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“Bütün bunların üstüne
Hepsinin üstüne
sevda sözleri söylemeliyim
Vatanım milletim tüm insanlar kardeşlerim”
Erdem BAYAZIT-Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair

Yeniden merhaba,
Yine zaman aktı. Lalelerin, erguvanların içinden geçerek; yeni bir döneme, yeni bir zamana daha ulaştık nihayet.
Hepimiz, bu kutlu şehir İstanbul için çalışıp çabalıyoruz. Yeni dönemin şehrimize, hayatımıza ve yüreğimize
güzellikler ve bereketler getirmesini canı gönülden diliyoruz.

Gelelim bültenimizin yeni sayısına;
38. sayımızda, Edirnekapı Evde Sağlık Birimine konuk olduk ve bir günlerinin nasıl geçtiğini anlamaya çalıştık.
Duygusal yönü ağır basan bu sohbeti, sizlerin de beğeneceğinizi umuyoruz. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen,
5. Dergi Günleri Fuarı’nda en iyi kapak tasarımı dalında ödül kazanan Hendese Dergisi, medeniyetimizin
yeniden inşası konusunda hassasiyetleri olan bir dergi. Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü’nde görevli Fatih
Kafalı ile de Hendese Dergisi’ni konuştuk. Kadın Koordinasyon Merkezi’nden Fatma Çağdaş Börekçi, uzun
yıllardır edebiyatla ilgilenen son yıllarda da çocuk kitaplarıyla adından sıkça söz ettiren bir yazarımız. Fatma
Hanım ile yazma serüvenini ve o çok sevilen kitaplarını konuştuk. Lezzetli yemekleri ile artık bir marka haline
gelen Sosyal Tesislerimiz, geçtiğimiz günlerde yeni bir başarıya daha imza attı. Dünya Aşçılar Birliği (WACS) ile
Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından düzenlenen 12. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali’nde,
madalya alan Muhsin Akkuş ve Mehmet Emin Ceneran ile yemek kültürü üzerine sohbet ettik. Zeytinburnu
Tıbbi Bitkiler Bahçesi, şehrin hızından, dağdasından bunalanların kolaylıkla ulaşabilecekleri bir bahçe. Bu
sayımızda, Tıbbi Bitkiler Bahçesi’ni tanıtıyoruz. Geçtiğimiz günlerde, “Fetvanın Gücü - İki Padişahı Tahtından
İndiren Şeyhülislam Hasan Hayrullah Efendi” isimli kitabı yayımlanan İbrahim Akkurt, bu sayımıza Fetih Ruhu
isimli yazısıyla destek verdi. Eğitim Müdürlüğü’nde görevli olan İbrahim Akkurt, yazısında Fetih kavramını farklı
yönlerle ele alıyor. Spor sayfamızda, son günlerde popülerliği artmış, bir tür doğa ile mücadele sporu olan Off
Road yarışlarına yer verdik. Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden Yasemin Koç, geçen sene yarıştığı Rize Off-Road
izlenimlerini bizler için kâğıda döktü.

Daha güzel sayılarda buluşmak dileğiyle…
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Beyaz Masa’ya Başvuru Yolları
Beyaz Masa’ya başvuru kanalları giderek artmakta ve
çözüme ulaşmak kolaylaşmaktadır.

1530 SMS Hattı,
Mobil Uygulama
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Ramazan

ORUCUN 24 SAATİ
Sezai Karakoç

Sonra iş dönüşü ve ikindi gelir. Ruhun saf yaşayışına hazır ev.
İkindiden güneşin battığı âna kadar, sûreler, ayetler halinde, ilâhi
kelimeler, evi alır yıkar, yeni bir dekorla donatır ve insanın içini
bir feza yolculuğuna hazırlıyormuş gibi, ilahi bir yakıtla doldurur.
Kur’an sesi, yavaş yavaş, evin odalarında güneşin pencereden giren
eğik ışıklarından âhiretin ve cennet saraylarının bir maketini gözler
önüne serer. Ölenler, ölen büyükanneler, büyükbabalar, atalar,
hepsi hazırdır orda…

Orucun dört mevsimi ve 24 saati vardır.
Ramazan, bahara gelir; açlıkla eşyanın ruhuna ve ötesine, varlığının
sebebine çevrilmiş olan insan, leylâk kokuları, portakal çiçeklerinin
buğusu ve gül, lâle, ağaç ve yabanî bitki çiçeklerinin rengiyle
mest, bir nevi mutlakın şiiri, bir gerçeklik lirizmi içinde yaşar.
İlkbaharda renk, su sesi, kuş uçuşu ve gül kokusuyla, tabiat, içine
girdiği değişimde oruçlunun içini saf duygularla, zengin figürlerle
donatır. Oruçlunun, topraktan kopmasına engel olur. İlkin onu iç
yolculuğundan alıkoymak ister; fakat, o, bu igvaya aldanmazsa,
bu sefer, onun arkasına takılır gibi orkestra zenginliğiyle idrâkine
yardımcı olur. Bahar, oruçlu için, menekşeden vişneye kadar mor
rengi, bayıltıcı kokusu ve mayhoş tadıyla, toprakla gök arasında,
yeni bir sentez sebebidir.

Sonra güneş batar ve bir top patlar. Evin bütün görünüşü ve havası
değişmiştir. Aile, ebedî bir tablo gibi sofranın başındadır. Sofrada
dünya nimetleri, her günkü nimetler değildir sanki. Sanki, onlara
ebedîlik mayası karışmıştır. Sofra, sanki bir “maide sofrası”dır.
Gökten inmiş bir sofra…

Yatsı namazı ve teravih. Gündüz, oruçlu, ramazanı tek olarak
yaşamıştır. Ama şimdi, islâm topluluğuyla birlikte bir bütün
olarak yaşıyor. Müslümandan müslümana atlayan, birini öbürüne
bağlayan, birbirlerini birbirlerinde bulduran, birinde hepsini yaşatan
bir “Ramazan Ruhu” dur artık hükmeden insanlara…

Ramazan, yaza gelirse, sıcaklık ve susuzluk, sonbaharda tabiatın
geçici ölümü, kışın, kar ve soğuğun tabiat ve eşyayı tek tesirli bir
idrâka indirişi, insanda oruca şöyle ve böyle bir fark ilâve eder;
böylece, yaşını başını almış bir müslümanda, geçmiş her yılın
ramazanı, birbirine karıştırılmıyacak şekilde farklıdır. Her ramazanın
ayrı bir rengi, ayrı bir kokusu, ayrı bir biçimi vardır. Her biri kökte
ve temelde ayni olsa da, her yılın ramazanı, mevsimlerin boyasına
batıp çıka, hafızada ayrı bir fenomen değeriyle yaşar.

Gece gelir arkasından. Müslüman, Ramazanı uykusunda da yaşar.
Rüya, Ramazanın uykuya serptiği ruh huzurunun levhalarıyla
donanır yer yer.

Bir de, bir günün oruç bakımından kesitini alalım; zaman, içimizde,
kalp çarpması gibi yürür… İftara doğru yavaşlar, akşam birden
hızlanır. Sabah, oruç günü, öbür günler gibi başlar; gittikçe değişir,
farklılaşır.

Derken bir davul sesi, bir top güllesi, hattâ topun sesinden önce
şimşeksi ışığı koparır sizi uykunuzdan; bu da olmadı mı, şefkatli bir
anne sesi, bir şiirin tekrar eden motifi gibi, hayallerinizin arasından
dolaşa dolaşa, şuurunuzun en kritik noktasını bulmak için yol açar
kendi kendine.

İlkin çay ve sigaranın, dedikodu ve geçici konular üzerinde
konuşmanın reddi başlar. Sonra, kocaman bi öğle, boş, boş
bir öğle ele geçer ki, bunu Anadolu vilâyetlerinde ulu camiye,
İstanbul’da da Süleymaniye’ye ayırabilirsiniz. Ya da, Sultanahmet’e,
Yenicami’ye. Cami ile artık öteye girmiş; mutlaka şartlanmışsınızdır.
Sonra, sırtınızda, benek benek öteki dünya çizgileri, günlük işlerin
içine dalarsınız. İnsanlar, insanlar.. Her işinizde, sizinle insanların
elleri arasına, daima bir çiçek girer; o, ramazandır.

Ve, yeni kesilmiş bir karpuzun rengi kadar canlı siz sahur yemekleri!
Ve sonra ağaran gök. Ürperen, Mutlak’ın birliğini, peygamberliğini,
peygamberin peygamberliğini ve insanın ulvî vazifesini ilân eden
Sabah Ezanı. Ve şafak. Yekpare bir gümüş levhası gök. Ve bir dağın
ucundan alnını gösteren güneş ve şehre umut taşıyan genç ışıklar
ve ışıkların zaferi…

Samanyolu’nda Ziyafet
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Bir Günün Hikayesi

Edirnekapı Evde Sağlık ekibi, 83 kişiden oluşuyor. Hizmet verdikleri hasta
sayısı ise 1250.

Ağır bir hastalık geçiriyorsunuz ve sürekli
tedavi olmanız gerekiyor. Fakat hastanede
de yatmıyorsunuz. Her gün evinizden kalkıp,
o hasta halinizle hastaneye gidip geldiğinizi
düşünmeye çalışın bir! Ya da, daha da kötüsü
felçlisiniz ve bu halde yakınlarınızın sizi doktora
götürebilmek için kara kara düşündüğünü hayal
etmeye çalışın. Bu manzarayı hayal etmek bile
son derece kötü ve sıkıntılı, öyle değil mi? İşte,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, on iki sene evvel
hastaların, evlerinde tedavilerinin yapılması için
bir adım attı ve böylelikle Evde Sağlık birimi
doğdu.

ONLAR
EVLERE SAĞLIK
GÖTÜRÜYORLAR

İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Hizmetleri Daire
Başkanlığı’na bağlı Evde Sağlık Birimi, hastaların
evlerinden çıkmadan, sağlık hizmeti almalarını
sağlamak için kurulmuş,
ilk kurum aynı
zamanda. Şu anda, İstanbul’da üç ayrı merkezde
Edirnekapı, Küçükçekmece ve Üsküdar’da
hizmet veren birimin, Edirnekapı şubesini
geçtiğimiz günlerde ziyaret ettik. Her gün, ev ev
dolaşarak hastalara şifa dağıtan arkadaşlarımızla
görüştük.
Onlar, her gün yeni bir hikâyeyle başlıyorlar güne.
Yorucu ve ağır bir işleri var ama aldıkları dualarla
zorlukların altından kalktıklarını söylüyorlar.
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gitmesek

onlar

hastalarını

hastaneye

götürmek

zorunda

kalacaklardı. Özellikle yatalak durumdaki hastaların, hastaneye
götürülmesi getirilmesi gerçekten de çok zor işler. İşte eve
giriyoruz, hastanın kanaması varsa pansumanını yapıyoruz; işlerini
görüyoruz. İşimiz bittikten sonra da duamızı alıp çıkıyoruz.
Şeyma SAĞLAM: Biz hastaların evine gittiğimizde, o insanların
çaresizliklerini de anlamış oluyoruz. Hastanede, hastanın her
halini bilemiyorsunuz. Ama evine gidince hastanın çaresizliğini
de görüyorsun; nasıl bir hayat yaşadığını da anlıyorsun. Muhtaç
olduğunu görüyorsun yani. İşte, o zaman daha da çok etkileniyor
insan. Hani normalde dua ederken hep bir şeyler isteriz ya, şuyum
da olsun buyum da olsun deriz ya… Kimsenin aklına pek sağlık
sıhhat gelmez ama. Açıkçası, benimde Evde Sağlık’da çalışmaya
başlayana kadar sağlık için dua etmek hiç aklıma gelmezdi.
Sağlık bir yana, yaşlılığı da düşünüyorsun burada. Çünkü bizim
hastalarımızın %80’i yaşlı hasta.
Kübra DORUK: Gerçekten her gün öyle şeyler görüyoruz ki, o
yüzden de acaba benim sonum olacak diye, hep düşünüyorum.
Bu, ben ne olacağım sorusu çok önemli. Hastaların o ev halini
görünce her şeyi çok daha iyi anlıyorsunuz zaten.
Eylem LEVENTOĞLU: Mesela, ben daha evvel yeni doğan yoğun
bakımında çalışıyordum. Hiç insanlarla bu kadar yakın olmamıştım.
Evde bakıma ilk başladığım zamanlarda çok garipsemiştim her şeyi.
Nasıl yaparım, nasıl olacak diye çok korkup tedirgin olmuştum.
Fakat üç-beş gün geçtikten sonra, akşamları hastaların hikâyesini
Semra Katıtaş ve Umut Köse

anlatıp evde ağladığımı biliyorum. Gördüklerimiz bize de ders
oluyor doğrusu. Her evden, bir ders çıkartıyoruz kendimize.

Öncelikle, Edirnekapı Evde Sağlık Birimini tanıyarak
başlayalım mı sohbetimize? Neler yapar Evde Sağlık
Birimi?

Sağlık hizmetini, hastanede değil de evde veriyor
olmanın farklı yanları nelerdir?

Semra KATITAŞ: Evde Sağlık Birimi’nin üç tane merkezi var.

Şeyma SAĞLAM: Evet, bizim çalışma şartlarımız farklı. Mesela,

Edirnekapı, Küçükçekmece ve Üsküdar. En geniş merkez burası,

sedyede yatan hastaya müdahale etmek kolaydır ancak evde hele

yani Edirnekapı. Biz 17 ilçeye bakıyoruz. Edirnekapı birimi olarak,

de yatağı da olmayıp, yerde yatan hastanın tedavisi bayağı bir güç

şu anda 1250 hastamız var bizim. Bunun içinde fizik tedavi alanlar,

olabiliyor. Yere eğiliyorsun ve öyle çalışıyorsun. Bu şekilde, bir saat

yara bakımı yapılanlar ayrıca temizlik ve nakil ambulans hizmeti

boyunca pansuman yaptığımız oluyor. O kadar değişik ortamlarda

verdiğimiz hastalar da bulunuyor.

bulunuyorsunuz

ki;

bizim

durumumuzu

ancak

yaşayanlar

anlayabilir. Hastaların, rahatsızlıklarından dolayı yaşadıkları bazı

Evde Sağlık biriminde çalışmayı tarif eder misiniz
bize? Nasıl duygular içersinde çalışıyorsunuz?

durumlar oluyor. Hasta bize karşı mahcup hissediyor kendisini.
Biz hem anlamamış gibi yapıyoruz hem de hastayı rahatlatmaya
çalışıyoruz. Eğer o hastanın kimsesi yoksa hastanın temizliğini de

Umut KÖSE: Ben, on dört senedir sağlık sektörünün içersindeyim,

biz yapıyoruz. Şimdi, üstüne para da alsa kimse gidip de bir hastayı

burada da üç yıldır görev yapıyorum. Uzun bir zaman, hastanelerde

temizlemez. O yüzden de, bizim işimizi vicdanı olmayan kimse

görev yaptım. Bir kere, burada kesinlikle ticari kaygı duyulmuyor.

yapamaz.

Tamamen, hayır amaçlı bir hizmet. Ticari kaygı yok, maddi çıkar
yok. Bu birimde çalışmanın en büyük kazancı, bizler burada çok

Hatice ALTUNTAŞ: Bir de,

dua alıyoruz hastalardan. Öncelikle biz, hastanın evine gittiğimiz

durumu kötü olduğu için bizden çekiniyorlar. Evlerinin durumundan

için hasta, bizi güler yüzle karşılıyor. Ne güzel ya, evimize kadar

da utanıyorlar. Fakat biz bunu onlara hissettirmediğimiz zaman o

gelmişler diyor. Hasta yakınları da rahatlıyor. Çünkü biz evlerine

kadar çok mutlu oluyorlar ki; mesela başkası olsa etrafa şöyle bir
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hastalarımızın çoğunun ekonomik

Bir Günün Hikayesi
ve sevdim. Şimdi santralde görev yapıyorum ama telefonlara
bakarken bile ben o duyguyu hissedebiliyorum.

Sizce bu mesleği yapacak kişilerde, hangi özelliklerin
olması gerekir?
Hatice ALTUNTAŞ: Açıkçası, herkes bu işi yapamaz.
Öncelikle soğukkanlı olması gerekir. Sağlıklı bir bünyesinin
olması lazım. Her gün, merdiven inip çıkacak çünkü!
Önyargılı da olmaması gerekir. Hasta psikolojisini de iyi
bilmeli. Çünkü hastaların, saati saatine uymayabiliyor.
Hastalık anındaki haliyle, kimseyi yargılamamak lazım.
Bazen, hasta yakınlarının psikolojisi de çok kötü olabiliyor.

Başka kurumlarda da çalışmışsınız, İBB Evde Sağlıkta
göreve başladıktan sonra hayatınızda, kişiliğinizde
bir değişiklik oldu mu?
Kübra DORUK: Biz, Hatice’yle beraber bebekten geldik.
O zamanlarda, bebeklere bakıyorduk, şimdi de erişkin
bebeklere bakıyoruz biz. Bizim için fazla da bir şey
değişmedi aslında. Bebekler de konuşamıyorlardı bizimle,
şimdiki hastalarımızın çoğunluğu yatalak olduğu için onlar
da bizimle doğru düzgün konuşamıyorlar.
Şeyma KATITAŞ: Burada, en çok şükretmeyi öğreniyoruz
biz. Dert edindiğimiz şeylerin ne kadar da ufak tefek şeyler
olduğunu anlıyoruz böylece. İnsanlar, ne kadar ağır sıkıntılar
yaşıyor bunu görüyor ve halimize şükrediyoruz hep. Onları
gördükçe, kendi dertlerimizi unutuyoruz biz mesela.

Şeyma Sağlam ve Eylem Leventoğlu

bakar; bazen insanın oturamayacağı ortamlar da olabiliyor çünkü.
Ama biz, yine de oturuyoruz.

Umut KÖSE: Hastalarımızın çoğunluğu, maddi olarak zor
durumdaki ailelerden oluşuyor. Onları gördükçe hep ne
kadar iyi durumda olduğumu fark ediyorum ben de. Bir de
hastalar bize karşı kendilerini borçluymuş gibi hissediyorlar.
Evde hizmet veriyoruz ya! Bir de para da almadığımız için,
bizim karşımızda mahcup hissediyorlar kendilerini.

Eylem LEVENTOĞLU: Bizim, hastalarımızla olan ilişkimiz çok
başka.

Hastane ortamına hiç benzemez. Bazen yeri geliyor,

hasta yakınına moral verdiğimiz bile oluyor. Geçtiğimiz yıllarda
bir hastam vefat etmişti. Yaraları çok olan bir hastamdı. Onun
vefatından çok etkilenmiştim. İlk hastamdı da… Tabii hasta,
kendinde değildi, tamamen cihaza bağlıydı. Yaralarının durumu

Hatice ALTUNTAŞ: Ben aileme çok düşkünümdür, ancak
çok da sinirliyim. Ablamla da küçüklükten beri çok tartışırım
ederim. Bir şekilde hepimiz ölüme inanıyoruz. Ama
hastaların o halini görünce, işin ciddiyetini daha da çok fark
ediyoruz. O yüzden, ne kadar sinirlensem de bu işin ucunda
ölüm var; hiçbir şey için kavga etmeye değmez diyorum.

iyiye gidiyordu aslında. Ancak iki gün sonra, o hastam solunum
tıkanmasından dolayı vefat etti. Ben haberi aldığımda, tutamadım
kendimi ve ağlamaya başladım. Vefat olduğunda, hasta yakınları
bizi arayıp haber verir. Kızıyla o kadar sohbet ettik, aramızda bir
yakınlık oluştu diye ben de kızını başsağlığı için aramak istedim.
Kadıncağız, telefonu açar açmaz bana dedi ki “Hemşire hanım,
kusura bakmayın vefatı ben merkeze bildirmiştim. Bunun üzerine

Neden sağlıkçı oldunuz?

ben de dedim ki “Ben, sizi başsağlığı için aramıştım” bu sözüm

Umut KÖSE: Benim, baba mesleğim. O yüzden bende
daha farklı bir yeri var, işimin.

üzerine, onlar o kadar memnun oldular ki; sonra “Hakkınızı helal
edin” dediler bana. İnsan, bu sözü duyunca gerçekten de yaptığı
iyiliği hissediyor. O “hakkını helal et” sözü çok dokunmuştu o

Hatice ALTUNTAŞ: Dayımın kızı hemşireydi. Küçükken,
hep onun kıyafetlerini giyermişim, taaa küçük yaşlarda ben

zamanlarda bana. Ben, işte ilk o zaman bu işin değerini anladım
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hemşire olacağım dermişim. Sonunda da oldum işte!
Kübra DORUK: Benim de, neredeyse bütün akrabalarım
sağlık memuru ve hemşiredir.
Eylem LEVENTOĞLU: Ben okurken, hiç sevmezdim hemşireliği.
Hatta nefret bile ediyordum. Sonra yeni doğanda çalışmaya
başladım. Yeni doğanda, görev yaparken bu mesleği çok sevdim.
Yani, ben çalışırken sevdim mesleğimi. Sonra, evde bakıma geldim.
Buraya gelince, bu işin vebalinin çok fazla olduğunu anladım.
Hayrının da, çok fazla olduğunu gördüm.
Şeyma SAĞLAM: Ailemdeki ilk sağlıkçı benim. Çocukken de, hep
seteteskop, enjektör gibi oyuncaklarım varmış. Annem, çocukken
hep hemşire olacağım derdin; sonunda da oldun işte diyor.
Üniversitede de çok severek okudum bölümümü. Şu anda, çok
şükür ki hemşire olmuşum diyorum.
Kübra DORUK: Biz ablamla taçlarımızı, steteskopa benzetir,
kulaklarımıza takar; böyle doktorculuk oynardık. Siz anlayın işte
durumumu!
Semra KATITAŞ: Son tercihimdi, çok da isteyerek okumadım
açıkçası. Ancak şu anda yaptığım işi çok seviyorum. Uygulama
anlamında, hemşirelik bana çok uygun değil ama evde bakımda
olmayı seviyorum. Bir de evrak ve yazışma işlerinin bana daha
uygun olduğunu düşünüyorum
Hatice Altuntaş ve Kübra Doruk

Bir iş gününüz nasıl geçiyor?
Hatice ALTUNTAŞ: Sabah saat 8’de, işimizin başında oluyoruz. Bu

bana dedi ki “Ne yapayım, vefat ettiyse etti! Mallarından, bize

saatler, bizim hazırlık yaptığımız zamanlardır aynı zamanda. Sonra,

hiçbir şey vermedi. Bunu, daha önceden düşünecekti” Bu sözleri

günlük dosyalarımızı ayarlarız. Saat 9’da ise herkes merkezden

duyunca öyle bir kötü oldum ki. Düşünebiliyor musunuz, oğulları

ayrılmış olur. Günde 18 ila 20 arasında hastaya bakıyoruz.

babalarının cenazesini almaya dahi gelmediler.
Semra KATITAŞ: Biraz da güzel şeylerden bahsedelim. İlk yıllarda,

Unutamadığınız ilginç hikâyelerden konuşsak, biraz da?

yaşadığım bir olayı anlatayım ben de. Bizimle, aynı yaşlarda
Şeyma SAĞLAM: Fatih’te, şeker hastası bir amca vardı. Parmağındaki

bir hastaydı;

yarası için gidiyorduk. Dosyada bütün bilgileri vardı. İşte, beş oğlu

Hasta 4. kattan atlamış. Boynu dâhil, vücudunun hiçbir yerini

varmış. Fakat hiçbirisi bakmıyormuş filan. Komşusu ilgilenirdi,

oynatamıyordu. Aradan, bayağı bir zaman geçti. Birimimize çok

amcayla. Bir gün, baktım ki parmağı kurtlanmaya başlamış. Yarayı

hoş ve bakımlı birisi uğradı. Meğerse gelen o bizim fizik tedavi

bir açtım ki gördüklerime inanamadım. Parmağın içinde yüzlerce

yaptırdığımız hastamız değil miymiş? Tedaviden sonra sağlığına

kurt! Neyse,

kavuşmuş, psikolojisi düzelmiş, hayata yeniden bağlanmış.

amcayı acilen hastaneye gönderdik. Hastane de

yirmili yaşlarında filan yani. Bir intihar vakası!

