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“

Merhaba tüm
eğitim dostları!..

Bugün sizleri 25 yıldır
tamamen gönüllülük
anlayışıyla eğitime
hizmet eden, köklü bir
vakfın başkanı olarak
selamlıyor; yazımı
bu gururla kaleme
alıyorum.

Bu gururun sadece bendenize değil,
hepimize; tüm üye, çalışan ve destek
destekçilerimize ait olduğunun altını çizmek
isterim.

Dr. Hasan BOĞA

Yönetim Kurulu Başkanı

Eğitim uğrunda sarf edilen her çaba
bireylerin ve toplumların yükselmesi
için atılmış büyük bir adımdır. Güney
Eğitim Vakfı olarak 25 yıldır Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği
aydınlık hedefe yürümek için tamamen
gönüllülük esaslarına bağlı kalarak
canla başla çalışıyoruz.
Kuruluşumuzdan bu yana vakıf
olarak çok güzel işlere, başarılara imza attık. Geride bıraktığımız
çeyrek asır boyunca günden güne
büyüyen, büyüdükçe güzelleşen bir
aile olduk. Güzel ülkemizin yarınları
olan çocuklarımıza, mümkün olan
en iyi eğitim sürecini sağlama gayesiyle durmaksızın çalıştık. Toplumda
daha az şanslı olan başarılı öğrencilerimize var gücümüzle el uzatırken, onların çabalarını destekledik,
eksikliklerini ise öğrenme sürecinin
bir parçası olarak kabul etmelerini
sağlayarak birey olma yolunda onlara eşlik ettik. Tüm bunları sevgi,
özveri ve fedakarlıkla yaparken; dost
olmayı, dost kalmayı, bir amaç etrafında birleşmeyi bildik. Sanırım
Güney Eğitim Vakfı olarak da en çok
bunu sevdik.
Bilindiği üzere her yıl vakfımızın iki
büyük etkinliği oluyor. Bu etkinliklerden biri her yıl büyük bir coşku ve
heyecanla hazırlandığımız Geleneksel
Bahar Şenliğimiz. Bu yıl on yedincisini düzenleyeceğimiz Bahar Şenliğimiz yine Adana Atlı Spor Kulübü’nde
yapılacak. Tüm bir yıl boyunca tüm

üye ve gönüllülerimizle birlikte hazırlandığımız şenliğimizin bu yıl da ses
getireceğine duyduğum inanç tam.
Birbirinden güzel ve özel ürünlerin
sergilendiği, eğlence dolu bir programla katılanların sınırsızca eğlendiği
bu güzel etkinlik eminim bu yıl da dolu
dolu geçecek ve bizlere önümüzdeki
yıllar için harika fikirler verecek.
Vakfımızın düzenlediği ve sadece
Adana’da değil tüm bölgede yankı
bulan bir diğer etkinliğimiz de Güney Eğitim Vakfı Kuruluş Balomuz.
Geçtiğimiz Kasım’da Sheraton Otel’de
24’cüsünü düzenlediğimiz balomuzun
hala konuşuluyor olması, bizler için
çok büyük bir onur. Bu geceyi özel
kılan unsurlardan biri olan Güney’in
İncisi Ödülü bu yıl Türk Sinema, dizi ve
film yapımcısı Timur Savcı’nın oldu.
Eğitime verilen her desteği taçlandırmanın bir motivasyon ve teşvik
olduğuna inanıyoruz ve daha nice
Güney’in İncisi Ödülü’nü yeni isimlerle paylaşmayı umut ediyoruz. Büyük
usta, romantik şarkıların eskimeyen
sesi Erol Evgin’in katılımıyla renklenen
kuruluş balomuz tüm katılanlar için
unutulmaz bir eğlenceye dönüştü. Bu
vesileyle gecemize katılan tüm üye,
gönüllü ve çalışma arkadaşlarımıza;
ayrıca sponsorluklarıyla gücümüze
güç katan tüm isimlere bir kere de
buradan teşekkürlerimi sunmayı bir
borç biliyorum.
Unutulmamalıdır ki eğitim hayat boyu
süren bir yolculuktur. Her yeni gün
yeni bir şeyler öğrenmek ve toplumsal
mirasa bir katkı sağlamak için harika
bir fırsattır. Bu farkındalıkla Güney Eğitim Vakfı olarak tam 25 yıldır sadece
bursiyerlerimiz için değil, Güney Eğitim
Vakfı ile yolu kesişen her bireyin hayatında fark yaratma gayretindeyiz.
Amacımız sadece kariyer peşinde koşan bir nesilden çok; insanı, doğayı,
bilimi ve toplumsal faydayı düşünen
bir nesil yetiştirmektir. Bu yolda gösterdiğimiz çaba ise her geçen gün
artarak devam edecektir.
Sevgili Eğitim Dostları,
Sözlerimde sona yaklaşırken; sizlere
bir kez daha saygı ve teşekkürlerimi
sunmak istiyorum. Bugün eğitime sunduğunuz her katkı sadece bir gencin
hayatında değil tüm ülkemizin ve dolayısıyla tüm Dünya’nın yararına oluyor. Sizinle aynı ailenin ferdi olmaktan
gurur duyuyorum. Biz Güney Eğitim
Vakfı olarak çok büyük, çok güzel bir
aileyiz ve iyi ki birlikteyiz.
Birlikte nice 25 yıllara…
Sevgi, saygı ve şükranlarımla…
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24.
KURULUŞ
BALOMUZ
2018 yılı Kasım ayında
gerçekleşen Geleneksel Kuruluş
Balosu bu yıl da misafirlerine
görkemli bir gece yaşattı.

Yönetim Kurulu,
gelirinin tamamının
üniversiteli
gençlerin eğitimine
katkı olarak
döndüğü bu güzide
gecede, başarılarla
dolu bir yılı daha
geride bırakmanın
haklı gururunu
yaşadı.

3 Kasım’da Sheraton Otel’de gerçekleşen geceye yaklaşık 700 kişi
katıldı. Aylar öncesinden başlanan
hazırlıklar büyük bir emekle her bir
ayrıntısı incelikle planlanırken amacımız katılımcılara unutulmayacak
bir gece sunmaktı.
Gecemiz Güney Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan Boğa’nın açılış konuşmasıyla başladı.
Başkan Hasan Boğa konuşmasında;
“Geleceğin mimarı olan gençlerimizin gücünün akıl, gönül ve çalışma
kapasitelerinde gizli olduğunu belirterek, eğitime verilecek desteğin
önemini vurguladı.
Konuşmanın hemen sonrasında balomuzun ana sponsorluğunu üstlenen

Özel Adana Medline Hastanesine,
Gümüş sponsorlarımız; AL-DE Kimya,
Sepaş A.Ş, Beta Transformatör, SASU
Su Ürünleri’ne, Diba Organizasyon
ve Ünsal Çiçek Dekor’a, Aydoğan
Reklam, İkies PR ve Tanıtım Danışmanlığı, Çukurova Belediyesi ve
Seyhan Belediyesi’ne katkılarından
dolayı teşekkür plaketleri sunuldu.
Güney eğitim Vakfı’na yıllardır destek
veren Araştırmacı, Yazar, Gazeteci,
Belgesel Yapımcısı Sn. Nebil Özgentürk gecenin onur konuğuydu. Bu
keyifli gecede Özgentürk’ün “Daima
Şık” isimli kitabı için düzenlenen imza
gününe de yoğun ilgi ve katılım oldu.
Her yıl verilen Güney’in İncisi Ödülü
bu yıl da sahibini buldu. Türk Si-
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Görkemli gecenin sunuculuğunu
mütevazı duruşu ve muhteşem sunumu ile Yeliz Doğramacılar Arman
yaparken, gecede sahne alan Türk
Pop Müziğinin duayen isimlerinden
Erol Evgin şarkılarıyla misafirlerimize unutulmayacak bir gece yaşattı.
Coşkulu bir geceye imza atan sanatçı Erol Evgin misafirlerimize müzik
şöleni yaşattı.

nema, Dizi ve Film yapımcısı; TİMS
Productions’ın kurucusu Adanalı
Timur Savcı’ya takdim edildi. Ödülü aldıktan sonra kısa bir konuşma
yapan Timur Savcı; Adana’da ilk kez
bir ödüle layık görüldüğünü ve bu
ödülün hayatında büyük bir önem
taşıdığını belirtirken ödülünü merhum babasına ithaf etmek istediğini
belirtti.

Vakfımız için bu özel ve unutulmayacak gecede, aylarca titizlikle yapılan
çalışmalarla kusursuz bir organizasyon geçirmemizi sağlayan değerli
Yönetim Kurulu Üyelerine, Vakfın
değerli personellerine, haftalarca
servis ve salon düzeni konusunda
yardımlarını esirgemeyen otel yöneticisi ve değerli personellerine,
gecemize sponsor olan tüm kurumlara ve gecemize katılarak burs bağışlarıyla öğrencilerin eğitimlerine
katkıda bulunan tüm misafirlerimize
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

GÜNEY KÜLTÜR
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Röportaj: Çağla BÜYÜKAKÇAY

Başta sadece
aşık olduğum
bir spor,
haftasonları
gitmeyi iple
çektiğim bir
etkinlikti.
Hazırlayan:
Seyla ÇİÇEKÇİ

17 yaşımda
profesyonel
tenis oynamaya
ve ülkemizi
yurtdışında
temsil etmeye
başladım.

Spor denilince futbolun akla geldiği
bir toplumda tenis ile ilgilenip 15
yaşında Türkiye Fed Kupası Takımına seçilerek Türk tarihindeki
en genç bayan milli tenis takımı
oyuncusu oldunuz ve sonrasında
da birçok ilklere ve başarılara imza
attınız. Bu ilkleri ve başarıları yolculuğunuzu sizden dinleyebilir miyiz?
Tenise 8 yaşımda Adana’da başladım. Başta sadece aşık olduğum
bir spor, haftasonları gitmeyi iple
çektiğim bir etkinlikti. Daha sonra
kulübümün performans takımına
seçilince daha çok tenis oynayabileceğim için sevindim. Ulusal turnuvalara katılmaya ve 12-13 yaşlarımda Türkiye birincilikleri almaya
başladım. Profesyonel tenisçi olmak
ülkemizde örnekleri olmadığı için
düşündüğüm bir şey değildi , ne
demek olduğunu bile bilmiyordum.
Başarılar kazandıkça isteğim daha
da arttı , Türkiye’de başarılmayan
şeyleri başarmak istedim. 14 yaşımda A milli takıma seçildikten sonra
genç bir yeteneğe sponsor olmak
isteyen kurumsal bir inşaat şirketi ile yollarımız kesişti ve hayalini
kurduğum dünyanın kapıları aralandı. 17 yaşımda profesyonel tenis
oynamaya ve ülkemizi yurtdışında
temsil etmeye başladım.

Bu başarılar nasıl bir çalışma ile
elde edildi?
Ben çocukluğumda da çalışkan bir
çocuktum. Sadece Türkiye’de başarılı olduğum dönem okuldan önce
sabah 6’da antrenman yapar ,okula
gider , okul çıkışı tekrar antrenman
yapardım. Adana gibi kolay bir şehirde bu tempoyu yaşamak çok zor
değil. Profesyonel tenise başlayınca
günde 6 saat , tenis ile birlikte kondisyon antrenmanları hayatıma girdi.
Beslenme , uyku, psikoloji hepsine
dikkat etmem gerekti. Hala da ediyorum tabiki.
Başarılı bir sporcu olmak için spora
başlama yaşı önemli mi, siz kaç
yaşında başladınız?
Tenis bir tekrar sporu olduğu için
erken yaşta başlamak önemli evet.
14-15 yaşında ben tenisçi olmak istiyorum diyemezsiniz maalesef. En geç

Aileme bu
konuda çok
minnettarım.
Bana kulak verip
tutkumu yaşarken
arkamda
durdular. Şimdi
çok büyük bir
karar olduğunu
görüyorum.
8-9 yaşında başlamış olmak gerekir.
Ben de 8 yaşımda başladım. Nerdeyse geç kalıyorduk. Ablam 11-12
yaşında başladı mesela , maalesef
oynayamadı.
Aileler küçük yaşlarda çocuklarına tenis dersleri aldırıyor ama
genelde sonrasında okul dersleri
bahane edilerek spor bırakılıyor.
Sizin sporu bırakmayıp devam etmenizde neler etkili oldu?
Birincisi mutlaka tenise duyduğum
sevgi. Aileme bu konuda çok minnettarım. Bana kulak verip tutkumu
yaşarken arkamda durdular. Şimdi
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hem de teknik bir spor. Hepsi bir
arada olmalı. Kondisyon ve fiziksel
güç önceki senelere daha önem kazandı ama hiç bir zaman tek başına
bir anlam ifade etmez.
Maçlardan önce yaptığınız bir
ritüeliniz var mı?
Maç ile ilgili not almayı, yazı yazmayı seviyorum.
Bu yoğun tempoda özel hayatınızdan da çok fazla fedakarlık yapmanız gerekiyor sanırım. Aileniz,
çevrenizdeki arkadaşlarınız bu
tempodan nasıl etkileniyor, ilişkilerinizi dengelemeyi nasıl başarıyorsunuz?

“

2019 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarında
mercan, bej ve adaçayı yeşili tonunun
enerjik renklerinden partilenmeye
hazır bir kadını gösteriyor.
Hayatın her
alanında trendleri
takip eden bir
jenerasyon olarak
Moda alanında
öngörülen trendleri
paylaşmak için
sizlerleyim.

Etrafımda her zaman anlayışlı insanlar oldu. İşime ayırdığım vakti
saygı ile karşılıyorlar. Seyahatlerimden gelince mutlaka sevdiklerime
zaman ayırırım. Benim de enerjimi
tekrar kazanmamın yollarından bir
tanesi bu.
1989 Adana doğumlusunuz ve çocukluğunuz Adana’da geçti. Adana
size ne ifade ediyor?

çok büyük bir karar olduğunu görüyorum. Kimse bu yoldan gitmemiş, önümüzde örnek yok. Başarılı
olmayadabilirdim. Bugün neden diye
sorduğumda o kadar istiyordun ki o
isteğine hayır diyemedik cevabını
alıyorum.

Adana’yı çok seviyorum. Yemeklerimizin lezzetini İstanbul’da çok özlüyorum. Şehirin kolaylığını, ucuzluğunu,
insanların samimiyetini gerçekten
özlüyorum. Senede 3-4 defa ziyaret
etmeye çalışıyorum. Orası da hala
evim gibi hissettiğim yer.

Kariyerinizde hep başarılar mı var?
Zaman zaman zorluklar olmadı mı;
yenilgiler alınmadı mı?

Sporun bir dalında ilerlemek isteyen
gençlere ve ailelere tavsiyeleriniz
nelerdir?

Tabiki kariyerimde çok iniş çıkışlar
yaşadım. Yaşadığım her iniş de bana
çok faydalı bir şekilde geri döndü.
Yenilgiler , zor zamanlar olmazsa iyi
zamanların kıymeti bilinmiyor. Zor
zamanlar hiç bitmiyor hayatta da
olduğu gibi, ama o zorluktan yukarı
çıkış çok keyif veriyor.
Bu yenilgilerden, zorluklardan sonra kendinizi nasıl motive ettiniz?
Sevdiğim sporu yapıp bu işten
para kazanmanın lütfunu düşündüm. Sevdiği işi yapan kaç insan
var ki? Çalışmayı çok sevdiğimi hiç
unutmadım. Beklentileri bir kenara
bakıp Çağla olarak ne istediğimi
düşündüm. Sağlıklı olduğum sürece tenis oynamak istediğime karar

verdim. Çalışmalarıma devam ettim.
En önemlisi bu. Zor zamanlarda pes
etmek çok kolay ama o günlerde
bile durmayıp devam ediyorsanız
mutlaka bir gün emeklerin karşılığının alındığını düşünüyorum.
Tenis sadece bir kondisyon sporu
mu?
Hayır. Tenis hem zihinsel hem fiziksel

Gençlere tavsiyem seçtikleri yolun
gerekliliğini hiç bir zaman unutmasınlar. Sporcu olmak sorumluluk gerektiren bir şey. Bunun hep farkında
olup bilinçli çalışmaya çalışsınlar.
Dünya çapında başarılı sporcuları
takip etmelerini öneririm. Ailelere
de çok iş düşüyor, ne olursa olsun
çocuklarının yanında olmaları ve
bunu hissettirmeleri çok önemli bence. Herşey bir ekip çalışması, aile de
bu ekibin en önemli parçası bence.
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Ceket takımlar ekose ya da tek ton
çiftelemesiyle son birkaç yıldır yıldızı
yüksek trendlerden, mücevher değerinde bir ceket, slimfit yüksek bel
jean ve taşlı bir broş ile davetlerde
şıklık yarışına dahil olabilirsiniz.

Nisa KALO
Moda Tasarımcısı

İşçi tulumu sezonun güçlü kadın
formlarından genelde halat ya da
kendi tonundan kemerlerle tercih
edilen cepli modellerden bu yaz
edinmelisiniz.
Kışın kadınların hayat kurtarıcısı
niteliğindeki parlak disko taytlar
ilkbahar ve yaza kısalarak bisikletçi
şortu olarak devam ediyor. Kadına
atletik bir görünüm kazandıran bu
modelin kombini halder bluzlar ya
da kısa croptoplar olabilir.
Sezon defilelerinin çoğunda sarı ve
coral renklerin hareketlendirdiği podyumlarda tek başına beyaz kadar
etki yaratan bej modeller göze çarptı.
Elbiselere sade ama dikiş ve kumaş
kaliteleriyle lüks bir görünüm katan
bejler, tüm saç tonlarına uyumlu etkisiyle severek giyeceğiniz beyaz renk
kıyafet modellerinize alternatif bir
renk olabilir.

“

12

Tabiki romantik çiçekli, dantel, tül
ve desenli uçuş uçuş yaz elbiseleri
yazın habercisi niteliğinde. Abartıyı
seviyorsanız ihtişamlı süslemeler tüy,
kristal taş ve saçak detayları ile elbisenizin kodlarını değiştirebilirsiniz.
Neon etkisi zincir markaların vitrinlerini kısa bir süre etkisi altına alabildi.
Leoparın etkisi nasıl kısa sürdüyse
satış tuzağı olabilecek neonlardan
uzak durmakta fayda var.

GÜNEY KÜLTÜR
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“

Çocukluğumda babamın bana aşıladığı
fotoğraf-sinema aşkı ise yıllar içerisinde
pekişti ve kendimi önce fotoğraf daha sonra
ise sinemaya verdim.

Hatırlayın eskiden
sokaktan eve
çıkmak istemezdik.
Belki bu yüzden
derslerimizi
aksatırdık ama
en azından çok
sosyaldik.

Aynalı gözlükleri çekmecelere
kaldırma zamanı!

Gelelim Aksesuar çılgınlığına!
Aksesuar trendleri 2000’li yılların
başlarında büyük moda evlerinin
yüksek maliyetlerle başa çıkamaması ve bu krizden yola çıkarak,
kıyafete göre daha uygun fiyatlarla piyasaya sürebilecekleri kemer,
küpe, kolye, broş, ayakkabı ve çanta
olarak kıyafetlerden daha ön plana
geçecek aynı zamanda satışı kolay
arzu nesneleri yaratmalarına neden
oldu. İyi ki de oldu!

Cat eye gözlüklerin siyah modellerinden devam ediyoruz.
Formları küçülen Gözlüklerde amaç
güneşten korunmak değil selfie çekerken aşırı havalı görünmek trend
olmaya yeterli :)
Topuklu ayakkabıda ise kare burun
geri döndü. Mule modellerden yaz
için satın alabilirsiniz. Spor ayakkabıda ise sneaker modellerden birkaç tane edinmenizi öneririm. Kalın
tabanlı kombinlemesi kolay beyaz
“Adidas stan Smith “spor ayakkabıları
tahtından eden “nike M2K Tekno
“modeli oldu.

Şu anda dev moda evleri yüksek
satış rakamlarına kıyafet bölümünden değil logoların üzerinde yazdığı
göze görünen aksesuar çeşitleriyle
güçlerine güç katmakta.
2019 Aksesuar trendlerini listelersek;
Bel çantaları ilk göze çarpan detaylardan. Sportif olduğu kadar elegan
bir duruşta sergiliyor. Omuza çapraz
asılan kullanış formlarını denemenizi öneririm.
Saç süsleme sanatı da bu sezon

Geçmişten günümüze Internet ve
Sosyal Medya;

trend hareketlerden. Saçlar için
yan tokalar incili ve taşlı modelleri
ile “must have” listemizde. Geçen
sezonun deniz kabuğu modası bu
yaz yerini saç tokalarına bırakmış
durumda...

Kısaca kendimden bahsedeyim;

Ozan SİHAY
Director - Videographer

1982 Adana doğumluyum ve Adana
aşığıyım diyebilirim. Tüm okul hayatımı da Adana’da geçirdim. En son
Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği’ni bitirdikten sonra mesleğin
pek bana göre olmadığını gördüm ve
dedemin açtığı ve babamın devam
ettirdiği “Sihay Reklamevi”nde babamla çalışmaya başladım. Burada
kendimi grafik-tasarım konusunda
geliştirdim. Çocukluğumda babamın bana aşıladığı fotoğraf-sinema
aşkı ise yıllar içerisinde pekişti ve
kendimi önce fotoğraf daha sonra
ise sinemaya verdim. Öğrendiğim
programlar sayesinde çektiğim
fotoğraf ve videoları düzenlemeye
başladım. Başta James Bond Skyfall
ve Charlie’s Angels olmak üzere çeşitli sinema filmlerinde reji olarak
çalıştım. Ortağım Tufan Şimşekcan
ile birlikte çektiğimiz kısa filmlerle
ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler alma şansımız oldu.
Fotoğraf ise benim için hayatımın

“
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vazgeçilmez bir parçası ve en büyük hobim diyebilirim. Boş zaman
bulduğumda gezmeyi ve gittiğim
yerleri fotoğraflamayı çok seviyorum.
Tabi bunun sonrasında ise çektiklerimi özellikle mobil uygulamaları
kullanarak editlemek benim için
en büyük zevklerden birisi. Sosyal
medyada dikkat çekmek için nelere
dikkat etmeliyiz, hangi uygulamaları kullanmalıyız, bunlardan yazının
ilerleyen kısmında bahsedeceğim.
Öncelikle teknoloji-internet geçmişten günümüze nasıl geldi bundan
bahsetmek gerekiyor sanırım.
Ben hep şunu derim; biz son şanslı
nesiliz. Biz derken 80’ler-90’lar kuşağından bahsediyorum. Neden
diye soracak olursanız; sokakta
oynamayı da gördük, teknolojinin
ilk basamağından şu ana kadar ki
her kademesine birebir şahit olduk.
Hatırlayın eskiden sokaktan eve
çıkmak istemezdik. Belki bu yüzden
derslerimizi aksatırdık ama en azından çok sosyaldik. Öyle çılgınlar gibi
ödevler, dershaneler, piyano kursları,
bale kursları, pastanelerde doğum
günü kutlamaları yoktu. Onun yerine
mahalle arkadaşlıkları vardı, sıcaklık
samimiyet vardı. Sokağa inmek için
can atardık. Akşam olduğundan her
birimizin annesi balkonlardan tek
tek bağırırdı eve çıkmamız için. Eğer
mahalle maçı filan yapıyorsak aynı
yalanı kullandırdık hep. “Anne son
bir gol kaldı sonra geliyorum” Ama
o son gol hiç gelmezdi. Sonra da
anneler aşağıya gelip kulaklarımızdan çeke çeke çıkarırdı bizi yukarı.
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Her neyse, artık internet hem evde
hem de internet kafelerdeydi. O
sıralar ilk defa internet üzerinden
yeni arkadaşlar edinebileceğimiz
ve sosyalleşebileceğimiz bir şey çıktı
ortaya.

Yavaş yavaş
gerçek dünyadan
kopup sanal
dünyaya giriş
yapıyorduk artık.
Daha sonra bir
akım daha çıktı
bizi tekrar aynı
kapalı alanlara
topladı.

