge olması sebebiyle daha da değerli bir hazinedir.
Asya bozkırlarında varlıkları devam eden atalarımız yeni
yurt arayışı ile Anadolu coğrafyasının kapılarına dayandı.
Sultan Alpaslan’ın 1071 yılında Malazgirt’te iki yüz bin kişilik
Bizans ordusunu elli bin askeriyle yenerek Anadolu’nun
kapısını Türklere açtı. Bu toprakları yurt edinmek için ilk
büyük adım atıldı. Gittiği her yere huzur ve barışı getiren
Osmanlı Devleti’nin temelleri de bu zaferle atıldı. Fatih Sultan
Mehmet Han 1453 yılında İstanbul’u fethederek çağ açıp çağ
kapatarak bu coğrafyada var olmanın ikinci büyük adımını
attı. Anadolu coğrafyasından bizi çıkarmaya çalışan ülkeler
Çanakkale’de bunu bir kez daha denediler. On binlerce şehit
vererek düşman önüne set çektik. Ve ardından Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşıyla bu seti
güçlendirerek yeni bir devletin kapısından içeri adım attık.
Böylece Anadolu medeniyetleri arasında ismi anılan değil
bu toprakların asıl ve ebedi sahipleri olduğumuzu bütün
dünyaya kanıtladık.

Değerli Çekmeköylüler
Yukarıda bahsettiğimiz bütün bu tarihi süreç bize gösteriyor
ki bu topraklarda her zaman uyanık kalmak, her zaman
teyakkuzda olmak zorundayız. Nitekim biz baskılara ve
zalimlere boyun eğip sesimizi çıkarmadığımız takdirde
şu an yardımına koştuğumuz devletlerin durumunda
olabileceğimiz ihtimalini aklımızdan çıkarmamalıyız.
Adalet, huzur ve demokrasi vaatleriyle milletleri kandıran
ve girdiği bölgeleri tahrip eden güçlerin bu topraklara
dokunamayacaklarını iyice anlamaları konusunda kararlı
bir tutum içerisinde olmalıyız.

youtube.com/cekmekoybelediyesi

Değerli Okurlar
www.cekmekoybelediyesi.tv

Evlatlarının arkasında dağ gibi duran, onları her zorlukta
koruyup kollayan tüm babaların Babalar Gününü tebrik
ederim. Allah onlara hayırlı ömürler nasip etsin.
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Çağımız her geçen gün duyguların daha az kelimelerle ifade
edildiği bir döneme giriyor. Teknoloji, hayatımızı kolaylaştırırken
bir yandan da insanı mekanik bir varlığa dönüştürmeye
başlıyor. Duyguların estetik biçimde ifadesi, bazen bir şiirde
en kısa ifadelerle anlatılırken bazen de öykü ve romanlarda
geniş ve uzun uzun anlatılmaktadır. Çağımızın yazı dilindeki
kısırlaşma duyguların eksik ve yanlış ifade edilmesine neden
olmaktadır. Hafızamızı, düşünce ve gönül dünyamızı doğru yazı
ve sanatla şekillendirdiğimizde buna bağlı olarak hayatımız da
değişmektedir.
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Yayımlanan yazıların sorumluluğu
yazara aittir. Gönderilen yazılar,
yayınlansın yayınlanmasın iade
edilmez. Gönderilen yazılarda gerekli
editoryal değişiklikler yapılabilir. Bu
dergide kullanılan yazı ve görseller izin
almak ve kaynak göstermek şartıyla
kullanılabilir, alıntı yapılabilir.
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Öğrenme ve yaşarken bir
şeyleri elde etme; bedelinin
nasıl ödendiğinin idrak
edilmesiyle başlamaktadır.

Keskin virajı yumuşak geçmek…
Hayatın virajlarından sadece biri ama keskin bir viraj
olması nedeniyle de ehemmiyeti yüksek bir konumuz
var bu ay. Üniversite sınavları...

Sizler de benim gibi bir üniversite
adayı ebeveyni iseniz; gelin bu
keskin virajı kıymetlilerimizin nasıl
yumuşakça atlatabileceğinden
bahsedelim. Şayet sınava girecek
olan bir bireyseniz; objektif bir
gözle sınav hazırlıklarımızı gözden
geçirelim, doğrularımıza alkış
tutarken, eksiklerimiz ve yanlış
davranışlarımızla yüzleşelim.
Dönem itibariyle ergenliklerini
atlatmaya çalışan gençlerimiz aynı
zamanda sınava da odaklanmak
için türlü yollara başvuruyorlar.
Kimi kendini -dinç hissetmek
adına- yemeğe verip, kilolarını da
sorunlarının arasına katıyor ki bunu
yaparken “aman şu sınavı atlatayım
da” ilkesi ile hareket ediyor,
kimi uzman görüşüdür diyerek
medyadan duyduğu her türlü zihin
açıcılık metodlarını deniyor. Kimi
sınav uğruna odasına kapanıp
asosyal olurken evi otel gibi
kullanarak ailesi ile olan ilişkilerini
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zedeliyor, kimi uyku düzenini
bozarcasına dengesiz bir çalışma
takvimi hazırlayarak başarmak
için çıktığı bu yolda enerjisini boşa
harcıyor.
Öğrenme ve yaşarken bir şeyleri
elde etme; bedelinin nasıl
ödendiğinin idrak edilmesiyle
başlamaktadır. Sınava hazırlık
dönemi; önce bedelin ödenmesi
sonra mükafatın elde edilmesi
durumudur. Sonuç ne olursa olsun;
ister kazanılsın ister kaybedilsin,
önemli olan elden gelenin en
iyisinin yapılması ve sınava
girilmesi, sonrasında tevekkül
ederek beklemeye bırakılmasıdır.
Ancak bu takdirde vicdan rahat
edecek, nasip olanla mutmain
olunacaktır. Elden gelenin fazlasıyla
yapılmış, olması, emek verilip artık
karşılığının beklenmesi ne büyük
rahatlıktır. İşte bu bekleyiş yürekte
kelebeklerin uçuşur halde takatleri
kalmayana kadar kanat çırpması

haline benzer ancak, “ben elimden
geleni yaptım” kararlığına da
hakimdir.
Kaldı ki bu girilecek sınav,
öğrenciler için başlangıcında
oldukları hayatın sonu değildir. Bu
nedenledir ki sayılı günler kalan
üniversite sınavı ile bir gönül bağı
oluşturmak, barışık hale gelmek,
ona bir problem olarak değil de bir
arkadaş gibi, bir belirleyici ayraçmış
gibi bakmak, psikolojimize fayda
sağlayacak, negatifi pozitife
çevirecektir.
Sınava bir kişi giriyor gibi görülse
de, kalpleri birlikte atan aile
bireyleri de sınav stresinde, sınav
kaygısındadır. Bilinmelidir ki kaygı
ve endişe bulaşıcıdır. Bu nedenledir
ki hızla yayılma ve büyüme gücüne
sahiptir. Olumlu diyalogla, düzgün
bir aile içi iletişimle kaygıyı ve
stresi bertaraf edebilmeyi başaran
aile, sınav adayı için rahatlama ve
huzura erme merkezidir. Hayat

Tüm bu yapılması
gerekenler bir köşede
ve akılda tutulmakla
birlikte; sınavın
kazanılması ya da
kaybedilmesinin
kıymetlilerimizin
canlarının
sağlığından asla
önemli olmadığı
bilinci hem çocuk
hem de ailenin tüm
bireylerince idrak
edilmelidir.

denizinde dalgaların arttığı bu
dönemde, evi adeta sığındığı
güvenli limanıdır. Tüm aile
bireylerinin mutluluğu, huzuru ve
dahi sağlığı için bu liman büyük
önem arzetmektedir.
Sınava hazırlanmayı sadece ve
sadece durmaksızın ders çalışmak
olarak düşünmek de yanlıştır.
Zamanı doğru bir şekilde parçalara
ayırmak, eğlenceye, dinlenmeye,
uykuya ve bünyeyi rahatlatacak
türlü aktivitelere ve elbetteki aileye
ve sevdiklerine zaman ayırmak en
az ders çalışmak kadar gereklidir.
Tabi bu zaman dengeli ve mantıklı
bir şekilde programlanmalıdır.
Programın bazı günlerde aksaması
kesinlikle depresyona neden
olmamalı, ancak telafi etmeye de
özen gösterilmedir.
Her ailenin kendine has ebeveyngenç ilişkisi vardır. Bu nedenle
“bu davranış doğrudur” “bunu
söylemek yanlıştır” diyerek

genelleme yapılmamalıdır. Bazı
aileler çocukları ile her konuyu
açıkça konuşabiliyorken, bazılarının
arada sınırlarının olması tıpkı
beş parmağın beşinin birbirine
benzemeyişi gibi normaldir.
Fabrikasyon bir aile yapısının
olmayışı bir eksiklik değildir.
Kültürümüz nasıl zengin ve renkli
ise; -belirli örf adetleri konuya dahil
etmiyorum- aile ilişkilerindeki
farklılıklar da gençlerimizi
etkilememeli ve tabiri caiz ise
modunu düşürmemelidir. Aileler
olarak bizler de üzerine titrediğimiz
çocuklarımızı yetiştirirken Hz Ali’nin
(R.A) nasihatini destur edinerek;
onların devirlerine uygun bir
şekilde yetiştirmeyi ilke edinirsek
aradaki kuşak farkını sıfırlamada
kolaylık sağlamış oluruz.
Tüm bu yapılması gerekenler
bir köşede ve akılda tutulmakla
birlikte; sınavın kazanılması ya da
kaybedilmesinin kıymetlilerimizin

canlarının sağlığından asla önemli
olmadığı bilinci hem çocuk hem
de ailenin tüm bireylerince idrak
edilmelidir. Hayattaki hiçbir
başarısızlık bir son değildir.
Yaşanan her sonuç yeni bir yola
direksiyon çevirmekten başka bir
şey değildir.
Demem o ki, sınavın sonucu ne
olursa olsun hiçbir sonuç hayatı
hakkını vere vere, tadını çıkara
çıkara yaşamayı engelleyemez.
Bunula birlikte sınava girecek
herkese mutlu olacağı, en
hayırlısı ne ise onun yaşanacağı,
hayalindeki üniversiteyi
kazanacağı, emeklerin boşa
gitmediği başarılı bir sınav ve
sonuç diliyorum.

Gönül Demet
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Sürdürülebilirlik
Şunu biliyoruz ki bugünümüz ve yarınlarımız doğal kaynaklarımıza
bağlı. Doğal kaynaklarımız maalesef ki sonsuz değil. Bu aşamada
sürdürülebilirlik ilkesi devreye giriyor ve aslında bizim yarınımızı
inşa ediyor. Sürdürülebilirliği sağlamak aynı zamanda doğa ve
insan arasında da bir denge kurmak anlamına gelir ki bu dengenin
sağlanması doğrudan bize bağlıdır.

Sürdürülebilirliğe tanım olarak bakarsak; üretim ve çeşitliliğin
devamlılığı sağlanırken insan yaşamının daim kılınabilmesidir. Başka
bir ifade ile sürdürülebilirlik, kendi ihtiyaçlarımızı, gelecek nesillerin
ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılayabilmemizdir.
Sürdürülebilirlik neden önemlidir?
Sürdürülebilirlik, toplumların ve ülkelerin gelişmesinde önemli rol
oynamaktadır. Çevrenin korunması ve kaynakların ekonomik bir
şekilde kullanılması ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya
bırakmak mümkün hale gelir.

Sürdürebilirliğin beslenme boyutuna
bakacak olursak;
Küresel açlık krizi ile karşı karşıyayız.
Küresel açlık yalnızca besin kaynakları
yetersizliğinden kaynaklanmıyor.
Herkes için ihtiyacı olandan daha
fazla gıda üretilen dünyamızda,
besin kaynaklarına eşit erişim
sorunu gıda sistemlerinden
kaynaklanıyor.
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Sürdürülebilir
beslenme, FAO
tarafından
“Şimdiki ve gelecek
nesillerin beslenme
ihtiyaçlarını
karşılayan,
biyoçeşitliliğe
ve ekosisteme
karşı saygılı olan,
koruyucu, kültürel
olarak kabul
edilen, ulaşılabilir,
ekonomik olarak
satın alınabilen,
beslenme açısından
yeterli, güvenilir
ve sağlıklı” olarak
tanımlanmıştır.

Geliştirilmemiş sistemler
sebebiyle Afrika’da
milyonlarca çocuk, yeterli
besin alamadıkları için gelişim
dönemini sağlıklı bir şekilde
tamamlayamıyor. Açlık krizinin
ciddi boyutlarda olduğu
bölgelerden birisi de Afrika’dır.
Nüfusun büyük bir kısmı küçük
çiftçilik yaparak yaşamlarını
devam ettirmeye çalışıyor. Bu
küçük çiftçi kısım ise toplumun
en yoksul kısmını oluşturuyor.
Tek seferlik yapılan gıda
yardımları ise sorunları sadece
çok kısa süreliğine çözebiliyor.
Tek seferlik veya kısa süreli
gıda yardımı açlık sorununu
kalıcı olarak çözmüyor. Açlık ve
açlığa sebebiyet veren sorunlar
kalıcı bir şekilde devam ediyor.
Bu nedenle, açlık ve gıda
sorununa çözüm sürdürülebilir
tarımsal üretimi coğrafyanın
tipografisi, biyolojik çeşitliğine
ve ekosistemine uygun
yöntemlerle gerçekleştirmektir.
Gıda Tarım Örgütü (FAO) ve
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
sürdürülebilir sağlıklı diyeti
“Sürdürülebilir diyetler çevresel
etkisi düşük olan, besin
ve beslenme güvencesini
ve günümüz ve gelecek
nesiller için sağlıklı yaşamı
destekleyen diyetlerdir” diye
tanımlamaktadır.
Sürdürülebilir diyetler insan
ve doğal kaynakları optimize
ederken; biyoçeşitliliğe
ve ekosisteme saygılı ve
koruyucu, kültürel olarak
kabul gören, erişilebilir,
ekonomik olarak uygun
ve karşılanabilir, beslenme
açısından yeterli, güvenilir
ve sağlıklı diyetlerdir. Besin
üretimi ve tüketimi çevresel
bozulmanın temel etmenleri
arasındadır. Günümüzde
küresel besin sisteminin
sürdürülebilir olmadığı dikkati
çekmektedir. Küresel olarak
üretilen besinlerin üçte biri
israf edilmekte veya kayba

uğramaktadır. Optimal
ve sürdürülebilir sağlık
yaşam döngüsü sürecinde
sürdürülebilir beslenme
örüntüsü ile olasıdır. Bunun da
bitkisel kaynaklı beslenme ile
olasılığı rapor edilmektedir.
Sürdürülebilir beslenme, FAO
tarafından “Şimdiki ve gelecek
nesillerin beslenme ihtiyaçlarını
karşılayan, biyoçeşitliliğe ve
ekosisteme karşı saygılı olan,
koruyucu, kültürel olarak kabul
edilen, ulaşılabilir, ekonomik
olarak satın alınabilen,
beslenme açısından yeterli,
güvenilir ve sağlıklı” olarak
tanımlanmıştır
Değişen beslenme şekilleri
ihtiyacımız olan protein
miktarından çok daha
fazlasının tüketilmesine neden
olmaya başladı. Sığır üretimi,
yenilebilir birim protein başına,
bezelye, fasulye ve mercimek
gibi yaygın bitkisel gıdalara
göre 20 kat daha fazla toprak
kullanımı gerektiriyor ve
20 kat daha fazla sera gazı
emisyonuna neden oluyor.
2009 yılı itibariyle sağlıklı bir
yetişkinin tüketmesi gereken
günlük 56 gram protein sınırı
aşıldı ve dünya ortalaması 68
grama ulaştı.
Bizler neler yapabiliriz
“Sürdürülebilir Beslenme”
için?
Sadece tüketim çılgınlığına
bir son verip yemek israfını
durdurmak bile sürdürülebilir
beslenme için yapılmış
büyük bir hareket oluyor.
Dünya üzerinde 1 milyardan
fazla insan açlıkla mücadele
ederken gıda israfı yapılması
çok üzücü. Gelecekte bizi
neler beklediğini bilemezken
fazlasıyla tüketmek ve daha
fazlasını istemek mantıklı mı?
Bu nedenle sürdürülebilir
beslenme, sadece bugünü
değil geleceğimizi de etkiliyor.
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Sadece tüketim
çılgınlığına bir son verip
yemek israfını durdurmak
bile sürdürülebilir
beslenme için yapılmış
büyük bir hareket
oluyor. Dünya üzerinde
1 milyardan fazla insan
açlıkla mücadele ederken
gıda israfı yapılması çok
üzücü.

Sürdürebilir beslenme
düzenine geçmek istiyorsanız
yapacaklarınız aslında çok
basit, vücudunuz ihtiyacı
kadar tüketmek, tükettiğiniz
ürünlerin ise çevresel
etkenlerine dikkat etmeniz,
besin çeşitliliği artırmanız,
yeterli ve dengeli beslenmeniz
gerekmektedir.
Farklılaşan beslenme türleri
ihtiyacımız olan protein
miktarından çok daha
fazlasının tüketilmesine
sebep olmaya başladı. Sığır
üretimi, yenilebilir birim
protein başına, bezelye, fasulye
ve mercimek vb. yaygın
bitkisel protein gıdalarına
göre 20 kat daha fazla toprak
kullanımı gerektirmektedir
ve 20 kat daha fazla sera gazı
emisyonuna neden olmaktadır.
2009 yılı itibariyle sağlıklı bir
yetişkinin tüketmesi gereken
günlük 56 gram protein sınırı
aşıldı ve dünya ortalaması 68
grama ulaştı.
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Özellikle kırmızı et ve
işlenmiş et tüketimimizi
azaltmamız gerekiyor.

Haftanın bazı günlerini et
tüketmeden geçirebiliriz. Balık
tüketiminizde ise sürdürülebilir
balıkçılık yoluyla sağlanmış
balıkları tercih edin. Mevsimine
ve avlanma yöntemlerine
dikkat edin. Proteinden
zengin kuru baklagillere, ceviz,
fındık vb. yağlı tohumları
beslenmenizde bulundurun.
Meyve ve sebze tüketiminizi
artırın ve çevre dostu besinler
seçerek, gıda israfını azaltmaya
çalışın.
Peki, gıda israfını azaltmak
için neler yapabiliriz?

yiyecekleri uygun şekilde
depolayınız.
• Restoranlar tüketiciler için;
esnek menüler planlamalı,
arta kalan yemeği paketlemeyi
desteklemeli, garnitür
seçenekleri geliştirilmeli,
atıkları yerinde ayrıştırılmalı,
gıda bankacılığı sistemine
dahil olmalı.
• Geleceği beslemek, adaletli
paylaşımı sağlamak, israfı
azaltmak, geri dönüşümü, sıfır
atık, güvenli gıdayı, temiz suyu,
çocukların iyiliğini ve barışı
sağlamak hepimizin ortak
sorumluluğu…

• Atık; kullanım süresi dolmuş
yaşadığımız çevreden
uzaklaşması gereken
maddelerdir. Atığınızı azalmalı
ve gıda okuryazarlığınızı
geliştirmelisiniz. Tavsiye
edilen tüketim tarihini ve son
kullanma tarihi önemli.
• Alışveriş listesi yapıp,
ihtiyacınız kadar almalısınız,
yiyeceklere çirkin veya şekilsiz
diye ayrımcılık yapmayın,
ihtiyacınız kadar tüketip,
artan yemekleri değerlendirin,

Betül Ceylan
Diyetisyen
Sağlıklı Beslenme ve
Diyet Merkezi
www.betulceylan.com
instagram: dytbetulceylan
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Aromaterapi nedir, ne işe yarar?

