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“Hacıyatmaz” ne kadar darbe alsa itilip kakılsa 
yine de yapısı gereği asla düşmez, düştüğü yerden 
kalkar.  Bu sayımızda bu oyuncağı kapağımıza 
taşıdık. İnanıyoruz ki insanoğlu da “Hacıyatmaz” 
gibi yaşadığımız salgına karşı mücadele edecek ve 
ayağa kalkacaktır. Aşılanmayla beraber seyahat 
kısıtlamalarının da kalkacağını düşünüyoruz. 
Birden olmasa bile gelen bahar ile yaz bize 
gülecektir. 

“Bazen dibe vurmalı, düşmeli de
insan” diyor yazarımız. İlgi ile okuyacağınız bu yazı 
da sayfalarımızda. 

Doğanın baharda yeniden hayat bulması gibi 
Dünya insanlığı yeniden hayat bulacaktır. 

Yine antika merakı olan dostlarımız için yazı 
dizimizin devamını sayfalarımızda bulacaksınız. 

Bu dünya iyiler ile güzelleşiyor. Yardıma muhtaç 
bütün ‘can’lar için hayatını hayvanlara adayan 
birisi Yasin Köse. Sokağa bırakılmış, şiddet 
görmüş, açlık ve hastalık pençesinde umutsuz 
kalmış bütün canların kurtarıcısı olmuş ve 

halen de olmakta. Sayısı şu an 180’i bulan 
köpeğin bakımını üstlenerek hatta onlar için bir 
barınak bile kurmuş. Sokak Canlarının haberi de 
sayfalarımızın içerisinde.

Pop müziğin iki efsane sanatçısıyla yapılan ve 
zevkle okuyacağınıza inandığımız röportaj yine 
sayfalarımız arasında.
 
İşitme kaybı artık hayatımızda önemli bir sorun 
olmaktan çıktı. HörProfi şirketinin işitme uzmanı 
Yıldıray Yıldırım’a sizler için İşitme sorunlarını 
sorduk. 

İş ya da personel bulmada uzman Best Poeple 
haberi ilginizi çekecektir.

Viyana çocuk kreşleri, pazar yerleri ve kadınlara 
Viyana Belediyesi’nin desteği de bu sayımızda yer 
alan haberlerden bazıları.

Bahar ayları sizlere ve sevdiklerinize öncelikle 
sağlık ve mutluluk getirsin.

Hoşça kalın..

Viyana Magazin Merkez Ofisi

Sevgili Viyana Magazin okuyucuları,
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HABER

İŞ ARAMAK DA, PERSONEL 
BULMAK DA ARTIK DAHA KOLAY!
“Çalışanlarınız sermayenizdir. Bizimle doğru olanı 

bulacaksınız” sloganıyla çalışan, iş ve personel 
arayanların ortak buluşma adresi bestpeople.at  

ile iş arıyorsanız en uygun işi, personel arıyorsanız 
en uygun personeli bulmanız artık çok kolay.

“Bestpeople olarak, profesyonel ellerde olacaklarına dair güvence 
veriyoruz. Sadece vasıflı işçiler ve işverenler arasında arabuluculuk 
yapmıyoruz; onları tanıyor, ihtiyaçlarına göre çözümler üretiyoruz.”

Çalışma ve işleyiş şeklini 
sizler için incelediğimiz 
bestpeople.at’nin çalışma 

sistemi özetle şöyle: İş arayanlara 
şunu soruyoruz, “Kendinizi en 
iyiler arasında sayıyor musunuz?”  
Bu sorunun cevabı “evet” ise 
bestpeople.at üzerinden temasa 
geçmelisiniz. 

İŞLETMELER, 
İŞVERENLER İÇİN 
PERSONEL SAĞLANMASI 
NASIL OLUYOR?
İşletmeniz için en iyi vasıflara 
sahip personeli bulmak 
istiyorsanız Bestpeople sizinle. 

Bestpeople’ın size yönlendirdiği 
personeller yanlarında kusursuz 

kişisel referanslar getirir ki, 
bunlar iyi bir itibar sertifikasına 
sahip kişilerdir. Çünkü; uzun 
vadeli, güvene dayalı bir ortaklık 
memnuniyet ve karşılıklı yarar 
sağlar: bu da sürdürülebilir 
olmayı.

Bestpeople idari işlerin 
çoğunu sizin için yapıyor. Bu 
da iş ya da personel arayanlara 
ekstra kolaylık sağlıyor. Şeffaf 
faturalama ve maliyet tahmini 
size genel bir bakış açısı sunuyor. 
Personel dağıtımını planlarken 
ve hizmetleri sağlarken kişisel 
ihtiyaçlarınızı dikkatlice 
inceliyorlar. Personel eksiklikleri 
veya süreç değişiklikleri için 
yenilikçi çözümle karşınızdalar.
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Halime Adıgüzel
Bordro Muhasebesi Uzmanı

Emilija Soknic
Bestpeople’da İnsan Kaynakları eğitimi alıyor.

bp4b | personaldienstleistung gmbh
Saturn Tower

Leonard-Bernstein-Straße 10, 10. Stock
1220 Wien

Tel: 0800 66 55 99

E-Mail: office@bestpeople.at

BESTPEOPLE HİZMETLERİ 
TEMEL OLARAK NELERDİR?
Bestpeople hizmetleri iki ana 
koldan ilerliyor. İlki; iş alımı, 
personel temini ve İnsan 
Kaynakları (İK) danışmanlığı.

İkincisi tamamen isteğe/
talebe göre verilen hizmetler, 
ki bunlar da personel arama 
ve seçiminde destek, tüm idari 
sürecin halledilmesi, işe alımdan 
faturalandırmaya kadar destek, 
uygulamadan gelen iş hukuku 
uzmanlığı, bütünsel personel 
geliştirme konseptlerinin 
oluşturulmasında destek, bireysel 
personel geliştirme önlemlerinin 
tasarımı ve uygulanması ve bordro 
muhasebesi.



Birçok kadın eminiz ki bilmiyordur; “Viyana’da yaşayan 
kadınlara yaşanacak olumsuz kriz hallerinde hayatlarını 
sürdürebileceği, karşılaşabilecekleri maddi yetersizliği” 

Viyana Belediyesi desteklemektedir.

Avusturya’da toplumun 
her alanında kadın 
ve erkek eşittir. 

Viyana Belediyesi’nin MA 
57 - Kadınların Teşviki ve 
Kadın İşlerinin Koordinasyonu 
Dairesi (Frauenförderung 
und Koordinierung von 
Frauenangelegenheiten 
[Almanca]), Viyana’daki tüm 
kadınların çok yönlü yaşamlarını 
kapsayacak biçimde kendi 
durumlarını belirleyebilmelerini 
sağlamak için çalışmaktadır.

 
Viyana’da yaşayan kadınlara ve 
kız çocuklarına hukuki konularda 
danışmanlık, bilgi, maddi yardım 
ve destek verilmektedir. 

Viyana Belediyesi tarafından 
mesleki eğitim ve meslek içi 
eğitim konularının yanında 
Almanca öğrenilmesi konusunda 
da destek söz konusudur. 
Bu destekler sayesinde 
Viyana’da yaşayan kadın ve 
kız çocukları mesleklerini 
kendileri belirleyebilecek ve 
mesleki alanda fırsat eşitliği 
sağlanmış olacaktır. Bu 
uygulamayla kadınların gelir 
elde ederek bağımsız olmaları 
ve zor durumda kalmamaları 
amaçlanmaktadır.

Küçük Projelere Destek 
kapsamında kadınlardan sorumlu 
bölüm tarafından, Viyana’da 
kadın ve cinsiyete bağlı 

faaliyetlere 5.000 Euro’ya kadar 
destek verilmektedir. Bu fonla 
Viyana Belediyesi, kadınlara karşı 
var olan ayrımcılığa etkin biçimde 
karşı durmayı hedeflemektedir.

Yine www.wien.gv.at belediyesi 
internet sitesinden A’dan Z‘ye 
kadar bölgesel kuruluş ve 
hizmetler hakkında bilgi veren 
internet sitelerine ulaşabilirsiniz. 
Burada farklı yaş ve dönem 
içerisindeki kadınlara destek 
sağlayan kuruluşların listesi 
bulunmaktadır. Konuya göre 
sıralanan anahtar kelime indeksi 
“Acil Maddi Yardımlar, Mesleki 
Eğitim ve Zorla Evlendirme”ye 
kadar geniş bir alanı 
kapsamaktadır.
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RÖPORTAJ || Haber Merkezi

YILDIRAY YILDIRIM

HÖRPROFİ İLE
İŞİTME KAYBINA SON!
HÖRPROFİ İLE
İŞİTME KAYBINA SON!

Hörprofi şirketinin işitme uzmanı Yıldıray 
Yıldırım’a sizler için işitme problemlerine 

yönelik sorular sorduk. İşitme kaybı nedir, tedavide 
işitme cihazlarının rolü nelerdir gibi birçok sorunun 
cevabını röportajımızda bulacaksınız.



>> Yıldıray Bey, işitme kaybı olduğunda sosyal 
yaşamımızda ne gibi aksaklıklar oluşur?
Genellikle kişiler aile ortamında, iş ortamında kopuk anlar 
yaşıyorlar, onlarla iletişim sıkıntısı çekiyorlar. 

Kişiler; sohbetlerde konuları anlamakta güçlük çekmekte 
ve bu nedenle de sık sık sohbetlerden uzak kalmakta, kendi 
halinde bir görünüm vermektedirler.