Bir gün babam eve elinde kocaman
bir kutuyla geldi. Heyecanla açtım.
Karşımda bir klavye ve kasetçalara benzeyen bir şey vardı. Babama
sordum bu nedir diye? Commodore
64 dedi. Tabi onunla ne yapılacağına dair pek bir bilgim yoktu. İlk
başlarda pek ilgimi de çekmedi
açıkçası, benim gözüm hep sokaktaydı, arkadaşlardaydı. Ama
babamın yüklediği oyunlar yavaş
yavaş beni ele geçirmeye başladı
zamanla. Dig-Dug, Pit-Stop, Wizard
of Oz, ,River Raid gibi basit ama bağımlılık yapan oyunlar vardı.
Daha sonra Atariler evlerimize girdi.
Tek kartuş içinde 1000 oyun yazan
kara kutular. Tabi asla 1000 oyun
çıkmazdı. 2 tanesi çalışsa öpüp başına koy... Sosyalleşmekten bir adım
daha uzaklaşmıştık çünkü evlerimize
kapanmaya başlamıştık.
Sonra sokakta oynama dönemi bir
gün geldi bitti. Biz sokaktaki çocuklar

kendimizi kapalı mekânlara attık.
Hangi mekânlardı peki bunlar? Atari
salonları tabii ki… Tabi yine sosyal
sayılırdık çünkü mahalledeki tüm
arkadaşlar aynı yerdeydik. Ama aramızdaki iletişim azalmaya başlamıştı
çünkü oyunlara dalıp gidiyorduk.
Yavaş yavaş gerçek dünyadan kopup sanal dünyaya giriş yapıyorduk
artık. Daha sonra bir akım daha çıktı bizi tekrar aynı kapalı alanlara
topladı. Dünyamıza internet diye
bir şey girmişti. Tabi o zamanlar
evlerde internet çok pahalıydı. Bu
yüzden de kendimizi Internet kafelerde bulduk. Yeni bir sosyal ortam.
Bir süre sonra fiyatlar biraz uygun
hale gelince internet evlerimize de
girdi. Ama o zamanki internet ömür
törpüsüydü bilenler bilir. Sürekli kopan bir türlü bağlanmayan bizim
canımız 56K modemlerimiz... Tek bir
Web sayfasını açmak için 5 dakika
beklediğimiz bir mp3’ü 1 saatte indirdiğimiz internet.
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Peki, bu neydi sizce? Evet MIRC… Slm.
Nbr. Asl. Böylece internet yazışma
dili diye bir şey de ortaya çıktı. Daha
sonrasında ICQ, Yonja, MySpace, Hi5,
Facebook, İnstagram derken sosyal
medya platformları aldı başını gitti.

cağız. Bunun dışında tabii ki öncelik
paylaşımımızın kalitesine bağlı. İyi
bir telefon-makinayla çekmek, ışığı
doğru kullanmak, değişik bir bakış
açısı bulmak ve elbette iyi bir düzenleme şart. Benim en sık kullandığım
uygulamalar başlıca şunlar;

Günümüze kadar gelen-geçen birçok sosyal medya platformu gördük.
Sürekli tükettik. Hala da tüketmeye devam ediyoruz. Fakat geçmişe
nazaran artık bu platformları iyi ve
bilinçli kullanabilirsek bizim için bulunmaz bir nimet. Şahsen İnstagram
ve Youtube’u en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum ve bunun olumlu dönüşlerini alıyorum. Özellikle
yaptığım iş gereği bu platformları
birer port folyo gibi kullanıyorum.
Dolayısıyla buralarda yapmaya
çalıştığım kaliteli paylaşımlar işime
yansıyor. Peki, bu platformları nasıl
daha verimli kullanabiliriz?
Bildiğiniz gibi son yılların en popüler
sosyal medya platformu İnstagram.
Youtube’a bundan ayrı tutuyorum
çünkü Youtube için bir sosyal medya platformu demek pek de doğru
sayılmaz aslında. Çünkü Youtube
aslında bir arama motoru. Merak
ettiğimiz şeyleri öğrenmek, izlemek
için youtube kullanıyoruz birçoğumuz. Instagram’a dönecek olursam
yıllardır çektiğim fotoğraf ve videoları
özenli bir şekilde bu platformda paylaşıyorum. Paylaşım yaparken dikkat
edilmesi gereken bazı hususlar var
tabi. İnstagram algoritması sürekli
değişiyor fakat bazı konulara dikkat
ettiğimiz takdirde paylaşımlarımızın
ön plana çıkması yani daha fazla
“like” alması mümkün. Bunun için
öncelikle hashtag kullanımına çok
dikkat etmemiz gerekiyor. Çok fazla
abartmadan ve paylaşımımızın içeriği ile alakalı hashtagler kullanmalıyız. Güncel hashtagler araştırmakta
da fayda var elbette. Fotoğrafı ya
da videoyu çektiğimiz konumu da
eklersek daha çok kişiye ulaşmış ola-

Günümüzde
artık 7’den 70’e
birçoğumuz
aktif birer
Youtube
kullanıcısıyız.
Fotoğraf Düzenleme Uygulamaları;
Snapseed, Lightroom, Picsart, VSCO
Video Düzenleme Uygulamaları;
Quik, Kinemaster, Videoleap, Inshot, Splice
Yazı Düzenleme Uygulamaları; Typorama, Hype Type
Bu uygulamaları telefonunuza kurarak ve üzerinde oynamalar yaparak
çektiğiniz fotoğraf ve videoları bambaşka hallere getirebilirsiniz. Eğer
kullanımları ile detaylı bilgi sahibi

olmak isterseniz yeni bir “Youtuber”
olarak Youtube “Ozan Sihay” kanalımda mobil uygulamaların nasıl
kullanılacağına dair videolar yapıyorum.
Youtube’a gelecek olursak; Günümüzde artık 7’den 70’e birçoğumuz
aktif birer Youtube kullanıcısıyız.
Bazılarımız sadece izleyici olmayı
tercih ederken, benim de içinde
bulunduğum içerik üreticisi birçok
kullanıcı bulunuyor ve bu sayı günden güne katlanarak artmakta. Tabii
Youtube’un en cezbeden kısmı ise
videolarınız üzerinden para kazanabiliyor olmanız. Bunun için bazı
şartlar var elbet. Yılda 4000 saatten
fazla izlenme ve 1000 aboneyi geçmeniz gerekmekte. En başta bu çok
büyük bir rakam gibi görünse de,
insanların ilgisini çekecek konular
hakkında içerikler üretirseniz tahmin
ettiğinizden çok daha hızlı bir şekilde
yükselecektir videolarınızın izlenme
sayısı. Youtube algoritması çok sağlam ve verimli çalışmakta ve direkt
olarak sizin ilgi alanınız hakkında
videoları karşınıza getirmektedir.
Bu yüzden yüklediğiniz videoların
başlığından açıklama kısmına, hashtaglerinden kapak fotoğrafına kadar birçok etken içeriğinizin izlenme
sayısını direk olarak etkileyecektir.
Sosyal medya ve interneti bilinçli kullandığımız takdirde bu bağımlılığı olumlu yönde kullanma
şansımız olduğunu düşünüyorum.
Herkese keyifli günler dilerim, hoşça kalın.

Başarı
asla tesadüf
değildir!
17 yılı aşkın süredir hizmet veren kurumumuz, okul öncesi eğitim alanında
en yeni öğrenme ve öğretme modellerini yakından takip ederek programını
sürekli güncellemektedir.

Kazanç
kalite
güven
Her açıdan karlı çıkacağınız kazançlı bir
yatırım sunma fikri ile yolumuza devam ediyoruz.

GÖKHAN MORGÜL

Cemalpașa Mahallesi
Valiyolu Cad. Vizon Apt. Sit. No: 3/1
Seyhan / Adana

Toros Mah. 78114 Sok. 10-1
01170 Çukurova/Adana

T: (0322) 234 37 38

T: (0533) 246 97 37
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Röportaj: Nihat ZİYALAN

Yaşımı mahkeme kararıyla iki yaş
büyüterek askere gittim. Dönüşte
hayata balıklama atılmak için alınmış
bir karardı bu.
Para
almadan
aylarca
tiyatronun
her türlü
işine
koşturdum.
Hazırlayan:
Ata KARAZİNCİR

Sanat hayatınız önce Adana Belediye Tiyatrosu’nda sonra Ankara
Sanat Tiyatrosu’nda oyuncu olarak
başlıyor; daha sonra Yeşilçam’a
geçiyorsunuz. O yıllarda sizi tiyatro
ve sinemaya yönlendiren ne oldu?
Yaşımı mahkeme kararıyla iki yaş büyüterek askere gittim. Dönüşte hayata
balıklama atılmak için alınmış bir
karardı bu. Hayata atılmak babamın
şalgamcılık mesleğini seçmemle mi
olacaktı, yoksa ne çıkarsa bahtıma
mı olacaktı?
Askerlik dönüşü Adana Belediye Tiyatrosu açıldı. Şiir yazıyor, sanatla
yaşıyordum. Hemen tiyatroya yanaştım, belediyedeki abiler, tiyatrocu büyüklerim kucak açtı. Para
almadan aylarca tiyatronun her
türlü işine koşturdum.

Rahmetli Ahmet
Evintan tiyatronun
müdürüydü. “Fiziğin
tamam da müziğin
berbat” diyerek
bana aylarca
diksiyon dersi aldır.
O zaman boyum iki metreye yakın,
saçım omuzuma döküktü. Fiziğimden ötürü stajyer oyuncu kadrosuna
girdim. Rahmetli Ahmet Evintan tiyatronun müdürüydü. “Fiziğin tamam
da müziğin berbat” diyerek bana
aylarca diksiyon dersi aldır. Adanalı
gibi konuşurken; aksanım terbiye
oldu. “Gız” derken “kız” diyen biri oldum. Tiyatronun oyuncu kadrosuna
dahil olup, çeşitli roller oynadım.

Sonradan Çirkin Kral olan Yılmaz’la
( Pütün) tanıştım. Mersin’de yaşayan
Özdemir İnce’yle de sac ayak olduk.
Edebiyat yaşamımızı ele geçirmiş,
kendimizi Türkiye’nin değil, Dünya’nın en önemli edebiyatçıları
arasında görüyorduk.
O zamanlar (altmışlı yıllar) Adana’nın
çayırı çoktu. Sanki kamera karşısında
oynuyormuşuz gibi, Yılmaz’la film
çevirirdik. Elimizi tabanca yapar dan!
Dan! Sıkardık. Ondan sonra sen öldün
hayır sen öldün tartışması başlardı.
Bir kez Yılmaz çayıra atlamış, lacisi
yeşillenmişti. Yılmaz’ın tek giyeceği
oydu. Canımız sıkılmıştı. Kanal Köprü, Cin Ali, Telli Dere bağları film
çevirdiğimiz yerlerdi.
Tiyatroya yönelmem fiziğimden,
sinemaya yönlenmem Yılmaz Güney’in dayatmasıyla oldu.
1960 – 70 yılları arasında Yılmaz
Güney dışında birçok starla aynı
filmde rol aldınız. Sayısız filmlerde oynadınız. Yeşilçam’ın aranan
kötü adamlarından biri oldunuz.
Kötü adam oynamak yaşamınızı
etkiledi mi?
Yılmaz “Nihat’ı star yapacağım” diye
zarını atmıştı. İlk filmim At Hırsızında
kolumun kırılması, daha başında bu
işin gerçekleşmeyeceğini mimledi.
Yılmaz “yalnız iyi adam oynayacaksın, en lüks yerlerde gezip tozacaksın”
dedi. Yılmaz’ın adamı olduğum için
bana iyi adam rolü, daha doğrusu
beklentimiz olan baş rolü vermediler.
Büyük şirketler Yeşilçam’ın altına dinamit koyan, ağalıklarıyla oynayan
Yılmaz’a diş biliyordu. Bir de komünist
diye adımız çıkmıştı.

Yılmaz’ın
filmlerinin
dışında çok az
iyi adam rolü
bulabildim.
Açlıktan nefesim
kokmaya
başlayınca
mecburen kötü
adam oynadım.
Kötü adam oynamam sayesinde
geçindim. Yeşilçam’da kötü adam
oynayan çok zor star olabilir. Bu
arada edebiyattan, yazmaktan hiç
kopmadım. En azından Yılmaz’ın
birçok senaryosunu birlikte yazdık.
Çok keyifli günlerdi. Bir film hikayesi
inşa etmek söz konusuydu. Buna çalışırdık. Yılmaz için senaryosuz film
çekiyor derler. Yanlış. Filme başladığında her şey kafasının içinde
olup bitmiştir. En büyük özelliği de
kafasının içindekilere körü körüne
bağlı kalmamasıydı. Tesadüfen çıkan güzelliklere de kucak açardı.
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Kötü adam oynadıysam, kimseye
muhtaç olmamak, ekmek paramı
kazanmak içindi..
Yılmaz Güney’le yolunuzun kesişmesi sinemayla mı oldu?
Tanışmamıza en uygun söz; göz göze
geldiğimizde, “kanımızın birbirine

GÜNEY KÜLTÜR

kaynamasıdır. “ Okuldan kaçıp, Okland Mustafa’nın otobüsüne atlayarak kapağı Kanal Köprü’ye atmıştım.
Otobüs durağının tam karşısında
bakkal-manav karışımı dökük bir
dükkân vardı. Bağdan bahçeden
devşirilmiş şeyler de satardı. O gün
bir kese kâğıdı hıyar almıştım. Kanal
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gularını dile getirir. Kolej mezunu
olmam, ancak çevirilerime bakmak
için işe yarıyor.”

Sinema daha sonra kanımıza girdi.
1980 yılında sinemayı bırakıp Avustralya’ya yerleşiyorsunuz. Sinemayı
bırakmanızda ne etkili oldu?

Sidney’den bakınca Türk Sineması
ve Edebiyatı nasıl görünüyor?

Türkan Şoray’la Azap filmini çekip,
yeni rol beklemeye başladığım sırada, piyangodan seks filmi çıktı.
O sırada karımdan da ayrılmıştım.
Fethi Naci’nin karısı Emel Hanım, bir
film şirketinde çalışıyordu. Durumumu bildiğinden, beni kollamak için
telefon etmişti. “Nihat seks filminde
oynar mısın?” Dünya başıma yıkılmıştı sanki.

Avrupalı, Amerikalı gibi film çekerseniz ulusal sinema gelişmez, kendine yol bulmaz. İtalyan, Alman,
Brezilya, Fransa, Amerika’nın; (daha
da çoğaltılabilir) bir sinema dilleri, üslupları vardır. Türk sineması
onlara benzemek için film çekiyor.
Bir tek Nuri Bilge Ceylan onlardan
ayrılabilir. O da seçkinler için film
yapmaktan vazgeçerse. Her sanat
gibi sinema da kendi insanını eğlendirirken; onları geliştirmek, yetiştirmek zorundadır. Edebiyatta da
aynı sorun var. Şiiri okuyorsun bir
şey anlamıyorsun, öyküyü okuyorsun
bir şey anlamıyorsun. Çoğu romancı
acaba yabancı dile çevrilir mi diye
yazıyor.

Yılmaz, Özdemir
ve ben; dünyayı
değiştireceğiz
diye hayata baş
koymuştuk.
Yılmaz, Özdemir ve ben; dünyayı değiştireceğiz diye hayata baş koymuştuk. Şimdi hayat bana koyuyordu.
Aklıma oğlum geldi “soyunamam”
dedim. Seks furyasının geçmesini
bekleyecek takatim yoktu.

sırasında dizilmiş bir ağacın altında
şiir düşünüp, bir yandan sulu boya
resim yapmaya çalışıyordum. Şimdi
düşününce komik bir durum. Ha bu
arada hıyar da yiyorum. Karşı tarafta
bir gürültü koptu. Beş altı kişilik bir
grup şakalaşarak çimiyordu. Onların içinde Yılmaz kara bir yıldız gibi
parlıyordu. Göz göze gelip birbirimize
gülümsedik. Hemen benim tarafa
yüzdü. Hıyar verdim. Sular sızan kara
donuna silerek hıyara girişti. O da
benim gibi yoksulların giydiği kara
don takımındandı. Tanışmamız böyle oldu. Sonra edebiyat günlerimizi
doldurdu.
Yılmaz’la yolumun kesiştiği zaman
onun edebiyatla bir ilişiği yoktu. Verdiğim bütün kitapları yutarcasına
okudu. O yaşımda klasikler filan okuyordum. Sonra efsane şair Özdemir
İnce’yle tanıştırdım.

Rezil olacaktım. Yakındır diye Almanya’daki kız kardeşime, “oraya
gelmek istiyorum, mümkün mü” diye
sordum. “Mümkün değil” diye yanıtladı. Sidney’deki kardeşimi aradım.
Sağ olsun onun sayesinde kapağı
Avustralya’ya attım.
Sinemanın yanında yazar, şair yönünüz de var. 2009 yılında Çukurova Ödülünü aldınız. Sidney’den bu
ödülü almak neler hissettirdi size?
Çukurova Ödülü benim için tektir.
Ondan sonraki kitaplarımı “bu kitap
hiçbir ödüle aday” değildir notuyla
yayınladım. Benim gözümde bir Dünya ödülüdür. Doyurucu, duyguları
besleyen bir ödüldür. Uluslararası
Çukurova Sanat Günleri’ni saat farkından ötürü Sidney’de başlatıyoruz
her yıl. Auburn Kütüphanesi’ndeki
Kaktüs oluşumu bu yılın teması olan
Siber Bilinmezlik paneliyle katkıda
bulundu. Önümüzdeki yıllarda da
bu sürecek. Uluslararası Çukurova

MAYA ÇALDIM TOPRAĞA
sözcüklerle kabarttım toprağı
havalandırıp
ayaklarımdan diktim kendimi

Sanat Günleri yaşamımın bir parçası, görevi oldu. Çetin Yiğenoğlu
gibi güzel bir insanın öncülüğünde,
değer bilir Adanalıların desteğiyle
sesini bütün dünyaya duyurarak sürüp gidiyor. Gidecek.
Adana’yı anlatırken sanatçı yetiştiren “Bereketli Topraklar” olarak
tanımlıyorsunuz. Adanalı olmak
sizi nasıl etkiledi?
“Bereketli Topraklar” ustamız Orhan
Kemal’e aittir. Çukurova’nın iş veren
bir toprağı vardır, ama bunu verirken
acılar da yaşatır insana. Acılarla
beslenen duygular sanatçı doğurur.
Bunu; yirmi yaşımda tanıdığım Yaşar
Kemal’de, AST zamanında tanıdığım
Orhan Kemal’de gördüm.
Adanalı çabuk parlar ama haksızlık
karşısında. Yaratıcılık fışkırtan bir
bilinçaltı vardır. Havasından, caka-

sından ötürü, bir Adanalı kendini
yarış halinde görür. Sanatçıları;
yazdığıyla, çizdiğiyle hep önde
olmak ister. Adanalı sanatçıların
taşrayı kıran bir özellikleri vardır.
Sayın bakalım Adana’da kaç dergi
çıkıyor şu an? Aslında buraya bir
ABOOOOOOOOOV yakışır.
Yıllardır Sidney’desiniz ama Türkçe
yazıyorsunuz. Bunun nedeni nedir?
Ziyalan - Bu soruyu Orhan Pamuk’un
ağzından yanıtlıyorum: Beyaz Kale
kitabının tanıtımı için Sidney’e geldiğinde bir hafta kadar birlikte gezip
tozduk. Alış veriş yaptığı sırada konuştuğu İngilizceyi duyunca kendimi tutamayıp sordum “çok güzel
İngilizcen var neden başkalarına
çevirtiyorsun kitaplarını?” Tam tamına şöyle dedi: “ Deli misin yahu?
Bir sanatçı ancak ana diliyle duy-

bulutlar kararınca
kendiliğinden gökyüzüne çevrildi avuçlarım
bana özel yağmur
elimin yalağına indi kuşlar
gıdıklandım tepeden tırnağa
damarlarım sağılan meme
birer birer akıp
kök saldı
Adana var mayada
girdap üstüne girdap Seyhan Nehri
Taşköprü’den atlayan çocukluğum
Yeşilçam’da at koşturur
kolu kırık dıgıdık
zorlamayın
soyunamam
kanguru da var mayada
kodum muydu oturtan anılar
telef olmuş gülümsemeler
ne çıkacak
çiçeğe durup
meyve verdiğimde
göreceğiz.
NİHAT ZİYALAN
Sydney 2019

Edebiyat köşesi
Hazırlayan: Cahit İNCEFİKİR

HOŞGELDİN BAHAR!
Bahar, bende öncelikle portakal çiçeğinin kokusunu çağrıştırıyor. Ağır
ağır açan tomurcuklarıyla her gün
biraz daha belirginleşen ve ortalığı
mis gibi bir kokuya çeviren portakal,
limon, mandalina ve turunç çiçekleriyle
bütünleşiyor bahar.
Bahar; dünyanın yeşile, sarmaşıklara
boğulması bence. Çünkü bahar gelince,
apayrı bir akşamüstüdür artık günler.
Bazen biraz hüzünlü de olsa, bazen dudaklarda yarım kalmış gülümseyişler
olsa da; en güzel mevsimdir o ilkbaharın Çukurova’da kısa bir süreliğine
bize yaşattığı sevinçli duygular.

iş dönüşlerinde; bütün acılarına karşın
daha bir mutlular. Yollardaki sohbetleri daha koyu, daha sıcak, yürüyüşleri
daha coşkulu oluyor. Çocuklarına götürdükleri ekmek ve yiyecekler daha
bir anlamlı sanki!
Bahar mevsiminde daha çok kitap, dergi,
kaset satıldığını düşünürüm hep. İnsanların kanını canlandıran bu güzelim
havanın; kültür ve sanat etkinliklerinin
daha yoğun izlenmesine yol açtığını
gözlemlerim…

Sevgililer, en
mutlu aşklarını
bu aylarda
yaşadıklarını
anımsarlar
nedense. Yıllar
geçer, bahar
aşkları hiç
unutulmaz.
Birbirlerini tutkulu gözleriyle seviştirdikleri o parklarda, kafeteryalarda,
ağaçlar altındaki çimenlerde; önce
ellerin ve parmakların öpüştüğü bir
çılgınlıktır bahar.

Geçen bir yıl boyunca eğer okunmamışsa; nisan ve mayıs aylarında mutlaka okunmalıdır şair Orhan Veli’nin o
ölümsüz dizeleri;
“Beni bu güzel havalar mahvetti
Böyle havalarda unuttum
Eve tuz ve ekmek götürmeyi…”
Baharın insana çarpışı karşısındaki sarhoşluğu nasıl anlatmalı? Bahar günleri; insan da bir bitki gibi, yeni uyanan
doğaya uyum sağlamaya, kabuğunu
kırmaya, derisini atmaya çalışıyor.
Bahar gelince, akşamlar şarap rengine
bürünüyor. İşçiler, memurlar, çalışanlar

Dalıp dalıp giden yaşlı insanlarda, bir
gün toprağın sessizliğine karışmanın o
kaygılı kaçamağındaki her şeyi umuda
boyayan bahar. Tükenmişliği coşkulara
çevirip kurumuşluğu yeşertmeye, hayatı aşkla şiirleyip o aşkı ölümsüz bir
ömre dönüştürmeye yol açan bahar.
Hep bir ağızdan; bütün kuşlara, çiçeklere, bitkilere, otlara en güzel şarkıları
söyleten bahar.
Nehirlerinde, çaylarında, denizlerinde
yüzen dalgaların adı bahar. Yepyeni
meyvelere “Artık hazır olun” diyen sen
büyülü mevsimim “BAHAR HOŞ GELDİN…”

NEHİRLER BOYU BİR AŞK
ÖYKÜSÜ
Bilinçaltınız pusu mu kurar bazı geceler?
Bu yüzden midir o uçan halılar? Virajlı bir karyolanın az ışıklı karanlığında
ya da gökyüzündeki yıldızların arenasında. Birbirinden uçuk düşlerinizdeki
sıkıntıyla, yüzünüzden süzülüp duran
o gizli terler.
Sonra yürümek Seyhan’ın kıyılarında,
bir denizi düşünerek. Akdeniz’i mi ya
da hangisini? Şiirsel akıntılar gibi yürümek… (Bir avuç su mudur bazen okyanus? Yoksa her damla bana öyle mi
geliyor? Bunu hiç bilmiyorum.)
Martılar yıkar kanatlarını, şarkıların
onlarsızlığı savunduğu saatlerde. Belki de en çok martılar dinler, art arda
park etmiş araçların teyplerindeki o
aşk şarkılarını…
Nedense hep birbirine küsmüş sevgililer
mi olur, hiç konuşmaksızın yan yana
oturmuş? Üstelik günlerden “Sevgililer

Günü” dür! Saatlere sessizce, sanki iki
donuk put gibi kımıldamadan…
Bütün neden, iki kişiyi ağırlayabilecek
bir sıcak evin özlemidir aslında. Buluşup
sarılabilecekleri bir yerin olmayışının
ve öyle nehirler boyu sevişemeyişlerin
o derin acısı. Baş başa, yalnız ve özgür
olamayışların başkaldırışı. Hep eksik
olunuşlardan büyüyen bir sıkıntı!
Bu yüzden bir klipte oynuyormuş havasındadır o genç kız. Beklediği çiçeği
aldıktan sonra, başını küçük bir gururla
kaldırıp uzaklaşan. Çırpınan yüreğindeki
o biricik sevgi için, kurtarılmış bir onur…
Yapmacık avuntular, olabileni kanıksayışların ıssızlığında. Adı, bir arpa boyu
mutluluğa karışan duygular olan. Sonra
kaçırılmış bakışlar uzaklığındaki hüzün!
Yerini bir yudumluk coşkulara bırakan
bir aşkın öyküsü. Sevgililer yalnız sancılı,
tutsak… Aşk mı, deli bir isyan mı, belli
değil! Nehirler boyu bir aşk öyküsü işte…

TABLO
Kâğıtlar biter
Kitaplar devrilir
Müzik sürüp gider
Kalemin yazmaz olur
Çaylar tükenir
Kuşlar süzülür
Gökyüzünden
Bir dünya daha
Bir şiir
Bir sayfa
Bir şarkı daha
Bir yudum damlacık
Düşer gözlerinden
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Kara Ördeğin Yücelişi 2

Hiç kuşku yok ki, bildiğimiz evrende
insan dâhil her canlı tek tekrarsız
ve sınırlı bir ömürle yaşamını
sürdürüyor.