Ve

temizleme yapmışlar ancak temizlenmemiş. Derken, ben tekrar

teşekkür etmek için bize ziyarete gelmiş. O hastamızı öyle görünce

kontrole gittim. Yan tarafta da inşaat vardı. İnşaat işçilerinden

o kadar sevindik ki…

birisi bana yardım etmek için geldi. Üstümüzde forma olduğu
için hemşire olduğumuz hemen anlaşılıyor. Hemşireye de herkes

Kübra DORUK: Benim de, yürümeye çalışan bir hastam var

yardım etmek istiyor zaten. İşte, o işçi anahtarı aldı, kapıyı açtı.

şimdi. Fizik tedavi alıyor. İnşallah, yakında yürüyecek. Onun da iyi

Derken bir baktık ki amca yüz üstü düşmüş ve oracıkta vefat

haberlerini almak için sabırsızlıkla bekliyorum.

etmiş. Amcayı, o halde görünce ben çok kötü oldum. Dosyasında

Sizlere işlerinizde kolaylıklar dileriz. Vakit ayırıp,
bizimle konuştuğunuz için de çok teşekkürler…

oğlunun telefonu vardı. Haber vermek için hemen oğlunu aradım.
“Babanız, vefat etti” dedim. Oğlunun hiç umurunda olmadı ve da
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FETİH RUHU
İbrahim AKKURT Eğitim Müdürlüğü

28 yıllık padişahlığı süresince 2 İmparatorluğu tarihten silmiş, 14

manasında ömrünü bu nimetleri verene şükür anlamında işlerle

devlet ve 200 şehir fethederek Fâtih ünvânını Hz. Peygamber’den

geçirmiştir. Osmanlı padişahlarından Sultan İkinci Mehmed, tüm

alan Sultan İkinci Mehmed, devletin sınırlarını 2.214.000 km2’ye

dünyaca bilinen ismiyle Fatih Sultan Mehmed bahsi geçen tarihi

genişletmişti ki, bu 3 Türkiye Cumhuriyeti demektir. Balistikteki

şahsiyetlerin başında gelmektedir. Birçok sultanın rüyasını süsleyen

keşifleri, Matematik ilmindeki dehası, dinî ilimlerde büyük bir âlim

İstanbul’un fatihi olmak, İslam Peygamberi Sevgili Peygamberimiz

olması, Arapça, Farsça, Yunanca, Sırpça, İtalyanca ve benzeri önemli

Hz.Muhammed’in(s.a.s.) müjdelediği komutan olabilmek nicesinin

dünya dillerinden birçoğuna vâkıf olması, onu Osmanlı tarihinin en

belki de en büyük arzusuydu. Fakat bu müjdenin öznesi olabilmek

büyük askeri, devlet adamı ve âlimi olduğunu, düşmana ve dosta

için ilim, irfan, tecrübe vs. sahibi olmak kısaca maddi ve manevi

söyletmiştir. Biz bu yazımızda Sultan Fatih’in fetihlerinden, askeri

donanım sahibi olmak gerekirdi. II. Mehmed, öyle bir evde dünyaya

ve idari başarılarından ziyade kendisinden önce 29 defa kuşatılıp

gelmişti ki içinde yaşayanların hiçbiri, hiçbir sabah namazını

alınamayan müjdelenmiş şehir İstanbul’un fethinin arka planına,

kazaya bırakmıyor, günün her saatinde kubbeleri Kur’an tilavetinin

fethi gerçekleştiren Fetih Ruhu’na temas etmeye çalışacağız.

insanı vecde getiren ilahi terennümüyle yıkanıyor; odalarında,
salonlarında, koridorlarında naatlar, münacatlar, ilahiler dolanıyor,

Tarih boyunca ismini tarih kitaplarına altın harflerle yazdıran birçok

küçükten büyüğe herkes hayrat düşünüyor, iyilik konuşuyor;

lider olmuştur. Bunlardan kimisi askeri başarılarıyla, kimisi izlemiş

adımlar sevap ve günah kavramlarının şuurunda atılıyordu. Bu

olduğu mahirâne politikalarıyla, kimisi de hoşgörüsü ve mütevaziliği

bağlamda Sultan İkinci Mehmed’i Fatih yapan çevreyi, atmosferi iyi

ile ön plana çıkmıştır. Bazı tarihi şahsiyetler de vardır ki tüm bu

bilmek iyi kavramak gerekmektedir.

meziyetleri şahsında toplamış ve bu meziyetleri verene şükür
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Bütün tarihimizde olduğu gibi büyük kahramanlıkların arkasında

odasının ışığını yanık olarak gördü. Merak etti ve yanına girdi:

o büyük kahramanları yetiştiren manevi büyüklerin asıl etkisi

“–Şehzâdem niye uyumadın?” dedi. O da: “–Hocam, mütâlaa

ve tesiri vardır. Her maddi iktidarın arkasında bir manevi iktidar

ediyordum..” karşılığını verdi. Hocası sordu:“–Hangi dersi mütâlaa

vardır. Nitekim Osmanlı Tarihinde, buna sıkça şahid olmaktayız.

ediyordun?” Mehmed cevap vermeyip sustu. Hocası çalıştığı

Osman Gazi’nin manevi iktidarı Şeyh Edebali Hz., Sultan Birinci

dersi merak edip O’nun masası üzerindeki yığınla evrâkı karıştırdı.

Ahmed Han’ın manevi iktidarı Üsküdarlı Aziz Mahmud Hüdayi

Hepsi İstanbul’un müstakbel fetih projeleri idi. O, fethin nasıl

Hz., Yıldırım Bayezid Han’ın manevi iktidarı Emir Sultan Hz.’dir.

gerçekleşebileceğini plânlıyordu. Bu durum karşısında hocası: “–

Bu misalleri rahatlıkla çoğaltabiliriz. Fakat belki de bu yönüyle

Bunlar nedir evlâdım?” deyince Şehzade Mehmed, içinde gizlediği

bakıldığında padişahlar içerisinde en şanslısı İstanbul’un fatihi

sırrı açıklamak zorunda kaldı. Hocasına: “–Hocam! Sır olarak

Fatih Sultan Mehmed Han’dır. Çünkü devrinde ilimde kutup olan

kalması şartıyla nicedir uykusuz kalıp da yaptığım çalışmaların ne

birçok âlim ve yol göstericisi olmuştur. Geleceğin fâtihi, babasının

olduğunu söyleyebilirim.” dedi. Hocasının mütebessim bir çehre

yönlendirmesiyle devrin en seçkin âlimlerinden ve en seçkin kılıç

ile başını salladığını görünce devam etti: “–Hocam! Bu iş nicedir

ustalarından ders almaya başlar. “İstanbul’un Manevi Fâtihi” olarak

içimi yakıp kavurmaktadır. Düşünüyorum ki, tâ sahâbe-i kirâmdan

anılan Akşemseddin’in yanı sıra Molla Gürani, Molla Hayreddin,

beri defalarca muhâsara edilen ve mübârek ashâbın kanları ile

Molla Zeyrek, İbnü Temcid, Molla Hüsrev, Vezir ve Hoca Yusuf

sulanmış bulunan şu Kostantiniyye şehri niçin fethedilemiyor?..

Sinan Paşa, Bursalı Vezir Ahmed Paşa, Çelebizade Abdülkadir Amidî,

O beldeyi fethetmenin yolu nedir? İşte bu yüzden uykularım

Molla Ayas, Molla Hasan Çelebi, Molla Siracüddin Paşa, Müderris

kaçıyor, sabahlara kadar plânlar yapıyorum…” Bu kavruk ifâdeleri

Ispartalı Abdülkadir Hamidî, Hocazade Müslihüddin Mustafa Efendi

dinleyen hocası, küçük Mehmed’i son derece takdîr etti. Ayrıca

de geleceğin fâtihine edebiyat, din ilimleri, fen ilimleri, askerlik

O’nun bu işi başarabilmesi için gerekli haslet, meziyet ve seviyeye

öğretmişler, onu her bakımdan mükemmel bir insan, cihangir bir

bir an evvel ulaşabilmesi yolunda da şu yön verici nasîhatte

padişah, kısacası bir “Fâtih” olarak yetiştirmek için ellerinden gelen

bulundu. “–Evlâdım! Bu büyük zafere nâil olmanı can ü gönülden

bütün gayreti göstermişlerdir.

arzu ederim. Lâkin ben, senin câhil bir Sultan olmanı değil, âlim,
ehl-i kalb ve firâset sahibi bir hükümdar olmanı isterim. Zaten

Geçmişten günümüze tarihsel süreçte başarı kazanan insanlar

Kostantiniyye şehrinin mutlakâ fethedileceğini kaç asır evvelden

hedeflerine kilitlenip, o iş ile yatıp kalkmakta ve adeta işinin delisi

âhir zaman Peygamberi Muhammed Mustafâ (s.a.v) Efendimiz:

olmaktaydı. Hazreti Peygamberin Mirac’a yükseldiği, Müslümanların

«Kostantiniyye elbette fethedilecektir! Onu fetheden kumandan

ilk kıblesi Mescid-i Aksa’nın ve Kudüs’ün haçlı işgali altında olmasını

ne güzel kumandan ve onu fetheden asker ne güzel askerdir!..»

hazmedemeyen, gözlerine uyku girmeyen Selahaddin Eyyubi

buyurarak bildirmişlerdir. Bu itibarla Hazret-i Peygamber (s.a.v)’in

proje hazırlayıp, güçlü bir irade ortaya koyarak Allah’ın yardımı ile

medh ederek müjdelediği o büyük şanlı fetih, mutlakâ ki âlim, âdil,

hedefine ulaşmıştı. Şehzade Mehmed de küçüklüğünden itibaren

dirâyetli ve daha birçok üstün meziyetlere sahip bir kumandan

İstanbul’un fethine dair kafa yormuş, gecesini gündüz eyleyerek

tarafından gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla senin, maddî ve mânevî

bu uğurda adeta deli-divane olmuştu. Bir defasında hocası Molla

her türlü eğitimini tekmîl ettikten sonra o büyük fethe seferber

Gürânî, Şehzâde Mehmed’in, vakit gece yarısı olduğu halde
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olman, rûhumun en büyük emelidir…” demiştir. Küçük Şehzâde,
hocasının gönlünden taşan bu samîmî nasîhatlerindeki nükteleri
kavrayarak, yıllar yılı bunlardan mânevî bir kuvvet aldı. Hedeflenen
dirâyet ve kemâlâta ulaşabilmek için gece gündüz gayret etti.
Nitekim çok erken yaşlarda “feth-i mübîn” ile zihnen son derece
meşgûl olup âdetâ bu mes’elede fânî olan Şehzâde, ilim yolundaki
gayretini de eksiltmeyerek kısa zamanda Arapça, Farsça, Latince,
Sırpça ve Yunanca’yı öğrendi.
Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz bir
Hadis-i Şeriflerinde “Kemâ tekûnû yüvellâ aleyküm – Nasılsanız
öyle yönetilirsiniz” buyurmaktadır. Fatih Sultan Mehmed Han
gibi bir dehaya sahip olan millette mutlaka necip, ihlaslı, ahlaki
meziyetlere haiz bir millet olmalıydı. Çünkü Fetih Ruhuna sahip
bir millete Cenab-ı Hakk böylesine kaliteli, bir idareci nasib ederdi.
Sultan Fatih’in İstanbul’un fethi öncesi Edirne Çarşısında yaşadığı
şu olay kendisini fethe biraz daha yaklaştırmıştı: Fatih Sultan
Mehmed, bir gün yiyecek maddelerinin kalitesini ve fiyatlarını
teftiş etmek maksadıyla, tebdil-i kıyafet ederek çarşıya çıktı. Bir
dükkana girdi. Selam verdikten sonra: ‘’-Bana yarım batman yağ,...
yarım batman bal ve yarım batman da peynir ver.’’ dedi. Bakkal,
yarım batman yağ tartıp parasını hesap ettikten sonra: ‘’-Ağam,
diğer istediklerinizi de karşı komşumdan alınız. Zira, hem onun
malı daha iyidir, hem de komşum daha siftah etmedi!’’ dedi.
Padişah ikinci dükkana varıp oradan da yarım batman bal alınca,
bu bakkal da ona: ‘’-Allah’a şükür olsun ağam, ben siftahımı ettim,
hem de çocuklarımın nafakasını çıkardım. Bundan sonrası kârdır.
Komşumsa daha siftah etmedi.’’ dedi. Esnafın bu kanaatkârlığını
iftiharla gören padişah: ‘’Bu milletteki bu âhlâki üstünlük ve
dürüstlük yok mu, ona dünyalar fethettirir.” diyerek kendisine
böyle bir millet nasip ettiği için Allah’a şükürler etmişti.
Yazımıza burada son verirken şu anlamlı söz ile sizlere veda etmek
istiyorum. “İlk önce kendini, sonra aileni, sonra çevreni feth et,
İstanbul arkandan gelir” Fetih ruhuna sahip bireyler olup yeni
fetihlere layık olabilmek ümidiyle…
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Bu derginin
bir derdi var!
Geçen sene, Sirkeci Tren Garı’ndaki Dergi Fuarı’nda
karşılaştık Hendese Dergisi ile. Önce kapağı, sonra
da ismi ilgimizi çekti. Elimize alıp baktığımızda ise
sadece tasarımıyla değil, içeriğiyle de farklı bir
dergiyle karşı karşıya olduğumuzu anladık. Hoş bir
sedası olan Hendese kelimesi, Arapça kökenli ve
Türkçede geometri manasına geliyor. Mühendis
kelimesinin kökeninde de hendese sözcüğü
var. Mühendis, “hendese” ile yani geometriyle
meşgul olan kimse demek. İşte Hendese dergisi
de, yazarlarının büyük bir kısmı mühendis ve
mimarlardan oluşan bir dergi. 2013 senesinin
ocak ayında yayın hayatına merhaba diyen
derginin editörlüğünü Fatih Kafalı üstlenmiş. Fatih
Kafalı içimizden birisi! Büyükşehir Ailesi’nin bir
üyesi yani. Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü’nde
şef olarak görev yapan Fatih Kafalı ile Hendese’nin
hikâyesini konuştuk.
tarafından kullanılmadığını da öğrenince, hemen isim hakkını aldık

Derginin isminden başlayalım mı sohbetimize?
Neden Hendese?

ve çalışmalara başladık.

Derneğinizden bahsettiniz demin, TEKDER nasıl bir
dernektir?

Hendese, bir Sivil Toplum Kuruluşu olan Teknik Elemanlar Derneği,
kısa ismi ile TEKDER’in çıkartmış olduğu bir dergidir. Geçmiş
yıllarda, TEKDER bünyesinde ismi “Teknik Eleman” olan bir dergi

TEKDER 1987 yılında kuruldu. Yaklaşık 4300 üyemiz var. İBB ‘de

çıkartıyordu. Ancak Teknik Eleman dergisi, daha çok bir bülten

idari bölümlerde görev yapan pek çok mimar ve mühendis bizim

niteliğindeydi ve ağırlıklı olarak teknik makalelere ve derneğin

üyemiz. Başkanımız Kadir Bey, Genel Sekreterimiz Hayri Bey de

yaptığı çalışmaların haberlerine yer veriyordu. Yani, eğer okuyucu

derneğimizin üyesidir. Ben de, sekiz yıldır derneğin yönetim kurulu

teknik bir dile aşina değilse ve içinizden biri değilse bu dergiyi

üyesiyim. Derneğin, birçok kademesinde görev aldıktan sonra

alıp okuması ve kendilerinden bir parça gibi hissetmesi mümkün

şimdilerde derginin, dernek adına sorumluluğunu ve editörlüğünü

olmuyordu, olmadı da. İsme karar vermeden önce dergi mi,

yapıyorum.

bülten mi sorusuna cevap aradık. Kesinlikle dergi olmalı, TEKDER
bünyesinde çıkmalı ancak kendi markasıyla var olmalı dedik.

Hendese hangi ihtiyaçlardan doğdu? Hangi
cümlelerin sesi olmayı istiyor?

Son olarak da öyle bir isim bulmalıyız ki hem bizi (mühendis ve
mimarları),

hem eskiye özlem duyanları kucaklamalı, hem de

ismi ile insanların dikkatini çekmeli dedik. Bu kapsamda isimler

Hendese’yi hazırlamadan önce, derneklerin çıkarttıkları dergileri

söylenmeye başladı. Derginin yayın sekreteri olan Ümit Güneş

şöyle bir inceledik. Yalnızca dernek camiasında değil, dergi

“Hendese” ismini ortaya attı, başlangıçta çok sıcak gelmese de

camiasında da bir boşluk olduğunun farkına vardık. Çıkartacağımız

sonrasında anlamını düşünüp, birkaç kez de sesli telaffuz edince

derginin bu boşluğu doldurmasını arzu ettik ve bu minvalde

Hendese ile aramızda bir ünsiyet oluşmaya başladı. Başkaları
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Fatih Kafalı, İHH’nın yardım gönüllüsü olarak pek çok ülkeye gitmiş.

çok büyük bir adım atmış oluruz.

çalışmalara başladık. Sosyal bilimlerle ilgilenenlerin çıkarttıkları
edebiyat, şiir, tarih ve felsefe konularında yayın yapan dergilerin

Hendese, yayın hayatına “Şehir ve Medeniyet” kapak konusuyla

sayısı çok fazla hatta piyasada bu konuları içeren dergiler ağırlıkta

giriş yaptı. Ve ilk sayısında medeniyet bizim için ne ifade ediyor,

idi. Teknik tarafta çıkartılan dergilerde ya çok teknik, ya da bülten

şehir medeniyetin neresine düşüyor, insan ve şehir arasında nasıl

formatında idi. Bu ikisinin arası da, işte bizim boşluk olarak

bir ilişki var sorularına yanıt aradı.

ifade ettiğimiz alanı işaret ediyordu. Biz üniversitelerin teknik
bölümlerinden mezun olan insanlar arasında biraz kitaplarla teşriki

İkinci sayısında ise “Bilim Tarihi ve Felsefesi” konusunu ele aldı. Bu

mesai yapmış, bir şeylerin kaygısını duyan insanlarla çalışıyoruz.

sayıyı çok önemsiyoruz biz. Neden, diye soracak olursanız bunun

Aramızda Mimar Cihan Aktaş, Ulaşım Mühendisi Fatih Gündoğan,

iki sebebi var. Birincisi, bu alanda bizim gördüğümüz kadarıyla

Elektronik Haberleşme Mühendisi Abdullah Karadağ gibi yazarlar

yapılan, çalışmaların tarihi bir olay gibi aktarılmasıydı ki, biz bunu

var. Cihan Aktaş hanımefendinin tabiri ile Hendese okunmadan

doğru bulmuyoruz. İkincisi de klasik tabir ile ilim, modern tabirle

kenara konulabilecek bir dergi değil.

bilimle uğraşan ve/veya uğraşmayı düşünen insanlara bazı şeyleri
hatırlatmak istiyoruz. Klasik ilim anlayışında, Mantık-Geometri-

Tarzımızı kısaca şöyle özetleyebiliriz; biz akademik bir dergi

Felsefe bilmeden hiçbir ilmi çalışmaya başlayamazsınız. Hangi

değiliz ve mümkünse akademik bir dile sahip yazıları yayımlamak

alanda çalışırsanız çalışın, bu üç disiplin ilim adamı yetiştirmek

istemiyoruz. Edebi dili ve üslubu olan yazıları tercih ediyoruz.

ve/veya ilim adamı olabilmek için klasik dönemde gerekliydi.

Okuyucu, Hendese’yi eline aldığında hiç duraklamadan okusun

Maalesef, eğitim sistemimizdeki temel çarpıklıklar kültürel bir

istiyoruz. Sosyal Bilimler alanı ile meşgul olan insanların da dergimizi

zemin oluşmasının önünü tıkamakta ve sözellikten yoksun,

okumasını arzu ediyoruz. Çünkü yakın zamanda edindiğimiz bilgi

düşünce sistemini çalıştıramayan, soru sormayı beceremeyen,

(dergi okuma alışkanlığından dolayı) okuyucularımızın çoğunun

hatta soru sorma gereği bile duymayan, bilimsel şüpheden uzak,

sosyal bilimler alanı ile iştigal edenler olduğu bilgisidir. Dergimizin

ezbere dayalı, formüllere hapsolmuş mühendislerin ve bilimi

çok sayıda insana ulaşması en büyük hedefimiz. İnsanı ilgilendiren,

sadece tarih alanına hapsetmiş sosyal bilimcilerin yetişmesine

insana dokunan her konu ister teknik olsun ister olmasın

sebep olmaktadır.

Hendese’nin ilgi alanına giriyor. Biz disiplinlerin birbiri ile bu kadar
kopuk olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün yaşadığımız

O nedenle de, biz Hendese’de değindiğimiz meselelerin mantığını

problemin temelinde de aslında bu yatmaktadır. Yani kavramsal

ve felsefesini vermeye çalışıyoruz. Tamam, geçmişte biz bunları

olanla, sayısal olanın keskin bir çizgi ile ayrılmasıdır. Mühendislik

yapmışız ama hangi bilgi ve tecrübeyle yapabilmişiz acaba?

ve mimarlık eğitimi alanların mantık ve felsefeden uzak yetişmesi,

Hangi iştiyakla yapmışız? Şimdi, biz de aynı mantık ve felsefeyle

sosyal bilimler alanında çalışma yapanların da geometri (şekil

benzer ürünler çıkarabilir miyiz? Biz, bu soruların peşindeyiz. Böyle

bilgisi) almaması birbirinden kopuk disiplinlerin oluşmasına zemin

sorular sormadığımız için Bilim Tarihini şimdi masal gibi okuyor,

hazırlamaktadır. Hangi alanda çalışırsak çalışalım, amacımızın

konuşuyoruz. Ve bu da bizi, hiçbir yere ulaştırmıyor maalesef.

insana ve insanlığa hizmet olduğunu düşünürsek, en azından ortak

Hendese olarak biz, gençlere mühendis ve mimar adaylarına

paydayı bu şekilde ifade edersek zihin dünyamızın gelişmesi adına

soru sorma kabiliyetini kazandırmayı, geçmişte yapılanları tekrar
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Röportaj

yapabilme cesaretini aşılamayı ve bir nebze olsun ümitlendirmeyi

enerji, 5. Sayımızınki ise ulaşım olacak. Konuyu işlerken de kendi

hedefliyoruz.

üslubumuzla meramımızı anlatacağız, tabi ki. Çünkü enerji
kullanırken de Müslümanız, trafikte de Müslümanız. O yüzden

Hendese’nin son sayısında ise Kentsel Dönüşüm bağlamında

de, yazılarımızda kırmızı ışıkta geçildiğinde hakka girildiğinden

“Dönüşen Şehir ve İnsan” kapak konusu ile dönüşümün çok

de bahsedeceğiz; ideal şehir ulaşımının nasıl olması gerektiğini

dikkatli yapılması gerektiğini ve şehirlerin insanları dönüştürdüğünün

de irdeleyeceğiz. Yani konularımız teknik gibi gözükse de bir

göz ardı edilmeyecek kadar önemli olduğunu vurgulamaya

şekilde hep insana ve hayata temas edecek, bu hassasiyetlerimiz

çalıştık. Küresel güçlerin 21. yüzyıl siyasetini, siyasetin aktörlerini

nedeniyle.

ve toplumu şehirler üzerinden dizayn etmeye, şekillendirmeye
çalıştıklarını dikkatlere sunduk. Bu sebeple yapılacak her çalışmanın

Hendese’nin ömrü uzun ve bereketli olur inşallah.
Bu arada 5. Dergi günlerinde en iyi kapak tasarımı
dalında ödül aldınız. Bunun için de tebrik ederiz sizi.
Son olarak neler söylersiniz bizlere?

atılacak her adımın öneminden bahsettik.