>> Peki, kişi işitme kaybı olduğunu nasıl anlar?
Genelde ilk işitme kaybını aile fertleri fark ederler. Bu 
da işitme kaybı olan kişilerin sık sık konuşma esnasında 
“anlamadım”, “ne dedin” gibi soruları sıklıkla sormaları ile 
dikkat çeker.

Bu durum artık işitme kaybı yaşayan hasta ve aile fertleri ya 
da sosyal çevresi arasında büyük bir sorun haline gelmiştir.

>> Hörprofi bu alanda işitme sorunu yaşayan 
hastalara nasıl bir hizmet vermekte?
Hastalarımız arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Medizin am 
Keplerplatz’ta bulunan Hörprofi’den telefon ya da web 
gibi iletişim kanallarından birisini kullanarak bir randevu 
ayarlamaktadırlar.  Ancak firma olarak özellikle ihtiyaç 
duyulan danışmanlığı Türkçe dilinde ve ücretsiz olarak 
alırlar.

>> İşitme cihazına ihtiyacım varsa, ne yapmam 
gerekir?
İstatistiksel olarak her beş kişiden birinde işitme kaybı 
yaşanmaktadır. Bunun nedeni günlük hayatımızda var olan 
gürültüler ve yaşlanma ile ilgilidir. Çevremizle bağlarımızı 
güçlü tutabilmek için aile ve sosyal yaşamlarında iyi işitmek 
önemlidir. 

İşitme sorunu yaşamanız halinde işitme kaybınızın olup 
olmadığını işitme testiyle hızlı şekilde öğrenebilirsiniz. Eğer 
işitme kaybınız varsa, unutulmamalı ki, “işitme cihazı ile bu 
kaybınızı geri kazanabilirsiniz.”  

Böylelikle yaşam kaliteniz tekrar geri gelecektir. Ve işitme 
sorunu yaşayan kişi yaşamına kaldığı yerden devam 
edecektir.

İşitme cihazına ihtiyacınız olup olmadığını Medizin am 
Keplerplatz’ta bulunan Kulak Burun Boğaz doktorunun 
kontrolü ile öğrenebilirsiniz.

>> İşitme cihazları konusunda Kulak Burun 
Boğaz doktorunun rolü nedir?
Sağlık sigortasının işitme cihazını karşılayabilmesi için ilk 
önce işitme sorunu Kulak Burun Boğaz doktoru tarafından 
tespit edilmelidir. Hasta sonra işitme sorunuyla ilgili testleri 
yaptırmaktadır. Sağlık sigortası tüm bu işlemlerden sonra 
işitme cihazını karşılamaktadır. Medizin am Keplerplatz’ta 
Türkçe bilen Kulak Burun Boğaz doktorunun var olduğunu 
özellikle belirtmek isterim.
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RÖPORTAJ

>> İşitme cihazı için ek ödeme 
gerekli midir? Sigorta cihazın 
ne kadarını karşılıyor?
İşitme cihazları Kulak Burun Boğaz 
doktorunun onayından sonra 
tamamen karşılanmaktadır. Ancak 
teknik özelliği yüksek cihazlar için ek 
ödeme gerekir. İşitme cihazları kulak 
içinde de olabilir, kulak arkasında 
da. Hasta için en uygun olan işitme 
cihazını yaptığımız işitme testinden 
sonra belirlemekteyiz.

>> Birçok kişi tarafından işitme 
cihazları kullanımı zor ve 
estetik bulunmamakta..
Çoğu insanın işitme cihazlarını estetik 
bulmadığı, günlük hayatta göze 
batan veya rahatsız edici olduğunu 
düşündüğü bir gerçektir.

Ancak modern cihazlar gözle 
görünmeyecek kadar küçüktür. 
Kulağın içinde kaybolur veya saçınız 
görünmesini engeller.  Sizi rahatsız 
edecek bir görüntü oluşturmaz. 
Çeşitli renk ve seçenekleri, modern 
işitme cihazı ile bluetooth aracılığıyla 
doğrudan televizyona veya akıllı 
telefona dahi bağlanabilmektedir. 

Şu da bir gerçek ki işitme cihazlarının 
teknolojisi gün geçtikçe daha da 
gelişmektedir.

GENELDE İLK İŞİTME 
KAYBINI AİLE FERTLERİ 
FARK EDERLER. BU 
DA İŞİTME KAYBI 
OLAN KİŞİLERİN 
KONUŞMA ESNASINDA 
“ANLAMADIM”, “NE 
DEDİN” GİBİ SORULARI 
SIKLIKLA SORMALARIYLA 
DİKKAT ÇEKER.
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Bazen dibe vurmalı, 
düşmeli de insan. 
Bazen de yapayalnız, 
çaresiz kaldığını 
hissetmeli. Hissetmeli 
ki o an kendinin ve 
sahip olduklarının 
farkına varsın. Derler 
ya “Allah, sevindirmek 
istediği kulunun önce 
eşeğini kaybettirirmiş.” 
Kazanmak için bazen 
önce kaybedersin. 
Hacıyatmaz misali 
bir düşer bir kalkar 
insan. 

Biliriz ki top yere ne kadar 
hızla çarparsa o kadar yükseğe 
sıçrar. O misal, bazen yere öyle 
bir çarparsın ki, artık harekete 
geçmen gereken vakit gelmiştir. 
Belki kara gün dostlarını 
tanıman, belki de imkânları 
görebilmen için bir fırsattır bu. 
Ancak bunu görürsen icraata 
çevirebilirsin. Şems-i Tebrîzî’nin 
dediği gibi: “Düzenim bozulur, 
hayatımın altı üstüne gelir 
diye endişe etme. Nereden 
bilebilirsin hayatın altının 
üstünden daha iyi olmayacağını.’ 
Sen kötü sanırsın belki hayır 
ondadır. Dualarımızda da o 
yüzden hep “hayırlısını ver sen 

Allahım” ya da “hayırlı ise olsun” 
demez miyiz?

Zorluklar insanı insan yapan 
ve olgunlaştıran en önemli 
hayat öğretmenleridir. 
Hatta psikologlar zorluklarla 
karşılaşan çocuğa ailenin hemen 
müdahale etmemesi gerektiğini 
vurgularken, çocuğun çözüm 
yolu aramasına fırsat tanımanın 
çocuğun kişilik gelişmesi ve 
özgüveni açısından oldukça 
önemli olduğunun da altını 
çizmektedirler. Örneğin birkaç 
kere düşerek hâlâ sandalyeye 
ısrarla çıkmak isteyen çocuğun 
zaferi kendine bırakılmalı, tutup 

onu sandalyeye çıkartmak 
yerine. Oraya çıktığında “zoru 
başardım” sevincini tatsın diye. 
Bunlar belki küçük şeyler gibi 
görülebilir fakat hayatta getirisi 
fazladır.

Bazen her şey hesaplandığı 
gibi yolunda gitmemeli, bazen 
de dibe vurmalı ki insan tekrar 
doğrulurken en önemli anahtarın 
yine kendinde olduğunu 
keşfetme fırsatı bulsun. Çünkü 
herkes yapabilse zor olmazdı, 
herkesin başaramadığı bir şey ise 
kolay olmayandır. Bunu bilerek 
yola çıkmak başarı için en önemli 
pusuladır. 

yerden kopsun
İNCELDİĞİ

HACIYATMAZ MİSALİ, İNSANOĞLU HEP AYAĞA KALKMIŞTIR!

B
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Hülya
Çalışkan

KAPAK



Zorluklardan kaçmak yerine kalıp 
onlarla başa çıkmaya karar veren 
İbn-i Sina’yı İbn-i Sina yapan hayat 
öyküsü şöyledir. Hemen hepimizin 
kullandığı bir deyim vardır, “hiç 
aklım kesmedi” veya “tamam, aklım 
kesti bunu” deriz. Bu deyim ne 
anlatır, hikâyesi nedir? 

Babası, İbn-i Sina’nın henüz küçük 
bir çocukken çok zeki olduğunu 
fark ederek onu matematik ağırlıklı 
eğitim veren bir okula göndermiş. 
Fakat İbn-i Sina ne yaparsa yapsın 
matematik ve geometriyi bir türlü 
öğrenemiyormuş. Artık ümidini 
yitirerek daha fazla dayanamayıp 
çareyi okuldan kaçmakta bulmuş. 
Babasının korkusundan eve 
de dönemiyormuş. Ne yapsın, 
geçmekte olan bir kervana 
katılıvermiş çaresiz.

Kervan bir gün bir kuyunun yanında 
mola vermiş. Kervandakiler, su 
getirme işini küçük diye ona 
vermişler. İbn-i Sina su almak 
için kovasını daldırmış kuyuya. O 
sırada kuyunun kenarının epeyce 
aşınmış olduğunu görmüş. Sanki 
biri elinde aletle kuyunun kenarını 
yontmuş gibiymiş. İbn-i Sina 
kuyunun kenarının niçin aşındığını 
merak etmiş fakat çok da üzerinde 
durmamış. Suyu dolunca kovasını 
yavaş yavaş çekmeye başlamış ki 
o sırada kovanın ağırlığıyla ipin 
taşın kenarına sürtündüğünü fark 
etmiş ve taşın niçin aşındığını 
o vakit anlamış. Bu sırada da 
birden kovanın ipi kopmuş. Yani 
ip, taşa sürtüne sürtüne incelmiş 
ve “inceldiği yerden kopmuş”. Bu 
durumdan oldukça etkilenen İbn-i 
Sina kendi kendine, “Taş devamlı 
gidip gelen bir ipi nasıl kestiyse, 
urgan gibi yumuşak bir cisim de 
sert ve çetin bir taşı nasıl böyle 
yonttuysa niye benim aklım da 
çok çalışarak matematiği, cebiri 
ve geometriyi kesmesin,” diye 
düşünmüş. Bu kıssadan sonra 
anlamını daha iyi kavrayacağımız 
“aklı kesmek deyimi bugün bile 
“bir işi başarabileceğine inanmak” 
anlamında kullanılmaktadır. 