“

“
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Yazı: Bilgin KIŞ

çoğu zaman çetin kararlılık ve yüksek bir bilinç gerektiriyor.

Tek ve
tekrarsız
olmak, her
bir canlıyı
özel kılan
en önemli
unsur.
Ancak tabiatın ölçeğinden bakınca
özel ve ayrıcalıklı bir varlık olduğunu
düşünen insan dâhil olmak üzere;
her bir canlıda bir o kadar ufacık,
tefecik ve sıradan.
Teklik ve tekrarsızlık fikri ile sıradanlık hissi arasında sıkışıp kalmış
olan Modern İnsanın bu ikileminden
kaynaklanan çelişkilerden azade,
Kara Ördek Yanılgısı’na1 düşmeden
konforlu bir yaşam sürmesi çok güç.
Küresel Ekonomi zaaflarımızdan, çelişkilerimizden beslenmektedir, ısrarlı
bir sabırla suni değerler üreterek,
durmaksızın yeni Moda Akımlar yaratarak üzerimizde tüketim baskısı ve
bağımlılığı yaratmaktadır. Başımızı
çevirdiğimiz her yerde olan bu suni
değerleri görmezden, duymazdan
gelmek bir yana Küresel ekonominin
bize dayattığı Moda Akımlara sırtımızı
dönmek ve yokmuş gibi yaşamak
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Amerikan halkı 19.YY’ın başlarından
itibaren temizliği statü göstergesi
olarak benimsemişti. Hatta kimi
Amerikalılar bu temizlik alışkanlığını
ayrıcalıklı bir dinin emri sayıyordu.
Bu dönem; temizlik tutkunu olan,
evini temiz tutarak ve sık yıkanarak
kendini iyi bir inanan ve toplumda
ayrıcalıklı gören orta üst kesimin hiç
yıkanmayan alt tabakaları aşağıladığı bir dönemdi.
Pasteur’ün çalışmaları Amerika’da
19.YY son yıllarından itibaren okullarda “Ev İdaresi” dersleri veren kadın
öğretmenler tarafından coşkuyla
karşılanmıştı; öğretmenler bunu

nazır olan üçkâğıtçıları ise halka,
damarlarında dolaşmakta olan mikropları öldürdüğünü iddia ettikleri
bir “iksir” satarak, mikrop teorilerini
iyice yaygınlaştırmışlardı.2
Bu gelişmeleri, dönemin Amerikan
gazetelerinde yayınlanan ve mikropları eli kanlı bıçaklı katil şeklinde
somutlaştıran, mikropları öldürme
vaadinde bulunan ürünlerin reklamlarının yayınlanması izledi. 20.
YY başlarından itibaren Okullarda
sistematik olarak okutulan dersler,
fırsatçı tacirler, dönemin medyası ve
elbette her zaman aktif olan Fısıltı
Gazetesi Steril Yaşam sloganının hızla

Küresel Ekonominin bize dayattığı
en önemli Moda Akımlardan biri de
hiç kuşkusuz Steril Yaşam anlayışıdır.
Gıda güvenliği konusundaki korkuların bilimsel bir nedene dayandırılmasını Louis Pasteur’ün 19,YY’ın
ikinci yarısında yaptığı çalışmalara adreslemek yanlış bir yaklaşım
olmayacaktır.

Öylesine ki; New York şehrinde
1916’da patlak veren ciddi boyutlarda bir çocuk felci (polyomiyelit)
salgını yüzünden birçok aile kedi
ve köpeklerini, Hayvanlara Zulümü
Önleme Derneği’ne göndererek gaz
odasında öldürülmelerini istedi; hükümetin sağlık temsilcisinin tüm itirazlarına ve hayvanların söz konusu
hastalığın mikroplarını (patojenini)
taşımadığını söylemesine rağmen
katliam yapıldı. 1 Temmuz ile 26
Temmuz 1916 tarihleri arasında 80
Binden fazla ev hayvanı öldürülmek
üzere kuruma teslim edildi, bunların
Yüzde on kadarı köpekti. 3

Steril Yaşam kaygılarının ve mikroplara, bakterilere karşı verilen tepkinin
Amerika ile sınırlı kalmayıp İngiltere
ve Kıta Avrupa’sına sıçraması uzun
zaman almamıştır.

Pasteur, elde ettiği veriler ışığında
keşfettiği mikrop teorisi sayesinde
sayısız insanın hayatını kurtaracak
pek çok aşı da üretmişti.

Dönemin Fransa’sında yapılan bu
keşfin ABD’de karşılık bulması gecikmemiştir.

Mikrop korkusu artık bir saplantı
haline gelmişti.

Steril Yaşam sloganı, manav ürünleri, ekmek, süt, et vb. gibi genellikle
açıkta satışı yapılan pek çok gıda
maddesinin üretim ve satış koşullarını
tartışmalı hale getirmekle kalmamış,
gıda üretim sürecinin, ayrıca gıda
ambalajlarının bu kaygıyı giderecek şekilde değişip dönüşmesini
sağlamıştır.

Pasteur, ölümcül sonuçları olabilen
ciddi hastalıkların çoğuna mikrop,
bakteri veya germ olarak adlandırılan mikroskobik canlıların neden
olduğunu keşfederek hastalıklar ve
onların nedenlerine ilişkin o döneme
kadar yapılmış tanımları kökünden
değiştirmiştir.

Tıp alanında yapılan bu dev keşif
endüstrileşmenin gıda üzerindeki
etkisi ve dahası o dönemde filizlenmeye başlamış olan endüstriyel
gıda ürünlerinin üzerinde ne gibi
bir olumsuz etkiye sahip olduğunu
da tartışmaya açmıştır. Gözle görülemeyen ölçekteki bu hastalık
yapıcıların keşfi, gıda güvenliğine dair korkuların halk arasında
yoğunlaşarak yayılmasına yol
açmıştır.

yer bulmuş tüm canlılar birer risk
oluşturuyordu ve eli kanlı katil her
yerde kol geziyordu.

1897 Yılında bir mikrop öldürücü reklamında “ölüm her yerde!” Sloganı kullanılmış. Kilisede mihrabın başında duran adam: “hastalık taşıyan
mikroplar katilin bıçağından bile daha ölümcül!” Hiç kimse güvende değil! Hiçbir yer güvenli değil! (Brooklyn daily eagle – 1897)

ev idaresi derslerinin bilimselliğini
destekleyen bir araç olarak kullanmışlardı. Artık onlar da “Mutfaktaki
bakteriyoloji” konulu dersler verebileceklerdi; Bu dersin amacı ise “
görünüşte temiz olan ile kimyasal
açıdan gerçekten temiz olan arasındaki farkları” öğretmekti. Ülkenin
her zaman ve her yerde hazır ve

büyüyüp yayılmasını sağlamıştır.
Amerikan halkına göre; Ölüm, görünmez katillerden ne derecede
arındığı kuşkulu yiyeceklerle vücuda
doğrudan giriyordu. Gıda maddeleri bir yana, besi hayvanlarından
kedi köpek gibi evcil hayvanlara
kadar insana komşu yaşayan ve
insanın yaşam ortamında kendine

Mikrop korkusunun yanı sıra 20.
Yy’in ilk yarısında yaşanan dünya
savaşları ve orduların kumanya ihtiyacı, artan nüfusun yeter miktarda
gıda maddesine hızlı ve ekonomik
ulaşma kaygısı, mikroplardan, bakterilerden arınmış hızlı ve ekonomik
besin maddeleri üretme iddiasında
olan gıda endüstrisinin büyümesini
ve imparatorluğunu ilan etmesini
sağlayan ana etmenlerdir.
20 yy’in ilk çeyreği Anadolu’da, Avrupa ve Amerika’daki steril yaşam
kaygılarının dışında, ekonomik ve
yüksek kapasitede ürün üreterek büyük karlar elde etme motivasyonuyla
kurulan ilk endüstriyel gıda üretim
tesislerinin görüldüğü dönemdir.
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Adana’da bulunan, günümüzde Marsa olarak bilinen ve Mart 1926’da
üretime başlayan Salomon Rafael
Gilodo Nebati Yağ Fabrikası, Endüstriyel gıda üretim tesislerinin Anadolu’daki ilk filizlerinden biridir.4
Anadolu’daki örneklerini, neredeyse
batıyla eş zamanlı olarak, 20 YY. başlarında görsek de, yarım asır boyunca sınırlı gelişmiş olan Anadolu gıda
endüstrisi gelişimini 1970’li yılların
başından itibaren hızlandırmıştır.

Batıda örneklerini
gördüğümüz
salgınların
benzerleri
ülkemizde de
zaman zaman baş
göstermiştir.
24 Ocak 1980 kararlarını takip eden
dönemde Türkiye’ye hızla egemen
olma heveslisi Neo Liberal sistemin
beraberinde getirdiği uluslararası
sermaye, gıda endüstrisinin Türkiye’de yaygınlaşmasındaki ana
aktörlerden biridir.
Batıda örneklerini gördüğümüz
salgınların benzerleri ülkemizde de
zaman zaman baş göstermiştir. Anadolu kentlerinin ne yazık ki bilimsel
kurallara uygun projelendirilmemiş
üretimi mühendislik ilkelerine uyularak yapılmamış, çoğunlukla yan
yana döşenmiş olan kanalizasyon
ve temiz su şebekeleri bu salgınların
ana sebeplerinden biri olmuştur.
1980’ler, yetersiz ve sıhhi olmayan
su şebekelerinin sorumlu tutulduğu
salgınların da etkisiyle, yüzyıllarca
sorgulanmaksızın bedavaya tüketilen
Tulumba suyunun tahtının sarsılıp
“Allah’ın Suyu” nun şişelenip süslü
etiketlerle arıtılmış olarak bakkal
raflarında yer aldığı ve halk tarafından hızla kabul görerek şişe suyu
kullanımının yaygınlaştığı yıllardır.
Günümüze geldiğimizde; Undan
şekere kadar neredeyse tüm hammaddelerin, pek çok ticari gerekçe
ile kimyasal katkı maddesi içerdiğini
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görmekteyiz. Daha elim olarak doğası bozulmuş genetiği ile oynanmış
hammaddelerle “Modern tesislerde
el değmeden” sloganı ile steril olarak üretilen temel gıda ürünlerinin
Ülkemizde de neredeyse tüm pazarı
ele geçirecek ölçüde yaygınlaştığını,
insanlarımızın sanayi ürünü gıda
maddelerini, hazır yiyecekleri ve
“fast food” kültürünü onurlandırdığını görmekteyiz.

otizm vd. rahatsızlıkların bu denli
sık gözlemlenir olmasında kimyasal
katkılı, mikroplardan ve bakterilerden arındırılmış gıda ürünlerinin ne
kadar sorumluluğu var?

Suyun şişelere girmesi bir yana; artık un, şeker, et ve süt ürünlerinden
unlu mamullere kadar neredeyse
tüm gıda ürünleri mikroplardan ve
bakterilerden arındırılmış, mamullerin raf ömrünü uzatan türlü katkı
maddeleri içerir halde süslü ve cazip ambalajlarda modern yaşam
tüketicisi ile buluşmaktadır.

“Umutsuzluk karşısında sorumlu bir
biçimde sürdürülebilecek tek felsefe,
her şeyi kurtarılmanın bakış açısından görünecekleri biçimiyle düşünme çabasıdır. Kurtarılışın dünyaya
saçtığı ışıktan başka ışığı yoktur bilginin; başka her şey kurgudur, tekrardır, sadece tekniktir. Perspektifler
oluşturulmalı, öyle perspektifler ki
dünyayı yerinden uğratsın.”5

“Kara Ördek Yanılgısı” Beslenme
Anlayışı konusunda da iş başında.
1916 yılının Temmuz’unda New York
ahalisinin abarttığı ölçüde Abarttık.
Öyle ki, doğası gereği fermente olarak veya mayalanarak tüketime hazır
hale gelen yoğurt, peynir, ekmek,
sucuk, sirke gibi besinlerin tamamı
ölü…
Bünyesinde canlılar için hayati önem
taşıyan enzimler vitaminler bulunduran Bal, kristalize olmaması için
uygulanan ısıl işlem nedeniyle Ölü…
Yaşamsal değere sahip, doğrudan
meyvesi sıkılarak basit usullerle hiçbir kimyasal işlemden geçirilmeden
üretilebilen zeytinyağı ölü…
Uzun ve sağlıklı yaşamak adına
enzimlerden, faydalı bakterilerden
yoksun neredeyse mutlak olarak ölü
olan gıdalarla beslenmekteyiz.
Ölü gıda ürünleriyle yaşam uzatmak, sağlıklı yaşamak ne ölçüde
mümkün?
Sanayi ürünü gıdaların sağlığımıza
olumsuz etkilerinin de olduğunun
anlaşılması uzun sürmedi.
Bulunduğumuz çağda; Bağışıklık
sistemi zafiyetlerinin, Alerjilerin,
kanser vakalarının, sindirim sistemi sorunlarının, cilt problemlerinin,

Doğal bir varlık olarak vücuda gelmiş
olan insanın doğaya sırt dönerek,
kendi tabiatının dışında bir yaşam
sürmesi ne kadar olanaklı?
Öğrenmeye yeniden başlamalıyız.

1- Bilgin Kış . Güney Kültür dergisi Kasım 2018_ Kara Ördeğin
Yücelişi S 29 GEV Yay.
2- Harvey Levenstein. Gıda Korkusu. Beslenmeye dair endişelerin
tarihçesi. S 3_ İş Bankası yay.
3- Harvey Levenstein. Gıda Korkusu. Beslenmeye dair endişelerin
tarihçesi. S 7_ İş Bankası yay.
4- Atilla Yücel _ Bilgin Kış. Adana-Seyhan Sucuzade Mah. Kent
Meydanı ve Çevresi yarışma Şartnamesi S 41. Seyhan Bld.
5- Theodor W. Adorno. Minima Moralia, fragman 153,
soru ve görüşler için; bilginkis@yahoo.com

Ne okuyalım?
Gıda Korkusu Beslenmeye Dair Endişelerin Tarihçesi_ Harvey Levenstein_
İş Bankası Yay. Kasım 2013 istanbul
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GEV Kadın Kolları
olarak sinerjimizle
vakfımızı
aydınlatmaya
devam ediyoruz.
3 Kasım 2018
tarihinde Erol
Evgin’in katılımıyla
gerçekleşen
balomuz yine
katılımcıları
muhteşem bir enerji
ile karşıladı. Seçkin
konukların yer
aldığı baloya yine
yoğun bir ilgi vardı.

Şubat ayı bizler için çok önemlidir.
Bu yıl da Çiftehan Kaplıcalarına, yeni
hizmete açılan Sarayhan Termal Oteli’ne gittik. Birlikte eğlendik, dinlendik
ve bu keyifli gezinin ardından öğrencilerimize önemli miktarda burs
kazanımı sağladık. 90 misafirimizin
katıldığı geziye yoğun ilgi vardı.
Mart ayında; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü büyük gurur
ve içtenlikle kutladık. Vakfımızın
geleneksel hale getirmiş olduğu
“Geleneksel Kadınlar Günü” kahvaltı etkinliğimizde Prof.Dr. Gülşah
Seydaoğlu’nun kıymetli katılımı ile
“Kadın Hakları” konulu bir konuşmasını dinleme fırsatı edindik.
Yılsonu gerçekleştirdiğimiz Kültür
ve Sanat etkinliğimiz ise; 6 Aralık’ta
başrollerini Altan Erkekli, Özge Özberk, Tolga Tekin, Binnur Kaya, Sumru Yavrucuk’un paylaştığı, Çağan
Irmak imzalı “Bizi Hatırla” filmi ile
gerçekleştirdik.

Dostlarımızın katılımı ile güzel bir
etkinliği daha hatırlarda bırakmış
olduk.
Ve Nisan ayı…Adana’nın en güzel ayı
Sokaklar mis gibi portakal çiçeği kokarken Adanamız binlerce misafirini

Portakal çiçeği
kolonyaları,
Portakal reçeli,
çantalar, konsepte
uygun maskot
ve anahtarlıklar,
taçlar hazırladık.
Portakal Çiçeği Karnavalı vesilesiyle
ağırladı. Bizler de Güney Eğitim Vakfı
Kadın Kolları olarak şehrimizin bu
renkli günleri için yoğun hazırlıklar
yaptık. Portakal çiçeği kolonyaları,
Portakal reçeli, çantalar, konsepte
uygun maskot ve anahtarlıklar, taçlar
hazırladık. Oldukça zengin ve renkli
bir standımız vardı. Karnavalın gerçekleştiği 3 gün sürecinde hem satış

yaptık hem de eğlendik. Buradan
elde edilen gelir ise öğrencilerimize
burs olarak döndü.
Gülnaz Alsancak hanımefendi ve
arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu
kostümleri bursiyer öğrencilerimiz
tarafından giyilerek Portakal Çiçeği
Karnavalı Kortejinde yer aldık.
Bugünlerde de vakfımız bahar şenliğine büyük emek ve yoğun çalışmalar ile hazırlanıyor.28 Nisan 2019
tarihinde Atlı Spor Kulübünde gerçekleştireceğimiz bu etkinliğimize
Kanatsız Meleklerimiz yine hünerli
elleri ile yaptıkları çeşitli yiyecekler,
özel dikim çarşaf ve yastıklar, havluları satışa sunacaklar.
Bizler aynı heves ve enerji ile sizleri tüm etkinliklerimizde görmekten
mutluluk duyacağız.
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Selamlar! Ben Ezgi, nam-ı diğer PEPPY COOKY,
hayatın her anını yakalamaya çalışan, en
kötü durumlarda bile çıkar yolları görmeye
çalışan, umutla yaşayan biriyim.

26 yaşındayım,
aslında
mühendisim
ama ruhuma
ait hayallerimi
yaşattığım
bir yolda
yürüdüğüm için
mühendisliği bir
kenara bıraktım
diyebilirim.
Ezgi ÖZANLAR
Influencer, Nefes Teknikleri Koçu,
Mühendis

Hayatımın büyük çoğunluğu sağlıklı
beslenme uğraşlarım ve hayatın her
anını yakalamakla geçiyor. Stresli,
planlı ve kasıntı bir yaşamdan tamamen uzak yaşamayı amaçlarım.
Çünkü hayat gerçekten fazlasıyla
kısa ve her anı hissederek, kendimizi ve herkesi severek yaşamanın
gerçekten bize güzellikler getirdiği
düşüncesindeyim. Kısacası mutlu olmak, güzellikleri görmek hayattaki
en sevdiğim şey.
Zayıf olmak, kilo vermek kesinlikle
son zamanlarda fazlasıyla popüler
bir konu ve maalesef toplumumuzda
zayıflık konusunda yanlış bir algı
var. Zayıf olmak demek rakamlarla
kendini yargılamak veya hayal ettiğin bir bedene sahip olmak değil
aslında. Herkesin belli bir genetik
yapısı var malum. Aslında yapmamız gereken tek şey bedenimize hak
ettiği değeri vermek. Zaten hak ettiği
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değeri gerçekten verirsek, bedenimizin de bize yanıtı gecikmeyecektir.
Spor ve sağlıklı beslenmeyi yaşam
tarzı haline getirdiğimizde bedenimizin en güzel halini yaşamamamız
için hiçbir engel kalmıyor aslında.
Ama midemizi çöpe dönüştüren tüm
o zararlı yiyeceklerden uzak durmamız gerekiyor. Amacımız daima
bedenimizin hak ettiği gibi yaşaması
olmalı, sağlıklı, fit ve zinde.
Rakamlar, o hedef konulan fiziksel
özellikler falan hepsi hikaye. Herkes
kendi bedeninin en iyisini hedeflemeli. En özeli biziz, en güzeli biziz.
Ben de baya zorlu bir süreçten bu
duruma geldiğim için nelerin zor
olduğunu az çok biliyorum. Aslında
her şey aynaya baktığınızda kendi
içinizdeki güzelliği görerek başlıyor.
Eğer içinizdeki enfes güzelliği görebiliyorsanız, aynadakine kocaman
gülebiliyorsanız gerçekten hayatta
yapamayacağınız hiçbir şey yok.
Sağlıklı beslenmek istediğiniz kiloya
ulaşmak için bir amaç olmasın.Hayatınızın vazgeçilmezi olsun.
* Suyu, sebzeleri, eti çok sevin. Bisküviler, goftretler yerine çiğ bademleriniz, fındıklarınız, hurmalarınız olsun
çantanızda.
* Üşenmeyin, yemeklerinizi planlayın.
Kendiniz için üşenirseniz diğer her
şey için, hayatınız için de üşenirsiniz.
Her ortamda, her koşulda en sağlıklı
olanı seçin. Kimin ne dediği zerre
umrunuzda olmasın.
* Ve en önemlisi de sizi strese sokacak
her şeye kocaman gülün.

GÜNEY KÜLTÜR
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*Sizi sizden uzaklaştıran herkesle
aranıza mesafe koyun. Çünkü sizi
değiştirmeye, zorlamaya çalışan değil, olduğunuz gibi seven insanlar
olmalı hayatınızda. Kendi araştırmalarım ve azmimle verdiğim 30
kilonun rehberliğinde başlayan,
ürettiğim tariflerle, kendi kendimi
motive etmemle devam eden enfes
bir süreç benim için, son derece eşsiz.
En büyük arzumsa bir gün herkesin
sağlıklı beslenmenin güzelliklerinin
farkına varması ve kendi gücünün
farkına varıp hayatı en güzel şekilde yaşaması. Çünkü gerçekten anlatılmaz yaşanır bir şey bu. İnsan
kendini bulunca hayattaki her şey
ona başka bir pencere açıyor.