Çalışmalar,
aromaterapi yağlarının
hem sakinleştirici
hem de uyarıcı
etkilerinin bulunduğu
ve ayrıca bağışıklık
sistemi, merkezi sinir
sistemi üzerinde
olumlu sonuçlara
neden olabileceğini
göstermiştir.
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Birçok insan ağrıyı yönetmek, uyku kalitesini
iyileştirmek, stresi azaltmak ve ruh hali
dalgalanmalarını düzenlemek için alternatif
tedavi yöntemlerinden yardım almaktadır. Bu
yöntemlerden biri olan aromaterapi 5 bin yılı
aşkın bir süredir neredeyse tüm kültürlerde
değer gören güvenilir bir uygulamadır.
Aromaterapi zihni, bedeni ve ruhu tedavi eden bütüncül bir
terapidir. Köklerden, yapraklardan ve çiçeklerden damıtılmış
yağlar kullanılarak yapılan uygulamalar fiziksel ve psikolojik
sağlığı geliştirmeye yardımcı olmaktadır.
Aromaterapi ne işe yarar?
Aromaterapi, kısa süreli sağlık sorunlarının iyileştirilmesi için
yapılır. Aşağıdaki sağlık koşulları üzerinde aromaterapi etkili
olabilir:
Kronik stres veya kaygı,
Depresyon,
Uykusuzluk ve uyku sorunları,
Kas ağrısı,
Eklem ağrısı,
Solunum yolu enfeksiyonları,
Sindirim rahatsızlığı,
PMS veya menopoz belirtileri,
Doğum ağrıları,
Döküntü, morarma, selülit, akne dahil cilt problemleri veya
bozuklukları,
Kan şekeri dalgalanmaları,
Çalışmalar, aromaterapi yağlarının hem sakinleştirici hem de
uyarıcı etkilerinin bulunduğu ve ayrıca bağışıklık sistemi,
merkezi sinir sistemi üzerinde olumlu sonuçlara neden
olabileceğini göstermiştir. Fonksiyonel görüntüleme
taramaları kullanılarak yapılan araştırmalarda, kokulu
aromaterapi yağlarının hem duygusal tepkileri
hem de davranışları kontrol etmeye yardımcı
olan limbik sistem denilen ilkel bölge üzerinde
olumlu etkileri gözlemlenmiştir.
Aromaterapi nasıl yapılır?
Aromaterapiden sonuç almanın en önemli
unsuru, sentetik içerikli veya yapay kokulu
yağlar yerine saf, terapötik dereceli yağlar
kullanmaktır. Aromaterapi uygulamalarının
etkinliği, her zaman için kullanılan yağların
kalitesine ve doz miktarına bağlıdır.
Aromaterapi, birkaç farklı yöntemle
yapılabilir:
Banyo: Su içerisine ilave edilen 6-8 damla
yağ, yetişkinler için yeterli miktardadır.
Banyo; solunum, stres ve uykusuzluk
şikayetlerinde faydalıdır. Su ve ısı emilimi
artırır.

Soluma: Buhurdanlık, aroma lambası, oda
spreyleri veya mumlar ile solunum yapılan
aromaterapi yağları; özellikle akciğerler ve sinüsler
üzerinde oluşan problemleri çözmede faydalıdır.
Kaynayan suyun içerisine damlatılan birkaç damla
yağ ile de uygulanabilir.
Masaj: Lokal olarak veya tüm vücuda yapılan
masaj, aromaterapinin en sık tercih edilen
yöntemidir. Kan dolaşımını düzenleyen, vücut
direncini arttıran, ruh halini iyileştirici etkisi
bulunan masaj; uygun miktarda ve doğru yağ
kullanılarak yapılmalıdır.
Kompres: Sıcak veya soğuk olarak uygulanabilen
kompres; baş ağrısı, adet ağrısı, kas ağrısı için
kullanılabilir. Su ve uçucu yağ karışımı, uygun bir
bezle vücuda sarılabilir. Ayrıca morarma veya diğer
cilt problemlerinde de kompres yöntemi tercih
edilebilir.
Krem veya jel: Uygun miktarlarda uçucu yağ,
krem veya jel içerisine karıştırılarak doğrudan
istenilen bölgeye uygulanabilir.
Aromaterapi eğitimi gerekli midir?
Doğru uygulandığı takdirde aromaterapi çok
güvenli bir uygulamadır. Bununla birlikte, bazı
bitkiler zararlı toksinler içerdiğinden hangi
yağların nasıl uygulanacağını anlamak önemlidir.
Birkaç yağ hariç diğer tüm yağlar seyreltilmeden
uygulanmamalı, gözlerden uzak tutulmalı ve asla
yutulmamalıdır.
Aromaterapistler, aromaterapi konusunda
eğitilmiş uzmanlardır. Aromaterapistler tedaviye
başlamadan önce hastanın yaşam tarzı, tıbbi
geçmişi, diyet ve uyku düzenleri hakkında
görüşmeler yapar ve uygulamaları bu bilgilere
göre düzenler. Uygun yağı seçmeden önce ele
almak isteyebileceği belirli koşullar hakkında
sorular sorar. Uygulayıcı; organik olarak yetiştirilen
bitkilerden elde edilen yüksek kaliteli yağlar
kullanmalı, cilt uygulamaları için krem veya losyon
haline getirmelidir.
Aromaterapi yağları nereden alınır?
Uçucu yağlar doğal çiçeklerden, ağaçlardan ve
diğer bitkilerden ekstrakte edilir. Yağlar, büyüme
döngüsünün belirli zamanlarında spesifik bitki
kısımlarından dikkatli bir şekilde toplanır. Az
miktarda esans üretmek için potansiyel olarak
büyük miktarlarda bitki materyali gereklidir.
Bu nedenle, uçucu yağlar maliyetlidir ancak
terapötik faydalar için genellikle küçük miktarların
kullanılması yeterli olacaktır.
Aromaterapi yağları aktarlar, eczaneler veya
sanal alışveriş aracılığıyla satın alınabilir. Ancak;
doğru ve kaliteli yağı seçmek için göz önünde
bulundurulması gereken birtakım unsurlar
bulunmaktadır:
Yağların temin edileceği pek çok ortam
bulunmaktadır. Fakat satılan tüm yağlar güvenilir
değildir ve bu tür yağların derecesi değişkenlik

gösterebilir. Yağın kalitesi maksimum fayda
için gereklidir. Maliyeti düşük olan yağlar
genelde güvenilir değildir ve bu nedenle tercih
edilmemelidir. İdeal olarak taze ve sürdürülebilir
kaynaklardan üretilen, saygın satıcılar tarafından
satılan organik, seyreltilmemiş yağlar satın
alınmalıdır.
Uçucu yağlar güçlerini hızla kaybeder ve kısa raf
ömrüne sahiptir. Ayrıca, bir aromaterapi seansı
esnasında yalnızca birkaç damla yağ gerekecektir.
Bu nedenle, yağlar en küçük miktarda alınmalı ve
hızlı bir şekilde tüketilmelidir.
Doğrudan güneş ışığı ve ısı yağlarda bulunan
hassas özellikleri yok edebileceğinden, yağlar serin
ve karanlık bir ortamda muhafaza edilmelidir.
Birçok uçucu yağ karışımı vardır ve bunlar çeşitli
rahatsızlıklara yardımcı olmak için kombinasyon
şeklinde kullanır. Uçucu yağların yapısı hassas
olduğu için önceden karıştırılmış çözeltiler her
zaman etkili değildir. Saf, tekli yağlar alınmalı ve
uygulama esnasında karıştırılmalıdır.
Hangi aromaterapi yağı tercih edilmelidir?
Yaygın olarak tercih edilen aromaterapi yağları
şöyledir:
Lavanta yağı, taze ve çiçeksi bir kokuya sahiptir.
Rahatlatıcı kokusu depresyon, endişe ve stresin
giderilmesine yardımcı olur.
Biberiye yağı, otsu ve taze kokudadır. Canlandırıcı
etkisi ile yorgunluğu iyileştirir.
Gül yağı, çiçeksi kokar ve depresyon belirtilerinin
giderilmesine yardımcı olur.
Paçuli yağı, odunsu kokar. Stres ve yorgunluk
belirtilerine yardımcı olmak için kullanılır.
Sandal ağacı yağı zengin ve güçlü bir kokuya
sahiptir. Depresyon ve stres belirtilerini gidermek,
mutluluğu teşvik etmek için kullanılır.
Limon yağı, narenciye kokusuna sahiptir.
Yorgunluk, hafıza ve konsantrasyonu iyileştirir.
Adaçayı yağı; stres, anksiyete, depresyon,
yorgunluk ve yalnızlık duyguları belirtileri için
tercih edilir.
Nane yağı, konsantre bir nane kokusu verir.
Yorgunluk, baş dönmesi, mide bulantısı, baş
ağrısı semptomlarına yardımcı olmak amacıyla
aromaterapide kullanılır.
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Covid sonrası fizyoterapi ve
rehabilitasyon
Dünya genelinde milyonlarca kişinin enfekte olmasına neden olan COVID-19
salgınından sonra fiziksel aktivite oranında azalma olup (inaktivite) kişilerdeki
yorgunluk seviyelerinde artış olduğu görülmüştür. Bu sebeple kişilerde
aktiviteye olan isteksizliği arttırıp motivasyon düşürücü bir rol oynamıştır.
Özellikle 65+ üzeri hastalarda düşme korkusu ve
bağımsızlık korku derecesi artmış, fiziksel aktivite
düzeyi daha da düşüp kişileri hareketsizliğe
sürüklemiştir. Yaşlılarda düşmelerin, hareket etme
korkusuna, kırıklara, günlük yaşam aktivitelerinde
yetersizliğe, yaşlı bireylerde daha az güven ve daha
az aktif yaşam tarzına neden olduğu görülmüştür.
Kişilerin de yaşam kalitelerinde olumsuz gelişimlere
sebep olmuştur. Bu gibi etkilerle birlikte Geriatrik
Rehabilitasyon’a ya da Covid sonrası her yaştan bireye
hizmet sunan fizik tedavi servislerine olan ihtiyaç
artmıştır.

Geriatrik Rehabilitasyon nedir?
Rehabilitasyon; hastalık, engellilik ve sakatlık
tedavisinde hastanın işlevsel durumunu en üst düzeye
ulaştırmak için yapılan yeniden oluşturma çabalarına
verilen isimdir.
Geriatrik rehabilitasyon ise yaşlıda fizyolojik kayba
veya hastalığa bağlı gelişen fonksiyonel kötüleşmenin
önlenmesi, geciktirilmesi, en aza indirilmesi veya
tersine çevrilmesi amacı ile verilen hizmetlerdir. Bu
hizmet, fizyoterapistler tarafından yapılan kişiye özgü
programlar ile yürütülür.
Covid Sonrası Fizyotrerapi ve Rehabilitasyon
Uygulamaları
Covid sonrası rehabilitasyon sadece geriatrik hastalara
özgü değildir. Enfekte sonrası yaşam kalitesinde
düşüş yaşayan her bireye özgün bir program yapılıp
fizyoterapistler eşliğinde uygulanabilir.
Covid sonrası fizyoterapi uygulamalarını sizler için
şu şekilde derledim:
1. Nefes darlığı problemini giderici egzersizler
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Covid ve covid sonrası enfekte olan hastalarda sıklıkla
görülen problemlerden biri nefes darlığıdır. Özellikle
hastanede yatış öyküsü olan kişilerde bu problem daha
çok yaşanabilmektedir. Bu durum kişide psikolojik

Özellikle hastanede
yatış öyküsü
olan kişilerde bu
problem daha çok
yaşanabilmektedir. Bu
durum kişide psikolojik
kaygıya sebep olup
darlığın daha da
ilerlemesine sebep
olabilmektedir.

kaygıya sebep olup darlığın daha da ilerlemesine
sebep olabilmektedir. Bu tür durumlar için
kişilere fizyoterapistler tarafından nefes darlığını
yönetme yöntemleri öğretilip akciğer kapasitesini
arttırıcı teknikler öğretilebilmektedir.
2. Kas kuvvetini arttırıcı egzersizler
Covid sonrası hareketsizlikten kaynaklı kas
kütlesinde ve kuvvette düşüşler yaşanmaktadır.
Doğru şiddet ve tekrarla birlikte fizyoterapistler
eşliğinde bu kayıplar giderilebilmektedir.
3. Denge egzersizleri
Covid, enfekte hastalarda baş dönmesi, denge
vb. nörolojik hasarlar bırakabilmektedir.
Bunların önüne geçmek ve bu gibi problemleri
ortadan kaldırmak için denge egzersizlerine
başvurmaktayız.
4. Endurans egzersizleri
Enfekte olan çoğu hastada görülme sıklığı fazla
olan semptom hızlı yorulma ve dayanıklılığın
azalmasıdır. Bazı vakalarda izolasyon sonrası da
dahil olmak üzere bu etki devam etmektedir.
Hastalardaki dayanıklılık seviyesini tekrar
maximum seviyeye çıkartmak için çok tekrarlı
egzersizleri tercih etmekteyiz.

5-Aeorobik egzersizleri
Büyük kas gruplarının katıldığı egzersiz
türüdür. Bu egzersiz düşük ve orta yoğunlukta
yapılmalıdır.
6-Ağrıya yönelik tedavi metotları
Kişideki ağrının türüne, şiddetine ve bölgesine
göre uygulanan metotlar değişmekte ve
uygulanacak metot fizyoterapistler tarafından
karar verilebilmektedir.
Doğru şiddette ve doğru programlamayla
yapılan egzersizler bağışıklık sistemini güçlendirir
ve kişinin kendisine olan güven duygusunun
artmasını sağlar.

Fzt. Ceyda Çevik
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Bu noktada ise
gerginlik ve kaygı
artar. Bu tarz cümleler
oldukça keskindir
ve kişinin işlevsel
olmayan düşünceler
içerisinde kaybolup
gitmesine neden olur.

Sınav öncesi öğrenci
ve ebeveynlere bir hatırlatma
Hayatımızda hissettiğimiz mutluluk, sevinç, heyecan gibi olumlu duygular kadar kaygı, korku, endişe gibi olumsuz duygular da sağlıklıdır
ve hayatı sürdürmek için gereklidir. Belirli bir seviyede bu duygular bizi
harekete geçirir. Stres ve kaygı uzun süre devam ettiğinde yani optimal
seviyeyi aştığında ve durumla orantısız olduğunda birtakım sorunlara
yol açabilir.
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Sorun yaratan endişeler ve kaygılar işlevsel
olmayan döngüler tarafından beslenir. Çevre,
düşünce, duygu ve davranışlar arasında bir
bağlantı vardır ve bu bağlantılar bu döngüyü
kamçılayabilir.
Sınav dönemi normal şartlarda bazı öğrenci
ve aileler için sancılı geçerken pandemi
döneminde bu durum daha da zorlayıcı
hale gelmiştir. Öğrencinin sınava yönelik
kaygısını tetikleyebilen birçok sebep olabilir.
Bu noktada kaygıyı yönetebilmek ve

azaltabilmek için kaygıyı anlamak, kaygıyı
tetikleyen döngüleri tanımak gerekir. O
zaman sevgili öğrencilerim kendinize
soracağınız ilk soru şu: “Sınava girmek
benim için ne demek? Bu benim için ne
anlama geliyor?” bu sorunun cevabı kaygıyı
anlamanızdaki ilk adımdır. Ebeveynler
bu soruyu kendilerine şu şekilde sorabilir:
“Çocuğumun sınava girmesi benim için ne
anlam taşıyor?”

Sınava giren öğrenciler ne düşünür
ve ne hissedebilirler?
Seans odasında sınav döneminde olan
danışanlarımdan şu cümleleri çok sık
duyarım.
Zaten bazı dersler online, hiçbir konuyu
anlamıyorum.
Konuları yetiştiremeyeceğim.
Annem ve babam benim için çok emek
harcıyorlar, başarılı olmalıyım.
Arkadaşlarım ve ailem ne düşünür ne
söyler?
Sürekli aynı şeyleri yapmaktan sıkıldım.
Bizden önceki dönem bu zamana kadar
konuları bitirmiş ben daha yarıya bile
gelemedim.
Çalıştığımı biliyorum ama yeterli değilim
gibi hissediyorum.
Bir hedefim yok zaten o yüzden ders
çalışmak istemiyorum.
Bu veya bunun gibi düşünen öğrenciler
kendilerine olumsuz mesaj verir ve olumsuz
duyguları daha yoğun yaşamaya başlarlar.
Bu noktada ise gerginlik ve kaygı artar. Bu
tarz cümleler oldukça keskindir ve kişinin
işlevsel olmayan düşünceler içerisinde
kaybolup gitmesine neden olur. İşlevsel
olmayan düşünce kalıplarını fark etmek,
bunları daha işlevsel ve gerçeğe uygun
tarzda yorumlayabilmek motivasyonun
artmasına ve sınav sürecinde yaşadığı
duyguları daha sağlıklı yaşamasına katkı
sağlar. Hiç kaygılı olmamak veya kaygıyı
aşırı hissetmek sorunu çözmek için gerekli
olan çabayı ve motivasyonun önüne geçer.
Ebeveynlerin iyi niyetleri bazen çocuklara
o kadar da iyi gelmiyor. Aşırı koruyucu bir
ailede büyüyen çocuklarda güvensizlik ve
yetersizlik duyguları kaygı oluşturabilir. Aynı
zamanda sevgisizlik veya koşullu sevgi de
kaygıyı beraberinde getirir.

kıyas ortamı oluşturmak, eleştirel
yaklaşmak kaygıyı arttıran etkenlerden
bazılarıdır.

Çözüm ne?
Öncelikle kaygının ne zaman, hangi
ortamlarda, nasıl ortaya çıktığını anlamak
ilk adımdır. İkinci adım bu nedenleri
gerçeğe uygun ve işlevsel hale getirmektir.
Kendi beklenti ve hayallerinizi
çocuklarınıza yüklemeyin.
Her insan biriciktir ve kendine göre bir
potansiyeli vardır. Bu potansiyelin üzerinde
bir beklentiye girmeyin.
Başkaları ile (abla, kardeş, kuzen, arkadaş
vs.) kıyaslamayın.
Kendi kararlarını verebileceği, kendi
seçimlerini yapabilen bir birey olduğunu
unutmayın.
Açık ve sağlıklı iletişim yollarını deneyin.
Gerekli çalışma ortamını sağlayın.
Dikkatimizin sınırlı olduğunu kendinize
hatırlatın ve gerektiğinde mola verin.
Keyif alabileceğiniz etkinliklere zaman
ayırın.
Egzersiz yapmaya özen gösterin.
Aynı yerde ders çalışmaktan sıkıldıysanız
kendinize farklı çalışma alanları oluşturun.
Sevdiklerinizle iletişim halinde kalın.
Böyle olağanüstü bir dönemde, alışılmış
olanın dışındaki koşullarla sınava
hazırlanmaları beklenen, sınava giren tüm
öğrencilere en iyi dileklerimle kolaylıklar,
başarılar, sağlıklı günler dilerim.

