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Güney Eğitim Vakfı Adına Sahibi
Șadi ALYENİ
Sorumlu Yazı İșleri Müdürü
Seyla ÇİÇEKÇİ
Selda TOPRAK
Ata KARAZİNCİR
Genel Yayın Yönetmeni
Evren Salih BOĞA
Yayın Kurulu
Hasan BOĞA
Gökhan MORGÜL
Ata KARAZİNCİR
Evren Salih BOĞA
Yusuf KARATAȘ
Yazıların

sorumluluğu

yazarlara

aittir. Gönderilen yazı geri verilmez.
Yayından yazılara ücret ödenmez.
Dergimiz gelen yazıları, kısaltma ve
düzeltme hakkına sahiptir.

Tel:

+90 (322) 454 40 25
+90 (322) 453 61 82
Faks: +90 (322) 457 25 67
Yönetim ve Yazıșma adresimiz:

GÜNEY KÜLTÜR
Cemalpașa Mah. Bahar Cad. No:
30 Karakaș Asma Kat Daire:2
Seyhan/ADANA
GÜNEY KÜLTÜR’de yayınlanan yazı

BAŞKANIMIZ’DAN

M

ontaigne, “Dünya’ya geldiğimiz gün bir yandan yaşamaya, bir yandan
ölmeye başlarız’’ der. Yaşamanın en zevkli en kutsal görevi olan insanlık adına, özgürlük adına çok güzel şeyler yapan Sevgili Tarık AKAN’ı
ve onun gibi yaşamış, ülkemize güzel eserler bırakmış tüm nadide insanları rahmetle anıyorum.
Dünya’da en önemli şey öleceğimizi bildiğimiz bu evrende güzel şeylerle
anılmak ve güzel eserler bırakmak için çabalamaktır. Bir çocuğa, bir insana dokunmak, ona yanında olduğunu hissettirmek de gelecek için atılmış
bir adımdır. Özellikle geleceğimizin şeklini oluşturacak gençlerimiz ile bilinçli çalışmalar yapmalıyız.
Temeli sağlam atılmış “X’’ ve “Y’’ kuşağı Türkiye’miz için umut olacaktır.
Bunun en önemli göstergeside 15 Temmuz 2016 akşamıdır. Özellikle genç
nesillerin “DEMOKRASİ” adına yaptıkları o muhteşem duruşları, gelecek
ile ilgili kaygılarımızı biraz olsun azaltmıştır. Bu ruhun, bu mücadelenin
azalmadan, bilinçle ve akıl yolu ile devam etmesinin herkesin dileği olması
gerekir.
Bu yıl Güney Eğitim Vakfı bursiyerimizden mezun olan öğrencilerimize;
kendilerine, ailelerine, çevrelerine ve dolayısıyla ülkelerine faydalı olabilmeleri için bilinçlenmelerini ve herkesten farklı olarak kendilerini kanıtlamalarını, başarılı olmalarını tavsiye ettik. Mezun tüm gençlerden beklendiği gibi kendilerinden de ülkelerine ve Güney Eğitim Vakfı’na sahip
çıkmalarını salık verdik. Özellikle sanatı, sanatçısı, çevresi, doğası ve en
önemlisi insanı ile ülkemizde hak ettiği yerde olmayan Adana’mızı ulusal
ve uluslararası bir düzeye getirmek için el ele verme zamanı geldiğinin
mesajını bunun için de bir yerden başlamanın zamanı geldiğini belirtmek
isterim.
Önce şehrimizi sonrasında Güney Eğitim Vakfımızı hak ettiği yerlere getirmek için çaba gösterilmesi dileğiyle...

ve fotoğraﬂar kaynak gösterilerek
yayınlanabilir.

ŞADİ ALYENİ

Tasarım: Ajans BUGA

GEV KÜLTÜR
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AFRİKANIN İNCİSİ
S
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Gezi

Uçağımız önce yol üzerinde olduğu için
Rwandanın başkenti Kigali havaalanına
inip bir grup yolcuyu bıraktı, ardından
Uganda yolcularını alarak Entebbe havaalanına doğru harekete
geçti.
Başkent Kampala’ya 40 km. uzaklıktaki Entebbe,
Afrika kıtasının en büyük gölü olan Victoria GöEntebbe’de bizi karşılayan arlü’nün kıyısında yer alıyor. Kent, İngiliz sömürgesi
kadaşlarla 3 saatlik dinlenme ve
olduğu dönemde ülkenin başkentiyken, günümüzkısa bir Kampala turu sonrası
de uluslararası ölçekte havaalanı ile Uganda destisabah erkenden Gulu üzerinden
nasyonunun giriş kapısı.
Kitgum’a ulaştık. Akşam konak-

Hikaye Ugandanın yoksul, sağlık hizmetinden mahrum, ilaca ulaşamayan, zor
ﬁziki şartlarda yaşayan Kidepo bölgesi
yerlilerine sağlık hizmeti götürme projesiyle başladı.
Öncelikle Uganda’da yaşayan
dostlarımızla bağlantı kurduk.
Ardından konaklama, beslenme ve transfer imkanlarını arştırdık ve planladık, uçak biletimizi aldık.

Orta Afrikada ve Uganda’da
en fazla görülen sarı humma
(virüsle enfekte Aedes yada Haemogosus türü sivrisinek ısırmasıyla bulaşan,
maymun ve insanlarda hastalık oluştu4 GEV
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Dr. Can EREN

ran, baş-sırt ağrısı, ateş bulantı kusma
yapan organ yetmezliği ile ilerleyebilen,
bazen ölümle sonuçlanan tedavisi ol-

lama Kitgum’da idi.

mayan bir hastalık) için aşı yaptırdık,
malarya (sıtma)için tablet kullanmaya
başladık.

Sabah tekrar erkenden kalkarak
şehri, su bidonu doldurma sırasını bekleyen ve bu yolla sosyalleşme imkanı
bulan çocukları görüntüledim.

Gezi

Yolumuz bundan sonra stabilize ve uçuşan kırmızı topraktı.Tek şerit ve yol boyu
sağlı sollu bidon taşıyan, eşya taşıyan,
çocuk taşıyan çoğu kadın ve çocuk olan
insanlarla doluydu. Hız yapsan toz kalkacak, yapmasan yol bitmeyecek.Yola
düşmüş yolcular o kadar alışmış ki toza, ne maske takıyor ne de eliyle koluyla
tozu uzaklaştırıyor. Ne de Türkiye’deki
gibi sürücüye el kol hareketi.
Hep ‘’Bir ülkeyi tanımak için yola gideceksin, yoksulunu göreceksin’’ derim.Bu
yol hikayeleri çok şey öğretti. Akşamüstü Kidepo Milli Parkındaydık. Hayvanat
bahçesi ve belgesellerde görebileceğimiz hayvanlar milli park misaﬁrhanesine
giderken bizlere eşlik ediyordu.

Dr. Can EREN

bırakmayan sinekler, kimi yerlerde arı
hatta eşek arısı boyutuyla tepki göstermeyen siyak küçük bedenlerde tüm yiyecek ve içeceklere hatta beden salgılarına ortak oluyordu.
Diğer bir sorun, masraf olur diye kedi ve
köpek beslemeyen yerli halkın tüm köye
yayılan keçileriydi. Sürekli keçiler sağılıyor ve sütü yine kaynatmadan içiliyordu.
Suyla yaşanılan sorun sütle de yaşanıyordu. Hatta taze hayvan kanıyla taze
sütü şekerle karıştırıp içtikleri özel içecekleri çok yaygındı.

Yolda fotoğraf çekmek için durdurduğumuz kadının bizden para istemesini
beklerken kadın bizden sadece 5 km
ilerdeki köyüne götürmemizi istedi. Sıkıştık tıkıştık, gittik. Gerçi çocuk ilk defa
arabaya bindiği için biraz korktu ama annesinin göğsünü alınca kendini güvende
hissetti.
Yalınayak yürümeye ve koşmaya bağlı
ayak ve taban parazitleri, kesiler ve enfeksiyonlar oldukça sık görülüyor. Ayak
bakımı eğitimi versek dahi ayakkabı olmadığı sürece harcanan sürenin karşılığı yoktu.

Milli Parkta gece uyuyup sınırsız vadide gözümüzü açtık. Kahvaltı salonuna
güvenlik eşliğinde gittik. Bufalonun biri
beni gözüne kestirmişti ama güvenlikten
korkuyordu.
Kahvaltı sonrası 1 doktor,1 labratuvar
teknisyeni,1 eczacı,1 tercümanla beraber Kidepo yerlilerinin köyünün yolunu
tuttuk. Köyde Ugandalı bir doktor ve
hemşire bizi karşıladı.
Doktor Atim’le beraber organizasyonu
yaptık. Hemşiremiz ön kayıt ,anamnez
alıyor,tansiyon ve ateş bilgisi yazıyor,
dosyası ile beraber hasta bizlere geliyordu. Biz hastayı muayene ediyor,
reçetesini yazıyor, eczaneye gönderiyorduk. Eczaneden ilacını alan hastalar pansuman ve diğer uygulamalar için
labratuvar teknisyeni arkadaştan pansuman, tedavi uygulamalarını alıyor ve
gidiyordu.
Daha çok temiz su kaynaklarına ulaşılamadığı veya kaynatma kültürü olmadığı için kirli sudan kaynaklanan
mide bağırsak sistemi hastalıkları
görülüyordu. Kaynatılması gerektiğini bilen biraz eğitimli grup ise ya
ekonomik sebeplerden ya da boşvermişlikten dolayı hijyen olmayan suyu
tüketiyordu.
Sinek ısırığı ve buna bağlı sarı humma,
malaria(sıtma) çok görülen hastalıklardandı.Isıran, sokan kene gibi yapışıp

<DċDGÕNODUÕVÕNÕQWÕODUÕXPDUVDPD\DQoRFXNODUKHUċH\HUDĊPHQR\XQR\QD\ÕSNHQGLOHULQHEDċNDGQ\DODUNXUPD\DGHYDPHGL\RUODU
Taze süt denince tabi ki aklınıza malta
humması yani Brucella gelir. Çukurova
yöresinde bir zamanlar sık gördüğüm
artık hiç görmediğim Brucella ne yazık ki
Uganda yerlilerinde çok görülüyor.
Bel ve sırt ağrılarını hamile kadının
sırtında çocuk, kollarında 10’ar kiloluk su bidonuna bağlarsanız, emin
olun ki birçok Brucella vakasını atlamış olursunuz.
Hele de bu ağırlığı 5 km uzaklıktaki köyden taşıyarak getiriyorsa normal bir insanın, güçlü, kaslı bir erkeğin bunu yapamayacağına kanaat getirirsiniz. Ama
yapıyor. Ugandalı yerli kadın bunu yapıyor ve sürekli yapıyor...

İlaçların bir kısmını Kenya’dan aldırmıştık. Nairobi’de fabrika olduğu için uygun
ﬁyata temin edebilmiştik. Hastalar ısrarla kutusuz, sadece blister şeklinde olan
Kenya ilaçları yerine Türk ilaçlarını istiyorlardı.Bu nedenle bazen Eczacı Hanım zor durumda kalıyordu.
1 haftalık Uganda Sağlık kampı bizim ne
kadar zengin ve ne kadar şanslı bir ülke olduğumuzu bir kez daha gösterdi.
Uganda halkının bu kurak coğrafyada
bütün bu olumsuzluklara rağmen mutlu
ve neşeli olduğunu gözlemledim.
Uganda yerlilerinin de bir gün veterineri
eksik olmayan milli park hayvanları kadar şanslı olacağı inancımı hiç eksik etmedim.
GEV KÜLTÜR
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KADIN KOLLARI İŞ BAŞINDA
G

üney Eğitim Vakfı Kadın Kolları, üretkenliği ve birleştirici gücü ile bu yıl da verimli etkinlikler sergileyerek vakfımıza ciddi katkılar sağlamayı planlamaktadır. Siz de Kadın Kollarına girerek vakfımıza katkı sağlayan çalışmalar yapabilir, gençlerimizin
eğitimine destek olabilirsiniz.
*(9.DGÕQ.ROODUÕ

*].DKYDOWÕVÕ
İlk etkinliğimizi ATOSEV tesislerinde
geniş bir katılımla “Güz Kahvaltısı” gerçekleştirdik. Elde edilen gelirlerle öğrenci burslarına katkı sağlamanın yanı
sıra, uzun zamandır birbirini göremeyen
dostları da buluşturarak keyiﬂi saatler
yaşadık.
*HOHQHNVHO.XUXOXċ%DORPX]
Her sene Kasım ayında gerçekleştirdiğimiz, bu sene de 12 Kasım Cumartesi
günü gerçekleşecek olan “Geleneksel
Kuruluş Balomuz”a hazırlıklar tüm heyecanıyla devam etmektedir. Bu muhteşem gece de hepinizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Filiz DEĞİŞMEZ

B

izler gönüllü olarak çıktığımız bu yolda Atatürk’ün ilke-

leri doğrultusunda gençlerimizin eğitimine katkı sağla-

maktan onur duyuyoruz. Topluma kazandırdığımız her birey
bizim gururumuz olmaya devam edecektir.

2017 ETKİNLİK TAKVİMİMİZ
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Yeni yıl gelirken kadın kollarımız
yılbaşı hediyelikleri için kolları sıvamaya başlar. Üretmenin gücüne inanan tüm kadın üyelerimizi
hediyelik ürün üretimlerimize katkı sunmalarını bekliyoruz. Gelin
birlikte üretelim. Gençlere birlikte
destek olalım.
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Canım Nisan ayı! Çukurova’nın
en güzel ayı. Portakal çiçeğinin
mis olduğu bu günlerde bu sene
dördüncüsü gerçekleşen “Portakal Çiçeği Festivaline” katılıp
kadınlar kolu olarak el emeği göz
nuru ürünlerimizi sergileyip, satışını gerçekleştireceğiz.

02
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Şubat ayında her sene büyük keyif alarak katıldığımız, bedenen
ve ruhen bize iyi geldiğini düşündüğümüz kaplıca gezimiz olacak.
Yarıyıl tatili biter bitmez soluğu
kaplıcada alacağız. Hem gezip
eğleneceğiz hem de öğrencilerin
eğitimine katkıda bulunacağız.

05
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Bahar şenliği zamanı... Anneler
gününden bir hafta öncesinde
baharın gelişini kutluyoruz. Ürün
yelpazemizin oldukça geniş olduğu ve binlerce katılımın gerçekleştiği şenliğimizde ürünlerimizin
satışı ile her evde bir ışık daha
yanmasına vesile olacağız.
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Mart ayı “Dünya Kadınlar Günü“
sebebiyle siz emekçi kadınlarımızı bir gün de olsa keyiﬂi bir gün
geçirmesini sağlamak ve bu güzel
günü kutlamak amacıyla Adana
çevresine yakın bir bölgeye günübirlik gezi planlamayı düşünüyoruz.

06
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Haziran ayı faaliyetlerimizi sonlandırıp, tatile girdiğimiz dönemdir. Bunu da siz GEV sevenlerle
katılacağımız günübirlik bir gezi
veya öğlen yemeği ile gerçekleştirip, güzel bir kapanış gerçekleştiriyoruz.

.DGÕQ.2//$5,

1994 ’ten
Bugüne
Başkanlarımız
SEVİM FOTO
MİNE TAYFUN
GÜLSEREN NOYANER
SELDA TOPRAK
FİLİZ DEĞİŞMEZ

1994’ten bu yana bizlere göstermiş olduğunuz destekleriniz için Kadınlar Kolu
olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Filiz Değişmez

B

irlikte üretip oluşturduğumuz ürünlerimiz GEV Dostları
tarafından büyük ilgi görmekte bu da bizi daha da şevk-

lendirmektedir. Vakıf adına yaptığımız çalışmaların tamamında tüm kadın üyelerimizi görmek istiyoruz.

.DGÕQ.2//$5,

Filiz Değişmez

A

ralık ayı geleneksel kültürel etkinliğimizin yapıldığı aydır. Vizyona girecek bir ﬁlm ya da

sahnelenecek yeni bir tiyatro oyununu siz GEV
dostlarıyla buluşturacağız.

.DGÕQ.2//$5,

Filiz Değişmez

ATÖLYE ÇALIŞMALARIMIZ

GEV’in Kadın Kolları bünyesinde bulunan kadınlarımız
biraraya gelerek, hem sosyalleşiyor hem de öğrencilerimize katkılarda bulunuyor.
Birbirinden güzel el işleri hazırlanarak, satışından elde
edilen tüm gelirler öğrenciler
için kullanılıyor.

.DGÕQ.2//$5,

Filiz Değişmez

Gelin birlikte öğrenelim, öğretelim, üretelim ve eğitim gören gençlere destek olalım. Ben olmasam da
olur diye düşünmeyin... Unutmayın!
Damlaya Damlaya BURS olur...

HASAN ATICI
-MÜTEŞEBBİS HEYET VE GEV KURUCU BAŞKANIg]HO'RV\D

GEV’in Kurucuları

…..Hişşşt oğlum… Hasan uyan, kalk, zmeyti(don) olacakmış, kabağı örtmeniz lazım, baban gitti, hadi sende çabuk kalk
git… Gecenin üçü – dördü, uykunun en tatlı zamanı, kalkmak istiyorum ama sanki binlerce ip çocuk bedenimi sıcacık
yatağa çekiyor. Mutlaka kalkmam gerektiği aklımdan hızla geçiyor, sakız kabağı fidelerinin don yemesi, buzlanması demek, o yılki mahsulün ölmesi demek. Mahsul de ölürse ne ile geçineceğiz? Elde avuçta bir şey yok. Yarıcı olarak ektiğimiz
kabak tarlası eve yüz metre mesafede. Tarlaya varıncaya kadar uykum gitmiş üşümeye başlamıştım. Kabak fidelerini
örttüğümüz kapaklar, iki kargı kamışı parçası arasına sıkıştırılmış sazlık veya kaba otlardan elli santime elli santim ebatlarında. Kargı kamışından olan saplar gecenin ayazında buz kesmiş, oniki yaşın narin çocuk avuçlarımı donduruyor.

O

yıl ilkokulu bitirmiştim. Benim ve
rahmetli öğretmenim Mustafa Ergeç’in tüm ısrarlarına rağmen, babam
beni ortaokula göndermemişti. Kendisi
yetim büyümüş, aslında okumaya, özellikle matematiğe meraklı birisiydi ama,
giydirilecek, karnı doyurulacak çocuklar
vardı.
Kahvede oturduğunu hiç hatırlamıyorum, çok çalışkandı, gecesini gündüzü12 GEV
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ne katardı. Buna rağmen, ancak elden
boğaza yetiyordu. Ailenin ikinci çocuğuydum. Artık elim ekmek tutmalıydı.
Sanata gitmeliydim ve artan zamanda
tarla bahçe işlerinde babama yardım etmeliydim.
Komşumuz Avni Usta’nın Tepebağ’daki dükkanında döşemeci çırağı olarak
işe başladım. Ama benim aklım ﬁkrim
okumakta. Her fırsatta beni okula gön-

dermesi için babama ısrar ediyorum.
Babama tesir edebileceğini düşündüğüm herkesten babamla konuşmasını
istiyordum.
Başlangıçta babamın ﬁkrinde olan annemi de ikna etmiştim. İki yıl süren ısrarların, ağlamaların, sızlanmaların sonunda babam pes etti.
Tamam dedi! Seni okula göndereceğim
ama şartlarım var.

g]HO'RV\D

GEV’in Kurucuları

Birinci şartım; ne için olursa olsun, benden para istediğinde yok dersem ve sen
ısrar edersen seni okuldan alırım.
İkinci şartım; sınıfta kalırsan seni okuldan alırım. Üçüncü şartım; ﬁlanın oğlunu
geçeceksin, ondan evvel okulu bitireceksin.
Babam ne şart koşarsa koşsun, ben zaten hepsine razı olmaya hazırdım.
Filanın oğlu dediği çocuk, babamın yarıcı olarak bahçesini ektiği kişinin oğluydu. Ortaokulda okuyordu ama çift dikiş
gidiyordu. Babamın istediği oldu, ondan
önce mezun oldum.
İlkokulu bitirdikten iki yıl sonra babam
razı olmuştu ama, ortaokul kayıtları kapanmıştı.O yıllar Sanat Okulları’na (şimdiki Endüstri Meslek Liseleri) ilk okuldan
sınavla öğrenci alınıyordu, gidebileceğim başka okul yoktu.O yıl kayıt yaptırmazsam üç yıl ara vermiş olacağım için
okuma hakkını kaybetmiş olacaktım.
Sanat Okulu’ndan başka seçeneğim
yoktu, iyi de oldu. Sınavı kazandım, Torna – Tesviye Bölümü’ne 1959 ’da kaydım yapıldı.
Akkapı’dan (Büyük Oba) şimdiki adı
Merkez Endüstri Meslek Lisesi olan Sanat Okulu’na yayan gidip geliyordum.
Ara yollardan, Akkapı (Büyük Oba),
Dağlıoğlu (Küçük Oba), Mirza Çelebi
(Zöhre Mahallesi) ve Meydan Mahallesinden (O zamanlar Meydan Mahallesi
diye bir yer yoktu, mahallenin yerinde
gözün alabildiği kadar prasa ve ıspanak
tarlaları vardı) geçerek okula geliyordum.
Benim için yaz tatili demek, okul masraflarını karşılamak için köylerde, tarlalarda çalışmak demekti…
Sanat Okuluna devam ettiğim süre boyunca her yaz kazma kazmaya (pamuk
çapalamak) gittim. Kızlı, erkekli haftalıkçı olarak giderdik. Traktör römorku
ve kamyonlarla gittiğimiz çiftliklerde bir
hafta yatılı kalır, hafta sonu evimize dönerdik. Bir buçuk günlük dinlenmeden
sonra tekrar köyler, tarlalar…