Dergi çıkarmak zahmetli ve maliyetli bir iş. Hazırlarken
ve yayımlarken zorlanıyor musunuz?

Söyleşinin başında da söylediğim gibi dergi camiasında bir boşluk

Hendese, benim çocuğum gibi oldu. Dergi çıkana kadar çok
zorlandığımı söyleyebilirim. Dergi elinize ulaştığında, onun
kokusunu aldığınızda, sayfalar arasında gezindiğinizde, defalarca
okumanıza rağmen sanki ilk defa okuyormuşçasına okuduğunuzda
bütün yorgunluğunuz, yaşadığınız bütün sıkıntılar uçup gidiyor
diyebilirim. Kapak konusunu belirledikten hemen sonra röportaj
yapacak kişileri belirliyoruz. Röportajları yapmadan önce uzun
bir hazırlık süreci yaşıyoruz. Röportaj yapacağımız kişinin
ulaşabildiğimiz tüm yazılarını ve röportajlarını okuyarak ve soruları
önceden hazırlayarak gidiyoruz. Böylece hem bizim için, hem
röportajı yaptığımız kişi için hem de okuyucu için daha doyurucu
bir söyleşi sunuyoruz.

var ve biz bu boşluğu elimizden geldiğince doldurmaya çalışıyoruz.
Hendese’nin en önemli vasfı kaygılarının olması, kimseye hoş
görünmek gibi bir derdinin olmamasıdır.
İçinde bulunduğumuz dönemde, maalesef yaşadığımız en
büyük sıkıntı insanı es geçiyor olmamız. Hendese yeri geldiğinde
eleştirmekten sakınmayan, yeri geldiğinde de tebrik etmekten
geri durmayan bir anlayışa ve yayın politikasına sahip. Tabi
yaptığınız eleştirilerin dozu ve üslubu çok önemli; biz, bu çizgileri
geçmemeye çalışıyoruz. Ve ne yapıyorsak yapalım, güzeli bulmaya
veya bulunmasına vesile olma adına yapıyoruz.
Son olarak “Marifet iltifata tabiidir” derler bu kadar emek sarf

Yazı bulmak, sıkıntılı olabiliyor tabii. Çevremizde yazan, okuyan
arkadaşlar var. İlk önce onlardan istiyorum. Daha sonra da
konuyla ilgili uzman kişilere ulaşmaya çalışıyorum. Kapak konusu
üzerine çalışma yaparken şöyle bir yol takip ediyoruz. Önce kapak
konusunu tek başına ele alıyoruz. Sonra da onun yan kolları ve
insana ulaşan, etki eden kısımlarına değiniyoruz.

ettikten sonra derginin okuyucular tarafından beğenilmesi de bizi
çok mutlu ediyor.
Ben, Hendese adına öncelikle röportaj yapma şerefini veren size,
sonrasında tüm Büyükşehir Ailesi Bülteni çalışanlarına teşekkür
eder ve yayın hayatınızda başarılar dilerim.

Konularımızı da şöyle belirliyoruz; kapak konusunu 2 sayı

http://www.hendesedergisi.com/
@hendesedergisi
hendesedergi@gmail.com

önceden karar vermiş oluyoruz. Mesela, 4. Sayımızın konusu
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Bir İstanbul Çiçeği
LÂLE

olan ilgisi sebebiyle farklı bitki türlerinden eşsiz güzellikte yemyeşil
bahçeler yaptırır. Delhi, Lahor gibi önemli şehirlerde kurdurduğu
bahçeler Orta Asya-Hint bahçe örnekleri olarak günümüze kadar
gelir. Yazdığı Babürname adlı eserinde, araştırmalar sonucunda
otuz dört çeşit lâle tespit ettiklerini ve bahçelerinde bu otuz
dört lâleye yer verdiğini anlatır. Babür divanındaki bir gazelinde
ise lâleye olan sevgisini kaleme almıştır. Lâle; her zaman değerli
olan bu çiçek, güzelliğin zarafetin asaletin olduğu yerde yüzyıllar
boyunca yer aldı.

Nesrin GÜMRAH
Halkla İlişkiler Müdürlüğü

İlginçtir doğunun hayran kaldığı, baş tacı yaptığı lâleye Roma ve
Bizanslılarda rastlanmaz.

Lâle, anayurdu olan Orta Asya’nın Tiyanşan Dağları’ndan koparak
at sırtında Anadolu’ya gelir. Ana toprakda, canlanır neşv ü nema
bulur. Mevlana’nın dilinde şiir, nihayet İstanbul’da bir döneme
ismini veren nadide bir sultan olur.

Türkler Anadolu’ya 1071 yılında Sultan Alpaslan’ın Malazgirt
zaferiyle girdiklerinde kültürlerini de beraber getirdiler. Kılıç Aslan
tarafından yaptırılan Alaeddin Köşkü’nün çinilerinde iki saraylı
arasına resmedilmiş lâle figürü Anadolu’daki en eski figürdür. Bu
çini, günümüzde Berlin İslam Müzesi’nde sergilenmektedir. İbn-i
Bibi, Alaeddin Keykubad’ın meşhur bahçelerinden bahsederken
lâleden de söz eder.

Bugün “İstanbul” dendiğinde, ilk akla gelen semboller arasında
yer alan lâle, zarafeti ve asaleti ile bir “İstanbul Çiçeği” olmayı hak
ediyor. Şimdi bu “İstanbul Çiçeği”nin tarihi serüvenine gidelim.
Lâle, belki de insanlığın varoluşuyla beraber vardı.
Orta Asya Tiyanşan Dağları’nda ağır kış şartlarının
yaşandığı bölgede, baharı müjdeleyen bir çiçek olarak
Türklerin kültür hayatında her zaman önemli bir yer
tuttu. Lâlenin ilk izlerine MÖ 2. ve 3. yüzyıllarda
Hunlar döneminin Kazakistan’ında rastlıyoruz. Burada
yapılan mezar kazılarında, altın plaka üzerine işlenmiş,
gümüş kemer tokasında, at koşumu takımında ve bir
çift küpe üzerinde lâle motiflerine rastlanmış. Uygurlar
döneminde, ipek kumaşlar üzerindeki lâle motifleri
ise oldukça net olarak görülmekte. Kazakistan Sanat
Müzesi’nde sergilenen lâle motifli bu kıymetli eserler,
bize binlerce yıl öncesinde de Türkler tarafından bu
çiçeğe ne kadar değer verildiğini anlatıyor. En kıymet
verdikleri varlıkları, at üzerinde dahi lâle motifine yer
vermeleri ise ayrı bir anlam taşıyor.

İstanbul’un fethi ile birlikte, Bizans sınırlarına giren lâle
Osmanlı’dan günümüze “İstanbul’un çiçeği” olarak
anıldı. Cami, çeşme süslemeleri başta olmak üzere
birçok eserin üzerinde yer aldı.
Lâlenin yapraklarının göğe doğru bakması, ellerini
göğe açmış dua eden insana benzetilir. Osmanlı
İmparatorluğu’nun ambleminin hilal ve ay olması,
lâlenin harflerinin tersten okunduğunda Allah ve
hilâl kelimelerine tekabül etmesi de lâleye ayrı bir
kutsiyet verir. İnsanlar, ona baktıkça Allah’ın kudret ve
keremini görür.
Karamemi, Kanuni Döneminde Aşki Efendinin aşağıdaki beytinde anlatıldığı gibi;
yaşamış Osmanlı’da tezhip
Mazhar-ı ism-i celâl olmasa âyâ lâle
sanatına doğal çiçekleri sokan
bir sanatçıdır.
Bulamazdı bu kadar rütbe-i vâlâ lâle

Lâle, şekli itibariyle kadehe benzetilir. Kedere,
neşeye her şeye iyi gelir. Bu yüzden ona ferahlık veren anlamında
“ferâhâver” de denilirdi. Çiçeklerinin parlak oluşu, hayatın; kırmızı
rengi ölümsüz aşkın simgesidir. O zarif, asil, gururlu bir çiçektir ve
her renginin farklı anlamları vardır. Şöyle ki;

Türklerin milli çiçeği sayılan lâle, Türklerle birlikte
Orta Asya’dan Horasan, İran ve Hindistan’a taşınır. Buralarda da o
kadar sevilir ki, doğu mitolojisinde kusursuz aşkın sembolü sayılır.
Lâle, İran coğrafyasında hüküm sürmüş Perslerin mitolojilerinde
de yer aldı. Günümüze kadar gelen efsaneye göre; bir yaprağın
üzerindeki çiğ tanesine yıldırım düşmüş ve alev alan yaprak o
haliyle donup kalarak lâleye dönüşmüş. Lâlenin göbeğindeki
siyahlık yıldırımdan kalan yanık iziydi. Eğer bir aşık sevgilisine
kırmızı lâle sunarsa bu “Güzelliğinle kalbimi ateşe verdin! Aşkınla
yanıp kül oldum.” anlamına gelirdi. Bu efsanevi çiçek, yüzyıllar
boyu çinilerde, tablolarda, ipeklerde resmedildi. Şairlerin şiirlerinde
sevgiliye benzetildi. İran şiirinde Hayyam, Hafız ve Sadi gibi şairlerin
gazellerine konu oldu.

•

Kırmızı Lâle: Aşkımı itiraf etmek istiyorum.

•

Alacalı Lâle: Gözlerin çok güzel.

•

Sarı Lâle: Umutsuz aşkı ifade eder.

•

Pembe Lâle: Anlayışı ifade eder.

•

Mor Lâle: Sana ilk görüşte aşık oldum.

•

Beyaz Lâle: Saflık ve temizliği ifade eder.

Bilindiği üzere, Osmanlı padişahlarının hepsi, el sanatları da dâhil
olmak üzere sanata meraklı olup, bazı özel uğraşlara, ilgi alanlarına
sahiptiler. Öyle ki Yavuz Sultan Selim Kefe’den 300 bin adet “Lâle-i
Rûmi” adında lâle soğanı getirtmiş. Birer lâle tutkunu olan Fatih
ve Kanuni Sultan Süleyman da bu çiçeğin motiflerinin yer aldığı

1526 da Hint-Türk İmparatorluğu’nun kurucusu ve tarihte önemli bir
şahsiyet olarak yer alan Babür Şah, kısa sürede Hindistan şehirlerini
mamur hale getirerek kalıcı eserler bırakmıştı. Babür Şah, bitkilere
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başladı. Matbaa, kâğıt fabrikası ve çini fabrikasının kurulmasıyla,
köşkler kasırlar inşa edildi. Kâğıthane köşkleri lâlelerle donatıldı, bir
cennet köşesine dönüştü. Sadabad Kasrı dillere destan oldu. Lâle
tarhları açıldı. Evliya Çelebi’de Kâğıthane’de bir lâlezar mesiresinin
bulunduğunu ve burada Kâğıthane Lâlesi denilen rengârenk bir
lâle türünün yetiştirildiğini anlatır.

kaftanlardan giyerlerdi. Kanuni döneminin meşhur Şeyhülislamı
Ebusuûd Efendi de on beş yıllık çalışma sonucunda “Nur-ı Adn”
“adn cennetin nuru” adında bir lâle türü üretmiştir.
Lâle, çinilere ilk defa Türk kırmızısıyla, Kanuni Sultan Süleyman
devrinde Şehzade Mehmed’in türbesi ve devrin diğer camilerine
işlendi. Tahtakale’nin ara sokaklarına gizlenmiş Rüstem Paşa Camii
çinilerinde her çeşit lâle motifini görebilmek mümkündür.

Lâle-i Rûmî (Osmanlı Lâlesi / İstanbul Lâlesi) diye adlandırılan uçları
ince badem gibi, sivri yapraklı lâle de bu zamanda ortaya çıktı. Lâle
Devri’nden sonra Osmanlı Lâlesi zamanla kayboldu.

Lâleleri ile meşhur Hollanda’nın ise lâleyi tanıması ancak Kanuni
Sultan Süleyman’ın Hollanda büyükelçisine hediye ettiği lâle
soğanı ile başlar.

III. Ahmet’in Topkapı Sarayı girişinde yaptırdığı çeşmenin, mermer
kabartmalarında devrin simgesi İstanbul lâleleri görülür. Bu devirde,
İstanbul’un sokakları evleri, dükkânları lâleler ile bezeniyordu.
Binden fazla lâle çeşidi yetiştirildi. Meraklılar, birbirleriyle en güzel
lâleyi yetiştirmek için yarışıyordu. En kıymetli lâle Tac-ı Kayser
Çırağan Sarayında yetiştirildi.

Edirne Selimiye Camii’nin müezzin mahfilinde, mermer sütunda
ters bir lâle dikkati çeker. Rivayete göre camii yerinde Lâleci Baba
adıyla huysuz bir adamın lâle bahçesi vardır. Bahçesini satmak
istemez sonunda razı edilir. Mimar Sinan, bu kişinin hatırasını
yaşatmak için ters lâleyi koyduğu diğer bir rivayete göre kusursuz
yapıya nazar değmesin diye lâlenin ters işlendiği söylenir.

Deri tabaklama işi yapan Debbağ Ataullah Efendi çok sayıda lâle
yetiştirdi. Her çiçeğe kendi ismi Ata ismini vererek beyitler yazdı.

Verirse gülşene reng-ü teravet ol dil-cû

I.Ahmet bizzat kendisi çiçek yetiştirirdi. IV. Mehmed, çiçeklere
özellikle de lâleye tutkundu. Meclis-i Şukûfe denilen çiçek araştırma
enstitüsü kurdurdu. Meclis, çiçek türleriyle ilgili araştırmalar yapar;
gönderilen çiçekleri, renkleri, yaprakları ve benzerleri arasındaki
yeri açısından değerlendirir, hiç görülmemiş lâle türleri yetiştirenleri
ödüllendirirdi. Evliya Çelebi de Seyahatnamesi’nde İstanbul’da
seksen kadar çiçekçi dükkânı olduğundan bahseder.

Sezadır ey gül-i ter Maye-i Ata’dır bû
Lâle Devri’nde lâle, bir ticaret malı haline gelirken bu paha
biçilmez çiçeğin soğanının fiyatını belirleyen narh defteri yapıldı.
Hollanda’da lâlenin melezleme yoluyla çeşitli türleri elde edildi ve
gün geldi, Osmanlıya lâle soğanı ihraç eder duruma geldiler. O
dönemlerde bütün servetini lâleye yatıranlar vardı.

Usta bir lâle yetiştiricisi olan Fenni Mehmed Dede, aynı zamanda
şair ve bestekârdı. Yetiştirdiği çeşit çeşit lâlenin her birine ayrı isim
vererek beyitler yazmıştır. Onlardan en güzel lâlesi için yazdığı
dörtlük şöyledir;

Biz de güzel anlamları olan bu çiçek, Hollanda sanatında ise
ömrün kısalığı ve hayatın geçiciliğini temsil eden bir sembol olarak
kullanıldı.
Lâle Devrinden sonra yakılıp yıkılan Sadabad bahçeleriyle beraber
lâlede unutulmaya başlandı. Yer yer yetiştirilse de eski çeşitleri
kayboldu.

Geldi dünyaya bağ-ı cennetten
Nice meyl etmesün ona adem
Hak budur cümlesinden a’ladır

Günümüzde ise, lâlenin değeri yeniden anlaşılmaya başlandı.
İstanbul’un caddeleri baharın geldiğini müjdeleyen rengârenk
açan lâlelerle bezeniyor; İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin
düzenlediği lâle Festivali ile “İstanbul Çiçeği” olmaya devam ediyor.

Namı dendi Müsellem-i Alem
Osmanlı İmparatorluğu’nda sanatın ve bilimin her zamankinden
daha çok değer gördüğü Lâle Devri 1718 de padişah III. Ahmet
dönemi ile başladı. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın gayretleriyle
Osmanlı Avrupa kültürüyle tanışmaya yer yer modernleşmeye

Kaynak: Ayvazoğlu, B. (2003) Ateş Çiçek Lale. İstanbul: İBB KÜLTÜR AŞ
Yayınları
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Sergi

GİTTİK, GEZDİK, GÖRDÜK
İSMEK 17. Genel Sergisi ile
Gözümüz Gönlümüz Açıldı
Dile kolay tam 240 kurs merkezi, 269 branş, 218.000
kursiyer ve 1.800.000 mezunuyla İSMEK, 1996 yılından
bu yana çok büyük aşamalar kat etti. Önceleri sadece,
İstanbulluların bildiği bir hizmet iken, bugün dünya çapında
tanınan ve pek çok ülkenin kendisine örnek aldığı bir kurum
oldu. İSMEK, şimdi yediden yetmişe herkesin bildiği tanıdığı
bir kurumumuz.

için bu sene erken bir tarihte gitmeye karar verdik. Ve tam
da açılış saatlerinde, Feshane’den içeri adımımızı attık. Her
şeyi doya doya görebilmek için erken çıkmıştık yola. Ancak,
yine aynı hataya düştük ve ilk koridorlarda hiç anlamadan
uzun zaman geçirdik. El sanatlarından şiş örücülüğüne, üç
boyutlu şekillendirmeden filografiye oradan oraya dolaştık
durduk. Gözümüz gönlümüz, bir anda açıldı doğrusu.
Koridorlar boyunca, kendi aramızda bunu nasıl yapmışlar, şu
motifi nasıl kondurmuşlar diye tartışıp durduk hep. Zamanın
nasıl geçtiğini anlamadık bile…

İSMEK denince akla, hemen Feshane’de gerçekleşen
genel sergi geliyor. Bir sene boyunca, el emeği göz nuru
dökülerek işlenen eserlerin
sergilendiği
bu
sergi,
gerçekten de büyük bir
görsel şölen. Meraklılarının
sabırsızlıkla beklediği bu
etkinliğe giden bir pişman,
gitmeyen bin pişman
desek
yanlış
olmaz
herhalde!

Kuşkusuz sergideki her
eser biricik, her eser
konuşulmaya
takdir
edilmeye layık. Ancak
hepimizin ilgisi, estetik
duygusu
farklı
farklı.
Bizleri, sergide en çok
etkileyen birkaç bölüm
oldu. Bu bölümlerden ilki,
halı dokuma. Rengârenk,
zarif halıların nice emekle
dokunduğu hemen belli
oluyordu. Halı dokuma
eğitimi, şu anda bir tek
Tuzla
Yayla
Mahallesi
İSMEK’de
veriliyor.
Sergide, Hereke halısı gibi çok kıymetli Fakat
gördüğümüz
halılar da bulunuyordu.
güzelliklerden
sonra
bu branşın kurslarının
sayısının daha da artacağını düşünüyoruz. Günde en fazla
1 cm kadar dokunabilen halıların fiyatları da haliyle yüksek
oluyor. Halıların ortalama fiyatları, 2000 ila 10000 arasında
değişiyor. Ancak yapımı çok daha meşakkatli olan halılardan
fiyatı 24.000 lira olan da var, 30.000 lira olan da.

Sergiyi ziyaret edenler,
eserlerin
güzelliğinden
öyle etkilenip kursiyerlere
o kadar çok imreniyorlar
ki;
hayret,
şaşkınlık
ve
pişmanlıkla
dolu
sohbetlere biz de sergiyi
gezdiğimiz sürece pek çok Halı dokuma eğitimi, şu anda bir
ekere tanık olduk. Açıkçası tek Tuzla Yayla Mahallesi İSMEK’de
veriliyor.
bizler
de,
kendimizle
sürekli bir hesaplaşma
yaşadık Feshane’de. Neden, biz de biraz vaktimizi ayırıp,
şöyle incelikli bir sanat öğrenmedik diye çok hayıflandık.
Marifet iltifata tabiidir,derler. Gerçekten de, güzel bir eser
karşısında insan beğenisini bildirmeli; İSMEK 17.Genel Sergisi,
hem farklı, hem estetik yönü ağır basan eserleriyle insanı
çok etkiliyor. Öte yandan, bu sergi insanı sanata da teşvik
ediyor. Geçen sene, serginin son günlerine yetişebildiğimiz

Çivi ve tellerin birleşmesiyle oluşan filografi, köklü
sanatlarımızdan. Filografi, yakın zamana kadar unutulmak
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Filografi, Orta Doğu’da doğmuş ve oradan tüm dünyaya yayılmış bir el
sanatıdır.

14-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen, İSMEK 17.Genel Sergisi,
birbirinden zarif eserleriyle büyük bir beğeni topladı.

üzereydi. İşte, İSMEK bu güzel sanatımızı yeniden hayatımıza
soktu. Bakır tellerin çivilerin arasından geçirilmesiyle oluşan
bu sanat dalı, günümüzde hem renk, hem de teknik alanda
çok ilerleme kat etmiş. Filografi tekniği ile yüz hariç her şey
yapılabiliyor şu anda. Filografi tekniği,
bilhassa hat yazılarıyla güzel bir uyum
yakalamış.

Art akımını ben seçtim. Kendi tarzıma yakın olduğu için
seçtim açıkçası. Ben, karikatür de yapıyorum çünkü. “Bir
Evlilik Ritüeli” isimli çalışmamızla popüler kültürün kitlesel
tüketim kültürü olduğunu anlatmaya çalıştık. Bildiğiniz
gibi, Pop Art’ın çıkış noktası Amerika
ve İngiltere’dir. Günümüzde insanlar
da dâhil her şey hızla tüketiliyor. İşte
Andy Warhol, Pop Art akımında en
basit olarak gördüğümüz nesneleri,
konserve kutularını dahi sanat olarak
kullanmıştır. Bizde burada Pop Art
tarzını kendi kültürümüze uygulamaya
çalıştık.

Şebnem Altuntaş ile Filiz Denizer
İSMEK’de resim eğitimi veriyorlar. İkisi
de, bu sanata gönülden bağlılar. Bu
seneki sergide, gerçekten de orijinal ve
yetkin eser sayısı çok fazlaydı. Resim
bölümü, bu seneki serginin temasını
“akımlar” olarak belirlemiş. Bizim
gözümüze hemen, Pop Art ve Op Art
akımına ait eserler çarptı. Çizgi roman,
şeklinde düzenlenmiş olan “Bir Evlilik
Ritüeli” İsimli çalışmanın hikâyesini
Şebnem
Altuntaş’dan
öğrendik.
Şebnem Hanım, İSMEK’de 14 senedir
resim öğretmeni olarak görev yapıyor.
Bir yandan eğitim verirken, bir yandan
da resim çalışmalarına devam ediyor.
Kişisel sergiler açıyor, festivallere
katılıyor.

Eserin hazırlanışından da bahseder
misiniz biraz?