Kaygıyı alevlendiren şeyler nelerdir?
Yukarıda da bahsettiğim gibi olaylara
yüklenen anlam, birçok olumlu ve olumsuz
duyguyu beraberinde getirir.
Sınava yüklenen anlam, “Kazanamazsan
sürünürsün, seni okuldan alırım, bu senin
şansın, bak biz senin için çok çalışıyoruz
sen de bunun karşılığını bize ver…” gibi
yaklaşımlardır. Sağlıklı iletişim kuramamak,

Damla Altun Öklük
Uzman Klinik
Psikolog

instagram: psikolog_damlaaltun
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Serdar Güven
Bütünsel Gelişim ve Nöro
Eğitim Uzmanı
İnstagram: @oyundoktoruserdarg @
akdemi.guven
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Bin
BİTLİS
ÇIKIŞ
YİNE BEKLERİZ

Bitlis
İLL
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Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı
Fırat Bölümü ile Yukarı Murat-Van
Bölümünde kalan Bitlis, doğudan
Van (168 km.) ili ve Van gölü,
güneyden Siirt (97 km.) ve Batman
(138 km.), batıdan Muş (83 km.), ve
kuzeyden Ağrı (236 km.) illeri ile
çevrilidir.

en güney noktasına 120 kilometredir.
Türklerin 11’inci yüzyılla birlikte başlayan Anadolu
akınları sırasında önemli bir uğrak yeri haline
gelen, bu tarihlerde Alpaslan ve ordularını
Ahlat'ta konuk eden Bitlis, Türklerin Anadolu'ya
açılmasında da çok önemli bir rol üstlenmiştir.
1515 yılında yerel beyler Osmanlı’ya bağlılıklarını
bildirse de İran himayesine geçmişlerdir. 1534
yılında kesin olarak Osmanlı’nın eline geçmiştir.
1929 yılında Muş iline bağlı ilçe, 1936 yılında
yürürlüğe giren kanunla il olmuştur.

Topoğrafik yapı bakımından il topraklarının
yüzde 71'ini dağlar, yüzde 16’sını platolar,
yüzde 3'ünü yaylalar ve yüzde 10'unu da ovalar
oluşturmaktadır. Deniz seviyesinden 1545 metre
yüksekliktedir. Dağlık bir bölgede yer aldığından
sert karasal iklim özellikleri görülür. İlin en doğu
hudut noktasından en batı hudut noktasına kadar
olan mesafe 144 kilometre, en kuzey noktasından

Nüfus: 352277 Kişi
Yüzölçümü: 6707,00 km2
İlçeleri: Merkez dışında Bitlis’in 6 ilçesi Adilcevaz,
Ahlat, Güroymak, Hizan, Mutki ve Tatvan’dır. Ayrıca
6 belde ve 349 köy bulunmaktadır.
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Dağlar, nehirler, yaylalar
Bitlis ili Doğu Anadolu Bölgesi'nin
en dağlık bölgelerinden birini teşkil
etmektedir. İl arazisinin yüzde 71'lik
kısmı dağlık alanlardan oluşmaktadır.
Nemrut (2935 m.), Süphan (4058 m.),
Ziyaret Dağ (2542 m.). İlin güneyinde
iki dağ dizisi daha bulunmaktadır.
Bunlardan birincisini, Van Gölü'ne dik
eğimli yamaçlarla inen ve Güneydoğu
Toroslar'ın uzantılarını teşkil eden dağlar
oluşturur. İkincisini ise Güneydoğu
Toroslar'ın uzantıları şeklindeki dağların
güneyinde bulunan Kavuşşahap
Dağları adıyla anılan sıradağ dizisi
oluşturmaktadır.
Göller, akarsular, kaplıcalar
Türkiye'nin en büyük gölü olan Van
Gölü'nün üçte ikisi Bitlis sınırları içinde
yer alır. Diğer gölleri Nazik Gölü, Nemrut
Krater Gölü, Arin Gölü ve Aygır Gölü’dür.
Bitlis ili sınırları içerisinde önemli bir
akarsuyun bulunduğu söylenemez.
Garzan ve Bitlis çayları, Güzeldere, Ağkiz
ve Oranz dereleri ile ilin kuzeyinde
doğan Karasu, ilin başlıca akarsularıdır.
Ayrıca; daha düşük debili Botan Çayı ile
Kömüs, Rabat, Tıkılban, Afih, Kurtikan,
Kotim, Sor, Yam, Bığcık, Armuç,
Çalağan, Mutki, Karza ve Kesan dereleri
sayılabilir. Kaplıca olarak Güroymak
(Çukur) Kaplıcası, Ilıcak (Germap)
Kaplıcası, Alemdar Kaplıcası, Köprüaltı
Kaplıcası, Değirmen Kaplıcası, Küçük
Kaplıcası, Yamacısuyu, Yılan Dirilten
Madensuyu’nu sayabiliriz.
Ovalar, vadiler, yaylalar
İl topraklarının ancak yüzde 10'luk
bir kısmını kaplamaktadır. Adilcevaz
Gülistan Ovası, Ahlat Ovası ve Güroymak
Ovası Naşlıca ovalarıdır. En büyük yayla
Güroymak ilçesi sınırları içerisinde
bulunan Duap yaylasıdır.
Tarihi Yerler
Bitlis’te çok sayıda tarihi yapı
bulunmaktadır. Bunlar arasında en çok
göze çarpanlar; Tatvan Kalesi, Ahlat
Kalesi, Adilcevaz Kalesi, Bitlis Kalesi, El
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Aman Hanı, Ulu Camii, Gökmeydan Camii, Şerefiye Külliyesi ve Camii, Adilcevaz
Tuğrul Bey Camii, Ahlat İskender Paşa Camii, İhlasiye Medresesi, Hüsrev Paşa
(Papşin Hanı), Emir Bayındır Kümbeti, Emir Ali Kümbeti, Usta Şagirt Kümbeti
(Ulu Kümbet), Çifte Kümbet, Abdurrahman Gazi Türbesi, Şeyh Babo Kümbeti
(Üryan Baba), Küfrevi Türbesi, Ahlat Emir Bayındır Köprüsü, Ahlat Selçuklu
Mezarlığı, Ahlat Harabeşehir Kaya Evleri, Rahva Kervansarayı ‘dır.
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Gezmeyi unutmayın…
Bitlis Etnografya Müzesi’ni, Ahlat Müzesi’ni, dünyanın en büyük İslam ve Türk
mezarlığı sayılan Ahlat Selçuklu Mezarlığını, çok sayıda olan köprülerinin hiç
olmazsa bir kaçını, kümbetleri, hanları, Bitlis Kalesi’ni gezmeyi unutmayın.
Yöresel lezzetler: Bitlis Büryan Kebabı, Avşor
Bitlis, yemek kültürünün çok zengin olduğu bir ilimizdir. Yemekleri ağır, masraflı
ve zahmetlidir. Özellikle maddi bakımdan aşırı bir yük getirmektedir. Türkiye'de
sıcak etin yenildiği tek vilayettir. Etin; mezbahadan çıkmasıyla tüketilmesi, çok
kısa bir süre içinde yapılır. Mezbahadan kasaplara getirilen et, soğumadan evvel
satılır. Şayet soğumuş veya bir gün üzerinden geçmiş ise bu ete rağbet edilmez.
Kesinlikle soğuk hava depolarında bekletilmiş et, halk tarafından alınmaz.
Yöresel lezzetleri arasında; Büryan, Katıklı Dolma, Çorti Aşı, İçli Köfte (Bitlis
Köftesi), Ciğer Taplaması, Tutmanc Aşı, Şekalok, Gılorik, Has Dolması, Mişevşi,
Ayran Aşı, Turşu Aşı, Çireş Çorbası, Kengerli Pilav, Turşlu Dolma, Fındık Dolması,
Gari Aşı, Halise, Soğan Köftesi, Çorti taplemesi, Gebol, Keledoş, Pıçoç, Halim Aşı,
Yalancı Dolma, Şille, Parpar, Şalgam Yemeği, Soğan Yemeği, Umanç Aşı, Köki,
Cümür, Yarma Aşı, Kurut Aşı, Bezirgan Çorbası, Kaklı Pilav, Pazik Boranisi, Cevizli
fetir, Şor Balıklı Pilav ve Baklalı Pilavı sayabiliriz.
İlginç bilgiler:
Yemekler genellikle yere bez (sofra) sererek veya tahta sini üzerine yemekler
konulmak suretiyle toplu olarak yenir. Ev sahibi, misafir sofradan kalkıncaya
kadar sofradan kalkmaz. Kalkarsa görgüsüzlük olur ve misafirin de kalkması
manasına gelir.
Nemrut Krater gölü deniz seviyesinden 2247 metre, Van Gölü'nden ise 600
metre yüksekliktedir. Derinliği ortalama 100 metre ve en derin noktası 155
metredir. 12 kilometrekarelik bir yüzölçümü olan göl bir yarım ay şeklindedir.

Amerika'daki krater gölünden
sonra dünyanın ikinci büyük
krater gölüdür.
Bitlis ilinde işletme belgeli
tesislerde konaklayan yabancı
turistlerin çoğunluğunu
yüzde 38 ile İsrail'den gelenler
oluşturmakta olup, yüzde 12 ile
Almanlar ikinci sıradadır.
Bitlis'te hamile kadına “aylı
kadın”, aşermeye “yiriklemek”
adı verilir. Yeni doğum yapmış
lohusa kadına “zestan" denilir.
Doğacak çocuğun cinsiyeti
hakkında ise hamile kadının
fiziki değişikliklerine bakılarak
fikir yürütülür. Yürüme,
oturma ve kalkmada zorlanan,
hareketleri ağırlaşan anne
adayının karnı dik ve sivri olursa
erkek, aşağı sarkık olursa kız
çocuğu olacağı yorumu yapılır.
Doğan çocuk kız ise “murtoğe”
erkek ise “şirin keynanah”
yapılarak dağıtılır.
Bitlis tarih boyunca değişik
isimlerle anılmıştır. Asurlular BitLiz, Persler ve Yunanlılar Bad-Lis
veya Bad-Lais, Bizanslılar BalLais-on, Babaleison veya Baleş,
Araplar Bad-Lis, Ermeniler
Pageş veya Pagişi olarak
kullanmışlardır. Asur dilinde
Bit kelimesi yurt, Bet kelimesi
kale manasında kullanılmış,
Bit-Liz demek Liz'in Yurdu,
Bet-Lis demek ise Liz'in Kalesi
manasına gelmektir.
5 ay 5 dün düşman işgalinde
kalan, Bitlis'in kurtuluşu, Türk'ün
makus talihinin yenildiği
gündür. Bitlis, Birinci Dünya
Savaşıyla beraber Anadolu'da
işgal edilen vilayetler içinde
istiklaline kavuşan ilk şehirdir.
Bu kurtuluş, milli mücadelenin
ilk kıvılcımıdır.
Nemrut Yanardağı Yayla
Şenliği: Her yıl 07-14 Temmuz
tarihleri arasında Nemrut
Kalderasında Yayla Şenlikleri
düzenlenir.
Yöresel kelimeler olarak;
Beredayi: İşe Yaramaz, Çapu:

Alkış, Çipin: Sinek, Dırçik:
Zıplamak, Dingila Fıstık:
Tahteravalli, Şilor: Erik, Fittoz:
Hoppa,Oynak, Jüjü : Kirpi, Kartol:
Patates, Pişik: Kedi, Şipane: Eşik,
Keşur: Havuç
Ünlü Bitlisliler:
Muhsin Bayrak, Zeki Ergezen,
Tekin Bingöl, Fuat Sezgin, Ali
Aksöz, Vahit Kiler, Nesrullah
Tanğlay, Zaro Ağa, Osman
Bülent Zülfikar, Fahreddin
Ahlatî, Said Nursi, Onur Akın,
Mevlana İdris-i Bitlisi, Şükri-i
Bitlisi, Molla Halil Si’ridi,
Yapmadan dönme:
Dünyadaki en büyük ikici
krater gölü olan, Nemrut Krater
Gölü’nün manzarasını görüp
fotoğraflarla belgelemeden,
Bitlis Kalesi’ni gezmeden, birkaç
kümbet görmeden, Ahlat
ilçesindeki çok sayıda tarihi
eseri görmeden, Bitlis seyir
terasından şehri seyretmeden,
Van gölü kenarında manzara
eşliğinde çay yudumlayarak
dinlenmeden geri dönmeyin
tavsiyesinde bulunabilirim.

Ümit Şener
Gazeteci-Yazar

Kaynak:
Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi, Bitlis İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, kulturportalı.gov.tr web sitesi, Bitlis il Tarım ve
Orman Müdürlüğü,
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YETİŞKİN TİYATROSU

ÜC

ARTI BİR MUTLULUK
26 HAZİRAN PAZAR | 20:00
ADNAN MENDERES KÜLTÜR MERKEZİ
»12 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN GETİRİLMEMESİ RİCA OLUNUR.«
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Diğer etkinliklerimize

www.cekmekoy.bel.tr

cekmekoybeltr

sitesinden ulaşabilirsiniz.

cekmekoybelediyesi

İR

27

Bizden Haberler

28

Bizden Haberler

29

Bizden Haberler

Çekmeköy Belediyesi mezun olan lise
öğrencileri için mezuniyet törenleri düzenliyor

ÇEKMEKÖY’DE

MEZUNİYET
COŞKUSU
Lise öğrencileri, zorlu geçen bir eğitim öğretim
dönemi sonunda diplomalarını alıyor. 2021-2022
mezunları heyecanla keplerini havaya fırlatıyor.

Çekmeköy Belediyesi
2021-2022 dönemi sonunda
mezun olan lise öğrencilerinin aileleri ile birlikte doyasıya
eğlenebilecekleri mezuniyet
törenleri düzenliyor. Kokteyl
ile başlayan törenlerde
sahnede arkadaşlarıyla
birlikte keplerini atma heyecanı yaşayan gençler kendileri için hazırlanan başarı
belgelerini alıyor. Bayrak devir
teslim töreni ve dönem
birincisinin mesajı ile devam
eden törende final, DJ
performansı eşliğinde müzik
ve dansla yapılıyor.
Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz’ın ev sahipli-
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ğinde düzenlenen törenlerin
ilki Şehit Ömer Halisdemir
İmam Hatip Lisesi’nde yapıldı.
Çekmeköy Kaymakamı Resul
Çelik ve Çekmeköy İlçe Milli
Eğitim Müdürü Burhan
Bayrak’ın katıldığı törende
coşku görülmeye değerdi.
Gençlere seslenen Başkan
Poyraz “Sık sık okulları ziyaret
ediyor geçlerimizi dinliyoruz.
Onlardan gelen talep doğrultusunda ilçemizdeki tüm
liselerde böyle törenler
düzenlemeye karar verdik.
Gençlerimiz doyasıya eğlensin, aileleri ve arkadaşlarıyla
keyiﬂi vakit geçirsin istedik,”
dedi.

Üniversiteyi
kazananlara destek,
gençlere
2 GB internet

Sözlerine “sizler bizim için çok
kıymetlisiniz” diyerek devam
eden Başkan Poyraz “Bu yıl
şöyle bir karar aldık; ister özel,
ister vakıf, ister devlet üniversitesi olsun üniversite sınavını
kazanarak belgesini bize
getiren Çekmeköylü kardeşlerimize Bin Türk Lirası
destekte bulunacağız. Yine
mezuniyet törenlerimizde
gençlerimize içerisinde 2 GB
hediye internet olan kartlarımızdan dağıtacağız. Güle
güle kullanın” dedi.
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BİR DEVİR ÜÇ VELİ
AHİ EVRAN - HACI BEKTAŞ-I VELİ - YUNUS EMRE

Çekmeköy Belediyesi
Kültür Yayınlarına
4 eşsiz kitap daha eklendi
PROF. DR. HAŞİM ŞAHİN

Açık Fikir Harmanı-II
Genç

Ye t e n e k l e r d e n

Öykü

ve

Şiirler

AÇIK FİKİR HARMANI ÖYKÜ VE ŞİİRLER – 2
Açık Fikir Harmanı – Genç Yeteneklerden Öykü ve Şiirler 2 isimli eser
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün bir gençlik projesi olan Açık Fikir
Platformu öğrencileri tarafından kaleme alınan öykü ve şiirlerden
oluşmaktadır. Açık Fikir Platformu kapsamında sürdürülen yazarlık
atölyesine devam eden 20 gencin kaleme aldığı 13 şiir ve 62 öykü yer
almaktadır.
Açık Fikir Platformunda gençler muhtelif eğitimlerin yanı sıra yazarlık
atölyesine de devam ediyorlar. Yazar ve şair Ali Ural nezaretinde
gerçekleştirilen yazarlık atölyesinde 25 hafta boyunca gençler şiir ve
öykü yazımı konusunda eğitim almaktadır. Bunun yanı sıra Ali Ural
gençler tarafında oluşturulan hikâyeleri değerlendirerek en iyi şekilde
nasıl yazacaklarının eğitimini vermektedir. Yazarlık atölyesinde 25 hafta
boyunca dünya ve Türk Edebiyatı’nın en önemli eserleri okunarak bu
eserler üzerine değerlendirmeler de yapılmaktır. Atölyenin ilerleyen
haftalarında gençlerin aldıkları eğitimler meyvelerini vermeye başlamış
ve gençler edebi yazılar kaleme almaya başlamışlardır.

İSTANBUL’UN
YAŞAM PINARI

ÇEKMEKÖY

Kitapta yer alan her öykü ve şiir için ayrı ayrı çizimler yapılarak
hikâyelerin bütünlüğü tamamladı. Bu eser sayesinde gençlerin hayal

Doç. Dr. Arif KOLAY

dünyasının ne kadar renkli olduğunu da gördük. Geleneklerimizi
modern bir çizgide ifade etmenin yanı sıra, geleceğin dünyasına dair
yazmış oldukları yazılar kitaptaki hikâyelerin çeşitlenmesine imkân
sağladı. Yirmi genç kendini, hayal dünyasını, beklentisini ve öykündüğü
edebiyatçıların kelimelerini kendi cümleleri ile bir araya getirerek bu
kitaba hayat verdi.

Tarih-i
Ayasofya-i Kebir
The hisTory of hagia sophia
HÜSEYİN SARI
DR. ŞAKİR TURAN
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AÇIK FİKİR HARMANI
ÖNSÖZ

Açık Fikir H

Gen
ç
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İnsan doğduğunda kendini ağlayarak ifade

cevherine müdahale etmez. Kendine veya bir

eder. Yemeğini suyunu ağlayarak istemekte,

başkasına benzetmeye çalışmaz. Mecrasında

rahatsızlığını ağlayarak bildirmektedir annesine.

eğitir onu. Yapılacaklardan çok yapılmayacaklar

Zamanla çevresini keşfeder çocuk ve işaret etmeyi

üzerinden şekillendirir. Ta ki bir gece meşaleyi yeni

öğrenir. Artık isteklerine işaretle ulaşabilmektedir.

bir usta olarak gökyüzüne fırlatana dek.