ÜNİVERSİTEYE GİTMEK BENİM NEYİMEYMİŞ…
Otuz – kırk kişilik gruplar halinde çalışırdık. Bazen kendi kendimizi motive etmek için “çifte” vururduk (Çifte; herkesin
aynı anda kazmaları kaldırıp indirerek,
tempolu ve maniler eşliğinde toprağı
çapalaması). Sesi güzel olan biri maniyi
söylerdi, herkes nakaratı tekrarlardı:
.DOGÕUÕQ ND]PDDDODUÕ RI DQDP QD]OÕ \DU
.DOGÕUÕQ ND]PDDDODUÕ KHOH KHOH ]DOÕP
\DUª
Manilerle; umudumuzu, umutsuzluğumuzu, çaresizliğimizi, yokluğa, yoksulluğa isyanımızı dile getirirdik. Ama gevşemek yok, çiftlik sahibinin başımıza diktiği
Irgat Başı’nın gözetiminde kazmaya devam…
.DOGÕUÕQ ND]PDDDODUÕ RI DQDP QD]OÕ \DU
.DOGÕUÕQ ND]PDDDODUÕ KHOH KHOH ]DOÕP
\DUª
Günlük mesai, gün doğumundan (Gün
doğumu ölçüsü; pamuk ﬁdesiyle yabani
otu birbirinden ayıracak kadar günün ışımasıdır) gün batımına kadardı.
Çiftlik sahibi ağalara, işçi (ırgat) sağlayan, işçi simsarları (elci) vardı. Ağadan
aldığı ırgat ücretlerini ırgata tam dağıtmayan, emek hırsızı elcilerin hikayeleri
dolaşırdı ortalıkta. Havuzlubahçe mahallesinin tatlı kaçığı (Deli Yunus) Al-

lah’a dua ederken, cezalandırması için
lanet ettiği kişilerle birlikte, yüksek sesle
elcilere de lanet ederdi. Akkapı’da elcilik
yapan İsmail Amca (İsmail Ölmez) vardı.
Allah rahmet etsin, hiç kimsenin hakkını
yediğini duymadım. Düzgün bir insandı,
çocukları da bizimle kazma kazardı.
Kışın okulda, yazın tarlalarda çalışarak
Sanat Okulu’nu birincilikle bitirdim. Beş
yıl önceki çekişmenin benzeri başladı.
Sen okulu bitirdin, gir bir işe çalışmaya
başla diyerekten. Abim de babamın tarafını tutuyordu… Üniversiteye gitmek
benim neyime… Ama ben artık eski çocuk değildim… O kazma kazmalar, o çiftlik çalışmaları, beni örsle çekiç arasında
dövmüştü.
Hiçbir itirazı dinlemedim, borç bulduğum
(Annem, anne annesinden almıştı) üçyüz lirayla yola çıktım. O yıllarda Sanat
Okulu mezunlarının, Sanat Okulu Öğretmeni olabilmek için Teknik Öğretmen
Okulu’na veya mühendis olabilmek için
Yıldız Teknik’e gitmekten başka seçenekleri yoktu.
Yıldız Teknik’in sınavlarına girmek için
sınıf arkadaşlarım Durdu, Kenan ve Adnan’la İstanbul’un yolunu tuttuk. Ucuz olduğu için posta treninden bilet aldık.
GEV KÜLTÜR
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Beni yolcu etmek için babam istasyona
geldi. Buna sevinmiştim, dolaylı da olsa
barışmıştık.
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Okul iyiydi, gündüzden farkı yok. Aynı
bina, aynı hocalar, toplam ders saatleri
aynı. Sınıfımızda otuz-kırk yaşlarında
çoluk çocuk sahibi abilerimiz vardı. Kaçırmış oldukları, ama içlerinde hasret
kalan arzuyla okuma şansını yakalamışlardı.

da açacaksın, içi su dolu iki kazan var,
bunun sıcaklığı 26 derece, bunun ki de
sıfır derece, sıcaklıkları devamlı kontrol
edeceksin, ﬁlmleri yirmi altı derecelik
kazana koyacaksın on dakika sonra çıkarıp sıfır dereceli kazanda yıkayıp kuruması için asacaksın. İş bu…

posta treni en küçüğünden en büyüğüne her istasyonda duruyordu, bu yüzden
halk arasındaki bir adı da Dilenci Treni
idi. İlk defa Adana dıİş kolaydı ama, beni korku sardı. Sanat
şına çıkıyordum. TreOkulunun son sınıfında ellerimin parmak
nin apayrı dünyasını
İlk defa Adana dışına çıkıyordum. Trenin apayrı
mafsallarında dayanılmaz bir kaşıntı ve
şaşkınlıkla izliyordum.
dünyasını şaşkınlıkla izliyordum. Yolcuların dışınsızı başlamıştı. Okul doktoruna gittim,
Yolcuların dışında, ismuayene etti, sende mafsal romatizmada, istasyonlar arasında çalgıcılar, hokkabazlar,
tasyonlar arasında çalsı var dedi. Çaresi. Çaresi yok, ama kagıcılar,
hokkabazlar,
uyduruk ilaç satıcıları dolup boşalıyordu.
şıntı için ilaç vereyim bu kışı geçirirsin.
uyduruk ilaç satıcıları
Kabak kapaklarının buz gibi sapları çodolup boşalıyordu. Adcuk ellerimi etkilemişti anlaşılan.
nan, tren yolculuğunda
Üçyüz
lira
yavaş,
yavaş
suyunu
çekiyor,
deneyimliydi. Sanat Okuluna, Devlet
Soğuktan koruduğum halde ellerim kıacele iş bulmam lazımdı. Fazla seçici
Demir Yolları Çıraklık Okulundan yatay
şın kaşınıyor. Sıcak su iyi de, sıfır deredavranmadan Perşembe Pazarında fergeçiş yapmıştı. Stajyer olarak trenlerde
ceyle ne yapacam. Amaaan boşver, hemuar fabrikasında iş bulup çalışmaya
çok yolculuk yapmış. Gecenin bir saatinle biraz para biriktireyim, kaşıntı artarsa
başladım.Yirmiye yakın işçi vardı. Erkek
de birkaç çalgıcıyı (“ Müzisyen” deyimi
işi bırakırım… Bir yıl boyunca her gün
işçi olarak Ustabaşı, karısıyla birlikte
henüz kullanılmıyordu) üçüncü sınıf
çalışan usta ve ben
kompartımanımıza (Tahta Kompartıvardım, gerisi genç
man) getirdi eğlenelim diye. Başladılar
kız.
Çalışanların
İş arıyorum, yok. Cepte elli lira kalmış,” ne iş olsa
çalmaya…
hepsi Anadolu’dan
yaparım abi” moduna girmişim.
gelmişti ama, onlar
$UPXGXWDċODDD\DOÕPª
İstanbullu havasın'LELQGHNÕċODDD\DOÕPª
da, bense onların gözünde Adana’dan
sekiz saat çalıştım, kış geldi geçti, hiçbir
gelmiş taşralıydım. Uluorta söz ve davrahatsızlık hissetmedim.
$NċDPROGXJQEDWWÕª
ranışlarından kıpkırmızı olan yüzüm
Sanat Okulunda benimle yakından ilonlar için eğlence oluyordu, “mobbing”
&PEċHEDċODDD\DOÕPª
gilenen Türkçe öğretmenim Nadide
deyiminden henüz kimsenin haberi yok.
Vay canına! Okuldan, tarladan başka
Hanım’ın oğlu Cem, Yıldız Tekniği kaÜçyüz lira olan borcumu ödedim. Gündünyalar da varmış. Kompartıman tahzanmıştı. Nadide Hocam, Hasan, ben
düz
çalıştığım
için
derslerde
başarılı
olatalarının verdiği rahatsızlığı bir süre histayinimi İstanbula yaptırıncaya kadar
mıyordum. Biraz para biriktirerek sene
setmedim, hoş bir vakit geçirdik.
Cem seninle kalsın dedi. Tamam hocam
sonu sınavlarına iki ay kala işi bıraktım.
dedim.
Haydarpaşa’ya otuz iki saatte gelmiştik.
Geceli gündüzlü bir tempoyla çalışarak
Arabalı vapurla Karaköy’e, Karaköy’den
Henüz tayini olmamıştı, kış ortalarınsınıfı geçtim.
Beşiktaş’a, anadolu çocuklarının şaşda Nadide hocam oğlunu ziyarete geldi
İş arıyorum, yok. Cepte elli lira kalmış,”
kınlığıyla, etrafımıza hayran, hayran
sohbet ediyoruz.
ne iş olsa yaparım abi” moduna girmi(saftirik, saftirik demek daha doğru) başim. Taksimde röntgen kliniğinde iş bulBir ara Nadide hocam oğluna, oğlum elkarak yayan gittik, Paker Talebe Yurdu
dum.
Klinik,
İş
ve
İşçi
Bulma
Kurumuyla
lerin nasıl? Diye sordu. Cem de, anne bir
adında özel bir yurda yerleştik.
anlaşmalı olarak Almanya’ya gidecek
şey değişmedi eskisi gibi, zaman zaman
Giriş sınavı matematik ve teknik resimişçilerin ﬁlmlerini çekiyor. Öğlene kadar
kaşınıyor, sızlıyor.
den. Sınavı kazandım. Arkadaşlarım
erkeklere, öğleden sonra kadınlara olHayrola hocam Cem’in nesi var?
maalesef kazanamamıştı. Sanat Okumak üzere günde üçyüz kişi üçyüz ﬁlm.
lunun o yılki mezunlarından yalnız ben
Klinik teknisyeni daha önce ﬁlm banyosu
Geçen kış Cemin parmakları sızlamaya
girebilmiştim Yıldız’a. Ekonomik nedenyapıp yapmadığımı sordu. Yapmadım
kaşınmaya başladı, doktora götürdüm
ama “yaparım abi” dedim. Kolay dedi.
lerle Yıldız’ın gece bölümünü seçtim.
mafsal romatizması olduğunu söyledi.
Burası karanlık oda, çok haﬁf kırmızı ışık
Gündüz çalışıp gece okudum. Gündüz
Hocam ne ilaç verdi doktor?
var, gözlerin alışır. Film kasetlerini buraeğitimi dört yıl, gece eğitimi beş yıldı.
14 GEV
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Vallahi Hasan bunun ilacı yokmuş. Biri
sıcak, biri soğuk iki kap su koyacakmışız, Cem’in ellerini önce sıcak suda bir
iki dakika, daha sonra soğuk suda bir iki
dakika tutmasını tavsiye etti doktor. Hiç
olmazsa günde yarım saat bunu uygularsa iyileşebileceğini söyledi.
Dondum kaldım… Hey! Uluların Ulusu
Allah’ım… Ne yarım saati! Bir yıl boyunca günde sekiz saat, ﬁlmlerin banyosunu yaparken bu tedaviyi uygulamışım,
uygulatmışsın da haberim yok. Üstelik
ekmek paramı da kazanmışım. Aradan
tam elli yıl geçti, bugüne kadar ellerimde
en ufak bir rahatsızlık hissetmedim.
Okulun son sınıfında, gönlümü kaptırdığım Akkapılı komşu kızıyla evlendim.
Yıldız Teknik’in Makine Bölümü’nden
mezun oldum.
Sekiz yıllık özel sektör çalışmasından
sonra kendi işimi kurdum. Kendi işimi
kurmak hayalimdi.
İPİ GÖĞÜSLEMİŞ OLMAK YETER Mİ?
Eğitim hayatım boyunca çektiğim ekonomik sıkıntıları, hiçbir zaman unutmadım... Bir şeyler yapmalıydım. Kendim
bir şekilde ipi göğüslemiş olabilirdim

GEV’in Kurucuları

ama, ipi göğüslemek için çabalayan
gençler vardı. Yetenekli ancak maddi
imkanları yetersiz gençlerimize yardımcı
olacak bir vakfın kurulmasını sağlamalı,
böyle bir vakıfta kelimenin tam anlamıyla gönüllü çalışmalıydım.
1993 yılının başlarında, eğitim hayatını
benim gibi çalışarak tamamlamış olan
Av. Ali Naci Gökçeli Bey’le görüştüm.
Vakıf kurmakla ilgili düşüncelerimi paylaştım. Benim düşüncelerime katılacağından emindim. Şüphesiz yoklukla

Dokuz yıla yakın, vakfın Kurucu Başkanlığını yaptım. Yönetimde çalışan herkes
özveriyle çalıştı. Ancak, vakfın sağlam
temeller üzerinde gelişmesini kadınlara
borçluyuz. Uzun yıllar, haftanın iki günü
üye kadınlar ve vakıf dostu arkadaşları
kermes hazırlıkları yaptılar. Önemli olan
kermeslerden sağlanan para değildi.
Vakfın asıl kazancı, gençlere yardımcı
olma yolunda büyük bir vakıf ailesinin
oluşmasıydı.

Giderek büyüyen bu aile sayesinde vakfımızın nesiller boyu
varlığını devam ettireceğine inanıyoVakfın sağlam temeller üzerinde gelişmesini karum. Güney Eğitim
dınlara ve özverili çalışmalarına borçluyuz.
Vakfı hayatıma anlam kattı. Bayrağı
devralan başkanlamücadele etmiş olanlar, aynı şartlarda
rımızın vakfımızı daha iyi noktalara getirdiklerini görmekten mutluluk duyuyoolanlarla daha kolay empati kuruyor.
rum.
Düşündüğüm gibi oldu. Ali Bey de aynı
hayali kuruyormuş. Ticaretle uğraşan
73 yaşıma girdim. Bir kenara çekilip
Tahsin Yıldırım Bey’i de hayalimize
oturmak mı? Hayır. Doğal olarak tempo
inandırdık.
azalacaktır ama, benim felsefem son
noktayı koyuncaya kadar üretmek…Hiç
2 yıla yakın süren, amacımızı anlatma
olmazsa tükettiğim kadar…
çalışmalarından sonra, 25.Eylül.1994
tarihinde, serbest meslek sahibi ve iş
adamlarından müteşekkil yetmiş yedi
Kurucu Üye ile Güney Eğitim Vakfı’nı
kurduk.

Doğru… Çok yoruldum, çok emek verdim ama, hayat karşılığını verdi… İç huzurum, dünya iyisi eşim, çocuklarım ve
torunlarımla…
GEV KÜLTÜR
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T

oprak damlı kerpiç bir evde, imkansızlıklar içinde yaşayan, okuma yazma bilmeyen bir ailenin 2. çocuğu olarak
Akkapı’da, yerel adıyla Büyük Oba’da
1949 tarihinde dünyaya geldim. Nüfus
kaydımda başka bir tarih yazılmış olsada rahmetli annem şubat ayında zemheri soğuk bir günde doğduğumu söylerdi.
Babam
Mirzaçelebi
Mahallesinde
Obalar caddesi üzerindeki bir un değirmeninde çalışırdı. Babam yaşlanınca
Kocavezir Mahallesi’ndeki Siptilli Pazarı’nda nane-maydanoz satarak ailenin
geçimini sağlamaya çalıştı. Annem de
babama destek için yazları yakın yerlere pamuk toplamaya giderdi. Ablam
çalışabilir duruma gelince yaz aylarında ailece, Karataş’ın köylerinde toprak
16 GEV
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kazmaya ve pamuk toplamaya giderdik.
Böyle bir yaşam biçimi yıllarca sürdü.
İlkokul 2. sınıfa kadar Saydam Caddesi’nin güney tarafı ile mahalle sokakları hendeklerle çevrili idi. Kışları cadde
ve sokaklar çamur deryasına dönerdi.
Saydam caddesi dışında mahallemizde elektrik yoktu. Ulaşım, 4 tekerlekli at
arabası ile sağlanırdı. Aydınlatmada gaz
yağı kullanılırdı. Gaz lambası ışığında
ders çalışıyor, ödevlerimi yapıyordum.
3. sınıfı Havuzlubahçe İlkokulu’nda
okudum. 4. ve 5. sınıfı ise Akkapı İlkokulunda okudum ve bu okuldan başarıyla
mezun oldum. Bu dönemlerde her yaz
bir yerde marangoz, kebapçı ve demir
ticarethanesinde çırak olarak çalıştım.
Bu yıllarda mahalleye elektrik geldi.
Saydam Caddesi’ne parke taş döşendi,

mahalle sokaklarına da stabilize döküldü. Şehre ulaşımda Daf ve Çirkin Kral
namlı otobüsler çalışmaya başladı.
İlkokulu başarıyla bitirmeme rağmen,
imkansızlıklar nedeniyle ailem beni
okutmak istemedi. Bir sanat öğrenip
aileye yardımcı olmamı istediler. Bu nedenle beni ortaokula kaydettirmediler.
Mahalleye yakın yerlerdeki ortaokullarlarda kayıtlar kapandı. Okullarda açılmak üzereydi. Benim gibi okumak isteyen okul arkadaşlarımla beraber okul
arayışına girdik, Yüreğir’de şimdiki Optimumun yerinde Vehbi Necip Savaşan
isimli bir ortaokulun öğrenci kabul ettiğini
öğrendik. Çırak olarak çalıştığımdan biraz para biriktirmiştim. Ailemden habersiz fotoğraf çektirdim ve kayıt dosyası
aldım.
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Arkadaşımın velisine durumumu anlattım, benim de velim olmasını istedim.
Kabul etti, babam yerine imza attı ve
böylece okula kaydım yapılmış oldu. Aileme de, ben okulun başarılı öğrencisi
olduğum için valiliğin kaydımı yaptırdığını, aksi halde babama ceza verileceğini
söyledim. Babam ve annem de durumu
kabullenip, hayırlı olsun dediler. Benim
ortaokula kayıt mücadelem de böyle
sonlandı.
Ortaokul dönemi imkansızlıklara rağmen başarılı olarak geçti. Bu dönemde
kütüphane ve Adana Halkevi ile tanıştım. Adana Halkevi, Atatürk Parkı’nın
kuzey tarafında iki katlı eski bir binada
idi. Ramazanoğlu Kütüphanesi, yıkımdan önceki Küçüksaat 5 Ocak Meydanında, Amerikan Kütüphanesi de Cemal
Gürsel Caddesinde Ziraat Bankası arkasındaki binanın zemin katında idi.
Ortaokuldan sonra öğrenime Adana
Erkek Lisesi’nde devam ettim, 1967
tarihinde mezun oldum. Bu dönemde
Akkapı Halkodası’nın kurulması ve sonrasında halkevine dönüşmesi sevincini
yaşadım.
Akkapı’da bir kütüphane yapılması için
birşeyler yapılması gerektiğini arkadaşlarla sürekli konuşuyorduk.
Adana Halkevi’ne gidip geldiğimden yöneticileri tanıyordum. Yöneticilere Akkapı Mahallesi’nde bir kütüphane kurmak
istediğimizi, bunun için bize yol göstermelerini istedim. Bana, Halkodası Derneği’ni kurun, dernek bünyesinde kütüphaneyi oluşturabilirsiniz dediler. Ben bu
durumu arkadaşlara anlattım. Arkadaşlar bu duruma sevindiler. Tüm arkadaşlar öğrenci ve 18 yaşın altında oldukları
için, derneği kuracak büyüklerle görüşmeye başladık. Yaptığımız çalışmalar
sonucunda derneği kuracak kişileri tespit ettik. Böylece AKKAPI HALKODASI
dernek olarak 11.3.1965 tarihinde kurulmuş oldu. Daha sonra Dernek, AKKAPI
HALKEVİ oldu. Cumhuriyet tarihinde ilk
kez böyle bir kurumlaşma gerçekleşmiş
oldu. Bunun mimarları Akkapı Gençliği’dir. Halkodası, Cemil Nardalı İlkokulu’nun karşısındaki binanın zemin katındaki bir odayı kiraladı ve bu yer derneğin
merkezi oldu.

Halkodası’nda; Duvar gazetesi çıkarıldı,
üst sınıﬂarda okuyan öğrenciler tarafından, alt sınıﬂarda okuyan öğrencilere
yaz/kış özellikle matematif, ﬁzik dersleri
kursu verilirdi. O tarihlerde üniversitede
okuyan Hasan Atıcı da dernekte ders
vermişti.
Daha sonra Şeyh Cemil Konağı’nın
karşısındaki arsa üzerinde (Akyed tarafından kullanılan) iki katlı bina, müştemilatı ve tiyatro salonu rahmetli Halkevi
Başkanı Salih Apaydın’nın üstün gayreti
ile yapılmıştır. Binanın yapımına devletin hiç bir maddi katkısı olmamıştır. Ben
1974-1975 yıllarında Halkevi Yazmanı
olarak görev yaptım.
1968 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kayıt yaptırdım. Ancak
maddi imkansızlıklar burada da yakamı
bırakmadı. Ailem bana para gönderemiyordu. Bana manevi destekte bulunan bir dosttan borç aldım. Bu para ile
ancak 3 ay ayakta kalabildim. İş aradım
bulamadım. Burs veren bir kuruluşta bilmiyordum. Çaresiz Adana’ya dönmeye
karar verdim. Babam, zamanın Tekel
Genel Müdürü Merhum Recai Dıblan’ın
ağabeyi Merhum Cevat Dıblan’ı tanıyordu. Benim durumu anlattı, bir hafta
içinde Tekel Genel Müdürlüğünde Memur olarak işe girdim. Aldığım borç parayı da elleri öpülesi o dosta gönderdim.
Artık gündüzleri memur olarak, geceleri
de öğrenci olarak derslere çalışıyordum.
Hummalı çalışmam sonucunda üniversiteyi 4 yılda, 1972 tarihinde bitirdim.

Mezuniyet belgemi alınca, tüm dostlarımı İstanbul’da bırakarak Adana’ya
döndüm. Stajımı tamamladım ve
31.10.1974 tarihinden itibaren Avukatlığa başladım. Baroda ikişer dönem Disipilin Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu
Üyeliği ile Genel Sekreterlik yaptım.
Avukatlıkta henüz 3 yılımı doldurmamıştım ki, her zaman yanımda olan,
vefakar eşim Senem (Suna) ile 1977
yılında evlendim. Bu evlilikten; Yüksek
Elektronik Mühendisi Gökhan ile İngilizce Öğretmeni Göksun ve Okul Öncesi
Öğretmeni Gözde olmak üzere üç çocuğum ve “Ali Cemil” isimli bir torunum
oldu.
Anlatmaya çalıştığım hikayemde, yaşadığım zorlukların bir kısmı yansıtılmıştır. Çektiğim sıkıntılar beni, Üniversite
gençlerine yardım etme hayalini kurmama neden olmuştu. Bu suretle hayalimi gerçekleştirecek olan, Üniversite
Gençlerine Yardım Vakfı Tüzüğü’nün
çalışmasını yaptım. Bu çalışmam, Hasan Atıcı’nın aynı amaçtaki vakıf tüzüğü
çalışması ile birleşti. Bu birleşmeden
sonra, Tahsin Yıldırım’ın katılımı ile oluşan dostluk; “takım ruhuyla” çalışarak,
bir ilk olan GEV’in temellerini attı.
Emaneti devir alanlar ve vakfı daha
yükseklere taşıyanlara teşekkür ederiz.
Emeğimiz topluma armağan olsun.