Benim 16 kişilik bir öğrenci ekibim var.
Biz, bu eseri meydana getirmeden önce
her bir kareyi sanki bir tiyatro oyunu
oynarmış gibi canlandırdık, ondan
sonra da fotoğrafladık. Öğrencilerimiz
bütün rolleri canlandırdılar, eksik
roller içinde yakın civardan yardım
istedik. Gerçekten de bir kına gecesi
Eserimizde
görülen
Pop Art akımının en önemli temsilcisi ABD’li düzenledik.
ressam Andy Warhol’dur.
her bir kare, resmen sahne sahne
Şebnem Hanım, sizi çok tebrik
tasarlandı ve pozlandı. Mizansenleri de
ediyoruz. Farklı, alışılmadık bir eserle katılmışsınız ben tasarladım. Daha sonra hepsinin dizaynı yapıldı. Bu
projede herkes canla başla çalıştı. Türk usulü bir evliliğin
sergiye. Nasıl doğdu bu eser? Kimin fikriydi?
bütün hazırlıklarını bu projede canlandırmaya çalıştık biz.
Şebnem ALTUNTAŞ: Biz, Feshane’deki sergimiz için her
Kız istemeden başlayarak, kahve ikramı, Kapalıçarşı’da
sene farklı bir tema bulmaya, değişik projeler üretmeye
alışveriş yani geleneğimizde olan hemen hemen her şeyi
çabalıyoruz. Bu seneki temamız sanat akımlarıydı. Pop
canlandırdık. Bir tuvalde kaç resim olacağına karar verdikten
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Şebnem ALTUNTAŞ

Filiz Denizer

sonra da, herkes o resimler arasından çizeceği resmi seçti.
Sonra da o tabloları çizgi roman haline getirdik. Biliyorsunuz
bizim kuşak, eskiden çizgi roman çok okurduk; Fatoş’lar,
Mister No’lar hiç düşmezdi elimizden. Böyle bir çalışma
gerçekleştirmek benim hep aklımdaydı. Sonunda bunu
gerçekleştirdiğim için çok mutluyum.

soyutlanmasını da ben hazırladım.
öğrencilerim gerçekleştirdi.

İSMEK’de çalışmak nasıl bir duygu?

Ben bütün teknikleri çalışıyorum aslında. Karakalem, sulu
boya, yağlı boya, akrilik. Ama en çok suluboyayı seviyorum.
Kendimi en çok özdeşleştirdiğim teknik suluboyadır.
Ben, suyu çok severim öncelikle. Suyun görüntüsü, sesi,
enerjisi, her zaman beni derinden etkilemiştir. Anlık şeyler
çıkarabilirsiniz sulu boya ile. Her şeyi kontrol edemezsiniz
mesela. Suyun etkisiyle hiç ummadığınız farklı renkler ortaya
çıkabilir. Dağılmalar, karışmalar da olabilir ki, o da benim çok
hoşuma giden bir şeydir. Bazı şeylerin kendi kontrolümüzde
olmaması çok hoşuma gidiyor gerçekten de.

Uygulamayı

ise

Siz derslerinizde, bütün teknik ve üsluplar gösteriyor
öğretiyorsunuz. Peki, sizin en çok sevdiğiniz teknik
hangisi?

Evet, İSMEK’de ondört senedir usta öğretici olarak görev
yapıyorum. Arkadaşlarımla beraber, resim branşını bir yerlere
getirebilmek İçin çalışıyoruz. Hem öğretmenlik yapıyorum,
hem de kişisel sergiler açıp, festivallere de katılıyorum.
İSMEK yaygın eğitim merkezi olduğu ve toplumun her
kesimine açık olduğu için herkese ulaşmış olduk. Biz orada
bilgilerimizi paylaştık ama aynı zamanda öğrencilerimizden
de çok şeyler öğrendik. İnsanlara, resimle sanatla ulaşmak
çok güzel bir şey. Zaten sanat evrensel bir dil.

Öğrencilerinizin başarı durumları nasıl? Hiç resim
yapamayanlar da geliyor mu size?

Filiz Denizer, dokuz yıldır İSMEK’de resim öğretmeni
olarak çalışıyor. Öğrencileriyle beraber hazırladığı,
toprak insanlarını anlattıkları eserleriyle dikkatimizi
çeken Filiz Denizer ile sizler için görüştük.

İlk geldiklerinde, öğrencilerimin çoğu der ki “ Hocam, ben
çöp adam bile çizemiyorum”. Öğrencilerin klasik lafıdır, işte
bu. Fakat biz teknikleri gösterdikten sonra o çöp adam dahi
yapamayanlar da resim yapabiliyorlar, biliyor musunuz? Biz,
onlara aşama aşama bütün teknikleri gösteriyoruz çünkü.
Ve geldikleri nokta da bunlar işte. Eğitim aldıktan sonra,
artık her şeyi yapabiliyorlar. Yetenekli olanlar, tabii ki daha
çabuk ilerliyorlar ama yeteneği olmayanlar da öğrendikleri
tekniklerle gayet güzel işler ortaya çıkarabiliyorlar.

Filiz Hanım, öncelikle tebrik ederiz sizi ve
öğrencilerinizi. Eserinizin yapım aşamalarını anlatır
mısınız bize?
Biz, bu sene sergi teması olarak, toprak insanlarını ve toprak
tonlarını kendimize seçtik. Toprak renklerini kullanarak ve
geometrik şekiller kullanarak soyut bir çalışma yapalım
istedik. Buradaki tabloların, her birinde ayrı bir öğrencimizin
bir çalışması var.

Öğrencilerinizin yaş ortalaması nedir?
En alt sınırımız 16’dır üstte ise sınırımız yok! Benim, 83
yaşına kadar öğrencim var.

Projenin fikri bana aittir. Resmin çizilmesi, bölünmesi,
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Bir varmış,
Bir yokmuş…

yıllarında edebiyat derslerimize şair Mehmet Solak ile hikâyeci
Kamil Yeşil girmişti.

Hocalarım sayesinde çok erken yaşlarda,

İsmet Özel, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Erdem Beyazıt gibi pek
çok şair ve yazarı tanımış oldum. Hocalarımız, sadece kitaplarla
değil, edebiyat dergileriyle de tanışmamızı sağlamış; ufkumuzun
bu alanda genişlemesine vesile olmuşlardı. Mehmet Solak Hocam,
vesilesiyle Müştehir Karakaya’nın hazırlamış olduğu Kardelen
dergisiyle tanıştım. Kardelen Dergisi, Anadolu’dan gelen her sese
karşı muazzam derece duyarlıydı. Hâlâ hafızamda, içimi titreten
bir yeri vardır bu derginin. Fakat biz, son sayılarına yetişebildik.

1979 senesinde, eşyası az kitabı bol bir evin içine
doğuvermiş Fatma Çağdaş Börekçi. Tarlalar ve
bahçeler arasında geçen bir çocukluk yaşamış.
Kitabı ve kalemi babası sevdirmiş. Derken lise
yıllarında, öğretmenleri vesilesiyle edebiyat
dergileriyle tanışmış. Sonra, uzunca bir dönem
susuvermiş. Eline ne kalem almış, ne de kâğıt. Günün
birinde, çocukları için masallar, hikâyeler yazmaya
koyulmuş. Yazmış, yazmış, yazmış… Bunlar birikmiş
kitap olmuş. Böylece, öykülerini başka çocuklar
da okumuş, sevmiş. Ve Fatma Çağdaş Börekçi’nin
masalı da işte böylece başlamış…

Sonraki süreçte, Hazan, Kırağı ve Düşçınarı dergilerinde şiirlerim
yayımlandı. O zamanlarda, şimdiki gibi e-postalar, akıllı telefonlar
olmadığı için biz şiirleri yazar, dergilere mektupla gönderirdik.
Dergi editörleri de, şiirleri okur değerlendirir ve eleştirilerini de yine
mektupla cevap olarak bize iletirlerdi. Bu iletişim süreci, benim
kalemime çok katkı sağlamıştır. Bütün değerli ağabeylerime de,
hayatım boyunca duacıyım. 1996 yılında Türkiye Yazarlar Birliği
Yıllığı’nda bir şiirim yayımlanmıştı o zaman, henüz 17 yaşındaydım.
Sanırım, bana dünyanın bütün servetlerini verseler böyle mutlu
olmazdım. Daha sonra şiiri bıraktım. Ve çocuk edebiyatına merak
sardım.

Çocuk hikâyeleri yazmak fikri, nasıl oluştu sizde?
Biraz da o süreçten bahseder misiniz?

Yazıyla ilk ne zaman tanıştınız? Yazmakla alakalı
olarak, hatırladığınız belirgin bir an var mı?

Şiir yazdığım yılarda, bir yandan da hikâye yazıyordum. Hatta o

Ben, kitabın çok olduğu bir evde büyüdüm. Babam ilme, okumaya

durumu tarif etmek için şunu diyorum.“Ben, çocukken yetişkinler

çok meraklıydı ve evimizde eşyadan çok kitaplar vardı. O yüzden,

için; yetişkinken de çocuklar için yazdım. Çünkü 15-16 yaşlarında

dört kardeş hepimizin de yazıya ve kitaba merakı vardır. Lise

iken
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yayımlanıyordu, o zamanlarda. Şimdiyse çocuklar için yazıyorum.

bir şekilde konuşturmanın yolu, benim için. Ben, yazdığım

Nasıl oldu bu? İki çocuğum var. Çocuk büyütürken, doğal olarak

karakterlerin hepsinde kendimden de bir parça buluyorum,

çocukların dünyasına giriyorsunuz zaten. Ve onlar için masallar

katıyorum, oluşturuyorum ve çocukların dünyasına girebilmek

anlatırken, onlara kitaplar alırken ki, benim kızım her gece yedi-

için bir kapı olarak görüyorum bu alanı. Belki bir öğretmen
olsam, zaten çocukların dünyasının

sekiz tane masal dinlemeden uyumazdı.
Evde de, işte üç-beş tane masal kitabı
vardı. Onları da, hemen okur bitirirdik.
Zaten, bir zaman sonra bütün kitapları
ezberlemişti. İşte bundan sonra hayal
gücümüzü kullanmaya başladık. Sonra,
“Madem böyle her akşam hayalimiz yeni
bir masalın gemisinde yolculuk yapıyor,
artık bunu kaleme dökelim”, dedik. İşte,
kızım dört-beş yaşlarındayken başladı
benim

çocuk

edebiyatına

girişim.

Tamamen, ihtiyaca binaen yani! Bir
de, yazıya kaleme özlem de çok vardı
bende. O, bir yerden patlayacaktı zaten.
Bu da çocuk edebiyatı oldu açıkçası.

Fatma ÇAĞDAŞ BÖREKÇİ Kimdir?
1979 yılında Çorum’da doğdu. İlk şiirleri;
Kırağı, Hazan, Düşçınarı ve Bir Nokta
dergilerinde yayımlandı. İlk kitabı olan Para
Diye Bir Şey, 2007 yılında basıldı. Ardından
Keloğlan Masalları, Özgün Öykülerle Dinimi
Öğreniyorum, Şeker Masallar, Atasözleri ve
Deyim Öyküleri, Harfler ve Sayılar, Çakma
Öğrenci ve son olarak da Çaylak Yazar İş
Başında kitapları çocuk okurlarıyla buluştu.
İşletme mezunu yazarın, henüz kimseyi
işletemediği için işe yaramayan bir diploması
bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Tabii, bir de şu konu da çok mühim.

içinde olacak, yazmaya da ihtiyaç
duymayacaktım. Kelimelerle, kitaplarla
çocuk dünyasına yakın durabilmek,
onlara hitap edebilmek onların sevgisini
kazanabilmek, bunlar beni mutlu ediyor.

Nasıl yazarsınız? Yazmak için
özel bir zaman ya da yer arar
mısınız?
Önce küçük küçük notlar alırım. Sürekli
bir değişim olur zaten. İlk yazdığınız
gibi kalmaz hikâye. Mutfakta yazarım
ben. Geniş bir mutfağım var. Ufak
bilgisayarım da, hep mutfak masasının
üstünde açık olarak durur. Evimde, bana

Hani şöyle bir söz vardır ya, su akar yatağını bulur diye. Ben çocuk

ait bir çalışma odam yok. Böyle olunca mutfakta yemek pişirirken

ruhlu bir insanım. Okullara gittiğimde de, çocuklar en çok neden

de vaktimi değerlendirebiliyorum. Benim yazım çok kötüdür.

çocuk kitapları yazıyorsunuz diye soruyor. Ben de onlara diyorum

Sonradan okumak da çok zorlanıyorum.

ki, “Benim boyuma posuma bakmayın, sizden farkım yok benim

bilgisayarda yazarım. Kitapları, iki türlü yazıyorum aslında. Bazen,

de!” 35 yaşındayım ama 10 yaşında gibi yaşadığım zamanlarım da

yayınevi bir proje sunuyor; ben de ona göre bir şeyler hazırlıyorum.

çok oluyor.

Bazen de, kendi başıma bir hikâye, bir proje şekillendiriyorum.

Bu yüzden de, hep

Tabii, kendi bulduğum projeyi yazmak daha kolay oluyor. Çünkü

Çocuklara yazmak nasıl bir duygu?

dışarıdan gelen projeyi içselleştirmen gerekiyor. Eğer, bunu
yapamazsan yazamıyorsun da. Bu iş, aşk ve şevk işi. Böyle haydi

Belki, çok klişe olacak ama çocuklara yazmak, içimdeki çocuğu

deyince olmuyor işte…
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Yazmak bencil bir
uğraş. Paylaşılmak
istemez pek. Siz,
annelik ve çalışma
hayatı ile yazarlığı
bir arada nasıl
götürüyorsunuz?

olduğu kitaplar, ne bizi yansıtıyor ne de hayatı. Toplumda sadece,
sağlıklı, aile bütünlüğü tam olan ve hiç keder görmemiş insanlar
yaşamıyor, neticede. Mesela, “Gizli İşler Tayfası” kitabına engelli
bir kahraman kattım. Tarçın Abla. Ve bu kahraman, çok da başarılı
bir insan aynı zamanda.

Çünkü bizim toplumumuzda engelli

çocuklar da var. Annesi babası ölmüş çocuklar da var, boşanmış
aile çocukları da var. Bir şekilde bütün çocukların, kitaplarımda
kendilerini bulabilmelerini ve pek çok sosyal soruna karşı duyarlılık

Kadın

Koordinasyon

Merkezi’nde,

tespit

kazanmalarını ümit ediyorum. . . Bana göre, kitabın bir derdinin

ve

olması lazım.

dağıtım elemanı olarak
Bunun yanı sıra, mesajlarımı verirken eğlendirmeyi de isterim.

çalışıyorum. İşim, başka
ve

İnternet çağında yaşıyoruz. Kitap, çocukların gözünde çok aşağı

dokunabilmek

sınıflara düştü. Çocuğun önceliğinde ve dünyasında internet ve

mutluluk

sanal âlem var. Hız ve eğlence var. Kitap da işte bunlarla savaşıyor.

hikâyeleri
onlara
Fatma Çağdaş Börekçi’ye yazılmış okur
mektuplarından biri

görmek

anlamında,

Kitaplarımın,

verici. Hayatın, bizim çizip

çocuklar

tarafından

benimsenip

sevilmesine

üzerinde yürüdüğümüz düz çizgilerden oluşmadığını, toplumun

sevinmemin en büyük nedeni de budur işte. Eğlenceli bir kitabın

içinde toplum, bireyin içinde birey olduğunu, şu fani dünyada

aynı zamanda bir derdi ve amacı da olabilir...

merhametin ve şefkatin yerini başka hiç bir şeyin tutamayacağını
görmemi sağlayan bir iş bu. Elbette ki yazarlığımı da besliyor.
Çocuklarıma gelince, yazar olmam; bilhassa oğlumun çok hoşuna

Çakma Öğrenci’de çok sevildi; moda tabirle çocuklar
tarafından tutuldu yani…

gidiyor. Arkadaşlarına, benden bahsediyor. Kitaplarımı alıp bol bol

Çakma Öğrenci, aslında kendim için kullandığım bir tabirdir.

arkadaşlarına hediye ediyor. Arkadaşları, “Senin annen, basbayağı

Bende, çok başarılı bir öğrenci değildim. Açık Öğretim’de okurken

yazarmış, ne çok kitabı var!” dediklerinde çok hoşuna gidiyor.

de, iki ay sınav tasasını yaşar ancak son bir-iki günde çalışırdım. Bu

Ama aslında, bütün çocuklar annelerinin sadece kendilerine ait

yüzden de kendime “Çakma Öğrenci Fatma” filan derdim. Derken,

olmasını isterler. Kızım biraz daha eleştirel yaklaşıyor doğrusu

çakma öğrenci isminde bir kitap yazsam diye düşündüm ve

“Kitaplarındaki çocuklar yaramazlık yapabiliyorlar. Ama biz yapınca

yazdım. Çok şükür sevildi de. Mahallelerinde kitap kulübü açmaya

uyarı alıyoruz anne! “ dediği de oluyor. Ve bütün bunların arasında

çalışan bir grup çocuğun başından geçen olayların yer aldığı

“nasıl yazıyorsun, vakit buluyorsun”, sorusuna gelecek olursak ki

kitap, birlikte hareket edebilmek, iyiliklerde yarışmak gibi konuları

sık sık muhatap olduğum bir soru, onun cevabı sadece şu olabilir:

işliyor aslında. İsmi ile içeriği insanı şaşırtıyor ve günümüz çocuğu

Allah yardım ediyor, vakti bereketlendiren O’dur.

şaşırmayı seviyor.

Yazarlığınızı besleyen kaynaklardan bahseder misiniz
biraz da? En çok neler etkiler sizi?

Yeni kitap çalışmalarınız var mı?

Okumak ve renkten renge bin bir nimetle süslenen evren

kardeşlerimizden gelen taleplerle şekilleniyor. Çakma Öğrenci 2

diyebilirim. Sonrasında ise, çocuk dünyasından etkilenirim.

ısrarla isteniyor. Gizli İşler Tayfası serimizin ikincisi baskıya hazır,

Yazarlık için en büyük hazine çocukluktur derler ya... Bir yerde

devamına da niyetimiz var inşallah.

Yeni

çalışmalarımız,

özellikle

okul

programlarında

öğrenci

de, şöyle okumuştum: Mutsuz bir çocukluk geçiren pek çok kişi
yazmaya meylederlermiş. Bendeki, yazma tutkusu da bundandır
büyük ihtimalle. Fakat işin, şöyle de çelişkili bir yanı var. 1979’da

Son olarak, neler söylemek istersiniz?

doğmuş birisin ama günümüz çocuğuna yazıyorsun. Geçen yıllar

Kendim için kullandığım bir cümlem var. Benimki, ne bir iddia ne

içerisinde, öyle çok şey değişti ki… Benim yaşadığım çocukluğu,

de bir ideal. Benimkisi, sadece bir hayal. Yazmak ve kelimelerin

günümüz çocuklarına yansıtmam çok zor. O devri,

kardeşliğinde çocuk dünyası ile buluşmak,

siyasi ve

gökyüzü çatısının

toplumsal süreçleri de. Nitekim kendi çocuklarıma dahi pek

altında herhangi bir noktada, küçük bir çocuğun dudaklarında

anlatmam ülkemizin eski zamanlarını da, kendi çocukluğumu da.

tebessüm olabilmek gibi bir hayal benimki. Kendimi yazar olarakta

O eski zamanların aileyi, bireyi ne hale getirdiğini de.

görmüyorum aslında. Allah ömür verirse, aşmam gereken çok
büyük bir yol var önümde. İnşallah, dünyanın en masum yanı

Öte yandan, acı ve keder de hayatın bir öğesi olduğu için bunu
kitaplara da yansıtmak gerekir.

Tamamen, cici cici hayatların
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Aşçılarımızla bir kez daha gururlandık
Mutfak, kimilerine göre sanat icra edilen bir atölye, kimilerine

aşçı maharetlerini sergiledi. Bu yarışmada, İstanbul Büyükşehir

göre mucizelerin ortaya çıktığı bir kimya laboratuarı, kimileri için

Belediyesi’ni temsil eden Sosyal Tesisler aşçıları da pek çok ödül

ise dünyanın merkezi.

Eski zamanlarda, yemek yapmak gayet

kazandı. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan

sıradan, önemsiz bir iş iken; son yıllarda hem ülkemizde hem

sosyal tesislerimiz, gerçekten de hem lezzet hem de uygun

de dünyada mutfağa büyük bir ilgi ve merak var. Yemek kursları,

fiyatları nedeniyle İstanbullular kadar turistler tarafından aranılan

televizyonlardaki aşçılık yarışmaları, işlerini kariyerlerini bırakıp

mekânlar arasına girdi artık. Kısa zamanda bir marka haline gelen

istikbali mutfak da arayanlar; artık hepimizin alışkın olduğu sıradan

İBB Sosyal Tesisleri, aşçılarının kazandığı madalyalarla başarılarını

olaylardan.

daha da perçinliyor.

Herkesin rağbet ettiği konularda, bir müddet sonra insanların kalite

Orijinal Türk yemeği dalında altın madalya kazanan Muhsin Akkuş

beklentisi de artıyor. İyinin de iyisi isteniyor, aranıyor. Durum böyle

ve Restoran tatlı tabağı dalında gümüş madalya kazanan Mehmet

olunca, işin esas erbabı da sürekli kendisini geliştirme uğraşısı

Emin Ceneran ile hem yarışmanın hikâyesini, hem de mutfak

içersinde, çalışıp çabalıyor.

kültürümüzü konuştuk.

İşte geçtiğimiz aylarda, aşçılık camiasını hareketlendirecek,

Muhsin Akkuş, kelimenin tam anlamıyla eski kuşak bir aşçıbaşı.

canlandıracak bir yarışma organizasyonu daha gerçekleştirildi.

Hani, o eski Yeşilçam filmlerinde rastladığımız mutfağına hiç

Dünya Aşçılar Birliği (WACS) ile Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu

kimseyi sokmayan, yemeğin yağından tuzundan asla taviz

tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen 12.

vermeyen o tatlı sert aşçılardan birisi. Muhsin Usta, sadece yemek

Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali’nde; 35 ülkeden, binlerce

değil yemek kültürünün yaşatılması konusunda da çok hassas.
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1961 doğumlu olan Muhsin Akkuş, Mengen’de adet olduğu üzere

O yaşta, gurbete çıktık; anne yok, baba yok başımızda! Çamaşır

çocuk yaşlarda mesleğe atılmış. Pek çok turistik otelde çalışan

yıkamak zor geliyor. Küçüğüz, tezgâha boyumuz yetişmez!

Muhsin Usta,

Bize, ne iş verilirse yapardık. Biz, bu işte alaylıyız ama okullarda

şimdi de Fethipaşa Sosyal Tesisleri’nde görev

yapıyor.

gösterilmeyen pek çok tecrübeye sahibiz. Çünkü her aşamasında
çalıştık mutfağın. Temizliğini bile biz yapardık. Bu işin, okuluna
gitmedik ama ustalarımızın eğitiminden geçtik biz. O yüzden de

Muhsin Usta, nasıl başladınız aşçılığa? Çocukken de
meraklı mıydınız mutfağa? Ailenizde başka aşçılar da
var mıydı?

biz, bir limonu, maydanozu bile ziyan etmeyiz. Öyle yetiştik çünkü.

Sizce bir aşçıda olması gereken özellikler nelerdir?

Yoktu. Bolu Mengenliyim ben. Ancak, ailem varlıklı olduğu için
ihtiyaç olarak görmemişler. Ben 1972 yılında, İzmir Çeşme

Öncelikle, bu işe gönülden bağlanmalı. Öyle geçici olarak,

Oteli’nde başladım mesleğe. Rahmetli Nazım Ustamın yanında.

yapılacak bir iş gözüyle bakmaması lazım. İşini sahiplenmesi de

Biz yöresel olarak bu işin adamıyız, ben 11 yaşında bir şey bilmeden

önemli. Biz mutfakta, bulaşıkçılıktan işe başladık sonra yavaş yavaş

başladım. Rahmetli ustamız, turistik bölgelerde aşçıbaşılık yapan

ilerledik. Sabır da çok önemlidir bizim meslekte.

biriydi. Zaman zaman, köyümüze gelir ve ekibini oluşturmak
için adam toplardı.