Fakat işaret de bir yerde yetersiz kalır. Kelimelerin

Yazarlık eğilimlerinin belirlenmesi ve

kapısını çalmanın zamanı gelmiştir çünkü.

desteklenmesinden yola çıkılarak belirlenen

Kelimeler öğrenildikçe işaretler yerini daha

yaratıcı yazarlık programları, okuma bilinci ve

yüksek bir ifade biçimine bırakacaktır. Sonra

birikimi kazandırarak yazarlığın gizli bahçesini

cümle kurmaya başlar insan. İletişimin irtifasının

hazırlamaktadır önce. Bu minvalde edebiyatın

biraz daha yükselmesi anlamına gelmektedir

başyapıtlarının irdeleyici ve dönüştürücü

bu. Nihayet yazmayı öğrenir ve düşüncelerini

okumalarla yeniden keşfedilmesi gerekmektedir.

kâğıda aktarır. Kayda geçirilen cümleler konuşma

Sinema, resim ve müzikle beslenen hayal

dilinden daha üst bir dil armağan eder insana.

havzaları, teorik yaklaşımlar ve kurgusal

Sonunda dili işlemeye karar verir insan ve buna

temrinlerle zenginleştirilerek modernize edilmiş

“edebiyat” adını verir. Düşünce ve duygularını

bir usta çırak ilişkisine ihtiyaç vardır başarı için.

kendine has bir bakış açısı ve üslupla ifade ederek

Klişeleri kıran, melodramı reddeden özgün bir

sözlerini ebedileştirir.

edebiyat çizgisine.

Bütün güzel sanatların öğretilebildiği bir

Çekmeköy Belediye’sinin bir gençlik/kültür

dünyada kuşkusuz yazarlık da bir eğitim alanı

çalışması olan Açık Fikir Platformu’ndaki

olacaktır. İlham ve yetenek bir hakikat olsa da

etkinliklerinden birinin “Yazarlık Atölyesi” olması

edebiyat asıl gücünü çalışma ve “inşa”dan alır.

bu manada çok kıymetlidir. Gençlerimizin henüz

Edgar Allan Poe’nun “Yazmanın felsefesi” metni

orta öğrenim yıllarında bir yazarın rehberliğinde

tam da bu konuya eğilmekte, “Kuzgun” şiirinin

okuma yazma becerilerini geliştirmesinin

“inşa”safhalarını anlatan Poe, kendi tanımıyla

istikballerini aydınlatacak bir vesile olduğunu

edebiyatın “Yazar beylerin kibri” yüzünden ört

düşünüyor, Çekmeköy Belediye Başkanı sayın

bas edilen akıl ve deneyim tarafını göstermeye

Ahmet Poyraz ve onun kültür elçiliğini yapan

çalışmaktadır.

liyakatli ekibine teşekkürü bir borç biliyoruz.

Bir bilim alanı olmadan önce usta-çırak ekseninde

Türk edebiyatının gökkubbesinde yeni meşaleler

varlık bulan yaratıcı yazarlık eğitimleridir ki

gürül gürül yanıyor. Bunlardan her birinin birer

Pound’tan Eliot’ı, Flaubert’den Maupassant’ı,

yıldıza dönüşerek ışıklarını yeryüzüne göndereceği

Puşkin’den Gogol’u, Çehov’dan Gorki’yi,

günleri bekliyoruz.

Hawthorne’dan Melville’i, Pound ve Stein’dan

A. Ali URAL

Hemingway’i, Anderson’dan Faulkner’i, Bergson
ve Ruskin’den Proust’u, Pavese’den Calvino’yu,
Yahya Kemal’den Tanpınar’ı, Nazım Hikmet’ten
Orhan Kemal’i, Peyami Safa’dan Sevim Burak’ı
çıkarmıştır.
Kültürümüzde çırak “çerağ”dan gelir. Meşaledir,
mumdur ya da ışık veren bir başka varlık. Usta ruh
ve maharet dünyasıyla yaktığı bu ışığın üzerine bir
ömür titreyerek büyütür. Bunu yaparken “çerağ”ın
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Kaderin döndüğü nokta…
Yıl 1947. Karadeniz’in haşin dalgalarının aşındırdığı, bazen de sever gibi okşayarak
kendini hissettirdiği kıyılarda, varlığını gösteren tipik bir kıyı kasabası. Burası
Trabzon’un Of ilçesi… Mevsim sonbahar, doğa rengini değiştiriyor. Yapraklar,
yeşilden sarıya doğru dönüyor. İçinde bazıları sarı, bazıları kırmızı, bazıları da
inadına yeşil renklerde. Gökyüzü pırıl pırıl renk cümbüşüydü adeta.
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Hafif bir esinti dalgalarla
haberleşiyor, ağaçların
yapraklarını harekete geçirip,
doğanın her bir noktasını okşar
gibi dolanıp duruyordu. Küçük
kız, annesinden aldığı izinle
evlerinin önündeki çimenlikte
oynamaktaydı. Çok mutlu
görünüyordu. Otlar, küçük
kır çiçekleri ve minik çakıl
taşlarıyla arkadaşlık yapıyor,
onlarla sessizce konuşuyordu.
Annesi ise ara sıra camdan
bakarak kızını kontrol ediyor.
Bakıyor ki kızı güzel güzel
oynuyor, tekrar evdeki
bebeğine ve işinin başına
dönüyordu.

geçip gitmekteydi. O sırada
kapının önünden geçmekte
olan kadının, bahçede tek
başına oynayan bu sarışın
küçük kız dikkatini çekti. Bu
güzellik karşısında kadın,
hiç üşenmeden sırtındaki
kocaman küfeyi yere bırakıp,
kızı izlemeye başladı. Sonra
yavaşça kızın yanına yaklaşarak:

Dakikalar birbirini kovalayıp

-Adın ne senin bakayım?
Boynunu bükerek, cevap veren

-Güzel kız, sen burada tek
başına ne yapıyorsun bakayım?
Küçük kız, başını kaldırmadan:
-Oyun oynuyorum teyze,
diyerek cevap verdi. Kadın,
olanca sevimliliği ile çocuğa
biraz daha yaklaşarak:

küçük kız: "Türkan" der.
Oyunu bozulmuş, keyfi
kaçmıştı yavrucağın; minik
elleri üşümüş, yanakları ise
al al olmuştu. Birden başını
kaldırıp; masmavi iri gözleriyle
kendini sorgulayan bu kadına
dikkatlice baktı. Kendince
onu tanımaya çalıştı. Fakat
bu kadını daha önce hiç
görmemişti. Doğrusu biraz
korkmuştu. Kadın, çocuğun
korktuğunu anlamış olmalı ki:
-Korkma canım, benim de
senin gibi, küçük çocuklarım
var. Ya senin? Kimin kimsen var
mı? Derken, bir eliyle çocuğun
yanağını okşuyor, diğer eliyle
de ipek gibi sarı saçlarına

hayranlıkla dokunuyordu. Kız
hayretle:
-Tabi ki var. Annem, babam,
ablam ve ağabeyim, bir de
babaannem var. Ama o burada
değil. Taa... Fatsa'da.
-Peki, onu özledin mi canım?
-Elbette özledim hem de çok
özledim.
-Seni babaannene götürmemi
ister misin?
-İstemez olur muyum hiç?
Sahiden beni babaanneme
götürür müsün? Ben onu çok
özledim.
Kadın, çocuğa daha da
yaklaşarak olanca inanırlığını
kullanıp:
-Sen hiç merak etme yavrum.
Ben zaten babaannenin
yakınına gidiyorum. Seni
ona götürürüm. Hem orada
benim çocuklarımla da oyunlar
oynarsınız. Böyle tek başına
oyun mu olur?
Küçük kız sevincinden ne
yapacağını şaşırmıştı. Elindeki
taşları, çiçekleri oracığa atar
gibi bıraktı. Hoplayıp zıplamaya
başladı.
-Hadi öyleyse gel, bir an önce
babaannene gidelim.
Türkan’ı kucağına aldığı gibi
küfesinin yanına geldi. Elinden
tutarak, atla bakalım, hop...
Diyerek bir zıplamada küçük
kızı küfenin içine bindirdi.
Sonra da küfeyi sırtına alıp
oradan hızlıca uzaklaşmaya
başladı.
Türkan, hayatından çok
memnundu. Sepetin içinde
ayakta duruyordu. Ayağının
altında bir sürü şeyler vardı.
Onların üstüne basmasına
rağmen yine de küfenin içinde
kalmıştı. İki eliyle sepetin
kenarlarını tutmaya çalıştı,
olmadı. Bu sefer iki elini üst

üste koyarak tutundu etrafı
zorla da olsa görebiliyordu. Bu
gezinti çok hoşuna gitmişti.
Niye gitmesin ki: Hem özlediği
ve çok sevdiği babaannesine
kavuşacaktı, hem de birisinin
sırtında etrafı seyrede seyrede
geziyordu.
Küçük kızın bu duygular
içinde olması çok doğaldı.
Çünkü yavrucak daha iki
buçuk yaşındaydı. Kurnaz
kadın da bunu biliyordu.
Çocuğun canı sıkılmasın diye
türlü cambazlıklar yapıyor,
onu oyalıyordu. Bir ara eline
bir parça katıksız ekmek
bile vermişti. Evden bir hayli
uzaklaşmışlardı. Kasabanın
çıkışına yaklaşıyorlardı. O sırada
küçük kızın annesi kendisini ev
işlerine ve daha iki aylık olan
minik bebeğine kaptırmıştı.
İşlerini bir an önce bitirmeye
çalışıyordu. Babası ise görev
yerindeydi. Ablası Leyla,
kasabadaki Merkez İlkokulu
4’üncü sınıfta okuyordu.
Derse gireli daha on dakika
olmuştu. Leylalar buraya
yeni gelmişlerdi, çevresine
ve arkadaşlarına tam olarak
uyum sağlayamamıştı. Bu
nedenle oldukça çekingen
davranıyordu. O esnada sıra
arkadaşı Sevgi (kaymakamın
kızı) ayağa kalkarak, kalemini
açmak için öğretmeninden izin
istemişti. Öğretmeninden izin
alınca, çöp kutusunun yanına
giderek kalemini açmaya
başladı. Bir taraftan da dışarıya
bakıyordu ki gördüklerine
inanamamıştı. Koşarak
arkadaşı Leyla’nın yanına geldi
ve kulağına eğilerek:
-Leyla, Leyla! Çingeneler
kardeşini kaçırıyorlar, dedi. O
anda nereden geldiğini şaşıran
Leyla, ne yapacağını ve nasıl
davranacağını kestirememişti.
Birden:

“…Küçük kızın bu
duygular içinde olması
çok doğaldı. Çünkü
yavrucak daha iki
buçuk yaşındaydı.
Kurnaz kadın da bunu
biliyordu. Çocuğun canı
sıkılmasın diye türlü
cambazlıklar yapıyor,
onu oyalıyordu. Bir
ara eline bir parça
katıksız ekmek bile
vermişti. Evden bir hayli
uzaklaşmışlardı.”
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-Neler söylüyorsun Sevgi,
sakın yanılmayasın? Sevgi,
kendinden çok emin bir
şekilde:
-O sapsarı lüle lüle saçları
nerede görsem tanırım
canım. Ondan başka sarışın
çocuk mu var buralarda? Olsa
bile. Çingenenin küfesinde
ne işi var. Emin ol ki o senin
kız kardeşin Türkan. Leyla
son ümidini de yitirmenin
çaresizliği ile ağlamaya
başladı. Hem de hıçkıra hıçkıra
ağlıyordu. Öğrenciler, Leyla'nın
yürekleri parçalayan ağlamasını
duymuşlardı. Hep bir ağızdan
bağırmaya başladılar:
-Öğretmenim, öğretmenim!
Leyla ağlıyor. Esasında
öğretmen de duymuştu
ağlama sesini. Merak ve telaş
içinde Leyla'nın yanına koşar
gibi gitti:
-Ne oldu yavrucuğum, bir
yerin mi ağrıyor? diye sordu.
Bir yandan gözyaşlarını
siliyor, bir yandan da özenle
taranmış siyah saçlarını
okşuyordu. Bir şekilde onu
teselliye çalışıyordu. Leyla,
öğretmeninin sevgi ve şefkat
dolu davranışı karşısında
konuşmaya başladı:
- Öğretmenim çingeneler,
kardeşimi kaçırıyorlarmış. Sevgi
pencereden görmüş.
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Bunu duyan öğretmen, büyük
bir duyarlılıkla yerinden ok gibi
fırlamıştı. “Sen ne diyorsun
kızım?” Deyip, koşarak
sınıftan dışarı çıkmıştı. Bütün
çocuklar da öğretmenlerinin
arkasından koştular, sınıfta
kimse kalmamıştı. Bu arada
okul müdürü de olaydan
haberdar edilmişti. Bütün okul
bu haberle çalkalanmış, okul
adeta boşalmıştı. En başta
Hatice öğretmen, arkasında
tüm öğrenciler, çingene

kadının peşine düşmüşlerdi.
Kadın can havliyle koşarak,
ormanlık alana ulaşmaya
çalışıyordu. Ama düşündüğü
gibi olmadı. Müdür beyin
haber verdiği jandarma da
arkasındaydı. Jandarma:
-Dur! diye bağırdı kadına.
Arkasından da havaya iki el ateş
edince kadın can korkusuyla
geriye dönüp baktığında bir de
ne görsün? Peşinde bir sürü
çocuk ve jandarma.
Kendisini yakalamaya çalışıyor.
O anda aklı başından gitmişti
bu hırsız kadının… Hiç tereddüt
etmeden arkasındaki küfeyi
sırtından yere atıp herkesin
gözü önünde ortadan
kaybolup gitmişti.
Bu arada her şeyden habersiz,
küfenin atılır gibi bırakılmasıyla
dengesini kaybederek yere
düşen yavrucak kendisini
babaannesine götürecek olan
kadının onu ortada bırakıp
kaçmasına hele hele yerden
kalkınca karşıdan kendisine
doğru koşan kalabalığa hiçbir
mana verememişti. Herkes
ona doğru koşuyordu. O da
karşıdaki bu kalabalığa doğru
şaşkın bir şekilde yürümeye
başlamıştı. Gelenlerin en
başında Hatice öğretmen vardı.
Kollarını açarak:
-Korkma yavrucuğum, bak
ablan da yanımda. Seni o
çocuk hırsızının elinden
kurtardık. Hatice öğretmen
Türkan’ı kucakladığı gibi
havaya kaldırdı, yanaklarından
öptü.
Küçük kız çok korkmuştu.
Hem ağlıyor hem titriyordu.
Çocuğu sakinleştirmek Hatice
öğretmene düşmüştü. Ona
sımsıkı sarıldı. “Canım ağlama
artık, bak etrafına. Buradaki
herkes seni kurtarmak
için burada biliyor musun

bebeğim? Hepimiz seni
çok seviyoruz. Şimdi okula
gidiyoruz," dedi. Hep beraber
bütün çocukların alkışları
arasında okula geldiler.
Leyla gözyaşları içinde
kardeşine sarıldı. Onu
öpücüklere boğdu. İki kardeş
birbirlerine kenetlenmişlerdi.
Bu sahne görülmeye değerdi
doğrusu. Tüm çocuklar
ve öğretmenler bu tablo
karşısında; hem hüzün hem de
sevinci bir arada yaşamışlardı.
Bütün bunlardan sonra,
öğretmen Leyla'ya eve
gitmeleri için izin verdi. Çünkü
anneleri camdan bakıp, küçük
Türkan'ı bahçede görmeyince
paniğe kapılabilirdi.
Leyla öğretmenine, arkadaşı
Sevgi'ye, arkadaşlarına velhasıl
herkese teşekkür etti. Onların
geçmiş olsun dilekleriyle
çantasını toparladı, kardeşini
de kucağına alarak ev yolunu
tuttu. Ama yürüdükleri
sürece ağlıyordu. Bir taraftan
da kardeşinden olayın nasıl
olduğunu öğrenmeye çalıştı.
Eve yaklaşmışlardı. Leyla daha
da hüzünlenmişti. Bahçeye
geldikleri halde çevrede
hiçbir hareket yoktu. Koşarak
geldi, evlerinin kapısını hızlı
hızlı çalmaya başladı. Annesi
camdan bakıyordu. Leyla'yı
görünce şaşırdı:
-Kızım, neden erken geldin,
hastalandın mı yoksa? Kızının
cevabını beklemeden kapıyı
açtı. “Elinizi yüzünüzü yıkayın,
üstünüzü de değiştirip yanıma
gelin bakayım,” dedi. Belli ki
hiçbir şeyden haberi yoktu.
Leyla çaresiz merdivenleri ikişer
ikişer çıkıp, annesinin söylediği
her şeyi yaptıktan sonra bir
an önce olanları annesine
anlatmak için sabırsızlanıyordu.
Leyla, kardeşini de hazırlayıp
birlikte annesinin yanına

“…Onların geçmiş olsun dilekleriyle
çantasını toparladı, kardeşini de
kucağına alarak ev yolunu tuttu.
Ama yürüdükleri sürece ağlıyordu. Bir
taraftan da kardeşinden olayın nasıl
olduğunu öğrenmeye çalıştı.”