GEV KÜLTÜR
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TAHSİN YILDIRIM
-KURUCU ÜYE VE MÜTEŞEBBİS HEYET ÜYESİg]HO'RV\D

A

lın terinin sofradaki ekmeğe katık
edildiği günlerde, takvim yaprakları
1947’yi gösterirken, Çukurova’nın bereketli topraklarında doğmuşum. Annem,
Ekim ayının ilk gününde yeni çınar yapraklarının sararmaya başladığı sonbahar gününde doğduğumu anlatırdı. Adana’nın Akdeniz’e açılan incisi Karataş’ta
biri kız yedi kardeşten dördüncüsü olarak dünyaya gelmişim.
İlköğrenimimi Güneşli İlkokulu’nda tamamladığımı anımsıyorum. O yıllarda lise mezunları asteğmen oluyordu.
Ekonomik anlamda yaşam mücadelesi
veren bir ailede büyüdüğüm için şartlar
beni o yaşta çalışmaya zorluyordu.
Radyolarda Hasan Mutlucan’ın o tok sesiyle “Yine de şahlanıyor aman” türküsü
yankılanırken takvim 27 Mayıs 1960’ı
gösteriyordu. “Darbe” diyorlardı ama ne
olduğunu o çocuk aklımızla tam anlayamıyordum.
18 GEV
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İşte böyle bir günde atıldım iş hayatına.
Zanaata “altın bilezik” diyordu elektrik
atölyesindeki ustam. İşimi, canım gibi
seviyordum. Öğrenmek için gündüzüme
gecemi katıyordum. Küçük yaşta güçlü
dostluklar edindim.
Bir dönem Çukobirlik şantiyesinde, İncirlik Hava Üssü’nde mesleğime devam ettim. Buralarda da çalışırken dostlarıma
dost kattım, yeni dostlar edindim.
1976 yılında değerli dostlarımın ve büyüklerimin katkısı ve teşviki ile (Vefat
edenleri özlemle, saygıyla yad ediyorum. Yaşayanlara da sağlıklı uzun ömürler diliyorum.) bir iş yeri açmaya karar
verdim. Çeşitli zorluklarla mücadele ettim ama hiçbir zaman yılmadım. İş saatleri bitince dükkanı kapatıp geceleri de
ekstra işleri yapmaya devam ediyordum.
Ekonomik zorluklarla bu dönemde de
mücadele ettim.

1980 yılında bir aile kurmaya karar vererek evlendim. Kızım Aslı ve oğlum Tolga
dünyaya geldi. Çocukken zorunluluktan
ara verdiğim eğitim mücadelemden dolayı onların eğitimine çok önem verdim.
Kızım Aslı Çukurova Kimya Bölümü’nü
oğlum Tolga ise Dokuz Eylül Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü kazandı.
Evlatlarımı başarılı, eğitimli ve topluma
faydalı birer birey olarak kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşadım. Onların
mürüvetlerini de gördüm.
Güney Eğitim Vakfı’nın kurulmasına gelince;
Aktif bir sosyal ve spor yaşantım vardı.
Hemen hemen çevredeki bütün mahallelerden, semtlerden dostlarım bulunduğu için geniş bir çevreye sahiptim. Yıl
1993’tü, hiç unutmam önceden tanımadığım iki kişi işyerime gelip beni sordular.
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-Buyrun benim, dedim.
Avukat Ali Naci Gökçeli ve İş adamı Hasan Atıcı ile tanıştık. Üniversiteli gençlerin eğitiminden söz açıldı. Türkiye’nin aydınlık
yarınları için bu gençlere sahip çıkılması gerektiğini konuştuk.
Yaptığımız samimi sohbetten sonra vakıf kurmaya karar verdik.
Kurulacak vakıfta yer almaktan şeref duyacağımı belirttim. Bu
konuşmanın ardından tam bir yıl bu vakfı kurmak için alın teri
döktük, büyük emekler verdik.
Çalmadığımız kapı kalmadı. Toplumda saygınlığı olan, kültürlü,
özverili, sağduyulu işadamlarıyla ve kendini eğitime adayan tüm
kesimlerle vakfın geleceğine dair ﬁkir alışverişinde bulunduk,
onların düşüncelerini de aldık.
Çünkü, yoksul ama zeki öğrencilerin eğitimine imkan sağlamak
çok anlamlı bir düşünceydi. Zaten geçmişten beri, benim gibi
eğitimi yarıda kalmış birinin içinde düğüm kalmıştı.
Bu vakfı kurarken işimizden, aşımızdan, zamanımızdan bir çok
şeyden feragat ettik. Vakfı Adana, Mersin ve Hatay üçgeninde
kurduk. Yönetimi, seçkin, özverili ve eğitim gönüllüsü neferlerle
oluşturduk. Üç kişi ile başladığımız bu zorlu, meşakkatli yolculukta giderek büyüyen geniş bir aile olduk.
Bu onurlu yapının kuruluşunda her ne kadar üç kişi görünsek
de Güney Eğitim Vakfı’na en az bizim kadar değer katan, omuz
veren, sahip çıkan dostlarımız oldu. Vakfımızın arkasında ailesiyle birlikte dağ gibi duran yardımsever işadamlarımız oldu. Her
etkinliğimizde elini taşın altına koyup, varlığımıza güç katan bu
yardımsever insanları unutmamız mümkün değil.
İşte bu eğitim sevdalılarıyla birlikte ve hiçbir ayrım yapmadan
burs verdiğimiz öğrencilerle aynı çatı altında güçlü bir yapı kurduk. Yaktığımız bu eğitim meşalesi, kısa sürede çok değerli yardımsever insanların katkılarıyla karanlıkları aydınlattı. Bugün
üye sayımız 400’e yakın.
Onlarca, yüzlerce öğrenciye burs vererek eğitimlerine katkı
sağladık. O öğrencilerin kimisi Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki
kurum ve kuruluşlarda önemli görevler üstlendi, kimisi üyemiz
oldu, kimisi de yönetim kurulunda elinden gelen gayreti göstererek kendisi gibi zorluklarla mücadele eden öğrencilere destek cübbesini, makamını, mevkisini kapıya asarak içeri girmiş, çıvermeye devam ediyor.
karken de cüppesini giyip çıkmıştır. Kanaat önderlerimize ve hoVakıfta belirli kriterlerle bir tüzük oluşturduk. Sistem oturdu. Burada sistem kişilere bağlı değil. Her yönetim bu sistemle her genel kurulda en az yarısı değişiyor ve vakfın sistemi devam ediyor.
Bu arada sosyal ve kültürel aktivitelerin oluşturulmasında kadın
kollarımızın emeği büyük onlara teşekkür ediyorum. Onların
emeği de takdire şayandır. Vakfı kurarken “Bu vakıf nasıl başarılı
olur”dan ziyade “Bu vakfı nasıl ayakta tutabiliriz” düşüncesi ile
yol aldık.
Bütün üyelerimizin farklı siyasi görüşleri olması doğaldı ama biz
asla vakfa siyaseti sokmadık. Vakfımıza gelen kim olursa olsun

calarımıza dini konulardaki hassaslığımızdan dolayı her zaman
saygılı bir mesafede durduk. Tek amacımız eğitime muhtaç zeki
çocukları okutup, aydınlık Türkiye’nin yarınlarına hazırlamaktı.
Bugün bunu başarmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
Güney Eğitim Vakfı’nın kurulduğu günden bugüne kadar bizleri
maddi ve manevi olarak yalnız bırakmayan, attığımız her adımda vakfımıza omuz veren, varlıkları ile varlığımızı güçlendiren
tüm dostlarımızı ve kadirşinas halkımızı en kalbi hislerim, şükran duygularım ve saygılarımla selamlıyorum.

GEV KÜLTÜR
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GENÇLİK KOLLARI
BÜYÜK BULUŞMA
-GENÇLİK KOLLARIMIZIN ORGANİZE ETTİĞİ ETKİNLİKLER *HQoOLN.ROODUÕ
“Biz bir aileyiz, siz yoksaniz bir eksigiz”
sloganı ile temellenen ve bu ışıkta ilerleyen
Güney Eğitim Vakfı Gençlik Kolu, yeni dönem
de sayı olarak artış gösterdi.
19 Temmuz Salı günü yapılan büyük buluşma etkinliğinde Güney Eğitim Vakfı yeni
Gençlik Kolu Yönetimi’ni seçti. Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşen bu etkinlik yönetim kurulu nezninde
gerçekleşti. Yönetim Kurulu adına Yönetim
Kurulu Başkanı Şadi Alyeni başta olmak üzere Yusuf Karataş, Ata Karazincir, Cahit İnceﬁkir gibi isimler yer aldı.
20 GEV
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Toplantı, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin konuşmaları ve eski dönem Gençlik Kolu
Başkanı Gizem Ortaçbayram’ın devir
teslim konuşması ile sürdü. Yeni dönem
Gençlik Kolu Başkanı Derya Cengiz,
Başkan Yardımcısı Tufan Zan seçildi.
Yeni yönetimde görev alan bursiyerlerimize hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Ali Can Aygün
Yonca Togay
Sera Altupinar
Emine Incekalan
Yeşim Ayva Sercan
Tayiz Can Fikir
Ufuk Can Kılıç
Muhsin Zenger
Merve Bayik
Mehmet Ali Dinibutun
Meltem Erkocu
Seda Serinsoz
GEV KÜLTÜR
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Seçim sonrası Gençlik Kolu adına konuşma yapan yeni dönem Gençlik Kolu
Başkanı Derya Cengiz, birlik ve beraberlik vurgusu ile “Aynı ailenin çocuklarıyız”
diyerek, bu birlik ve beraberliğin daha
belirgin hale geldiğini ve daha da kuvvetlenecegini, bununla ilgili aktivitelerin
artacağını belirtti.
Gençlik Kolu, yeni dönem seçiminden
sonra bir klasik haline gelen Gençlik Gezisi için rota olarak Nevşehir belirlendi.
Gezinin temel amacı motivasyon, kaynaşma, birlik ve beraberlik isteği olup bu
doğrultuda hazırlıklar yapıldı.

Derya Cengiz

27 Ağustos günü gerçekleşen Nevşehir gezisine, Yönetim Kurulu adına Ata
Karazincir ve Fahrettin Bada katılırken
vakıf adına da Müyesser Mumcuoğlu
aramızda bulundu.
Nevşehir’in doğal güzellikleri gezilirken
şehre has çanak çömlek yapımı atölyelelerine de gidildi. Şarkılar, türküler eşliğinde seyir eden bir geziyi de böylelikle
bitirdik.

hinde Mezunlar Kolu’nun da katılım ile
gerçekleşen bir etkinlik düzenlendi.
Bu etkinliğe vakıf adına Müyesser Mumcuoğlu gelen öğrencilere çikolata ikram
ederek ortamı renklendirdi.
Her zaman birlik ve beraberliği temellendirmek asıl amacımız olmakla birlikte daima bu amaç çizgisinde ilerlemek
umuduyla.

Hemen ardından hem gezinin geri bildirimlerini alabilmek amacıyla, hem de
bayramlaşma adı altında, 10 Eylül tariGEV KÜLTÜR
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GÖKHAN MORGÜL
-DAHİLİYE UZMANI5|SRUWDM

Gökhan MORGÜL kimdir?
10.07.1975 Adananın yüreğir ilçesinde dünyaya gelen Gökhan Morgül, ilk
ve ortaokulu Çukurova ilk okulunda ve
ardından liseyi Atatürk Lisesi’nde bitirdikten sonra 1995’te hayalini kurduğu
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni
kazanarak 2001’de Tıp Fakültesi’nden
mezun olmuştur. 2 yıl Yozgat’taki görev
süresinin 1 yılını Baydiğin Köyü’nde hekimlik ve son 1 yılını Sağlık Grup Başkanı olarak tamamladıktan sonra uzmanlık
sınavına girerek Balcalı Hastanesi Dahiliye Uzmanlığı’na hak kazanmıştır.
Uzmanlık sırasında “Irklar Arasında
Lipoprotein Düzeylerinın Kalp Damar
Hastalıklarına Etkileri ve Şeker Hastalıklarında Nöropati ve Erektil Disfonksiyon”
çalışmaları uluslararası dergilerde ya26 GEV
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yınlanmıştır. 2008 yılında Denizli Askeri
Hastanesi’nde Tabip Subay olarak vatani görevini tamamlayan Gökhan Morgül,
sonrasında 2 yıl Adana İmamoğlu Devlet
Hastanesi’nde mecburi hizmet görevini
tamamlayarak kamudan ayrılmış, özel
sektöre geçmeye karar vermiştir.
Son beş yıldır Güney Adana Hastanesi’nde o ençok sevdiği hastalarına şifa
dağıtmaya devam etmektedir.

Atatürk, “Beni Türk hekimlerine emanet edin!” derken doktorluk mesleğinin önemini vurguluyor. Bu kadar
önemli olan mesleğinin zorlukları nelerdir?
ATATÜRK yaşadığımız bu hayatta sanattan siyasete kadar her konuya deği-

nen büyük bir devlet adamıydı. Tüm konularda kendi çıkarlarından çok ülkenin
ve milletin faydasını ön planda tutmuş
ve sözlerini bu yönde sarf edip tarihe
geçmiştir. Gücünün sınırlarını zorlayarak kısa bir dönemde yaptığı devrimlerle
uzunca devam edecek bir harita çizmiştir ülkemize.
O sağlığını Türk Doktorları’na emanet
ederken o koşullarda yine sağlığını değil ülke koşullarını düşünmüş, yabancı
kişilerin sağlık problemlerinin boyutunu
öğrenmesinden kaynaklı çıkabilecek
tehlikeli sonuçlardan ülkesini sakınmıştır. Çünkü o dönemde yapılacak işleri ve
alınacak kararları bu durum tehlikeye
sokabilirdi. Son nefesine kadar böyle
düşünüp böyle yaşamıştır. Ve bu bize yine Atatürk’ün nasıl büyük bir devlet adamı olduğunu yeniden hatırlatıyor.
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Doktorluk mesleğinin zorluklarına gelince, hiç bitmeyen bir hayat mücadelesi
diyebiliriz bu duruma. Bu mesleğe zor
ulaştığınız gibi, mezun olduktan sonrada hiç kolay bir hayat beklemiyor sizi.
Uykusuz ve yorgun geceler en yakın
dostunuz oluyor. Fincan ﬁncan kahveler
sizi ayakta tutan tek enerji kaynağınız
haline geliyor. Altı yıllık eğitimden sonra da pratisyen hekim olarak hayatınızı
idame ettirirken, TUS sınavı tüm engelleriyle sizi bekliyor. Eğer iyi bir maraton
koşucuysanız engelleri atlamak kolay
gibi görünüyor lakin bunun için çok sağlam bir sinir yapısı ve dayanıklı bir vücut
gerekiyor.
Tabi bununla da bitmiyor, uzmanlık için
yeterli puanı aldıktan sonra bir hastanede uzun bir süre asistan hekim olarak
çalışmak gerekiyor. Yani bir doktor uzmanlık unvanını alana kadar gençliğinin
en güzel zamanlarında asistan olarak
çalışmakta ve kendini bu yıllarda geliştirmektedir.

%D]HQNoNGRNXQXċODULQVDQODUÕQKD\DWÕQGDDQODPOÕVRQVX]ELUPXWOXOXĊDG|QċHELOL\RU
kime fatura ederek çözüleceğini düşünen zihniyet, toplum nezdinde hekimlik
mesleğinin saygın yerini yerle bir etmiştir.
Hasta ve yakınlarının, hekimin, dilediği
hastayı iyi etme gücüne sahip olduğuna
inanmaları; hekimin iyileştirmekle değil,
hasta için gereken müdahaleyi güncel
tıbba ve hukuka uygun olarak ve özenle
yapmakla yükümlü olduğunu bilmeme-

venli yerler haline getirilmesi çok önemlidir. En çok bu durumun acil bölümlerinde
yaşandığını da varsayarsak doktorun
tanrı olmadığının ya da başımıza gelen
hastalıkların ya da yapılan kazaların müsebbibi olmadığının farkına varılması
gerektiğine inanıyorum.

Ancak orta yaşlarında uzman olabilen
Nöbetlerde tüm gün ayakta yorgun ve
doktorlar bu süreçten itibaren yeterli
uykusuz olan hekimlerimiz, hastalarımımaddi olanaklara kavuşup hayatlarıza yardımcı olmak için ciddi eforlar harna yön verebilmektedir. Yani bu
camaktadırlar, lakin onların da
zorlu mücadeleden sonra biraz
bir insan olduğu ve onları evde
kıymet bilmek gerekir diye dübekleyen bir ailelerinin olduğuşünüyorum ve çevrenizde ki tıp
Hasta ve yakınlarının, hekimden ve sağlık kurumnun kabul edilmesi en azından
öğrencelerine lütfen biraz uyku
başlangıç olacaktır diye düşüve kahve hediye ediniz. Bunlar
larından rasyonel olmayan yüksek beklentileri de
nüyorum.
onları ilk etapta mutlu edecektir.
şiddeti doğurmaktadır.
Haberleri takip ettiğimizde
doktora, sağlık çalışanlarına
yönelik şiddet haberleri ile çok fazla
karşılaşıyoruz. Bu durumunun nedeni nedir, nasıl önlenebilir?
Mesleği gereği hayatın her alandan kişilerle muhatap olan doktorların görevi
sadece sağlık hizmeti sunmak aslında.
Elbette ki her meslekte olduğu gibi mesleğimizde çürük elmalar vardır, yanlış
yapan yada haksız kazanç sağlayan kişilerde olabilir. Ancak birtakım ferdi yanlışlıkları bütün bir camiaya mal etmek,
“işte doktorlar böyledir” demek çok acı
olmuştur. Yıllar yılı, ülkemizdeki sağlık
sektöründeki yanlışlıkların yalnızca he-

leri, hastanın iyileşmemesi, ölüm veya
sakatlanma olması durumunda bunun
hekimin zamanında ve doğru teşhis
koyup uygun tedaviyi yapmamasından
kaynaklandığını düşünmeleri, şiddet uygulamakta kendilerini haklı görmelerine
yol açmaktadır.
Anlatmaya çalıştığım gibi sorun derin ve
yaygın bir sorundur. Elbette ki yegâne
sebebi olmadığı gibi tek bir çözüm şekli
de yoktur. Ancak toplumun hasta haklarına gösterdiği ihtimamı hekim haklarına
da göstermesi, hastanelerin daha gü-

Doktorluk mesleği çok yoğun
mesaisi ve sorumluluğu olan
bir meslek ama siz mesleğinizdeki başarınız yanında bu yoğun
tempoya rağmen gençlere, gençlerin
eğitimine yönelik sosyal projelerin
içerisinde de yer alıyorsunuz. Güney
Eğitim Vakfı’nda da yönetim kurulundasınız. Bu çalışmaların sizin için
önemi nedir? Bu çalışmalar size neler
hissettiriyor?
Bizler GEV ailesi olarak maddi durumu
zayıf olan öğrencilere burs verebilmek
için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Vakfımızın kuruluş amacı da budur.
GEV KÜLTÜR
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anıları. Babam kanser hastasıydı, iki yıl
boyunca bu amansız hastalıkla mücadele etti. Sevdiğim babam gözler önünde eriyip giderken hiçbir şey yapamamanın sancısını yaşıyordum, tıbbın hala
yetersiz olduğu birçok hastalığa şifa olabilir miyim diye seçmiştim bu mesleği.
Doktor olunca elimde sihirli bir değnekle
herkesi iyileştirebileceğimi sanıyordum
çocukken. Öyle olmuyor tabi. Yaşarken
öğreniyorsun her şeyi. Vaadi dolan herkes için baş ağrısı sadece bahaneymiş.
Babamın hasta yatağında tek istediği
şeydi doktor olmam. Bu dileğini yerine
getirmiştim lakin bu babamı kurtarmaya
yetmemişti.
Öğrencilerimizi ne kadar çok destekleyebilirsek bu bizim için o kadar mutluluk
verici bir hale geliyor. Hepimizin de bildiği gibi kalem kılıçtan keskindir.
Topluma daha eğitimli, bilinçli ne istediğini bilen gelecekten korkmayan çalışkan bireyler kazandırmak çabasındayız.
Bilirsiniz insanlar ikiye ayrılır. Oynayanlar ve izleyenler.
Biz vakıf olarak izlemeyi değil de içinde
olmayı seçtik. Gençlerimizin hayatında
aktif rol oynayarak onları hayata kazandırmayı tercih ettik. Hepinizin de bildiği
bir Deniz Yıldızı hikâyesi vardır.

Genç adam eğilir, yerden bir denizyıldızı
daha alır ve okyanusa fırlatır.
- Bak onun için çok şey değişti ama, o
kurtuldu...”
İşte GEV ailesi olarak tamda bunun için
buradayız. Bir gencimizin bile hayatında olumlu değişiklikler yaratmak bizleri
huzurlu ve mutlu kılıyor. Onlara bu zorlu
hayat yolculuğunda eşlik ediyoruz. Yalnız olmadıklarını hatırlatıyoruz. Herkesi
böylesine güzel sosyal projelerde görmek istiyoruz.

Hayatımda yaşadığım en büyük acım ve
kaybımdır babam. Ama erken teşhis ve
doğru tedavi yöntemleriyle diğer insanlara sağlıklı ve kaliteli bir hayat için yardımcı olabilirdim. Ama malum bölümü
kazanmakla bitmiyordu hiçbir şey, bu
sadece bir başlangıçtı. Bölümü bitirmek
için maddi desteğe ihtiyaç vardı. O zamanlar aldığım bir tıp kitabı nerdeyse bir
asgari ücret ﬁyatınaydı.
Güney Eğitim Vakfı’yla ilk tanışmam bu
dönemlerde oldu. Aldığım burslar ve
ailemin manevi desteği hayatımda çok
yönlü şeyleri değiştirdi. Bazen küçük
dokunuşlar insanların hayatında anlamlı sonsuz bir mutluluğa dönüşebiliyor. O
yüzden bunu burada birkaç cümleyle
anlatmam mümkün değil.

Güney Eğitim Vakfının sizin için anlaHikâye şöyle; “Yazı yazmak için okyanus
mı nedir?
sahillerine giden bir yazar, sabaha karşı
kumsalda dans eder gibi hareketler yapan birini görür. Biraz
Unutmayın eşitlik doğumla kazanılmıyor, aynı hakyaklaşınca, bu kişinin sahile vuran deniz yıldızlarını, okyanusa
ları ve eğitimi sağlayabiliyorsak adalet ruhundan
atan genç bir adam olduğunu
fark eder. Genç adama yaklaşır;
ve eşitlikten söz edebiliriz. Lütfen sizlerde bir gen- Neden denizyıldızlarını okyanusa atıyorsun?

cin topluma kazandırılmasına eşlik edin. Bu yolculuk ruhunuzu dinlendirecektir.

Genç adam yanıtlar;
- Birazdan güneş yükselip, sular
çekilecek. Onları suya atmazsam ölecekler.
Yazar sorar;
- Kilometrelerce sahil, binlerce denizyıldızı var. Ne fark eder ki? hepsini kurtaramazsın.
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Babasını küçük yaşta kaybetmiş biri olarak zor bir çocukluk dönemi geçirdim.
Beş kişilik odada bir dikiş makinesinin
üzerinde mum ışığıyla ders çalışarak kazanmıştım sevdiğim bu mesleği. Söylediklerim de zerre kadar abartı yok eksik
bile aktarıyorum çocukluğumdan kalan

Hep doktor kimliğinizle ön
plandasınız ama başka birçok
yönünüz var, biraz doktorluk
dışındaki yönlerinizden bahseder misiniz?

Çok yönlü olduğum doğrudur.
Lakin mesleğine aşık biri olarak
yıllardır zamanımın çoğunu hastanede
hastalarımla geçiriyorum. Onların sıcak
bir gülümsemesi ya da sağlığına kavuşması tüm yorgunluğumu alıp götürüyor.
Kalan zamanlarımı da sosyal projelerde
aktif rol oynayarak geçiriyorum doğrusu.
En son ne zaman kendime zaman ayırdım hatırlamıyorum bile.