Bazılarını soğukçu olarak, bazılarını kasap

Mutfak da, koordinasyon da çok önemli. Yani,
aşçıbaşının bir orkestra şefi gibi yönetmesi lazım
mutfağını değil mi?

olarak yetiştirmek için yanına alır; böylece ekibini oluştururdu.
O zamanlarda, daha köyde iken ücret konusunda anlaşılırdı. 11
yaşında, ilk defa gurbete çıktım. Kuşadası’na gittim. Ve o yaşta
sigortam da yapıldı benim. O nedenle, 37 yaşımda erken emekli

Tabi ki, mutfakta herkesin uyum içersinde çalışması gerekir. Aşçıbaşı,

oldum.

her şeyi düzenler denetler. Bu sosyal tesislerde de böyledir. Sonra,
ekibinizin size saygı duyması da mühimdir. Aşçıbaşının mutfağında
bir düzen ve otorite kesinlikle olmalıdır.

Çocuk yaşta, evinizden ocağınızdan ayrılmışsınız.
Kim bilir ne sıkıntılar yaşamışsınızdır?

İş hayatında,
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vardır. Sizin için, bunlar olmazsa olmazlarımdır,
dediğiniz altın kural diye belirlediğiniz kurallar var
mıdır?
Hijyen, temizlik. Sonra kişinin kendisinin de temiz olması lazım.
Mutfağın da, rahat çalışmak için elverişli bir şekilde tasarlanmış
olması şart. Zaten bizler, çalışmaya başlamadan önce gidip şöyle
bir mutfağa bakarız; mutfak çalışmaya uygun mudur diye.

Siz, aşçılık geleneğinden gelmişsiniz ve bugün de
bunu devam ettirmek istiyorsunuz, peki zorlanıyor
musunuz eskiyi sürdürmekte? Çünkü nesil değişiyor,
teknoloji değişiyor…
Tabi ki zorlanıyoruz, günümüzde her imkân var. Ancak, bu
imkânları değerlendirenlerin sayısı çok az. Bu yüzden, anlatırken
gösterirken çok yoruluyoruz. Yemeğin yapılışı kadar sağlıklı bir

Muhsin Usta’ya birincilik getiren
Yoğurtlu Kebabın tarifi

şekilde müşteriye ulaşması da önemlidir. Televizyonlarda, bazı
yemek programlarında görüyorum; iki dakikada yemek yapıyorlar
ancak öyle olmaz işte. Yemeğin, pişmesi ve beklemesi lazımdır.
Gerçekten de yemek işi, sabır işidir. Yemekte, sunum da çok

Yoğurtlu Kebap

mühimdir. Sunulan yemek, tadımlık olmalı ancak lezzeti de iyi bir
şekilde yansıtmalı.

Malzemeler (1 kişilik)
Biraz da yarışmadan konuşalım mı? 12. Uluslararası
İstanbul Gastronomi Festivali’nde orijinal Türk
Yemeği dalında altın madalya kazandınız.

150 gr bonfile
100 gr pide

Yarışmada, tatlıdan ana yemeğe, salatadan balığa kadar pek

60 gr süzme yoğurt

çok kategori vardı. Yoğurtlu kebapla yarıştım, rahattım yarışma

30gr tereyağı

esnasında. Yemeği yaparken, jüri de beni izledi sonra da yemeği

Toz kırmızıbiber

sergiledim zaten. Yemekten biraz kalmıştı, onu istedim ama
vermediler, onu da yediler. O tadı beğenmiş olmalılar ki, altın

Toz karabiber

madalyayı bana verdiler.

1 Adet sivribiber

Yarışmanın ardından neler oldu? Altın madalyanın
teşvik edici bir etkisi oldu mu üzerinizde?

1 adet orta boy domates

İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına, bu ödülü almam beni çok

Tuz

1 diş sarımsak

onurlandırdı, gurur verdi. Aslına bakarsanız, madalya almasaydım
bile jürinin o ilgisi, alakası, yedikleri anda yüzlerinde beliren ifade

Hazırlanışı:

bile yeterdi benim için.

Etler tereyağı ile tavada pişirilir. Pişen etler jülyen doğranır.
Domates ve sarımsak ince ince doğranır; tereyağı ve tuz ilave

Muhsin Usta, evde nasılsınız? Eşinize, karışır mısınız
mesela?

edilerek domates sosu yapılır. Pide, küp küp doğranır ve tavada
tereyağı ile birkaç kere çevrilir. Süzme yoğurt çırpılarak inceltilir.

Tabii, bazen tavsiyelerim olur. Şunu da koyarsan güzel olur gibi

Servis tabağına önce pideler yerleştirilir. Ardından önce domates

nasihatler ederim. Yemek konusunda titiz olduğum için ailem

sosu, daha sonra da yoğurt ve etleri ilave ederiz. En son olarak,

benden çekinir. Eşimin bilgi ve tecrübesinden yararlanırım.

toz biberli tereyağı dökülür, çeri domates ve sivri biber ilave

Kayınpederimle kayınvalidem de çok iyi aşçılardır. Eşim aşçılık

edilerek yemeğin servisi yapılır.
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terbiyesini almış, büyük kapıdan çıkmış biri. Bizde saygı, hürmet
çok önemlidir. Ben, ustamın yanında otururken çekinirim hala, biz
böyle yetiştik. Ben de çıraklarımı aynı terbiye üzerine yetiştirmek
isterim. Bu konuda da hep arkadaşlarımı uyarırım, bir limonu dahi
ziyan etmeyelim; bir maydanozu dahi ziyan etmeyelim, diye.
Bu tesisler kamunun halkın tesisleri, dikkat edelim, diye böyle
durumlarda da karıştığım olur.

...
Mehmet Emin Ceneran’ın pastacılık sevdası, çocukluktan düşmüş
gönlüne. On bir yaşında iken Büyükada’daki bir pastaneye
girmiş, pastacılığı öğrenmek için. Giriş o giriş olmuş, tatlısından
tuzlusuna pastacılığın her şeyini öğrenmiş. On beş yaşında iken
usta olan Mehmet Emin Usta, pastacılık da sürekli yenilik yapmak
gerektiğini söylüyor ve sürekli yeni reçeteler üzerinde çalışıyor.

Mehmet Emin Bey, bize biraz kendinizden bahseder
misiniz? Nasıl oldu, mutfakla tanışmanız?

Belki, ana yemekte değil ama pastacılıkda orijinal olmak çok önemli.
Dünyanın her yerinde insanlar, bu işte yeni bir şeyler yapmak
uğraşısı içinde. Ve herkes kendisine göre bir reçete oluşturuyor.
Siz de ister istemez yeni bir şey yapmak durumundasınız.

Malatyalıyım ben, 1979 yılında doğdum. Mesleğe de, on bir yaşında
başladım,

Yarışmaya nasıl hazırlandınız?

Küçük yaşlarda başlamak önemli değil mi?

Birkaç deneme yaptıktan sonra, kabak püresi yapmaya karar verdik.
Ancak daha sonradan, bu bize çok basit geldi. Biraz eklemeler
yaparak tatlıyı zenginleştirmeyi düşündük. Böğürtlenli bir sos
yaptık ve bir de haşhaş ekledik. Aslında biz, önce browni üzerinde
çalışmıştık fakat bize özgü bir tatlı olsun diyerek browniden vaz
geçtik. Derken kabak tatlısında karar kıldık ve onu yaptık.

Tabi ki, çünkü küçük yaşlarda iken daha çabuk öğreniyorsunuz.
Küçükken her şeye boyun eğiyorsunuz bir kere. Büyüyünce insan
bazı şeyleri kaldıramıyor. Mesleğe ilk Büyükada’da başladım, o
zamanlarda günde 15-16 saat çalıştığım olurdu. Bir an önce usta
olmak istiyor, bunun için çabalayıp duruyordum. Büyükada’da aile
ahbabımız birisinin pastanesi vardı. Onun yanında, üç yıl boyunca
çalıştım. Hamur işini, kurabiye- pasta yapmayı yani pastacılığın
her şeyini orada öğrendim. Normalde pastacılıkta bunlar ayrı
bölümlerdir. Ama ben hepsini yapmayı aynı anda öğrendim. Üç
yıl sonra on beş yaşıma bastığımda da, başka bir yerde usta olarak
işe başladım. İlk iş aramaya gittiğimde, işverenim inanamadı, “On
beş yaşında usta mı olur mu?”, dedi. Sonra gittim bir pasta yaptım.
Usta, çok beğendi ve bunun üzerine “Böyle bir pastayı 20 yıllık
ustalar bile yapamıyor” dedi.

Yarışma ortamından bahseder misiniz?
Belli bir sürede yapmanız lazım, yani zamanınız kısıtlı yarışma
ortamında. O yüzden de, en önemli konu vakti iyi kullanmak.
Fırın da çok önemlidir bizim işimizde. Zaten geçen sene fırın
konusundaki yabancılığımız yüzünden üçüncü olduk.

Ödülden sonra hayatınızda değişen bir şeyler oldu
mu hiç?

Sanki eskiden her şey daha basitti. Pastacılık denince,
insanın aklına bir tek pasta ve kurabiye gelirdi. Ama
şimdi neredeyse her gün farklı farklı tadlar ortaya
çıkıyor. Peki, siz bu değişimden etkileniyor musunuz?

Ödül almak, takdir edilmek gerçekten de güzel şeyler. Florya
Sosyal Tesisleri’ne gelen misafirlerimiz arasındanda ödüllü tatlımızı
yemek isteyenler çıkıyor.

Tabi ki, kendinizi sürekli geliştirmeniz gerekiyor zaten. İster istemez,
siz de hazır bir reçete yapmaktansa ben de bir şey katayım, yeni bir
şey yapayım, diyorsunuz. Sürekli, aynı şeyi yapmak istemiyorsunuz.
Denemelere başlıyorsunuz, tatlar ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz.
İşimiz de bunu gerektiriyor açıkçası.

Bir pastacıda olması gereken en önemli meziyetler
nelerdir sizce?
Pastacının, çok sabırlı olması gerekir bir kere. Çünkü pastanın
yapımında, çok ince ayrıntılar vardır. Bir o kadar da hassastır pasta.
Saatlerinizi vererek, üzerinde çalıştığınız pasta iki dakika içersinde
dağılabilir. O yüzden çok çok sabırlı olmalısınız. Nasıl heykeltıraş

Pastacılıkta orijinallik önemli midir?
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Balkabağı Tatlısı
(Böğürtlen sos ve haşhaşlı krokant eşliğinde)

Malzemeler (1 kişilik)
100 gr balkabağı
70 gr toz şeker
2 yemek kaşığı donuk böğürtlen
1 yemek kaşığı donuk yaban mersini
1 yemek kaşığı toz şeker
Yarım çay kaşığı nişasta
1 tatlı kaşığı haşhaş
2 yemek kaşığı toz şeker

Hazırlanışı:
Balkabağını, kâğıttan biraz kalın incelikte kesin. Kapak yardımıyla,
kabaktan misket büyüklüğünde yuvarlaklar çıkarıp, tencereye alın.
Üstlerine şeker ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp, yumuşayana
kadar kabakları pişirin. Piştikten sonra ocaktan alın ve soğumaya
bırakın.
Böğürtlen ile yaban mersinini blenderda ezin, tencereye alın. Şeker ve
nişasta ilave edip kısık ateşte sos kıvamında pişirin. Pişen sosu ocaktan
alıp soğumaya bırakın.
1 yemek kaşığı şekeri eritip üzerine haşhaş ekleyin. Yağlı kâğıdın
üzerine yayın. Bal kabağı tatlınızı, hazırladığınız sos ve haşhaşlı krokant
ile süsleyip servis edin.

Televizyonlarda yayınlanan yemek programlarını,
aşçılık pastacılık okullarınız nasıl buluyorsunuz?

çalışıp çabalıyor, bir sanat meydana getiriyorsa, biz de saatlerimizi
veriyoruz bu işe. Ancak bir anlık hata ile her şey paramparça
olabiliyor pastacılıkta. Bu da pastacılığın ne kadar dikkat istediğinin
bir belirtisi aynı zamanda.

Meslek okullarının tecrübeli aşçılardan da faydalanması lazım.
Aşçılıkla alakalı pek çok okul var. Ancak yeterli eğitim verilemiyor
buralarda. Hep tariflerle iş yapıyorlar. Ama aslında meslek
okullarında güzel mutfakların oluşturulup, bunların da iyi aşçılarla
desteklenmesi lazım. Televizyonlardaki programları faydalı
buluyorum ben; çünkü insanların ilgisini açık tutuyor.

Sizin sevdiğiniz tatlılar nelerdir?
Ben, en çok profiterolü severim. Burada da çeşitli profiteroller
yapıyorum. Çilek soslu, tahin soslu profiteroller…

Pastacılıkla ilgilenmek isteyenlere neler tavsiye
edersiniz?

Mutfakta hangi konulara önem verirsiniz?
Bizim işimizde, hijyen ve malzeme çok mühimdir. Pastacılıkta
kötü malzemeyi saklayamazsınız. Hemen kendini belli eder. İyi
bir şeyler istiyorsanız, malzemenizi kaliteli almanız lazım. Kötü
malzemeden iyi bir tatlı çıkmaz.

Öncelikle, internetteki tariflere çok da güvenmesinler. Onlardan
çok da sağlıklı sonuç alamayabilirler çünkü. Bu işi gerçekten
öğrenmek istiyorlarsa eğer, okuluna gitmeleri kendileri için daha
faydalı olacaktır…
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KIZ KULESİ
Dünyanın En
Çok Merak Edilen
5.Yeri
Merve AŞKIN
İnsan Kaynakları Müdürlüğü
“Önce palamut vardı,
Ondan da önce o beyaz kayalık,
Derin mavilikler içinde.
Bir de “çınarlı mavi bir liman “
Sonra hepsi birlikte İstanbul oldu.”
Nazım Hikmet

Üzerine methiyeler dizilen, efsaneler yazılan Kız Kulesi’nin
hikâyesi, daha Salacak sahili açıklarında Üsküdar semtine
karşı küçük bir kayalık iken başlar. Yapım tarihi, M.Ö. 341
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yılına kadar dayandırılmaktadır. Tarihte ilk olarak, Sparta
ve Atina arasında çıkan savaş sonrasında, Atina tarafından
gönderilen komutan Khares eşinin burada ölmesi ile
kayalıklara bir anıt mezar yaptırır. Bu anıt mezar, daha
sonra Bizans Kralı I.Manuel tarafından 1440-1180 yılları
arasında bir kaleye dönüştürülür. Arcla yani kale adını alan
bu kule, Sarayburnu’ndaki farklı bir kule ile zincirle birbirine
bağlanarak gemi geçişlerinin kontrollerini sağlamaktaydı.
Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethi sırasında ise bu
mevcut kaleyi yıktırarak yerine daha küçük bir kule yaptırdığı
yazılı kaynaklarda yer almaktadır. 1520 (?)1422 yılında
Buondelmonti tarafından çizilen İstanbul Minyatüründe de
kalenin şekli gözlemlenebilmektedir.
Resim için kaynak:
constantinople

http://www.answers.com/topic/

Şehir Yazıları

kuleye Kız Kulesi adı denilmeye başlanır.

J. Grelot’un 1600’lerde çizmiş olduğu bir diğer gravürde ise,
kız kulesi dört köşe küçük bir kale şeklinde yer almaktadır.

Kulenin mimari yapısından bahsedecek olursak, etrafındaki
sahanlığın büyük yer kapladığı görülecektir. Kule girişinin
üstündeki madalyon halindeki bir mermer levhada,
kuleye şimdiki şeklini veren Sultan II. Mahmut’un, Hattat
Rasim’in kaleminden çıkmış 1832 tarihli bir tuğrası vardır.
Kız Kulesi’nin, Eminönü’ne bakan tarafı daha genişçe olup
burada bir de sarnıç bulunmaktadır.

Salacaktaki bu küçük kaleyi, ilk kez kule haline getiren
ise Yavuz Sultan Selim dersek pek yanılmayız. 1510
depreminden sonra hasar gören kale, tekrar fakat bir kule
olarak inşa edilir. Böylece, geçen gemiler için bir deniz
feneri işlevi de görmüştür. Daha sonraki yıllarda, kule
büyük bir yangın atlatmış, bu sebepten olacak ki kâgir
olarak tekrar inşa edilmiştir. Uzun yıllar devlet büyüklerinin
sürgüne gönderilirken, konaklama mekânı da olan kule,
1800’lü yıllara geldiğinde bir veba hastanesi olarak faaliyet
göstermiştir. Seyri güzel böylesine bir yerin veba hastane
olarak seçilmesi ne kadar ironik değil midir? 1930’lardan
sonra Deniz Komutanlığına bağlı mülk olarak kalan kule,
günümüze yakın bir vakitte büyük bir onarım geçirerek,
halkın ziyaretine açılmıştır.

Dünyada, internete en çok yüklenen turistik resimlerden 5.
sıradakinin Kız Kulesi olduğu da yeni yapılan bir araştırmada
ortaya çıktı. Google haritalarının üstüne yerleştirilen
fotoğrafların tıklanarak görülebildiği Google Panoramio’nun
araştırmasına göre, Kız Kulesi, turistler tarafından dünyada
en fazla fotoğrafı çekilen turistik destinasyonlardan biri
oldu. Dünyada en fazla fotoğrafı çekilen 5. Yer kız kulesi
yani.

Günümüzde, Salacaktan kalkan küçük teknelerle kuleye
ulaşım sağlanmaktadır. Bazı Avrupalı tarihçiler, Kız Kulesi’ne
“Leander Kulesi” demişlerdir. Üsküdar semtinde, Bizans
döneminden kalan tek eser bu kuledir. Kulenin ismi ise bir
efsaneye dayandırılır. Günün birinde, bir medyum Bizans
Kralına, gelecekte kızını bir yılanın sokacağını ve böylece
de öleceğini söyler. Bunun üzerine Kral, kızına denizin
ortasında bir kule yaptırmaya karar verir. Kızına, burada bir
yılanın ulaşmasına imkânsız gözüyle bakan kral, sandallar
içerisindeki sepetlerle kızına yiyecek yollamaktadır. Yine
böyle gönderilen bir üzüm sepetinden çıkan bir yılan
tarafından ısırılan prenses ölür. İşte bu olaydan sonra,

Nasıl olmasın ki? Uzun zamandır, tarihe tanıklık eden ve
dünyada en bilinen mekânlar arasında olan Kız Kulesi;
sadece zarafetiyle değil aynı zamanda İstanbul siluetindeki
vazgeçilmez konumu ve duruşu ile de göz dolduruyor.
Bugün de İstanbul’u güzelleştiren bir mimari unsurlardan
birisi olma özelliğini koruyor.
Dünyanın neresinde vardır, böylesine imge yüklenen, halkın
ortak bilincindeki bir yapı? Kız kulesi, bilinen hikâyesi ile değil,
bilinmezliği ile anonimleşmiş ve büyümüştür gözümüzde.
Nedir bu naiflik böyle?
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Şehrin İçinde Saklı Bir Bahçe
Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi
Ballıbaba, sarısabır, karahindiba, sinirotu, aslanağzı, kaynanadili,

tamamen doğal yöntemlere başvuruluyor. Kimyasal içerikli

sarı kantaron, hüsnüyusuf, labada, hasekiküpesi, havlıcan... Bu

ilaçlardan da uzak duruluyor.

isimler tanıdık geliyor mu size? Sanki bilmece gibi isimler, değil

Zeytinburnu

mi? Aslında bir zamanlar hemen hemen herkesin bildiği bitkilerin

Tıbbi

Bitkiler

Bahçesi’nde,

Sağlık

Araştırmaları

Merkezi, 2 adet sera, laboratuar, kurutma odası ve kurutulmuş

isimleri bunlar.

bitki örneklerinin saklandığı herbaryum bölümleri bulunuyor. 2005

Otuz- kırk sene evveline kadar, büyük şehirlerde bile görebildiğimiz

senesinde açılmasına rağmen kısa zamanda tıbbi bitkiler alanında

bu otlar, türlü hastalıkların da şifa kaynağı. Modern zamanların

önemli bir başvuru kaynağı haline gelen bahçe, şu anda bilgilerini

şehirlerinde bu bitkileri görebilmek, gittikçe zorlaşıyor. Fakat

pek çok üniversite ile paylaşıyor.

İstanbul’da bir yer var ki, kısa zamanda gerçekleştirdiği işlerle

Tıbbi Bitkiler Bahçesi, sadece bitkileri yetiştirip tanıtmakla kalmıyor;

hemen dikkat çekti.

ayrıca doğal tedavi yöntemleriyle ilgili çalışmalar da yapıyor.

Zeytinburnu ilçesinin Merkezefendi Semti’nde bulunan Tıbbi

Bitkilerin, günlük hayatta nasıl ve ne şekilde kullanılabileceğine dair

Bitkiler Bahçesi, 14 dönümlük bir alana sahip. Bahçe çok da büyük

eğitimler de veriyor.

olmamasına rağmen, derli toplu görüntüsü ve bitkilerinin çeşitliliği

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nin bulunduğu Merkezefendi

ile hemen dikkati çekiyor. Tıbbi Bitkiler Bahçesinin bir diğer

semtine isim veren Merkez Efendi’den bahsetmezsek eğer, bu

özelliği ise, şehrin içinde olması. Bu tarzdaki bahçeler genelde

yazı eksik kalır. Musa Muslihiddin ya da bilinen ismiyle Merkez

şehirlerin dışında olur. Ancak Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi

Efendi, hem âlim bir kişiydi ve hem de tıp da dâhil pek çok ilimle

deyim yerinde ise tam da şehrin göbeğinde yer alıyor. Bu özelliği

ilgilenmişti. Merkez Efendi, tıp konusunda bilgi sahibi olması

sayesinde de şehrin dağdağasından bunalanlar için hemen kaçıp

nedeniyle Manisa Bimarhanesi’ne memur edilir ve orada 41 çeşit

sığınabilinecek bir ada gibi. Bir iki adımda, sanki şehirden çok

baharattan oluşan “Mesir Macunu”nu icad eder. Merkezefendi,

uzaklaşmış gibi hissediveriyor insan bu bahçede kendini.

Manisa Bimarhanesi’nde hastaların şifa bulması için çok gayret sarf

2005 yılında Zeytinburnu Belediyesi ve Merkezefendi Geleneksel

etmiş; bu çalışmaları sonrasında arkasında hâlâ anlatıla gelen pek

Tıp Derneği’nin ortak çalışmasıyla kurulan bahçede 700’ü aşkın

çok hikâye bırakmıştır.

bitki türü bulunmakta. Bitkilerin yetiştirilmesi ve korunmasında

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nin sorumlularından Ziraat
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Ziraat Yüksek Mühendisi Merve Zengin Tınmaz ve Uzman Biyolog Tuğçe Ağba

Bahçede pek çok bitki var. Her bitkinin, ağacın
da kendine has böcekleri olur. Bitkileri zararlı
böceklerden nasıl koruyorsunuz?

Yüksek Mühendisi Merve Zengin Tınmaz ve Uzman Biyolog Tuğçe
Ağba ile sizler için görüştük.

Öncelikle, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nin
kuruluş amacı neydi? Hangi ihtiyaçlara cevap vermek
için kuruldu?