Eğer hiç keyfim
yok, enerjim yok
derseniz daha
demotive olmuş
ve kendinizden
uzaklaşmış
olursunuz.
Kendi gücünün farkına varınca bambaşka ve çiçekler içinde bir dünya
oluyor bence! Ve enerji öyle bir şey
ki kullandıkça artıyor bence. Eğer
hiç keyfim yok enerjim yok derseniz
daha demotive olmuş ve kendinizden
uzaklaşmış olursunuz. Enerji her zaman olmayabilir evet ama kendimizi
motive etmek bizim elimizde. Şöyle
diyebilirim, eğer bir şeye gerçekten
tutkuyla bağlanırsanız, emin olun
önünde hiçbir engel kalmıyor. Çünkü beynimiz öyle programlanıyor,
isteklerimi ertelemeyi veya gözardı
etmeyi hiç sevmiyorum.
Neye odaklanırsak onu yaşıyoruzaslında! O nedenle her ne istiyorsam, elimden geldiğince hepsine
yetişmeye çalışıyorum. İşte tüm bu
dinamiklik beni gerçekten hayata
bağlıyor diyebilirim. Sağlıklı tarifler
üretmek, nefes terapileri yapmak ve
ekşi mayalı ekmekler yapmak zaten
benim vazgeçilmezim, bebeğim gibi
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adeta. Fermantasyon süreçleri gerçekten benim için fazlasıyla değerli
ve bana inanılmaz bir duygu yaşatıyor. O nedenle tüm bu uğraşlarım
beni ben yapıyor aslında.
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PEPPY BROWNİ (Unsuz, şekersiz,
yağsız, glutensiz)
Malzemeler:

Benim en büyük isteğim tariflerimle, enerjimle herkesle buluşmak. Bu
yolda gerçekten hiç bıkmadan, yorulmadan, elimden gelen her şeyi
yapabilirim. Hayatın bana sunduğu
tüm güzellikleri en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Ve herkes de
bu şekilde düşünmeli, kendi varlığının en büyük armağan olduğunun
farkına varmalı.

Eğer gerçekten
kendinizi severseniz
dünyanın en
şanslı, en mutlu
insanısınız. Sizi
üzen, mutsuz eden
her şeye, herkese
kocaman teşekkür
edin, gülümseyin.
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azaltabilirsin. Damak zevkine göre.
Küçük bir borcama (en küçük borcam) yay ve fırınla 170 derecede 25
dakika pişir. Pişen browniye minik
minik parçaladığın çikolataları serpiştir. Daha sonra, browniye süt ve
kakaoyu birleştirerek hazırladığın
sosu kaşık kaşık dök de ıslansın şöyle.
Ben bir de sıcak sıcak biraz bitter
rendeledim üzerine. Ahh kahvaltıda,
kahvede! Her mutluluk anına şart.
Vazgeçilmez..
TAHİNLİ PEKMEZLİ
Malzemeler:
•2 su bardağı yulaf
•1 su bardağı tahin
•½ su bardağı pekmez

•3 yumurta
•2 adet büyük muz
•10-15 yemek kaşığı hindistan cevizi
(baharat olan, herkesin evinde
olan)
•1 tatlı kaşığı karbonat

Çünkü herkes eşsiz ve herkes bir mucize! En önemli şey sizsiniz. Kendinize
gereken değeri verin. Bedeniniz sizin
en mühim varlığınız. Sağlığınız için
hiçbir şeyi gözardı etmeyin. İnadına
debelenin, çaba gösterin. Sağlığınız olmadığı sürece dünya sizin olsa
mutlu olamazsınız..

•4 yemek kaşığı ham kakao (paket
kakao sağlıksız ama istersen kullanabilirsin)

Çok klişe olacak ama hayat çok
kısa… Öfkelenmek, mutsuz olmak,
ertelemek için fazla kısa..Dedim
ya olay aynadakini görebilmekle
başlıyor. Eğer gerçekten kendinizi
severseniz dünyanın en şanslı, en
mutlu insanısınız. Sizi üzen, mutsuz
eden her şeye, herkese kocaman
teşekkür edin, gülümseyin. İnanın
hiçbir şey kaybetmezsiniz. Hayata
ne sunarsanız, hayat da size o şekilde karşılık veriyor buna yürekten
inanın..
Ve malum havalar güzelleşiyor! Güzel havalarda hem bedeni hem de
ruhu besleyecek tariflerimi de sizlerle
paylaşmak istedim.

•2 yemek kaşığı bal (muzların çok
olgunsa bala gerek kalmayabilir
tadına bakmakta fayda var)
•1 su bardağı süt(badem sütü de olur)

4 MALZEMELİ SAN SEBASTİAN CHEESECAKE (Unsuz, rafine şekersiz,
yağsız)

Yumurtaları ve diğer malzemeleri
oda sıcaklığında kullanmaya da
özen gösterin.

Sosu İçin:

Yarısını az önce bitirdi Lütfü :)

Yapılışı:

•1 çay bardağı ılık süt ( ben badem
sütü kullandım)

Malzemeler (En küçük yuvarlak
kelepçeli kalıp için):

Bal ve krem peyniri büyük bir karıştırma kasesinin içerisine alın. Mikser
yardımıyla şeker güzelce eriyene
kadar 5-6 dakika kadar çırpın. Ardından ilk yumurtayı ilave edin ve
güzelce çırpmaya devam edin. Her
yumurta için bu işlemi uygulayın.
Bir yumurta ekleyin, güzelce çırpın.
Ardından diğerlerini de tek tek ilave
edip karışıma yedirin.

•1 yemek kaşığı ham kakao
Üzerine:

Yapılışı:

•40 gram bitter çikolata (@lindtcikolatatr %70 Lindt Excellence tercih
ettim)

Yulafları rondoya at ve çek babam
çek. Rondon yoksa çekmesen de olur.
Keyfine kalmış. Daha sonra karıştırma
kabında tahini, pekmezi ve yulafı
karıştır. Yağlı kağıt serdiğin tepsiye
yuvarlak şekiller vererek yerleştir.
170 derecede 10 dk. civarında pişir
ve al. İlk önce gevrek değilmiş gibi
görünür ama soğuyunca! Ahh soğuyunca! O gevrekliği, o tadı asla
unutamazsın.

Yapılışı:
Muzları ve yumurtaları rondoya at.
Daha sonra diğer malzemeleri ekle
ve çek rondoda güzelce. Rondon
yoksa muzları rendele, diğer malzemelerle karıştır ve çırp, güzelce
karıştır. Kakao miktarı çok gelirse

• 4 adet büyük boy yumurta
• 6 yemek kaşığı bal(güvendiğiniz
yerden ve gerçek bal olması önemli)
• 500 gram labne
• 400 ml sürülebilir beyaz peynir
• 1 limon rendesi
• 7-8 damla limon suyu
San Sebastian Cheesecake Tarifinin Püf Noktası:
Suyu süzdürülmüş labne peyniri.

Yumurtalarınızı da karışıma yedirdikten sonra beyaz peyniri ekleyerek güzelce karıştırın.Dilerseniz bu
aşamada limon rendesi ve limon
damlasını ilave edebilirsiniz.

170 derecede önceden ısıtılmış fırında 45 dakika ya da 1 saat kadar
pişirin. Bu süre fırınınızın performansına göre değişkenlik gösterebilir.
Pişince fırının kapağı yarı açık şekilde yaklaşık yarım saat dinlendirin.
Ardından çıkarıp oda sıcaklığında
soğumaya bırakın. Oda sıcaklığında
dinlendirdikten sonra en az 8 saat,
tercihen 1 gün dinlendirin. Yağlı
kağıdını da çıkarıp dilimleyerek
servis edin.
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Bir kars gezisi: Gar, gış kıyamet.

Amacımız Kars’a gitmek olsa da Doğu
Ekspresi treninde yaşanan bilet sıkıntısı
sonrası alternatif bir rota ile Kars’a
ulaşmayı denedik.
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Van Gölü
Ekspresi ile
Tatvan’a
kadar müthiş
keyifli doğa
ve manzara
içerisinde yol
aldık.
Dr. İsmail GÜNEŞ

Çukurova Üniversitesi İİBF

Fotoğraflar: Davut AKBULUT

Bu rotanın şanssızlığı son durağının
Van olmaması. Emin olun tren hattı
Tatvan’da değil Van'da bitiyor olsaydı bugün Kars çılgınlığı kadar
Van çılgınlığı konuşuyor olacaktık.
Tatvan sonrası karayolu ile devam

ederek 7 saatlik bir yolculukla Kars'a
ulaştık. Dönüşü ise Doğu Ekspresi
ile yaptık. Gezinin ana teması tren
ve Kars'tı.
Kars Merkezini yürüyerek ve bol zaman ayırarak insanlarla sohbet ederek gezmenizi öneriyorum. Tüm gün
boyunca yürüdüğüm gezide herkes
çay ikramında bulundu. Bildikleri
öyküleri anlattı. İnsani iletişimin en
güzel örneklerini sergilediler. Kentlerini insanlara anlatmaktan çok
mutlular hissini verdiler. Birazda
bu ilginin neden olduğunu anlama
gayretleri vardı. İnsanların özellikle kış aylarında zorlu yaşamlarına
dahil olmalarını şaşkınlıkla karşılıyorlardı. Karslılar espriyle karışık
Kars’ın 3G’si var. Gar, Gış, Gıyamet
diyorlar. Zira aynı zamanda suyun
donmaması için buzdolabında saklandığı bir şehirden bahsediyoruz.
Bizim açıklamamız ise tatmin edici
bulunuyor. Kar yağmayan turuncu
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şehir Adana’dan kar’ın en beyazının olduğu Kars’a geliyoruz. Kars
merkezinde gezilecek yerleri tek
tek saymaktansa gidecek kişilere
keşfetme şansı vererek çevresi ve
Kars’a renk ve ruh veren mekanları
ve kente dair gözlemlerimi paylaşmak istiyorum.
Ani Harabeleri
Kars’a gidince Ani harabelerine uğramadan olmaz. Ani, İpek yolunun
ve Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı. Doğunun en doğusu, doğudan

gelene batının ilk kapısıdır. Küresel
Miras Vakfı (Global Heritage Fund)
a göre Ani Harabeleri dünyada yok
olmanın eşiğinde bulunan 12 kültürel varlıktan bir tanesi. Kurum 2010
yılında yayınladığı Kaybolan Mirasımızı Korumak başlıklı raporunda
Anadolu uygarlığının kavşağında
nitelemesi yaptığı Ani Harabelerini
Adeta Yüzüklerin Efendisi öyküsünün
yaşandığı bölge diye tanımlamıştı.
Ani’nin karşı karşıya kaldığı tehditleri ise yetersiz yönetim, yağma ve
ihmal olarak sayıyordu. Rapor, Ani

Harabelerinin rekonstrüksiyon adı
altında olumsuz sonuçlanan birçok girişime maruz kaldığını, bu
girişimlerin anıtların daha da zarar görmesine neden olan pek çok
yaşamsal hatayla birlikte gerçekleştiğini, profesyonel olmayan şekilde
yönetilip organize edildiğini iddia
ediyordu. İki gezideki gözlemlerimiz
bunu doğrular nitelikte. Gezi alanında gelen turistlerin gereksinimlerini
karşılayacak modern tesis ihtiyacı
devam ediyor. Henüz toplu taşıma
araçları ile Ani harabelerine gün
boyu düzenli ulaşım mümkün değil.
Türkiye Ermenistan sınırındaki son
yerleşim noktası olan Ani daha fazla
ilgiyi tarihi ve konumu ile hakkediyor.
Beyaz Ölüm Sarıkamış
Kars denilince tarihimizin en dramatik olaylarından birinin gerçekleştiği
Sarıkamış ikinci durağımız. Sarıkamış
zihnimde hep beyaz ölüm kavramı
ile eşleşmiş durumda. Önce Yukarı
Sarıkamış Şehitlik anıtına gidiyoruz.
Allahuekber dağları karşımızda. Belirli bir nokta ve tek bir toplu şehitlik
yok. Farklı yerlerde anıtlar ve şehitlik
var. Dağın hemen hemen her yerinde askerimizi kaybettiğimiz için
acı dolu, hüzün hâkim olan bir yer.
Bizim gittiğimiz ilk şehitlik olan Eski
Sarıkamış, Yukarı Sarıkamış şehitliği
adıyla biliniyor. Şehitlik köy mezarı

ile yan yana. Burada gömülü olan
şehitlerin hemen hemen tamamı oldukça büyük üç ayrı kuyuya defnedilmişlerdir. Yani burası bir toplu mezar, bu kuyulara gömülen şehitlerin
aralarına koku olmaması için kireç
dökmüşler. Bu şehitler, Sarıkamış'ın
İstasyon Mahallesi, yukarı Sarıkamış
sırtları ve Turna göl eteklerinde ha-
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(Yayıklı) yönünde, düşmanı kuzeyden
kuşatma harekâtını yürüten 10. Kolordu'nun 30. 31. ve 32. Tümenlerinin
Allahuekber silsilesini aştığı sırada,
donarak şehit olan erlerin toplandığı
şehitlik. 30. ve 31. Tümenler, Allahuekber üzerindeki mesafeyi 19 saatte
aşmışlar, bu esnada 10.000 kadar
asker yaşamını kaybetmiş. İşte bu
şehitliği gezerken anıt üzerinde komutaların ve bazı askerlerin isimleri yaşları yazıyor. 19-21 yaşlarında
gençler. Anadolu’nun hemen her
yerinden gelmişler. Komutan vekili Enver Paşanın adını görüyorum.
Çok hoşnut olduğum söylenemez.
Sadece Ah Enver Ah, yatacak yerin
yok sözleri dilimden dökülüyor.
yatını kaybeden, 9. Kolordu birliklerine ait 3700 civarında askerden
oluşuyor. O dönemi yaşayanların
aktardıklarına göre askerlerin defin
işlerinde Türklerin yanı sıra bölgede
yaşayan gayri Müslimlerde görev
almış. Şehitlik üstündeki kabir 1957
yılında Sarıkamış Kolordu Komutanı
Korgeneral Canip İskilipligil tarafından yaptırılmış. Hamamlı Köyü,

Bardız Geçidi, Laloğlu Köyü, Allahuekber, Yayıklı (Divik) Köyü,Turnagöl,
Çermik Yayla, Çakırbaba, Dikenli
Tabya, Yağbasan Köyü Şehitlikleri de bulunmakta her birinde ayrı
hikaye var.
İkinci olarak ana yol kenarındaki
Allahuekber şehitliğe gidiyoruz.
Burası, 26-27 Aralık 1914'de Oltu-Kosor-Allahuekber Dağı, Başköy-Divik

Sarıkamış’ta kışın gezme şansınız
olmasa da Katherina Av Köşkü
mutlaka görülmesi yerlerin başında geliyor. Bina Yekpare ağaçtan
çivi kullanılmadan oluşturulmuş.
Çar burayı hasta oğlu Aleksi için bir
rehabilitasyon merkezi olarak inşa
ettirmiş. Aile kışın ve yazın burayı av
köşkü olarak kullanmışlar. Köşkte ve
diğer ahşap binada toplam 24 oda
bulunuyor. Muhteşem köşkün içine
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Obsidyen taşı, son yıllarda sağlık
merkezlerinde de kullanılmaya başlanmış. Volkanik kökenli bir cam türü
olmasının yanında en eski şifa taşı
olarak da biliniyor.
Çıldır

giriyorum. Duvarlar yazı dolu. insan
ve hayvan pislikleri ile bazı yerler
kötü kokular yayıyor. Bu ülkede tarih
ve kültüre sahip çıkmanın düzeyi
hakkında bilgi veriyor.
Kış aylarında en çok ziyaret edilen
yerler ise kayak tesisleri ve Telesiyej
hizmeti sunulan alan. Sarıkamış ın
Cibiltepe mevkiinde 2100 metrede
etrafı Sarıkamış ormanları ile çevrili
bir alanda farklı zorluk derecelerindeki 9 ayrı pist ve telesiyej bulunuyor.
Sarıkamış ilçesinde obsidyen taşı çok
miktarda bulunuyor. Bu bölgedeki
taşlar siyah, yeşil, koyu kahve gibi
renklerde. Sarıkamış ta yeni yeni bu
taşın işlenmesi sonucu yüzük, küpe,
kolye, bileklik, tespih ve hediyelik
eşya olarak üretimine başlanmış.

Soğuğun çıldırttığı Çıldır. Kar beyazlığının insanı sarhoş ettiği ve tilkilerin
cirit attığı ilçe yollarını geçerek çıldıra
ulaşıyorsunuz. Denizden 1959 metre
yükseklikteki Çıldır Gölü 123 bin metrekare alana sahip. Kış aylarında
gölün donması ve buz kalınlığının
15 santime ulaşması sonrası buzu
kırarak Eskimo usulü balık avlanıyor. Sarıbalık nesli tükeniyor ama
Çıldır’da yemek yemenin halen simgesi durumunda. Özellikle gün batımında doyumsuz manzaralar görme
şansınız var. Donmuş göl üzerinde
sembolik olarak atla yapılan kısa
gezi ilgi görüyor. Bölgenin doğal
yapısına uymasa da meraklıları
için Jet Skilerle göl üzerinde gezi
yapmak mümkün.
Farklı Renklerin Buluştuğu Şehir
Kars, çok farklı etnik kökenden insanların yaşadığı bir şehir. Kars’ta

Türkler, Kürtler, Azeriler, Lazgiler,
Çeçenler, Terekemeler, Türkmenler,
Çerkesler yaşıyor. Hatta Rus işgalinden sonra kalan Rusların olduğu
bile söyleniyor. Uzun yıllar bölgede
yaşayan Ermenilerden ise en azından
cemaat olarak bahsetme şansımız
yok. Aynı şekilde Molokan köyleri
de yok olmuş durumda. Molakan
Rusçada süt içenler anlamını taşıyan "moloko" sözcüğünden türetilmiş.
Molokanlar aslında bir ırk değil barışçıl inançlara sahip bir tarikat. Rus
yazar Semyonov a göre "Tanrı"nın
tahta, taş veya diğer objelerle temsil
edilerek ona ibadet edilmesini asla
kabul etmemiş olmalarına rağmen
tek Otorite nin fikir ve imajına iman
etmişlerdir. İkon ve haç gibi el yapımı şeylerin "Tanrı olmadığı, onların
ancak insanoğlunun abartısı" olduğu
inancındadırlar. Molokanlar insan
öldürmeyi büyük suç saydıkları için
askerliğe karşı çıkıyorlardı. Bu nedenle de Çarlık Rusya sı tarafından
merkezden uzaklaştırılarak Değişik
bölgelere yerleştirildiler bunlardan
birisi de Karstı. Yeni cumhuriyet yöneticileri ve askeri yetkililer Rusların
Türkiye topraklarındaki Molokanlar
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buradan kaynaklanıyor. Bunun sürekli bir talebe dönüşmesi ve Kars’ın
önemli bir turizm destinasyonu olması
durumunda yatırımların başta otelcilik sektöründe olmak üzere artışı
bekleniyor.
Şehirde zarif ama bakımsız tarihi yapılar ve kötü restorasyonlar gezdikçe
gözünüzden kaçmıyor. Mimaride,
yemekte Selçuklu izi, Osmanlı izi,
Ermeni izi, en çokta Rus izini görüyoruz. En azda bu çağın izi karşınıza
çıkıyor. Onlarda estetik açıdan maalesef kayda değer yapılar değil.
Kışın buz tutmuş her an kayabileceğiniz yollarda yürüyüş yapıyorsunuz.
Kaldırım kenarlarında saçaklardaki
buzlar, ağaçlardan pisleyen kargalar
nedeniyle yol ortasında yürümenin
en güvenli olduğu şehir. Kent merkezinde özgürlüğün tadını çıkaran
kargalar, sokaklarda ise insana kendini hemen sevdiren uysal köpekler
ile doğallıklar sergiliyor.
Kars kaşarı her gidenin aldığı bir
ürün durumunda. Zor iklim koşulları için dayanıklı eski ürünler yerini
hızlı tüketilen endüstriyel ürünlere
bırakıyor. İnsanlar hediyelik alıyor.
Cemal Süreyya’nın hiç gitmediği
Kars için
Türkiye de Bolşevik hareketi güçlendirmek için kullanacağı ve yeni
iktidarı güçsüz kılacağını düşünmekteydi. Bu korku sonucu 20 Ocak 1921
tarihine değin Türkiye'yi terk etmediği
takdirde askere alınacakları kararını aldı. Bunun üzerine Molokanlar
kitleler halinde anayurtları Sovyet
Rusya topraklarına dönmüşlerdir. Ne
garip Rusya dan inançları gereğince askerlik yapmayan bu topluluk
200 yıl sonra bu kez de Türkiye’den
askerlik yapmadıkları gerekçesiyle
göçe zorlanmıştı.
Anadolu’yu gezdikçe nice böyle ilginç
öykülerle karşılıyorsunuz. Bir başka
öyküde Kars iline bağlı Alman köyü
olarak bilinen Karacaören köyündedir. Osmanlı Rus 93 harbinden sonra
Ruslar, Estonya sınırından getirdikleri Almanları Kars'a yerleştirmişler.

Almanlar, burada kendilerine bir
köy inşa ederek yüzlerce yıl yaşamışlar. Karacaören köyü Anadolu
da kurulan tek Alman köyüdür. Köy
halkı, I. Dünya Savaşı'nın hemen
öncesinde başlayan Türk- Ermeni
çatışmalarından etkilenerek bir
süreliğine köylerinden ayrılarak,
Rusya'ya gidiyorlar ancak sonra
tekrar dönüyorlar.1970'lerde Alman
aileler köyü terk etmiş Almanya' ya
dönmüşler.
Yemekler
Yemek olarak Kars’a gelip kış mevsiminde kaz eti tatmalısınız. Kazlar
genelde Sonbahar sonunda kesilerek
tuzlanıyor ve kış aylarında tüketiliyor.
Mevsimi dışında önermiyorum. Yemek
öncesi çorbalar Isırgan Aşı, Evelik
Aşı, Kesme Aşı, Ayran Aşı, Hürre Aşı
gibi isimlerle anılıyor ve hepsi çok

lezzetli. Kaz suyu ile yapılan bulgur
pilavı, mantı, kuzu pörtletme, Hangel, Haşıl, Guymak, Mafiş, Lananga,
Feselli, Gavut, Hasuda gibi değişik
tatlar sizi bekliyor. Buğday ununun
kaymakla karıştırılması ve üzerine
biraz su eklenmesi sonrası kaymağın yağı çıkıncaya kadar devam
eden işlemle üzerine pekmez bal
dökülerek yapılan guymak tatlısı
damağımızda enfes bir tat bıraktı.
Hemen her mekâna dağılmış Aşıklar
geleneksel aşık atışmasının örneklerini sunuyorlar.

Kente gelenleri halkın büyük çoğunluğu halen turist değil de misafir
gibi görüyor. Bu bozulmamışlık ve
doğallık insanın yüreğini fethetmeye yetiyor. Gözü açıkların azınlıkta
olduğu bir kent ama nereye kadar
bu böyle gider? Gelenler mi, fırsatlar
mı bozacak bu kenti bilinmez? Yoğun ilgiyle beraber bazı şeyler ufak
ufak değişiyor. Kısa sürede ortaya
çıkan yoğun talep sonrası ortaya
çıkan fırsatlar bazı hizmetlerde kaliteyi düşürüyor. Görünen o ki bazı
şeyler değişecek.

Kars’ın 3G’si Gar, Kış, Kıyamet

110 bin nüfuslu şehir 110 bin civarı
Turist alıyor ve Doğu ekspresi sayesinde bu rakam daha da artacak
gibi görünüyor. Ancak kent bu hızlı
talep artışına henüz yeterince hazır değil. Bu moda ne kadar sürer
bilinmez. Birazda kaygı ve bekleyiş

Kars, Bilge Ceylan filmlerinden daha
yavaş bir yaşam tarzı, dingin ve yavaş
bir şehir. Büyük kentin kalabalığı,
curcunası ve keşmekeşinden uzakta
hiçbir şey için kendinizi acele etmek
zorunda hissetmiyorsunuz.