ALTIN REÇETE
1

Farklı olun ama farklı olmak için
kendinizden ödün vermeyin; çünkü
herkesten zaten bir tane var.

6

Hala fırsatınız varken sevdiklerinize sarılın, barışçıl olun.

2

Hayalperest olmaktan korkmayın,
hedeﬁne ulaşan herkes önce hayal
etmiştir.

7

Mutlaka yabancı bir dil öğrenin.

3

Unutmayın her gün önemlidir, hiçbir şeyi ertelemeyin. Unutmayın ki
zor işler yapılmamış kolay işlerin
toplamıdır. Hayatın her alanında
“Şimdinin gücü”ne inanın. Kendinize şu soruyu sorun “Şimdi değilse ne zaman?”

8

Cesur olun, başkaları ne der diye
kendi hayatınızı yaşamaktan vazgeçmeyin, unutmayın hepimizin bir
hayatı var..

9

Herkesin yalan söylediğini bilin
ama yine de insanlara güven duygunuzu kaybetmeyin.

4

Yeniliğe açık olmanın, hayatı daha
yaşanır kıldığını unutmayın.

10
5

Mutlaka spor yapın, kitap okuyun,
ﬁlm izleyin.

Kedi, köpek, kuş fark etmez bir
hayvan sahibi olun (Bu dönemde
sizi en çok sevecek varlıklar maalesef ki onlar!)

11

İnsanlara ‘Hayır’ diyebilmeyi öğrenin. İleriki yıllarda bu çok gerekli olacak.

12

Hoşgörülü olun ve fırsat buldukça müzik dinleyin.

13

Seyahat edin. Mümkünse en
azından bir kez yurt dışına çıkın.
Ara sıra yaşadığınız şehirden
uzaklaşın, yeni şeyleri keşfedin.

14

Gönüllü bir işte çalışın ve mutlaka okumak isteyen her öğrencinin en az birinde parmak izi
bırakın.

15

Ve en önemli şey; kendinizi sevin ve gülümsemeyi unutmayın.
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kmek, peynir gibi ilaçta zorunlu tüketim maddesidir. Bu nedenle ilaçlarla
ilgili akılcı olmayan birçok sorun karşımıza çıkabilmektedir. Kısaca Dünya Sağlık
Örgütü, ilacı; “Alanın yararı için kullanılması öngörülen madde” olarak tanımlar.
İlaç hastalıkların tedavisi ve tıbbi amaçlar için kullanılır. İlacı önermeye, tedavi
süresini, nasıl kullanılacağını, ilacın verilmesi gereken miktarını saptamaya tek

Prof. Dr. Yusuf Karataş

yetkili olan kişi “HEKİM”dir. İlaçlar akılcı
bir şekilde hekimin önerdiği doğrultuda
kullanılmalıdır.
İlaç endikasyonu dışında kullanıldığında zehir etkisi yapabilir. Bu konu toplumumuzun alışkanlıklarına bakıldığında;
“Toplumda herkes leblebi-şeker gibi ilaç
kullanıyor”, “İlaç yazmayan doktora kötü
gözle bakılıyor”, “Hekim hastanın tanısı-

na uygun az ilaç yazdığında, hekimden
istenen hekimin yazdığı ilaçlara ilave
olarak, genellikle tepki 2-3 tane de ağrı
kesici veya vitamin yazın da dolsun” deniyor. Komşusunun baş ağrısını geçiren
“Bu ilacı karneme yazarmısın? Benim
de ağrılarıma iyi gelecekmiş.” deniyor.
Hekimin önerdiği ilacın (ilaçtan ilaca
değişmek üzere) 2-3 gün içerisinde görülebilecek etkisini beklemeden, bir çok
hasta ilacı kullanmaya başladığının ertesi günü bir başka doktora giderek bu
bana yaramadı der.
Son kullanma tarihi geçmiş, etiketleri
değiştirilmiş, uygun koşullarda saklanmayan ilaçları kullanmak son derece tehlikelidir. Zehir etkisi yapabilir.
Ülkemizde yapılmış çalışmalarda; hastaların %73’nün ilaçların nasıl kullanılacağını bilmedikleri tespit edilmiştir.
En çarpıcı ve ölümcül olabilen örnek
Ağrı Kesici (Nonsteroidal anti inﬂamatuvar-NSAİİ) ilaçlar, tablet bir bardak
dolusu su ile tüm olarak yutulması gerekirken, çiğnenerek yutulması halinde
beyin hasarı sonucu ölüme neden olabilmektedir. İşte bu kullanım yanlışlığı
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nedeniyle birçok insan hastaneye kaldırılmaktadır. Yılda 10-20 bin kişi NSAİ
ilaçlar nedeniyle ölmektedir (FDA 1999).

³ĈODoODUÕQ ELWNLVHO ROPDVÕRQODUÕDVODPDVXP\DSPD]'Q\D
6DĊOÕN gUJW¶QQ
YHULOHULQH EDNÕOGÕĊÕQGD LQWHUQHWWHQ VDWÕODQ LODoODUÕQ \]GH
¶VL VDKWHGLU %X
\]GHQ KHU \ÕO GQ\DGD  PLO\RQGDQ
ID]OD LQVDQ KD\DWÕQÕ
ND\EHGL\RU´

Fakat bu ilaçlar çok güçlü ağrı kesicilerdir. İlacın propektüsünde etken madde başlığında; ibuprofen, naproksen,
fenbufen, ketoprofen, tioprofenik asid,
ﬂurbiprofen, diklofenak, nabumeton,
indometasin, tolmetin, ketorolac trometamol, asemetasin, mefenamik asid, ﬂufenamik asid, piroksikam, tenoksikam,
azopropazon, meloksikam, etodolak,
sulindak yazıyorsa, bunlar NSAİ ilaçlardır. Bu ilaçları doktorunuzun önerdiği
kullanma talimatına göre özenle kullanılmalıdır.
Türkiye’deki zehirlenmelerin yarısından
fazlasının çocuklarda meydana geldiğini ve zehirlenmeye yol açan maddelerin
başında ilaçların olduğu belirtilmiştir.
Hastalığı ne olursa olsun “ilaca bağımlı
olmamalıyım” diye düşündüğü ve ömür
boyu alması gereken ilacı almadığı durumlar söz konusudur. Diğer yandan bazı kronik hastalıklarda ilacı ömür boyu
almaları gerekmektedir.

GGG. ;GGǨ
rarsız olarak düşünülmesine rağmen
yaygın kanaatin tersine, bitkisel karışımlar ciddi sağlık problemlerine neden
olabilir. İlaç-bitki, ilaç-besin etkileşimlerine neden olabilir. Bu etkileşmeler en
basitinden; alınan ilacın beklenen etkisi,
istenen düzeyin çok çok üstüne ve toksik
etkiler çıkabilir. Ayrıca doktorun yazdığı

Akılcı olmayan ilaç kullanımında; “Hastaların genellikle
kendini iyi his.RPċXVXQXQEDċDĊUÕVÕQÕJHoLUHQ³%XLODFÕNDUQHsetmeleri halinde
ilacı kendi başPH\D]DUPÕVÕQ"%HQLPGHDĊUÕODUÕPDL\LJHOHFHNlarına kestikleri” “Yazılan ilacı
PLċ´GHQL\RU
uygun olmayan
aralıklarda alınilacın etkisi hiç görülmeyebilir veya tedaması”. Örneğin: Her 6 saatte bir yazılan
vi süresi uzayabilir. Amerikan Yiyecek ve
ilacı hasta, yemeklerde ve yatarken alır.
İlaç Dairesi’nde (FDA) bitkisel ilaçların
-08:00, 12:00, 18:00, 23:00- uygun olkaraciğere, böbreklere toksik etkileri olmayan aralıklardır.
ması ve kansere yol açabileceği ihtimaline karşı dikkatleri çekmeye ve bilgilenBitkisel ilaçlar veya tedavi amacıya kuldirme çalışmaları yapılmaktadır.
lanılan bitkilerden bahsecek olursak,
kullandığımız her çeşit ilaç bitkilerden
ve kaynaklardan elde edilir. Dolayısıyla
doğayı büyük bir eczane olarak düşünebiliriz. Ancak, “Bitkisel ilaç tedavisi en
iyi tedavidir ve hiçbir yan tesiri de yoktur.” demek ve bitkisel ilaçlara medikal
tedavi gibi, yüzde yüz güvenmek de,
farmakoloji(ilaç bilimi) bilimini yok saymak demektir. Bitkisel ilaçlar, tamamen
zararsız değildir. Genel kanı olarak za-

Bitkisel ilaçların oluşturabileceği zararlar;
- Standardizasyon farkı: Doktorun
yazdığı ilaçların biyolojik aktivitesi ve
yapısı açısından bir tutarlılığı mevcuttur. Yani bir hapı ve şurubu aldığınızda
etken maddenin yapısı ve dozu sabittir,
kutudan kutuya değişmez. Fakat bitkisel
ilaçlarda aynı bitkinin genetik farklılıkla-

rı, büyüme şartları, toplama ve öz haline
getiriliş aşamasındaki farklılıklar nedeniyle etkililik ve güvenlilik noktasında bazı tereddütler mevcuttur.
- İlaçlarla bitkisel ilaçların, bitkilerin,
besinlerin etkileşimi: Yapılan araştırmalar, birçok kişinin doktorun yazdığı reçetedeki ilaçlarla bitkileri ve/veya bitkisel
ilaçları beraber kullanmakta olduğunu
gösteriyor. Örneğin kan sulandırıcı etkisi olan bitkilerle doktor tarafından aynı
amaçla verilen ilaçlar aynı anda kullanılırsa tehlikeli kanamalara yol açabilmektedir.
- Oluşan yan (istenmeyen) etkilerin
bildirilmemesi: Bitkisel ilaçları kullanan kişilerin, hangi bitkilerin yan tesirleri
olduğunu ve bunların hangi dozlarda
ortaya çıktığını bilmek zorundadırlar. Bitkisel ilaçlarla elde edilen sonuçlar pozitif
görülmesine rağmen bilimsel anlamda
kabul edilebilir metotlar kullanılmadığından tıp dünyasında kabul görmüyor.
Normal şartlarda güvenli olan bitkisel
ilaçlar, bazı şartlarda, mesela ameliyat
öncesi dönemlerde yahut başka ilaçlarla
bir arada alındığında tehlikeli yan tesirleri ortaya çıkabilir. Bitkisel ilaçlarla oluşabilecek yan tesirlerin en önemlisi hamilelikteki etkiler ve kansere sebebiyet
verme ihtimalidir.
GEV KÜLTÜR
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ÖNERİLER
1

İlaçtan yarar görmüyorsa durumu
doktora bildirmelidir.

2

Kendini iyi hissettiğinde ilacı kendiliğinden kesmemelidir.

3

İlacın kullanımıyla ilgili kuşku varsa
doktoruna sormalıdır.

4

Dalgınlıkla ilacı saatinde(zamanında) almayı unutabileceğini düşünüp bazı hatırlatıcı düzenlemeler
yapmalıdır.

10

Şeker hastalığını/tansiyonu, ilaç
yerine “sarımsak,nane,kimyon…”
ile tedavi etmeye çalışmayın.

İlaçlarla ilgili olarak hekiminizden;
Kullanma talimatı,
Tedavi süresi,

11

12

İlaç güvenliği açısından doktorunuzun önerdiği ilaçtan veya
kullandığınız bitki veya bitkisel
ilaçtan oluşabilecek istenmeyen
etkileri(yan etkileri) doktorunuza
söyleyiniz.

Akraba/ arkadaş/ komşu tavsiyesi ile ilaç kullanmayın.

Dozajı,
Etkisi,
Olası yan etkileri,
Kullanmakta olduğunuz veya ilaçla
birlikte almayı düşündüğünüz bitkisel ilaçlar hakkında bilgi isteyiniz.
Sonuç olarak; Bütün ilaçlar riske
sahiptir…

5

Doktorun önerdiği ilaçları kullanılması gereken süreden önce bırakmayın.

13

Akraba/arkadaş/komşularınıza
ilaç tavsiye etmeyin.

İlacı, doğru yoldan, doğru zaman
aralıklarında (saatinde), doğru dozda, belirtilen tedavi süresince dü-

14

Doktorunuzu
“Evde
bulunsun” diyerek ilaç
yazmaya zorlamayın.
Evinizde gereksiz yere
ilaç bulundurmayın.

İlacın saklama koşullarına uyulmalıdır. (Buzdolabında saklayacağınız ilacı buzdolabının en alt raﬂarında muhafaza edin.)

15

En önemlisi size yazılan
ilaçlar hakkında bilgi isteyiniz.

Eczanelerden “Doktora yazdırırım”
veya “Doktora danışmadan” market alışverişi gibi ilaç almayın.

16

Hastalar,
hekimden
hastalıkları, nedenleri,
tedavi süresi, kontrole gelip gelmeyeceğini
sormalıdırlar.

6

İlacın kullanımıyla kuşkusu varsa
doktoruna sormalıdır.

7

Kullandığınız ilaçların son kullanma tarihlerine bakın.

8

9
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ylül, saatin sesiyle söylene söylene
uyandı; uykusu vardı ama okula geç
kalmaması gerekiyordu. Hazırlanırken
biryandan kahvaltısını yapmaya çalıştı;
servise yetişmesi gerekiyordu. Serviste
yol boyunca biraz daha uyuyabilmeyi
planlıyordu ama 2. saat matematik sınavının olduğunu hatırladı, okuldan sonra
da Türkçe ve Fen dersleri vardı ve her
ikisinin de ödevlerini yetiştirememişti.
Derin bir nefes aldı bütün bunlar nasıl
yetişecekti…
Eylül’ün sabahı birçok öğrencinin sabahı gibi stres dolu. Aslında sadece öğren-

Seyla Çiçekçi

ciler değil hepimiz stres yaşıyoruz. Peki,
nedir stres? Sadece zarar mı verir, stres
ile baş edemez miyiz?
Stres; insanların ﬁziksel ya da psikolojik
sağlıklarına karşı tehdit olarak algıladıkları olaylarla karşılaşmalarıdır. Bu olaylar stres nedeni, insanların bunlara gösterdikleri tepkiler stres tepkileridir. Sınav
gibi sonucu önceden bilinemeyen ve geleceğimizi etkileyen olaylar, traﬁk kazası
gibi insanların hayatını sekteye uğratan
olaylar, ölümler-ayrılmalar ya da kendi
içsel çatışmalarımız, kaygılarımız stres
kaynağı olabilir.

Uzun süre stres altında kalan insanlar
duygusal tepki göstermemeye, çevresine karşı duyarsızlaşmaya başlar, aile
ve arkadaşlarından uzaklaşırlar; daha
önce keyif alarak yaptıkları aktiviteler,
sohbetler anlamını yitirir, her şeye karşı
isteksizlik, genel bir mutsuzluk ve umutsuzluk duygusu kişiyi kaplar. Saatlerce
hiçbir şey yapmadan boşluğa bakabilirsiniz. Psikolojik etkiler dışında sağlığımız da stresten olumsuz etkilenir, hastalıklara karşı direncimiz düşer.
Sınavların, yoğun bir iş temposunun ve
her şeye yetişme çabasının olduğu günümüzde stresten uzak kalmak mümkün
görünmüyor. Ama stresi doğru yönlendirip olumsuzu olumluya dönüştürmek
mümkün. Olumsuz stresi yönetebilmek
ve çocuklarınızın yönetebilmesine yardımcı olabilmek için;
Hayatınızdaki stres nedenlerinin farkına varın. Nedenleri ortadan kaldırmak
her zaman mümkün olmuyor ama bakış
açınızı değiştirmek sizin elinizde. Çocuğunuzun stres nedeni gireceği sınavsa;
sınavları ortadan kaldıramazsınız ama
sınavın varlığını kabullenip, o güne kadarki çalışmalarını planlamasına yardımcı olabilirsiniz.
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STRESİN ETKİLİRENİ AZALTMAK
VE STRESTEN KAÇINMAK İÇİN TAVSİYELER



STRES NEDENİ İLE İLGİLİ GERÇEKÇİ OLMAYAN DÜŞÜNCELERİNİZİN FARKINA
VARIN, ÇOCUĞUNUZUN BUNLARI FARK ETMESİNE YARDIMCI OLUN
‘Sınav bu sene kesin çok zor olacak’, ‘Zaten tüm zorluklar bizim döneme denk geliyor’ gibi ifadeler gerçekçi
olmayan sadece stresi arttıran ifadelerdir.

2

NELERİ YAPTIĞINIZIN FARKINDA OLMAK
‘Hiçbir şey yapmıyorum’ duygusunu azaltır. Bunun için çocuğunuzun yaptığı çalışmaları not etmesine yardımcı olun.

3

UYKU DÜZENİNE DİKKAT EDİN
Uykusuzluk tek başına bile önemli bir stres kaynağıyken daha az uyu daha çok çalış düşüncesi stresinizi arttırmak dışında hiçbir işe yaramayacaktır.

4

DÜZENLİ BESLENMEYE, ÖZELLİKLE KAHVALTIYA DİKKAT EDİN
Gün içerisinde yeterince su tüketin. Kahve, çay ya da kola içmenin su içmekle aynı anlama gelmediğini unutmayın.

5

SEVDİĞİNİZ İNSANLARLA VAKİT GEÇİRİN
Çocuğunuzla, eşinizle, kendinizi yanındayken mutlu hissettiğiniz insanlarla zaman harcayın. Onlarla sohbet
edin.

6

FİZİKSEL RAHATLIĞINIZA ÖZEN GÖSTERİN

Rahat giysileri ve rahatlatıcı ortamları tercih edin.

7

STRESİ AZALTMANIN EN ETKİLİ YOLU ÇEVRENİZİ DEĞİŞTİRMEKTİR
Hayata bakışınızı değiştirmek, stresi azaltmanın en etkili yoludur. Stres, bizim hayatı algılayış şeklimizden kaynaklanır, hayatın kendisinden değil.
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GEV: Doğum gününde babasının aldığı curayla müziğe ilk adımını atan,
Belçika’da kilise ayinlerinde ilahi de
okuyan KUBAT’ın Türkiye’den beklentilerini, olmasını istediğiniz şeylerin ne olduğunu öğrenmek isteriz.
Yunus’ların Mevlana’ların, Pir Sultan’ların, Hacı Bektaş’ların yaşadığı bu topraklarda, uzlaşı kültürünü geliştirmemiz,
birbirimizi sevgi saygı ve anlayışla kucaklamamız çokta zor değil. Dünyanın
en önemli ve en güzel ülkesi Türkiye’mizin ne yazıkki seveni kadar sevmeyenide var, dostuda düşmanıda var. içerden
ve dışardan gelecek bütün tehditlere
karşı birlik olmak, ve tüm Dünyaya bu
birliği ve herşeyden önce insan olma
kültürümüzü tanıtmak gibi bir beklentim
var. Sanatların en yücesi, insan olabilme
sanatıdır.
GEV: “Bence KUBAT, iyi eğitilmiş,
olgun ve faziletli, görünüşünde sanki
yaşadıkları yılların ve tecrübelerinin
izlerini taşıyor. Akıllı, onurlu, saygı-

değer, ciddî ve anlayışlı davranışlarıyla toplumdaki yerlerini sessiz sedasız bulmaktadır. Varlığında, ruhen
eğitilmiş olmanın davranışlara, bakışlara kazandırdığı bir incelik ve başkalık vardır. Ruhî asaleti kendisine
ağırbaşlı bir görünüm kazandırmaktadır. Konuşmaları ve davranışlarıyla
kişiliğini kabul ettirir. Bu mizaç’ı neye
borçludur KUBAT?
Teveccühünüz, ancak insanlar doğarken nerden ve kimden doğacaklarına
karar veremiyorlar. Ailemizde ozanların, şairlerin varlığının sorumluluğunu,
nacizane taşımaktayım. Bu hassasiyeti
ve samimiyeti, hem müziğimde hemde
yaşam felsefemde mümkün olduğunca
yaşatmaya çalışıyorum.
GEV: Farklı konularda farklı sanat dallarına ulaşabilir bir insan. Bunda bir
yoğunluk ve bir sanat aşkı oluşmalıdır. Eğer bir sanat aşkı oluşmuşsa o
kişi gerçek manada bir sanat arayıcısı ve sanatsever olur. Bunun içinde

gerçekten de sanatseveri doyuracak
sanat eserleri sunmak gerekmektedir. Kişi sevdiği benimsediği sanat
eseriyle öyle içli dışlı olmalıdır ki karısıyla kocasıyla paylaşamadığı şeyleri
bir bestede bir fotoğrafta bir resimde
bulabilsin. Onunla paylaşabilsin en
derin sandıklarında sakladıklarını.
İşte o zaman sanat gerçek manada
sanat olur. O zaman sanat genişler
yenilenir ve güncelliğini klasikliğine
saklayıp devam ettirir. Bunlar için ne
yapılmalı, ne yapmalı sanatçılar?
Sanatı ve sanatçıyı destekleyecek güçlü
bir devlet politikası lazım ki toplumda sanat bilinci ve sanat sevgisi yüksek bir seviyeye gelsin. Farklı sanat dallarını icra
eden sanatçıların sık sık bir araya gelerek, birbirini desteklemeli ve birbirinden
beslenmeliler diye düşünüyorum. Böylece tamda sizin dediğiniz daha kaliteli
sanat eserleri ortaya çıkacaktır.

1996 yılında, “Kubat”
sahne adıyla ilk albümünü Türkiye esas alınarak
yayınlayan sanatçı kariyeri boyunca sekiz stüdyo albümü yayınlamıştır.
1990’lardan bu yana Türkiye’de toplam 8 albüm
çıkarmıştır.
GEV KÜLTÜR
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Beşinci doğum gününde babasının aldığı
curayla müziğe ilk adımını atan Kubat, Belçika’da kilise ayinlerinde ilahi de okumuştur. Müzik hayatına Belçika’da başlamıştır. Kendisini
doğu ile batı müziğini birleştirecek bir misyoner olarak tanımlamaktadır
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“GEV: 21 yaşında İstanbul’a geldiniz,
öncesinde Türkiye’ye ziyaretleriniz
olsa da İstanbul’da hiç zorlandığınız,
vazgeçmeyi düşündüğünüz anlarınız
oldu mu? Olduysa bu duyguyla nasıl
baş edip yolunuza devam ettiniz?
20 yaşında İstanbul’daki müzik piyasasını keşfetmeye geldiğimde Unkapanı’nı
görünce geri dönmeye karar verdiğim

Kubat

açık olarak, her çalışmamızda heyecanı dahada artırarak, kendimizi bir adım
daha sollamak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz.
GEV: Batı müziği eğitimi almış olmanıza rağmen Türk Halk Müziği’ni tercih etme nedeniniz nedir?

aşık olduktan sonra
ne pahasına olursa olsun müzik kariyerime

politikası lazım ki toplumda sanat bilinci ve sanat

İstanbul’da devam et-

sevgisi yüksek bir seviyeye gelsin. Farklı sanat
dallarını icra eden sanatçıların sık sık bir araya ge-

GEV: Çalışmalarını-

lerek, birbirini desteklemeli ve birbirinden beslen-

za baktığımızda 2001

meliler diye düşünüyorum.
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GEV: Sararmış Fotoğraflar şarkısında “Alıştım hayatın inişlerine çıkışlarına. Zamanı kovalamaktan bazen
bitap yorgun düşüyorum...” diyerek
ları ile baş edebilmek için gençlere
tavsiyeleriniz neler olur?
Hayat bir mücadele, iyiliği elden bırak-

Sanatı ve sanatçıyı destekleyecek güçlü bir devlet

yılında

harika bir babayım.

başlıyorsunuz. Hayatın bu iniş çıkış20 yaşında Belçika’lı bir Türk genci olarak duymak istediğim müziği yapmaya

oldu, ancak Boğaz’a

meye karar verdim.