Taşı sabırla yılmadan yontan ip 
misali kendisinin de biraz daha 
sabır gösterip azimle çalışarak 

başarabileceğini anlamış ve okuluna 
geri dönmüştür. İbn-i Sina sabır ve 
azimle derslerine sarılınca ilmin 
kapıları da kendisine açılmıştır. 
Modern tıbbın babası olarak 
tanınan İbn-i Sina (980-1037) yalnız 
Türk ve İslam âlemine değil bütün 
dünyanın ilim âlemine şeref vermiş 
bir Türk dâhisidir. Hem zamanında 
hem de zamanının ötesinde öyle 
büyük bir âlim olmuş ki bugün bile 
onun bilgisine ulaşmak neredeyse 
imkânsızdır. Geometri (özellikle 
Öklid teoremi), mantık, fıkıh, 
felsefe, psikoloji, astronom, tıp ve 
doğabilim üstüne önemli çalışmalar 
yapmıştır.

Demek ki başarının en iyi tarifi 
inanç, sabır, yılmama ve süreklilik 
gibi zor süreçleri kapsamaktadır. 
Fakat zor olanı başarmak imkânsız 
değildir. Bir atasözümüz vardır 
ya “Olmaz olmaz deme, olmaz 
olmaz”, “dünyada olmayacak şey 
yoktur”. Hiçbir şey için “bu olmaz” 
dememeliyiz. İp ara ara incelecektir 
tabii ki. Fakat önemli olan tek şey 
vazgeçmemek, yenilgiyi kabul 
etmeyip tekrar ayağa kalkmaktır 
her şeye rağmen; çünkü sorunlar 
hayatımızda sürekli olacaktır.

Friedrich Hegel ise şöyle der: 
“Kopan bir ipe düğüm attığınızda 
ipin en sağlam yeri o düğüm olur. 
Ama ipe her dokunuşunuzda 
canınızı acıtan yer o düğümdür.”

Tabii ki en büyük dâhilerden Albert 
Einstein da azmin gücünü fark 
etmiş, “Azim paha biçilmezdir. Çok 
zeki olduğumdan değil, sorunlarla 
uğraşmaktan vazgeçmediğimden 
başarıyorum,” demiştir. Hatta 
Einstein hedeflediği bilimsel 
çalışmalarını sekteye uğratmadan 
yürütebilmek için, aynı evde 
yaşadığı eşi Mileva ile oldukça katı 
şartları olan bir evlilik sözleşmesi 
bile yapmıştır. 

Küçük bir kişilik testi olan, yarısı 
dolu bir bardağa baktığında, 
bardağın yarısını mı boş gördüğün 
yoksa dolu gördüğün sorusuna 
verdiğin cevap nasıl ki hayata bakış 
açını yansıtıyorsa bardağın boş 

kısmına bakıp durduk yere kendi 
kendine hayıflananlardan mısın 
yoksa dolu kısmına bakıp şükür 
edenlerden misin?

Hayatta tabii ki yolumuza çıkan 
zorluklar var; fakat ilginç olan 
yapılan araştırmalara göre aynı 
olay karşısında insanların farklı 
şekilde etkilendikleri sonucuna 
varılmasıdır. Bu da olaylara 
yüklenen anlamların kişiden kişiye 
yani kişilik özelliklerine göre 
değiştiği anlamına geliyor. Aynı 
olay karşısında kiminin ya ruh 
hali etkilenerek kişi depresyon 
gibi ağır süreçlere girebilmekte 
ya da Nietzsche’nin dediği, “Seni 
öldürmeyen acı, güçlendirir” sözü 
misali kimi de zorluklar karşısında 
ezilmeden daha da güçlenerek 
çıkmakta.

Hayret verici olan ise ikisi arasındaki 
o ince çizgi; çıkarttığımız yorumlar 
bizi farkında bile olmadan nasıl 
bambaşka sonuçlara götürebiliyor. 
Her olayı kişiliğine saldırı olarak 
görmek ayrı, olayları yaratana ait 
bir kabahat olduğunu kabullenmek 
ayrıdır. Birisi seninle bütünleşirken 
diğeri seni ayrıştırıyor belki de. 
O yüzden farkında olmak, bilinçli 
olarak olaylara yön vermek, yani 
hayatımızın direksiyonunu elimize 
almak ve buna karar vermek 
oldukça önemlidir.

Ancak bilelim ki biz, farkında bile 
olmadan beynimizin bize oynadığı 
oyunlara da gelebiliriz. Çünkü beyin, 
inanılanı yanlış doğru demeden 
gerçekleştirmeye çalışır; bize oyun 
da oynar bazen. 

Tıpkı çalışmayan soğuk hava 
deposunda mahsur kalan adamın 
donduğunu sanarak ölmesi gibi. 
Depoda 19 derece ısı ve yeterli 
yiyecek olmasına rağmen vücut 
psikolojik olarak donma reaksiyonu 
göstermiş. Yani beyin verilen 
emri yerine getirmiş, çünkü 
adam buzdolabının çalıştığını 
düşünüyormuş. Çok üşüdüğü ve 
ayaklarını soğuktan hissetmediği 
gibi o sırada tuttuğu notlar bulunur 
sonrasında. Adam buzdolabının 
çalıştığını düşündüğü için, işin 
en tuhaf yanı gerçekliği bile 

Mayıs 2021   I I   13



sorgulamayan beyin vücuda 
olmayan uyaranlar vererek inanılan 
şeyleri gerçekleştirme çabasına 
giriyor. 

Hatta öyle ki “Plasebo etkisi” 
olarak tıp diline geçmiş olan bu 
terim esasında “beynin, gerçekliğe 
kayıtsız, şartsız inanma gücü” ile 
iyileştirme etkisi kullanılarak ağrı 
geçirme, ısınma, spor faaliyetleri 
ve bunun gibi şeylerde başarılı 
olduğu kanıtlanmıştır. Hatta ağrı 
kesici ilaçmış gibi verilen bir tabletin 
aynı ağrı kesici etkiler gösterdiği 
görülmüştür. Başarısızlıkta 
vazgeçmek yerine “bunun 
üstesinden gelebilirim” diyerek 
beynin inanılanı gerçekleştirme 
gücünden bilinçli olarak 
faydalanılabilir. Tıpkı İbn-i Sina’nın 
tam pes ettiği bir anda başaracağına 
inanarak tekrar okuluna dönmesi 
gibi.

Tabii ki verdiğin onca emek ve 
gösterdiğin sabırla ürettiklerin 
de canından bile değerli olur; 

tıpkı Arşimet’in daireleri gibi. 
Başarı öyle bir hazinedir ki bazen 
kendini unutturur insana. “Bana 
bir dayanak noktası verin Dünya’yı 
yerinden oynatayım,” diyen 
Arşimet belki dünyayı yerinden 
oynatabilirdi fakat yaşadığı şehri 
alan cahil Romalı askerler tarafından 
bir kılıç darbesiyle ne kolay 
öldürülüvermişti. En acı olanı ise 
yaptığı çalışmalarını canından bile 
daha fazla korumaya çalışmasıydı; 
öldürüleceğini bildiği halde 
“dairelerime dokunma” diyerek 
onların üzerine siper olmuştu 
öldürülmeden. 

Krizler aynı zamanda insanların 
gerçek karakterini de ortaya 
koyar. Özellikle de korona 
sürecinde olduğumuz şu günlerde 
tabii ki bazen moralimizin 
daha düşük olduğu doğrudur. 
Hem sevdiklerimizle araya 
koyduğumuz mesafe hem de 
alışkanlıklarımızın tamamen 
mecburi değişimi karşısında 
ne kadar çaresizlik yaşasak da 

bugünlerin de geçeceğini düşünerek 
moralimizi ve motivasyonumuzu 
bozmamalıyız. Çünkü zorluklar 
hayatımızda her zaman olacaktır; 
önemli olan onları nasıl karşılayıp 
anlamlandırdığımızdır, önce bunu 
kabul ederek yani bir nevi tevekkül 
ederek başlamalıyız işe. Ya yaşadığın 
sıkıntıyı bir hayat dersi olarak görür 
yoluna devam edersin ya da o 
sıkıntıyla yıkılır, altından kalkamayıp 
ezilir gidersin. Artık sen karar ver; 
elma kurtlu diye tiksinip çöpe mi 
atacaksın ya da kurt sadece organik 
olana gelir mantığıyla asıl şifa bu 
elmada diyerek onu yiyecek misin? 
En azından geçirdiğimiz şu zor 
zamanda bizi mutlu eden şeylerle 
motivasyonumuzu artırabiliriz. 
Mutluluğun tadına varmak bazen 
bir köpeğe yemek vermek, bazen 
bir kediyi sevmektir; bazen bir 
çiçek sulamak bazen de bir bitki 
yetiştirmektir. Esasında mutluluğun 
anahtarı zorluklar karşısında 
“hacıyatmaz misali “tekrar ayağa 
kalkmaktır. Sonrasında zaten 
başarısızlığın bahanesi de kalmıyor.