geldiler. Leyla annesinin
yanına gelir gelmez; başladı
ağlamaya, iki elini yüzüne
kapamış hıçkırarak ağlıyordu.
Artık ne gücü ne de sabrı
kalmıştı. Nihayetinde o da
çocuk sayılırdı. Şükriye Hanım
şaşırmıştı. Bu çocuk vara yoğa
böyle ağlamaz, önemli bir şey
olmalıydı. Merak içinde:
-Leyla ne oldu kızım, çabuk
anlat bakayım. Ağlama yavrum.
Bak, evdesiniz, güvendesiniz.
Diyerek kızını kucakladı ve
öptü. Leyla yaşından daha
olgun, ayrıca kuvvetli bir
kişiliğe sahipti. Annesinin sıcak
davranışı karşısında olanları
anlatmaya başladı:
-Anneciğim, Türkan'ı bahçede
oynarken, kapıdan geçen bir
kadın, onu küfesine atarak
kaçırmış. Büyük bir mucize
olarak kurtuldu. Sonra da
olanları harfi harfine annesine
anlattı...
Şükriye Hanım, duydukları
karşısında adeta şoka girmişti.
Kendisini suçluyordu. O
kadar dikkatli, bir o kadar da
çocuklarının üzerine kol kanat
geren bir anne olarak böyle bir
olayın onun başına gelmesini

içine sindiremiyordu. Bunu
kendine yakıştıramıyordu. Artık
olan olmuştu. Çocuklarına
sarılıp onları öpüp kokladı,
yavrusunu bağışlayan Yaratana
şükürler etti. Onlara:
-Yavrularım, bundan böyle
tanımadığınız hiçbir kimseyle
konuşmayacaksınız. Ailemizle
ilgili hiçbir şeyi kimseye
söylemeyeceksiniz. Bizim
iznimiz olmadan kimseyle
bir yere gitmeyeceksiniz. İşte
bu olay hepimize ve duyan
herkese de ders olsun.
Bu arada Türkan'ı kaçırmaya
çalışan o kadını tabii ki
jandarmalar peşinden koşarak
takip etmişlerdi. Kadın yolun
dönemecine geldiğinde
kimsenin onu bulamayacağını
çok iyi biliyordu. Nitekim köşeyi
döner dönmez, kendisini
kaybettirmeyi başarmıştı.
Okul, aşağı yukarı kasabanın
bitimindeydi. Bitimindeydi
ama büyük bir güvenceleri
de vardı. O da okulun hemen
karşısındaki Jandarma
Karakoluydu. Karakoldan sonra
100 ya da 150 m görüş mesafesi
olan yürüme yolundan sonra
yol sola kıvrılarak bambaşka bir

mecraya doğru gidiyordu. Bu
dönemeçten sonra ortada yol
falan kalmıyordu. Alabildiğine
sık ağaçlarla kaplı bir ormanlık
başlıyordu ki sanki burası başka
bir dünyaya açılan; karanlık,
izbe, tehlikelerle dolu bir yolun
başlangıcı idi. İşte bu kadın ve
onun gibiler bu yolları çok iyi
biliyor olmalılar ki, yaptıkları
kötü işlerin hesabını kimse
bizden soramaz, nasıl olsa
kaçarız düşüncesini taşıyor
olabilirlerdi. Ama her zaman
şans böyle gülmez. Kötüler
cezalarını er geç bulurlar. İşte
bunu unutuyor olmalılar. Bu
olay Türkan’ın hayatında çok
önemli bir dönüm noktasıydı.
Ya kurtarılmamış olsaydı?
Kimlerin yanında nasıl bir
hayat onu bekliyor olacaktı? Bu
meçhuldü. Bunu düşünmek
bile insanı ürpertiyordu. Şans
yüzüne gülmüştü bu mavi
gözlü, sarı saçlı güzel kızın.
O şimdi; anne, baba
ve kardeşleriyle bir de
babaannesiyle sıcacık
yuvalarında mutlu mesut ama
daha dikkatli, yaşamlarına
devam ediyorlardı.
(Altı yıl sonra)
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Türkan’ın babasının, Of’tan,
Samsun'un Terme ilçesine
tayini çıkmıştı. Türkan,
8 yaşındaydı. Terme'de
İlkokul 2. sınıfa kayıt olmuş.
Tam 4 yıl sonra da ilkokulu
bitirmiş, Yatılı Bölge İlk
Öğretmen Okulu sınavlarını
kazanmıştı. Öğretmen
okulu ikinci sınıfa geçtiği
yıl arkadaşlarından birinin
yaş gününü kutlamak için
sınıfta sınıf öğretmenlerinin
nezaretinde parti hazırlanmıştı.
O gün öğretmenlerinin
ablası da misafir olarak yaş
gününe katılmıştı. Herkes
neşe içindeydi. Hafif de
bir müzik çalıyor, çocuklar
dans ediyorlardı. Bur arada
Türkan da dans ediyordu.
Tam bu sırada Türkan
öğretmeni Nurten Hanım ve
ablasının bakışlarını üstünde
hissetmiş biraz da utanmıştı.
Hemen yerine oturdu. Fakat
öğretmeni:
-Türkan, biraz yanıma gelir
misin? Dedi. Türkan sıkılarak,
öğretmeninin yanına gitti
ama, onunla konuşan ablası
olmuştu:
-Yavrum siz hiç Of’ta
bulundunuz mu? diye sordu.
(Türkan çok şaşırmıştı)
-Evet, bulunduk, efendim.
-Peki, ablan var mı? Adı Leyla
mı? Diye sorunca; Türkan:
-Yoksa siz benim hayatımı
kurtaran abla mısınız? Diye
sordu. Kendini tutamamıştı.
Of denilince aklına sadece
yaşadığı kaçırılma olayı
geliyordu. Haklıydı da.
Nazlı Hanım:
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-Hayır, canım, ben değilim
ama senin kaçırılma olayında
ablanla aynı sınıftaydık. Bunca
yıl geçmesine rağmen seni
nasıl tanıdığımı soracaksın,
değil mi? Evet canım, seni
görür görmez, bugünkü gibi

hafızamıza kazınan o günü
hatırladım. O sarı saçların
daha da güzelleşmiş. O mavi
gözlerin, gözlerinin içindeki
o ışık. Onu bir gören bir daha
unutamaz canım. İşte ben de
seni bu nedenle tanıdım tatlı
kızım. Nurten de o zaman ikinci
sınıfta okuyordu. Seni kaçıran
o kadının arkasından hepimiz
koşmuştuk. O gün herkes hem
ağlamış hem de sevinmişti.
Çok şükür ki, mutlu sonla
bitmiş ve seni kurtarmıştık.
Esas seni kurtaran abla,
kaymakamın kızı Sevgi'ydi.
Onun da kalemi kırılmasaydı,
seni kimse kurtaramayacaktı
biliyor musun? Ama kader
seni annene babana ve
hatta sevdiklerine bağışladı.
Türkan heyecan içinde hem
öğretmeninin hem de ablası
Nazlı Hanımın ellerinden öptü.
Onlara sonsuz teşekkürlerini
sundu. Bu nasıl bir tesadüftü.
Hala aklı almıyordu Türkan'ın.
Demek ki, bir gün kader Sevgi
Hanımı da karşıma çıkaracaktır,
diye düşünmüştü.
Yıllar, yıllar geçmişti. Derler
ya "Köprünün altından çok
sular geçmişti." Türkan
öğretmen olmuş, 40 yıl hiç
bıkmadan idealist olarak
çalıştığı mesleğinden isteğiyle
emekliye ayrılmıştı. Bir gün
Leyla ablasından telefon
gelmişti. Telefonda hoş
sohbetten sonra ablası:
-Türkan sana bir sürprizim var.
Bugün bize gelir misin canım?
-Ne olur söyle ablacığım. Kim
geliyor? Lütfen söyle.
-Bir misafirim geliyor.
Ankara’dan… Adı Sevgi
hatırladın mı?

bizim küçük kızımız, onu çok
merak ediyorum dedi. Ben de
ooo… O, bizim küçük kızımız,
büyüdü. Ama ben sizi mutlaka
görüştüreceğim demiştim.
Çabuk gel.
-Tamam ablacığım mutlaka
geleceğim.
Türkan’ı bir telaştır aldı. Aman
Allah’ım. Hayatını; yani bu
günleri yaşamasına sebep
olan Sevgi ablayı tanıyacaktı.
Onunla konuşacak ve sohbet
edecekti. Çok mutluydu.
Heyecanı had safhadaydı.
Hazırlandı, Sevgi ablasına güzel
bir hediye de almıştı. Yola çıktı.
Ablasının kapı zilini çaldığında
kalbi yerinden çıkacakmış gibi
atıyordu. Kapı açıldı, Asansörle
3'üncü kata çıktı. Ablası
kapıyı açmış onu bekliyordu.
Sanki iki buçuk yaşındaki
küçük kızdı. Elindeki hediye
paketiyle içeri girdi. Koltukta
onu merak eden kaderinin
değişmesine sebep olan Sevgi
ablası oturuyordu. Çok hoş bir
bayandı. Karşılaşma heyecanlı
olmuştu. Sevgi Hanım kalktı,
yıllar önce gördüğü o küçük
kız şimdi bambaşka, olgun
bir bayan olarak masmavi
gözleri ve sapsarı saçlarıyla
karşısında duruyordu. Sarılıp
öpüştüler, o günleri yad
ettiler. Sevgi Hanım, şu anda
karşısında duran bu güzel
kadının hayatında önemli bir
rol oynadığı için çok mutlu
olduğunu söylemişti. Türkan
da ona minnet ve şükranlarını
sunarken, onu hiçbir zaman
unutmadığını ve asla da
unutmayacağını söylemişti. O
günden sonra hep haberleştiler
Türkan'la kurtarıcısı Sevgi
Hanım...

-Evet abla, çok uzaklardan,
Of’lu mu yoksa?
-Evet canım Of’lu. Sevgi bizi
çok aramış. Beni bulunca
epeyce sohbet etmiştik.
Hemen seni sordu. Ne yapıyor

Türkan Karakoç

Bir an’ın izi
Bir an hangi parçalardan meydana
gelir? Dikkatiniz aynı anda kaç duygu,
durum ve konu ayırt edebilir? Yaşamın
bir anı büyük mü, küçük mü, derin mi,
sığ mıdır? Aynı nehre iki kez girilmez.
Bir anda sahip olduğumuz fırsat başka
bir anda karşımıza çıkmaz. Zamanın
nehri durmadan akar gider, ancak
biz yine de her anın mutluluk payını
çıkarıp yaşayabiliriz. Peki, şimdi sizin
yaşamınızın ‘an’ı nasıl? diye soruyor
Tatiana Kirillova…
Rengi - Su tekniğiyle yaptığı
resimlerinin karşısında bizi
düşünmeye itiyor.
Yüksek öğrenimi ardından
iki yıl ekonomist olarak
çalışan Tatiana sanat alanına
geçmeye karar verdi. Moskova
Fotoğrafçılık Akademisinin
profesyonel kursunu
tamamladı. 2015 yılından
bu yana Rusya Sanatçılar
Birliği, Uluslararası Sanatçılar
Federasyonu ve Avrasya
Sanatçılar Birliği’nin üyesidir.
Bir fotoğrafçı olarak kendini
geliştirirken, dünya kültüründe
de süsler ve sembolleri araştırdı.
Türk Mermer Kâğıdı sanatı olan
ebruyu keşfetti. Bir kaç yıl ebru
sanatını öğrenip uyguladıktan
sonra, Moskova’nın merkezinde
kendi ebru stüdyosunu açtı
ve Rusya’nın ilk ebru sanatı
projesini oluşturdu.
Rusya’da bilinmeyen; binlerce
yıllık Türk Mermer Kâğıdı Sanatı
olan ebruyu gördü âşık oldu. O
andan sonra sanki gökyüzünde
bir güneş gördü. O güneş
yeryüzüne indi. Onun gözlerine
dik dik baktı. Gözlerinden

kalbinin derinliklerine indi. O
anda kendini göremedi. Ruhu
uçmuştu. Gördüğü kalbini
derinden etkileyip, sarsan
rengârenk ebrunun farklılaşmış
hali “Rengi-Su’ydu.” Bedeni
can kesildi. Can âlemine gitti.
Orada güneşi gördü. O güneş
onu çekti kendine. Peşinden
sürükleyerek kendi yurduna
götürdü. ‘Aşkın aldı benden
beni. Bana seni gerek seni. Ben
yanarım dünü günü. Bana seni
gerek seni.’ Yunus Emre’nin
dediği gibi, bu ateşle yandı.
Tatiana artık Türkiyeli olacaktı.
Çünkü âşık olmuştu güneşe.
O anda gökyüzünü renkler
donattı. Gökyüzü pırıl pırıl oldu,
aydınlandı. Aşkla sarılacaktı,
yeni tanıdığı, tanıtacağı sanata.
O sanatı yaparken teknesi
renklerle aydınlandı. İç içe
geçen renkler onun teknesinde
birbirlerine karışarak sel oldular,
gökyüzündeki renkler gibi iç içe
geçip tekneyi renk cümbüşüne
soktular. Tatiana yarı düşsel
dünyadaydı. Onu neler
bekliyordu, farklı bir ülkedeydi.
Yepyeni bir sanat (Rengi-Su)

Rusya’da bilinmeyen;
binlerce yıllık Türk
Mermer Kâğıdı Sanatı
olan ebruyu gördü âşık
oldu. O andan sonra
sanki gökyüzünde bir
güneş gördü. O güneş
yeryüzüne indi. Onun
gözlerine dik dik baktı.
Gözlerinden kalbinin
derinliklerine indi. O
anda kendini göremedi.
Ruhu uçmuştu.
Gördüğü kalbini
derinden etkileyip,
sarsan rengârenk
ebrunun farklılaşmış
hali “Rengi-Su’ydu.”
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Tatiana şükreden,
sabreden kalbe
sahiptir. O öğrendiği
sanatı, ilimle, gayretle
süsleyip, eserler halinde
ortaya koyar. O arifler
mahsus olan gönül
cömertliğindedir. Ruhta
aşk ateşini yakacak
olan, her türlü vesileye
sarılır.

ile yolculuk yapmak, yeni bir
yaşamı ve sanatı kucaklamak
üzereydi. Bedenini de ruhunu
da eğitmek için koşmaya
başladı. Yarışmalara katıldı. Bu
yarışma ruhunun yarışıydı. Onu
kim bilir nerelere götürecekti.
Mevlana için Şems ne ise
Tatiana için de Rengi-Su oydu.
Aşktı aşk. Dünyasını alt üst
edecek, ülkesini terk ettirecek,
onu yeni boyutlara, yeni ruh
çalkantılarına götürecek,
mistik dünyaya sokacaktı.
Artık onun ruhu, Rengi-Su’yu
derinlemesine inceleyecekti.
Önce kendi ruhuna, sonra da
insanların ruhlarına etkisini
inceleyip bilimsel araştırmasını
yapıp yogayla birleştirip
insanların ihtiyacı olan huzuru
bulmalarına yardımcı olacaktı.
Bu doğrultuda Rengi-Su’yu
tanımak için Türkiye’ye
gelen Tatiana önceleri çeşitli
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öğretmenlerden kurslar
aldı. Ülkesinde Rengi-Su’yu
tanıtmak için televizyonlarda
gösteriler yaptı. Panellere
katılıp konferanslar verdi.
Sergiler hazırladı. Ülkesinde
Rengi-Su öğretmeye çalıştı.
12 yıl önce ebrunun peşinden
benim ziyaretime de gelen
Tatiana henüz Türkçeyi
bilmiyordu. Eline geçen benim
ebru kitabım ona açılım
sağlamıştı. O nedenle beni
tanımak istemişti. Rehber
aracılığıyla anlaştık. Uzun uzun
sohbet ettik. Ebru sanatının
tarihçesini konuştuk.
Tatiana’nın Atila Can’la
tanışması, onun için dönüm
noktası oldu. Artık Tatiana
Dünya Ebru Günlerinde yer
alıyordu. Rengi-Su sanatını
öğrenirken en büyük yolculuğu
kendineydi. Kendini tanımak,
kendini aşmak için gece

gündüz çalışmaya başladı.
Türkiye’de başlatılan,
UNESCO’ya gönderilecek
ebru bombardımanında o
Rengi-Su tekniği ile yaptıkları
çalışmalarla, öğrencileri ile yer
aldı. UNESCO’ya binlerce ebru
ile çıkartma yapıldı. 2014 yılı 27
Kasım’da Ebru Somut Olmayan
Kültürel Miras Listesi’nde yer
aldı. O gün tüm ebrucular
için bayramdı. Türkiye içinde
gururdu. Tatiana da büyük
çabasıyla bu gururdan pay
alanlardandı.
İlk Rengi-Su sergisini 2012
yılında Moskova’da açtı. Birincisi
Rusya’da ve diğerleri Türkiye'de
olmak üzere 4 kişisel sergi
gerçekleştirdi. 40'tan fazla
farklı sanat projesine, karma
sergilere, performanslara ve
çalıştaylara katıldı. Rusya,
Almanya ve Türkiye’de sanat
projelerinde yer aldı. Gaziantep

2. Dünya Ebru Günü’ne, KarsSarıkamış Çalıştayı’na katıldı.
Ankara, Bodrum, Mersin
Rengi-Su sergilerinde de yer
aldı. Ayrıca kendisi için çok
önemli olan, Art-Ankara Sanat
Fuarı’nda Portakal Çiçeği
Sanat Kolonisi tarafından
organize edilen “Seçki Ankara”
projesinde eserleri sergilendi.
2021 yılında “Özgürlük
Tuvalde” Uluslararası Resim
Yarışmasında 850 yarışmacıyı
geride bırakarak 1.’lik ödülünü
kazandı.
Çalışmalarında eritici su
olan (akrelik, toprak oksit ve
pigment) boyaların yanı sıra,
eriticisi yağ olan (seramik,
cam, yağlı boyalar vb.)
kullanmaktadır.
Çalışmalarında doğu batı
sentezini yapmış ortaya yeni
eserler koymuştur.
Tatiana Rengi - Su tekniği
ile resim yapan ender
sanatçılardandır. Rengi - Su tek
ve benzersiz bir tekniktir.
Tatiana Kirillova tüm eserlerinin
eskiz çalışmasını suda yaptığı
için geleneksel ebru sanatıyla
karıştırılmamalıdır. Ancak
onun kendine özgü geliştirdiği
bu teknik tamamen farklıdır.
Kendinin özgür iradesinden
oluşmuş dışavurumcu
eserlerdir.
Bilindiği üzere ebru sanatı
toprağa öd katılarak elde
edilen boya, kitre denilen bir
madde ile yoğunlaştırılmış
su üzerinde yapılıyor. Kirillova
ise oldukça zor ve farklı bir
yöntemi deneyerek tüm
çalışmalarının ilk aşamasını
boş tuvali havuz haline getirip,
üzerine saf su dolduruyor. Saf
suyun üzerine tinerle erittiği
seramik boyalarını serpiyor
veya bir kaşıkla döküyor.
Sonra tuval üzerindeki suyu
boşaltarak boyaların tuvale

yapışmasını sağlıyor. Tuval
kuruduktan sonra, meydana
gelen belli belirsiz şekiller,
dokular üzerinde uzun uzun
düşünüyor ve yapacağı
konu beliriyor. Tasarladığı
düşüncenin ortaya çıkabilmesi,
kompozisyon oluşması ve
daha etkili anlatabilmesi
için de istenmeyen detayları
kapatması, hatta biçimi
bozması gerekebiliyor.
Kendine özgü teknik geliştiren
Kirillova’nın çalışmaları,
modern sanat anlayışında
yeni bir tekniği ifade etmekte
birlikte sanatın olmazsa olmazı
özgürlüğü ve yaratıcılığı da
temsil ediyor.
Nasıl kübizm Afrika sanatının
izlenmesi sonucu olmuşsa,
Rengi-Su sanatı da dünyada
yeni akımlar başlatacaktır.
Tatiana Kirilova’da olduğu gibi.
Rengi-Su gücünü sudan
alır. Su dünyanın en büyük
enerji ve gücüdür. Dağı taşı
önünde sürükler, içindeki
gücü sanata aktarır. RengiSu enerjisi bol, sonsuz
güzellikte bir görsel şölendir.
Rengi-Su yapımını izlerken
kişi ruhsal zenginlikler içine
girer, bulunduğu ortamdan
uzaklaşır. Ruhu doyar. RengiSu, izleyeni bu denli mutlu
ederken sanatçısına da sonsuz
güzellikler sunar. Bu durum
ruhun eğitilerek nirvanaya
erişmesidir.
Kısa bir sessizliğe nasıl,
binlerce yıl sığdırılabilirse, bir
küçük resme de binlerce söz
sığdırılabilir. Sanatçı ile resmi
arasında oluşan durum, bir
anda anlaşan iki esrarlı ruhun
birleşmesi gibidir. Sanat bir
nevi semadır, zikirdir. Ruhta
aşk ateşi yakacak kişi her türlü
vesileye sarılır. Aşk varsa söz de
güzeldir, beste de, resim de,
şiir de, Rengi-Su da. Aşk varsa