Bence iyi bir eş ve sorumluluğunu bilen

anonim

Türk Halk Müziği’ni
birleştiren 3 albüm
çalışmasını yaptınız ve bu albümlerdeki şarkıların öykülerini 8 dilde an-

karar verdim. Batı müziğinin alt yapısı ile
Türk Halk Müziği’ni bir araya getirerek,

latan 80 sayfalık kitapçığı albüm ile

yeni nesillere kendi öz müziğimizi, onla-

birlikte yayınladınız. Sonra “Anadolu

rın yadırgamayacağı bir şekilde ulaştır-

Güneşi” ile halk müziğini rock, pop,

manın yoluydu bu.

caz ve klasik müzik ile birleştirdiniz.
“İyi Olacaksın” albümünüz pop müziğe yer veren bir albüm oldu ve bu albümde Fikret Kızılok’un şarkısı, Zülfü
Livaneli’nin bestesini yaptığı Sunay
Akın’a ait “Alacak” isimli şiir gibi birçok pop şarkısını seslendirdiniz. Hep
bir yenilik ile birlikte müzik çalışmalarınızı devam ettiriyorsunuz. Sizce sizi
kalıcı kılan bu yenilikler mi?

GEV: 40. Doğum gününüzde evlendiniz ve bir kızınız var. Sanatçı kimliğiniz dışında bir eş ve baba olarak Kubat kimdir?

20 yıllık müzik yolculuğumda ortalama
her iki yıla bir albüm sığdırdım. Son yaptığım “Al Ömrümü” albümü ile hem 20.
yılımı hem 10. albümü taçlandırdım.
Şundan emin olabilirsiniz ki, müzik kaliteden ödün vermeden, tüm yeniliklere

Kubat, yeni besteler ve geleneksel türkülerden oluşan 10. albümünü “Al Ömrümü” ile müzik kariyerinin 20. yılını kutluyor.

madan, onurlu kararlı istikrarlı ve azimle
çalışarak hedefe yol almak.
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Ata Karazincir

M

ilan KUNDERA Perde isimli deneme kitabında: “XIX.yüzyıl, Avrupayı defalarca
ve baştan başa değiştiren patlamaların yaşandığı onar yıllık dönemlerden doğdu. O zaman, insanın hayatında temel bir şey değişti, hem de kalıcı olarak: Tarih herkesin yaşadığı bir deneyim haline geldi; insan, doğduğu dünyanın öleceği dünyadan
farklı olacağını anlamaya başladı. ” demektedir. Milan KUNDERA bu sebeple edebiyat akımlarının da değişerek betimleme çağına girildiğini belirtmektedir. Betimleme
sayesinde yok olup giden kurtulabilecekti.

ÖTEGEÇE
Taşköprü’nün doğu ayak ucu
Ötegeçe’dir.
Nehrin ayırdığı bu ulu mezarlık,
dev ağaçları barındıran orman:
Cıvıldaşan serçeler, yusufcuklar,
bülbül ve yaban güvercinleri,

Bu sebeple KUNDERA’ya göre BALZAC kitaplarında önceki dönem yazarlardan ayrılarak anlatılan meydanların isimleri zikredilmektedir. İşte Mehmet Bacaksızlar da,
Adana şiirleri ile aynı şeyi yapmış ve değişen, yok olan Adana’yı şiirleri ile betimleyerek anlatmıştır.

nehir martılarıyla
cilveleşen balıkçıların
barınağı.

Kesilip yok edildi.
Nehir kıyısındaki bahçeler, orman ve mezarlık.
Şimdi ne bir Fatiha okuyan,
ne de mezar taşlarını
okşar gibi dolaşan rüzgâr...

Şimdi Ötegeçe demir, taş yığını.
Dönüşen adıyla:
Karşıyaka Sanayi Çarşısı!
Yollar, atölyeler, caminin ve evlerin altı,
yüzyılların mezarlığı.
Nereyi kazsan,
kafa – kol – bacak,
yazılı mezar taşları.

Tam kırk yıl,
evden işe,
işten eve gözledim,
yaşayarak her mevsimini, Taşköprü’nün
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Bazı geceler ürpererek duydum
derinden gelen seslerin

Mehmet Bacaksızlar dokunduğu her şeyde farklılık yaratan bir ağabey, bir dosttu benim için. Fabrikasının bir yanında demir eritilirken diğer yanında fesleğen yetiştirir,
tavus kuşu beslerdi. Çalışma odasının duvarlarını, bir yanda Nihat Ziyalan şiirleri(Atatürk üstüne Bastonlu Fotoğraf şiiri) diğer yanda Cemil Eren resimleri süslerdi. Öğle yemekleri davetinde en son lokmanın zenceﬁl reçeliyle olmasını isterdi. Zenceﬁlin
reçele dönüşmesi onun sayesindeydi.
40 GEV

KÜLTÜR

karıştığını ırmağın sesine.

Seyhan Nehri silip süpürdü Ötegeçe’yi.
Şimdi belleğimde yaşıyor
yok olup giden sevdiklerim gibi.
Mehmet BACAKSIZLAR

%L\RJUDIL

Tadına doyulmaz bir sohbeti vardı. Adana hakkında konuşurken; Roma ya da
Floransa hakkında konuşur gibi sanatı
ve tarihiyle Adana’yı anlatır, betimlerdi.
Ben Adana’da yaşarken onun yanında
kendimi birden Antik Roma İmparatorluğu Uygarlığı’nın içindeymişim gibi hissederdim. Sohbetinin büyük bölümü tarih
ve şiir üstüne olurdu.
Nihat Ziyalan, Mehmet Bacaksızlar ve
benim, ortak yazdığımız bir şiir vardır. Bir
şiirde üç şair. Bu şiiri yayınlanması için
hiçbir yere gönderemedim. Gizli bir hazine gibi sakladım. “Neden yayınlatmak
istemiyorsun” diye birkaç kez serzenişte
bulunmuştu Mehmet abi. Kendisiyle çok
sık görüştüğümden veda etmek üzere
olduğunu hissediyordum sanki.
Şimdi biraz Mehmet Abi’nin hayat hikayesinden bahsedelim. Mehmet Arif B.
(Mehmet Bacaksızlar) 7 Temmuz 1940
yılında Adana’da doğdu. Lise sırasında
arkadaşlarıyla 18 Dergisi’ni çıkarırken,
şiirlerini Salkım Dergisi’nde de yayımladı.
Ankara Üniversitesi – Dil ve Tarih Fakültesi, klasik arkeoloji bölümünde öğreniminin 2. Yılını sürdürürken, aynı sınıfta okuyan, kendisinden söz açılınca
heyecanlandığı Banu Çelebi Ergun’la

Ata Karazincir

evlenerek, öğrenimini yarıda bırakıp
iş hayatına atıldı. Hayat onu üniversite
eğitiminden alıkoysa da o hiçbir zaman
okuma ve yazmayı bırakmadı.
1963 yılında, abileri Ali ve Ahmet Bacaksızlar’ın; Teknik El Kollektif Şirketi olarak
Adana’da başlattığı motor yenileme atölyesinde çalışmaya başladı. Bu sebeple
şiirlerinde Karşıyaka Sanayi Çarşısı’nın
etkisini sıklıkla görmek mümkündür.
Sanayinin ülkesini ileriye götüreceği
inancıyla, Silsan Silindir ve Motor Elemanları A.Ş. (SİLSAN A.Ş.) adı altında, milli ve yerli motor yedek parçaları
üretimi için 1974 yılında yatırım kararı
aldı. Tarsus yolu üstündeki Silsan A.Ş.
tesislerinde bulunan ve Mehmet Bacaksızlar tarafından dökülen Atatürk büstünün altlığında Ata’mıza ait “SANAYİ
İKTİSADİ İSTİKLALİN BELKEMİĞİDİR”
şiarını yaşamı boyunca hedef almıştır.
Bugün Silsan A.Ş. bir Anadolu şehri olan
Adana’dan dünyanın pek çok gelişmiş
ülkesinde bulanan sanayi kuruluşlarına
üretimini ihraç etmekte ve yüzlerce kişiyi
istihdam etmektedir.
Bacaksızlar, 1990 yılında geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığı sonucunda iş yaşamının ağır yükünü oğullarına devir etmeye başlamıştır.1990’lı yıllardan sonra ilk

gençlik yıllarında olduğu gibi şiir ve edebiyata daha çok yoğunlaşmıştır.
Şiirlerini bir arkeolog titizliğiyle hayat
hikâyesini kazıyarak; gezip gördüğü ülkelerin, okuduğu tarih kitaplarının aromalarını katarak oluşturmuştur.
Mehmet Bacaksızlar torununun adıyla
(Mehmet Arif B.) şiirlerini yazmış, şiirleri
daha çok Sözcükler Dergisi’nde yayımlanmıştır.
21 Nisan 2016 yılında hayatını kaybettikten sonra şair Turgay Fişekçi ardından onu şiirleriyle şöyle anlatacaktı:

MEHMET BACAKSIZLAR İÇİN

“Yeşil limonları sererdim masamın üzerine
Karanlık sabahlarda kendimce güneşim olan
Kokuları yayılır bütün salona
Sarı sıcak ülkelerin toprağı gibi ısınırdı ıssız
adam

Sana kim bir sıcak çorba yapar diye sorardı
Kuşlara verecek bulgurun var mı , kargalara
ceviz
Citroen’in dört freni de disk mi
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Çok yolculuklara çıktım ben onunla
Ela’nın ağaçlarında dolaştım
Toroslarda kekik kokladım,tarhana kardım.
Pomelolar geldi
‘’ Şatoks ‘’ diye kapımı çalıp doğum günlerinde
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Narlar yarıldığında içinden yayılırdı sıcak sesi
Ben böyle döküm ustası görmedim
Her merhabasıyla vahşi dünyanın yaralarına
Merhamet merhemleri dökebilen.”

GEV KÜLTÜR
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KENTSEL DÖNÜŞÜM
.HQWVHO'|QċP
KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNUN
KAYNAĞI: 31.05.2012 tarihli 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu’dur. (Afet
Riskli Yapıların Yenilenmesi ile İlgili Kanun)
Kentsel dönüşümden iskânlı, kat irtifaklı
binalar ile arsa tapulu kaçak binalar, gecekondular da yararlanabilir.
Mevcut kötü binaların, vatandaşın talebi ile kredi desteği, harç ve vergi muaﬁyetleri sağlanarak; depreme dayanıklı,
otoparklı, sosyal ve yeşil alanlara sahip
modern, estetik binalara dönüşmesi
amaçlanmaktadır.
Binanın yeniden inşaatı ve tüm kararlar
için binada 2/3 çoğunluk yeterlidir.
Mülk sahipleri ile kiracılar 18 Ay boyunca aylık 300TL - 650 TL (Geri Ödemesiz)
Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı alabilirler.
Kentsel Dönüşüm kapsamına giren binaların yeniden inşaası sırasında, tüm
42 GEV
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Tamer Gizir

belediye harçları, noter harçları, vergi
muaﬁyetlerinden yararlanılır.

Kentsel dönüşümü kim yapacak?
Paydaşlar kim?
Hak sahipleri (Yapı malikleri ve kiracılar)
Müteahhit ﬁrmalar
TOKİ
Belediyeler(İlçe ve Büyükşehir)

lisans verdiği kuruluşlara risk tespiti yaptırabilir.
Bina riskli çıkarsa, bu binanın güçlendirilmesi yada mutlak suretle yıkılması
söz konusu. Tabi burada bir itiraz süreci
var. İtiraz sürecini özellikle akademisyenlerin yoğunlukta olduğu bir komisyon
tarafından değerlendiriliyor. Bu itiraz süreci sonunda yapı uygun bulunmaz, yapı
riskli olarak tescillenirse, bu bina valilik
tarafından mutlak suretle yıkılır.

Valilik(Çevre ve Şehircilik İl Md,)
Riskli bina tespit yetkisi olan kurumlar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yetki
Lisansı alan; Belediyeler, Üniversiteler
ve Yapı Denetim Firmaları)

Yıkım Sonrası Uygulama
Riskli alanlarda 1/1000 ıslah imar planları yeniden yapılacak ve bu planlara
göre yapılaşma tesis edilecektir.

Vatandaşların Risk Tespiti Yaptırması
6306 sayılı kanunun içinde gönüllülük ilkesi var.. Riskli yapı sürecinde, en az bir
kat malikinin müracaatı ile kendi binasının sağlam olup olmadığını, bakanlığın

Binamız yıkılacak mı nasıl anlayabiliriz?
“Binanız ‘riskli yapı, riskli alan, rezerv
alanı’ grubuna giriyorsa evet yıkılacak.

.HQWVHO'|QċP

Tamer Gizir

Binaların yıktırılması nasıl olacak?
“Riskli yapıların yıktırılması için, bu yapıların kat mâliklerine 30 günden az olmamak üzere süre verilir. Bu süre içinde
bina, kat mâlikleri tarafından yıktırılmadığı takdirde, belediye tarafından yıktırılacağı belirtilir ve tekrar ek süre verilir.
Verilen bu süre içinde de kat mâliklerince yıktırma yoluna gidilmediği takdirde,
bu yapılar tahliye ettirilerek yıktırılacak.”

Yıktırma masraflarını kim karşılayacak?

Binanızın masraﬂarı size ait olmak üzere kat malikleri, Bakanlık tarafından yetkili kurum ve kuruluşlara risk tespit işlemi
yaptırılarak sonuç belediyeye bildirilecek. Bu tespit işlemi için bina maliklerine
bir süre verilecek ve bu süre için de tespiti kat malikleri yapacak.”

Kat malikleri binalarına ‘riskli yapı’
tespiti için başvuru yapmazlar ise ne
olur?
“Binanızın riskli yapı olup olmadığını anlamak için size verilen süre içinde siz bir
başvuru yapmaz iseniz; bu süre içinde
tespit Bakanlık’ça yada Belediye’lerce
yapılacak yada yaptırılacak.”

Binamızın yıkılmasını istemiyoruz itiraz hakkımız var mı?
“Evet itiraz hakkınız var. Yapılan çalışmalarda binanız riskli yapı olarak tespit
edilmişse, kat malikleri bu duruma 15
gün içinde itiraz edebilir. Bu itirazlar; Bakanlıkça, üniversitelerde görevli inşaat,
jeoloji veya jeoﬁzik mühendisliği ile hukuk öğrenimi görmüş öğretim üyeleri
arasından seçilecek üç ve Bakanlık’ta
görevli iki kişiden teşkil edilen teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanacak.”

İtiraz edilmesi durumunda yapılan
masrafları kim karşılayacak?
“İtiraz işlemini takip eden süre içersinde
Bakanlık ve Belediye’nin yaptığı tespit
çalışmalarının tüm masraﬂarı kat malikleri tarafından karşılanacak karşılanamadığı durumda ilgili tapu müdürlüğüne
bildirilecek. Tapu müdürlüğü, binanın
paydaşlarının tapu kaydındaki arsa payları üzerine, masraf tutarında müşterek
ipotek belirtmesinde bulunarak hak sahiplerine de bilgi verecek.”

Binamız riskli yapı olarak tespit edildikten sonra ne olacak?
“Binanız riskli yapı olarak tespit edilmişse, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde
belirtilmek üzere, tespit tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde Bakanlık,
TOKİ veya Belediye tarafından ilgili tapu
müdürlüğüne bildirilecek.”

Binamızın yıkılmasını istemeyen kat
malikleri var bu durumda başvuru yapamayacak mıyız?
“Binanızı ister kendiniz ister yetkili kurum tespit etmiş olsun eğer riskli yapı
olarak değerlendirmişse çoğunluk aranmayacak ve yıkılacak. Dolayısıyla itiraz
eden varsa bile başvuru yapabilirsiniz.”

“Binanızın dönüşümü için eğer müteahhit ile özel bir anlaşma yapıldıysa yıkımı
müteahhit ﬁrma yapabilir. Yıktırma işlemi Bakanlık veya Belediye tarafından
yapılırsa, yıktırmanın masraﬂarı, ilgili
tapu müdürlüğüne bildirilicek. Tapu müdürlüğü, yıkılan binanın paydaşlarının
hakları oranında ipotek koyacak ve bunu
hak sahiplerine bildirecek.”

Yıkım aşamasında müteahhitle anlaşma nasıl sağlanacak?
“Öncelikli olarak malikler ile anlaşma
yoluna gidilecek. Bina sahipleri yıkım
aşamasında müteahhitler ile anlaşma
yapabilecek ve şartları aralarında özel
bir anlaşma ile sağlayabilecek.”

Binamız yeni yapıldı ama riskli alan
içinde kalıyor yine de yıkılacak mı?
“Bu Kanunun uygulanması için belirlenen alanlar; riskli alan, rezerv alanı sınırları içinde olup riskli yapılar dışında kalan diğer yapılar(yeni yapılmış olan bina,
riskli olmayan bina) uygulama bütünlüğü
bakımından birlikte değerlendirileceği
için gerekirse yıkılacak.”
İmar ve yapılaşma sürecinde durdurma yetkisi TOKİ ve Belediye’nin mi
olacak?
“Bakanlık veya uygulamayı yürütmesi
hâlinde TOKİ veya İdare(Belediye), riskli
alanlarda, riskli yapıların bulunduğu taşınmazlarda ve rezerv yapı alanlarında
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bu kanun kapsamındaki proje ve uygulamalar süresince her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini geçici olarak durdurma
yetkisine sahip olacak.”

Elektrik su ve doğalgaz hizmeti verilmeyecek mi?
“Uygulama sırasında, Bakanlık, TOKİ
veya Belediye tarafından talep edilmesi
hâlinde, riskli alanlardaki yapılar ile riskli
yapılara elektrik, su ve doğalgaz hizmetleri verilmeyecek ve verilen hizmetler
ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından durdurulucak.”

Kiracı olanlara yardım edilecek mi?
“Anlaşma ile tahliye edilen yapılarda ki
kiracı veya ayni hak sahibi olanlara da
geçici kira ve konut yardımı yapılabilecek.”

Bina yıkıldıktan sonra nasıl değerlendirilecek?
“Üzerindeki bina yıkıldıktan sonra arsa
hâline gelen taşınmazlarda daha önce
kurulmuş olan kat irtifakı veya kat mülki-

Tamer Gizir

yeti, ilgililerine sorulmadan, tapu müdürlüğünce re’sen terkin edilecek ve önceki
vasfı ile değerlendirilecek. Eğer kat mâlikleri ile yapılan anlaşma var ise şartları
tapu kütüğünde belirtilerek kat mâlikleri
adına payları oranında tescil edilecek.
Bu taşınmazların sicilinde bulunan her
türlü şerh hisseler üzerinde devam edecek. Bu şekilde belirlenen uygulama
alanında cins değişikliği, tevhit ve ifraz
işlemleri Bakanlık, TOKİ veya Belediye
tarafından re’sen yapılır veya yaptırılır.”

yan diğer paydaşlara açık artırma usûlü
ile satılır. Bu şekilde diğer paydaşların
almaması durumunda, bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de Bakanlık’ça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına re’sen tescil
edilir ve yapılan anlaşma çerçevesinde
değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis
edilmiş sayılır veya Bakanlıkça uygun
görülenler TOKİ’ye veya Belediye’ye
devredilir.”

Yıkımdan sonra nasıl anlaşma sağlanacak, çoğunluk aranacak mı?

Üzerindeki bina yıkılmış olan kat malikleri aralarında anlaşma sağlayamazlar ise kamulaştırma yoluna gidilecek mi?

“Yeniden bina yaptırılmasına, payların
satışına, kat karşılığı veya hâsılat paylaşımı ve diğer usûller ile yeniden değerlendirilmesine, sahip oldukları hisseleri
oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilecek.”

Anlaşmaya yanaşmayan malikler ne
olucak?
“Çoğunluk 2/3 ye katılmayanların, bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları,
rayiç değeri tespit ettirilerek bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağla-

“Üzerindeki bina yıkılmış olan arsanın
mâliklerine yapılan tebligatı takip eden
30 gün içinde en az üçte iki çoğunluk
ile anlaşma sağlanamaması hâlinde,
Bakanlık, TOKİ veya Belediye(İdare)
tarafından acele kamulaştırma yoluna
da gidilebilecek. Bu Kanun uyarınca yapılacak olan kamulaştırmalar, ilgili tapu
müdürlüğüne gönderilerek kamulaştırmanın re’sen tapu siciline işlenmesi sağlanacak.”

Anlaşma ile tahliye edilen binalardaki
kat maliklerine yardım yapılacak mı?
“Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan yapıların mâliklerine
ve mâlik olmasalar bile bu yapılarda kiracı olarak en az bir yıldır ikamet ettiği
veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit
edilenlere konut, işyeri, arsa veya dönüşüm projeleri özel hesabından kredi veya konut sertiﬁkası verilebilir.”

Bina sahibi yıkılan binasını kendisi
yapmak isteyebilir mi?
“Konutunu ve işyerini kendi imkânları ile
yapmak veya edinmek isteyenlere de
kredi verilebilecek. Dar gelirli olarak kabul edilenlere verilecek olan konut veya
işyerleri; Bakanlık, TOKİ veya Belediye
tarafından, borçlandırma suretiyle de
verilebilicek.”
44 GEV
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Tamer Gizir

Güçlendirilebilecek binaların güçlendirme maliyetlerini kim karşılayacak?
“Riskli alan ve rezerv yapı alanı dışında
olup da bu Kanunun öngördüğü amaçlar
bakımından güçlendirilebileceği teknik
olarak tespit edilen yapılar için, Bakanlıkça dönüşüm projeleri özel hesabından güçlendirme kredisi verilebilecek.”

Açılan davalarda yürütmeyi durdurma kararı verilmeyecek.
“Yapılan tespitler sonrası, idarî işlemlere karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün
içinde dava açılabilir. Ancak bu davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez.”

Yıkılacak binaların ve alanların yeni
imar çalışmasını kim nasıl yapacak?

oldukları ceza ve disiplin hükümleri uygulanacak.”