KAPAK



VİYANA’DA BULUNAN ÇOCUK 
YUVALARI VE ÇOCUK BAKIMI

Viyana’da bulunan tüm kreşler ile zorunlu eğitimin tamamı ücretsiz 
ya da küçük miktarda katkı payı bulunmaktadır.

Ebeveynler özel veya 
belediyeye bağlı çocuk 
yuvaları arasında seçim 

yapma özgürlüğüne sahiptirler. 
Her ikisinde de amaç çocukların 
okula en iyi biçimde hazırlanmaları 
ve ileride sürdürecekleri eğitim 
hayatları için iyi bir başlangıç 
sağlayabilmektir.

Viyana’da bulunan tüm kreşler 
ile zorunlu eğitimin tamamı 

ücretsiz ya da küçük miktarda 
katkı payı bulunmaktadır. Çünkü 
Viyana Belediyesi ebeveyn yardım 
programını desteklemektedir.

Bu desteği almanın koşulu; 
ebeveynlerden birinin çocuğun 
yuvaya gitmesi gerektiği yaşlarda 
Viyana’da sabit bir ikamet adresine 
sahip olmasıdır. Aynı zamanda 
çocuğun Viyana’daki bir çocuk 
yuvasında kaydının bulunması 

gerekmektedir (müşteri numarası). 
Müşteri numarası belediyeye 
bağlı ve özel çocuk yuvaları için 
MA 10 - Viyana Çocuk Yuvaları 
- kayıt / Wiener Kindergärten - 
Anmeldung (Almanca) tarafından 
verilmektedir.

Çocuk yuvaları çocukların yaşlarına 
göre küçük çocuk grubu, kreş 
grubu ya da aile grupları gibi 
bölümlere ayrılabiliyor.
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KÖPEKLERİN DOSTU 
YASİN KÖSE

Yardıma muhtaç bütün “can”lar için hayatını adayan birisi 
Yasin Köse. Sokağa bırakılmış, şiddet görmüş, açlık ve hastalık 

pençesinde umutsuz kalmış bütün canların kurtarıcısı olmuş 
ve halen de olmakta. Sayısı şu an 180’i bulan köpeğin bakımını 

üstlenmiş ve hatta onlar için bir barınak dahi kurmuş.

Hiçbir şehir ayırmaksızın 
tüm canlara çocuğundan 
bile fedakârlık ederek 

tek başına yetmeye çalışan, 
kendini onların mutluluğuna 
adamış birisi. İnsanlık görevi 
olarak yaptığı bu işin karşılığı 
ise sadece o dilsizlerin duası ve 
sevgisi.

Peki, Yasin Köse kim? Bu hayvan 
sevgisi nereden geliyor? Bir o 
kadar da yorucu, meşakkatli 
olan bu işi neden yapıyor? Yasin 
Köse’ye sorduk.

“Evliyim. Azra adında bir kızım 
var. Güvenlik görevlisi olarak 
çalışmaktayım.

Sadece hayvanları değil bütün 
canlıları severim. Elimden 
geldiğince de yardım ederim. 
Fakat hayvanları daha çok 
severim. Çünkü kendimi 
onların yerine koyarım. Ben bu 
durumda olsam ne yaparım, 
diye düşünürüm. Merhamet 
benimkisi; çünkü açlığın ve 
sokakta kalmanın da ne demek 
olduğunu bilirim.

Tabii ki birçok köpeğin 
yardımına koştuğumuz doğru. 
Dağlardan, taşlardan köpek 
topluyoruz. Onların sahibi 
Allah. Onları oraya attıran da 
Allah, bize bulduran da.

HABER
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Hatta “Buradaki köpeğe yardım edin” diye 
aradıklarında Türkiye’nin neresi olursa olsun 
gidiyorum. Gönlüm elvermiyor onları kaderlerine 
terk etmeye. Çoğu hasta oluyor kurtardığımızda. 
Hemen hastalıklarına göre kimini başka şehirlere 
yani Kırşehir’e, olmadı Ankara’ya; durumu daha 
ağırsa Mersin’e hayvan kliniğine götürüyorum ki 
canı kurtarabilmek için... Bazen 2500 km yol gidip 
geldiğim oluyor. Pek teknolojiden anlamam fakat 
Yasin Köse adlı Facebook sayfasında çektiğim videoları 
paylaşıyorum. Orada hepsinin nasıl yardıma ihtiyacı 
olduğunu görürsünüz zaten. Tedavi ettirdiğim canlar, 
inanır mısınız iki yıl sonra bile beni tanıyıp 
görünce bana koşuyor; işte en mutluluk veren 
şey de bu. Bu ‘’vefa’’ beni mutlu ediyor. Nasıl 
şükran kaldıklarını tarif edemem. En iyi dostum 
bu canlar. Onların da bir dünyası olduğunu 
öğrendim içlerine girdikçe. İmkânım olsa keşke 
de daha büyük bir yer alabilsem ve daha binlerce 
köpeğe daha bakabilsem. 

Şu an barınağımız köyün dışında olmasına 
rağmen bazı yakın civardakilerin şikâyetleri 
oluyor. Kimisi kaybolan koyunlarından sorumlu 
tutuyor köpeklerimizi, fakat köpekler hiçbir 
canlıya zarar vermezler; hem de dışarıda 
gezmiyorlar. Hatta sonrasında biz kaybolan 
koyunları da bulup sahibine teslim ettik. 

Çocuklar hayvanlara karşı çok merhametliler. 
Videolara bakıp barınağa gelmek isteyen 
çocuklar oluyor; hatta geçenlerde bir çocuk 
sabaha kadar uyumamış köpeklere gidelim, diye. 
Mama aldırmış ailesine, gelip onları beslemek 
için. Hayvan sevgisini çocukken öğretmeli, 
onlardan korkutmak yerine.

Barınakta üç çalışanımızın yanı sıra köpeklerin 
mamaları olsun, tedavi masrafları olsun, gidip 
getirmedeki yol parası olsun; bunlar yüzlerce 
can için oldukça külfetli. Yollardaki köpeklere 
verdiğimiz mamayı saymazsak, sadece barınakta 
6 paket, her biri 15 kiloluk köpek maması 
bitirmekteyiz bir günde. Bir kişinin tek başına 
bunların altından kalkması oldukça güç.

Allah razı olsun tüm hayvan severlerden, onlara 
yardım etmeme aracı olanlardan. Onların 
sayesinde daha çok hayvanı doyurabiliyor ve 
iyileştirebiliyoruz.

Kimseden para istemedim, istememde. Hem 
vebali, günahı da var bunun. Öyle ki çocuğunun 
süt parasını göndermek isteyen hayvan severler 
oluyor. Vicdanım elvermez buna. 

Ancak emin olun, Allah’ım yaptığınız iyiliğin 
mükâfatını veriyor, rabbim sayısız defa kurtardı 
zor durumlardan, kazadan, beladan beni; 
şükürler olsun. O dilsizlerin duası diyorum 

çoğu zaman. Allah’ıma şükürler olsun ki onlara yardım 
edebiliyorum ve elimden geldiğince de yardım etmeye 
devam edeceğim.

Ramazan ayında en azından arta kalan ekmekleri çöpe 
atmak yerine ıslatarak bir kap içinde sokakta karnını 
doyurmaya çalışan hayvanlara sunmak bir kap su 
vermek onlar için çok şeydir. İnanın yapılan hiçbir iyilik 
karşılıksız kalmaz.”

Facebook: Yasin Köse 
Telefon: 00(90) 544 760 09 00
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SİBEL TÜZÜN:

Sibel Tüzün 90’lı yılların bize armağanı, 
sesi kadar kalbi güzel bir yorumcu… Her ne 
yaparsa yapsın yüzünde gülümsemesi eksik 

olmayan başarılı bir sanatçı.

Yaşadığımız son bir yıl herkes gibi onu da 
etkilemiş durumda. Şu an Londra’da yaşamını 

sürdüren sanatçıyla sizler için keyifli bir 
sohbet yaptık. 

“Pandemi akışa 
güvenmeyi ve 
sabrı öğretti!”
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>> Son bir yılınız nasıl 
geçti? Pandemi sizi nasıl 
etkiledi?
Hepimiz gibi sıra dışı, 
beklenmeyenlerle karşılaştığımız 
bir yıl oldu. Normal bildiğimiz 
hayatta Mart 2020’nin ilk haftası 
yaz sezonu için yaklaşık 70 
konser anlaşmasıyla Bodrum’dan 
İstanbul’a döndüğümü 
hatırlıyorum en son.  Sonrası rüya 
gibi. Ertesi hafta İngiltere haberi, 
ondan sonraki hafta pandemi 
kısıtlamaları derken, yıllardır 
hissettiğim ve uygulamaya 
çalıştığım ama pek de başarılı 
olamadığım anda, akışta kalmak, 
kontrolcülüğü bırakmak, olanı 
kabul etmek kavramlarını öğretti 
yaşadığımız yıl bana.

Durabilmeyi, beklemeyi, akışa 
güvenmeyi, sabrı, şükrü öğretti. 
Büyüdüm ve yenilendim.

>> Neden Londra?
Çok uzun zamandır hayalimdi. 
Eğitim için sıklıkla geldiğim 
ve sevdiğim bir şehir. Müzik 
ve sanat dolu... Kendimi iyi 
hissederdim hep Londra’da. 
Çocuklarımın da burada 
eğitimlerine devam etmelerini 
çok istemiştim. Bir gün baktım, 
hayaller gerçek oldu. Tesadüfler 
yolumuzu Londra’ya çıkardı.