aşkla halvete erilir. Yapılan eser
bal şeker olur, topluma sunulur.
Sanatçı aşkı yaşıyorsa çıkan
eser sanat olur, yıllara kalır.
Tatiana şükreden, sabreden
kalbe sahiptir. O öğrendiği
sanatı, ilimle, gayretle süsleyip,
eserler halinde ortaya koyar.
O arifler mahsus olan gönül
cömertliğindedir. Ruhta aşk
ateşini yakacak olan, her türlü
vesileye sarılır.
O, Rengi-Su aşkını yogayla
birleştiren, ruhunu eğiten
kişidir. En büyük eğitimini
sanatında bulmuştur.
Tatiana çok şey bildiğini
sanan kişi değildir. Kendini ön
yargılardan arındırmış, insani
kemale ulaşmaya çalışandır.
Rengi-Su kemale ermesi için
bir yoldur. Bunu bilir bu yolda
ilerlemek için var gücüyle
çalışır.
Suyla gönül bağı kurmak
çok önemlidir. İnsanla su
arasındaki bağ güzelse çıkan
eser de güzeldir. Su çevreden
çok etkilenir. Havanın ısısı,
tozu, ortamda bulunan
parçacıklar ve hatta negatif
enerjiler de ebruyu etkiler.
Denir ki su yüzeyinde resim
yapmak, küll’i iradeyle cüzz’i
iradenin bileşkesidir. Onların iyi
anlaşması güzel danstır. Dans
güzel olursa sonuç da güzeldir.
Sanata duyulan sevgi, yapanın
yüreğini cilalar, parlatır.
Onu Allah aşkına götürür.
O anda göğsü kabarır, içi
mutlulukla dolar, mutluluğu
bırakmamak için çalışır da
çalışır. Enerjisi artar da, artar…
Sanat, sanatçının nefsini
eğitir. Ona yemeden içmeden
uzun süre çalışma aşkı verir.
Uzun bir süre sonra bedeni
yorulur. Yine de bırakmak
istemez. Bırakıp ayağa
kalktığı an bedeni yorgun
olsa da ruhu doymuştur,
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mutludur, huzur doludur. O
çoğunlukla teknesinin başında
sabahlamıştır. O iki saatlik
uykuyla yeni güne başlayabilir.
Bir kez ruhunun derinliklerinde
güneşi görmüştür çünkü. O
güneş ona her an ışık verir,
enerji verir. O hiç bitmeyen
bitmeyecek olan enerjidir, kor
ateştir.
Şems gittikten sonra Mevlana
çok acı çekmiş, gönül yarasını
iyileştirmek için kendini yollara
vurmuş, Şam’a kadar gitmiştir.
Tatiana’nın Şems’i onu hiç
bırakmaz her an yanındadır.
İhtiyaç duyduğu an bağ
kurabilir. Yeter ki “gel” desin,
teknesini kursun.
Her işte olduğu gibi sanatta
ilerlemenin yolu da sebat
etmek olsa gerek. Sebat
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etmek hakikat ehlinin
işidir. Gel geç gönüllüler ise
hakikatin künhüne (sonucuna)
eremezler. Tatiana’daki sonsuz
sebat, kısa sürede onu dünyada
tanınmış hale getirecektir.
Daha yenisini, yenisini yapacak
enerjisi ve yüreği vardır. O
edindikleriyle yetinmez,
daha yenisini yapabilmek,
yaptıklarını farklılaştırmak için
kendisiyle mücadele eder.
Tatiana’ya “Neden resim?” diye
soruyoruz
Her resmin bir mesajı vardır.
Her sanat bir dildir. Bana en
yakın dil de resim. Her resmin
kendince bir dili vardır. Resim,
heykel, müzik, şiir, edebiyat
gibi… O dili söylemek içinse
o sanat dalına dokunmak, o

sanat dalında çalışmak gerekir.
Rengi-Su sanatı size ne ifade
ediyor?
Benim için su yüzeyinde resim
yapmak, hayatın öğretisi oldu.
Su akar, her zaman kendi
yolunu bulur. Su yumuşak ama
aynı zamanda çok güçlüdür.
En sert taş ve demiri kırabilir,
değiştirebilir. Su her canlının
yapıtaşıdır. Her şey suyla
büyüyor, iyileşiyor. Bizler hayat
akışını yaşıyoruz. Onun dışına
çıkmaya hakkımız yok. Benim
çalışmalarımda su ile konuşma
var, dans var. Dansımızın
güzel olması için önce doğayı
izliyorum.
Rengi-Su sanatının en önemli
özelliği nedir?

Hayatımızda pek çok şeyin
kontrolü elimizde değil. Bu
kontrolsüzlüğü bariz bir
şekilde yaşıyoruz. Su kendi
akışı içinde bize yolunu
bulduruyor. O yön veriyor, biz
uyguluyoruz. Havanın ısısının,
suyun azlık ve çokluğunun,
su yoğunluğunun yaptığımız
çalışmaya etkisi oluyor. Eğer
su ile iyi anlaşabilirsek, güzel
bir dansa başlıyoruz. Dansımız
güzelse çıkan eser de güzel
oluyor. Sonra başka başka
danslar da yapıyorsunuz. Çıkan
eserler beni mutlu ediyor,
Sonra topluma sunuyorum. Bu
çalışmanın sonunda doğanın,
yaratıcılık ve özgürlüğünü
öğreniyorum.

Ben sanatı
bir dil olarak
kullanıyorum. Bu
dil ülkeler arasında
barış, anlayış tesis
etmek için uygun
bir dil.

Resim sanatı stresli mi?
Her türlü sanatta olduğu
gibi, resim sanatında da
stres vardır. Sanatçı uyanık ve
canlı olmak zorunda. Stresin
ruhu kötü etkileyici yanını
atıp heyecanına kapılıp yeni
plastik değerleri yüksek eserler
meydana getirmeli. En stresli
olanı da sanatçının para
kazanmak zorunda olması.
Eser meydana getirmesi için
ekonomiye ihtiyacı var. Sanat,
sanatçının kendi mutluluğu
için olmalıdır. Sanat eseri
ondan çıktıktan sonra
toplumundur. O nedenle sanatı
oluşturan sanatçı, korunmalı
kollanmalıdır.
Rengi-Su sanatı ile psikoloji
arasında nasıl bir bağ var?
Su yüzeyinde resim yapmak
sabır, dikkat ve hazırlık ister.
İstediğin eseri oluşturmak için
planlı çalışmaya ihtiyaç var.

Sanatçı çalışırken sakinleşir.
Ruhsal dinginliğe ulaşır, mutlu
olur.
Eğitim gördünüz mü?
12 yıldır ebru yapıyorum. Birkaç
farklı öğretmenden ders aldım.
En önemli şey kişinin kendini
yetiştirmesidir. Eğitim uzmanlık
ve bilgiler veriyor. Ancak gerçek
sanatçının eğitimi hiç bitmiyor.
Leonardo’yu düşünelim, o
sürekli araştırma yapıyor, çok
çalışıyor, çok okuyordu. Sanatçı
olmak için gönül çalışması
gerekiyor. Sanat yapmak
sonradan geliyor.
Gelecek için planlarınız nedir?
Ben sanatı bir dil olarak
kullanıyorum. Bu dil ülkeler
arasında barış, anlayış tesis
etmek için uygun bir dil.
Ömrümün sonuna kadar
bu konuda çalışmayı istiyor,
insanlara da “su gibi olmak,
hayallerini gerçekleştirmek,
kendi canını bulmak için
sanatla uğraşın” diyorum. “Siz
hele bir başlayın, şans yanınıza
gelecektir,” diyorum.
Ben de, yolun açık olsun
Tatiana Kirillova, diyorum.

Gülseren Sönmez
Ressam
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Röportaj

Nostalji Kraliçesi

“Sanat hayatımda aile ve etik
değerlere inanarak yürüdüm”
Röportaj: M. ÖZKAN EKİNCİ
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Muazzez Ersoy,
sanat yaşamında
yüzlerce yardım
konserine imza attı.
Bunlardan en ön
planda olanlarından
biride Ankara'da
bulunan Lösemili
Çocuklar Hastanesi.
Hastanenin
kuruluşunda bulunan
sanatçı, hastane için
ücretsiz konserlere
katılıp, Ankara OrAn Sitesi'ndeki evini,
derneğe bağışladı.

Türkiye’de yediden yetmişe
herkesçe tanınan ender
isimlerdensiniz. Sizi, sizden
dinleyecek olursak neler
söylersiniz?
Sevgili dostlar, ben kendimi bunca yılda o
kadar çok anlattım ki… Şimdi bu ropörtajda
sizi sizden dinleyecek olursak neler
söylersiniz deyince, açıkçası gülümsedim.
Müzik hayatımda geride kalan 40 yıl var.
Çok şükür ki bu 40 yılımda hep başarılı,
sevilen işler yaptım, dinleyicilerimle güzel
bir gönül bağı kurdum. 1982 yılında Pembe
Köşk’te sahneye çıktığımda gazeteler ‘yılın
müzik olayı’ diye vermişlerdi haberi. O
günden bugüne hep sanatımla var olmaya
çalıştım ülkemde…

Çizgisini hiç değiştirmeyen ve
gün geçtikçe değerlenen bir
kariyeriniz var. Bunu sağlamak
nasıl mümkün oldu?
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Az önce de belirttiğim gibi, bugüne dek
hep sanatımla var olmaya çalıştım, öyle
istedim. Müziğimle, sesimle, sanatımla
seslendim dinleyicilerime, izleyicilerime…
Hep olduğum gibi davrandım, olmadığım
biriymiş gibi davranmadım. İnanmadığım
cümleler kurmadım. Gündeme gelebilmek
için kişiliğinden taviz veren biri hiç
olmadım. Beni sevenler ilk gün hangi
Muazzez Ersoy’u izleyip dinlediyse, bugün
de aynı Muazzez Ersoy’u dinleyip izliyorlar.

Sahneye çıktığınız ilk anı, o an
hissettiklerinizi ve geleceğinizle
ilgili düşüncelerinizi hatırlıyor
musunuz? Sonrasında ona
benzer anlar veya hisler
yaşadınız mı?
Sahneye ilk çıktığımda heyecandan
titriyordum. Sadece ve sadece aklımda
şarkıları doğru düzgün okumak, programı

Kariyerinin
en önemli
başarılarından olan
Nostalji albümleri
serisi ile, Türk
Sanat Müziği'ni
7'den 77'ye herkese
sevdirdi. 1995 yılında
başladığı Nostalji
albümleri o kadar
sevildi ki, usta
sanatçı Nostalji
Kraliçesi olarak
anılmaya başlandı.
Ajda Pekkan'a
Süperstar, Tarkan'a
Megastar, Bülent
Ersoy'a Diva, Türkan
Şoray'a Sultan diyen
Türk halkı, Muazzez
Ersoy'a Nostalji
Kraliçesi ünvanı
verdi.
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Muazzez Ersoy
henüz lise
yıllarındayken
evlilik gerçekleştirdi.
Ersoy'un o
evliliğinden 1977
yılında Ender adında
oğlu dünyaya geldi.
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bitirip inmek vardı. İlk çıkışımda bunları
hatırlıyorum. Çünkü yaşım çok küçüktü…
Çoğu kişi ilk olarak Pembe Köşk’te
çıktığımı zannediyor, bu anlattıklarım
20’li yaşlarımdan önce…
Sahne heyecanımı, mutluluğumu,
hazzımı hiçbir zaman yitirmedim, hala
izleyicilerimin, sevenlerimin karşısına
çıkarken daima heyecanlanırım. Her
konser, her proje aynı heyecanla
olmazsa zaten olmaz ki…

Bu uzun soluklu ve başarılı
kariyerde en büyük
motivasyon kaynağınız ne idi?
Öncelikle ailem. Annem ve babam, her
zaman en büyük desteğim, umudum,
inancım oldu. Şimdiki adıyla motivasyon
 Sonra sıralamamı istiyorsunuz; müzik
aşkım, dinleyicilerim, şarkılarım…

Yaşamınız boyunca müzik
dışında ilginizi yönelttiğiniz
bir alan veya iş oldu mu?
İkinci bir işim hiçbir zaman olmadı.
Kısa bir süre sadece ortak olarak gıda
sektöründe bulundum, o da şimdi
devam etmiyor, uzun zaman önce
ayrıldım… Müziğin getirdiği diziler oldu
Nostalji albümlerinin rüzgarlarının
estiği dönemlerde… Evimle ilgilenmeyi,
dekorasyonu, modayı her zaman çok
severim ama, iş olarak ilgilendiğim bir
şey olmadı…

Günümüz Türk müziği ve
dinleyici kitlesi hakkında
düşünceleriniz neler?
Özellikle geçmiş dönemlerle
kıyasladığınızda nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Eskiden bire bir kaset ya da CD çıkarılır,
satar ve satmazdı… Bir şarkının, bir
albümün dinlenme ve güncellik süresi
uzundu. Elle tutulur bir şey vardı. Şimdi

her şey dijital oldu, tıklanma diye bir
şey çıktı. Kimin ne aldığı, ne sattığı, ne
tıklandığı hayali de olabiliyor. Tamamen
dijital hayatla, müzik piyasası başka bir
hal aldı… Slogan türü şarkılar söyleniyor.
Artık geleceğimiz 3-4 yaşındaki
çocuklara kaldı. Ellerinde telefon onlar
etkiliyorlar müzik piyasasını. Onlara göre
şarkı yapan kazanıyor. Bizim bu konuda
sıkıntımız var, 3-4 yaşındaki çocuğa Türk
Sanat Müziği dinletemiyoruz 
Müzik yapan kanallar yok, sadece
TRT Müzik’te müziğin her alanından
konserler ve programlar var.

Daha değerlendireyim mi?
Yeni sanatçılardan kendinize yakın
bulduğunuz, kendi ilk sanat yıllarınızı
gördüğünüz isim veya isimler var mı?
Öyle bir isim yok ki…

Kimleri dinliyorsunuz?
Dinlemeyi özellikle sevdiğiniz
bir müzik türü var mı?
Nesrin Sipahi, Fatih Erkoç, Madonna,
Ferdi Özbeğen, Müslüm Gürses, Aşkın
Nur Yengi’nin seslerini çok severim, çok
severek dinlerim…

Sizinle ilgili en büyük yanılgı
ne olabilir?
Yaptığımız müziğin verdiği imaj
nedeniyle beni sevenler, takip
edenler soğuk ve mesafeli olduğumu
düşündüler. Oysa ki tam tersi, sıcak,
neşeli, espritüel biriyim… Bunu da son
yıllarda sosyal medya ile
aştığımızı düşünmeye başladım.
‘Muazzez Hanım biz sizi böyle
bilmiyorduk çok tatlı, espriliymişsiniz’
mesajları alıyorum sıkça…
Arkadaşlarımla, dostlarımla bir arada
olduğum zaman eğlenceli, keyifliyimdir…
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Özellikle kariyer planlayan
genç okurlarımız için bu
süreç hakkındaki yorum
ve düşüncelerinizi paylaşır
mısınız?
Şimdi ki kariyer planmasıyla, benim
tanındığım yılların kariyer planlaması
arasında aşılmayacak uçurumlar var,
şimdiki nesil için kendimi baz olarak
yorum yapmam doğru olmaz… Benim
ancak cümlelerim şöyle olabilir; ben aile
ve etik değerlere inanarak, baz alarak
yürüdüm sanat hayatımda. Yeni nesildeki
arkadaşlarımız da şarkıları bozmadan,
eğitimlerini aksatmadan, sansasyona
ihtiyaç duymadan, etik değerlere saygı
duyarak adım atarlar ve adımlarına
devam ederlerse, kalıcı olabilirler…

Uzun zamandır albüm
çıkarmadınız. Yakın zamanda
bir single’ınız yayımlandı. Bir
albüm hazırlığınız var mı?
Sevgili Yücel Arzen’le birlikte
yaptığımız düet ‘Aşk Versin Kararı’nı
ile dinleyicilerimizle buluştuk. Uzun
zamandır benden yeni şarkı istiyorlardı.
Yapımcım Poll Production. Bir proje
albümü planlıyoruz, ekip olarak da yeni
şarkılar dinlemeye devam ediyoruz.