“Bakanlık, TOKİ ve Belediye(İdare); daGecekondu sahiplerine yardım yapınışmanlık, yazılım, araştırma, her tür ve
lacak mı?
ölçekte harita, etüt, proje, kadastro, ka“Gecekondunun sahibine, gecekondumulaştırma, mikro bölgeleme, risk yönesuna karşılık gelecek şekilde, borçlantimi ve sakınım plânı çalışmalarını, her
ma suretiyle veya konut verilinceye veya
tür ve ölçekte plân yapımı ve imar uygulaması işlerini ve dönüBinanız hazırlatmış olduğunuz Deprem Risk Rapoşüm uygulamalarını
runun Bakanlıkça onayı ile RİSKLİ ilan edildikten
gerçekleştirecekler.”
sonra Kanuna göre binanız YIKILACAKTIR. Binadaki herkes tapudaki hissesi oranında ARSA HİSYıktırma ve tahliye
SEDARI olurlar.
işlerini engelleyen
kişi ve kamu görevlileri hakkında Cumnakde dönüştürülüp ödeninceye veya
huriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu
konut yapmak üzere arsa tahsis edilip
yapılabilecek mi?
lüzumu halinde kredisi sağlanmak su“Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıkretiyle, konutunu yapıncaya kadar, nakdi
tırma iş ve işlemleri ile değerleme işlemyardım yapılabilecek.”
lerini engelleyenler hakkında, işlenen ﬁil
ve hâlin durumuna göre Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca CumTarafların anlaşamadıkları durumlarhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda mahkemelerde bilirkişi olarak kimda bulunulacak.
ler görev alacak?
Riskli yapıların tespiti, bu yapıların tahliyesi ve yıktırılması iş ve işlemlerine
dair görevlerinin gereklerini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında, tâbi

“Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı meslek odalarının her biri
tarafından, üyelerinin oturdukları yer gözönünde bulundurularak; taşınmaz mal

sahipleri veya kiracılar arasından nüfusa göre, bilirkişi sayılarının en az üçte
biri kadar bilirkişi, her yıl ocak ayının ilk
haftasında seçilerek isim ve adreslerini
belirten listeler valiliklere verilecek.
Taraﬂar, mahkemelere bildirilen listelerde yazılı olanlar ve yukarıdaki fıkrada belirtilen kimseler arasından bilirkişi
seçmekte anlaşamadıkları takdirde;
bilirkişiler, hâkimin kararı ile tayin edilen
gün ve saatte, valilikçe, taraﬂarın huzurunda ve gelmeyenin gıyabında kura yolu ile seçilir.
Valilik, kuranın âdil olarak yapılabilmesi
için gerekli tedbirleri alır. Kuraya ilişkin
itirazlar, davanın görüldüğü mahkemece
karara bağlanır.
Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarının isim ve adreslerini belirten listeler,
her yıl ocak ayı içinde, mahkemelere bildirilmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu’nca valiliklere gönderilir.
Yeterli sayıda değerleme uzmanı bulunan yerlerde, değer tespitleri, bilirkişi
sıfatıyla önce Sermaye Piyasası Kurulu’ndan lisanslı değerleme uzmanlarına,
taşınmaz geliştirme konusunda yüksek
lisans veya doktora yapmış olan uzmanlara veya belediyenin (idare) belirleyeceği uzmanlara yaptırılacak.”
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İşte, Adana’nın Kent Meydanı…

Kent Meydanı

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın “Vizyon Projelerimden” dediği ve
yıllardır hiçbir yerel yönetimin hayal dahi
edemediği Adana Kent Meydanı(Barış
ve Demokrasi Meydanı) için geri sayım
başladı.

Yapılacak meydanda etkinliklerin yapılacağı açık alanın yanı sıra kapalı otopark, kültür ve sanat merkezleri, kadın
yaşam merkezleri, müzeler, öğrenci yurdu, kütüphane, sağlık yaşam merkezi,
restoranlar, sergi salonları, atölyeler, kefeler ve ticari oﬁsler bulunacak.

Adana Kent Meydanı için ilk kazmanın
vurulmasının ardından mimari ve kentsel tasarım yarışması da sonuçlandı.

Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu Adana Barış ve Demokrasi Meydanı
Çevresi Kentsel Tasarım ve Mimari Pro-

48 GEV
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je Yarışması’nı, Yüksek Mimar Hatice
Büşra Al Özdilek’in ekip başlığını yaptığı
proje kazandı. Yaklaşık 40 bin metrekare alan üzerine kurulacak meydan projesinde konser ve etkinliklerin yapılacağı
açık alan, kapalı otopark, kültür ve sanat
merkezleri, kadın yaşam merkezleri,
müzeler, öğrenci yurdu, kütüphane, sağlık yaşam merkezi, restoranlar, sergi salonları, atölyeler, kefeler ve ticari oﬁsler
bulunacak.
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Kent Meydanı
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Projede Özdilek’in yardımcılığını Mimar Turan ALTINTAŞ, Mimar Bihter
ÖZTÜRK, Mimar Ozan ÇELİK, Mimar
Burcu SARAL, Mimar Sargun AYKAÇ ve
Merve SİPER yaptı.

en büyük “Barış ve Demokrasi” meydanı
projesi ile ilgili olarak; “Burası Adana için
çok büyük ve önemli bir proje. Buranın
hem bir ticaret merkezi hem de bir yaşam merkezi olmasını istiyoruz.

projenin hayata geçmesi ile kolları göreve gelir gelmez sıvadı. İlk olarak imar
düzenlemesini bitiren Başkan Karalar,
yasal prosedürü yerine getirdikten sonra
kamulaştırma çalışmalarına başladı.

Projenin danışmanlığını ise Şehir Plancısı Adem ALTINTAŞ, Peyzaj Mimarı
Nursen GÜMÜŞSOY, İnşaat Mühendisi
Noyan ŞENEL, Makine Mühendisi Erdem GÜLAÇ ve Elektrik Mühendisi Hasan ÇELİK üstlendi.

Avrupa’da bütün güzellikler meydanlar
etrafında şekillenmiştir. Bu ilk kazmayı
vurmanın heyecanını yaşıyoruz. Yapacağımız bu meydan ayrıca Türkiye’nin
en büyük ‘Barış ve Demokrasi Meydanı’
olacak biz ilk etabını bu dönem içerisinde bitirmeyi hedeﬂiyoruz” ifadelerine yer
verdi.

Yaklaşık yarıya yakını kamulaştırılan
projede tek bir kuruş dahi borçlanmadan
bu noktaya gelmesi vatandaşlar tarafından takdir ile karşılandı. Zira 30 Mart
2014 Seçimleri’nde göreve gelen Başkan Karalar, Belediye yönetimini yaklaşık 48 milyon lira borç ile devralmıştı.

Adana Kent Meydanı(Barış ve Demokrasi Meydanı) ile ilgili bilgi veren Seyhan
Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yapılacak olan alanın yaşam alanı olacağına
vurgu yaptı. Başkan Karlar, Türkiye’nin

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, seçim döneminde sözünü verdiği ve
yapılmasına imkânsız gözü ile bakılan

Başkan Karalar’ın izlediği mali yönetim
ile kasadaki paranın daha efektif kullanılmasını sağlamış, meydan kamulaştırmasının gideri bu şekilde çözülmüş oldu.
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MEZUNİYET YEMEĞİ
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Mezuniyet Yemeği

G

üney Eğitim Vakfı olarak mezun
bursiyerlerimize sadece eğitimleri

süresince değil hayatlarının devamında
da yanlarında olacağımızı hissettirmek
ve onların en özel anlarından biri olan
mezuniyet sevinçlerini paylaşmak amacıyla bir mezuniyet gecesi düzenlemek
için kolları sıvadık.
9 Ağustos’ta ilk kez düzenlediğimiz mezuniyet gecemizi gerçekleştirdik ve bu
yıl eğitim hayatının şu ana kadarki kısmını başarılarıyla noktalayan mezun
bursiyerlerimizi gecemize davet ettik.
50 GEV
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Her zaman olduğu gibi Yönetim Kurulu’muzun neredeyse tamamı mutluluğumuzu paylaşmak için bizimleydi.

Gecede açılış konuşmasını yapmak amacıyla vakfımızın Kurucu Üyesi Hasan ATICI
ve Başkanımız Şadi ALYENİ mikrofonu aldılar.
Mezunlar adına konuşmayı eski gençlik kolu başkanımız Gizem ORTAÇBAYRAM
yaptı ve tüm mezunlar adına başta Yönetim Kurulu’muza, Kadınlar Kolu’muza, ve bize
bu büyük ailede olma gururunu yaşatan eğitime gönül veren tüm üyelerimize teşekkürlerimizi iletmede aracı oldu.

Yemekler yendi, sohbetler edildi, gelecek planları gündemdeydi. Vakfımızın
taze mezun bursiyerleri günün anlam ve
önemini içeren mezuniyet sertiﬁkalarını
Mezunlar Kolu Başkanı aynı zamanda
Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan MORGÜL, Hasan ATICI, Ali Naci Gökçeli,
Tahsin YILDIRIM, Mustafa TOPRAK,
Şadi ALYENİ, Selda TOPRAK, Hasan
BOĞA, Evren Salih BOĞA, Ata KARAZİNCİR, Taner DİNÇSOY, Yusuf
KARATAŞ, Cahit İNCEFİKİR, Fahrettin BADA, Kadınlar Kolu Başkanı FİLİZ
DEĞİŞMEZ ve Özlem BOĞA’nın ellerinden aldı.
Ayrıca eğitim öğretim hayatını derece ile
bitiren mezunlarımız Emre AVCI, Gizem ORTAÇBAYRAM, Zeynel Abidin
ŞİMŞEKYILMAZ ve Gizem AYVA’ya
başarılarından dolayı Kadın Kolları tarafından hediyeleri takdim edildi.
Tüm mezunlarımızı yürekten kutluyor ve
mezunlar kolumuzun üyesi olarak hepinizi çalışmalarımıza bekliyoruz.
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BAHAR ŞENLİĞİ
%DKDUĉHQOLĊL

Selda Toprak
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JQGU2\]GHQ<|QHWLP.XUXOX.DGÕQODU.ROXSHUVRQHOOHULPL]|ĊUHQFLOHULPL]KHUċH\LQNXVXUVX]ROPDVÕLoLQD\ODU|QFHVLQGHQ
KD]ÕUOÕNODUDEDċODU
Bu yıl şenliğimiz Anneler Günü olan 8
Mayıs Pazar günü Atlıspor Kulübü’nde
çok güzel bir ortamda, güzel bir havada
gerçekleşti. Her detay en ince ayrıntısına kadar düşünüldü.
Belediyelerimiz bir gün öncesinden çadırları kurdular, masa sandalyeleri alana taşıdılar. Hatta alanın temizliğini bile
gerçekleştirdiler. Bizlere sağladıkları
destekler için Seyhan, Çukurova ve Yüreğir belediyelerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Pazar sabah erken saatlerden itibaren
Kadınlar Kolumu’zun melekleri özenle
hazırladıkları yiyecekleri servise hazırladılar.
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Selda Toprak
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Ayrıca aylardır hazırladıkları el ürünleri;
havlular, ahşap tepsiler ve aksesuarlar,
çarşaf, pikeler, taçlar, banyo sepetleri,
maskotlar satışa özenle hazırlandı. Canımız öğrencilerimiz erken saatlerde
alana gelip görev dağılımı yaparak hazırlıklara başladılar.
Çocuklarımız, gözbebeklerimiz bu şenliklerde en çok onların mutluluğu ön
plandadır. Bu sene de çuval yarışı, kaşıkla yumurta taşıma, halat yarışı, basketbol voleybol ve penaltı yarışmaları
öğrencilerimiz ve yönetim kurulu üyelerimizin eşliğinde eğlenceli bir ortamda
gerçekleşti. Küçük yaş gurubu çocuklarımız için sponsor anaokulumuz ve öğretmenleri yüz boyama, resim yarışması
etkinlikleri ile şişme oyun parkımızda
güzel saatler geçirdiler.
Tavla turnuvası misaﬁrlerimizin en çok
ilgi gösterdikleri etkinliklerimizden biri
olmaya her yıl daha çok artan taleplerle devam etti. Çok çekişmeli geçen yarışmanın birincisine özel yapım bir tavla
ödül olarak verildi.
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Selda Toprak
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Öğle saatinde sürprizimiz, Büyükşehir
Belediyesi Bandosu’nun gelmesi ile misaﬁrlerimiz şenliğin en coşkulu dakikalarını hep birlikte yaşadı.
Özellikle marşların büyük- küçük, yaşlı–genç hep beraber büyük coşkuyla
söylenmesi, hep birlikte halay çekilmesi
bir bayram şenliğinin yaşanmasını sağladı. Unutulmayacak güzellikteki bu anlar görülmeye değerdi. Bu güzel anları
bize yaşatan Büyükşehir Belediyesi’ne
teşekkürlerimizi sunarken önümüzdeki
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yıllarda da bu coşkuyu bize yaşatmalarını diliyoruz.
Gün boyunca ortama yayılan mis gibi
kahve, taze demlenmiş çay kokusu, öğle saatlerinden itibaren ilave olan kebap
kokusu misaﬁrlerimizin yoğun taleplerine cevap vermek için yarıştılar. Hanımlarımızın yaptığı birbirinden lezzetli yiyecekler ise misaﬁrlerimizin yoğun ilgisi ile
kısa sürede tükendi.
Aylarca büyük bir özenle hazırlanan el

emeği göz nuru ürünler de anneler günü
dolayısıyla çok kısa sürede satıldı. Bizler de yaptığımız çalışmaların karşılığını
almaktan son derece memnun kaldık.
Gün boyu devam eden etkinliklerimiz,
şenliğimize katılan birbirinden yetenekli gençlerden oluşan müzik gurubunun
şarkıları ile daha da renklendi. Müziğin
güzel ritmine misaﬁrlerimiz dansları ile
eşlik ederken annelerimiz bu özel günde
böyle büyük bir ailede kutlama yapmanın ayrıcalığını yaşadılar.

Günün görülmeye değer en güzel anı,
yarışmalarda birincilik kazanan tüm çocuklarımızın madalyalar verilirken gözlerindeki mutluluk ve sevinç idi. Çekilen
fotoğraﬂarla bu güzel kareleri her zaman
hatırlayacağımız anılar arasına koymayı
başarmış olduk.
Aylar süren tatlı koşturmaca ve telaş, yapılan hazırlıklar, büyük ailemizin en büyük buluşmasının kusursuz olması, herkesin hoş bir anı ile hatırlaması ama en
önemlisi öğrencilerimizle aramızda kur-

duğumuz manevi bağın giderek artması… İşte en büyük mutluluk budur bizce.
Gönüllü onlarca kişi, gençlerimizin geleceği için bir tuğla daha koymanın, onlara
destek olmanın huzurunu yaşadı... Biz
de yaklaşık iki bin kişinin katıldığı şenliğimizi başarılı bir şekilde tamamlamış
olmanın huzur ve mutluluğunu yaşadık.
Şenliğimize katılan tüm misaﬁrlerimize,
sponsor olarak katılan tüm kurumlara,
gün boyunca bizlere yardımcı olan belediyelerimize, canı gönülden destekleri

ve yardımlarıyla bizi yalnız bırakmayan
öğrencilerimize, yaklaşık bir yıldır zaman zaman ailelerini, işlerini ihmal etme pahasına, maddi manevi emeklerini
esirgemeyen kadınlar kolunun kanatsız
meleklerine ve olmazsa olmaz personellerimize ve yönetim kurulunun birbirinden çalışkan üyelerine sonsuz teşekkürler...
Ne diyelim, darısı her seneye, daha güzel şenliklerde buluşmak üzere…

GEV KÜLTÜR

65

ORHAN ŞEN
-BEYİN SİNİR VE OMURİLİK CERRAHİSİ UZMANI5|SRUWDM

Orhan Şen kimdir, kendinizden bahsedermisiniz?
Orhan Şen, 1969 Adana doğumlu, Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı,
Türkiye’de Tıp Mühendisliği Bölümü’nün
kurucu başkanı, EFIAP ünvanlı Uluslararası Fotoğraf Sanatçısı, Hürriyet Gazetesi Çukurova Bölge Eki’nde, “Fotoğraﬂarın Dili’’ köşesinin yazarı, bir baba
ve insan olma sürecinde evrimini devam
ettirmeye çalışan birey…
Prof. unvanınızla birlikte 44 tane
uluslararası 19 ulusal bilimsel makaleniz; 17 uluslararası 58 ulusal kongre sunumunuz var. Ayrıca fotoğraf
alanında da birçok başarınız var ve
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Müyesser Mumcuoğlu

daha sayamadığımız birçok başarı…
Bu kadar başarılı bir insan olmanızda
neler etkili oldu?

ları yaparken gerçek dostlukları ve insan
ilişkilerindeki güzellikleri de unutmamak
gerekir.

Zamanı iyi yönetebilmem ve önceliklerimi iyi belirleyebilmem başarılı bir insan
olmamda en temel faktörler olup hedeﬁmi belirleyip projemi hazırladıktan sonra
doğru planlamayla süreci yönetmem de
başarıma katkı sağlamaktadır.

“Minnet ifadesi insanlarda çok nadir
görülen bir şeydir, özellikle de minnet
duygusu büyük olanlar duygularını
açığa vuracak ifadeye bulamazlar;
şaşkın şaşkın susarlar, utanırlar...”
diyor Stefan Zweig. Bir doktor olarak
size minnettar olan birçok insan var.
Bu size ne hissettiriyor?

Başaran farklı sektördeki insanların
otobiyograﬁlerini okumam ve bunlardan dersler çıkartmam, yaşama dair
farklı kitaplar okuyup sinema ﬁlmlerini
izlemem de başarıya giden yolda yaşadıklarımı yorumlamamda ve en az hata
yapmamda katkı sağlamıştır. Bütün bun-

Minnettar olan birçok insan bu duyguyu
bana hissettirerek görev bilincimi, sorumluluklarımı, insan olmanın erdemlerini, kendime ve karşımdakine saygının
önemini hatırlatıyor.

5|SRUWDM

Müyesser Mumcuoğlu

Birbirimize saygı duymayı, sevmeyi,
hoşgörüyü unuttuğumuz için toplumun
her kesiminde olduğu gibi sağlık çalışanları ile hastalar, hasta yakınları arasında
şiddete tanık oluyoruz.
Birbirimize güven verip birbirimize inanmalıyız. Bu söylediklerimizin önemini
çocuk yaşlardan itibaren anlatıp uygulayabilirsek şiddeti önleyebiliriz.
Doktor kimliğinizin dışında fotoğrafçı
kimliğiniz de var. Biraz fotoğraf sanatçılığınızdan bahsetseniz.
Bakmakla görmek arasındaki farkı fotoğraf çekmeye başladıktan sonra daha
iyi anlayıp yorumlayabildim. Fotoğraf
çekmeye başladıktan sonra her gün
baktığım ama göremediğim şeylerin varlığını anlamaya başladım. Zamanla bu
farkı anlamam iş hayatıma ve günlük hayatımdaki her şeye yansımaya başladı.

%DNPDNODJ|UPHNDUDVÕQGDNLIDUNÕIRWRĊUDIoHNPH\HEDċODGÕNWDQVRQUDGDKDL\LDQOD\ÕS\RUXPOD\DELOGLP
Mesleğiniz toplumsal anlamda çok
önemli olmasının yanında çok da
stresli ve birçok zorluğu olan bir meslek. Bu stres ve zorluklar ile nasıl baş
ediyorsunuz?
İşe ayırdığım zamanın sonunda bir sonraki güne veya bir başka olaya daha
rahat odaklanabilmek ve başarılı olabilmek adına beni olumsuz etkileyecek
olaylardan uzak duruyorum, aynada
kendimle yüzleşip neyin bana huzur verdiğini bulup ona uygun yaşamaya çalışıyorum, fotoğraf çekerek, müzik dinleyip
kitap okuyarak dinleniyorum.
Son yıllarda tıp eğitimine yönelik
yapılan eleştirilerde, tıp eğitiminde
tedavi edici tıp yanında önleyici tıp
eğitiminin de verilmesi gerektiği, hatta bunun tedavi kadar önemli olduğu
tartışmasını duyuyoruz. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nedir?
Önleyici tıp eğitimi benim de önceliğim.
Tedavi edici tıp hem hasta hem de ülke

ekonomisi için ciddi sorunlar yaratırken
önleyici tıp eğitimi ile hem hastalıkları
önlemiş oluruz hem de ülke ekonomisine katkı sağlarız.

“Deneyim insanın başına gelen şey
değil, başa gelen ile ne yaptığıdır.”
diyor Huxley, gençlere yol göstermek
adına bir deneyiminizi bizlerle paylaşır mısınız ve gençlere tavsiyeleriniz
nelerdir?