>> Ses eğitimleri 
veriyorsunuz. Nasıl 
başladı proje?
Londra’da ve Kopenhag’da 
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TÜM 
ALBÜMLERİMDE 
HEM BENİM 
HEM DE ÇOK 
KIYMETLİ 
MÜZİSYENLERİN 
EMEKLERİ, 
DUYGULARI, 
YETENEKLERİ 
VAR.

“

ses eğitimlerine katıldığımda 
hep istedim, keşke bizde de 
böyle eğitimler verilse, diye. 
Hatta İstanbul’da çok sevdiğim 
bir arkadaşımın akademisinde 
başlamak için de planlar yaptım. 
Sonra İstanbul’un koşturması, 
iş yoğunluğu, mesafeler derken 
yarım kalmıştı. Pandemi’nin ilk 
dönemlerinde arkadaşlarıma yoga 
eğitimleri vermeye başladım. Orada 
fark ettim ki bilgiyi, tecrübeyi 
paylaşabilmek, derslerin enerjisi 
muazzam. Londra’ya taşınır 
taşınmaz bir taraftan eğitimler 
almaya bir taraftan da kendi 
eğitim programlarımı hazırlamaya 
başladım. Ve bir hayalim daha 
gerçekleşti.

>> Sosyal medya yardım 
yayınlarında sizi görüyoruz. 
Biraz bahseder misiniz?

SMA hastası bebeklerin 
kampanyalarının seslerini 
duyurmaya çalışıyorum elimden 
geldiğince. Aralık 2020’de 24 saatlik 
bir canlı yayın maratonu yaptık 
Instagram’da. Sanıyorum 50’den 
fazla aileyi konuk edebildim o gün. 
Sonrasında da müsait oldukça bana 
gelen belki de yüzlerce yardım 
isteğine cevap vermeye çalışıyorum. 
Hem paylaşıyorum hem de yayınlar 
yapıyorum ailelerle. Keşke elimden 
başka bir şey gelse. SMA genetik 
bir hastalık. Bebeklerin kas kaybına 
sebep oluyor ve bu öyle bir kayıp 
ki, yürüyemiyor, yemek yiyemiyor, 
su bile içemiyor ve nefes alma 
zorluğu yaşıyor bebekler. Hastalık 
ilerledikçe 6 - 7 tane alete bağlı bir 
yaşam sürdürüyorlar. Kampanyaları 
maalesef iki şekilde son bulabiliyor. 
Ben de yaşam hakları, tedavi 
hakları dünyanın en pahalı ilacı olan 
gen tedavisine kavuşabilsinler ve 

kampanyaları mutlu bitsin istiyorum 
tüm kalbimle.

>> Müzik dünyasının şu 
anki durumu nedir ve 
devamında sizce neler olur?
Müzik dünyası tüm insanlık gibi 
bir dönüşümden geçiyor. Sadece 
konserlerin bitmesi ve tüm müzik 
faaliyetlerinin online platformlara 
evrilmesi dışında söylem, içerik 
olarak da bir dönüşüm var. 

Müzisyenleri üretmeye ve 
paylaşmaya yönelten dijital çağ aynı 
zamanda sınırsızlığı da destekliyor. 
Artık ülkeler için değil, dünya için 
müzik yapabiliriz. Konserleri çok 
ama çok özlesem de bu dönüşüme 
ayak uydurmamız gerektiğini 
hissediyorum.

>> Tamamen kendinize 
ayırdığınız bir gününüz 
nasıl geçiyor? 
Sabah 6.30 gibi başlıyorum güne. 
Türk kahvemi yudumluyorum. 
15-20 dakika meditasyondan 
sonra biraz sosyal medyadan 
günün haberlerine bakıp çalışmaya 
başlıyorum. Günlük planlarımı yapıp 
8.00’de  çocuklarımı uyandırıyorum. 
Kahvaltı, hazırlık, Çınar’ı okula 
bıraktıktan sonra bazen kısa 
bazen uzun bir yürüyüş… Sonra 
iş… Okuyacaklarım varsa, ya 
çalışma aralarına serpiştiriyorum 
ya da en güzeli evi toparlarken 
sesli dinliyorum.  Derslerim varsa 
o gün onlara hazırlanıyorum. 
Çınar’ı okuldan alınca birlikte bir 
yürüyüş daha, alışveriş… Yemek 
sonrası muhakkak hep birlikte film 
seyrediyoruz. 

Çocuklar yatınca ben biraz daha 
çalışıyorum. Sonra meditasyon 
ve uyku… Hafta sonları çok güzel 
oluyor… Çınar, Elaya ve ben birlikte 
parklara atıyoruz kendimizi; uzun 
yürüyüşler,  piknik, oyunlar… 
Pek sarılıyoruz birbirimize… 
Şu an iki farklı eğitim alıyorum. 
Genelde onlarla ilgili kitaplar 
var hayatımda. Bir de projelerim 
için araştırmalar yapıyorum. Çok 
yakınımızda bir kütüphane var, epey 
faydalanıyorum.



>> Viyana’da bulundunuz mu? Viyana’da yaşayan 
Türklere neler söylemek istersiniz?
2019’da gittim en son Viyana’ya. Birkaç gün kaldım, gezdim. Kiss 
grubunun konserini izlemek için gitmiştim. Tarihi, sokakları ne kadar 
güzel. Ve bahçeler… Muhteşemdi. Sevgilerimi iletiyorum Viyana’da 
yaşayan tüm dostlara... Pandemi dönemi bittiğinde çocuklarımla 
birlikte Viyana’ya gelip müzeleri, bahçeleri gezmeyi çok isterim. 
Görüşürüz umarım…

Sibel Tüzün, kızı Elaya ve oğlu Çınar ile birlikte.

EDS -Servicetechniker (m,w,d)
Unser Kunde ist der größte regionale Energieanbieter Österreichs. 
Zur Unterstützung werden ab sofort ein Mitarbeiter (m,w,d) für den 
Bereich Servicetechnik gesucht.

Zu Ihren Hauptaufgaben zählen:
· Eigenverantwortliche Betriebsführung 
· Störungsbehebung in den versorgten    Wohnungen
· Koordination von Fremdfirmen
· Technische Kundinnenbertreuung und -beratung
· Außerhalb der Normalarbeitszeiten im Not- und 
  Gebrechensdienst (Ruferreichbarkeit) selbständige Behebung 
  von Störungen und Gebrechen in sämtlichen Anlagen

Ihr Profil:
· eine abgeschlossene Fachausbildung, vorzugsweise als 
  Heizungsinstallateur oder Elektrotechniker
· Mehrjährige Berufserfahrung in der Betreuung von 
  Fernwärmeanlagen und Heizzentralen
· Führerschien Klasse B

Verdienst: 
ab € 2.099,50 BRT/Monat plus SEG Zulage € 209,95 
Arbeitszeitmodell: 37,5 Stunden/ Woche
Wenn wir ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre 
aussagekräftige Bewerbung unter bewerbung@bestpeople.at

Servicetechniker für Gasgeräte 
Unser Kunde ist ein Installationsfachbetrieb mit 80 Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen. Für unseren namhaften Kunden suchen wir 
ab sofort Unterstützung für den Bereich Servicetechniker Gasgeräte 
(m,w,d). 

Zu Ihren Hauptaufgaben zählen:
· Wartung von Gasgeräten
· Durchführen von Serviceleistungen

Ihr Profil:
· Abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich GWH
· Selbstständige, verantwortungsbewusste, strukturierte und  
  genaue Arbeitsweise
· Offen für Weiterbildungen
· Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
· Führerschein B
· Mehrjährige einschlägige Berufspraxis erwünscht (Erfahrung  
  mit Gasthermen)

Verdienst: 
ab € 13,73/Stunde exkl. Zulage (Überzahlung je nach Berufserfahrung 
möglich)
Arbeitszeitmodell: Mo-Fr; 37,5 Stunden/ Woche
Wenn wir ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre 
aussagekräftige Bewerbung unter bewerbung@bestpeople.at

bp4b personaldienstleistung gmbh

Stellenprofile

>> Sosyal medya 
hayatınızın neresinde?
Takip ediyorum, paylaşımda 
bulunmayı da seviyorum. 
Özellikle Facebook ve Instagram 
arkadaşlarımla fiziki olarak 
berabermişim, yakınmışım gibi 
hissettiriyor. Twitter’dan haberleri 
alıyorum daha çok. Diğerlerine pek 
ısınamadım.

>> Geçmişe bakınca en güzel 
müziği ne zaman yaptınız?
Hepsi güzel, ayıramam hiçbirini. Tüm 
albümlerimde hem benim hem de 
çok kıymetli müzisyenlerin emekleri, 
duyguları, yetenekleri var.

>> Rap müzik hakkında 
neler düşünüyorsunuz?
Müzik tarzlarını ayırmam. İki müzik 
var bana göre; iyi ve kötü müzik. 
Kulağıma kötü gelen, enerjisi düşük 
işleri dinlemem. Sevdiğim ve birlikte 
müzik yaptığım arkadaşlarım var Rap 
müziğe gönül vermiş.
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DOSYA || Funda Gül

ANTİKACILIK KÜLTÜRÜN GELECEK NESİLLERE AKTARILMASINDA ÇOK ÖNEMLİDİR!“

ANTİN KUNTİN İŞLER

ANTİKA AVCILARI
(MÜZAYEDELER VE ANTİKACILAR DÜNYASI)
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Uzmanlar pandemi 
döneminin antika 
sektörünü olumlu 
etkilediği, “kısıtlamalarla 

hem canlı yayında mezat 
yapanların sayısının arttığı hem de 
mezatların havasına kapılıp eşya 
alanların sayısının adeta uçtuğu” 
görüşündeler. Antikacılık kültürün 
gelecek nesillere aktarılmasında 
çok önemlidir ve kesinlikle teşvik 
edilmelidir. Uzmanlara antika ve 
sektör hakkında merak 
edilenleri sorduk.