Öyle güzel ki ölürüm artık
Beyaz uykusuz uzakta
Kars çocukların da Kars’ı
Ölüleri yağan karda
Donmuş gözlerimin arası diye şiir
yazdığı şehir.
"Sanki burası herkesin unuttuğu bir
yerdi ve kar sessizce dünyanın sonuna yağıyordu." diye yazar Orhan
Pamuk Kar eserinde buna ufak ekleme yapmak lazım ve birden insanlar
Kars'ı keşfetti. Kışına, yazına, trenine
akın var şimdilerde.
İnsanlar Kars için mi gidiyor? Trenle
nostaljik ve eğlenceli bir yolculuk için
mi? yoksa sadece sosyal medya ’da
gördükleri pozları vermek için mi,
bir macera gözüyle baktıklarından
mı? moda olduğundan mı? sanırım
hepsinden biraz var.
Trenlerde boş yer yok. Biletler kara-

borsadan bile temin ediliyor. TCDD
zamanından önce bilet satışları ve
şeffaflık konusunda sınıfta kalmış
durumda. TCDD numarasız yolcularla ayakta bile yolcu alıyor. Tam
bir curcuna. Vagonlar vagonlara
eklenmiş ve uçsuz bucaksız bir katar
olmuş. Beraberinde riskler büyüyor.
Umut ediyorum kötü bir haberle
uyanmayız bir gün.
Bulunduğumuz sürede şehirde esnafla sohbet ettik, hemen herkes
konukseverlik gösterdiler. Kars’ta
3. Günümüz sonunda yolda giderken artık tanışık olduğumuz kişilerle selamlaşarak ilerlemeye bile
başlamıştık. Kime ne sorduysak, el
uzattıysak, selam verdiysek fazlasıyla
karşılık aldık.
Gezi sonunda ne öğrendim?
Birinci öğrendiğim, bu ülkenin insanları birbirlerini daha çok ziyaret
etmeli. Ön yargılardan arınmalı, beklemediğiniz yerlerde beklemediğiniz
hayatlar ve değerler bulunuyor.
İkinci öğrendiğim; Hangi ülkenin
bayrağı altında olursa olsun insanlığın ortak değerleri olan kültürel
hazinelerin, dili, dini, ırkı yoktur.
Egemenlik süren ve bayrağını dalgalandıran her ülke bu hazineleri
korumak zorundadır.
Üçüncü öğrendiğim her zaman hızlı,
süslü ve en son teknolojiye dayalı
araçlarla seyahat etmek gerekmiyor.
Bazen zamanı durdurup ruhunuzun
dinginleşmesini sağlamak gerekiyor.
Doğu ekspresi ile seyahat zamanı
yavaşlatan, sabrınızı artıran, ruhunuzu dinlendiren ve iç dünyanıza
yolculuk yapmak için size zaman
tanıyan bir seyahat şekli.
Kars ve Doğu Ekspresi ile ilgili daha detaylı bilgilerin yer aldığı elektronik kitaba
https://www.researchgate.net/publication/331327198_Cin_Arabasi_Ile_Kars
adresinden erişebilirsiniz.
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Günümüzde, teknolojinin hayatın vazgeçilmez
bir parçası haline gelmesi her yaştan bireyi
bilgiye ulaşma, iletişim kurma ve eğlence
amacıyla sanal ortama yöneltmiştir.
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Sosyal medya,
sanal ortama ilişkin
en önemli ve en
yaygın kullanılan
araç olmakla
beraber, çocuk
ve ergenlerde
kullanım yaygınlığı
oldukça fazladır.

kolaylıkla öğrenilen ve içselleştirilen
bir kavram haline gelmiştir. Bilgiye en hızlı bir biçimde ulaşmak ve
kendini geliştirmek açısından farklı
platformlar içeren sanal ortam, çocuk ve ergenlerin yeni oyun alanı
olarak görülmektedir. Aynı zamanda,
akademik başarılarını arttırmaları,
okul öncesi çocukların becerilerini
geliştirmeleri ve öğrencilerin yeni
bilgiler edinmeleri bakımından,
sanal ortam görsel ve işitsel birçok
materyal barındırmaktadır.
Sosyal medya uygulamaları ve internet siteleri, kişilerin ilgi alanlarına göre farklı seçenekler sunarak
özellikle çocuk ve ergenler için cazip
birer etkinlik alanı oluşturmaktadır.
Özellikle, Facebook, Instagram, YouTube gibi etkileşim sağlayan ve kişisel
profil oluşturma imkanı sunan sosyal
medya uygulamalarının kullanıcı
sayısı dünya çapında her geçen gün
artmaktadır.

Polen GÜNEŞ ŞANLI
Pisikolog

Teknoloji kullanımı, her yaştan bireyin hayatının merkezinde yer almasıyla birlikte, bilgiye hızlı ulaşma ve
iyi vakit geçirme konusunda farklı
alternatifler sunmaktadır. Çocuk ve
ergenlerin de teknolojinin imkanlarından fazlasıyla faydalandığı,
hatta ebeveynlerinden daha fazla
bilgiye sahip olduğu görülmektedir.
Dijital Çağ olarak adlandırılan bu
dönemde dünyaya gelen çocuklar
için teknoloji ve internet okur yazarlığı

Teknolojik gelişmelerin tam ortasında ve 2000’lerde doğan çocuk ve
ergenler için sanal dünya vazgeçemeyecekleri bir alan olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte,
vazgeçmekte zorlanmaları sebebiyle,
zaman içerisinde gerçek zamanlı
etkinliklerde bulunmak ya da sorumluluklarını yerine getirmekte güçlük yaşayabilen çocuk ve ergenler
için aynı zamanda riski bir platform
niteliğindedir. Sosyal medyanın
çoğunlukla ele alındığı problemli
internet kullanımının aynı zamanda çocuk ve ergenlerde bilgisayar
oyunlarını çevrimiçi olarak oynama
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Çocuk ve
ergenlerin,
dijital çağda
problemlerini
paylaşmak ya
da bir konu
hakkında
görüş
bildirmek
için sosyal
medyayı
ailelerinden
daha çok
tercih ettiği
görülmüştür.

şeklinde kendisini göstermektedir.
Diğer yandan, çocuk ve ergenlerin
arkadaşlarıyla iletişim kurması veya
sanal ortamda zaman geçirmesinin
normal düzeyde sakıncası olmamakla birlikte, ebeveynlerin üzerinde
durması gereken konunun özellikle sanal ortamın olası tehlikeleridir.
Özellikle sosyal medya uygulamaları
aracılığıyla, çocuklar ve ergenler
sanal arkadaşlık kurabilmekte ve
kendilerine yalnızca sanal ortamda
gösterdikleri alternatif bir kimlik ya
da profil oluşturabilmektedirler. Bu
tür durumlara ilişkin ebeveynlerin
gözetimi ve çocuklarına teknolojiyi etkin bir biçimde kullanmalarını
sağlamak adına sağlıklı rol modeli
olmaları oldukça önemlidir.
Dünya çapında, internet bağımlılığı
ile ilgili yapılan araştırmalar arasında, Amsterdam Üniversitesi tarafından yürütülen geniş çaplı çalışmanın
sonuçlarına göre ergenlerin %5’inin
sosyal medya bağımlısı olduğu sap-

tanmıştır. Diğer bir çalışmada ise,
çocuk ve ergenlerin, dijital çağda
problemlerini paylaşmak ya da bir
konu hakkında görüş bildirmek için
sosyal medyayı ailelerinden daha
çok tercih ettiği görülmüştür. Ayrıca,
sosyal medyanın ve genel olarak
sanal dünyaya bu denli bağımlı
olmanın sonuçları ise akranlarla
problemli ilişkiler, akademik başarıda düşüş ve ailesel problemler
olarak gösterilmektedir.
Çocuk ve gençlerin fazlasıyla vakit
geçirdiği internet ortamı, sosyal medya ve oyun platformları olmak üzere
insanların duygularına hitap eden
niteliktedir. Çocuğun bir oyunda başarılı olması ve başarısının oyundaki
seviyelerin yükselmesi ile mükafatlandırılması ödül hazzını yaşatmaktadır.
Ayrıca, sosyal medya kullanımının
duyguları uyandırmasına ilişkin
olarak, çocuk ve ergenlerin sosyal
medya uygulamalarında gündemi
kaçırma korkusu yaşamalarıyla ilgili

tepkileri örnek gösterilebilir. Çocuk
ve gençler için sosyal medya uygulamalarını kullanmamak ya da
profillerini kontrol etmemek, diğer
kişilerden geri kaldıklarını hissettirebilmektedir.
Ailelerin bu hususta, çocuk ve ergenlerde problemli internet ve sosyal
medya kullanımının olup olmadığını
anlamaları için bazı göstergeler ve
belirtiler vardır. Bunlar,
Sıklıkla web sayfası ya da sosyal
medya profillerini kontrol etmek
Eğer çocuğunuz bir web sayfasını
veya sosyal medya uygulamasını
sıklıkla kontrol ediyor ve bu durum
öğün atlamasına yol açıyor veya
ödevlerini aksatıyorsa sosyal medya
bağımlılığı belirtisi gösteriyor olabilir.
Yoksunluk belirtileri
Diğer bağımlılık türlerinde olduğu
gibi internet ve sosyal medya kullanımında da eksiklik hissetme sonu-
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cunda duygusal tepkiler görülebilmektedir. Ebeveynlerin, çocuklarını
internet kullanımı ya da bilgisayar
oyunu konusunda kısıtlamaları sonucunda çocuğun agresif tavırlar
göstermesi buna örnek gösterilebilir.
Arkadaş edinme konusundaki rekabetçi tutum
Çocuk ve ergenler için sosyal medyada ne kadar sayıda arkadaşı ya
da abonesi olduğu, önemli bir popülerlik göstergesi olabilir. Bu nedenle
Facebook, YouTube ve Instagram
gibi uygulamalarda arkadaş ya da
abone edinme konusunda aşırı bir
çaba içerisine girebilmektedirler.
Sosyal medyada onaylanma veya
bir bilgisayar oyununda başarılı
olup yüksek seviyelerde yer almak,
başkaları tarafından onaylanmak
için önemli koşullar olarak görülebilmektedir. Söz konusu belirtilerin
çocuk ve ergenlerde görülmesi halinde sosyal medya bağımlılığından
bahsedilebilir.
Aşırı bilgi paylaşımı
Çocuk ve ergenlerin, daha fazla takipçi edinmek için fazla ve detaylı bilgi paylaşımı olabilmektedir.
Başkaları tarafından onaylanmak
ve popülerlik kazanmaya yönelik,
uygun olmayan görseller veya yayınlar yapmayı tercih edebilirler.
Akademik başarıda düşüş
Eğer sanal ortamda geçirilen zamanın ve zihinsel meşguliyetin artması akademik başarıda düşüşe yol
açıyorsa, çocuk veya ergen bireyde
internet bağımlılığın olduğu söylenebilir.
Gerçek zamanlı iletişimden kaçınmacı davranışlar
Sanal ortamın sunduğu sosyal medya platformları etkileşimi kolaylaştırmanın yanında gerçek zamanlı
iletişime engel olabilecek düzeyde
seyredebilir. Bu durum, çocuk ve
ergenlerin içine kapanık ve daha
az konuşan bir tutumda olmasına
sebebiyet verebilir. Gerçek zamanlı
iletişim kurmak yerine yazarak iletişim kurmayı tercih eden çocuk ve
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ergenlerde, dışarda zaman geçirmek ya da karşılıklı konuşma gibi
eylemlerde azalma görülmesi halinde problemli internet kullanımı
söz konusu olabilir.
Huzursuzluk ve yorgunluk
Bilgisayarda ya da mobil cihazlarda
aşırı zaman geçirmeye bağlı olarak çocuk ve ergenlerin duygusal
ve fiziksel iyi oluşları olumsuz yönde
etkilenebilir. En önemli ve ebeveynler
tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek
göstergeler huzursuzluk, yorgunluk
ve uyku problemleridir.
Giderek Yaygınlaşan Sanal Tehlike:
Siber Zorbalık
Çocuk ve ergenlerin sosyal medya uygulamalarında aşırı bilgi ve
görsel paylaşmasının risklerinin
yanı sıra, sosyal medya iletişiminde giderek yaygınlaşan ve tehlike
arz eden durumun sanal zorbalık
olduğu görülmektedir. Yazılı iletişim ve sanal etkileşim yoluyla bazı
çocuk ve ergenler karşısındaki diğer kullanıcılara uygun olmayan

Çocuk ve
gençlerin sosyal
medyadaki diğer
kullanıcıların
hayatı ile kendi
yaşamlarını
karşılaştırması
sonucunda
benlik saygısında
düşüş ve
depresif belirtiler
gösterebilirler.
sözler ve hakaretlerde bulunurlar.
Bu durum aynı zamanda, zorba ve
kurban arasındaki etkileşimin dışında diğer kullanıcılar tarafından
da görülebilir. Bu durum çocuğun
benlik saygısına bir darbe niteliğinde olabilmektedir. Sanal zorbalık,
gerçek zorbalık davranışıyla aynı
etkiyi gösterebilmektedir. Bu konuda,

çocuğun sosyal medyada iletişim
kurduğu diğer kişiler hakkında bilgi
edinmek ebeveynlerin olası bir zorbalıktan haberdar olmaları açısından
önemlidir. Eğer, çocuk veya ergen
bireyde duygu durum değişimleri
gözleniyorsa, depresif belirtiler ortaya
çıktıysa ve bilgisayar ya da mobil
cihazda gizlenme ihtiyacı hissediyorsa sanal zorbalığa maruz kalmış
olabileceği düşünülebilir.
Oyun ve Sosyal Medya Bağımlılığının Fiziksel Sağlığa Olumsuz
Etkileri
• Beslenme kalitesinin düşmesi ve
obezite riski
• Görme problemleri
• Uyku problemleri
• Sırt ve boyun ağrıları
Oyun ve Sosyal Medya Bağımlılığının Ruh Sağlığına Olumsuz Etkileri
Benlik saygısına olan etkileri: Çocuk
ve gençlerin sosyal medyadaki diğer
kullanıcıların hayatı ile kendi yaşamlarını karşılaştırması sonucunda
benlik saygısında düşüş ve depresif
belirtiler gösterebilirler. Bu durum
kendisini çaresiz hissetmesine ve genel olarak hayata dair görüşlerinin
etkilenmesine yol açabilir.
Depresyon: Özellikle sanal zorbalık veya gerçek iletişimin giderek
azalmasıyla çocuklar içine kapanabilmekte ve depresif belirtiler
gösterebilmektedirler.
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB): Görsel uyaranlara
maruz kalan çocuklar için yazılı
metinler, ödevler ve kitaplar, odaklanmanın giderek zorlaştığı araçlar
haline gelebilmektedir. Ayrıca, sosyal
medyanın sunduğu farklı uyaranlar
sebebiyle çocuklarda dikkat dağınıklığı görülebilmektedir.
Anksiyete: Çocukların sosyal medyada gündemi kaçırma korkularının
önemli bir anksiyete belirtisi olduğu
öne sürülmektedir.
Gerçek zamanlı iletişime dair beceri
yoksunluğu: sanal iletişim kurmaya
alışmış çocuklar için günlük yaşamda

iletişim kurmak ve iletişimin ipuçlarını
ya da beden dili gibi göstergeleri
anlamak zorlaşabilmektedir.
Ebeveynler ne yapmalı?
Ebeveynlerin, çocuklarında problemli internet kullanımı ya da sosyal medya bağımlılığı belirtileri
göstermeleri durumunda interneti
yasaklama davranışları gerçekçi
bir eylem olmayacaktır. Bunun yerine, sosyal medyayı arkadaşlarıyla iletişim kurmak için kullanmaya
devam edebileceği bir mecra olarak çocuğa imkan tanımak; fakat
öncelikli olarak çocukta herhangi
bir davranış değişikliği olup olmadığı konusunda iyi birer gözlemci
olmaları gerekmektedir. Ayrıca, çocukların uygun olmayan içeriklere
erişimlerini kısıtlamak için ebeveyn
filtreleri kullanılmalı ve çocuğun
bilgisayar ya da mobil cihazlarda
erişim sağladığı web sayfaları ve
uygulamalar çocuklar kullandıktan
sonra kontrol edilmelidir. Ayrıca, ebeveynlerin, çocuklarına iyi birer rol
modeli olması ve sanal ortam dışında
farklı etkinlikleri rutine dahil ederek
dikkatlerini başka yöne çekmelerini
sağlayabilmelidirler. Spor ve sanat
etkinlikleri ile çocuğun yeteneklerini fark etmesini sağlayarak sosyal
medyanın kolay erişilebilir ve bir
yandan riskli olabilecek ortamından uzaklaşmasını mümkün hale
getirebilirler.
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Günümüz Türkiyesi üretkenliğin
giderek azaldığı, ithalata bağlı,
sanayileşmenin taban seviyede
olduğu bir dönemdedir.

Vatan YALI

Enflasyonun ülke içi ve dış siyasete bağlı dalgalanma göstermesi
ise ulusal ekonomiye olan güvenin
azaldığını göstermektedir.
Ülkenin ticari gelişmelerini avantaja çevirebilmek ekonomik istikrara bağlıdır. Ekonomik istikrar ise
ticarette rekabetin sürdürülebilir
olması, üretimin sanayileşmeyle
birlikte artışı ile gerçekleşir. Bir
ülkenin sanayileşmesi ile birlikte
hammadde tedarikinin de ulusal
olması ithalata bağımlılığı azaltır.
Tarım üretim sektörünün yapı taşlarından biridir. Ulusal ekonominin en hızlı
parasal döngüsünün gerçekleştiği
sektörlerden biri gıda sektörüdür. Gelişmekte olan ülkelerin özellikle temel
ihtiyaçlarının gıdadan karşılandığı
düşünüldüğünde ulusal ekonomik
döngünün tarım ile mümkün olduğu söylenebilir. Zira ulusal tarımla
karşılanamayan gıda ihtiyacının
ithalatla karşılanmaya çalışılması
ülkeden döviz rezervinin eksilmesine

Daire Kolaylığı, Villanın
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Prestijiyle Birleşti!

“Apartman dairesinin rahatlığını bırakamıyorum, villa konforu
ve prestiji de olsun istiyorum’’ diyorsanız, adresiniz ONEV…
ONEV’in ayrıcalıklarını yaşayın!

Bölgesel Tarımsal Kalkınmanın Makro Ekonomiye Katkıları

Son yılların en
yüksek döviz kur
değerini yaşayan
ülkemizin ulusal
rezervlerini
koruması, ülke
içinde paranın
akış hızını ve
emisyon hacmini
olumsuz yönde
etkiledi.
Mali Müşavir

GÜNEY KÜLTÜR

“10 Özel Aileye, On Özel Ev”

“
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neden olur. Eksilen döviz rezervi ülkede dolaşan ulusal paranın miktarını
artırır. Bu durum ulusal paranın yabancı para kurları karşısında değer
kaybetmesine neden olabilir. Burada
dikkat edilmesi gereken konu nüfus
oranı yüksek, gayrisafi milli hasılası
düşük olan ülkelerde gıdanın önemli
bir ekonomik etken olduğudur. Özellikle ulusal ekonominin uluslararası
ekonomide manipülatif hareketlerle
hassasiyetini ortaya koyması üretim
ve tarımın önemini ortaya koymaktadır. Tarımsal ekonominin ulusal
ekonomiye olan bu katkısı karşısında
sanayileşme ile birlikte eş düzeyli bir
tarımsal kalkınma gereklidir. Burada kilit nokta sanayileşme ile birlikte
gerçekleştirilecek tarımsal kalkınma
stratejilerinin yaklaşık düzeyde gerçekleştirilmesidir. Verilecek teşviklerin
tarımsal açıdan gerçek anlamda katkı
sağlayabilecek bölgelerde gerçekleştirilmesi önerilmektedir.
Adana verimli toprakları, tarıma elverişli iklimi ve coğrafyası ile tarımsal
kalkınmada büyük önem arz etmektedir. Özellikle hazine arazilerinin tarıma elverişli bölümlerinin teşvikte
değerlendirilmesi, üniversitelerle
işbirliği programları tesis edilerek
gerekli eğitimlerin sağlanması, kadınların tarımsal kalkınma için teşviki
için gerekli girişimlerde bulunulması
önerilmektedir. Kadın girişimciliğinin ülkemizde gerekli olgunluğa
erişmemiş olması karşısında ticaret
borsalarında bu yönde teşvik eğitimlerinin verilmesi gerekmektedir.
Özellikle ithalatla çözülmeye çalışılan
ve nihai tüketiciye yükletilen son fiyatı
yüksek olan ürünlerin yetiştirilmesi
için gerekli teşviklerin verilmesi ülke
ekonomisine katkı sağlayacaktır.

• Fitness Salonu
• Yüzme Havuzu
• Açık Spor Alanları
• Çocuk Parkı
• Sauna

Otoparktan
Daireye
Asansör

Her Daire
İçin
2 Araçlık
Kapalı
Otopark

Dıș Cephe
Mantolama

Kablosuz
Akıllı Ev
Sistemi

Site İçi
Güvenlik
Sistemi

Tam
Kapasiteli
Jeneratör

www.onanonev.com
Kurttepe Mah. 83005 Sok. No: 7 Çukurova / Adana
T: +90 322 457 7795 • E: info@onanyapi.com.tr
/onanyapiadana
/onanyapi
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Yönetim
kurulu
ziyaretleri
Her koşulda
yanımızda
bulunduklarına
emin olduğumuz,
Güney Eğitim
Vakfı eğitim
gönüllülerini,
Yönetim Kurulu
olarak ziyaret
ederek; vakıf
çalışmalarımız
hakkında
bilgilendirip,
bu vesile ile
teşekkürlerimizi
sunma fırsatı
bulduk.

Portakal Çiçeği Karnavalı Direktörü İlhami Günsel bir diğer ziyaret
durağımızdı. Her sene katlanarak
çoğalan festivalin mimarlarından
biri olan İlhami Günsel’e Adana’ya
kattıklarından dolayı teşekkürlerimizi sunduk.

Hayırsever ziyaretlerindeki amacımız
vakfımızın kadirşinaslığını göstermek ve hayırsever iş adamlarının da
vakfa desteklerini esirgememesini
hatırlatmaktı.
Yönetim Kurulu olarak Geçmiş dönem
Yöneyim Kurulu Üyemiz olan Nida
Denizli’ye ziyarette bulunduk. Hem
uzun süre sonra bir araya gelmiş
olmanın mutluluğunu yaşarken hem
de çalıştığı sektör hakkında sohbet
etme imkânı bulduk.

Vakfımızın tüm matbaa işlerine her
koşulda bir çağrımızla kapılarını
açan ve vakfımızı bizimle birlikte
bir adım ileriye taşımak için çabasını daimi hissettiğimiz Sezen Ofset
(İlhan- Orhan Zerayak) ve ailesine
teşekkürlerimizi sunma fırsatı bulduk.
Tıp dünyasından Suphi Eskiocak’ı
ziyaret ederek bizlere sunduğu değerli bilgiler eşliğinde sohbet edip
vakfımıza sağladığı tüm destekleri
için minnetimizi bildirdik.
Tüm aktivitelerimizin duyurulması ve
tanıtımının yapılması; ihtiyaç duyulan dijital baskı işlerimize sunduğu
karşılıksız iletişim hizmetiyle, varlı-

ğını daimi olarak hissettiğimiz
üyelerimizden Aydoğan Reklam
ailesine bu vesileyle hem sohbet
etme hem de teşekkürlerimizi
sunma fırsatı bulduk.
Vakfımızın web sitesi, sosyal medya sayfalarının yönetimi, ihtiyaç
duyduğumuz tasarım işleri ve organizasyonlarımız için sunulan
tüm iletişim hizmetleri ve dergi
tasarım işlerinde karşılıksız destek
ve katkıları ile daima yanımızda
olan İkies Ajans Kurucuları Se-

çil ve Sezer Katkay ile bir araya
gelerek teşekkürlerimizi sunduk.
Tüm görüşme sağladığımız eğitim gönüllüsü hayırseverlerimiz
yapılan bu ziyaretlerden mutluluk duyduklarını dile getirdiler.
Vakfımızın amacı tüm eğitim
gönüllülerini kısa sürede ziyaret edip vakfımıza sağladıkları
destek için teşekkür etmek olacaktır. Bir kez daha anladık ki;
Biz büyük bir aileyiz.
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Hamileleik hem biyolojik hemde
piskolojik etkileri olan; güzel olduğu
kadar stresi de olan bir süreçtir.