10 günlük bir bebeğe, Hidrosefali yani
beyinde su toplanması tanısıyla farklı
şehirlerde, farklı üniversitelerde sadece Beyin MRG raporunda “HidrosefaHangi meslek dalında olursa olsun soli” yazıyor diye herkes tarafından acil
runları sorun çıkmadan giderebilenler
ameliyat önerilmişken
deneyimlerim sayesinde nörolojik muayenesi normal olduğu için
Yaptığım çalışmaların sonunda da Dünya Fotoğraf
ameliyata gerek yok
diyen tek kişiydim.
Federasyonu tarafından EFIAP ünvanlı fotoğraf saBenim önerim üzerine
ameliyat edilmeyen bu
çocuk bugün 8 yaşında
ve okul birincisi. Sadece radyolojik görüntüyü değil, birbirini destekleyen nörolojik
muayene bulgularına, yakınmalara ve
radyolojik görüntülere sahip olanların
ameliyat edilmesi gerekir kavramını tüm
gençlere anlatarak insan hayatına mal
olabilecek hataları engellemeye çalışıyorum.

natçısı olarak emeğimin karşılığını aldım.

sorunları çıktıktan sonra gidermeye çalışanlara göre daha fazla itibar görmeliler.
Haberleri takip ettiğimizde doktora,
sağlık çalışanlarına yönelik şiddet
haberleri ile çok fazla karşılaşıyoruz.
Bu durumun nedeni nedir, nasıl önlenebilir?
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BİR BAŞKA ADI ÇOCUKLUĞUMUN
(GHEL\DW

Cahit İnceﬁkir

Çocukluğumun o kış akşamlarını çağrıştıran
Bir kilim motifi canlanıyor bakışlarımda
Birde evimizin toprak damından sızan yağmur damlası
Bakır “leğencelere”, saatin yelkovanıyla at başı
“Şıp, şıp, şıp, şıp, şıp” diye düşünmekte olan…

D

üştü, düşecek kurumuş sapıyla sallanan, tek bir yaprağı kalmış olmalı
o kavak ağacın. Öteki yapraklarının çoktan çamura karışıp, yitip gittiğini biliyordum…
O sıkıntılı kış akşamlarında, hayvanların daha yoğun duyumsadığı tuhaf bir
sessizlik yaşanırdı! En çok da kuşlar
gizlice sığınıyordu sanki kuytulara. Telaşlı bir kaçışı anlatıyordu, ıslanmış kanatçıkları. Bir daldan havalanarak bir duvara, oradan da başka bir ağaca konup
sonra yeniden uçuşuyorlardı. Onlar ki
evimizin suskunluğunu azaltan bir canlılık kaynağıydılar.
70 GEV
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İşte o saatlerde herkesin ev kapısı kapalı, perdesi çekili ve düşük, ölgün ışıklı
lambaları açılmış olurdu. İnsanın genzini yakan kömürün ağır bastığı odun ve
talaş kokusuyla karışık o duman, bütün
sokağı kül rengine boyardı. Soba boruları ve mangallardan tütüp çıkan sert rüzgarlarla savrularak her bir yana bulaşırdı. Her şeye ilişip sinmiş o koku; şu anda
bile burnumda, soluğumda yaşıyor.
Evlerin yaşlı insanları, başlarına önlerine eğik, hiç kıpırdamadan öylece oturup
dururlardı. Zaman zaman kısılan gözleriyle bakınırlar, anlaşılması güç mırıldanışlar dışında hiç konuşmazlardı. Neden

böyle davranırlardı, bir türlü anlayamazdım!. Oysa doğada yaşamanın hiç tükenmeyen o dinç sesi sürüp gidiyordu.
Vurgusuz ikindilerdi akşamüstlerine ilerleyen; sessiz, beklentisiz, belirsiz!
Sonra akşamın gittikçe koyulaşan karanlığıyla son bulurdu bu karamsar hava. Evlerden birinde yayılan tarhana
çorbasının ve başka yağlı yemeklerin o
buğulu kokusu kaplardı ortalığı. Kadınların mutfaktaki koşuşturması, acıkan
karınların sabırız beklentisi, tandır ekmeklerinin ıslatılıp bezlere sarılması ve
yavaş yavaş kurulmaya başlanan o yer
sofralarının kalabalık sevinciyle uza-

(GHEL\DW

Cahit İnceﬁkir

yalnız karanlıktaki bir elektrik direğiydi,
çocukluğun öteki adı… Sıkıntı dolu, tekdüze bir yaşantıdan kurtulabilmek için;
camı, çerçeveyi kırıp o pencereden kaçıp gitmekti istediğim. Çamurlu sokaklarda yalınayak koşup bağırmaktı çocukluğun ikinci adı.
O elektrik direğince yalnız ve umarsız
kalmamak, sığ karaltılarda boğuluşlara
karşı durmaktı çocukluğun anılardaki
adı… Hiç konuşmaksızın ama suskun
ve iri gözleriyle, bu hayatı süzüp düşünmekti çocukluğun bir başka adı. Bir başka adı çocukluğun…
\ÕOÕQGD\D]ÕODQ³%LU%DċND$GÕ
dRFXNOXĊXPXQ´ &DKLW ĈQFHILNLU¶LQ
³d|O Ĉ]OHUL´ DGOÕ GHQHPH YH KLND\H
NLWDEÕQGD\D\ÕQODQPÕċWÕU

nan kaşıklar, koparılan ekmekler, dolup
ve boşalan tabak ve bardakların görüntüsündeki o doyma çabası… Umudun
ve mutluluğun, çocukluğumdaki tanımı
belki de bu olmalıydı! Şapırdatılan ağızlardaki coşku, açlıktan tokluğa ulaşmanın gülüşleriyle bütünleşirdi.
Sözünü ettiğim o öğle sonrası saatlerinin
durgunluğu, böyle bir yemek eylemiyle
son bulurdu. Bu anlarda artık; yağmurun sesi anlaşılmaz olur, sobanın sıcaklığı ya da yanmayışının üzerinde durulmaz, dışarıda bağırıp çağıran sarhoş
adamların çamurlu sularda yalpalayan
ayak sesleri de duyulmazdı.
Büyük bir hızla tüketilmiş bu akşam yemeklerinden sonraki bu görüntü de aktarılmaya değer. Karnı doyan insanların
önceki dinamikliği yerini; bir durgunluğa,
gevşeyip yığılmaya, usulca yan yatışlara
bırakırdı.

bardak ve öteki artıklar; kadınların bitmek bilmez bulaşık yıkama çilesi… Bir
yandan ağır ağır kaynamaya başlayan
suyun sızdırdığı buharsa; demlenecek
çayın habercisiydi ki bu da canlanmış
için, ikinci bir umut demekti.
Açlığın giderilmesiyle fısıltılı bir biçimde başlayan komşular, yenilenler sindirildikçe ivmesini artırırdı. Yeni bir keyif
zamanının uyuşukluğu sarardı bedenleri. Ayaklar üşümesin diye dize kadar
battaniye örtülürdü. Sobaya odun atılır,
demlenen çay üzerine bırakılırdı. Yağmurun sesi dinlenebilirdi bu saatlerde.
Sigaralar yakılıp zevkle tüttürülürken
bol şekerli çaylar büyük bir sesle karıştırılıp yudumlanırdı. Erkence yataklara
üşüşüp uyumalar öncesindeki son küçük sevinçler.

Yine kimsenin kimseye anlatacağı bir
öyküsü, anısı olmazdı. Yine koyu bir
suskunluğa bürünürdü evlerin oturma
odaları. Söz de, sözün de anlamı ve gereği yoktu. Yine biterdi her şey, yine sessizlik. Yine o değişmez gururlu, ağırbaşlı
tablonun kişileriydi onlar.

Ah o konuşmalar! Herkesin birbirini onayladığı,
çelişkisiz, yorumsuz, karşı
çıkılmaz, ruhsuz, içtenliksiz sözde tartışmalar! Herkesin her söylediğini kabul
ettiği sözler yığını! Zamanı
tüketişler miydi, o çocuk
aklımla hiç anlayamadığım?

Yemeğin bitişinin ardından toplanan yer
sofrası; mutfağa taşınan tabak, kaşık,

Perdenin o küçücük aralığından görebildiğim, yapa-

Biliyordum ki gece, o unutulan çocukların umurunda bile değildi! Peki gecenin
umurunda mıydı o çocuklar? Ürkek, küçük yüreklerde ıssız bir ıslıktı gece! Evet
geceydi uyumaya zorlanılmışlığın o korkutulmuş gömüsü! Gece kolera, gece
fırtına, gece gökgürültüsü, gece şimşek!
Gece yalandan kapanan bir çift göz,
gece uykusuzluk, gece bin sıkıntı değil
miydi?
Gece dalınıp gidilebilirse görülecek bir
karabasan, bağırınca kimsenin duyamayacağı bir çığlıktı gece! Gece anne
yatağına sığınışlar, babaların hiç hoşnut olmadığı! Gece anne sıcaklığı gece
başını onun göğüsleri arasında yaslayıp
uyumanın sevinci… Gece sevgiyi arayışlar… Gece hep karanlıktan uzakta.
Daha ne çok şey gece… Gecenin adı
özlem…
Gece, sızan yağmur damlaları… Bakır
‘leğençelere’, saatin yelkovanıyla at başı… “Şıp, şıp, şıp, şıp,şıp!” diye düşünmekte olan.

1966’da Adana’da doğdu.
Uzun bir süre çeşitli tiyatro
gruplarında oyuncu olarak
yer aldı. Şu anda Adana
Seyhan Ziraat Odası’nda
Yönetim Kurulu üyesi ve
ziraatla
uğraşmaktadır.
Şiiri, doğayı, müziği, fotoğrafı, kitap okumayı ve
yazmayı seviyor.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Ĉċ*YHQOLĊL

Dr. Taner Dinçsoy

'
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Bu aşamada yapılan çalışmalar sonucunda işyerlerinde çalışma düzenini ve
koşullarını kapsayan birtakım kurallar ve
kanunlar yürürlüğe konmuştur.
Ancak geçen zaman içinde bu düzenlemelerin yetersiz olduğu görülmüş ve
soruna daha değişik açılardan yaklaşılması gerekliliği baş göstermiştir.
Bunun üzerine yapılan çalışmalar ve
araştırmalar sonucunda “İşçi Sağlığı ve
İş Güvenliği” kavramı doğmuş, konuya
bilimsel olarak yaklaşılmaya başlanmıştır.
İş sağlığı ve güvenliği; işin yapılması sırasında iş yerindeki ﬁziki çevre şartları
sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan
kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenen
bilim dalıdır.
Bir kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici işçilerin, alt yüklenici çalı72 GEV
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şanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin
ve işyerindeki herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörleri
ve koşulları inceleyen bilim dalı olarak
tanımlanmaktadır.

2. Genel anlamda, hem çalışanları korumayı (İş Güvenliği), hem de bütün işletmenin ve üretimin güvenliğini, yani etraftakilerin ve çevrenin korunmasını esas
alan tedbirlerin bütünüdür.

1. İşyerlerinde işin yürütülmesi ile ilgili
olarak oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak ve
daha insanî bir iş ortamı meydana getirmek için yapılan metotlu çalışmalar.

3. İşyerinde çalışan işçilerin sağlığını ve
iş güvenliğini sağlamayı, bir başka ifadeyle, işyerinde doğabilecek, iş kazası
ve meslek hastalıkları gibi her türlü riske

karşı gerekli tedbirleri almayı, bu husustaki şartları yerine getirmeyi, bu hedeﬂeri yerine getirmeye yardımcı olabilecek
araç-gereçlerin eksiksiz bulundurulmasını öngören, genelde bunların uygulanmasından işverenin sorumlu tutulduğu
ve/fakat işçilerin de, öngörülen tedbirlerle ilgi olarak usul ve şartlara uymalarını
isteyen bir kavramdır.

iş göremez duruma gelen işçilerin gelir
yaratma kapasitesi sınırlanacak, rehabilitasyon sonrası ise ancak düşük ücretli
bir işte çalışabileceklerdir.
Büyük çoğunluğunun ücret gelirinden
başkaca geliri bulunmayan işçiler ve
bakmakla yükümlü oldukları aileleri,
ekonomik sıkıntıya girecek, işçiler belki
de eski sağlığına bir daha kavuşamaya-

İş kazaları ve meslek hastalıklarından doğrudan ve
en çok etkilenenler
Ortak Sağlık Güvelik Birimleri, firmalar tarafından
işçilerdir. Çoğu kez
yapılması gereken iş sağlığı ve güvenliği çalışmayaralanmalara ve
hatta ölümlere yol
larını tek bir çatı altında sağlamaktadır.
açabilen iş kazaları
ve meslek hastalıkları ile karşılaşan
işçiler, iş güçlerinin
cak olmanın moral çöküntüsünü ömür
tümünü ya da bir bölümünü, sürekli veya
boyu taşıyacaklardır.
belirli bir süre kaybedeceklerdir.
İşçilerin geçici ya da sürekli olarak iş
göremez duruma düşmeleri de üretim
süreci sonunda kazanacakları gelirden
yoksun kalmalarına neden olacaktır.
Böyle bir durumla karşılaşan işçiler, geçici ya da sürekli iş göremezliği karşılığı
bir ödenek alacaklardır. Sürekli olarak

Kazaların ölümle sonuçlanması ise işçinin ve ailesinin karşılaşabileceği en
büyük tehlikedir. Bu nedenle iş güvenliği
önlemleri işçi ve ailesinin kazalar yüzünden doğabilecek ekonomik sıkıntılarını
engellemektedir.
Güvenlik önlemleri alınmış bir işyeri or-

tamında çalışmak ayrıca her şeyden
önce işçinin moral yönünden güvenli ve
sağlıklı olmasını getirecek, böylelikle
üretim sürecine uyum sağlayarak işgücünün verimli bir şekilde çalışması, psikolojik ve ruhsal yönden sağlıklı ve tatmin edici olacaktır.
İnsan sağlığını etkilediği ve hayati tehlikesi olduğu için iş sağlığı ve güvenliği
hizmeti alanlarında uzman kurumlarca
yapılmaktadır.
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği hizmeti
kanununa bağlı olarak tüm işyerleri işçi
sayısına ve işyerinde yapılan faaliyetin
tehlike durumuna göre iş sağlığı ve güvenliği hizmetini sertiﬁkalı osgb ﬁrmalarından alma zorunluluğu vardır.
Ortak Sağlık Güvelik Birimleri, ﬁrmalar
tarafından yapılması gereken iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını tek bir çatı
altında sağlamaktadır. Firmalar, Ortak
Sağlık Güvelik Birimi olarak adlandırılan
danışman ﬁrmalardan bu konuda gereken desteği alabilirler.
Bu da işyeri ve işletmelerin yükünü ciddi
oranda haﬁﬂetecektir. İşlerin; Ortak Sağlık Güvelik Birimi adı altında yürütülmesi, kontrol ve analizin daha sağlıklı yapılabilmesi açısından önemlidir.
GEV KÜLTÜR
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Tavan Arası

2

1

1-) 11 Mart 1995 Güney Eğitim
Vakfı’nın Sergi Evi Açılış Fotoğraﬂarı. Soldan sağa; Özcan
Tanrıseven, Tahsin Yıldırım,
Ali Naci Gökçeli, Enver Nuri
Dinçer, Hatice Çalışkan, Hasan Atıcı.

2-) Hasan Atıcı ve dönemin
Vali Muavini Süleyman Sözügeçer, kurdele kesimi gerçekleştiriyor.
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Tavan Arası

3

4

5

3-) Emin Şevkin’in Eşi ve Senem Gökçeli.

4-) Soldan Sağa; Leyla Atıcı,
Senem Elgalp, Sevim Foto ve
kızı.

5-) Hasan Atıcı ve TRT Muhabiri, sergi evi ile ilgili röportaj
gerçekleştiriyorlar.
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Tavan Arası

6
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Tavan Arası

7
KURULUŞ SAFHASINDA
ÖNEMLİ TARİHLER
1993/OCAK - Hasan Atıcı ile Ali Naci
Gökçeli’nin vakıf hakkında görüşmesi.
1993/MART - Hasan Atıcı Ve Ali Naci
Gökçeli’nin Tahsin Yıldırım ile tanışması
ve görüşmeleri.
1993/NİSAN - Müteşebbis Heyetin teşkili.
1993/MAYIS - Müteşebbis Heyetin, Vakıf kurma çalışmalarının devam ettiğini
bildirmesi ve Kurban Bayramını kutlama
tebriği.
1993/12 AĞUSTOS - Müteşebbis Heyetin Kurucu Üyeliğe Davet Mektubu.
1994/13 HAZİRAN - Vakıf Senedinin
noterlikçe düzenlenmesi.
1994/ 17 HAZİRAN - Vakıf Senedinin
kabulü ve kuruluşun tescili için mahkemeye başvurma.
1994/ 19 TEMMUZ - Mahkemenin Vakfı
Tescil Kararı.
1994/ 25 EYLÜL - Mahkeme tescil kararının Resmi Gazetede yayınlanması ve
Güney Eğitim Vakfı’nın tüzel kişilik kazanması. (VAKFIN KURULUŞ TARİHİ)

8
6-) 94 tarihli Kamu bilgilendirme belgesi.

7-) 93 yılına ait, Kurucu Üyeliğe Davet Mektubu.

8-) 93 yılna ait Bayram Tebrik
ve Vakıf Bilgilendirme kartı.
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Tavan Arası

9

10

9-) 15 Nisan 1995 tarihinde
düzenlenen 1. Kuruluş Gecesi. Hasan Atıcı, Ali Naci Gökçeli ve Eşleri.

10-) 12 Aralık 1995 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısından görüntü.
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Tavan Arası

11

12

13

11-) 6 Nisan 1996 tarihinde 1.
Bahar Gecesi’ne davet edilen
Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı Ali Şenozan.

12-) Dönemin Vakıﬂar Bölge
Müdürü Erdoğan Hatunkız ve
Kemal Sığırcıklıoğlu.

13-) Yönetim Kurulu Üyeleri ve
Sayın Ali Şenozan

14-) Gece’ye katılan Konuklardan bir fotoğraf.

14
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Tavan Arası
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Tavan Arası

15-) 16 Kasım 1996 tarihinde
Seyhan Oteli’nde, Kadınlar
Kolu Tanışma Yemeği’ne katılan konuklar.
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Tavan Arası

16

16-) 14 Mart 1997 tarihinde
düzenlenen Gençlik Sorunları
Formu
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Tavan Arası

17
18

17-) 20 Mart 1997 tarihinde
düzenlenen Cennet Cehennem Gezisi

18-) 4 Mayıs 1997’de düzenlenen Karataş Gezisi.

19-) 4 Temmuz 1998’de Tahsin Yıldırım’ın bahçesinde düzenlenen kebap partisi.

19
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Dyt. Tilbe AKIN
Dyt. Sıla ARTURAL
Dyt. Kerime Nur İŞBİLİR
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Hazır probiyotik mi yoksa buzdolabındaki kefir mi?

Hiçbir besin tek başına mucizeler yaratamaz. Günümüz dünyasında önemi
yeni anlaşılan yiyecekler olsa da bu besinlerin doğru beslenme şekli ile birlikte
tüketilmesi gerekmektedir.
Peki ulaşılması zor olan “mucize” besinler yerine gerçek mucize buzdolabımızda bizi bekliyorsa?
Besinlerin bir çoğunun alternatiﬂeri bulunmaktadır. Her kesimin ulaşabileceği
bu alternatiﬂeri bilmek doğru beslenmenin temelini oluşturmaktadır.
İçeriğini bilmediğimiz popüler ürünleri tanımaya ve var olan alternatiflerini öğrenmeye var mısınız?
Goji berry ile zayıflamak mümkün
mü?
Diyetsiz zayıﬂama ürünü olarak sunulan Goji Berry, Kurt Üzümü olarak da
bilinmektedir. Son zamanlarda iyice popülerleşen bu besin için özel diyet şekli
bile türetilmiştir. Hafıza, kan şekeri, göz
sağlığına yararlı etkileri gözlenmiş olsa

*RML%HUU\

Sindirim sistemimizin dostu olan probiyotikler bağırsak ﬂorasının korunmasında büyük öneme sahiptir. Probiyotik
yoğurtlar ile bir pazar elde edilmesi bu
yoğurtların güvenilirliğinin sorgulanmasına yol açmıştır.

da vücut kütle indeksi ya da zayıﬂama
üzerine etkileri anlamlı bulunmamıştır.
Yararlı özellikleri ile ilgili yapılan bir çalışmada altın çilek ve mutfağımızda uzun
yıllardır kullandığımız kuru üzüm ile karşılaştırıldığında aynı etkilere farklı sürelerde ulaştığı saptanmıştır. Yani düzenli
kullanımla çok daha kolay ulaştığımız
kuru üzüm de benzer etkiler gösterebilir.
Ayrıca bazı ilaçların kullanımında (coumadin vb.) dikkat edilmesi gerektiğini
gösteren çalışmalar bu besinin herkese
önerilemeyeceğini göstermektedir.
Goji Berry’den önce kuru üzüm yiyorduk!

.HILU
Hazır probiyotik yoğurtlar ya da tabletler
kolay ulaşılabilir görünse de düzenli kullanımda sorunlar yaşanabildiği gözlemlenmiştir. İçeriğindeki doğal probiyotikler
ile çok daha cazip görünen keﬁr sayesinde sağlıklı bir bağırsak ﬂorasına sahip
olmak mümkündür.
GEV KÜLTÜR
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Evde yapılmış bir keﬁrin kişisel farklılıklar dışında bilinen bir zararının görülmemesi güvenilirliğini arttırmaktadır.
Eczanelere gerek yok, probiyotikler
buzdolabında!
“Chia tohumu” yeni bir süper yiyecek
mi?
Chia tohumu tarihi Aztek ve Maya gibi büyük uygarlıkların toprağı işlediği
dönemlere dayamaktadır. Maya dilinde “güç” anlamına gelen chia kelimesi, uzun mesafe koşan koşucuların ve
savaşçıların tükettiği bir besin olan bu
tohuma adını vermiştir. İçeriğinin zenginliği sebebiyle dönemin sporcuları
tarafından tercih edilen bir bitkisel protein kaynağıdır. Yetiştiriciliği Meksika’da
başlayan bu yiyecek günümüzde süper
yiyecekler arasında yerini almıştır.

Diyet

masının yanı sıra B6 vitamini açısından
chia tohumundan daha zengin bir içeriğe
sahiptir. İyi bir antioksidan ve lif kaynağıdır. Kan şekerini düzenler, kalp sağlığı
üzerinde olumlu etkileri vardır. Ayrıca
kadınlarda doğurganlığı arttır ve menopoz semptomlarında iyileşmeler sağlar.

prostat kanserlerinin tekrar oluşmasını
engeller. Beyin hasarını önler ve Alzheimer gibi hastalıklara karşı koruyucudur.

Her iki besin çeşidi de doğru miktarlarda
tüketildiğinde yarar sağlayacaktır. Porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gerekmektedir.
“Diyete başlayacağım ama brokoli
yemek istemiyorum” diyenler bakın
dolabımızda brokoliye alternatif neler
var?

,VSDQDN

Pırasa, karnabahar da brokoli ile eş değer içeriklere sahiptir.

Brokoli uzun zamandır biz diyetisyenler ile siz danışanlar arasında bir diyet
mecburiyeti gibi konuşuluyor. Bu tabuları
kaldırmak bizim elimizde, biraz brokoli
neden kıymetli ona bakalım.
Brokoli A, C ve K vitaminleri, Folik Asit
açısından zengin olmakla birlikte demir,
Potasyum, Selenyum, Kalsiyum gibi mineraller içermesi ile faydalı bir sebzedir.
İyi bir lif kaynağıdır ve antioksidan özelliği ile kanser koruyucu etkisi vardır.

Ancak böbrek, troid bezi hastalıklarına
sahip olan bireylerde veya herhangi bir
sebeple kan sulandırıcı kullanan hastalarda bu besinlerin tüketimi olumsuz
etkiler doğurabilmektedir. Sizin için en
doğru porsiyon miktarını diyetisyeniniz
ile belirlemeyi unutmayın.