Burada, hiçbir şekilde kimyasal ilaç kullanmıyoruz. İlaç olarak ıtır,
pelin, domates kabuğu ve soğan kabuğu ile meydana getirdiğimiz
karışımları sprey şeklinde kullanarak oradaki böcekleri öldürmeden

Merve Zengin Tınmaz: Bahçemizin kuruluş amacı; tıbbi

uzaklaştırıyoruz. Çalışmalarımızı, tabiata zarar vermeden yapmaya

bitkileri araştırmak, üretmek, tanıtmak, bitki çeşitliliğinin korunup

çalışıyoruz.

geliştirilmesine

katkıda

bulunmak,

eğitim

programları

için

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, sadece bahçe değil. Konusunda

çalışma alanı ve materyal sağlamak, tıbbi bitkilerin etkin ve

ilk olması nedeniyle başka misyonlar da üstlenmiş gibi görünüyor…

güvenli kullanımlarını teşvik etmek ve tıbbi floradan faydalanma
konusundaki çalışmalara zemin oluşturmak diyebiliriz. Teşhisli

Evet, burası aynı konuya eğilimi olan insanları biraya getiren bir

bitki temini oldukça güç, bahçemiz bu anlamda da önemli.

platform olma özelliğine sahip. Bugüne kadar ciddi bir veri tabanına

Burada yetişen bitkiler ile üniversitelere
destek sağlıyoruz. Fide, tohum, drog veya
herbaryum

örneği

hazırlanıp

örnekler

gönderilerek, yüksek lisans ve doktora
öğrencileri

tarafından

çalışmalarda

kullanılması sağlanmış oluyor.

Peki, tohumları
ediyorsunuz?

nasıl

tedarik

ulaştık. Atölye ve seminerlerimize ilgi

ZTBB olarak
kendi yolumuzun
öncüsü olmaya
çalışıyoruz…

duyanlar sadece İstanbul değil Türkiye’nin
her yerinden geliyor. Bazen atölyeleri istek
doğrultusunda 2 ve 3. aşaması olacak
şekilde ileri seviyesinin açılması ile ilgili
isteklerini kendileri sunuyorlar. Atölyeler
konusunda yurtdışında yapılanları takip
etsek de kendimize özgü atölyeler bulmaya
çalışıyoruz, bu konuda yaratıcı düşünce
ile

hareket

ediyoruz

diyebiliriz,

örnek

İlk kuruluş yıllarında fidanlıklar ve yurtdışı tıbbi bitkilerin organik

alacağımız bir yer yok bu alanda. Sağlık Çevre Okul’umuzda

sertifikalı tohumlarını bulunduran kurumlar ile iletişime geçiyorduk.

yaklaşık yüz çalışmamız mevcut. Bu bakımdan ZTBB olarak kendi

Zamanla sayının çoğalması için kendi gezilerimizi yaparak toplama

yolumuzun öncüsü olmaya çalışıyoruz.

şekline dönüştü diyebiliriz. Öncelikle tıbbi içeriğe sahip bitki
listemizi oluşturup bölge envanterini oluşturuyoruz. Daha sonra

Bahçede kaç kişi görev yapıyor?

bazen teknik gezi bazense özel flora gezilerinde gidilen alanlarda
tarama yaparak doğal tohumları temin ediyoruz.

Ekibimiz doktor, ziraat mühendisi, biyolog, tıbbi ve aromatik
bitkiler teknikeri ile bahçe ziraati teknikeri ve bahçıvanlardan
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oluşuyor. Aslında Türkiye’de hep yapılması gereken bir şeyi burada
gerçekleştiriyoruz.

Günlük hayatın getirilerinden artık neredeyse toprağa dokunmayı
unuttuk. Bahçemizde yapılan bu tür çalışmalar hobi, sosyalleşme
ve terapi olarak insanlara çok iyi geliyor.

Farklı dallardaki meslek grupları yapılan çalışmalarda bir araya
geliyor. Bu sayede gerçekten de iyi ve farklı şeyler çıkıyor ortaya.

Bahçede aşina olduğumuz ağaç ve otların yanında
hiç görmediğimiz, bilmediğimiz bitkiler de bulunuyor
değil mi?

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde sadece bitki yetiştirilmiyor.
Atölye çalışmaları ve seminerler de yapıyorsunuz bildiğimiz
kadarıyla, nasıl belirliyorsunuz bu programları?

Evet, bahçemizin sera bölümünde Türkiye ve yurtdışından
gelen tropikal ve subtropikal birçok farklı tür bulunuyor. Örneğin
Ökaliptus, Limon çimeni gibi türler etrafımızda çokça karşılaştığımız
türler değil. Bunun dışında Anadolu sığlası ve
Osmanlı çileği gibi endemik dediğimiz “yöreye
ya da ülkeye özgü sadece o bölgede yetişen
türler” de mevcut.
Ayrıca sera da birçok
ülkede atık suların temizlenmesinde kullanılan
su bitkilerimiz de bulunmaktadır. Kırmızı muz,
kaymak ağacı, ağaç domatesi, peppino, köriotu
da bahçemizde bulunan ilginç türlerden bazıları.

Tuğçe Ağba: Evet, Sağlık Araştırmaları Merkezi’mizde atölye
çalışmaları ve seminerler düzenliyoruz. Programlar aylık olarak
düzenleniyor ve programları belirlerken,
talepleri dikkate alıyoruz. En çok ilgi gören
kurslarımız; doğal sabun, doğal sirke,
Arometerapi ve Fitoterapi. Ayrıca ücretsiz
olarak seminerler de veriyoruz. Bu eğitimleri,
tıbbi bitkilerin tanınması ve doğru şekilde
kullanılmasını sağlamak için düzenliyoruz.

Artık neredeyse
toprağa
dokunmayı
unuttuk!

Çalışmalarımıza katılmak için belirli bir
meslek grubundan olmaya gerek yok, her
yaştan ve meslek grubundan insana kapılarımız açıktır.

Eğitimlerimizin sayısını gün geçtikçe arttırıyoruz. Çalışmalarımızın
sayısının ve çeşitliliğinin artması bizi farklı noktalara götürdü.
Bahçemiz şu anda bir okul misyonu da taşıyor. Biz buna “Sağlık
ve Çevre Okulu” diyoruz. Ayrıca Bahçemizde Gönüllü Bahçıvanlık
çalışması da yapılmaktadır. Bu çalışma ile farklı yaşlardan insanlar
bahçemize geliyor, o gün ne yapıyorsak o işlerde bize yardım
ediyorlar. Örneğin; hasat ediyorsak hasada, çim biçiyorsak çim
biçmeye, tohum ekiliyorsa tohum ekmeye yardım ediyorlar.

33

Bahçede, Herbaryum da bulunuyor.
Bize biraz da Herbaryum bölümünün öneminden
bahseder misiniz?
Herbaryum bitki örneklerinin kurutulup saklandığı yerdir.
Bahçemizde bulunan türlerin herbaryum örnekleri hazırlanarak,
alfabetik olarak düzenlenen raflara yerleştirilip koleksiyon
oluşturulmaktadır. Ayrıca bahçemizde tohum bankamız da
mevcuttur, burada biyoçeşitliliği korumaya çalışıyoruz.

Deneme

BENCE AŞK,
DÖRT HARFLİ
BİR KELİME
Hasan KÖKMEN
Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü

Fotoğraf: Erdem KAŞIKÇI

İnsanlık tarihi boyunca hep cevabı aranan bir sorunun cevabını
biliyorum diye şaşırmayın sakın! Hep bu sorunun cevabını
aramamış mıdır nice filozoflar, düşünürler ama yok bulamamışlar,
bir cevap nihayetinde…! Hep cevabı muamma bir soru olarak
gelivermiş günümüze… İşte bu önemli sorunun cevabı saklı bu
paylaşımımda… Satırlar arasında gezerken bulacaksınız, aradığınız
cevabı…
saygıyı, hürmeti en üst düzeyde göstermeli ve her an onları hoş

Yaşınız, konumunuz, vazifeniz hiç ama hiç fark etmez...Onun

tutma adına gayret göstermeliyiz… Onlara öf bile demenin ne büyük

sevgisi o kadar bambaşka, o kadar kutsal ve bir o kadar da özeldir

bir hata olduğunu, dile getiren bir dinin mensupları olduğumuzu da

ki...Yani kelimelerle ifade edilemeyecek kadar büyüktür içimizde

düşünürsek bu durumda ne kadar hassas davranmamız gerektiğini

sevgileri...İster başbakan olun, isterse sıradan bir işçi olun fark

varın siz düşünün…Bazen görürüz ya da duyarız yazılı ve görsel

etmez, ister 7 yaşında bir çocuk, isterse 70 yaşında bir ihtiyar olun

medya haberlerinde ve parça parça olur vicdan sahibi yürekler

hiç ama hiç fark etmez...Yaşınız ne olursa olsun, en ufak bir acı

bu durum karşısında…Huzurevlerinde, sokaklarda tek başına kalmış

ifadesinde onun adı dökülür dudaklarımızdan yaşlı gözlerimiz hep

gözü yaşlı anne haberlerini geçince ajanslar…Nasıl bir vicdan sahibi

onu arar… Sevincimize kederimize hep o ortak olur bize en büyük

bunu yapabilir diye düşünür dururuz da bulamayız bir cevap, çaresiz

destektir sözleriyle, varlığıyla...Anlatılmayacak kadar yücedir aslında

kalıveririz…İşte bu durumdaki annelerimizi de asla unutmamalı ve

bu, aşkın zirvesidir bence…Yoktur daha ötesi… Yüce Yaradanımız

onları mümkün mertebe hatırlamalı şayet mümkünse ziyaretlerine

da hak ettikleri değeri vermiştir onlara… Ayaklarının altına

gitmeliyiz...Merhamet etmeliyiz ki merhamet bulalım, sözünü

serivermiştir en büyük güzelliği ve nakş etmiştir inanan inanmayan

aklımızdan hiç çıkarmayalım…Unutmayalım ki anne duasının

tüm insanların yüreğine bu sevgiyi… Sanırım anladı bir çoğumuz

koruyucu etkisi kadar güvenli hiç bir zırh yok bu dünyada...Allah

sorunun cevabını…Uzaklarda aramaya hiç gerek yokmuş demek

yaşayan annelerimize sağlık ve afiyet, öteki aleme intikal edenlere

ki aşkın tarifini…Yanı başımıza bakmamız yeterliymiş aslında…Evet

de rahmet eylesin...

bence aşk dört harfli bir kelime; adıysa A.N.N.E…

Yanımızdayken; sizi karşılıksız seven tek varlığa sarılın sımsıkı

‘‘Cennetin ayakları altında olduğu’’ bizlerin bu dünya hayatındaki

ve haykırın aşkınızı ve tüm benliğinizle şunu söyleyin ona:

en değerli varlığı olması gereken annelerimize hak ettikleri sevgiyi,

Seni seviyorum ANNE...
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CANNES’A GİDİYORUZ
ÖDÜL ALMADAN DÖNMEYİZ
Hacer POYRAZ
Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ünlü Japon yönetmen Akira Kurosawa, sinemanın günlük hayata getirdiği değişikliği izlemenin kendisine
keyif verdiğini söyler. Kurosawa’nın dediği gibi, sinema ilk andan itibaren gündelik hayatı değiştiren,
etkileyen büyüleyici bir tılsım olarak hayatımızdaki yerini aldı. “Hiç izlemem” diyen insanlar bile en
beğendiği filmlerin listesini yapıyor, bir sahneyi defalarca izleyip, ilk andaki heyecanı yeniden duyabiliyor.
Son teknoloji sayesinde, bugün Asya’dan Avrupa’ya oradan Amerika’ya kadar pek çok ülkeden binlerce
filmi görme imkânını buluyor, aralarında kıyaslama yapabiliyoruz. Türk Sineması da özellikle son yıllarda
yaptığı sıçrayışla adını uluslararası arenada duyurmaya başladı. Henüz Oscar kazanamasak da, pek çok
uluslararası festivalde boy gösteriyor, ödüller alıyor, adımızı üst sıralara yazdırıyoruz. Sinemanın en önemli
üç festivalinden biri olan Cannes da, bunların başında geliyor. Mayıs ayı denilince hemen akla gelen,
Cannes Film Festivali’nin 67.si geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Türkiye’ye Nuri Bilge Ceylan’ın elinden Altın
Palmiye getiren festivalin ardından biz de Türk Sineması’nın Cannes serüvenini sizler için derledik.

KARANLIKTAN AYDINLIĞA SUSUZ YAZ
Aslında Metin Erksan’ın ünlü yapımı Susuz Yaz’ın Cannes Film Festivali ile doğrudan bir
ilgisi yok. Ancak Türk Sinemasının uluslararası arenada ilk ödülünü kazanması bakımından
anmadan geçmek olmazdı. 1963 yapımı olan Susuz Yaz; Necati Cumalı’nın aynı adlı
hikâyesinden sinemaya uyarlanmış. Filmin başrollerinde, Erol Taş aynı zamanda filmin
yapımcısı da olan Ulvi Doğan ve henüz 15 yaşında olan Hülya Koçyiğit yer almış. Hikayesi
ise kısaca şöyle; çiftçi Osman arazisinde çıkan suyun kendisine ait olduğunu öne sürer,
bu nedenle suya ihtiyaçları olan diğer köylüleri karşısına alır. Önce suyu sahiplenmek
ister, sonra da köylülerle yapılan çatışmada hapse düşen, kardeşi Hasan’ın karısı Bahar’ı.
İnsanoğlunun bitmez tükenmez isteme, sahip olma arzusunun çiftçi Osman’ı nasıl da
ele geçirdiğini ve kötücül bir hale getirdiğinin hikâyesidir Susuz Yaz. Osman’ın yaşadığı
bu yakıcı arzu önce çevresini sonra kendisini kül eder; her şeyi elde etmek isterken hiçbir
şeyi kalmaz. Ancak büyük bir ironiyle filmin kendisi de aynı “sahip olma, daha çok isteme”
arzusuyla kötü ellerde heba olur, şekil değiştirir. 1961 darbesinin etkilerinin hissedildiği o
yıllarda Türkiye’de sansüre uğrar, gösterime girmeden gizlice yurtdışına çıkarılır. 1964’te
yapılan Berlin Film Festivali’nde yarışmaya sokulur ve bu festivalin büyük ödülü olan Altın
Ayı›yı kazanır. Türk Sinemasına ilk uluslararası ödül de bu şekilde gelir. Kazanılan ödülden
fırsatla, yönetmen Metin Erksan’a rağmen, filmde ahlaksız oynamalara gidilir ve filmin alt
sınıf bir türe dönüşmesine sebep olunur. Ancak 2000’li yıllarda itibarini geri kazanabilen
film; Oscarlı yönetmen Martin Scorsese tarafından kurulan World Cinema Foundation
(Dünya Sinema Vakfı) tarafından onarılır ve 2008 Cannes Festivali’nin “Klasik Filmler”
bölümünde gösterilir.
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Yılmaz Güney’in senaryosunu yazdığı, Şerif Gönen’in yönettiği “Yol” filmi Cannes’da altın
palmiyeyi alan ilk Türk filmidir. Filmin başrollerinde Tarık Akan, Halil Ergün, Necmettin
Çobanoğlu, Şerif Sezer, Meral Orhansoy gibi isimler yer alır. 1981 yılı yapımı olan filmde
sıkı yönetimin en acılı günlerinde İmralı Yarı Açık Cezaevi’nden verilen bir haftalık izinle
köylerine, evlerine gitmek isteyen beş mahkumun yolda yaşadıkları zorluklar anlatılır.
Süre kısa, yol uzundur. Dışarıdaki dünya içeridekinden hiç farklı değildir. Hayatta kalma
mücadelesi, hayata tutunma gayreti her yerdedir. Kimi vicdanı ile ailesi arasında alır bu
yolu, kimi öfkesi ile sevgisi arasında… Her biri ayrı bir dramı yansıtan beş öykü arasında,
çoğunluğun aksine, beni en çok etkileyen yıllar sonra döndüğü köyünde kendini bambaşka
bir hapishanenin ortasında bulan Ömer’in hikayesidir. Çayırlarında koşturduğu köyüne
silahların gölgesi sinmiş, sabahlara kadar çatışma sesi yankılanır olmuştur. Değişim en acı
şekliyle karşısındadır. Yine bir darbe döneminde, 1980 darbesinin hüküm sürdüğü yıllarda,
çekilen film sansüre takılır ve gösterime girmez, yurt dışına çıkarılır ve 1982’de Cannes
Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü alır. 1983 yılında da ünlü Altın Küre ödüllerine
aday olur. Bu Türkiye’nin elde ettiği tek adaylıktır ayrıca. Film; aradan 18 yıl geçtikten
sonra, ancak 1999 yılında restore edilir ve aynı yılın Şubat ayında, nihayet, gösterime girer.

NURİ BİLGE CEYLAN’IN CANNES’I
UZAK
Yol’un ardından aradan yıllar geçmiş ve milenyuma girilmiştir. 2000’li yıllarda Türk
sineması atağa geçmiş, pek çok alanda kendini göstermeye başlamıştır. Birbirinden
prestijli festivallerden ödüllerle dönen filmlerin sayısı her geçen gün artmaya başlamıştır.
İşte bu süreçte tabiri caizse Cannes’da da Nuri Bilge Ceylanlı dönemi başlamıştır.
Yönetmenin 2014’te kazandığı “Altın Palmiye”nin ilk ayak sesi 2002 yılındaki Uzak’tan
gelir. Ceylan, filmin senaryosunu ve yönetimini üstlendiği gibi, görüntü yönetmenliğini
de kendisi yapar. Başrollerinde ise Muzaffer Özdemir, Mehmet Emin Toprak ve Zuhal
Gencer Erkaya yer alır. Hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul`a gelen Yusuf ve uzaklara
gitmeyi düşleyen fotoğrafçı akrabası Mahmut’un hikâyesinin anlatıldığı “Uzak”ta; bu iki
karakterin kendileriyle, birbirleri ve hayatla yaşadıkları mücadele anlatılır. Hani sanat filmi
ve gişe filmi diye yapılan bir ayrım vardır ya; işte Nuri Bilge Ceylan sineması bu ayrımın
sanat filmleri kıyısında yer alır: yavaş ama derinden akan hikaye, kaliteli oyunculuklar,
etkileyici diyaloglar ve her biri kartpostal niteliğinde sahneler… Bu durum Cannes’da
da fark edilmiş olmalı ki, film 2003 yılında “Büyük Ödül”ü kazanır. “En İyi Erkek Oyuncu
Ödülü” de Muzaffer Özdemir ile Emin Toprak’a verilir.
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Fotoğraf kaynak: http://n2cfilm.blogspot.com.tr/2014/04/nuri-bilge-ceylan-ks-uykusuyla-cannes.html

HÜZÜNLÜ BİR “YOL” HİKAYESİ

Sinema
ÜÇ MAYMUN
Uzak’ın kazandığı bu başarıdan sonra Nuri Bilge Ceylan artık Cannes’ın müdavimleri arasındaki
yerini almıştır. Ceylan’ın, eşi Ebru Ceylan ile birlikte rol aldığı İklimler, 2006 yılında Cannes’da
Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği (FİPRESCİ) Ödülü’nü kazanır. Ardından Üç Maymun’un
çekimleri başlar. Filmin başrollerinde Yavuz Bingöl, Hatice Aslan, Ahmet Rıfat Şungar ve Ercan
Kesal yer alır. Filmde para karşılığı işlemediği bir suçtan hapis yatan İsmail’in, bu andan itibaren
ailesinin geçirdiği dönüşüm, zaaflar, yalanlar, ihanet ve olaylar karşısında yaşanan suskunluk
anlatılır. Film, ünlü üç maymun temasından yola çıkarak acı ve sorumluluklardan, gerçeği
görmeyerek, duymayarak ve gerçekler hakkında konuşmayarak kaçmaya çalışan karakterlere
yer verir. Büyük soru “üç maymunu oynamanın” gerçekleri ortadan kaldırıp kaldırmayacağıdır.
Üç Maymun, Ceylan’a 2008 yılında Cannes’da ‘En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazandırır. Bugün,
ödülden çok yönetmenin ödülü alırken söylediği “Bu ödülü birisine adamak istiyorum: Tutkuyla
sevdiğim, yalnız ve güzel ülkeme.” sözleriyle hatırlanır.

BİR ZAMANLAR ANADOLU’DA
Üç Maymun’un bu zaferinden sonra, artık Nuri Bilge Ceylan imzasını taşıyan her filmin Cannes’da
ödülle döneceğine kesin gözüyle bakılır. Zaman da, bunu doğrular nitelikte akar. Tarih 2011’i
gösterdiğinde, Ceylan’ın “Bir Zamanlar Anadolu’da” öyküsü gün yüzüne çıkar. Senaryosunu
Ebru-Nuri Bilge Ceylan ve Ercan Kesal’ın birlikte yazdığı filmin başrollerinde ise Muhammet
Uzuner, Yılmaz Erdoğan, Taner Birsel, Ahmet Mümtaz Taylan ve Fırat Tanış yer alır. Filmde bir adli
keşif grubunun, geceden sabaha yaşadığı 12 saat anlatılır. Anadolu’nun kırsalında geçen filmde;
bir cinayet soruşturmasında cesedin yerini saptamaya çıkan savcı, doktor, polisler ve zanlılardan
oluşan keşif ekibinin öyküsü gerçekçi bir dille yansıtılır. Uzun süresinin hikayenin etkileyiciliğini
olumsuz yönde etkilediği kanaatindeyim, ancak Ceylan’ın filmi kırpmaya kıyamadığı söylenir.
Film artık bir gelenek haline gelen ödül sürecinde Cannes’da yarışmaya katılır ve “Büyük Jüri
Ödülü”nü kazanır. 2014 yılının Mayıs ayına gelindiğinde ise Nuri Bilge Ceylan Kapadokya’da
çektiği Kış Uykusu filmiyle Cannes’da “Altın Palmiye” ve Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği
(FİPRESCİ) ödülleri kazanır. Haluk Bilginer, Melisa Sözen ve Demet Akbağ, Ayberk Pekcan,
Serhat Mustafa Kılıç, Tamer Levent, Nejat İşler ve Nadir Sarıbacak’ın yer aldığı filmin, Kültür
Bakanlığı’ndan aldığı 750 bin TL’lik destekle, Türk Sineması’na bugüne kadar verilen en büyük
desteğin de sahibi olduğunu hatırlatalım. Kış Uykusu’nu henüz izleme fırsatını yakalamadım ancak tecrübeyle diyebilirim ki güzel bir film
bizi bekliyor.

“SESSİZ”LİK LÜTFEN!
Cannes’da adı gibi sessiz sedasız ödül alan bir film daha var: “Sessiz - Be Deng”. 2012 yılında “En
İyi Kısa Film- Altın Palmiye” ödülünü kazanan filmin yönetmenliğini Rezan Yeşilbaş yaparken,
başrolünü ise Belçim Bilgin ve Cem Bender paylaşıyor. Yönetmenin “Ödülü, ülkemin sessiz ve
yalnız bırakılmış kadınlarına adıyorum” sözleriyle taçlandırdığı film, 1980 darbesinin yaşandığı
günlerden 14 dakikalık bir kesit sunuyor. Sessiz: 1984 yılında Diyarbakır Cezaevi’nde yatan
kocasına bir çift ayakkabı götürmek isteyen Zeynep’in hikayesini anlatır. Ancak Zeynep’in bu
isteğini, gerçekleştirmesi pek mümkün değildir. Öncelikle hapishaneye dışarıdan bir şey
getirmek yasaktır, daha önemlisi içeride herkes Türkçe konuşmak zorundadır ve Zeynep Türkçe
bilmemektedir. Artık söz biter, sessizlik konuşur.
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Bu Dünyadan Bir
Bedri Amca
Geldi Geçti

Ne zaman, yeni bir eve taşınsam uzun bir vakit melankolik
bir halde yaşar giderim. Yeni evin odalarını bir bir dolaşır;
bu evdeki yaşanmışlıkları hissetmeye çalışır; camlarından
evin bulunduğu sokağa uzun uzun bakar; sonra da burada
neler yaşayacağım diye düşünüp kaygılanmaya başlarım.
Kaygılanırım diyorum, çünkü ben her şeyin en kötüsünü
düşünenlerdenim. Zaten, kötü duyguları o kadar çabuk
kabullenirim ki iyi bir şeyler çıkınca şöyle rahat rahat
sevinemem bile!
Neyse, sözü fazla uzatmayayım; işte yeni bir eve taşınmıştık
ve ağır bir melankoli dalgası yine beni ele geçirmişti. Böyle
kumrular gibi karamsarlık içersinde düşünüp durur ve
başıma gelebilecek felaketleri hayal ederken; günün birinde
apartmanda öyle bir amca ile tanıştım ki, o yaşlı ve tonton
adamı görür görmez üzerimdeki o kötümser havadan eser
kalmadı. Esasen, bu amcanın hayatıma girmesiyle beraber,
ömrüm boyunca peşimi bırakmamış o keskin melankoliden
nihayet kurtulacağımı da hissetmiştim sanki.