Cocuk sahibi
olmayı
düşünenen anne
adaylarının
gebelikten önce
de yapması
gerekenler
vardır.
Op. Dr. Suphi ESKİOCAK
Kadın Hastalıkları ve Doğum

Bu nedenle anne adayı ve etrafındakiler (Eş, varsa aile büyükleri)
annenin konforuna huzuruna ve
mutluluğuna özen göstermelidirler.
Gebeliğe karar verildiğinde hamilelikten en az üç ay önceden doktorunuza gidip muayene olmanızda
yarar vardır. PAP Smear testi ve kan
tetkikleri yapılmalıdır.
Gebelik öncesi yapılması gereken
rutin testler:
Kan sayımı, tam idrar tetkiki, anne
ve babanın kan gurubu, Toxoplazma ile ilgili testler, Rubella ile ilgili
testler, Hepatit testleri ve Açlık kan
şekerine bakılması. Yapılan testlerde kızamıkçık için bağışıklık tespit
edilmezse aşı yapılmalı ve hamilelik
için üç ay beklenmelidir.
Diyabet, kalp hastalığı, karaciğer
hastalığı, böbrek hastalığı, Hipertansiyon, Epilepsi, Guatr gibi has-

“
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talıklarınız varsa gebelikten
önce doktorunuzla görüşüp
hastalıklarınızı kontrol altına
alınız.
Üç ay önceden Folik aside
başlayın (400 mikrogram).
Diş probleminiz olmasa bile
mutlaka diş muayenenizi yaptırıp varsa problemler gebelik
öncesinde tedavi ettiriniz.
Sigara alkol vb. alışkanlıklarınızı bırakın ve düzenli spor
yapınız. Eşinizinde sigara alkol
vb. alışkanlıklarını bırakmasını sağlayınız ve stresten uzak
durunuz. Yumurtlama dönemlerine yakın periyotta (adetin
10 ile 20 günleri arası) düzenli
ilişkiye giriniz.

Kilonuzu
mutlaka kontrol
altına alınız,
kiloluysanız
önceden kilo
vermeye ve
ideal kilonuza
ulaşmaya
çalışınız.
Spermleri öldürecek tampon
genital organ bakım ürünleri
ve kozmetilklerden uzak durunuz. Vaginanın içini kesinlikle
suyla yıkamayınız.
Kilonuzu mutlaka kontrol altına alınız, kiloluysanız önceden kilo vermeye ve ideal
kilonuza ulaşmaya çalışınız.
Kafein kulanımını azaltınız,
suni tatlandırıcılardan, fast
food ve ambalaj içindeki gı-

dalardan uzak durunuz. Çiğ
veya az pişmiş et, çiğ tavuk, çiğ
balık yemeyiniz. Çiğ etle temas
ettiyseniz elerinizi sabunla iyice yıkayınız. İyi yıkanmamış
salatalardan uzak durunuz.
Evde evcil hayvan varsa mutlaka veteriner hekime muayene etiriniz, gerekli aşılarını
yaptırınız, parazitlerden temizlendiğine ve pireli olmadığına
emin olunuz. Evcil hayvanlarda özelikle de kedi pisliğinden
kaçınınız.
Gereksiz ilaç kulanımı ve radyasyona maruz kalmaktan
sakınınız.
Eğer hamile kalmadan önce
bu önerilerimizi yerine getiriseniz sağlıklı bir gebelik dönemi geçirme ve sağlıklı bir
doğumla sağlıklı bir bebeğe
kavuşma şansınızı belirgin bir
şekilde artırmış olursunuz.
Tüm anne adaylarına sağlıklı bir gebelik, sağlıklı ve
şanslı bebekler diliyorum.
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Röportaj: Ender ȘİRE

Çocukluğumdan beri “yemeiçmeye” çok meraklıydım.
Evde denemeler yapardım.
Öncelikle Ender Şire’yi tanıyabilir
miyiz?

2016 yılı
Portakal
Çiçeği
Karnavalı ile
bu serüven
başladı.

2016 yılından beri sosyal medyadayım. Vedat Milor ile tanıştım. Bu tanışmadan sonra bu işe merak saldım.
Çocukluğumdan beri “yeme-içmeye”
çok meraklıydım. Evde denemeler
yapardım. 1999 yılında da yeme-içme
sektörüne girerek pastane ve restoran
açtık. Aile mesleğim aslında çiftçilik... Yeme içme üzerine serüvenim
2016 yılına kadar işletmeci olarak
devam etti. 2016 yılı Portakal Çiçeği
Karnavalı ile bu serüven başladı.
Tam da 3 yıl önce bu ay.

Hazırlayan:
Müyesser MUMCUOĞLU

Sosyal Medya sizin için güç mü?
Bunu kullandığınız oldu mu?
Olumlu taraflarıyla aslında görüyorum. En basitinden kan lazım oluyor.
Bana ulaşılıyor. Paylaştıktan sonra
15.000-20.000 kişiye ulaşıyor. Anında
kan bulunuyor. İşletmeler açısından
paylaşım yaptıktan sonra insanlar
bana güveniyor ve denemek için
gidiyorlar. Ondan sonraki süreç ise
işletmenin hizmetine kalıyor. Tavsiye
ediyorum, değerlendirmeyi takipçim yapıyor.
Güzel, unutamadığınız bir anınız
var mı?
Festival zamanlarını unutamıyorum.
Hazırlık sürecinden bitimine kadar
verdiğim emeğin başarılı olmasını unutamıyorum. Geçtiğimiz yıl 2.
Lezzet Festivali’nde 180.000 kişiyi
ağırladık. Bu sayı geçen yıl 50.000
idi. Türkiye’nin her yerinden katılımcı geldi. Festival kurulundayım.
Bu organizasyon da yer aldığımız
için de ödüle layık görüldüm.

Yeme – içme
denilince akla
ilk gelen şehir
Adana bence.
Özellikle son
yıllarda bu
konuda patlama
yaşadı. Bunda da
sosyal medyanın
etkisi çok büyük.
Ayrıca hayatımdaki en büyük
deneyimlerimden birisi “Çocuklar
Duymasın” dizisinde 15 dakika civarı rol almaktı. Benim için müthiş
bir deneyim oldu.
İnstagram Dm’den aldığınız en
komik teklif ne oldu?
En çok gelen komik soru “Yeriniz
nerde?”. Bu hafta en son gelen DM
“Bir gün Adana’ya yolunuz düşerse
bizim mekâna da dekleriz.”
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Röportaj: Nida DENİZLİ

Okurken hafta sonları babamın
yanına gider onu hayranlıkla
gözlemler, kendisinden bir şeyler
öğrenmeye çalışırdım.
Çünkü arkamda beni takip eden
çok ciddi bir kitle var. Benim de damak tadıma uygun yerleri içtenlikle
paylaşıyorum.
Siz de eski bir işletmecisiniz bir
yer ile ilgili beğenmediğiniz bir
şey olduğunda yüreğiniz cız etmiyor mu?
Eksik gördüğüm her şeyi, mekânı
paylaşmasam da mekân sahibiyle
paylaşıyorum. Eksiklerini dışardan
gören bir göz olarak bunu söylemeyi uygun görüyorum. Böyle yerlerin
ikinci davetlerini değerlendirip tekrar
mekânı ziyaret ediyorum. İşletmecilerde söylediklerime çoğu zaman
dikkat edip eksikliklerini gideriyorlar.
Adana’da yeme-içme sektörünü
değerlendirebilir misiniz?
Yeme – içme denilince akla ilk gelen
şehir Adana bence. Özellikle son yıllarda bu konuda patlama yaşadı.
Bunda da sosyal medyanın etkisi çok
büyük. Birçok mekânımız şehir dışına
açıldı. Adana sosyal medyayı çok iyi
kullanarak, bu şehrin festivalleriyle,
havasıyla, doğasıyla, yemekleriyle
bu şehrin Dünya’nın en güzel şehri
olduğunu kanıtladı.
Bir yeri paylaşırken kriteriniz var
mı?
Öncelikle beğenmediğim hiçbir yeri
paylaşmıyorum. “Kötü” yazıp ekmekleriyle oynamak bana yakışmaz.

Şuan proje kapsamında bir hazırlığınız var mı? Biraz bunlardan
bahsedebilir misiniz?
Şuan ki projem bir youtube programı yapmak. Bunun için kurguyu
hazırlıyoruz. Bir sosyal medya ajansı
kurduk. Dijital reklamlar, sosyal medya danışmanlığı ve tanıtım filmleri
çekiyoruz. Adana’yı dünyaya tanıtma
niyetindeyiz.
En sevdiğiniz lezzetler nelerdir?
Öncelikle Adana Kebap, şırdan,
mumbar, içli köfte daha sonra sebzelerin her türlüsü, nane ve kekik
hariç.

Yürüyüş
yapmayı,
seyahat etmeyi
ve dostlarımla
zaman
geçirmeyi
seviyorum.
Hazırlayan:
Müyesser MUMCUOĞLU

Sizi tanıyabilir miyiz? Kendinizden
bahsedebilir misiniz?
15 Nisan 1978 Adana doğumluyum.
Lise öğrenimimi İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi, Çocuk Gelişimi Bölümünde
tamamladım.
Bir kız çocuğunun en büyük idolü
“babasıdır”. Benim de tam olarak
böyleydi. Okurken hafta sonları
babamın yanına gider onu hayranlıkla gözlemler, kendisinden
bir şeyler öğrenmeye çalışırdım. Bu
hayranlığım 23 yaşımda babamın
yanında çalışmama vesile oldu. En
büyük okulum, öğretmenim babam
oldu. O süreçten bugüne kadar aktif iş hayatının içerisinde yer aldım.
2007 yılında yine babamla birlikte
“Ege Deniz Tarım Ürünlerini” kurduk.
Bu şekilde OSB’de 2. şirketimizi de
kurmuş olduk.
İş hayatım dışında genellikle çocuklarımla zaman geçirmeye özen
gösteriyorum. İki çocuk sahibiyim.
Hayattaki en büyük şansım, servetim onlar olduğunu düşünmekteyim.
Yürüyüş yapmayı, seyahat etmeyi
ve dostlarımla zaman geçirmeyi
seviyorum.
Organize Sanayi Bölgesinde Evren
Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim
Kurulu Üyesisiniz. Sanayi sektöründe bir kadın yönetici olarak var
olmak nasıl bir duygu?
İlk işe başladığım zamanlarda bu sıkıntıları yaşadım. Her zaman ayakları
yere sağlam basan biriyim. Daima
kendi alanımda aktif olmaya özen
gösteriyorum.
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Adana’nın sanayi hayatı hakkında
neler söylersiniz? Adana sanayisi,
şu anda diğer bölgelerle kıyaslandığında ne durumda?

Özel hayat ile iş hayatı dengesini
nasıl sağlıyorsunuz?
Özel hayatıma önem veriyorum. Özel
hayatımda kendimle geçirdiğim
zaman ne kadar kaliteli ve güzel
olursa iş hayatıma da aynı şekilde
yansımasına şahit oluyorum.

Geçmiş dönemlerdeki sanayi ortamının var olduğunu maalesef söyleyemeyeceğim. Her bölgede, her
sektörde ekonomik krizin etkilerini
görebilmekteyiz. Dolayısıyla Adana’da bu durumun etkisi altında
diyebiliriz. Sanayiye eskisi kadar
yatırım yapıldığını düşünmüyorum.
Bu anlamda ciddi bir küçülme söz
konusu. Bu dönemde adımlarımızı
ölçülü ve tedbirli atmaya özen gösteriyoruz.

Sistemli ve düzenli bir hayat sürdürmeye çalışıyorum. İşimi sistemli bir
şekilde yaptığım zaman özel hayatıma da rahatlıkla zaman ayırabiliyorum. Planlı ve organize bir şekilde
yaşamak hayatımın özeti galiba.
Gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?
Özellikle gençlere şunu söylemek isterim; alacak olduğunuz eğitim okulun
sınırları ile çizili olmamalıdır. Eğitim
hayatın içinde olmak demektir. Bu
yüzden de okuduğunuz bölümlerle
ilgili eğitimler almalı ve alanınızda
en iyisi olmak için çabalamalısınız.
Yabancı dili söylemeye gerek duymuyorum. İngilizce haricinde de dil
öğrenilmeli.

Birçok vakıf ve dernekte gönüllü
olarak yer aldınız. Vakıfların, derneklerin önemi nedir sizce?
Bu işin vicdani bir yükümlülük olduğu düşüncesindeyim. Gönüllülük
esasına dayanmakta. Bir gencin
hayatına dokunabilmek, gitmek
istediği yöne ışık tutabilmek benim
için çok önemli. İyi bir insan olmak
ve iyi bir insan olarak kalabilmek
herkese bahşedilen bir şey değil.

Benim hayatım iki döneme ayrılıyor.
Babamdan öncesi ve babamdan
sonrası. Babam hayattayken arkamda kocaman bir dağ vardı. Huzuru,
öz güveni çok farklıydı. Babamı çok
ani bir ölüm ile kaybettim. Bu duruma karşı hazırlıklı değildim. Böyle
bir şeyi tasavvur bile etmemiştim.
“Nida artık yalnızsın ve bu yolda tek
başına yürüyeceksin” dedim.
Her mesleğin kendi içerisinde bir
takım zorlukları vardır. Benim üstlendiğim sektör gıda ve ekmek üzerine
olduğundan dolayı bu 6 yıl içerisinde çok farklı ve hiç beklenmedik
sıkıntılarla karşılaştım. Sabır, doğru
hamleler ve sağlam duruşumla soya
unu ve ekmek gelişiminde markamızı yarattık.

Tahıllardaki
GDO oranı
yüksek olduğu
için de mutlaka
laboratuvar
ortamında titiz
bir çalışmaya
dahil ediliyor.
Her sektörün kendine özgü sorunları var. Sizin sektördeki problemler
nelerdir? Bunlar nasıl aşılabilir?
Başta da söylediğim gibi her işin
kendi içerisinde bir takım zorlukları
mevcut. Bizim içinde bulunduğumuz
sektörün zorlukları yadsınamayacak
kadar büyük. Bir kere çok detaylı

bir inceleme söz konusu. Aldığımız
tahıllarda GDO bulunma riski çok
yüksek. Bu da bizleri daha özenli
ve titiz bir çalışmaya itmekte. Örneğin tahılların yüklendiği araç
daha önceden başka bir tahıl ürünü
taşımacılığında kullanıldıysa aracın kasalarını dezenfekte etmeden
tesise girerek ürünün taşınmasına
müsaade etmiyoruz. Tahıllardaki
GDO oranı yüksek olduğu için de
mutlaka laboratuvar ortamında titiz
bir çalışmaya dahil ediliyor.
Biz işimizi en doğru ve amacına
uygun şekilde yapıyoruz. Bununla
birlikte bu işin çok ciddi cezai yaptırımları da mevcut. Tüm bunları göz
önünde bulundurarak amaca en
uygun şekilde hizmet sağlamaktayız.

Gösterilen çaba ve özveri yalnızca
maddi olarak düşünülmemeli. Manevi anlamda çok daha fazla şey
yapabilmek mümkün. Bunun sınırı yok, küçük şeylerle bile insanlar
mutlu edilebilir. Bir sorunu, sıkıntısı
olan kişilerle konuşup yol göstermek,
tanımadığımız bir çocuğun başını
okşamak bile yeterli olabiliyor.
1989 yılında kurulup bugüne kadar başarılı bir şekilde devam ediyorsunuz. Bu başarının arkasında
hangi prensipler var?
Evren Gıda’ya adım attığım andan itibaren farklı bir kimliğe bürünüyorum.
Disiplin benim için çok önemlidir.
Bununla birlikte dürüstlük ve sadakat
en önem verdiğim prensiplerimdir.
Çalışanlarımın bu prensiplere uygun davranışlar göstermesi benim
de onlara karşı davranışlarıma şekil
veriyor.
Personellerimi çok önemserim. Onların sorunu benim sorunum, onların
mutluluğu benim mutluluğum olur.
Bir pürüz olması durumunda çözmeye

çalışırım. Burada benden çok daha
uzun yıllar çalışmış personellerim
var. Onların fikirlerini her zaman
dikkate alıp değerlendiririm. Personel
ayırmaksızın herkese aynı incelikle

Özellikle
gençlere şunu
söylemek
isterim; alacak
olduğunuz
eğitim okulun
sınırları ile çizili
olmamalıdır.
Eğitim hayatın
içinde olmak
demektir.
her konuda destek olmaya çalışırım. Ancak başta da söylediğim gibi
“dürüstlük ve sadakat” konusunda
müsamaha gösteremiyorum.

Mutlaka STK’larda görev almalarını
öneririm. Böylece sosyal sorumluluk projelerinde yer alıp “sorumluluk alma bilinci ve ekip çalışmasına
uyum sağlama ruhunu” edineceklerini düşünüyorum.
Son olarak hayaliniz için harekete
geçin. Bir yerden başlayın ve peşinden koşun…
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öğretmen olacağım” dedi. Hırslıydı, hayat doluydu ve hayallerinden
vazgeçmek istemiyordu. Hayat onun
isteklerine cevap verdi. Aile dostlarının destekleriyle bir süreliğine
anaokulunda hayallerini kurduğu
öğretmenlik mesleğini tatmış oldu.
Böylece küçük kalplere de piyano
sesiyle dokundu.
Tüm bu süreçlerin yanında hastalığın
getirmiş olduğu zorluklara rağmen
hayalini kurduğu şiir kitabını yazmaya devam etti. Diyaliz hastalarının

14 Şubat 1974 yılında Adana’da
dünyaya gözlerini açan Dilek Sabahat Denizli böbrek hastası olarak
doğdu. Hastalığı nedeniyle ilkokul
eğitimini tamamladıktan sonra doktorların ve ailesinin ortak kararıyla
sağlık durumu göz önüne alınarak
eğitim-öğretim hayatına son verildi.

Yaşadığı tüm
olumsuzluklara
rağmen hayal
kurmaktan
hiçbir zaman
vazgeçmeyen,
pozitif enerjisiyle
etrafa ışık saçan
biri oldu.
CANKIZ
Daha dün gibi Foça’daki
Çocukluğumuz
Hani nerede eski günler,
Mazideki saf çocukluğumuz…
Neredeler, kimler aldı eski günlerimizi?
Eskiden seninle çok didişirdik
CANKIZ fakat şimdi nerede o didiştiğimiz günler?
Evlendiğin ilk günü hiç unutmuyorum
Sabah uyandım ve senin evleneceğin gün gelmişti.
Benim için ne kadar acı bir gündü.
Sen yeni bir hayata merhaba diyeceksin.
Mutlu gününde yanındayım CANKIZ
Seninleyim her daim her zaman yanındayım.
BENİM CANIM KIZKARDEŞİM

Hastalığın vermiş olduğu tüm olumsuzluklara rağmen kendisiyle barışık
kalmayı başardı. Her sabah uyandığında “ben ne kadar güzelim” der
ve güne böyle başlardı. Hastalığı
süresince ailesinin özellikle annesinin
desteğini üzerinde hissetti.
Yaşamı boyunca sürekli kişisel gelişimine katkı sağlamak için uğraştı.
Yazı yazmayı çok severdi. Önce 11
yaşında kaleme aldığı şiir ve hikâyelerle hayata bağlanmaya çalıştı.
Daha sonra internet üzerinden blog
yazılarıyla bu serüvene devam etti.
Yalnızca bununla sınırlı kalmayıp
piyano ve resim kurslarına da giderek vaktini dolu dolu geçirirdi. Bir
gün uyandı “inanıyorum ben bir gün

FEDAKARLIĞINI UNUTAMAM

yaşama sarılmaları için “Mucize Senin
İçinde” adlı kitabını yazdı. Kitabın
satışından elde edilecek gelirin, diyaliz hastaları adına Türk Böbrek
Vakfı’na bağışladı. Böylece en büyük
hayalide gerçekleşmiş oldu.
Hastalığının ağırlaşması sonucunda
32 yaşında hayata gözlerini yumdu.
İçindeki eğitim aşkı hiç bitmeyen
Sabahat Denizli anısına ailesi Güney Eğitim Vakfı’na bağışta bulundu.
Böylece Dilek Sabahat Denizli birçok
gencin hayatına ışık tutmaya devam
edecek.

Günlerin verdiği üzüntüyü seninle paylaştım.
Yılların verdiği yorgunluğu üzerimden aldın.
Yağmuru hiçe saydın ve benim yanımda oldun.
İşte budur çıkarsız sevgi, budur gerçek aşk…
Seninle mutluyum varlığın bana güç veriyor,
Huzurluyum seninle.
Benim gizli meleğim,
sevgiyi karşılıksız veren…
Hiçbir karşılık beklemeden her an yanımdasın bazen.
Seni üzdüğümü biliyorum ama bende insanım
Benim de bir canım ve isteklerim var.
Sevgimi sınırsız yaşamak ve tatmak istiyorum.
Güzün güzelliğini yaşamak ve yağmurda ıslanmak,
Korktuğum zaman başımı omzuna dayamak.
İyi ki varsın benim gizli meleğim.
Senin yerini kimse dolduramaz
Ne eş ne sevgili ne de yaren.
Bir tek sen karşılıksız fedakarlık yapıyorsun,
Her zaman her daim benim yarım oldun gizli
Meleğim…
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Spinoza, Ethica isimli eserinde şöyle
der: İnsan, zihin ve bedenden
ibarettir ve insan fikrini kuran fikrin
nesnesi de bedendir.
Gerçekten de,
zihin-beden
birlikteliği hem bir
farklılık, hem de
özdeşlik ilişkisine
dayanmaktadır
ve Spinoza bu
yaklaşımıyla, Batı
felsefesinde, yoga
felsefesine en yakın
anlayışı ortaya
koyan ilk isim
olmuştur.