Antika sektörü 
pandemi 
döneminde 
gelişme gösterdi 
mi? 
2020 yılının mart 
ayından itibaren 
tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde 
de baş gösteren 
pandemi kaynaklı 
eve kapanmaların 
birçok sektörün evden 
çalışmaya yönelmesinin, 
sokağa çıkma yasakları 
gibi birçok etkenin 
antika sektörüne, ikinci 
el eşya piyasasına 
olumlu katkısı olduğunu 
söyleyebiliriz. Daha 
önceleri de sosyal 
medya üzerinden 
canlı mezatlar 
yapılırdı. Yasaklar 
ve kısıtlamaların 
sonucunda hem 
canlı yayında mezat 
yapanların sayısı hem de 
bu mezatların havasına 
kapılıp antika eşya 
alanların sayısı oldukça arttı. Bu da 
sektörün cirosunu, hacim ve satışı 
yapılan eşyaların devir daim oranını 
artırmada etkili oldu.

Bir mezatta ortalama 
ne kadar ciro yapılıyor? 
Milyonlar dönüyor, 
diyebilir miyiz?
Elbette milyonlar dönüyor. Antika 
pahalı bir hobi. Bir mezatta 2-3 bin 
lira ciro yapan da var, bir gecede 
200-300 bin lira ciro yapan da.

Antika kazandırır mı?
Kesinlikle kazandırır. Her eskiyi 
antika diye almayacaksınız. Antika 

nitelendirilen objenin nadir 
bulunanı değerlidir ve zaman 
geçtikçe daha da az bulunur olması 
değerini artıracaktır. Bana göre 
hiçbir zaman zarar etmeyeceğiniz 
bir alan antika; tabii alırken 
değerinin üstünde almamak 
şartıyla. Kaba tabirle kazıklanacak 
olsanız bile elinizde bir antika ürün 
varsa illa zamanla sizin zararınızı 
karşılayacak değere ulaşacaktır.

Yaşanan ilginç 
olaylar var mı?
Elbette, çok var. Bu bir hastalık, 
alışkanlık. Hazine peşinde gibi 
hissediyorsunuz kendinizi. Bazen 
de gerçek oluyor. 100 liraya 
aldığınız bir resmin üzerindeki 
imzanın hangi ressama ait olduğunu 
çözdüğünüzde elinizdeki resim 20 
bin ya da daha yüksek meblağlara 
satılabiliyor. 

İnsanlar neler topluyor? 
İlginç olanlar var mı?
Quick Sigorta’nın Genel Müdürü 
Ahmet Yaşar yerel gazete 
koleksiyonu yapmakta; 20-25 yıldır 

topluyor. Ahmet Yaşar’da olan 
gazeteler sanırım milli kütüphanede 
bile yoktur. Hat eserleri, Osmanlı 
eserleri toplayanlar var. Benim 
gibi resim, fotoğraf makinesi, 
kamera toplayanlar; Atatürk 
ve Cumhuriyetle ilgili eşyalar, 
fotoğraflar toplayanlar var. Bir 
de sektörel eşya toplayanlar var. 
Bunlar benim etrafımda olanlar ama 
alan çok geniş. Bu arada kadınlar 
daha çok porselen, seramik, cam 

gibi objeleri topluyorlar 
ve kadın koleksiyonerler 
oldukça fazla. 

Antika obje, eser 
toplamaya yeni 
başlayanlara neler 
tavsiye edersiniz?
Onlara bir rehber 
oluşturalım:
1. Öncelikle ne 
toplayacaklarına 
karar versinler ve o 
düşünceyle almaya 
başlasınlar.
2. Düşük bedellere 
sahip ürünleri alarak 
toplamaya başlasınlar.
3. Mezat ortamı 
kumar masası gibidir; 
hırsına hâkim olmayı 
bilmek gerekir. Hırsa 
kapılıp pey vermesinler.
4. Resim 
toplayacaklarsa 
yağlıboya resimler her 
zaman sürpriz yapabilir. 
Sahte imzalı resimler 
çok oluyor; o nedenle 
bildik yerden alsınlar, 
şüphe duydukları 
resimleri bilenlere 
danışsınlar.

5. Bol bol antikacı, eskici gezsinler. 
Ev boşaltanlardan her zaman 
uygun fiyata tablo ve obje 
bulmaları mümkün, onları takip 
etsinler.

6. Yurtdışındaki bitpazarlarında 
özel şeyler bulmak mümkün; 
seyahatlerinde muhakkak 
buraları gezsinler.

7. Kendileri gibi antika meraklısı 
arkadaşlar edinsinler. 
Birbirlerinin meraklı olduğu 
ürünleri karşılıklı alıp 
paylaşabilirler. En keyifli yanı 
aynı konuda konuşacak, fikir 
alışverişi yapacak insanların 
etrafınızda olmasıdır.
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>> Son bir yılınız 
nasıl geçti? Pandemi 
sizi nasıl etkiledi?
Pandemi boyunca acayip inişler 
çıkışlar yaşanmakta, duygularımız 
sürekli değişmekte. Ben insanları 
incitmeden içlerini karartmadan 
bu dönemden bahsetmek 
istedim. Duygu değişimleri, 
serzenişler sonrasında gelen 
kabullenme. Eyvallah demek 
zorundayız, elimizden başka 
hiçbir şey gelmiyor. Umarım en 
yakın zamanda her şey yoluna 
girer.

>> İyi ki sosyal medya var 
dediğiniz anlar oldu mu? 
Sosyal medyaya bakış 
açınız nedir?
Gündemi ve hayatı takip etmek, 
işimle ilgili gelişmeleri görmek 
adına kullanmayı daha çok 
seviyorum. Bir de sevdiklerimi 
sürekli takip etmek hoşuma 
gidiyor. Onların sağlıklı, 
mutlu olduklarını bilmek beni 
huzurlu kılıyor. Kendi hayatımın 
belli bölümlerini paylaşmayı 

seviyorum. Beni takip eden 
insanlar nasıl yaşadığımı ve neler 
yaptığımı merak ediyor.

>> Müzik dünyasının şu 
anki durumu nedir ve 
devamında sizce neler 
olur?
Sahneye çıkmamak kötü ve bu 
durum hepimizi maddi, manevi 
sarstı. Özellikle manevi tarafı. 
Alkışı, kalabalıkla birlikte şarkı 
söylemeyi çok özledik. Bizler 
duyguları yüksek insanlarız. 

O alkış, hep birlikte şarkı 
söylenmesi bizim ana besin 
kaynağımız. Grup arkadaşlarımla 
büyük bir sinerjide ortak 
üretimi, o anları yaşamayı çok 
özledim. Rüyalarımda sürekli 
sahnede şarkı söylerken kendimi 
görüyorum.

>> Yeni çalışmalarınızdan 
bahseder misiniz?
Pandemide herkes gibi ben 
de şoka girdim. O dönemde 
hiçbir şey üretemedim ama 
ister istemez herkes gibi ben 

de alıştım. Bu süreçte saksofon 
çalmayı öğrendim, bol bol 
üretmeye başladım, “Eyvallah”ın 
düzenlemesini yaptım. Tabii 
oturduğum yerden hiçbir şey 
yapmamak da istedim; bazen 
çığlık atıp kaçasım geldiği 
olmuştur. 

Bu sene İtalya’ya gitmek istedim 
daha önce görme fırsatım 
olmamıştı. Story’e “Benimle kim 
İtalya’ya, kim Transilvanya’ya, 
kim Karadeniz’e gelir?” diye 
sorarken şarkının ikinci kısmında 
yazan “Güya gezecektim dünyayı 
Karadeniz’i baştan aşağı” 
cümleleri ortaya çıktı.

>> Tamamen kendinize 
ayırdığınız bir gününüz 
nasıl geçiyor? 
Sabah erkenden güne 
başlıyorum. Evde benimle 
birlikte yaşayan iki kedi ve bir 
köpeğim var. Eşimle kahvaltı 
edip, o işe gittikten sonra 
köpeğimi gezdiriyorum. Biraz evi 
temizledikten sonra müziğe vakit 
ayırıyorum.

GÖKÇE: 

>> Gökçe, müzik dünyasının en renkli, en hareketli isimlerinden biri. Bugüne 
kadar söylediği şarkılarla, çektiği kliplerle ve konser performanslarıyla 
farklılığını kanıtladı.

>> Pandemi herkes gibi onu da etkiledi ama müziği asla bırakmadı. Aksine 
müzikle daha yoğun günler yaşıyor ve üretmeye devam ediyor.

>> Biz de Gökçe’nin son bir yılını ve son çalışması “Eyvallah”ı merak ettik ve 
kısa bir röportaj yaptık. Keyifli okumalar…

“Alkışı, kalabalıkla birlikte 
şarkı söylemeyi çok özledik!”
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RÖPORTAJ || Adile Demirci



Mayıs 2021   I I   25

BİZLER 
DUYGULARI 
YÜKSEK 
İNSANLARIZ. 
O ALKIŞ, HEP 
BİRLİKTE ŞARKI 
SÖYLENMESİ. 
BİZİM ANA 
BESİN 
KAYNAĞIMIZ. 