Gülizar ENGİN

Fotoğraf: Erdem KAŞIKÇI

Halkla İlişkiler Müdürlüğü
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Elinde güzel bastonuyla karşıma çıkan bu amca,
yetmiş yaşlarında nurani yüzlü pek sevimli biriydi. Bizi
görür görmez “Siz yeni taşınan komşularımızsınız değil
mi?” diye tatlı tatlı sordu, önce. Bizim, yeni komşular
olduğumuzu öğrenince de, “Oooooo hoş geldiniz,
safalar getirdiniz! Zaten, biz de teyzenizle bu akşam
size gelmeye niyetlenmiştik” deyiverdi. Sonra da aynı
güler yüzlü haliyle merdiveni çıkmaya devam etmişti.
Amcanın çok hoş sohbet bir insan olduğunu, hemen
anlayıvermiştim. Dedikleri gibi, akşam vakti yemek
sonrasında Bedri Amca ile Fatma Teyze bize çay içmeye
geldiler. Bedri Amca’nın telaşlı bir hali vardı üzerinde;
sanki fazla vakti yokmuş gibi bir çabuk çabuk kendisini
ve yaşadıklarını, anlatıyordu. En çok da, emekliliğinden
evvelki yönetici olduğu zamanlarda iş hayatında yaşadığı
şeyleri, sonra komşularını, apartman sorunlarını…
O konuştukça, neyi fark ediyordum, biliyor musunuz?
Bedri Amca, kelimenin tam anlamıyla tedbirli bir insandı.
Tedbir konusunda uzmandı desek, daha iyi olur aslında.
Bedri Amca’nın, ölmemek konusunda da çok enteresan
fikirleri vardı. Mesela Bedri Amcamız, asla büyük arabaların
önünden yolun karşına geçmezdi. Çünkü arkadan gelen
küçük arabaları göremeyebilirdi.
O yüzden yolunu
uzattığı da olurdu.
Bedri Amca, mozaik kaplı binaların önünden de asla
geçmezdi. Çünkü mozaikler kafasına düşebilir ve bu
sarsıntı yüzünden beyin kanaması geçirebilirdi. Bedri
Amcamızın böyle pek çok sayıda tedbir alma yöntemi
vardı. Ama bunlardan birini mutlaka siz de öğrenmelisiniz.
Yakın akrabalarımdan birisi vefat etmişti. Bedri Amca’da,
cenazeye gelmek istiyor ancak atom tedavisi olan
başka bir akrabamızın da cenazeye gelebileceğini
düşündüğünden; olur da hasta akrabamız kendisine
temas eder de radyasyon alabilir diyerek cenazeye
katılmaktan son anda vaz geçmişti.
Zaman ilerledikçe, bu özü sözü tatlı insanla,
komşuluğumuz ahbaplığımız her geçen gün daha
da güçlendi, muhabbetimiz arttı. Neredeyse, her gün
görüşür olduk.
Bedri Amca, apartman yöneticisi değildi ama şimdi
de iflah olmaz bir muhalif kesilmişti. Açıkçası, tek
başına gayet de esaslı işler çıkarıyordu. Sert ve orijinal
yöntemlerle yeni yönetime karşı çıkıyor. Hiç susmuyor
ve susturulamıyordu. İçine sinmeyen, beğendiği işleri
acımasızca eleştiriyor hatta bazen işi daha da ileri
götürüp, mahalle esnafından da destek alarak, yazılar
hazırlayıp apartmanın duvarlarına yapıştırıyordu. Bu
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yazılar da, görülmeye değerdi doğrusu. Yazıları genellikle,
şu minvalde olurdu; mesela girişte apartman aidatlarının
verilmemesinin kul hakkı oluğundan bahseder; daha
sonra da kavgalı olduğu komşulara nasihatler etmeye
başlardı; “Adam olun, dedikodu etmeyin dedikodu
günahtır, insan olun “ gibi temennilerde bulunurdu. Tabii
Bedri Amca’nın bu icraatlarından hanımı Fatma Teyze
pek memnun değildi. O da, kendince haklıydı aslında.
Huzur içinde yaşamak istiyor; hele ki bu yaşlarında böyle
gürültü patırtı içinde yaşamaktan rahatsızlık duyuyordu.
Bekir Amca ise hanımının bu tavrına kızar, küser hatta
“Ben mücadele ederken, haksızlıklara karşı koyarken bu
kadın hiç yanımda olmuyor! “ diye sinirlenir; sonra da
“Sen yaz, kızım Melahat” diyerek kendi üslubunca eşiyle
inceden inceye dalgasını geçerdi.
İşte, üç yıl boyunca akşamlarımız hep böyle neşe
dolu geçti. Bedri Amca, gündüz kahvede yaşadıklarını,
okuduğu gazeteleri, artık gün içersinde neler olduysa
bütün her şeyi anlatır bizi güldürür dururdu.
Ancak, gün geldi, bu sefer de bizi uzun uzun ağlattı
Bedri Amca. Bir akraba ziyaretinden dönüşte, belediye
otobüsünde, yol boyunca cep telefonunu elinden
düşürmeyen genci iyice bir azarlamış Bedri Amca ve bu
yaptığının hem kendisine, hem de çevresindekilere zarar
verdiğini anlatırken de birden fenalaşıvermiş.
Kalbi, tam da Okmeydanı Darülaceze durağında durmuş.
Fatma Teyze’nin bağırışlarını duyan şoför, Okmeydanı
Hastanesi’ne kadar hiç durmadan yola devam etmiş. Ama
yinede aradan on dakika geçmiş ve bunun neticesinde
de beyinde kalıcı hasarlar oluşmuş. Biz, olayı duyar
duymaz hastaneye gittik. Bedri Amca, tam on beş gün
boyunca komada kaldı. Ben, hep iyi haber alacağımızı
ümit ederken, aniden vefat haberi geliverdi.
Bedri Amcanın mevlidinde, herkes onunla alakalı anıları
anlatıyordu. Bir ara, kendi çocuklarından ziyade benim
daha çok Bedri Amca’ya benzediğimi söyledi, oğlu. Ben
de, sevindim önce. Fakat Bedri Amca’nın oğlu cümlesine,
“Abla benziyorsun benzemesine de ama babam gibi her
şeyin en kötüsünü düşünüp, gizli tedbirler aldığın için
benziyorsun” diye devam edince, şaştım kaldım ben
de. Fakat o kasvetli o hüzünlü günde, bu cümle herkesi
kahkahaya boğdu.
Sözün özü, bu dünyadan bir Bedri Amca geldi geçti öyle
neşeli, öyle şen…
Mekânı cennet olsun inşallah.

Teknoloji odası
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HİÇ BÖYLE DİŞ FIRÇALADINIZ MI?

Mahmut Emin SANDALCIOĞLU
Halkla İlişkiler Müdürlüğü
YETER Kİ YAZDIRMAK İSTE…

Akıllı telefonlarla yapabileceklerimiz sınır tanımıyor.
Dünyanın ilk bağlantı kurabilen diş fırçasına merhaba deyin.
Diş fırçalama alışkanlıklarında çok farklı bir deneyim sunması
planlanan bu ürün diş fırçalamayı eğlenceye dönüştüyor.
KOLİBREE: DÜNYANIN İLK BAĞLANTI KURABİLEN DİŞ
FIRÇASI. Bu ürün ile dişlerinizi fırçaladığınızda geri bildirim
alacaksınız. Hem de Android ve İOS işletim sistemli akıllı
telefonlarınızdan. Kibar, şık, hafif ve farklı tasarımı ile Kolibree,
diş fırçalarına bakış açınızı değiştirecek. Fırçada bulunan 3
eksenli ivmeölçer, jiroskop ve manyetometreden fırçalama
esnasında aldığı bilgileri Bluetooth ile akıllı telefonunuza
kuracağınız uygulamaya geri bildirim yapar. Böylece size
dişinizi nasıl fırçaladığınızı, ne kadar süre ile fırçaladığınızı,
hangi bölgelere dikkat etmeniz gerektiğini kısacası dişleriniz
ile ilgili her türlü bilgiyi ve tavsiyeyi verecektir. Uygulama
size bir profil oluşturarak diş fırçalama verilerinizi hafıza
da tutar. Her fırçalamaya ait verileri saklar ve her fırçalama
için puan vererek daha titiz davranmanız konusunda bir
kontrol noktası olur. Aynı zamanda bunu çocuklarımız
için düşündüğümüzde gayet başarılı bir ürün olduğunu
çok rahatlıkla söyleyebiliriz. 22,3cm uzunluğunda ve 130g
olan ürün, 650mAh bataryası wireless adaptörü ile prize
takmadan şarj ediliyor. Yumuşak dokunuşlu fırçası kolay
ve ergonomik kullanım imkânı sunuyor. Ayarlanabilir Sonic
titreşimli hızı sayesinde dakikada 12.000 ile 32.000 kez
titreşim olanağı sağlıyor.

Muhtemelen bu göreceğiniz ürün şimdiye kadar yapılan
en ufak ve en pratik taşınabilir yazıcıdır. Kudüs Koleji’
nde bulunan küçük bir öğrenci grubu belge yazdırma
konusunda çok farklı bir fikir ortaya attı. ZUtA Cep Yazıcısı.
Bu cihaz kâğıt beslemeli büyük yazıcılardan daha çok kendi
hareket edebilen farklı bir yazıcı. Çok hızlı değil ancak gayet
taşınabilir. Ürün 10cm boyunda, 11,5cm çapında ve 300g
ağırlığında, muhtemelen bugüne kadar yapılan en taşınabilir
yazıcıdır. Kablosuz olarak bir bilgisayardan, tabletten veya
akıllı telefonlardan veri gönderimi ile bir sayfa boyunca
hiçbir destek olmadan verileri yazdırabiliyor. Wireless ve
Bluetooth destekli cihaz, USB kablo ile 3 saatte tamamen
şarj olduktan sonra bir saatten fazla kullanım sağlamaktadır.
Dolu mürekkebi püskürtme tekniği ile 1.000 sayfa doküman
almanıza olanak tanıyacaktır. Kullanıcının, yazıcıyı sadece
kâğıdın belli bir noktasına bırakıp işi bittiğinde geri alması
yeterlidir. Windows, Linux, IOS, OSX ve tabi ki Android gibi
en çok kullanılan işletim sistemlerinde çalışabilmektedir.
Tabi ki bunların yanında dezavantajları da yok değil. Ürün
dakikada 1 sayfa yazabiliyor. Yalnızca siyah-beyaz çıktı
alınabiliyor ve kalite olarak 196dpi gibi düşük çözünürlük
kalitesinde hizmet veriyor olacak.
Ürünün ilk örneği, tanıtım fotoğraf veya videoları için
aşağıdaki siteleri takip edebilirsiniz.
http://phys.org/news/2014-04-kickstarter-zuta-microprintervideo.html

Ürünün ilk örneği, tanıtım fotoğraf ve videoları için aşağıdaki
siteleri takip edebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1686304142/the-mini-

https://www.kickstarter.com/projects/2134904849/kolibree-the-

mobile-robotic-printer

worlds-first-connected-electric-tooth?ref=discovery
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Spor

Hayde, Hayde
Rize’ye

Hamsiyle başlar, memleketimize sevdamız; kemençeyle
devam eder; yetmez çay ile tamamlanır yüreğimizdeki
sevda demi…

Yasemin KOÇ

Off -Road, nasıl bir şey olduğunu geçtiğimiz yaz keşfettiğim
ve memleketimde yarışlarını izlemeye doyamadığım bir tür
doğa sporu ya da macerası. 4x4 arazi araçları ile doğada zor
koşullarda yol almanın, bir tür doğayla mücadelenin süreyle
ve seyirciyle birleşmiş şekli de denilebilir.

Şimdilerde, memleketim adrenalin kokuyor, sarmış yürekleri
Off -Road heyecanı; alışmaya başlamış çay toplayan eller
onca zorlu parkurlarda direksiyon sallamaya…

Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Bu yol alma, seyirciyle ve onlarca kulüp ile birleşince
kalbimizde vazgeçilmez bir tutkuya yol açıyor; bu öyle bir
tutku ki heyecan ve maceranın çok doğal karşılandığı Rize
‘de bile şimdiye kadar tatmadığımız büyük bir heyecan ve

Off- Road kelime olarak, “yol dışı” manasına gelir.
Yol dışı derken de, yol olarak inşa edilmiş yerlerin
haricindeki ulaşılması zor ve zahmetli yollar kast edilir.
Günümüzde, daha çok bir hobi ve spor olarak tanınıp
bilinse de, aslında Off-Road’un ilk çıkış noktası bir
ihtiyaca dayanır. Devletler, sınırlarını koruyabilmek ve
ulaşılamayan topraklarını kontrol altında tutabilmek
için ordularındaki araçları geliştirmişler ve bir anlamda
Off- Road’da işte böylece doğmuştur. Günümüzde ise
daha çok insanların boş vakitlerini değerlendirdikleri,
arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirmek ve en önemlisi
de sıradan hayatlarına biraz değişiklik ve çokca
heyecan katmak için tercih ediliyor. Halkla İlişkiler
Müdürlüğü’nde görevli Yasemin Koç’da bir Off-Road
tutkunu. Yasemin Koç, bizler için katıldığı bir OffRoad yarışında yaşadıklarını yazdı.
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adrenaline sebep oluyor!

belediyesiyle Off -Road yarışlarının gerçekleşmesi için canla
başla çalışıyordu.

Rize, Off- Road sporuyla, 2013 yılında tanıştı ve kısa sürede
çok da sevdi; şimdilerde ise yarışların içinde zorlu yollar ve
zamanla mücadelenin tadını çıkarıyor.

Derken, dört gözle beklediğimiz o büyük gün gelip çattı!
Yarış günü, şehir dışından yüzlerce Off- Road tutkunu
şehrimize ulaştı; Rizelilier ise pek bir şey anlamasalar da
merakla takip ettiler, sahillerinde olan biteni.

Rize’de, ilk Off- Road yarışları geçtiğimiz yaz, 2013 Ağustos
ayı içersinde yapıldı ve bende o yarışlarda hem kulübüme
destek olmak hem de memleketimde ilk kez yapılan bu
etkinliğin tadını çıkarmak istedim ve yüzden de yaz tatilimi
memleketimde geçirmeye karar verdim.

Yarışların başlamasıyla, her şey bambaşka bir şekle büründü.
Yerlisi, yabancısı herkes bir anda o heyecan dalgasına
kaptırıverdi kendisini. Bizim gibi, yarışanlar içinse gerçekten
de anlatılması zor bir tecrübeydi. O atmosferden, çok
ama çok etkilendim ben. Benim heyecanım ve gayretim
kulübümüz Rize Off- Road & Rescue Team’in de dikkatini
çekmiş olmalı ki; Ardeşen Grubu yarışlarında beni de co
pilot olarak seçtiler. Yeni görevimle heyecanım kat be kat
arttı.
Ardeşen Yarışı için sabahın erken saatlerinde uyandık ve
mis gibi kokular arasında Ardeşen’de kahvaltımızı yaptık ve
yarışacağımız pist alanına gittik.
Co pilotluğunu yapacağım sporcu, daha önceden de
yarışmış tecrübeli bir arkadaşımdı. Fakat memleketimizi
temsil ettiğimiz için o da çok heyecanlıydı.

Yarış öncesi, yoğun bir kampanya dönemimiz oldu.
Öncelikle, Rizelilerin, pek de bilmediği bu sporu tanıtmak
için afiş çalışmasına başladım. Hem Off -Road’la beraber
oluşacak büyük heyecan dalgasına daha çok insanı
dâhil etmek, hem de Rize’nin adını duyurmak istiyorduk.
Ardından, sosyal medyada tanıtım ve duyurular da yaptım.
Ne diyelim, Karadenizliliğim tutmuştu yine!

Yarış parkuru, Off Road için gayet elverişliydi. Yani bol
çamurlu ve virajlı tümseklerle dolu bir parkurdu! Yarış saatini,
beklerken heyecanımız en üst seviyelere ulaştı. Deneme
sürüşleriyle, yarışın havasına iyice girdik. Hemşerilerimiz
de bizi destekliyorlardı. Yarış anı geldiğindeyse hem
memleketimiz, hem de kulübümüz adına yarışmanın gururu
ile çıktık piste…

İnat ve kararlılıkla sürdürdüğümüz çalışmalarımız, nihayet
karşılık buldu. Rize Off -Road için aradığımız sponsorları
bulduk. En önemlisi ise Rize Belediyesi’de bizi desteklemeye
karar vermişti. Belediyenin desteğiyle, yarışlar için pistler
yapıldı; sahilde kazı çalışmalarına başlandı. Rize halkı ve

Sonrasında neler mi oldu? Sonrasını herkese yaşamalı ve o
tarifsiz duyguyu hissetmeli bence…
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Edebiyat

MARQUEZ
Hacer POYRAZ
Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Dünyanın bütün kitaplarını okuyamayacağını fark eden her
kitapsever gibi ben de, vaktimi en iyilerle değerlendirmenin
ve kaliteli bir kitaplık kurmanın derdine düşmüştüm. “Hangi
kitabı okumalıyım, hangisi benim olmalı” diye günlerce
araştırma yapıyor, uzun listeler oluşturuyordum. En iyiler
bende olmalı, gayreti beni “Yüzyıllık Yalnızlık”a sürükledi.
Kitabın adı kadar, konusu da insanı içine çekiyordu. Yüzyıllık
yalnızlıkla lanetlenmiş geniş bir ailenin, yazarın tanımıyla
“çok kasvetli kocaman bir evde, toprak yiyen bir kız kardeş,
geleceği sezen bir büyükanne ve mutlulukla çılgınlık
arasında ayrım gözetmeyen, adları bir örnek, bir yığın hısım
akraba”nın hikâyesini bir çırpıda okuyup bitirmiş ve yazarına
büyük bir hayranlık duymuştum. Şimdilerde, sosyal medyada
adını sıkça duyduğumuz ünlü
Nobelli yazar Gabriel Garcia
Marquez’le tanışıklığım işte
böyle başladı. Kolera Günlerinde
Aşk, Kırmızı Pazartesi… Bir
kitabı bitirip diğerine başlama
isteği
uyandıran
ender
yazarlardan biridir Marquez…
Hani adettendir, merhumun
ardından güzel sözler sıralanır
ya;
geçtiğimiz Nisan ayında
kaybettiğimiz Gabriel Garcia
Marquez’i, biz de bir iki cümleyle
analım ve kendisine saygımızı
sunalım istedik.
1927’de Kolombiya’nın Aracataca kentinde doğan Marquez,
büyükannesiyle büyükbabasının evinde, teyzelerinin de
olduğu büyük bir ailede büyüdü. Hukuk öğrenimini yarıda
bıraktı, uzun yıllar gazetecilik yaptı. Ardından öykü yazmaya
başladı. İlk romanını 23 yaşında iken yazdı, yazdıkları çok
sattı, ancak dünyaya adını 1967 yılında yayımladığı “Yüzyıllık
Yalnızlık” kitabıyla duyurdu. 1982 yılında, Edebiyat alanında
Nobel Ödülü’nü aldı. Kitaplarında çocukluğundaki anılara,
büyükannesinin anlattığı efsanelere, mitlere, efsunlara,
büyülere yer verdi. Dolaştığı Latin Amerika yollarında
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öykülerine yenilerini ekledi. Geçtiğimiz Nisan ayında bir
süredir akciğer ve idrar yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi
gördüğü hastanede 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Bir Kayıp Denizci, Sevgiden Öte Sürekli Ölüm, Aşk ve Öbür
Cinler, Şili’de Gizlice, Bir Kaçırılma Öyküsü ve daha pek çok
kitabı dünya dillerine çevrildi, hep çok sevildi, çok okundu.
“Birisi, kabuk tutmuş yaralarımızı okşamaya başladığında,
cırt diye açılıveriyor ve oluk oluk kanama başlıyor yeniden…
birine teslim olduğumuzda ve içimizi döktüğümüzde,
bedenimiz ve ruhumuz kan içinde kalıveriyor. o yüzden
değil mi, içimizi tutmalarımız, birine teslim olmaktan
korkmalarımız, ortalıkta tedirgin ve gergin dolanmalarımız?
-anlatsam mı, anlatmasam mı?- kararsızlığımız, -bu sevgi
beni acıtır mı?- kuşkularımız…” Böyle özetliyor Gabriel
Garcia Marquez insanoğlunun anlatma hususundaki o
bitmez tükenmez çelişkilerini, endişelerini, kendisiyle
hesaplaşmasını. Ancak yukarıda yazdığının aksine Marquez
anlatmaktan ve yazmaktan hiç korkmadı. 87 yaşında
ölüm kapısını çalana kadar, dünya edebiyatının en güzel
örneklerini sergiledi ve unutulmazları arasındaki yerini aldı.
Ondan geriye, her biri başka dünyaya açılan, buna rağmen
çok tanıdık gelen, öyküleri kaldı. O öyküler; pek çok
kitapseverin okunacaklar listesinin vazgeçilmezi arasında
olacak, yıllar boyu okunmaya, anlatılmaya devam edecek.
Eğer siz de iyi bir kitaplık kurmak istiyor ve en iyiler listesini
oluşturuyorsanız, bir Gabriel Garcia Marquez kitabını üst
sıralara yazmayı unutmayın.

Fotoğraf kanynak: http://www.npr.org/2012/07/10/156561881/writer-gabriel-garcia-marquez-who-gave-voice-to-latin-america-dies

LATİN AMERİKA’NIN
BÜYÜLÜ DÜNYASINA
AÇILAN KAPI

AYNALI KAVAK
KASRI

Adres: Aynalıkavak Kasrı ve Musıki Müzesi
Aynalıkavak Caddesi, Hasköy / BeyoğluİSTANBUL
Web adresi: www.millisaraylar.gov.tr
Ziyaret Gün ve Saatleri: Pazartesi ve Perşembe
günleri dışında her gün açıktır.