Başak KAPLAN
Yoga Eğitmeni

Onunla birlikte, beden ilk defa ruhun
yanında kendine yer bulur.
Beden ve zihin, birlikte çalışan dişliler gibidir; karşılıklı etkileşim içinde,
her ikisinin düzeni bir ve aynıdır.
İşte yoga, tam da bu mantıktan yola
çıkarak, kişinin mental ve fiziksel iyilik haline ulaşması için uygulanan
pratikleri içerir. Bu pratikler, sadece son zamanlarda özellikle sosyal
medyada sıkça karşılaştığımız egzersizleri yani asanalar dediğimiz
yoga pozları ve akışlarını değil aynı
zamanda, beslenmeden tutun da,
nefes, gevşeme, kriya (arınma) ve
meditasyon tekniklerine kadar uzanan geniş bir yelpazeyi barındırır.
Yoga, fiziksel egzersizleri, amaç değil, farkındalığa ulaşmak için bir
basamak olarak görür.
Yoga, Sanskritçe bir kelime olan,
“yuj” kökünden türemiş olup, “bir-
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bu da bizim hayatın diğer alanlarındaki tepki ve davranışlarımıza
etki etmektedir. Bu, kısaca beynin
yeniden kurgulanması anlamına
gelmektedir.

leştirip bağlamak” anlamına gelir.
Bu tanımdan, ruh, zihin ve bedenin
uyumlu ve ahenkli bir şekilde birleştirilmesini amaçlayan bir öğreti
olduğunu anlayabiliriz.
Beden, tam olarak içine giremediğimiz, ama aynı zamanda dışına da
çıkamadığımız kompleks bir yapıdır. Ayna yardımı olmadan, kendi
bedenimizin bütünlüğünü çıplak
gözle açık ve seçik olarak görmek
imkânsızdır. Günümüz insanının,
bedeniyle kurduğu bağ, sadece
aynadaki görüntüsünü dışarıdan
incelemek, ya da hastalandığında ağrı ve sızılarla bedenini hissetmekten ibaret bir hal almıştır. Yoga
pratikleri sırasında nefesler üzerinde
kurulan hâkimiyet ve farkındalık ile
beden ve zihin arasında bir köprü
kurulup, bu bağı kuvvetlendirmek
hedeflenir. Yoga uygulayıcısı, kendi nefeslerini, bedenini gözlemleye
gözlemleye, artan farkındalığı ile bir
süre sonra kendinin tanığı ve gözlemcisi haline gelir. Bu farkındalık ve
gözlemcilik hali sadece yoga pratiği
sırasında değil, gündelik yaşantıda
en sıradan işlerde dahi devam eder
ki, yogada nihai hedeflerden biri
de budur. Otomatik pilota bağlı bir
şekilde yaşayan birey, bedeninin,
duygularının, ruhunun farkına varır. Beden ve zihin bir arada iken,
kişinin gündelik yaşantıda potansiyelini açığa çıkarması kolaylaşır;
artan odaklanma gücü ile yaptığı
iş her ne ise ondan aldığı verim ve
duygusal tatmin kat be kat artar.
Bu noktada, sinirbilimle ilgili bir

Beden ve zihnin nasıl etkileşim içinde
olduğunu, çeşitli duygu durumlarına,
bedenin gösterdiği tepkilerden de
anlamak mümkün. Örneğin, hav-

Nefesler
ve beden
sakinleşince,
zihin de
onlara ayak
uydurur ve
sakinleşir.

kavramdan bahsetmek konuya
biyolojik yönden de ışık tutacaktır:
“Nöroplastisite”. Eskiden olan yaygın
inanışın aksine, davranış değişikliği,
vücudun sinir sistemi haricindeki bölümlerindeki fizyolojik değişiklikler,
beynin hem anatomik hem de işlevsel
organizasyonunu yani fizyolojisini
değiştirmektedir. Bu demek oluyor
ki, düzenli meditasyon ve yoga çalışmaları ile beynin ilgili bölümündeki (prefrontal korteks) sinaptik
bağlar yeniden yapılanmakta ve

layarak size doğru koşan bir köpek
gördüğünüzde sempatik sinir sisteminiz devreye girer; kalp atışlarınız ve
nefes alış verişleriniz hızlanır, tansiyon yükselir, kan damarları daralır,
adrenalin salgısı artar, el ve ayak
soğur, sindirim sistemi yavaşlar. Bu,
vücudun “Kaç ya da savaş.” tepkisidir. Tehlike ortadan kalktığı anda,
parasempatik sinir sistemi devreye
girer ve tüm bu tepkiler tersine döner.
Peki ya tehlike hiç ortadan kalkmazsa? Modern insanın tehdit olarak
algıladığı şeyler, atalarımızınki gibi
yırtıcı hayvanlar değil. Günümüz
insanının, geçim sıkıntısı, gelecek
kaygısı gibi sınırları daha belirsiz ve
daha kronik şekilde algılanan stres
faktörleriyle karşı karşıya bulunma-

sı, bedenin sürekli şekilde düşman
varmışçasına sempatik sinir sistemi
devrede tutmasına ve bu da beden
için yıkıcı etki gösterip hastalıklara,
fiziksel rahatsızlıklara yol açmaktadır.
İşte, yogada hedeflenen de, bedene
ve zihne her şeyin yolunda olduğu
mesajını veren davranış biçimlerini
bilinçli olarak göstermek ve parasempatik sinir sistemini devreye sokmaktır. Nefesler sakinleştirilip düzene
koyulur, iç organların işleyişi normal
seyrine döndürülür. Nefesler ve beden sakinleşince, zihin de onlara
ayak uydurur ve sakinleşir. Algılar
daha açık, duygu durumu kontrolü
daha kolay olur. Gün boyunca korku,
endişe, kaygı gibi duyguların etkisiyle kasılıp sertleşen kaslar, esner,
gevşer, yumuşar; eklemler hareket
kabiliyetini artırır.
Neyse ki, artık, yoga ve meditasyonu
dikkatle inceleyenlerle, sinirbilimcilerin, tıp araştırmacılarının yoğun
iletişimde olduğu bir dönemdeyiz.
Bedenin kendini stresle, travmayla
hasta ettiği gibi, kazanılan sakinlik
ve bedendeki oksijen seviyesinin artışının da iyileşmeye olumlu etkisi
daha geniş kesimler tarafından
kabul görülmekte. Beden ve zihin
birbirinden ayrı düşünülmesi mümkün olmayan iki kavram, bedenin
yetkinliklerini arttırarak zihnin de
yetkinliklerini arttırabildiğimiz gibi
bunun tam tersi de mümkün...
Beden ve zihin bütünlüğünde kalmanız dileğiyle...

62

GÜNEY KÜLTÜR

63

GÜNEY KÜLTÜR

Röportaj: Olgu SARI

Çocukluğumdan hatırladığım, bana
ilham veren annemin pastalarındaki
krema tadını yakalamaktı tüm
amaç.
Pastanenin adı neden La Creme?

Bence en
önemli şey
o dilinizin
üzerinde
biriktirdiğiniz
lezzetler de
saklı.
Hazırlayan:
Seyla ÇİÇEKÇİ

Bence bu işin en önemli kısmı krema
da. Kremanız gerçekten güzel ise
üzerine inşa ettiğiniz herşey güzel
olacaktır.
Çocukluğumdan hatırladığım, bana
ilham veren annemin pastalarındaki
krema tadını yakalamaktı tüm amaç.
Annemin yaptığı o güzel pastaların
tadına yaklaşabilirsem herkesin de
seveceğinden emindim.
Bir sonrki aşama ise o lezzeti daha
profesyonel hale getirip reçetelendirmek ve uzun süreli aynı performansı
almaktı. Orda da aldığım eğitimler
ve bu yola beraber çıktığım chefim
çok önemli rol oynadılar.

Mutfak Sanatları
Akademisi'nde
gördüğüm eğitim
en düzenli aldığım
eğitimlerden
biriydi.
Eğitiminiz ve yol arkadaşlarınız?
İlk eğitim sanatçıların aksine okul
münazaralarında olmadı ama ilk
eğitim kesinlikle annemin sürekli
değişik şeyler denememiz için bize
imkan vermesi ve zorlaması ile oldu.
Bence en önemli şey o dilinizin üzerinde biriktirdiğiniz lezzetler de saklı.
Mutfak Sanatları Akademisi'nde
gördüğüm eğitim en düzenli aldığım eğitimlerden biriydi. Yurt içinde
ve yurt dışında gerek beğendiğim
okullarda gerekse sevdiğim cheflerin
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markalar vardı. Bence insanlara bu
şekilde de yatırım yapabilecekleri
cesaretini verdim. Değiştirip değiştirmediğim tartışılır ama açtığım günden bu yana tedarik zinciri; personel
ilişkileri; rakiplerimizle olan diyaloglarımız konusunda hep düzene
kafa tuttum.

için çalışmaya devam. Yerimizden
taşınmayı ya da daha hareketli bir
sokağa geçmeyi düşünmüyorum.
Orası hayallerimin gerçekleştiği yer.
O yüzden duygusal bir bağım var.
Daha büyük bir yer hiç fena olmaz
artık; mutfakta çok sıkışıyoruz ama
yine de şu an ki yerimden çıkmam. İlk
kazmayı vurduğum anı hatırlıyorum
ya da dükkânı gördüğümde “keşke
burası olsa” dediğim zamanı; nasıl
çıkarım ordan.

Tabi ki de doğallık olayı en büyük
olayımız oldu.
Evet, doğal besinler organik yiyecekler artık çok önemli konular
oldu. Bu konudaki duruşunuz nedir?

birçok eğitimine katıldım ve hala
da katılmaya devam ediyorum. Bir
noktadan sonra zehir o kadar vucudunuza işliyor ki arkadaşlarınızla
gittiğiniz tatilde bile biraz kaybolup
hemen o şehirdeki bir mutfağa kendinizi atıyor oluyorsunuz.
Tabi ki divan işletmelerinin ana
mutfağında yaptığım stajımı da
unutamam. O da benim için inanılmaz bir eğitim olmuştur.
Ve tabi ki yol arkadaşlarım. La Creme'in inşaat işleri bitti ve açılış için
hazırlık yapıyorum. Bir tanıdığım
chef getirdi bana yardımcı olması
için. O gün yıldızların durumunu
falan bilmiyordum ama yıllar geçince anladım ki kesinlikle ilahi bir
şeyler olmalı o buluşmada. İkimiz
de o an birbirimiz için bizim ilişkimiz
fazla sürmez diye düşünmüşüz ama
6 yıldır beraberiz. Ve her gördüğüm
de yüzümü bu kadar güldüren biri
olmamıştı kesinlikle.
Sonra büyüdük, kalabalıklaştık. Bir
sürü insanlar eklendi ya da eksildi.
Ama hep bir hikâyemiz oldu. Her
insan bize bir şeyler kattı.

Peki, La Creme'de neyi farklı yaptın Olgu?
Bence en başta çok samimiydim.
Gerçekten pasta yemeyi çok seviyorum ve kendime pasta yapmak

Olayın içinde
samimiyet de
olunca insanlar
bizi sevdiler ve
tercih ettiler.
istedim. Hiçbir zaman yemediğim,
yemekten hoşlanmadığım bir şeyi
satmadım. La Creme'in en büyük
müşterisi hep ben oldum. İşimi gerçekten seviyorum ve bu hep ürünlerime, insanlar ile olan ilişkilerime
yansıdı. Olayın için de samimiyet
de olunca insanlar bizi sevdiler ve
tercih ettiler.
Sektörel olarak ya da Adanalılar
için bir şeyleri değiştirdiğine inanıyor musun?
La Creme den sonra butik pastaların
sayısı daha da arttı. Piyasada oyuncu olarak hep büyük ya da ulusal

Biz hep doğal ürün dedik. Sütü süt,
yumurtayı yumurta gibi yediğiniz zaman bundan keyif alacaksınız. Daha
önce de bahsettiğim sizin dilinizin
üzerindeki lezzet annenizin yaptığı
yiyeceklerden gelen doğal ürünler.
La Creme başladığında sektörde
bunu kaybetmiştik. Ulusal markalar
ya da kar amaçlı güçlü pastaneler
hep hazır ürünlere, mix lere, katkı
maddelerine yönelmişti. Ustaların
bile ağzındaki söz; ürünlerinin reçetesi değil hangi markanın hangi
ürününü kullandığın yönündeydi.
Şimdi insanlar bu konu da çok daha
bilinçli. Başlarda bizi lezzetimizden
dolayı tercih ediyorlardı ama şimdi
lezzetin doğal ürünlerden geldiğini
anladılar. Bu bizi daha da güvenli
yedikleri ve tercih ettikleri bir marka
haline getirdi.

yollar konusunda konu ile ilgilenen
arkadaşlara yol göstermeye çalışıyorum ki; onlar bunlar ile vakit kaybetmeyip bizi daha da ileri taşısınlar
diye. Sadece pastacılık ile ilgili de
değil konusunda uzman başka arkadaşlar da burada dersler veriyor.
Çocuklar party veriyor. Önce kendi
doğum günü pastalarını mutfakta
kendileri yapıyor sonra da eğlence
kısmı başlıyor. Hatta benim eğitim
aldığım M.S.A. bile atölyemize geldi.
Tanıtım gününü burada yaptı. Okulu
hakkında bilgi verdi atölye de.
Hiç destek verdiğiniz projeler var
mı?

Son günlerde tasarım pastalar
çok ilgi çekiyor. Siz de yapıyor
musunuz?
Evet yapıyoruz. Tabi ki bu kadar
doğal ürünün üzerine şeker hamurundan bahsetmek ayıp ama ben o
tarz pastaları çok pastacılık olarak
görmüyorum. Onlar bizim çılgın, deli
dolu, party kızlarımız zaten bu tip
pastaların en iyi uygulayıcıları ya
da şu an sektörde başarılı isimlere
bakın heykeltıraş, güzel sanatlar
kökenli insanlar. Bu pastalar daha
görselliğin önemli olduğu ürünler.
Tabi ki herkes de doğum günün de,
kutlama yaptığı anlarda görselliğin
ön planda olduğu ürünler istiyor.
Ama ben yine de çizgimi korumaya
çalışıyorum. Her zaman olabildiğince
şeker hamuru az kullanarak nasıl

yapabileceğime bakıyorum. Hiçbir
zaman da bu şeker hamuru kaplı
pastaların gerçek pastaların önüne
geçsin istemiyorum.

Sosyal sorumluluk projeleri konusunda La Creme olarak her zaman çok
istekli olduk. İmkânlarımız doğrultusunda her geçen yıl artarak inandığımız her projeye destek olmaya
çalışıyoruz. Yenilerini kovalıyoruz.
Bu işte bence en önemli olan şey
süreklilik. Elimizden geldiğince de
projelere destek vermeye çalışıyoruz.

Bir de sizin atölyeniz var sanırım?

Gelecek ile ilgili planlarınız nedir?

Evet, atölyemizi geçen sene açtık.
Toros caddesinde bir yer. Küçük bir
mutfak oluşturduk ve orada da çeşitli
konularda eğitimler veriyoruz. Ben
bilginin kesinlikle saklanmaması taraftarıyım. Bir şeyleri paylaşmazsak
daha iyiye daha ileriye gidemeyiz.
Ben en azından bildiğim ve geçtiğim

Valla gelecek şu an için hepimiz için
bir gizem. Ülkemiz bence uzun bir
süredir garip bir girdabın içerisinde.
Dünya ekonomisi; savaşların hep
yanı başımızda olması, Suriyeli göçmenler, önümüzdeki referandum…
Gelecek hepimiz için gelecek. Ama
her zaman için umutluyuz; her zaman

Hayat süreklilik arz eder bir olgu.
Bir başarı ya da iyi yapılan bir şeyin üzerine ömür boyu yatmak asla
olmaz. La Creme ve Olgu Sarı evet
iyi bir çıkış yaptı ama sadece bunun üzerine yatarak bir ömür geçiremeyiz. Sürekli yeni projelere ve
yeni oluşumlara devam. Çalışmak
ben ve ekibimin en sevdiği ve en
iyi motive eden özelliği.
Son olarak bu yola bugün çıkacak
olsanız neyi değiştirmek isterdiniz?
Hiç bir şeyi. Hikâyem tam bana göreydi ve bence tam Adana'ya göreydi.
Gençlere tavsiyeniz olacak mı?
Çok çalışın. Yaşam her geçen gün
daha da zorlaşıyor. Özellikle sorunun
olduğu yere gidin, sorunun olduğu
yerde bilgi de vardır. Artık herkes işin
kolayına kaçmaya çalışıyor. Kolay
olan şeyin kıymeti de olmaz. Güzel
günler gençleri bekliyor ama ödülü kesinlikle çalışanlar alacaklar;
iş beğenmeyip kendini geliştirmeyenler değil.
Aşkın bir lezzeti olsaydı; bu kesinlikle
La Creme olurdu…
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Günümüz çalışma alanları;
Co-Working spaces (Paylaşımlı
ofisler)

“

“
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Teknolojinin
günümüz yaşamında
etkilediği alanlardan
birinin de çalışma
sektörü olmasıyla
ortaya çıkan yeni iş
modellerinin yarattığı,
co-working space
(paylaşımlı ofisler)
kavramı bu günlerde
sıkça duyduğumuz
terimlerden biri haline
geldi.

Şebnem ATICI
Yüksek Mimar

Peki neden bu kavram sürekli önümüze çıkıyor ve paylaşımlı ofisler
çalışanların sıklıkla tercih ettiği bir
yer haline geldi?
Bu soruların detaylı anlatımına
geçmeden önce Co-working space kavramı nereden ve nasıl çık-

mış biraz bundan bahsedelim. İlk
olarak 1999 yılında Bernie Dekoven
tarafından ‘co-working’ konsepti,
çalışma hayatıyla ilgili değişiklik
ihtiyacından dolayı kullanılmıştır.
2008 yılından itibaren ‘Co-Working
space’ kavramıyla ilgili birçok konferanslar düzenlenmeye başlıyor.
Kabul edilen ilk resmi konferansa
ise 2010 yılında Brüksel’de yapılan
Coworking Uncoference diyebiliriz.
Paylaşımlı ofislerin. ilk örneklerini
Kuzey Amerika ve Avrupa’da görmekteyiz. 2013’de yapılan bir araştırmaya göre ise 100.000 üzerinde
kişi bu alanları kullanıyor.
’Collaborative Working’ kelimesinin
kısaltılmasıyla ortaya çıkan Co-working (ortak çalışma) kelimesinin asıl
anlamı,farklı meslek gruplarından
insanların ortak bir mekanı paylaşarak belirsiz sürelerde istediği zaman
aralıklarında çalışabilme imkanı
sunan yeni bir çalışma biçimidir.

Betahaus (Barselona, İspanya)
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Sistem serbest çalışan(freelancer),girişimciler (start-up),küçük şirketler,evden çalışanlar ve bir şirket ya
da kurumdan bağımsız,esnek çalışma saatlerine sahip belirli bir yerde
çalışma zorunluluğu olmayan dijital
çağ çalışanları için kreatif ideal paylaşımlı ofis alanı sunar. Co-working
çalışma alanları aynı amaçla çalışan
kişilerle beraber çalışarak,sosyalleşip yeni arkadaşlıklar edinip, yeni
iş imkanları bulmaya kadar bir çok
avantaj sağlamaktadır.

Paylaşımlı
ofislerde yaratılan
mekanlar bireysel
ya da grupça
çalışanların
isteklerini
karşılayacak
şekilde
farklılıklarla
tasarlanmıştır.
Serbest çalışanların veya yeni iş kurmak isteyenlerin ofis açma sürecinde
harcayacağı paraya kıyasla, böyle
bir paylaşımlı ofiste üyelikle çalışması
ekonomik açıdan çalışan için çok
büyük bir avantaj sağlamaktadır
ve tercih edilme nedenlerinden biridir. Paylaşımlı ofislerde yaratılan
mekanlar bireysel ya da grupça
çalışanların isteklerini karşılayacak
şekilde farklılıklarla tasarlanmıştır.
Böylelikle standart ofis düzeninden
çıkılarak,her bireyin farklı çalışma
stili olabileceği göz önünde bulundurulup,aynı zamanda grupça çalışan
belirli hedef şirketler için de verimli
çalışma ortamları sunmaktadır.
Günden güne artan paylaşımlı ofis
çalışanlarının tercih etmelerinin en
büyük nedenlerinden birinin esneklik
olduğu yadsınamaz bir gerçektir.
Esneklik kavramı sayesinde özellikle serbest çalışanlar rijit bir çalışma saatine bağlı kalmayıp, 7/24
ofislerde istediği saatte ve şekilde
çalışma ortamı bulabilmektedir.Ta-

Dreamwork Offices (Adana,Türkiye)

Dojo (Bali, Endonezya)

Kolektif House (İstanbul,Türkiye)
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The Farm (New York, Amerika)

sarlanırken açık ve kapalı alanların
kombinasyonunun yanında,toplantı
salonları,ortak çalışma alanı ya da
bireysel çalışmak isteyenler için sabit
masaların bulunması çalışma ortamında da esneklik sağlamıştır. Büyük
ölçüde Y ve Z kuşağı çalışanları tarafından cazip bulunmasının nedeni
ise tasarlarken yaratılan mekanların
sıcaklığı ve ilham verici olmasıdır.
Bu sayede genç nesilin standart ofislerden çok daha fazla ihtiyaçlarını
karşılayabilecek alan arayışına bir
çözüm sağlamaktadır. Açık havada
çalışmak istenildiğinde, rahat bir
şekilde minderle çalışma imkanı
sunan ofisler olduğu gibi sessiz bir
alanda çalışmak istenildiğinde konforlu ve verimli çalışma ortamı sunan
paylaşımlı ofisler bulunmaktadır
Türkiye’de de ilk uygulamalarını İstanbul’da gördüğümüz bu çalışma
ortamları sonradan birçok büyük şehirde de bulunan ofis örnekleri olarak
karşımıza çıkmaktadır. İstanbul’da
bulunan iyi örneklerden bazılarını
Urban Station,Workinton ve Kolektif
House olarak sayabiliriz. Paylaşımlı ofislere saatlik, günlük, haftalık
ya da aylık üye olunabileceği gibi

bazı ofislerde çalışma alanlarının
büyüklüğüne bağlı olarak da üyelik
sistemleri bulunmaktadır
Co-working çalışma ortamlarının
çoğunda yüksek hızda wifi, sınırsız kahve, çay, atıştımalıklar, yazıcı, fotokopi gibi gereçler ücretsiz
sunulmaktadır. Bazı co-working
alanları ayrıca iş yeri adresi gösterme, sekreter, kurye hizmetleri
sunmaktadır ve çalışma kolaylığı
sağlayacak opsiyonel birçok hizmet vermektedir.
Toplantı odaları sayesinde yapılacak olan toplantı için başka bir yere
gitmek yerine üyelere sunulan toplantı odaları kullanılabilmektedir.
Giderek gelişen bu çalışma ortamlarının bazılarında ayrıca çalışanlar
arasındaki iletişimi güçlendirmeye
yönelik spor,sanat,yemek gibi üyelerine özel etkinlikler düzenlenmektedir. Kolektif House yaptığı meditasyonlar,yoga etkinlikleriyle buna
güzel bir örnek olarak gösterilebilir.
Bu sayede farklı sektörlerde çalışan
amatör veya profosyonel insanlar
bir araya gelerek yeni iş imkanları,arkadaşlıklar hatta bazen yeni
ortaklıklar kurulabilmektedir.Ada-

na’da da yeni yeni gelişime giden
bu sektörde Dreamwork Offices ve
Goofis’i paylaşımlı ofisler kavramını
en iyi şekilde yansıtan uygulamalar
olarak değerlendirebiliriz.
Dreamwork Ofiices etkinlik kavramını
da çok iyi değerlendirip haftanın
belirli günlerinde astroloji, ekonomi,
sinema gibi değişik birçok alandan
uzman konuşmacıları getirerek ücretsiz etkinlikler düzenlemektedir.Bu
gibi çalışma ortamlarının çalışanlara
sagladığı verimli ve aynı zamanda
eğlenceli ofisler sayesinde üretkenliğimizi daha çok kullanabilmekteyiz.
Çalışma ortamlarımızın rahatlığını ve
esnekliğini sorguladığımız bu günlerde bize ortam sağlayan paylaşımlı
ofislerin ilerleyen zamanlarda çok
daha yaygınlaşıp hayatımıza gireceğini söyleyebiliriz.
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Hazırlayan: Ayșe BIYIK - Radyo, TV ve Sinema Öğretmeni

müziğine hastadır. Arabeske ise karşıdır. Muhsin, yardım ettiği Urfalı uğruna
dolandırıcılık suçuyla hapse girerken
Ali Nazik ünlü bir türkücü olmuş, tutkunu
olduğu kapı komşusu şarkıcı Sevda’yı
da elinden almıştır

yeni hayatına uyum sağlama konusunda biraz şaşkındır...
2015 yılında vizyona giren, 1 saat 35
dakikalık filmin yönetmeni Pete Docter.
Animasyon olan filmimiz hem küçüklere
hem de büyüklere hitap ediyor.

İki zıt karakter olan yaşam ve onur mücadelesi veren Muhsin bey’ le Ali Nazik arasında film boyunca çatışmaları,
dostlukları beklenmedik olaylara yol
açar.İkilinin kişilik çatışması ve kültürel çatışmalarla birlikte ahlaki yapı da
sorgulanır.

DOKTOR JIVAGO
Doktor Jivago; BorisPasternak’ın arka
planında Rus devrimi sırasında toplumun yaşadığı acıların yer aldığı büyük
bir aşkı anlatan ilk ve tek romanıdır.
Yazara 1958 Nobel edebiyat ödülü verilmiş fakat reddetmiştir.
1965 yılında ünlü yönetmen David Lean
tarafından filme alındı. David Lean bu
destansı eseri Rusya’nın sonsuz güzellikteki ormanlarında, soğuk, kar ve buz
altında çekti. Oyuncularıyla, müziğiyle,
mekanlarıyla, kostümleriyle, çekimleriyle ve arka planında olağan üstü bir
tarihi alt yapısıyla bir destan yarattı.
Filmde Mısır asıllı Ömer Şerif, JulieChristie, Charlie Chaplin ‘in kızı Geraldine
Chaplin, RodSteiger, SirAlec Guinness ve
TomCourtenay başrolleri paylaşmışlardı.
Yapımcılığını ünlü İtalyan yapımcı ve
yönetmen olan Carlo Ponti’nin üstlendiği filmin Oscar, Altın Küre ve Grammy ödülleri de alan özgün müziklerini
Maurice Jarre bestelemişti.
Film 10 dalda birden aday gösterildiği
Oscar ödüllerinden “en iyi uyarlama
senaryo”, “en iyi görüntü yönetimi”, “en
iyi sanat yönetimi”, “en iyi kostüm” ve
“en iyi orijinal şarkı” dallarında olmak
üzere beş dalda Oscar ödülü almıştı.
Konusuna gelince; Dr. Jivago ile Lara’nın
öyküsü. İki kadın arasında kalıp sadakat ve ihtiras arasında bocalayan, ve
savaşın parçaladığı yokluklarla dolu
bir ülkede oradan oraya sürüklenen
doktorun dramını anlatmaktadır.
Jivago varlıklı bir ailenin kızı olan Tonya
ile evlenmiştir. Lara, annesinin hukuk

işlerini gören adamın aynı zamanda
metresidir ve bu ilişkiden iğrenerek kendine başka bir şehirde yeni bir hayat
kurar. Lise yıllarından tanıdığı Pavel’le
evlenir. Jivago’yla Lara’nın hayatları
zaman zaman kesişir. Aralarında duygusal bir bağ oluşur. Ancak ülkenin siyasî
gelişmeleri içinde onların ve ailelerinin
hayatları alt üst olur ve zaman içinde
her biri bir yere dağılır. Jivagodoktor
olarak askere alınır,Lara da hemşire
olarak cepheye giderve savaşta kocasının öldüğü söylenir.JivagoyaralanırLara’nın çalıştığı hastaneye götürülürve
Lara ile daha da yakınlaşırlar. Daha
sonra YuriJivagoailesini de alarak Moskova’dan uzaklaşır.Gittikleri kasaba da
köylü gibi yaşamaya başlar. Kasabanın
kütüphanesinde Lara’ya rastlar …..
Film oldukça uzun . Ama 200 dakika
boyunca müzikleriyle, eşsiz görüntüleriyle balalaykanın sesiyle sizleriaynı
zamanda görsel bir şölene de davet
edecek. Bence sinema tarihinin unutulmaz filmlerinden biri. Keyifli izlemeler….