“
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RÖPORTAJ

>> Viyana’da bulundunuz 
mu? Viyana’da yaşayan 
Türklere neler söylemek 
istersiniz?
Çok merak ettiğim şehirlerden biri. 
Pandemi sonrası gitmek isterim. 
Belki bir konser olabilir. Küçük 
bir defterim var. Oraya gitmek 
istediğim şehirleri not ederim. 
Viyana’da listenin ilk sıralarında.

>> Geçmişe dönüp 
baktığınızda en güzel
müziği ne zaman yaptınız?
2012 senesi benim en çok konser 
verdiğim dönemdir, ama en mutsuz 
olduğum sene de olmuştur. Genel 
olarak özel hayatımda bir sene çok 
üzüntü yaşadım. Ama bu kadar 
senelik hayatımda en verimli 
üretkenliğimi şu son iki ayda 
yaşıyorum. Şarkılarımla önümüzdeki 
iki seneyi kapadım.

>> Rap müzik hakkında 
neler düşünüyorsunuz?
Gençler daha çok rap ve rock 
seviyor. Pop müzik geriye gitmiyor. 
Rap müziğin bundan 10 yıl önce bu 
durumda olması gerekiyordu. Ama 
rap hep bastırıldı. Son zamanlarda 
yüzeye çıktı, iyi bir şey oldu. Yoksa 
pop geride, rap ön planda değil. Şu 
anda pop müzikten güzel bir şarkı 
çıksa yine ön planda olur...

>> Televizyon mu 
dijital platformlar mı?
Televizyon güncelliğini hiçbir zaman 
yitirmez ama pandemi ile dijital 
dünyanın son 10 yılda kazandığı ivme 
daha da ileri boyuta taşındı. Müzik 
tüketiminden alışverişe kadar artık 
iyice hayatımızın en vazgeçilmez 
parçalarından biri haline dönüştü. 
Sokaklarda, toplu taşımada, hayatın 
her alanında insanlar dijital dünyayı 
sonuna kadar kullanıyor.

>> Bir gün radyo 
programı yapsanız, 
nasıl olurdu?
Eğlenceli ve farklı müziklerin çaldığı 
bir program olurdu. Ben standart 
işler yapmayı sevmiyorum. Öyle de 
yaşamıyorum.
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YAŞAM

Viyana’da birçok pazar kurulmakta, bunlardan 
17’si sabit pazar, 5’i ise ağırlıklı olarak gıdanın 

satıldığı geçici pazarlardan oluşmaktadır. Bunlar 
arasında en tanınmışı 6. Bölge’de bulunan 

Naschmarkt’tır (Almanca). Naschmarkt en eskisi 
olmakla beraber 2,3 hektar ölçüsüyle Viyana’nın 

en büyük pazarıdır.

VİYANA’DA
ALIŞVERİŞ PAZARLARI

1
6. Bölge’de bulunan 
Brunnenmarkt yaklaşık 
160 pazar tezgahı ile 
Avrupa’nın sabit sokakta 
kurulan en büyük 
perakende pazarıdır. 

Doğrudan üreticilerden temin 
edilen mevsimin ürünlerini satan 
geleneksel tezgahların yanında 
bazı satıcıların dünyanın bütün 
bölgelerinde üretilen gıdaları 
sattığı tezgahlar bulunmaktadır. 

Bu pazarın içinde aynı zamanda 
çeşitli bar ve restoranlar görmek de 
mümkündür.

Bunların dışında Viyana’da 
her yıl birçok fırsat pazarları 
düzenlenmektedir; bitpazarı, 
sokak kutlamaları, Noel, yılbaşı 
ve Paskalya pazarları gibi. Ayrıca 
kiliselerin düzenlediği çeşitli 
pazarlar da vardır. Bunların arasında 
yüzyıllardır geleneksel olarak 
yapılanlar da bulunmaktadır.

Aynı zamanda geçici kurulan 
bitpazarları. Bu pazarlarda her işe 
yarayabilir, antika, sanat eserleri, 
kitap ve özellikle nota kitapları; 
birçok farklı kültüre ait ürünün 
ikinci elini bulmak mümkündür.

Pazarlarda satıcı olabilirsiniz.
Bir pazarda kendinize ait bir 
tezgah açmak ya da bir fırsat 
pazarı düzenleyebilmek için MA 
59 - Pazarlar ve Gıda Güvenliği 
Dairesi’nden izin almak gerekiyor. 

Bu daire ticari ve yardım 
amaçlı ürünlerin satılabilmesini 
onaylamaktadır. Naschmarkt’taki 
bitpazarında günlük bir tezgah 
kiralamak ya da sokakta bir tezgah 
açmak için gerekli olan izni de 
MA 59 vermektedir. Bu izinler 
alındıktan sonra Viyana’nın birçok 
yerinde pazarlar kurulur.

“
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İlkbaharda Viyana’da yapılacaklar
Sert geçen kışın ardından Viyana’da sıcaklıklar yükseliyor, güneş yüzünü 
gösterdi, ağaçlar çiçek açtı, kuşlar cıvıldıyor; kalın kışlıklar kaldırılıyor: Bahar 
geldi! Yüzünü sıkça gösteren güneşle mutlu olmaya ihtiyacımız var; bu yüzden 
dışarı çıkın, ruhunuza iyi gelecektir. İlkbaharda Viyana’da en iyi nerede zaman 
geçirebileceğiniz konusunda sizlere harika fikirlerimiz var:

GEZİ
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Yukarı Viyana’ya çıkın
Viyana’nın harika manzaraya sahip birçok güzel 
çatı terası bulunmaktadır. Tuna Nehri’ni izlerken 
baharın içinizi ısıtan havasını hissedeceksiniz. 
Harika bir manzara sizi karşılayacaktır.

Parktaki çimlerde piknik yapın
Yola çıkmadan önce yanınıza biraz yiyecek 
alıp ardından piknik yapmalısınız! Bunu 
şehrin ortasında, Sigmund Freud Park’ta 
veya Burggarten’de yapabilirsiniz. Ve tabii ki 
sizi bolca zaman geçirmeye davet edecektir 
yeşillikler. Viyana boşuna Avrupa’nın en yeşil 
şehri değildir. Bunu iyi kullanın, küçük bir geziye 
çıkmayı tercih edenlerden olun.

Setagaya Park’ta yürüyün
Baharda Viyana’da yapılacaklardan biri de 19. 
bölgedeki Setagaya Park’ı ziyaret etmektir. 
Çünkü nereye bakarsanız bakın, özellikle 
kiraz çiçeği sezonunda estetik sizi bekliyor 
olacaktır. Sonuçta Japon bahçelerinin kendi 
ifade biçimlerine sahip olduğu biliniyor. Bunları 
küçük parkta görebilir ve kendinizi Uzakdoğu 
havasında kaybedebilirsiniz. Şelaleler, tipik 
bitki türleri ve taş oluşumlar keşfedilmek, 
beğenilmek ister. Ancak dikkatli olun: Köpekler 
için katı bir yasak var.

Arne-Carlsson-Park’ta gizli hava 
saldırısı sığınağını gezin
Arne-Carlsson-Park’ta gizlenmiş ve sayısız 
grafitiyle kaplı İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 
hava saldırısı sığınağında Viyana’nın geçmişine 
dokunaklı bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Özel bir 
sergi sırasında Avusturya’nın ilhakıyla Nisan 
1945’teki kurtuluş arasındaki zaman ele alındı 
ve o dönemin dehşetinin orijinal sahnelerinde 
canlı bir şekilde yaşayacaksınız.

Karmelitermarkt’a gidin
İlkbaharda küçük bir tatil hissi arıyorsanız hafta 
sonları her zaman yoğun olan Viyana’daki 
Karmelitermarkt’ta karmaşa içinde kendinizi 
şımartmalısınız. Bazı pazar tezgâhlarında 
meyve, sebze, peynir veya et satılırken 
bazılarının çok rahat restoranları var. 
Hafta sonu bir çiftçi pazarı da kuruluyor. Geniş 
ve heyecan verici bir ortamdır; ev yapımı 
ekmekten organik rezene salamına ve bölgesel 
çiftçilerin sattığı turplara kadar her şeyi 
bulabilirsiniz. 

Kendi yabani sarımsağınızı seçin
Baharın başında ortaya çıkan ilk habercilerden 
biri yabani sarımsaktır. Buralarda taze yabani 
sarımsak bulma şansınız yüksektir: Donau Auen, 
Wienerwald, Lainzer Tiergarten, Steinhof, 
Prater.
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Küçük bir ipucu verelim: 
Yabani sarımsak gölgeli 
ve nemli yerlerde 
büyümeyi tercih ediyor.

Dondurma salonu 
maratonu 
düzenleyin
Canlandırıcı meyveli 
veya harika kremalı 
dondurma keyfi 
olmadan bahar nasıl 
olurdu? Viyana’da 
tatlı cazibeleriyle sizi 
bekleyen salonların 
seçimi neredeyse 
sonsuzdur. İlkbaharın 
başlangıcıyla Leones 
Gelato’da taze 
malzemelerden 
yapılmış dondurma, 
Schelato’da avokado 
veya siyah susam gibi 
sıra dışı tatlar, Schoko 
Company’de Zotter 
çikolatalı dondurma 
veya Veganista’da
 vegan dondurma; 
herkes için bir 
şeyler var.