&KLD

Faydaları neler?
Chia tohumu yüksek antioksidan kapasitesi ile kansere karşı koruyucu ve
yaşlanma karşıtı etki gösterir. Bir porsiyonunda (28gr) çok yüksek oranda lif
(11gr) bulunur. Bu sayede bağırsak sağlığında belirleyici rol oynadığı bilinmektedir. Kalsiyum, Demir, Magnezyum, A
ve C vitaminlerinden oldukça zengindir.
Yüksek protein oranı ve omega-3 bakımından zengin bir yağ örüntüsüne sahip
olması gibi özelliklerinin olması bu besini süper besinlerin arasında görmemizi
sağlıyor.
Peki, chia tohumuna ulaşamıyorsak?
Uzun zamandır varlığından haberdar
olduğumuz Keten Tohumu, Chia Tohumu yerine kullanılabilecek nitelikte bir
besindir. İçerik olarak incelendiğinde
benzer protein ve lif içeriğine sahip ol86 GEV

KÜLTÜR

.DUQDEDKDU
Mutfağımızın yeni misafiri Kinoa’yı
tanıyor muyuz?
%URNROL

Her ne kadar görünüm olarak tahıllara
benziyor olsa da buğdaygillerden değildir , aile olarak ıspanak ve pancar gibi

Alternatifleri ne olabilir?
Ispanak vitamin mineral içeriği ve lif miktarı karşılaştırıldığında brokoli yerine
tercih edebileceğimiz sebzeler arasındadır. Ayrıca demir yönünden brokoliden oldukça zengindir. Ulaşılabilirliği
daha kolaydır. Alışılmış bir lezzete sahip
olduğu için tercih edilebilir.

bitkilere daha yakındır. Yani özünde sebzedir.
Tahıllara oranla besin değeri daha yüksektir. Kinoa pirinç ile aynı şekilde pişilir
ve oldukça farklı tariﬂer oluşturulabilir.
Kinoa yaprakları, salatalarda kullanılabilir.Fakat ülkemizde yaygın olarak yetiştirilmediği için taze tükenmek mümkün

Lahana brokoli ile aynı familyadandır.
Yüksek Folat (Folik Asit) ve antioksidan kapasitesi bulunur. Kolon, meme ve

değildir.

Günümüzde Kinoa neden bu kadar
popüler?

ki kökenli Kinoaya, kendisi gibi protein
içeriği yüksek bir rakip yok ama bizim
mutfağımızda oldukça sevilen tahıl grubundan bulgur ise kinoaya en uygun alternatif gıda. Hem damak tadımıza hem
bütçemize uygun bu besin çok güzel bir
seçenek.

.LQRD
Kinoa kullanımı m.ö kadar dayanmaktadır, yalnız bu bitkiye topraklarımız
yabancıdır. Dünya üzerinde olası bir
kıtlık yaşanması durumunda gübre ve
su problemi olmadan, her türlü toprağa
uyum sağlayabilen kinoa yüksek protein
içeriğiyle, eşsiz bir alternatif olacağı düşünülmektedir. Düşük kalorisi ve kolestrol içeriği ile dünya üzerinde diyet gözdesi haline gelmiştir. Ayrıca “Birleşmiş
Milletler Bölge Oﬁsi” tarafından “2013
Kinoa yılı” ilan edilmiştir.

%XOJXU
Evet karşılaştırdığımız zaman bulgur
kinoa’ya göre daha az oranda protein
içeriyor. Kinoa tek başına vücudun üretemediği bütün aminoasitleri içerirken,
bulgur geri planda kalıyor. Endişeye
gerek yok. Bu açığı bulgurlu yemeklerimizin içine nohut ekleyerek giderebiliyo-

Türk mutfağına yeni giren Kinoa gerçekten eşsiz mi?

ruz. Üstelik bulgurun kalorisi Kinoa’dan

Söz konusu karşılaştırma olunca bit-

daha fazla oranda lif içeriyor.

daha düşük olmakla birlikte %60’a kadar
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Zayıflama çaylarındaki tehlikenin farkında mısınız?
Gün içerisinde çaylar hayatımızın vazgeçilmezi olmuş durumda. Hatta bu durum için ‘’tiryaki’’ kavramı en güzel tabir
olmalı. Bir yandan su tüketim alışkanlığı
bulunmayan toplumumuzda sıvı ihtiyacı
bu şekilde giderilmekte iken diğer yanda
günlük çay ve kahve tüketimi 10 bardağı
bulabilmekte. Tehlikeyi yudumladığımızın farkında bile değiliz aslında.
Karışım çayları sağlığı olumsuz yönde etkiliyor.
Karışım çayları, zayıﬂama ümidi ile gün
içinde sıklıkla tüketenler alerjenik reaksiyon gösterme riski ile karşı karşıya
kalabilir. İlaçlarda olduğu gibi bitki çaylarında da doz çok önemlidir. Bu çayları
tüketirken aşırı kullanımdan sakınılmalıdır.
Yapılan araştırmalarda zayıﬂama çaylarının içerisinde, “laksatif” etki sağlamak amacı ile “sinameki otu” olduğu
belirlenmiştir. Uzun dönemde Sinameke kullanımı kas zayıﬂığı, tetani, anemi
(kansızlık), yağlı dışkı, mide bağırsak
kanamaları, baş dönmesi, çarpıntı,
pankreas işlev bozukluğu gibi sorunlara
88 GEV
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içerir. Melisanın rahatlatıcı, sakinleştirici
etkisi varken, Yeşil çay uykunuzun kaçmasına neden olabilir. Tabi ki bu bitkisel
ürünlerin herkeste aynı etkiyi göstereceğini söylemek imkansızdır. Günde 3 bardağı geçmemek üzere bitki çaylarını tek
başına kullanabilirsiniz.
dD\ĈoLQ%LWNLOHU
neden olabilmektedir.
Özellikle vücuttan su atılmasını hızlandırıp ve bağırsakları hareketlendirerek
tuvalete çıkmayı kolaylaştıran diyet çayları uzun dönem kullanıldığında, tedavisi
zor olan bağırsak tembelliğine böylelikle
kronik kabızlığa ve vücudun su dengesinin bozulmasına neden olabilir. Çok
uzun süreli, hiç ara vermeden ve fazla
miktarda diyet çayı içmek karaciğerde
ve böbreklerde kalıcı hasarlara yol açar.
Zayıﬂama çayların içindeki kimyasalların işlenmesinde karaciğer zorlanır ve
tıpta “hepatotoksisite” denilen karaciğer
tahribatı görülebilir.
Zayıflama çayları yerine hangi çaylar
içilebilir?
Her bitki doğada farklı miktarda bileşen

Gebelik, emzirme gibi dönemlerde veya
düzenli ilaç kullanmanızı gerektiren durumlarda, toksik etkiye maruz kalmamak
için mutlaka bir uzmana danışılmalı,
sağlık bakanlığı onayı olmayan ve açıkta
satılan çaylardan uzak durulmalıdır.
Günümüz dünyasında biz diyetisyenlere
düşen en önemli görev toplumda 7’den
70’e her yaştan ve sosyoekonomik seviyeden bireye yeterli ve dengeli beslenme bilgisini aşılamaktır. Birey olarak
hedeﬁmiz ise popüler bulduğumuz her
besini tüketmeye çalışmak yerine mutfağımızda var olan besinleri doğru şekilde
ve miktarda tüketmek olmalıdır. Unutmayın:

“Besinler ilacınız, ilacınız
besininiz olsun”

Birbirinden güzel çiçekler, özel dekorasyon ürünleri
ğa
an
ve kreatif çikolatalar, sevdiklerinize en güzel olanı armağan
ruz..
etmek istiyorsanız, sizleri Ünsal Çiçek & Dekor’a bekliyoruz.

Kasım Gülek Bulv. Gülek Plaza Çıkıșı No: 26/A Seyhan - ADANA Tel: (0322) 224 72 42 (Pbx)
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Yöresel Lezzetler

GASTRONOMİ
-YÖRESEL LEZZETLERMİLEYTÜT TATLISI
MALZEMELER:

-Yarım kg un

HAZIRLANIŞI:

-1 su baradğı ceviz

Un ve suyu karıştırarak sert bir
hamur elde edin. İnce şeritler
halinde yuvarlayıp, minik ince ince kesin ve parmağınızla
üzerine haﬁfçe bastırın.
Diğer taraftan 10 bardak su,
şeker ve cevizi kaynatmak
üzere tencereye alın.

-7 türlü baharat

-1,5 kg şeker

7 türlü baharatı bir tülbent ile kaynayan suya ekleyin. Suyun rengi koyulaşınca hamuru da suya
ekleyin. 15-20 dk daha kaynatıp altını kapatın.

Karanfil, tarçın, yenibahar,
muskat cevizi, zerdeçal,
havlıcan

ve

zencefilden

oluşan 7 Çeşit baharat ka-

Ilıyınca yine cevizle servis yapın.
Aﬁyet olsun...

-Su

rışımını aktarlardan temin
edebilirsiniz)

KARAKUŞ TATLISI
MALZEMELER:

HAZIRLANIŞI:
Öncelikle Karakuş’un şerbetini hazırlayalım. Bunun için 4 su bardağı şekeri,
4 su bardağı kadar suyu ve bir dilim limonu bir tencereye koyup kaynamaya
bırakalım. Şurubumuz biraz koyu kıvamda olacak. Şurubumuzu soğumaya
bırakalım.

-1 kg un

-2 su baradğı ceviz

-Nişasta

-Şeker

-1 y. kaşığı margarin

-Su

-Yağ

-Süt

Hamur için; 1 kg un, 1yemek kaşığı margarin, 1 yemek kaşığı sıvı yağ geniş
kaba alınır. Kulak memesi kıvamına gelene kadar süt eklenerek yoğurulur. Hamur 30 dk dinlendirilir.
Dinlenen hamurdan bezeler
alınıp nişasta ile açılır. Oklavaya sarılır 3 parmak yufka
bırakılır ve ceviz aralıklı olarak
yufkaya dizilir tekrar 3 parmak
kalınlığında iki kat yufka ile
üzeri kapatılıp kalan yufka kesilir.
Daha sonra yufkaya koyduğumuz cevizlerin üzerine elle
bastırılır. Aralarından sıkılarak büzülür ve büzülen yerden bıçakla kesilir. Kesildikten sonra araları açılmasın diye tekrar bastırılır. Bol yağda kızartıldıktan
sonra hemen soğuk şerbete atılır. Şerbeti çekince tabağa alınır, üzerine ceviz
serpilerek servis yapılabilir.
Aﬁyet olsun...
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Yöresel Lezzetler

LOKMA TATLISI (FEYŞET TATLISI)
MALZEMELER:

HAZIRLANIŞI:
Öncelikle lokmanın şurubunu hazırlayalım. Bunun için 3 su bardağı şekeri,
2.5su bardağı kadar suyu ve bir dilim limonu bir tencereye koyup kaynamaya
bırakalım. Şurubumuz biraz koyu kıvamda olacak. Şurubumuzu soğumaya
bırakalım.

-6 su bardağı un

-Tuz

-1 dilim limon

-Şeker

-Su

-Kuru maya

Bütün hamur malzemelerini bir
kaba koyalım ve mikserle iyice
çırpalım...Unumuzu; 4 bardak
su, 1 yemek kaşığı maya, 1 tatlı
kaşığı şeker ve olmazsa olmaz
1 silme çay kaşığı kadar tuz
ile harmanlayıp hamurumuzu
hazırlayalım. Hamurun üstünü
kapatalım ve 1 saat civarı mayalandıralım.
Lokma hamurumuz mayalandıktan sonra, tencereye yağı koyup kızdıralım.
Avucumuzdaki hamuru haﬁfçe sıktıralım. Yağda kızaran lokmaları sık sık karıştırarak kızartalım. Kızaran lokmaları yağdan alır almaz soğuk şurubun içine
atalım 2 dakika şurubun içerisinde bekletelim.
Aﬁyet olsun...

KÜNEFE
MALZEMELER:

HAZIRLANIŞI:
Öncelikle şerbet için şeker ve su kaynatılır. Kaynayınca limon sıkılır ve ocağın
altı kısılır. Kısık ateşte 20 dk daha pişirilip, soğumaya bırakılır.

-250 gr kadayıf

-150 gr tereyağı

-Biraz limon suyu

-2.5 su bardağı şeker

-3 bardak su

-1 y. kaşığı pekmez

-250 gr künefe peyniri

Tereyağının 50 gramı ayrılır ve küçük küpler halinde doğranıp oda ısısında yumuşaması beklenir. Oda ısısına gelince, üzerine 1 kaşık pekmez dökülüp iyice
homojen olana kadar yağla karıştırılır. Kadayıﬂar önce didiklenir, ardından 1
parmak eninde doğranır. Kalan 100 gr tereyağı da küçük bir cezvede eritilir ve
kadayıﬂa harmanlanır. Künefe kaplarının içleri ve kenarları, pekmezli tereyağıyla bolca yağlanır.
Üzerine biraz kadayıf serilip
kadayıfın üstüne başka bir
künefe kabı oturtularak iyice
bastırılır. Üzerine dilimlenen
peynir dizilir ve tekrar kadayıfla kaplanıp, tekrar künefe kabı
oturtularak bastırılır.
Kısık ateşte tek tek arkalı önlü,
iyice kızarana kadar, 6-7’şer
dakika pişirilir. Ocaktan alındıktan sonra sıcakken üzerine hemen soğumuş
olan şerbetten 1 kepçe dökülüp servis edilir.
Aﬁyet olsun...
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MUSTAFA TOPRAK
-GEV 2012-2016 YÖNETİM KURULU BAŞKANI5|SRUWDM
Mustafa Toprak kimdir? Kendinizden
bahseder misiniz?
1965 Adana doğumluyum. İlginçtir ama
Motor Meslek Lisesi mezunuyum. Bu
okula başlarken ağabeylerimin mesleği
benim de mesleğim olacak diye yola çıkmıştım. Samimi olduğum 4 arkadaşımla
çalışma temposunu biraz arttırınca onlar
Tıp Fakültesi ben de Diş Hekimliği’ni kazanarak sürpriz yaptık.
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde yoluma devam ettim. Mezun olunca Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde
meslek hayatıma başladım. Meslek hayatımın en önemli başlangıç tecrübesi
burada çalıştığım dönemdir.
Güzel bir dönemden sonra 1991 yılında memleketim Adana’ya gelerek kendi
muayenehanemi açtım. Okula başladığım günden itibaren yaptığım işte kendimin patronu olmayı hedeﬂedim. Bir
kurum veya kişinin yanında çalışmayı
hiç düşünmedim. O günden bu yana aynı şekilde çalışıyorum. Halen kurucusu
92 GEV
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Seyla ÇİÇEKÇİ

olduğum Toprak Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde Mesul Müdür Diş Hekimi olarak görev yapıyorum. İşimin dışında en
büyük zevkim müzik ve voleyboldur. Müzik hayatıma üniversitede fakülte korosunda başladım. Adana’ya gelince 1992
yılında Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Bölümü’ne
başladım. Müziği bilim olarak öğrenmek
ve kendimi geliştirmek istedim.

dediklerinde burs alan öğrencilerin acil
diş tedavilerini ücretsiz yapabileceğimi ve koro şeﬁ olarak Türk sanat Müziği konseri düzenleyip tüm gelirini vakfa
bağışlayabileceğimi önerdim. İki yıl üst
üste konser düzenleyerek gelirini vakfa
bağışladım. O dönemin yönetim kurulu
üyelerinin her hafta davetleri ile yönetim
kurulu toplantılarına katılmaya başladım.

Daha sonra Adana’mızın bir çok korosunda, korist, solist ve şef olarak, daha
sonra da saz heyetinde görev almaya
başladım. Selda Toprak ile evliyim, oğlum Okan 18, kızım Göksu 12 yaşındadır.

Sonraki yıl vakıf üyeliği ve yönetim kurulu üyeliğine seçildim. Üye, sayman,
başkan yardımcılığı görevlerinden sonra 2012 -2016 yılları arasında yönetim
kurulu başkanı olarak görev aldım.

2012-2014 ve 2014-2016 dönemlerinde GEV yönetim kurulu başkanlığı
yaptınız. GEV’i ve başkanlık dönemini sizden dinlesek…
Benim vakıf ile tanışmam 2005 yılında, o
dönem yönetim kurulu üyesi arkadaşım
sayın Levent İçer’in daveti ile oldu. “Vakıf için siz nasıl bir katkı koyabilirsiniz?”

Vakıﬂa tanıştığım günden itibaren yapılan işlerin son derece başarılı, faydalı olduğunu gördüm. Kendi çalışma dönemlerimde de vakfı daha iyi tanıtmak ve
büyütmek çabalarımız oldu. Yaptığımız
işlerde ekip çalışması çok önemlidir.
Ben de bu konuda çok şanslıyım. Birbirinden değerli, üretken, bakış açıları ile
fark yaratan arkadaşlarımla birlikte çok
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güzel şeyler yaptığımızı düşünüyorum.
Bu yolda birlikte çalıştığımız için onlara
müteşekkirim.
Diş hekimi olarak yoğun bir temponuz var ama bu yoğunluğa rağmen
sosyal projelerin içerisinde aktif olarak yer alıyorsunuz. Bu size ne hissettiriyor?
Yoğun bir çalışma temposunun dışında
farklı şeylerle uğraşmak, hele bizlerin
yaptığı gibi gençlerle birlikte olmak, onların yaşamlarında faydalı olabilmek
bana yaşam enerjisi veriyor. Faydalı
olduğumu görmek beni motive ediyor.
Gençlere kendi deneyimlerimi aktarmak, paylaşımlarda bulunmak, sonucunda da çok güzel dönütler almak beni
mutlu ve huzurlu ediyor.
İnsanlar vakit darlığından şikayet
edip birçok şeyi ertelemeyi tercih
ediyorlar ama siz mesleğiniz dışında
spora, müziğe ve daha birçok şeye
vakit ayırabiliyorsunuz. Zamanı nasıl
yönetiyorsunuz?

yetişmek çok önemlidir. Japonya’da öğrencilere 10 yaşına kadar sınav yapılmıyormuş. Okulda öğrencilere iyi insan
nasıl olunur, toplumsal değerlerimiz
nelerdir, güzel ahlaklı olmanın önemi
anlatılıyormuş. Bizde ilk yıldan itibaren
sınav odaklı eğitim sistemi olduğu için
bireylerin hayatları boyunca kişiliklerinin

Programlı olmak, öncelik sırasını doğru
Programımı, müzik ve spora ve hatta okumaya ayırseçmek zamanı yönetebilmenin başlıca özeldığım zamana göre yapıyorum. En önemlisi, gelişlikleridir diye düşünümeme katkısı olmayan gereksiz uğraşlarla kıymetli
yorum. Benim yıllardır
değişmeyen uğraşlarım
zamanımı harcamıyorum.
ve belirli günleri vardır.
Örneğin eşime evlenirken müziğe olan tutkumu anlatmıştım ve
en önemli halkasını oluşturmayı ihmal
bu uğraşımın sağlığım elverdiği sürece
ediyoruz. Özellikle televizyon dizileri,
devam edeceğini söylemiştim. Sağ olﬁlmler, sosyal medya dediğimiz internet
sun o da bana bu konuda destek olmaya
siteleri şiddet içeren, düşünmeyi ve yorum yapmayı gerektirmeyen program20 yıldır devam ediyor.
larla dolu.
Her gün televizyonda, gazetelerde,
Daha da vahim olanı halkın büyük çososyal medyada hepimizi üzen insağunluğunun bağımlılık halinde bunları
nın insana uyguladığı şiddet haberleizliyor olmasıdır. Evde çocuklarıma elimri ile karşılaşıyoruz, hepimiz üzülüyoden geldiğince uyarıda bulunuyor, kenruz nasıl önlenebilir diye soruyoruz;
dilerine daha yararlı uğraşlarla örneğin
toplumsal olarak bu şiddet olaylarını
kitap okumak, yabancı dillerini geliştirazaltmakta sizce eğitimin önemi nemek, spor gibi etkinliklerle zamanlarını
dir, neler yapılabilir?
değerlendirmelerini tavsiye ediyorum.
Okuyan, araştıran, sorgulayan bireyler
Vakıf yaşamımda da öğrencilerle birlikolmak, ezberci ve taklit eden değil, kişite olduğumuzda kötü alışkanlıklardan
sel ﬁkirlerin önemsendiği bir toplumda
uzak kalmalarını, bol bol kitap okumala-

rını, özellikle iletişimle ilgili yeteneklerini
arttırmalarını tavsiye ediyorum.
“İnsanların en büyük dostları zorluklardır, çünkü insanı karşılaştığı
zorluklar güçlendirir.” Sizde birçok
zorluklarla baş ederek başarıya ulaştınız. Sizin deneyimlerinize dayanarak gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?
İçinde insanın olmadığı meslek yok gibidir. İletişim konusunda başarılı, empati
kurabilen gerçekten kendine inanan,
“öğrenilmiş çaresizlik” tuzağına düşmeyen, her düştüğünde mutlaka kalkıp yeniden deneyen kişiler yaşamlarında çok
daha başarılı olurlar.
Sizinle aynı meslekte olmayı seçen
diş hekimi adaylarına kariyerlerini
planlayabilmeleri adına tavsiyeleriniz
nelerdir?
İnsanlar yüksek bir dağa çıkarken küçük
adımlarla başlarlar. Bilgiler, yetenekler,
deneyimler biriktirilebilirdir. Gençlerin
kendi yüksek potansiyellerinin farkında
olmalarını tavsiye ederim. Mesleğimizde
iletişim ve empati başarının ön koşuludur. Diş hekimi adayları kendi mesleği
yanında kişisel gelişim eğitim araçlarından(kitap, seminer ,kitle iletişim araçları
vb.) mutlaka yararlanmalıdırlar. Tecrübeli meslektaşları ile temasta olup, onların bilgi ve deneyimlerinden faydalanmalıdırlar. İyi bir diş hekiminin en az bir
yabancı dili olmalıdır.
GEV KÜLTÜR
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Sadekarlık nedir?
İnce el işçiliğinin her kademesinde takıyla buluşması bilekte, parmakta, boyunda takan kişiye uyması bütünlüğünü
tamamlayan takılar mücevher sınıfına
girerler. Mücevherin serüveni kağıt ve
kalemle başlar başlangıç tasarımıdır.
Oluşturulacak takı çizgiler ölçüler olarak kağıtta oluşur ve kullanılacak değerli
taşlar ve renkli taşların kombinasyonları
bu aşamada belirlenir. Çizimleri değerli
94 GEV
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madene dönüştürme işi sadekar ustası
tarafından gerçekleştirilir. Böylece ince
işçilikle işlenen çizimler canlanır.
Sadekar ustalığı mücevher üretiminin
en önemli aşamasıdır . Aynı tasarım
çizgiler farklı sadekar ustalarının yorumuyla çok farklı şekiller alabilir . Sadekar ustası çıraklıkla işe başlar ve uzun
yıllar süren eğitim aşamalarını geçerek
ustalığa ulaşır . Burada kişinin yeteneği
ve yaratıcılığı ön plandadır.

Takının sade aşaması bittikten sonra
cila işlemi başlar bu da mücevher cilacı
ustası işidir. Mıhlamadan önceki ilk cila
yapılır ürün mıhlamaya hazır hale getirilir.
Mücevher üretiminin en önemli aşamalarından biri mıhlamadır . Pırlantaların
elmasların renkli taşların sade montürle buluşturan taşların özelliklerine göre
farklı aşamalardan geçip mücevher oluşumunun önemli evresi mıhlamadır .
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Fırat Çiçekçi’ nin ödüllü çalışmalarından “Simurg” / Anka
Kuşu...
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1981 Adana doğumlu Fırat
Çiçekçi, babasından öğrendiği
sadekarlık mesleğini 20 yıldır
sürdürüyor. Aynı zamanda
kuyumculukta oldukça önemli
bir iş olan el örgüsü konusunda
işin uzmanlarından...
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