Çekmeköy 2023 Dergisi’nin
de yayımcısı olan Çekmeköy
Belediyesi tarafından
düzenlenen “100. Yıl Marşı
Yarışması” hakkındaki
düşüncelerinizi okurlarımızla
paylaşmak ister misiniz?
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun
100. Yılı nedeniyle Çekmeköy Belediyesi
tarafından düzenlenen 100. Yıl Marşı
Yarışması için emeği geçenleri, bu güzel
kültür hizmetini düşünenleri kutluyorum,
tebrik ediyorum. Milli duygularımız bir
marş formunda bestelenecek bildiğim
kadarıyla; katılımının çok büyük olmasını
diliyorum, heyecanla sonuçları bekliyor
olacağım.
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Çekmeköy’de

Etkinlikleri

RE

TS

İZD

İR

KONSER

ÜC

YÜCEL ARZEN
25 HAZİRAN CUMARTESİ | 20:00
TURGUT ÖZAL KÜLTÜR MERKEZİ
»12 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN GETİRİLMEMESİ RİCA OLUNUR.«

Diğer etkinliklerimize

www.cekmekoy.bel.tr

cekmekoybeltr

sitesinden ulaşabilirsiniz.

cekmekoybelediyesi
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Barış Mercan
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Fatma Şüheda Ekinci
Seramik Tasarımcı
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Çekmeköy’de

Etkinlikleri

RE

TS

İZD

KONSER

ÜC

MİNE GEÇİLİ
19 HAZİRAN PAZAR | 20:00
HAMİDİYE KÜLTÜR MERKEZİ
»12 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN GETİRİLMEMESİ RİCA OLUNUR.«
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Diğer etkinliklerimize

www.cekmekoy.bel.tr

cekmekoybeltr

sitesinden ulaşabilirsiniz.

cekmekoybelediyesi

İR
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Ahmet Can
Arslantürk
Arkeolog
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Çekmeköy’de

Etkinlikleri

RE

TS

İZD

İR

KONSER

ÜC

AYNUR EZGİ YÜKSEL
İZ BIRAKANLAR
18 HAZİRAN CUMARTESİ | 20:00
HAMİDİYE KÜLTÜR MERKEZİ
»12 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN GETİRİLMEMESİ RİCA OLUNUR.«

Diğer etkinliklerimize

www.cekmekoy.bel.tr

cekmekoybeltr

sitesinden ulaşabilirsiniz.

cekmekoybelediyesi
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Fatma Dursun
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KUĞU BOYNU
Hemen herkesin ya evinde ya kolunda ya cebinde ya da koynunda taşıdığı saatlere gün içinde
defalarca bakılır. Kimi insan zamanın nasıl hızlı işlediğine odaklanır, kimi zamanın yavaşlığına, kimi
içindeki sayılara, şekillere, akreple yelkovanın birbirini takip etmesine belki de kovalamasına, kimi de
çarklarına odaklanır. Saate her bakan başka bir şey görür; zamana, mekâna kendine dair… Aslında
hayatın özetini taşırız kolumuzda, cebimizde, evimizdeki duvarda. Saatlerde çarkların bir bütün
olması gibi hayat da bir bütün.
Çalışmanın devam etmesini sağlayan her bir parçanın ayrı bir değeri, önemi vardır saatlerde. Küçük
bir parçası dahi eksik kalsa hiçbir anlam ifade etmez, akrep koşmaz, yelkovan yürümez. Saatlerde
birbirini tamamlayan bütün dişliler gibi insanlar da birbirini tamamlar, hikâyesine ortak olur, yola
devam etmesini sağlar… Bunun en güzel örneğini Ayşegül Genç’in Kuğu Boynu eserinde görüyoruz.
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Kuğu Boynu, 2016 yılında Edebiyat Sanat ve
Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADAER)
yılın romanı ödülüne layık görülmüştür.
Ayşegül Genç bu eserinde saatin kadranını
merkeze alarak hayatın döngüsünü okurlara
sunuyor. Eserde her karakterin kendine ait
dünyasının izleri, her birinin ayrı hikâyesi
var. Ama bu hikâyeler birbirini etkileyen
saatin çarkları gibi birbiri içine geçmiş ilişkili
hikayeler. Eserdeki karakterler Metin, Bülent,
Mualla, Murat Usta (Mualla’nın babası),
Saatçi, Atilla.
Eser Metin’in baba yadigârı saatini
kaybetmesi ve saat ustasına bu durumu
anlatması ile başlıyor. Metin’i bir daha kitabın
son bölümünde görüyoruz. Duvarının
içinde hiç durmadan çalışan, adeta beynini
kemiren tik tak sesleriyle başı dertte olan
Bülent ile devam ediyor hikâye. Günlerce bu
tik tak sesinin nereden geldiğini anlamaya
çalışıyor fakat bir türlü bulamıyor. Duvardan
gelen tik tak sesine en yakın sesi bulabilmek
için saatçiye gidiyor. Orada Mualla ile
karşılaşıyor. Mualla’nın saatçiye dediği Yarın
yine gelirim sözüne umut bağlıyor. Onu
görebilmek için her gün saatçiye gitmeye
başlıyor. Mualla, babası maden ocağında
mühendislerin değer gördüğünü, büyük
insanlar olduğunu söylediği için mühendis
olan Mualla… Bir evi mezara çevirebilen
Mualla. Babası göçük altında kaldığında
Mualla’yı mühendis Atilla’ya emanet ederken
böyle tanımlıyor: O, bir mezarı eve çevirebilir.
Mualla ve Bülent’in ortak noktalarından biri
babaları. İkisinin de içinde baba yarası var.
Mualla’nın babası Murat Usta göçük altında
kalınca, hayatını babasını mutlu etmek için
geçiren Mualla derin bir yalnızlığa düşüyor.
Babası maden ocağında göçük altında
kaldığında cansız bedeni çıkana kadar
gözünü ayıramadığı saati satmak için gittiği
saatçide karşılaşıyorlar Bülent ile. Babası
göçük altındayken Zaman aleyhimize işliyor
sözünü her duyduğunda baktığı saat. Saati
satarak ona hatırlattıklarından kurtulmak
istiyordu. Ocağın karanlığını, kokusunu,
sesini, ellerde biriken siyahlığını, ciğere dolan
tozunu en iyi bilenlerden biriydi Mualla.
Ama oranın nasıl özel bir yer olduğunu da
şöyle anlatıyor: Bir maden ocağı çirkinlik ve

güzellik kavramlarının kapı dışarı edildiği
tek yerdir. Herkesin yüzü siyahtır çünkü
orada… Ölçülerle, kalıplarla, standartlarla
daraltılan dünya dışarıda kalır. O dar dünyaya
sığmak için kesilip biçilen kadınlar, eğilip
bükülen erkekler dışarıda kalır. Oysa maden
ocağında herkes kendisidir. Suretlerin
silindiği asılların ortaya çıktığı geniş bir
düzlüktür orası. Orası kimsenin tahmin
edemeyeceği kadar ferahtır. Bülent Mualla’yı
görebilmek için her gün saatçiye gidiyor.
Celalli saatçi Mualla’nın bir belalısı olduğunu
söylemesine rağmen vazgeçmiyor. Bu belalı
Mualla’yı babasının bir emaneti olarak gören
ve gözeten eski bir mühendis. Sevilirken
nefret ettirmeye çalışan, kendini en dibe
çekmeye çalışan bir ‘belalı’. Bir zamanlar
Murat Usta’nın en yakınında olan ama onu
göçük altında bırakmak zorunda kalan
Atilla bu yükün sorumluluğu ile eziliyor. Bu
garip davranışların farkında olan Mualla ile
sonunda yüzleşiyor.
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama
Enstitüsü kitabından postişlerin kullanıldığı
Kuğu Boynu eserini okurken hayatın çarkları
arasında sıkışıp kalmış insanların hikâyelerini
okuyoruz. Her birinin kendi içinde
aşamadıklarını, yaralarını, merhemlerini,
vicdan azaplarını, pişmanlıklarını, özlemlerini,
ruhsal çöküntülerini, arayışlarını görüyoruz.
Yaşadıkları bu duyguların birbirleri
üzerindeki sirayetlerinin nasıl olduğunu
anlıyoruz. Tıpkı bir saatin çarkları gibi.

KİTABIN KÜNYESİ
ADI: Kuğu Boynu
YAZARI: Ayşegül Genç
SAYFA SAYISI: 140
YAYINEVİ: İz Yayınları

Havva Kotan
Sosyolog
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Google'ın
AR Çeviri
Gözlükleri
Hayal kurmak güzel
olsa da Google
Çeviri’nin kendine has
bazı zorlukları var.

Google’ın yeni çıkardığı çift
artırılmış gerçeklik gözlüğünün
tek bir amacı var: çevirileri
tam olarak gözümüzün önüne
getirmek.
Google ürün müdürü Max
Spear’a göre, bu ürün “dünya
için bir altyazı” niteliğinde ve
insanları birçok alanda yeni bir
seviyeye taşıyacak bir buluş.
Google aslında bu ürünü
tasarlarken akıllı telefonların
yerini almamasına dikkat
etmeye çalışmış, onlar için
ürünün olması gereken yer bu
değilmiş. Ürünün asıl rekabet
ettiği şey akıllı telefonlar veya
diğer elektronik cihazlardan
ziyade, kendi alanının öncüsü
olabileceği yeni bir ürün
çıkarmak istemişler. Dolayısıyla
AR gözlüğü yapmak aslında
dışarıdan gözüktüğü kadar
kolay bir şey değil.
Örneğin, ortamdaki ışığın
uygun olmadığını düşünelim;
ışığın düşük veya orta seviyede
olduğunu ve bir şeylerin
net veya canlı gözükmesini
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önemli ölçüde zorlaştırdığını
düşünelim. Bu durumda
tahmin edersiniz ki, şeffaf
bir ekranda bir şeyleri
görüntülemek gerçekten zor
hale gelir. Günlük hayatımızda
dahi camdan yansıyan
güneş ışığının projeksiyon
cihazlarında veya televizyonda
bir şeyleri görüntülemeyi
ne kadar zorlaştırdığını
biliyoruz. Böyle bir durumda
TV’de bir film izliyorsanız,
sırf o camdan yansıyan
ışık yüzünden altyazıları
okumanız ve filme kendinizi
kaptırmanız bir hayli zorlaşır.
Aslında ortamın ışığının gerek
insanın yaptığı boş zaman

aktivitelerinde gerekse iş
hayatında sanıldığından
çok daha büyük bir önemi
var. “Perdeleri kapatırım, ne
olacak?” diye tepki verenlere
duyurulur, herhangi bir şeyden
keyif almak için bir şeyleri
feda etmek veya kendinizi
kısıtlamak zorunda değilsiniz.
Daha iyisine sahip olmanız için
Google gece gündüz çalıştı
ve şimdilerde de gelecekte
hayatınızı kolaylaştıracak
denemeler yapmaya devam
ediyor.
Şu ana dek gözlüğü
geliştirmenin neden bu kadar
önemli olduğundan ve gözlüğü
geliştirirken yaşanan bazı

Şu ana dek gözlüğü
geliştirmenin neden
bu kadar önemli
olduğundan ve gözlüğü
geliştirirken yaşanan
bazı zorluklardan
bahsettik. Her şey çok
pozitif görünse de
aslında Google’ın sihirli
bir değneği yok ve
teknolojinin akılalmaz
hızına rağmen, hala
istediğimiz seviyeye
ulaşamadık.

zorluklardan bahsettik. Her şey
çok pozitif görünse de aslında
Google’ın sihirli bir değneği
yok ve teknolojinin akılalmaz
hızına rağmen, hala istediğimiz
seviyeye ulaşamadık. Örneğin
bir diğer zorluktan bahsedelim;
Google Çeviri’yi muhakkak
hayatınızın bir döneminde
kullanmışsınızdır veya en kötü
ihtimalle denk gelmişsinizdir,
eğer hızlı bir şekilde
konuşursanız bu uygulama
sizi anlamaz. Yavaş yavaş ve
mümkün olduğunca tane tane
konuşmalısınız ki uygulama
sizi düzgünce algılayabilsin
ve doğru bir çeviriyle karşılık

verebilsin. Keşke konuşmanın
hızıyla her şey bitmiş olsaydı,
fakat bundan fazlası var.
Herhangi bir dil sürçmesi veya
telaffuz hatası bile büyük bir
hataya sebep olabilir. Uzun
paragraflardan bahsedelim,
eğer söylerken en ufak bir
hata yaparsanız bile tüm
paragrafın anlatmak istediği
içerik baştan sona değişebilir.
Kendinizi A’dan bahsederken
B’ye geçmiş, oradan da C ve
D’ye kaymış bulabilirsiniz.
Bu durumda sinirlerinizin
bozulmasını engellemek ve
işinizi mümkün olduğunca kısa
sürede halletmenizi sağlamak

için Google’a çok iş düşüyor.
En büyük problemlerden
biri şu: İnsanlar makine
değildir. Makineler gibi hızlı
ve senkronize bir şekilde
konuşup, o kadar hızlı
tepki veremeyebiliriz. Bunu
anlatmak komik, çünkü bir
şekilde dünyanın en hızlı
çalışan işlevsel makinesine
zaten sahibiz: beyne. Ama
beynin bir şeyler öğrenmesi,
depolayabilmesi ve
çevirebilmesi için çok fazla
çabaya ihtiyaç var. Makineler
ise insanların aksine asla
dolmayan ve sonu gelmeyen
bir kutuya benziyor. Her
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Bir diğer problem
ise diller arasındaki
temel farklılıklardan
geliyor. Eğer dünyadaki
en bilgili filolog siz
değilseniz ve tüm
dilleri sular seller gibi
konuşmuyorsanız, çeviri
için işinizi görecek bir
uygulamaya ihtiyacınız
var demektir.

zaman içine ne istersen
koyabilirsin ve ne koyarsan
koy sana her zaman bir dönüt
verir. Elbette makinelerin
hata vermesi insanlara göre
çok daha fazla gerçekleşir ve
bir noktada yorulup zaman
aşımına uğrayabilir veya
istenen verimi tam olarak
karşılayamayabilirler. Ama
Google gibi uygulama ve
ürün geliştirici bir firma için,
makinelerin mükemmel
olması, hatta ve hatta
insanlardan daha iyi olması çok
önemli.
Bir diğer problem ise diller
arasındaki temel farklılıklardan
geliyor. Eğer dünyadaki en
bilgili filolog siz değilseniz
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ve tüm dilleri sular seller
gibi konuşmuyorsanız,
çeviri için işinizi görecek bir
uygulamaya ihtiyacınız var
demektir. Fakat örnek olarak
Korece’den Türkçe’ye bir
şeyler çeviriyorsunuz diyelim,
farklı alfabelere sahip ve
birbirinden çok farklı iki dilden
bahsediyoruz. Bir dilde diğer
dilde hiç var olmayan kelimeler
veya tabirler olabilir. İki dilde
de aynı kavramlar farklı şekilde
ifade edilebilir. Tüm bunların
olmadığını düşünsek bile,
mükemmel çeviri yapmanız
ne derecede mümkün
olabilir ki? Evet belki derdinizi
anlatabilirsiniz fakat istediğiniz
ana diliniz gibi çevirebilmekse

işte orada ipler biraz kopuyor.
Google bu tür hataların
doğal olduğunu anlatmaya
çalışıyor ve her geçen gün
bizi daha ileriye taşımak için
çabalıyor. Sadece buraya
kadar anlattığım problemlerde
bile çevirinin ne kadar zor
ve incelikli bir iş olduğunu
anlayabilirsiniz. Zincirleme
olayların birleşimi olarak
düşünebiliriz; eğer başında,
ortasında veya sonunda hata
yaparsanız tüm cümleyi
mahvedebilirsiniz. Şimdi size
sormak istediğim soru şu:
Google Çeviri’nin hatalarında
bizim de payımız olabilir mi?
Şimdi son olarak dil ve
iletişimin ilişkisinden

Gelişmenin kendine
has belirli bir süresi var.
Nasılsa belirli yaşlarımızı
geride bırakmadan
olgunlaşamıyorsak,
uygulamalardan da
ilk çıktıkları anda
mükemmel olmalarını
bekleyemeyiz.

bahsetmek istiyorum.
Sadece kelimeleri teker teker
yazarsanız Google Çeviri
muhtemelen size ulaşmak
istediğiniz tüm anlamlarını
doğru bir şekilde sıralayacaktır.
Fakat dil bilgisine gelindiğinde,
o kadar kolay olmaktan
çıkıyor. İnsanlar genellikle
konuşabildikleri dillerdeki
dil bilgisine hakimdir ve
cümlelerin neye dayanarak
değiştiğini algılayabilir. Fakat
Google’ın gözlükleri bununla
başa çıkabilecek mi? İşte
Google bu karmaşık sorunu
çözmek için duruma el attı.
Açıkçası herkes daha iyi
bir dünyayı hayal eder.
Hepimiz mümkün olan
en az çabayla her şeye

ışık hızında sahip olmak
istiyoruz. Fakat düşününce
bizim elinize ulaşana dek
hangi aşamalardan geçtiğini
bilmek gerçekten zor, çünkü
gelişmenin kendine has belirli
bir süresi var. Nasılsa belirli
yaşlarımızı geride bırakmadan
olgunlaşamıyorsak,
uygulamalardan da ilk çıktıkları
anda mükemmel olmalarını
bekleyemeyiz. Dil ile ilgili tüm
engelleri yıkmak, kültürlerarası
bir iletişim ağı oluşturmak
ve birbirimizi gerçekten tam
anlamıyla anlayabilmek
istiyoruz. Makinelerin çeviri
yapması alışılmadık bir durum
değil, ancak tüm yeteneklerine
rağmen henüz insanlar gibi
konuşup algılayamıyor. Ancak

bu gözlüklerle hayatımızdaki
birçok şey baştan aşağı
değişebilir. Ve unutmayın,
bir şeylerin değişmesi her
zaman kötü değildir. Bazen
beklenenden çok daha fazlası
olur ve o elimizin tersiyle
ittiklerimiz tam da aradığımız
şey olabilir.

Onur Öğüt
Bilgisayar Mühendisi
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Peki, bugün hangi
çağdayız? Bizden
sonraki nesiller
muhakkak bu soruya
çok daha net cevap
vereceklerdir, ancak
bugün bu konuda ciddi
bir muğlaklık olduğu
gerçek.

Ne menem bir çağ?
Tarih boyunca eylemlerimiz üzerinden çağların isimlendirilmesine tanık olduk.
Avcı-toplayıcı dediğimiz dönemde eylemimiz adından da anlaşılacağı üzere
bir avın peşinde koşmak, yenilebilir olan otları toplamaktı. Asırlar boyunca
bu eylemler sürekli olarak bir yerden başka bir yere göçmeyi, coğrafi şartlara
adapte olmayı gerektirmişti.
Daha sonra insanoğlu tarımı buldu. Tarım ile
beraber insan yaşam skalasında bir seviye daha
atlamış oluyordu. Tarım toplumunun bir ferdi
olarak yaşayan insanlar artık göç etmek zorunda
değildi. Güneş onlar için saatin ta kendisiydi.
Sabah kalkılıp tarım işleri ile uğraşılacak, gece
yatılacaktı. Bu dönem aynı zamanda mülkiyetin
de doğduğu dönemdir. Belli bir araziyi ekip biçen
insanlar orayı aynı zamanda sahiplenirken, oraya
girecek yabancılarla da mücadele ediyorlardı artık.
Tabi ailelerin, aşiretlerin, bir araya gelmesi yönetim
arayışını, güvenlik arayışını ortaya çıkarırken,
devlet dediğimiz mekanizma da artık doğmaya
başlıyordu.
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İnsanoğlunun bir sonraki aşaması ise sanayi
devrimi oldu. Artık sanayi toplumunun

fertlerinden bahsetmek mümkündü. Daha dakik,
daha net, siyah-beyaz ayrımının keskin olduğu,
mekanik bir insan modelinin doğuşuydu bu aynı
zamanda. Fabrikalar kurulmalı ve daha önemlisi
işçiler olmalıydı. Okullar buna göre dizayn
edilmeliydi. Ki zorunlu eğitim de bu dönemin bir
ürünüydü. Amaç sanayiye insan yetiştirmekti.
İnsan yaşamının ciddi oranda değiştiği bir dönem
olarak sanayi toplumu evresi savaşların sertleştiği,
devletlerin gücünün daha çok hissedildiği, bireyin
özgürlüklerinin son derece kısıtlı olduğu bir evre
olarak kabul edilebilir. Zira günde 12 saat çalışan
insan en az 6-8 saatini uykuya ayıracak kendisine
sadece 4-6 saat gibi bir zaman kalacaktı. Üstelik
iş yorgunluğu dikkate alındığında; kalan saatlerin
de ertesi gün daha verimli çalışabilmek için
dinlenmeye gideceği aşikardı.

Peki, bugün hangi çağdayız? Bizden sonraki
nesiller muhakkak bu soruya çok daha net cevap
vereceklerdir, ancak bugün bu konuda ciddi bir
muğlaklık olduğu gerçek. İçinde yaşadığımız
çağ için ilk başlarda milenyum çağı denildi.
Sadece 2000’li yıllarda yaşamaktan kasıtla
söylenen bu tanım çok sığdı. Onun dışında içinde
bulunduğumuz çağ için kullanılan tanımlardan
bazıları şunlar: Uzay Çağı, Bilgisayar Çağı, İnternet
Çağı, Küreselleşme Çağı, Kaos Çağı. Bu ve benzeri
tanımları genişletmek son derece mümkündür.
Zira içinde bulunulan çağda yaşanan pek çok
olay yukarıdaki çağ isimlerinin her biri için
kullanılabilmektedir.