MUHSİN BEY
Türk sinema tarihinin en başarılı yapıtlarından biri olan Muhsin Bey, Yavuz
Turgul’un yazıp yönettiği 1987 yapımı
filmdir. Oyuncuları sinemamızın dev
isimlerinden Şener Şen ve Uğur Yücel,
sinema çevrelerine göre bu film ile
oyunculuklarının zirvesine çıkmışlardır.
Muhsin Bey prensiplerine bağlı eski bir
müzik yapımcısıdır. Şöhret olmak isteyen
arabesk söyleyen Ali Nazik adındaki saf
bir delikanlı ondan yardım ister. Oysa
Muhsin Bey taş plaklardaki, eski Türk

5 temel duygumuzdan, yola çıkarak
hayatımızın anılarımızın bizi nerelere götürebileceğini keyifli, eğlenceli,
zaman zaman hüzünlenerek izliyoruz.
Son olarak da filmin Türkçe dublajının çok iyi olduğunu eklemek gerek.
Üzüntünün seslendirmeni Gupse Özay’ın
vurguları ve boğuk ses tonu karakterin
ruhuna tam oturmuş. Neşe’nin ve arkadaşlarının sesleri, aşinası olduğumuz
deneyimli isimlere emanet. Çocuğunuzla birlikte izlerken keyif alabileceğiniz
izlenmesi gereken filmlerden biri.

Yavuz Turgul’un bir çok kez en sevdiği filmi olduğunu ima ettiği Muhsin
Bey, günümüzde bile değerinin hiç
azalmadığını gördüğümüz sağlam bir
dramatik kurgu ve senaryoya sahip.
Mutlaka izlenmesi gereken, diyaloglarıyla da son derece etkili. Aslında
bir karakter filmi olmasına rağmen
aynı zamanda toplumun dönüşüm
resmini de çizer.

TERS YÜZ
Ters Yüz, küçük bir çocuğun hikâyesini
anlatıyor. Küçük Riley için hayat, babasının başka bir şehirde yeni bir işe
başlamasıyla baştan aşağıya değişir.
Orta-Batı’daki yaşamını geride bırakan
Riley’ı şimdi yeni bir ev, okul ve arkadaşlar beklemektedir.
Peki, içindeki duyguları ona ne söyler?
Neşe, korku, öfke, nefret ve üzüntü. Riley’in günlük hayatında yol gösteren
duyguları bu yeni durumda bir kargaşaya sebep olacaktır. Neşe, Riley’nin en
önemli duygusudur ve onu hep olumlu
tutmaya çalışır ama diğer duygular bu
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Stres, hayatımızda başa çıkmak
zorunda kaldığımız yıpratıcı
sorunlardan biridir.

“

“
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“Bir hastalık
değildir ama bir
hastalık kadar
zararlı olabilir yada
pek çok hastalığın
gelişmesine zemin
hazırlayabilir.”
Stres ve deri hastalıkları;

Uzm. Dr. Bülent YALAKİ
Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzm.

Bir hastalık değildir ama bir hastalık
kadar zararlı olabilir ya da pek çok
hastalığın gelişmesine zemin hazırlayabilir. Tüm organlarda sorun yaratabilme potansiyeli nedeniyle tüm
hekimler tarafından çağımızın en
önemli problemlerinden biri olarak
kabul edilmektedir. Stres derimizde
pek çok hastalığa ve belirtiye neden olabilir. Çünkü derimiz, vücut
yüzeyini kaplayan bir örtü olma-

sının yanısıra , dış dünyayla bağlantılarımızın başladığı bir sınırdır.
Duygu , heyecan ve tepkilerimizin
ifade bulduğu, beden imajının da
en yoğun olarak somutlaştığı organımızdır. Diğer insanlarla olan iletişimimizde temel organlarımızdan
biridir. Sevgi, şefkat, nefret, kızgınlık, öfke, ceza gibi tepkimelerimizin
de en önemli ifadesi yumuşak veya
sertçe dokunmalar şeklinde derimiz
aracılığıyla olmaktadır. Stresin bağışıklık sistemine çeşitli yollarla etki
edebildiği , bu etkinin neticesinde
bağışıklık sistemini baskılayabildiği
gösterilmiştir. Bu nedenle de değişik
deri hastalıklarına yol açabileceği
kesindir. Bu hastalıklarımızın bir kısmı
doğrudan stresle ortaya çıktığı gibi;
bir kısmıda stresin tetiklemesi sonucu oluşur. Bu gibi deri hastalıkları,
derinin her bölgesini etkileyebilir ve
uzun süreli olabilir.
'PSORİAZİS' denilen ve halk arasında
sedef hastalığı olarak bilinen sorun,
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strese bağlı oluşan deri hastalıkları
içinde yaygın olarak görülmektedir.
Her ırkta, her cins ve yaşta görülebilen bu hastalığa, sedef rengi kabuk
tutmasından dolayı sedef hastalığı denir. Hastalığın başlangıcında

“Bu, allerjik bir
hastalık olup
bazen nefes
alamamaya
kadar
gidebilen,
insan hayatını
tehdit
edebilecek
boyutta kötü
sonuçlar
doğurabilir.”

herhangi bir belirti ortaya çıkarmadan, saçlı deri, kaşlar, kirpikler, sakal bölgesinde ve vücut kıllarında
lokal olarak başlayan daha sonra
yaygınlaşabilen kıl dökülmesidir.
Stres, derin üzüntü, gerilim ve kaza
gibi olaylar hastalığın oluşumunu
tetikleyebilir. Ayrıca kadınlardaki
yaygın saç dökülmelerinde de stres
önemli bir tetikleyicidir. Stres kılların
zamanından önce dökülme fazına
geçmesine neden olur ve saç kaybını
hızlandırır.
'AKNE VULGARİS' denilen, halkın ergenlik sivilcesi dediği olguların da

Halk arasında saç kıran olarak
bilinen 'ALOPESİ AREATA' hastalığı

- Derinin melanin pigmentinin kaybolması ile ortaya çıkan, tedavisi de
oldukça zor olan bir hastalık olan
'VİTİLİGO' yani ala hastalığı
- 'TRİKOTİLLOMANİ' denilen kıl çekme
hastalığı,
- 'VERRUKALAR' denilen halkın siğil
dediği birçok çeşidi bulunan oluşumlar,
- 'HİPERHİDROZİS' olarak bilinen aşırı
terleme,
- Saçlı deride,dilde,vücudun birçok
yerinde bazen tarif edilen, yanma,karıncalanma,acıma,uyuşma gibi
yakınmalar,
- Vücudun birçok yerinde oluşabilen,tekrarlayan uçuklar,
- 'PİTRİYAZİS ROSEA DE GİLBERT' halkın madalyon ya da gül hastalığı
dediği hastalık,
- Derinin her tarafını tutabilen çok
değişik görüntü ve karakterde ortaya
çıkabilen , kaşıntılı deri hastalıklarından biri olan 'LİKEN' dediğimiz
hastalık da çoğu kez stres kaynaklıdır.

ve alevlenmelerinde stresin de çok
önemli rolü vardır ve hastalar başlangıçta genelde önemli bir stres tanımlamaktadır. Ayrıca, sedef hastalığına
yakalanan kişiler, toplumun yanlış
olarak bulaşıcı olduğunu düşünmesi
nedeniyle, gösterdiği tepki ile psikolojik sorunlar yaşayabilirler. Stres
azaltıcı psikoterapi, grup tedavileri
gibi yöntemler ana tedaviye eklendiğinde oldukça olumlu sonuçlara
yol açmaktadır.
'ÜRTİKER' halkın kurdeşen olarak bildiği hastalığın en belirgin özellikleri;
deride 1-2 cm çapında bazen dahada büyük olabilen kırmızı, kabarık,
yer değiştiren döküntülerdir. Bu, allerjik bir hastalık olup bazen nefes
alamamaya kadar gidebilen, insan
hayatını tehdit edebilecek boyutta
kötü sonuçlar doğurabilir. Ürtikerde stres çok önemli bir tetikleyicidir.
Özellikle duygularını ve tepkilerini
sözlü olarak ifade edemeyen kişilerde
neden olarak daha sıkça karşımıza
çıkmaktadır.

ya çıkan bir hastalık olarak bilinen
'EGZAMA',

Stresin tetiklediği deri hastalıklarının
tedavisinde, özellikle psikolojik kökeni
unutmamak , hastanın dermatolojik tedavisini düzenlerken ,mutlaka
destek psikolojik tedaviler eklemek
gerekir. Bu hastalıkların tedavisinde
psikiyatri uzmanları ile işbirliği yapmak gerekir. Aynı zamanda tedaviye
uyumun arttırılması için ,hastanın güvenini sağlayacak şekilde güleryüzle
ve şefkatle yaklaşılması, hastanın iyi
dinlenerek,hastalığı hakkında yeterli
açıklama yapılması çok önemlidir.

birçok nedenlerinin arasında stres de
sayılmaktadır. Akne aynı zamanda
sosyal bir sorun olduğu için, kişiye
psikolojik rahatsızlık verir ve bu da
akneyi sürekli tetikler.
Strese bağlı oluşabilen diğer deri
hastalıkları;
- Allerjik nedenlerden dolayı orta-

Tüm insanlığa, stresin az yaşandığı bir dünyada mutlu yarınlar
dilerim.
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Yasin TABAKAN

Çukurova Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü

Sercan TAYIZ
Adana Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi Uluslararası Ticaret
ve Finansman bölümü

Murat AKDOĞAN
Çukurova Üniversitesi Ekonometri
Bölümü
24 Ocak 1997 doğumluyum. Bu serüvene
başlama hikayemde ailemin müzisyen
olması gibi bir durum yok J Kemanla
tanışmam 12 yaşımda bir televizyon
programında Canan ANDERSON’ın
keman performansından çok etkilenmemle başladı. Bunun üzerine aileme
keman çalmak istediğimi söyledim. Ailemin 12. Yaş doğum günü sürprizi bir
keman oldu. Hayatımın dönüm noktası
diyebilirim. 2 – 3 yıl eğitim aldıktan sonra
evde sürekli kemanımla vakit geçirerek
kendi tarzımı oluşturdum. Kemanımla
ben ayrılmaz ikiliyiz diyebilirim. Bir süre
sonra fark ettim ki duyduğum her müziğin notasını çıkarabiliyorum.
En başından beri isteğim solo olarak
performans sergilemekti. Bu yüzden de
bir grubun içerisine dahil olmayı düşünmedim. Şimdilerde ise özel eventlerde
performansımı sergiliyorum. Popüler
müziğinde kemanla harmanlayarak
dinleyiciye sunmak ve beğenileri toplamak en büyük motivasyonum..

Yağmur yağıyordu o akşam bardaktan boşalırcasına ve ben bütün
bedenimle, ruhumla ıslaklığı hissetmiştim o an. Kaç zamandır burada
beklediğime dair bir fikrim yoktu.
Oturduğum bankta, önümdeki su
birikintisine bakıp, ayağımla çıkarttığım ‘çıp çıp’ sesine odaklanmıştım.
‘Acaba suyun canı acır mıydı?’ diye
düşündüm. Ya da insanlar bana bakıp içlerinden ne diyorlardı diye.
Sonra birden aklım artık orada daha
fazla oturmamamı söyledi ama kalkmadım. Tek ayağım ile yaptığım çıp
çıp sesine diğer ayağım da eşlik
etmeye başlamıştı ve özlüyordum.

de çok özlüyordum onu. Ama bazen
eylemlerimizin uzun vadedeki mutluluğu birkaç acıya gebe kalabiliyordu ve arkadaşlığımızın boyutu
ona da, bana da zarar veriyordu…

O gün gözlerimin yaş günüydü.
Kaçıncı yaşlarıydı acaba bu? Ya
da nereye doğru yaş alıyorlardı?
İyi ki saçlarım uzun dedim o an.
İyi ki uzunlar ve tam da şu an yüzümü kapatıyorlar. Çünkü hiç kimseyi tanımadığım bu şehirde dahi
ağlarken görülmek istemiyorum.
Hoş bu derece yağmur yağarken
gözlerimden çıkan birkaç damla
ılık su fark edilmezdi aslında ama
herhangi birinin görmesi içten içe
kendimi kemirmeme yetebilirdi. Bence toplum olarak aşmamız gereken
önyargılarımızdan biri de buydu.
İnsanlar duyguları olan varlıklardı ve ağlayabilirlerdi, zamandan,
mekândan ve diğer insanlardan
hür olarak.

Mental hastalıkların zirvesinde olmak böyle bir şeydi galiba

Kaç zaman geçti bunları düşünürken bilmiyorum ama telefonumu
açtığımda saatin epey geç olduğunu gördüm. Milenyum çağında,
telefonumda herhangi bir mesaj,
bildirim yoktu. Kırmak istedim o an
telefonumu ama o eylemin daha
zamanı vardı. Belki de kırmazdım.
Çünkü içinde benim için tek değerli
şey olan ‘en yakın arkadaşımın’ resmi
vardı ve henüz son konuşmamızı
mavi kuşlu defterime yazmamıştım.
Ondan bile isteye uzaklaşırken ne

Son konuşmamızda iyi olduğunu,
mutlu olduğunu söylemişti. Yeni bir
kız arkadaşı varmış. Hangi şehirde
olduğumu sordu, yakınsam gelecekmiş. Aydın dedim fakat geçen
hafta Aydındaydım. Sahi hangi şehirdeydim şu an…
İşte böyle gitmiştim kendimden. Kaybetmiştim. Önce kendimi sonra da
kendi isteğimle onu…

Ben gitmiştim
Kaybetmiştim
Ama o
En yakın arkadaşım, hatta aramızdaki şeyi arkadaşlık ile sınırlayamayacağım kişi
O işte
Son mesajında iyiyim, mutluyum
yazmıştı ve o hep mutlu olsundu.
Ben gitmiştim, kaybetmiştim
Ama kaybetmek ile kazanmak kelime anlamlarını değiştirmişti o gece
Çünkü mutluydum, çünkü mutluydu.
Yağmur yağıyordu ve o gece gözlerimin yaş günüydü
Ayağa kalktım, su birikintisinden özür
diledim ve geceye doğru uzaklaştım
Arınmıştım
Sahi suyun canı acır mıydı?

Gönül SOYÇERİ
Giresun Üniversitesi
Moda Tasarım Bölümü
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Hepinize
merhaba,
Dergimizde bize ayrılan bu sayfada
Güney Eğitim Vakfı Gençlik Kolu’ndaki
samimiyetimizi, birbirimizle olan
uyumumuzu, ne kadar eğlenceli
bir ekip olduğumuzu anlatmaya
çalışacağız ve bunu yaparken de
90’lı yıllara bir selam çakıp ardından
günümüze geleceğiz.

güzel, o kadar şeker tadındaydı o
bayramlar… İşte Güney Eğitim Vakfı
bizim bayramımız ve bizler de Güney
Eğitim Vakfı gençliği olarak birbirine
özlem duyan kuzenleriz.
Bayramdan bayrama görüşmek
yerine kendi bayramlarını oluşturmak isteyen bizler çeşitli etkinlikler
düzenliyor, bu etkinliklerde mutluluğumuzu arttırıyor ve şekerlerimiz
olan güzel anılar topluyoruz. Hadi
şimdi sizlere de birkaç tane şeker
dağıtalım.

90’lı yıllardaki bayramları düşünelim
ilk olarak. Başka şehirlerdeki kuzenlerimizi görmemize vesile olan tek
tarihlerdi o bayramlar. Onları göreceğimiz için mutlu olurduk, özlemimizi
büyütür, mutluluğumuzu arttırırdık
ve onca görüşmemeye rağmen aynı
samimiyette olurduk ya… O kadar

İlk olarak ne kadar özel bir ekip olduğumuzdan bahsedelim. Hemen
hemen her an enerjisi yüksek, bir
şeyler yapmaya hevesli ve arkadaşlığa önem veren gençlerin bir
araya geldiği bir ekip ne kadar
özel olabilirse o kadar özel bir ekibiz. Kahkahanın ve neşenin hiçbir
zaman eksik olmadığı, bağlı olduğu kurumdaki kişileri yılda birkaç
kere görmektense birlikte aktiviteler
yapmaya bu vesile ile arkadaşlık
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köklerini sağlamlaştırmaya çalışan
bir ekibiz. İnanın bu konuda çok başarılıyız. Peki, bu kadar güzel ve özel
bir ekipten beklenen nedir sizce?
Tabii ki hayata geçirmek için heyecan duyulan etkinlikler. Yani 90’lara
selam olarak Bayram şekerleri…

Şubat ayında yeni
bursiyerlerimiz
ile tanışma
toplantımızı yaptık.
Ya da yazımızdaki
tabirimizle yeni
kuzenlerimizle
tanıştık ve
ardından
kaynaşmak adına
birkaç tanışma
oyunu ile sıcak bir
ortamda hoşça
vakit geçirdik.
Bu tanışmada ortak yönler bulan yeni
arkadaşlarımız ile Gençlik Kolumuz
kendi etkinliklerini oluşturdular bile.
İlki Şubat ayı ikincisi ise Mart ayında

GÜNEY KÜLTÜR
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gerçekleşen küçük çapta bir satranç
turnuvası… Ama küçük etkinlikler bu
ekibin iştahını kesmektense daha
da kabartırdı. Sırada alanlarında
uzman, değerli Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte yaptığımız ‘’Bir Bilene Sor Konferansı” vardı. Çukurova
Üniversitesi Farmakoloji Ana Bilim
Dalı Öğretim Üyesi, Yönetim Kurulu
Üyemiz Prof. Dr. Yusuf Karataş bizlere yanlış ilaç kullanımını anlatırken başarılı bir psikoterapist olan
Yönetim Kurulu Üyemiz Seyla Çiçekçi
bizlere vizyon hakkındaki bilgilerini
aktardı. Konferansın sonunda Eral
Okulları Kurucusu Yönetim Kurulu
Üyemiz Ersan Altıok bizlere başarı
hikâyesini anlattı. Etkinlik sonrasında
dinlediklerinden etkilenmiş, samimiyeti hissetmiş yeni kuzenlerimiz
o istediğimiz aidiyet duygusuna
kapılmışlardı.
Ardından Güney Eğitim Vakfı’nın
belki de en eğlenceli ve en büyük
etkinliğinin vakti gelmişti. Evet, doğru bildiniz Bahar Şenliği. Her yenisi
bir önceki senenin üzerine bir şeyler
ekleyerek adeta bir karnavala doğru
evrilen etkinlikte her zamanki gibi
çok eğlenmiş, yeni güzel anılar, tatlı
bayram şekerleri ve sımsıkı dostluklar biriktirmiştik ve ana amacı da
tam bu olan Gençlik Kolu yani bizler
daha ne isteyebilirdik ki?
Sözlerimize burada son verirken
şimdilik bizden bu kadar diyor yeni
bayramlarda bayram şekerleri için
beklemede kalmanızı öneriyoruz.
Ve son olarak BİZ BU AİLEYİ ÇOK
SEVİYORUZ.
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GÜNEY
EĞİTİM
VAKFI

YARDIM
PANOLARIMIZ
KUTLAMA
Gelirimizin büyük bir bölümünü nişan, düğün, açılış,
kokteyl vb. her türlü kutlama mesajlarını içeren panolar
oluşturmaktadır. Özel günlerde vakfımıza yapacağınız
her pano siparişi; özgür, çağdaş ve geleceğe güvenle
bakabilen, ülkemize bir eğitimli genç daha ilave etmek
demektir. Davetiyelerinize, “Özgür ve çağdaş eğitim için
4544025/4536182 no’lu telefonlardan Güney Eğitim Vakfı
panosu gönderiniz” notunu eklemeyi unutmayınız.
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GÜNEY
EĞİTİM
VAKFI

MUTLU GÜN / BAŞSAĞLIĞI

KARTLARIMIZ

MUTLU GÜN KARTI &
ÖZEL YAPIM ÇİKOLATA
Gelirimizin bir diğer kalemini de doğum günleri ve evlilik
yıldönümleri gibi her türlü sizin mutluluğunuzu içeren
Mutlu Gün Kartlarımız ile özel yapım çikolatalarımız
oluşturmaktadır. Özel günlerde vakfımıza yapacağınız
her Mutlu Gün Kartı/çikolata siparişi; özgür, çağdaş ve
geleceğe güvenle bakabilen, ülkemize bir eğitimli genç
daha ilave etmek demektir.

ÇELENK

BAŞSAĞLIĞI KARTI

Vefatların bıraktığı üzüntüyü paylaşmak ve dostlarımızın
bu acı günlerinde yanlarında olduğumuzu belirtmek
üzere taziye çelenklerimizle de hizmetinizdeyiz.

Vefatların bıraktığı üzüntüyü paylaşmak ve dostlarımızın
bu acı günlerinde yanlarında olduğumuzu belirtmek üzere
Başsağlığı kartlarımızla da hizmetinizdeyiz.

Verilen her taziye mesajı başarılı ve yetenekli
öğrencilerin eğitiminde hayat buluyor. Siz de çelenk
bağışı yaparak gençlerimize umut ışığı olabilirsiniz.

Verilen her taziye mesajı başarılı ve yetenekli öğrencilerin
eğitiminde hayat buluyor. Siz de Başsağlığı Kartı siparişi
yaparak gençlerimize umut ışığı olabilirsiniz.

Bağışlarınız için
Gev Banka Hesap Numaraları

Bağışlarınız için
Gev Banka Hesap Numaraları

Vakıfbank
Hes. No : 040 00158007272553520
IBAN
: TR800001500158007272553520

Vakıfbank
Hes. No : 040 00158007272553520
IBAN
: TR800001500158007272553520

Cemalpașa Mah. Bahar Cad. Karakaș Apt.
No: 30 Asma Kat D: 2 Seyhan/Adana
info@guneyegitimvakfi.org.tr
www.guneyegitimvakfi.org.tr

Cemalpașa Mah. Bahar Cad. Karakaș Apt.
No: 30 Asma Kat D: 2 Seyhan/Adana
info@guneyegitimvakfi.org.tr
www.guneyegitimvakfi.org.tr

GEV PANO SİPARİŞLERİNİZ İÇİN:
Tel : +90 (322) 454 40 25 - 453 61 82
Fax : +90 (322) 457 25 67
Gsm : +90 (539) 210 79 80 (WhatsApp)

GEV KART SİPARİŞLERİNİZ İÇİN:
Tel : +90 (322) 454 40 25 - 453 61 82
Fax : +90 (322) 457 25 67
Gsm : +90 (539) 210 79 80 (WhatsApp)
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Arya

Arya

ADANA SATIŞ MAĞAZASI

Yüzüncüyıl
Carrefour
karşısı
ADANA
SATIŞ
MAĞAZASI

www.baqlars.com
(0322)
248
www
.baq
l a r99
s . 88
com

(0322) 248 99 88

Vatan Bilgisayar Yanı
Yüzüncüyıl Carrefour
Çukurova/ADANA
TÜRKİYE karşısı

Vatan Bilgisayar Yanı
Çukurova/ADANA TÜRKİYE