Seda ÇALIMFİDAN
Yazı İşleri Müdürülğü
Osmanlı Devleti’nin 4. Büyük sarayı olan, Tersane sarayı
olarak da bilinen Aynalı Kavak Sarayı’ndan günümüze ulaşan
sadece Aynalı Kavak kasrıdır. Bizans Dönemi’nde gezinti ve
dinlenme yeridir. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinden
sonra bu bölgeye kurulan Osmanlı Tersanesi’nin hemen
yanı başına kurulan bu saray, Tersane Has bahçesiyle de
anılmaktadır. Zaman içerisinde tersanenin genişlemesiyle,
günümüze sadece şu andaki kasrı kalmıştır. Dönemin
Padişahı 3. Selim, yazlık saray ve tersaneye geldiğinde, burayı
dinlence yeri olarak da kullanmaktadır. Aynalıkavak Kasrı,
bugünkü görünümüne Sultan 3. Selim zamanında kavuşur.
Sultan Abdülmecit tarafından da, yeniden elden geçirilir.
Kasrın, iki giriş kapısı bulunmaktadır. Bunlardan, binanın
önünde bulunan sultanın önemli konuklarını kabul ettiği
Arz Kapısı. Diğeri ise halk ve diğer görevlilerin girebildiği
Cümle Kapısıdır. Kasrın içine girdiğimizde, ilk dikkati çeken
pencerelerinin şeklidir. Padişahın özel talebiyle, yerden
yukarıya doğru acılan pencereler yapılmış; böylece yaz
aylarında girişteki bütün pencereler açıldığında çardak
görünümünü almaktadır. Yerde kullanılan hasırlar ise odada
oluşan rutubeti ve nemi tutması yüzünden kullanılmıştır.
Böylece pencerelerin, günde bir kez açılmayla hasırda
toplanan nem ve rutubet dışarı çıkmakta ve odanın
hava sirkülasyonu sağlanmaktadır. Dîvânhâne ve Beste
Odası’nda (Arz Odası) pencere üstlerinden dolaşan şeritte
de padişahı öven Enderuni Fazıl ile Şeyh Galip’e ait şiirler
nakşedilmiştir. Giriş katta bir oda ve lavabo bulunmaktadır.
Divanhane bölümünün tavanında, Sultan 3. Selim’e ait tuğra
bulunmaktadır.
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Kasrın beste odası, 3. Selim’in musiki dinlediği ve icra ettiği
yerdir. Rivayetlere göre bugünkü musikinin ve tasavvuf
müziğinin temelleri o günlere dayanmaktadır. Burada, yaz
geceleri musiki ayinleri düzenlenirmiş. Ayin* diyorum; çünkü
tasavvuf dinletileri müzik olarak değil de, bir ibadet olarak
düşünülüyormuş. Kasırda 3. Selim’in şair ve musikişinas
tavrını her yerde görmek mümkün.
Aynalı Kasır’da misafirlerin ağırlandığı ve padişahın çalışma
odası gibi kullanılan sedefli oda bulunmaktadır. Bu odanın
diğerlerinden farkı, mobilyaları ile III. Selim tuğralı ve Batı
yaklaşımlı iç bezemeleridir. Gerçekten de bu odanın, 18.
yüzyıl mimarisi içersinde özel bir yeri vardır. Bu odadaki,
Sedef el işçiliği ile işlenmiş zarif tabure ve koltuklar da çok
dikkat çekicidir.
Üst katta, ayrıca sultanın ve şehzadelerin dinlemeleri için iki
ayrı oda bulunmaktadır.
Kasrın alt katında, Türk Müziği aletlerinin sergilendiği ve
konserlerin düzenlendiği bir araştırma merkezi ve müze yer
alır.
Kasrın bahçesindeyse, özellikle yaz aylarında klasik Türk
Sanat Müziği örneklerinin seslendirildiği Aynalıkavak
Konserleri ile ulusal ve uluslararası nitelikte organizasyonlar
yapılmaktadır.
Aynalıkavak Kasrı’nın en önemli özelliği ise herhalde,
Kırım’ın Osmanlı topraklarından çıkarıldığı antlaşma olan
Aynalıkavak antlaşmasının burada imzalanmış olmasıdır.

*Ayin: 2. müzik Mevlevi tekkelerinde okunan bestelerin tamamı (TDK)

Gezi

Bizden Haberler

Eski Bir Dost
Yeniden İstanbul
Yollarında
Son birkaç aydır, İstanbul trafiğinde çok sevimli bir araca rastlıyoruz.
Onun adı Tosun!

Tosun, nasıl oluştu? Yeni bir araç değil galiba…

Tosun, sefere çıktığında araçlar yavaşlıyor,

hatta ona selam verenler bile oluyor. Yayaların hali ise gerçekten

Hayır, değil. Tosun, İETT İkitelli Garajında 6 işçi ve 1 mühendis

de görülmeye değer. Çocuk gibi sevinen amcalar, teyzeler mi

tarafından, tamamen orijinaline sadık kalınarak 3 ayda yeniden

dersiniz; resmini çekmek için koşturanlar, el sallayanlar mı? Hâsılı

üretildi. Yalnız, şöyle bir farkı var tabi. Maunel bir araç ama dizel

kelam, Tosun çok kısa bir zaman içersinde şeker gibi kırmızı rengi,

motor kullanıyoruz şu anda. Ama eskiden elektrikle çalışırdı

sevimli yuvarlak hatlarıyla, herkesin kalbinde sağlam bir yer edindi.

bu araçlar. Ve elektrik kesildiğinde de araç dururdu. Aracımızın

Biz de, bir öğleden sonra Tosun’la birlikte yolculuk etmeye karar

içersinde son teknolojiye ait bir tek akbil cihazımız ile takip

verdik ve İETT Topkapı Garajı’nın yolunu tuttuk.

cihazımız var. Diğerleri tıpkı eskisi gibi. Bir de, bu aracımızda ayakta
yolcu almıyoruz. Çünkü Tosun’da diğer otobüslerde olduğu gibi

Tosun, aslında bir troleybüs. Troleybüs, gücünü yol boyunca asılı

ayaktaki yolcuların kullandığı tutacaklardan yok. Ayakta yolcu alıp

olan bir elektrik hattındaki iki kablodan alan elektrikli otobüs demek.

insanlarımızı riske atamayız. Yolcumuzun can güvenliği, bizim için

İşte, İETT bir dönem İstanbul ulaşımının önemli bir aracı olan

her şeyden önemli.

troleybüsleri yeniden hayatımızın içine soktu geçtiğimiz günlerde.
Olaya matematiksel olarak baktığımızda, “bir araçtan ne olur ki”
deyip geçmek mümkün. Ancak Tosun’un insanlar üzerindeki
etkisini gördükten sonra, artık matematiğin bile yanılabileceğini

Halkın tepkisi
yollarda?

nasıl?

Nelerle

karşılaşıyorsunuz

Halk çok seviyor, beğeniyor. Hatta hemen fanları bile oluştu aracın.

düşünmeden edemiyor insan.
Tosun’un hikâyesini ve bugüne kadar yaşananları aracın şoförü Ziya
Öncel ile konuştuk. Ziya Bey 2005 yılından bu yana İETT’de görev
yapıyor. Çocukluğunda, troleybüsleri görmüş, hatta arkasından
çok da koşturmuş.

Her gün ilginç bir olay yaşıyoruz. Mesela birisi gelip önümüzü
kesiyor. “Ağabey ne olursun, bir resim çekeyim” diye rica ediyor.
Bazıları seferlerimizin saatini soruyor, annesini babasını getirmek
istediklerini söylüyorlar. Bazıları biniyor, son durağa geliyoruz hâlâ
inmek istemiyor. “Yahu, ben bir de geri gideyim bu araçla!” diyor.
İnanın, böyle araçtan inmek istemeyen o kadar çok yolcumuz

Ziya bey, sizin için sürpriz oldu mu Tosun’un
şoförlüğünü yapmanız?
Tabiki, büyük bir sürpriz oldu. Şaşırdım doğrusu.

Tosun’un, diğer otobüslere göre farklı olan yanları
nelerdir?
En önemli fark, diğer araçlarımızın otomatik, bu aracımızın ise
manuel sistemle çalışıyor olması. İETT’ye ilk girdiğimde, otomatik
araçlarımızın sayısı azdı. O yüzden de, manuel araçlarda bayağı bir
tecrübe kazandım. Bir de İETT’ye girmeden önce de, otobüsçülük
yaptığım için hiçbir sorun yaşamadım.
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oluyor ki.

Bizden Haberler

Darbeler Tarihine
Işık Tutacak Bir
Kitap
Yaşlıların, Tosunu çok sevdiğini bizler de gözlerimizle
şahid olduk. Neticede onların hayatından bir parça.
Ancak gençler de kısa zamanda çok benimsemişler…
Evet, aynen dediğiniz gibi, hem yaşlılar hem de gençler çok
sevdi Tosun’u. Şimdi, aracın gençler için şöyle bir anlamı var.
Aslına bakarsanız onların hiç görmediği bir araç. Hatta bazısı eski
olduğunu bile anlamıyor, bilmiyor. Onlar, eskiliğinden ziyade
görüntüsünden etkileniyorlar. Bazısı otobüste iken görüyor, inip
Tosun’a biniyor. Trafikte iken, bu araca şöyle ters bakan kimse yok!
Hep gülümseyerek bakıyorlar. Çünkü Tosun insanları tebessüm
ettiriyor. Şimdi bu hatta 5 tane yeni model araç koyulsaydı belki bu
kadar kimse farkında olmazdı işin. Yolcularımızın, çoğu o nostaljiyi
yeniden yaşamak, eski günlerini yeniden hatırlamak için biniyor.
İlginç bir durum aslında. Modern bir dünyada yaşıyoruz. Teknoloji
ilerledikçe kullandığımız araçlarda sürekli olarak değişiyor. Fakat
bizi, yine eski şeyler mutlu ediyor. O eski saflığı ve temizliği mi
Eğitim Müdürlüğü’nde görevli İbrahim Akkurt’un Fetvanın Gücü/

özlüyoruz acaba?

İki Padişahı Tahtından İndiren Şeyhülislam Hasan Hayrullah Efendi

Tosun şu anda İETT’nin filosundaki tek troleybüs
değil mi? Peki devamı gelecek mi? Talep nasıl?

isimli kitabı, geçtiğimiz günlerde Yeditepe Yayınları arasından çıktı.

Talep

Hasan Hayrullah Efendi’yi konu edinmiş.

çok

fazla.

İçinin

ferahlığından,

nostaljik

İbrahim Akkurt, kitabında tarihimizin karanlık bir sayfasını; 30 Mayıs
1876 Askeri Darbesi’ni ve darbenin mimarlarından Şeyhülislam

duygular

uyandırmasından dolayı çok seviliyor. Genellikle yaşı bizden
büyük ağabeyler, amcalar, teyzeler aracımıza bindiklerinde çok
duygulanıyorlar. “Bizi çocukluğumuza götürdünüz. Teşekkür

Kitabın Adı: Fetvanın Gücü/İki Padişahı Tahtından İndiren

ederiz size” diyorlar. Çok güzel bir duygu gerçekten de.

Şeyhülislam Hasan Hayrullah Efendi
Yazarın Adı: İbrahim Akkurt
Yayınevi: Yeditepe Yayınevi

Tosun şu anda İstanbul trafiğinin tek troleybüsü. Ancak etkisi her

Sayfa Sayısı: 184

geçen gün gittikçe artıyor. Ziya bey’in dediği gibi, galiba insanlar
onu gördüklerinde o eski saf ve temiz günlerine geri dönmek
istiyorlar. Eğer, siz de geçmiş günlerinizi hatırlamak isterseniz
Tosun çok iyi bir fırsat olabilir.
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Bizden Haberler

İstanbul’da Doğdu
Türkiye’ye Örnek Oldu

Emre YİĞİT
Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Telefonun icadından önce bir mesajı en hızlı şekilde iletmenin yolu,

gibi, vatandaşlarımız 1530’a SMS göndererek de mesajlarını

Mors alfabesiyle telgraf hatlarında ulaştırmaktı. Ancak telgrafta

iletebiliyorlar.

insan sesinin teller aracılığıyla iletilmesi imkânsız görünüyordu. O

Beyaz Masa verilerini incelediğimizde, 17 milyon nüfusu bulunan

dönemde, iletişim aracı olarak insanlar arasında kullanılan nesne

İstanbul’da 4 milyonu aşkın başvuru yapıldığını ve bu başvurular

ve araçlar güvercinler, ulaklar ve duman işaretleriydi. Alexander

yoluyla ulaşımdan trafiğe, sosyal hizmetlerden sağlık ve kültürel

Graham Bell’in 1876 yılında telefonu icat edişi, insanlar arası

hizmetlere kadar İstanbullulara yardımcı olunduğunu görmekteyiz.

iletişimde yeni bir çağ açmış ve köklü bir değişim başlamıştır.

Sorunları aşmada çığır açan bu öncü birim, çözümler üreterek

Bu hızlı iletişim çağının getirdiği sürat, kurum ve kuruluşların

başarılarını kat be kat artırarak devam etmekte.

iyileştirilmesinde de önemli bir rol oynuyor.

Birimimize ulaşan vatandaşlarımızdan, ilginç istek ve şikâyetler de

Günümüzde bu etkileşim ortamının en yaygın örneği çağrı

gelmektedir. Mesela, sahilde gezerken telefonu kayalıklara düşen

merkezleridir. İletişim çağında yeni gelişmekte olan bu sektör,
kurumlar

için

önemli

bir

feedback

(geribildirim)

bir vatandaş arayarak telefonunun bulunmasını isteyebilirken,

unsuru

bir başkası Ramazan ayında davulun neden ritimsiz çaldığını,

oluşturmaktadır. Çağrı merkezleri satış, pazarlama ve hizmet

yine başka bir vatandaş vapurun neden sallanmadığını sorabilir,

sektörü olarak sınıflandırılıyor.

damacana su isteyen bile çıkabilir. Evde beslediği maymuna ne

Tam da burada çağrı merkezi hizmetlerinde İstanbul’da başlayıp

yedireceğini merak edenler, yağan karın durdurulmasını AKOM’dan

tüm Türkiye’ye örnek olmuş öncü bir yapıdan bahsetmek yerinde

rica edenler, arızalı televizyonu tamirci isteyenler…

olur: ALO 153 BEYAZ MASA

Ev arkadaşı bulmak için yardım isteyen, parkta çekirdek kabuklarını

İstanbul halkının her türlü istek, şikâyet ve taleplerini iletebilecekleri

yere atmanın hukuki mevzuattaki yerini soran, kaçan atlarını takip

bu birim, kendilerine ulaşan tüm verileri değerlendirerek İstanbul

ederken koordinatlarından söz eden insanların telefona sarılıp

halkına, çözüm sunmaya çalışıyor. Halk için, sahada verimli ve

Beyaz Masa’yı aramasında bir tuhaflık var, evet, ancak ahizenin

çözüm odaklı olmayı ilke edinerek çalışmalarına devam ediyor.

ucundan peygamberliğini/Mehdiliğini ilan etmesindeki kadar değil.
Bu da oldu.

1994 yılında dönemin İBB Başkanı olan Başbakanımız Sayın Recep
Tayyip ERDOĞAN tarafından kurulan Beyaz Masa birimi, Basın

Somut başlayıp yine insanın hayal dünyasında noktalanan bir başka

Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

talep ise şöyle gelişir: Zor durumdaki vatandaşımızın aklına ALO

bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

153 Beyaz Masa’yı aramak gelir. Konuşma başladığında şöyle bir

ALO 153 Çağrı Merkezi, Beyaz Masa çözüm ekibi ve ön büro olarak
hizmet vermektedir. Çağrı merkezimiz şeffaf belediyecilik ilkesi
gereği vatandaşlarımıza kaliteli ve hızlı hizmet sunarak sorunların

istekte bulunur: “Trafikteyiz. İBB’nin şöyle mıknatıslı bir helikopteri
olsa da trafik başladığı zaman, mıknatısla araçları yukarıya doğru
çekse ve yol açılsa ne iyi olurdu!” Değil mi?

çözülmesine katkı sağlıyor. Beyaz Masa, son dönemlerin

Hayır, bütün bunlar aykırı belki ama tuhaf değil. Çünkü sorunlarını

gelişmekte olan Call Center müşteri hizmetleri yöntemlerini

çözmemiz gereken muhatabımız insan. Bütün istek ve talepler

başarıyla uyguluyor.

başımızın tacı. Bütün başvurular, Hemen kayıt altına alınır ve
çözüm için yol açılır. Güler yüzlü ve çalışkan ekibiyle gece gündüz

İstanbulluların, ALO 153 Çağrı Merkezi’ne başvuru yolları çeşitli

7/24 kaliteli hizmet veren bu birimimizi kutluyor ve başarılarının

şekillerde olabiliyor. Telefon, internet ve fax yoluyla ulaşılabildiği

devamını diliyoruz.
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Kitap

MUTLU EV
MUTLU AİLE
Seda ÇALIMFİDAN
Yazı İşleri Müdürlüğü

“Kim bir kavme benzerse, o da onlardandır’ (Ebu Davud)”

Hayy Yayınları arasından çıkan Mutlu Ev kitabı, bir mimarın
gözünden Kur’an-ı Kerim’de geçen dokuz prensibe uygun
yuvalar kurmamızı bize öğütlüyor. Önceki kitabında da,
yüksek yapılaşmaya dikkat çeken Semih Akşeker bu kitabının
satır aralarında da ayet ve hadislere yer vererek bize yine yol
göstermiş.

“Gün gelecek insanlar yükse bina yapmakta birbirleriyle yarış
edecekler”(Buharî)
Daire alanlarının büyümesinin bir diğer sebebinin de eşyalar
olduğunun altını çizen yazar, hiç kullanmadığımız eşyalar
sebebiyle evlerimizi doldurduğumuz için, geleneksel
Türk-İslam Mimarisinin iktisat prensibi yaklaşımından
da uzaklaştığımızı söylüyor. Böylece 3+1’ler, dubleksler
rezidanslar artık ihtiyaç haline gelmiş; halbuki gönül ferahlığı
olsaydı bize belki bir küçük oda dahi yeterdi diyor. Evlerimiz
yuva olmaktan çıkıp toplu konut ve beton yığını haline
dönüştü. Bugün etrafımızdaki apartmanları, gökdelenleri
diken ve bunu başarı malzemesi gibi gören mimarlar ve
işverenler İslam mimarisindeki özenden yoksunlar. Mutlu
evimizi ruhsuzlaştırıyorlar. Yazarında bahsettiği gibi Firuzağa
Camisindeki özene sahip olabilecek kaç mimarımız var
acaba?

Yazara göre, mutlu ve huzurlu bir evin temelini “Adalet,
tevazu, sadelik, güzellik-estetik, fanilik şuuru, mahremiyet”
prensipleri oluşturmaktadır. İnsanoğlunun, bu dünyada
“Beka” sıfatının karşılığını bulmak için yaptığı her şey dünyanın
bütün düzenini bozmuştur. İnsanlar, bu dünyada, ebediyen
kalma düşüncesiyle, hayatlarını yaşamaya başlamışlardır. Bu
da, aslında kendi zindanlarını hazırlamaktan başka bir şey
değildir.
Apartmanların konforlu, rahat ve keyifli bir yaşam
vaadiyle şatışa sunulmasıyla birlikte insanların merhamet,
yardımlaşma duyguları da gittikçe körelmektedir. Kendimizi
yüksek katlı yapılara hapsederek, sadece apartman
görevlisiyle muhatap olmayı seçip komşuluk ilişkilerini bir
kenara bıraktık. Mahalle kültürünü, kasabı, manavı, sokaktaki
çocukları ise çoktan unuttuk. Tanzimatla beraber çıkarılan
imar planları kanunlarıyla, kat yüksekliği artırımı zorunlu
tutularak batılı yaşama özendirilen insanlar hayatlarını yatay
yerine dikey yerleşime ve buna bağlı olarak da kendilerini
kibirli, özenti bir topluma mahkûm ettiler.

Mutlu Ev
Evinizi Kurarken Kur’an’ın Öğütlediği 9 Prensip
Semih AKŞEKER
Hayy Kitap
176 sayfa
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VEFAT
Çalışma arkadaşlarımızdan; Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’nden Yılmaz ÇALIK ile
Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü’nden Rıdvan GÜL, Hakk’ın rahmetine kavuşmuşlardır.
Büyükşehir Ailesi olarak, Yılmaz ÇALIK ve Rıdvan GÜL’e Allahtan rahmet, aile ve
çalışma arkadaşlarına da sabırlar dileriz.

38. Sayının Düşün Cevap Ver bölümünün
soruları şöyledir:

EMEKLİ

1- 12 Aralık 1928 tarihinde Kırgızistan’da

Ahmet YÜZBAŞIOĞLU

Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müd.

doğdu. Babasını çok küçük yaşlarda kaybetti.

İrfan ÖZTÜRK

Zabıta Daire Başkanlığı

İlk hikâyelerini, 15 yaşında sekreter olarak

Binnur BARIŞKAN

AvrupaYakası Raylı Sistem Müd.

Şaban DENİZ

Bütçe ve Denetim Müd.

Erken Gelen Turnalar sayılabilir. Romanları

Zeki YILDIRIM

Şehir Tiyatroları Müd.

pek çok dile çevrilmiş, sinemaya uyarlanmış

Sadettin OĞRAŞ

Deniz Hizmetleri Müd.

dünyaca ünlü Kırgız yazar kimdir?

Süleyman AKSU

Avrupa Yakası Raylı Sistem Müd.

2- 37. Sayımızda kimlerle röportaj yapmıştık?

Gülsen YAĞIZ

Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Md.

Hamit Zekeriya DEMİROĞLU

Zabıta Daire Başkanlığı

Ali Behiç ALTUNDAĞ

Kent Orkestrası Müd.

Basri SAYGI

Sosyal ve İdari İşler Müd.

Mahmut Nedim TEŞDOĞ

İnsan Kaynakları Müd.

Lokman DEMİR

İtfaiye Daire Başkanlığı

Hasan ÖZKAN

İnsan Kaynakları Müd.

Nevzat ALACAN

Levazım ve Ayniyat Müd.

Cevdet SARAÇOĞLU

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Adem BAŞTÜRK

Belediye Başkanlığı

Rezzan BEYRET

Deprem ve Zemin İnceleme Müd.

Tahsin AKDOĞAN

Mezarlıklar Müd.

görev yaptığı köyünün kolhozunda yazdı.
Eserleri arasında Yüz Yüze, Askerin Oğlu,

3-Oruç tutamayacak kadar hasta veya yaşlı
olan Müslümanların, tutamadıkları her güne
karşılık olarak ödediklere bedele ne ad verilir?
4-Hendese ne demektir?
Cevaplarınızı, dl.bailesi@ibb.gov.tr e-posta
adresimize gönderebilirsiniz.

37.

sayımızın

“Düşün

Cevap

Ver”

sorularının cevapları ise şöyledir:
1-Bilinçaltı

Şengül ÇETİNER

Kesin Hesap Müd.

2-Prof. Dr. Halet Çambel

Fatma Oya ATASEVEN

Hal Müd.

3- Emevi Camii

Hülya DEMİR KILIÇ

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müd.

Hatice Feyza ERYILMAZ

Şehir Tiyatroları Müd.

Sefer BARUĞ

İtfaiye Daire Başkanlığı

Yaşar TEMUR

Zabıta Daire Başkanlığı

37. sayımızdaki “Düşün Cevap Ver”e

Emine DEMİR

Kent Orkestrası Müd.

katılarak hediye kazanan talihlilerimiz;

Veli ÇUFALCI

Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Müd.

Zehra KAYA - Arşiv Müdürlüğü

Murat KÖPRÜCÜ

Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müd.

Halil İbrahim KEÇECİ

Zabıta Destek Hizmetleri Müd.

4-Ziya Osman Saba

Sedat Tunçel - Gelirler Müd.
Serkan Yavuz - İnsan Kaynakları Müd.

Emekli olmuşlardır. Büyükşehir Ailesi olarak, emeklilerimize bundan sonraki
hayatlarında sağlıklı ve huzur dolu günler dileriz.
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Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayınıdır.
Her türlü görüş, eleştiri, öneri ve yazılarınız için:
Tel: 0212 455 17 47 e-posta: dl.bailesi@ibb.gov.tr

Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
Halkla İlişkiler Müdürlüğü

www.ibb.gov.tr