İçinde bulunduğumuz
çağ bireyin kimse ile
irtibat kurmadan,
gerçek manada
sosyalleşmeden,
tek başına yaşadığı
bir dönemi temsil
ediyor. Avcı-toplayıcı
atalarımızın sürekli göç
halindeki yaşamının
bugünkü karşılığı
evden, hatta odadan
dahi çıkmadan
tüm isteklerimizi
gerçekleştirme
noktasına gelmiş
durumda.

Örneğin küreselleşmenin bugün her ne kadar
2000’lerin başı gibi olmasa da ekonomik açıdan
etkisi hızla artmaktadır. Kaos çağına örnek ise
yaşanan savaşlar, pandemi gibi örnekler verilebilir.
Ancak bu çağlar içinde kuşkusuz en önemli
tanımlamalar bilgisayar ve internettir. Zira dünyanın
gittikçe dijitalleştiği noktada yeni evrenlerin
kurulduğuna tanık oluyoruz. Sosyal medyada
kurulan arkadaşlıklar, fotoğraf paylaşma ve beğeni
alma çabalarımız, tüm işlemlerimizi bir telefon
ile halleder hale gelişimiz, sanal marketler, online
toplantılar ve dahası…
İçinde bulunduğumuz çağ bireyin kimse ile irtibat
kurmadan, gerçek manada sosyalleşmeden,
tek başına yaşadığı bir dönemi temsil ediyor.
Avcı-toplayıcı atalarımızın sürekli göç halindeki
yaşamının bugünkü karşılığı evden, hatta odadan
dahi çıkmadan tüm isteklerimizi gerçekleştirme
noktasına gelmiş durumda. Bu sebeple sosyal bir
varlık olan insanın bu asosyal yapıdaki dünyada
içinde bulunduğu çağı tarif etmesi de son derece
güç gözükmektedir. Zaten zamanın akışında,
yaşanılan çağın birer öznesi iken dışarıdan bakıp
da anı yorumlamak kolay yapılabilecek bir şey
değil. Bu sebeple içinde bulunduğumuz çağ ile
ilgili söyleyebileceğimiz tek şey “Ne Menem Bir Çağ
Bu?” olacaktır sanırım…

Dr. Uğur ÇELİK
Uluslararası İlişkiler - Yazar
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Mehmet Karagöl
Turizmci
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APOLLON
HEYKELLERİ
İLK KEZ
ZİYARETÇİSİYLE
BULUŞTU

Apollon büstü, 7 heykelcik ve 1 mühür,
İzmir Arkeoloji Müzesinin Hazine Odasında
mitoloji meraklılarını ağırladı.
Apollon'a adak olarak sunulduğu tahmin
edilen eserlerden bazalt taşından yapılmış
mührün 2 bin 800 yıl, pişmiş topraktan
Apollon heykelciklerinin 2 bin 500 yıl ve
mermerden Apollon başının da 2 bin yıllık
olduğu tahmin ediliyor.
İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal,
mitolojide Zeus ve Leto'nun oğlu, Artemis'in

İzmir'in Menderes ilçesinde yer alan ve antik

ikiz kardeşi olan Apollon'un Anadolu kökenli

çağın önemli kehanet merkezleri arasında

bir tanrı olarak anıldığını söyledi.

yer alan Klaros'taki kazılarda bulunan Apollon

Apollon kültünün genellikle su kaynağı ve

heykelcikleri, ilk kez ziyaretçiyle buluştu.

mağara ile ilişkilendirildiğini ve ana tanrıça

Yunan mitolojisinde ateş, ışık, güneş ve

kültü ile birleştirildiğini anlatan Topal,

gerçeklikle ilişkilendirilen. kahin özellikleriyle

ölümsüz gençliğin de tanrısı olan Apollon'un

de tanımlanan Apollon'a adanan Klaros

genç, güzel, sakalsız, omuzlarına inen bukleli

kehanet merkezindeki kazılar devam ediyor.

saçları, elinde antik bir çalgı olan lir ile

Yaklaşık 2 bin 600 yıllık olduğu düşünülen

betimlendiğini ifade etti.

kehanet merkezinden çıkarılan heykeller

Topal, Apollon'un müzikte harmoniyi

ise İzmir Arkeoloji Müzesinde ilk kez ziyarete

sağladığı gibi toplumun uyum ve barışını

açıldı.

da sağladığına inanıldığını ifade ederek,

"Göremediklerinizi Göreceksiniz" projesi

kentlerin kurucusu ve yasaların koruyucusu

kapsamında her ay eşsiz eserlerin

olarak görülen mitolojik karakterin antik

depolardan çıkarılarak sergilendiği müzenin

çağda büyük önem taşıdığını söyledi.

mayıs ayı konuğu "Apollon" heykelleri oldu.
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DARPHANE
MÜZESİ,
ZİYARETÇİLERİNİ
PARANIN
TARİHİ KEŞFİNE
ÇIKARIYOR
Darphane ve Damga Matbaası Genel
Müdürlüğü'nün Balmumcu'daki binası,
Darphane arşivlerinde yer alan paraların yanı
sıra çok sayıda madalya, nişan ve esere ev
sahipliği yapıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı
Darphane ve Damga Matbaası Genel
Müdürlüğü'nün Balmumcu'daki binası,
arşivdeki paraların yanında madalya ve
nişanlarında olduğu eserleri bünyesinde
barındırıyor.
Darphane Müzesi koleksiyonuna ve
ziyaretçilerin görebileceği eserlere ilişkin
açıklama yapan Kıymetler Muhafızlığı
Amiri Yaşar Çukur, Antik Yunan'dan Orta
Çağ Avrupası'na, Osmanlı Döneminden
Cumhuriyet'e, yaklaşık 13 bin eserin müzede
olduğunu söyledi.
Çok kıymetli para, madalya ve nişanların
müzede bulunduğunu söyleyen Çukur,
"Koleksiyonumuzda çok önemli parçalar
var. Lidyalıların ilk parasından Fatih Sultan
Mehmet'in, altın sultani parasına, Artuklu
paralarından resimli paralara, Selçuklu
paralarına kadar çeşitli paralar mevcut" dedi.
Çukur, Darphane'nin ürettiği bütün paraların
arşivde muhafaza edildiğini ve kanunlar
gereği her paradan ikişer adetin arşive
alındığını söyledi.
Darphane Kelimesi 900 Yıldır Kullanılıyor
Randevu alan herkesin müzeyi ziyaret
edebileceğini aktaran Çukur, "Darphane

yaklaşık 555 yıldan beri resmi olarak var.
Ancak bu topraklarda 900 yıldır Darphane
kelimesi kullanılıyor" diye konuştu.
Çukur, müzede dünyada tek örneği olan
eserlerin de yer aldığına vurgu yaparak, tek
olan eserlere paha biçilemediğini de belirtti.
360 Kilogram Altına Eş Değer 50 Bin
Liralık Banknot Müzede
Darphane Müzesi'nde 1916'da basılan ve o
dönemde 360 kilogram altına eş değer, 50
bin liralık banknotun da yer aldığını belirten
Çukur, "Darphane Müzesi 3 bölümden
oluşuyor. İlk bölümde nişanlar, ikinci
bölümde paralar, üçüncü bölümde ise
madalya ve madalyonlarımız var" şeklinde
konuştu.
Çukur, dünyada kadınlara resmi olarak
hediye edilen ilk nişanların 'Şevkat Nişanı'
adıyla anıldığını ve müzede görülebileceği
dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Koleksiyonumuzdaki en güzel paralardan
biri, ilk İslam parası. Bu parada Allah'ın
birliğini gösteren İhlas Suresi var. Paralar
her zaman alışveriş için kullanılmıyordu.
Mesela 'Ağlayan Kadınlar' parası, Selahaddin
Eyyubi öldüğü zaman üzülen, Mardin'deki
Artuklular’dan 4 kadını ağlar biçimde
resmetmiştir. Abdülmecid döneminde
bir dönem metal sıkıntısı çekilmiş.
Paralar küçülmüş ve pul kıvamına gelmiş.
Paranın pul olma deyimi de bu paralardan
gelmektedir."
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20. YÜZYILIN
EN PAHALI
SANAT ESERİ:
SHOT SAGE
BLUE MARILYN
TABLOSU
195 MİLYON
DOLARA
SATILDI
Dünya sinemasının en önemli yıldızlarından

eseri oldu. Müzayede yoluyla satılan eserler

Marilyn Monroe portresi, 195 milyon dolara

arasında da "tüm zamanların en pahalı ikinci

satıldı. "Shot Sage Blue Marilyn'' adlı portre,

eseri" olarak kayda geçti.

geçen yüzyılın en pahalı sanat eseri oldu.
"Shot Sage Blue Marilyn'' Pop art sanat
akımının öncüsü Amerikalı ressam Andy
Warhol tarafından, Marilyn Monroe'nun
ölümünden iki yıl sonra, 1963 yılında yapıldı.
Sanatçı tabloyu yaparken, Monroe'nun
1953 yılında "Niagara" filminin tanıtımı için
çektirdiği bir fotoğrafı esas aldı.
Portre, New York'ta Christie's müzayede
evinde açık artırmaya sunuldu. Eser 170 milyon
dolardan alıcı buldu. Vergiler ve masraflarla
birlikte alıcıya maliyeti 195 milyon dolara çıktı.
Portre "20'nci yüzyılda yapılan eserler"
arasında en yüksek fiyata alıcı bulan Amerikan
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Tüm zamanların ikinci en pahalı sanat eseri
Alıcının, sanat galerileri zinciri sahibi Larry
Gagosian olduğu duyuruldu.
Dünyanın en pahalı eseri, halen Rönesans
döneminin ünlü İtalyan ressamı Leonardo
da Vinci'nin Hazreti İsa'yı resmettiği "Salvator
Mundi" adlı tablosu. Tablonun son satış değeri
450 milyon dolar olmuştu.

İŞARET
DİLİ ŞİİRLE
BULUŞUYOR
İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı
kürsüsünden Dr. Ekin Öyken ve sanatçı
Levent Beşkardeş’in girişimi olan “Şiir ve
İşaret” projesiyle, genç sanatçılar işaret dili
şiiriyle buluşacak.
İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı
kürsüsünden Dr. Ekin Öyken ve sanatçı
Levent Beşkardeş’in girişimi olan “Şiir ve
İşaret” projesiyle, genç sanatçılar işaret dili
şiiriyle buluşacak. Proje, şiirin yalnızca sese
dayalı bir sanat formu olmadığına dikkat
çekmeyi ve sağır gençleri şiire, işiten gençleri
de şiirin görsel yönüne yakınlaştırmayı
amaçlıyor.
11 Haziran’da İstanbul Üniversitesi’nde
başlayacak olan atölyeye 15 sağır, 10 işiten
genç katılacak. Atölye süreci Ramin Matin
yönetmenliğinde bir belgesel filme de konu
olacak. Atölye için başvurular 24 Mayıs’a
kadar poesi.istanbul.edu.tr adresinden
yapılabilecek. Projenin finali ise 6-8 Ağustos’ta
gerçekleşecek.
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MUKADDİME
ÇEVİRİLERİNE
YENİ BÖLÜM

“Umranın Dünyanın Bir Parçasından
Öbürüne Yer Değiştirmesi” başlıklı bölümde
Haldun’un bazı Avrupa ve Türk milletlerinin
gelişmesi hakkındaki görüşleri yer alıyor.
O görüşlerden Türklerle ilgili olan kısım
şöyle: “Bütün bu bölgelerdeki devletler,
umranlarının zayıflaması yüzünden, eski
güç ve kudretlerinin açık ve net bir şekilde

İbn Haldun’un kaleme aldığı

çöktüğünü gördüler. Kuzey ülkelerine

“Mukaddime”nin çevrilmeyen bir bölümü

gelince, bazı Frenk ve Türk milletlerinde

ortaya çıkarıldı. İbn Haldun ve Mukaddime

olduğu gibi, onların umranlarının geliştiğini

uzmanı Faslı Prof. Abdüsselam Şeddadi’nin

ve devletlerinin de güçlü olduğunu

Mukaddime’nin el yazma nüshaları üzerinde

öğrendik.”

çalışırken karşılaştığı bölüm, İbn Haldun’un
gelecekle ilgili öngörülerini ortaya koyuyor.
İbn Haldun’un kaleme aldığı
“Mukaddime”nin çevrilmeyen bir bölümü
ortaya çıkarıldı. İbn Haldun ve Mukaddime
uzmanı Faslı Prof. Abdüsselam Şeddadi’nin
Mukaddime’nin el yazma nüshaları üzerinde
çalışırken karşılaştığı bölüm, İbn Haldun’un
gelecekle ilgili öngörülerini ortaya koyuyor.

İslam’ı Türkler Şahlandıracak
Ortaya çıkan bölüme ilişkin açıklamada
bulunan Cemal Aydın, Timaş Yayınları’ndan
çıkan Mukaddime’yi “Mukaddime/Evrensel
Tarihe ve Toplum Bilimlerine Giriş” adıyla
yeniden tercüme ettiğini ve söz konusu
bölümün de kendi yaptığı çeviride yer
aldığını belirterek, Türkçe ve diğer çevirilerde
yer almayan bu çarpıcı bölümü Abdüsselam

Eksik bölüm, Arapça ve Türkçe çevirisi

Şeddadi’nin araştırmalarına borçlu

yapılan Mukaddime’lerde yer almıyor.

olduğumuzu söyledi.
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ABD’DEKİ
SERGİDE TÜRK
EL SANATI
ÖRNEKLERİ
ZİYARETÇİLERLE
BULUŞTU

de yer aldığı Türk el işi örnekleri Türk ve yabancı
ziyaretçilerle buluştu.
İlk defa düzenlenen sergide, Anadolu el sanatlarının
örnekleri ziyaretçilere tanıtılırken; kaftan, bindallı,
şalvar ve cepkenler de dernek üyesi Nükhet Uygur
tarafından organize edilen defilede yerini aldı.
Misafir sanatçı olarak sergide yer alan Ebru
sanatçısı Atilla Can’ın oluşturduğu birbirinden renkli
Ebru örnekleri katılımcılardan büyük ilgi gördü.
Dernek üyelerinden Gülendam Ece Hürmeydan taş
basma sanatı ile Türk desenlerini tanıtırken, Ayfer
Apay da aynı desenleri kına için kullandı.
Ayrıca programda, Türk ve Amerikalı tekstil ve

ABD'de Güney Kaliforniya Türk Amerikan

tarih uzmanları da Türk el sanatlarının tarihçesini,

Derneği'ne bağlı Atatürk Kültür Merkezi

Anadolu tarihi eserleri üzerindeki motif ve simgeleri

tarafından, Los Angeles şehrinde uzun yıllardır

de sunumlarıyla katılımcılara tanıttı.

bölgede yaşayan Türk kadınlarının çeyizlerinin

Serginin, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Vega

de yer aldığı 'Yadigar' adı verilen Türk el sanatları

Sankur’un, Anneler Günü’nde el işi sanatıyla

sergisi düzenlendi.

uğraşan ve yaptıkları işlere hikayelerini dokuyan

ABD’nin Los Angeles şehrinde bulunan Santa

kadınları anma fikri ile ortaya çıktığı ve Nalan

Monica’da 7 Mayıs’ta düzenlenen Yadigar

Kumlalı Atahan ve Gülendam Ece Hürmeydan’ın

(Memento) isimli sergide, uzun yıllardır bölgede

emekleriyle hayata geçirildiği belirtildi.

yaşayan bazı Türk kadınlarının çeyizlerinin
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Vizyondaki
Filmler

CESUR BALIK
SİHİRLİ DÜNYADA

SİVASLIYIH
GARDAŞ

TOP GUN:
MAVERICK

Yönetmen:
Vasiliy Rovenskiy

Yönetmen:
Gökhan Keskin

Yönetmen:
Joseph Kosinski

Tür:
Animasyon

Oyuncular:
Ali Sürmeli, Metin
Yıldırım, Halil Ergün

Oyuncular:
Tom Cruise, Miles Teller,
Jennifer Connelly

Tür:
Komedi

Tür:
Aksiyon

Vizyon Tarihi:
20.05.2022

Vizyon Tarihi:
27.05.2022

Vizyon Tarihi:
19.05.2022
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HOPPER VE
ÇILGIN ÇETESİ:
BÜYÜK MACERA

DİJİTAL
ESARET
Yönetmen:
Emre Kavuk

Yönetmen:
Benjamin Mousquet,
Ben Stassen

Oyuncular:
Rasim Öztekin,
Özgün Çoban,
Kaan Sevi

Tür:
Animasyon
Vizyon Tarihi:
27.05.2022

Tür:
Komedi
Vizyon Tarihi:
27.05.2022

MASUMLAR
Yönetmen:
Eskil Vogt
Oyuncular:
Rakel Lenora Fløttum, Alva
Brynsmo Ramstad, Mina
Yasmin Bremseth Asheim
Tür:
Gerilim
Vizyon Tarihi:
10.06.2022

JURASSIC
WORLD:
HÂKİMİYET

ELVIS

Yönetmen:
Colin Trevorrow

Oyuncular:
Austin Butler, Tom
Hanks, Olivia DeJonge

Oyuncular:
Sam Neill, Bryce Dallas
Howard, Chris Pratt
Tür:
Aksiyon

Yönetmen:
Baz Luhrmann

Tür:
Biyografi
Vizyon Tarihi:
24.06.2022

Vizyon Tarihi:
10.06.2022
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Tarihte Bu Ay

Haziran

1 Haziran 1911: Türk Hava Kuvvetleri’nin kuruluş günü.
1 Haziran 1453: Ayasofya’da ilk Cuma Namazının kılınışı
4 Haziran 1989: Pekin'de Tiananmen Meydanı'ndaki büyük gösteriye asker
müdahale etti, 2 bin civarında öğrenci öldü.
8 Haziran 2004: Venüs, Güneş'in önünden 122 yıl sonra ilk defa geçti. 2. geçiş
6 Haziran 2012’de oldu. Bir sonraki geçiş ise 11 Aralık 2117’de gerçekleşecek.
8 Haziran 632: Peygamber Efendimiz (SAV)’in Âhirete İrtihâli.
11 Haziran 1955: Tarihin en trajik motor sporları kazası olan 1955 Le Mans
faciası meydana geldi, 83 kişi öldü, 120'den fazla kişi yaralandı.
14 Haziran 1839: Jandarma teşkilatı kuruldu.
15 Haziran 1215: Magna Carta Libertatum (Büyük Özgürlük Fermanı)
imzalandı. Bu belge ile kral, ilk kez yetkilerini kısıtlamış ve halka bazı hak
ve özgürlükler tanımıştır. Günümüzdeki anayasal düzene ulaşana kadar
yaşanılan tarihi sürecin en önemli basamaklarından biri olarak kabul
edilmektedir.
17 Haziran 2015: 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel (91) hayatını kaybetti.
Demirel Isparta'da toprağa verildi.
21 Haziran 1934: Soyadı Kanunu yürürlüğe girdi. Mustafa Kemal Paşa'ya,
TBMM tarafından “Atatürk” soyadı verildi.
23 Haziran 1939: Hatay'ın anavatana katılmasına ilişkin antlaşma Ankara'da
imzalandı.
29 Haziran 2002: Türk Milli Takımı, Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 3-2
yenerek üçüncü oldu.
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