Bir klasik elbette Viyana Favoriten’deki Tichy’dir. Yapılması gereken en iyi şey bir Stanizel satın almak ve üzerine büyük bir çikolata bulaştırmaktır. Çilek ve fındık çeşitleri özellikle Tichy için tavsiye edilir. Sadece Reumannplatz’daki bir park bankında güneşin altında oturabilir ve Avusturya’daki “en kalabalık yerde” 
koşuşturmayı 

izleyebilirsiniz.



YAŞAM

Trabzon ve çevresi geleneksel el sanatlarında bir hayli gelişmiştir. Trabzon ve 
çevresinde hasır bilezik yapımı, telkari, taş ve ahşap işçiliği, dokumacılık, bakırcılık, 

bıçakçılık, yorgancılık gibi sanatlar yapılmaktadır. Bakırcılık bölgenin en eski el 
sanatlarındandır.  

TRABZON’DA EL SANATLARI

T
rabzon’da yapılan 
bu el işçiliklerine 
genel adı ile “Trabzon 
İşi” denmektedir. 
“Trabzon İşi” dünyaca 
bilinmektedir. Buna 

en güzel örnekler hasır bilezikler 
ve telkari usulüyle el yapımı 
gümüş – altın işlemeler ve 
dokuma eşyalardır. Bu el sanatları 
aynı zamanda alınabilecek 
hediyelik eşyaların da başında 
gelmektedir. Daracık Arnavut 
kaldırımlı, koridor biçimindeki 
sokaklar Trabzon halkının da 
alışveriş mekanıdır. Uzun Sokak ve 
Kunduracılar Caddesi boyunca çok 
sayıda yöresel el sanatları satan 
mağazaya rastlayabilirsiniz. Tarihi 
belgelerde “Padişahın donu ile 
gömleği ve ipekli kumaşlar Trabzon 
dokumasından tedarik edilirdi” 

şeklinde kayıtlarla karşımıza 
çıkan ve “Trabzon bezi” ve bütün 
Osmanlı vilayetlerinde ün yapan 
Trabzon dokumalarının üretimi, 
kırsal kesimdeki talebin varlığının 
yanı sıra turistik talebin oluşması 
sebebiyle de hala sürmektedir. 

Bugün tüm Anadolu’da 
olduğu gibi, Trabzon’da da el 
dokumacılığında bir gerilemenin 
söz konusu olmasına rağmen, 
peştemal vb. eşyanın halkın 
günlük yaşamındaki önemli 
yerini koruması bu geleneksel 
sanatımızı yaşatmaktadır. Trabzon 
dokumacılığıyla ilgili araştırmalarda 
“keten kenevir” denilen dokuma 
aslında “kendir”dir. El tezgahlarında 
el eğirmesi yöntemiyle elde edilen 
kendir ipliğiyle yapılan dokumalar, 
yerini zamanla pamuğa bırakmıştır. 

Iğdır, Erzincan ve Çukurova’dan 
sağlanan pamuk ipliğiyle 
Trabzon’dan başka Maçka, Çarşıbaşı, 
Beşikdüzü ve Şalpazarı gibi yerlerde 
başta peştamal olmak üzere, perde, 
gömleklik, şal, başörtüsü, kuşak vb. 
dokumalar üretilmektedir. 

Karadenizli kadının simgesi olan 
Dolay Peştamal (bele dolanan) ve 
Baş Peştamali olarak iki ana gruba 
ayrılır. Renk, büyüklük ve dokuma 
tekniğine göre de değişik isimler 
alırlar. 

HEYBE
İşte, alışverişte, pazarda erzak 
ve ihtiyaç maddelerini koymaya 
veya taşımaya yarar geniş bantlar 
arasında ince çizgiler taşıyan bir 
dokumadır. Ağız kısımları kendi 
ipiyle büzülebilirler.

“
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Bıçakçılık
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KEŞAN
Tahta el tezgahlarında dokunan 
keşanları yöre kadınları başlarına, 
peştamalleri ise bellerine bağlarlar. 
Her yörenin birbirinden farklı 
desenlere sahip peştamalleri vardır. 
Kök boyalardan yapılan keşan ve 
peştamaller, el dokuması çarşaf ve 
kumaşlar hem günlük yaşamda hem 
de dekoratif amaçlı kullanılabilirler.
 

KUŞAK
Kalın yün iplikten yapılan üçgen 
biçimde kök boyalarla farklı 
desenlere boyanan, genellikle 
bölgemizde kadınlarımızın bellerine 
doladıkları bir giysi türüdür.
 

ÇORAP
Boyanmış ya da boyanmamış 
yünden örülürler. Boyanmamış 
saf yünler beyaz ve kahverengi 
doğal renklerdir. Trabzon el 
yapımı çorapları, erkek çorapları, 
kadın çorapları, çocuk çorapları 
ola-rak örülürler.  Çorap süsleri 
arasında üçgen motifler Trabzon’un 
özelliğidir. Ve nazara karşı bir önlem 
olarak kullanılır.

HASIR BİLEZİKLER
Evlerde genç kızlar tarafından 
elde örülen hasır bilezikler altın 
ya da gümüş ince tellerden yapılır. 
Örme sanatıyla çeşitli araç gereçler 
kaplar ve birçok ürünün yanı sıra, 
Trabzon’a özgü olan “hasır bilezik” 
yapımı çok yaygındır. Gerek altın 
ve gerekse gümüşten hasır bilezik 

ve kolye yapılmakta, ülkemizin 
hemen her yerine ve dünyanın 
birçok ülkesine gerek gurbetçi 
vatandaşlarımızla ve gerekse de 
ilimizi ziyaret eden yerli ve yabancı 
turistlerle götürülmektedir. Hasır 
bilezik, 31-32 mikron inceliğindeki 
altın ya da gümüş tellerin ilmek 
ilmek örülmesiyle yapılmaktadır. 
Tamamen el emeği, göz nuru 
olan bu sanat Trabzonlu genç 
kızlar ve kadınlarımız tarafından 
dokunmaktadır. Örme gümüş 
ve altın “tespih püskülleri” de 
Trabzon kuyumculuğunun özgün 
örnekleridir.

KAZAZ SANATI 
İpek veya naylon tel üzerine 
burularak sarılan çok ince (0,08 
mikron) 995 ayar altın ve 999 
ayar gümüş telleriyle yapılan 
yöresel bir el sanatıdır. Altın ve 
gümüş tellerin sarılması sırasında, 
içte kalan ipek ya da naylon 
iplik kıvrak tutularak sarma 
işlemi yapılır. Bunun neticesinde 
bitmiş bir telin kalınlığı ise 0.3-
0.5 mm kalınlığına ulaşır. Kazaz 
ürünlerinin başında kolye, küpe, 
bileklik ve buroloklar kadınların, 
tespih ve tespih püskülleri ise 
erkeklerin en çok tercih ettiği 
ürünler arasında yer almaktadır. 
Tarihi geçmişi konusunda kesin 
bir bilgi bulunmayan bu sanatın 
Mezopotamya uygarlığından 
günümüze kadar ulaştığı tahmin 
edilmektedir. 1. Dünya Savaşı 
yıllarında  Trabzon’da 50’nin 

üzerinde  kazaz dükkanı bulunurken 
şu an sınırlı sayıda sanatkar 
bulunmaktadır.

TELKARİ İŞLEMECİLİĞİ
Tel işi anlamına gelen 
telkarinin kökeninin 3000’lerde 
Mezopotamya, 2500’lerde de 
Anadolu olduğu ve buralarda 
kullanıldığı, bununla birlikte eski 
Yunan ve Roma’da yaygın olduğu 
bilinmektedir.15. yüzyıldan sonra 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 
yaygın olduğu ve telkarinin 
Trabzon’a yerleşmesinde Dağıstanlı 
ustaların etkisinin olduğu ustalar 
tarafından da dile getirilmektedir.
Trabzon işi telkariler, likör ve kahve 
takımı, çay tepsisi, takunya, ev ve 
mutfaklarımızda kullandığımız 
çeşitli saklama kapları gibi örnekler 
telkariden üretilen işler arasında 
sayılabilir.

BAKIR İŞLETMECİLİĞİ
Bölgedeki zengin bakır 
yataklarından elde edilen bakır, 
Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en 
önemli ticaret ve kültür şehri 
olan Trabzon atölyelerinde 
işlenmiştir. Trabzon’daki atölyeler, 
ortaçağdan beri geleneksel olarak 
bakır, bronz ve pirinçten mutfak 
kaplarıyla çeşitli eşya yapımına 
devam etmekteydi. Atölyelerdeki 
bakır, bronz ve pirinç üretimi, 
Trabzon’un en büyük sanayi 
kolunu oluşturmaktaydı. Osmanlı 
Sultanı II. Bayezid döneminde 
yapılan Topkapı Sarayı envanter 

Ahşap İşçiliği Kazaz Sanatı
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listelerinin de gösterdiği gibi, 
Trabzon atölyelerinde büyük bir 
beceriyle üretilen kaplar, Osmanlı 
sarayında kullanılacak kadar 
değerliydi. Büyük bir beceriyle 
bakır, bronz ve pirinçten yapılan 
mutfak kaplarıyla çeşitli eşya, 
Karadeniz, Doğu Anadolu ve 
Kuzeybatı İran bölgesinde kullanım 
alanı bulmuştur. Ayrıca Trabzon’un 
önemli bir liman şehri olması, 
üretilen bakır eşyanın denizyoluyla 
Karadeniz’deki diğer şehirlere de 
ihracını kolaylaştırmıştır. 

Nitekim Osmanlı arşiv 
belgelerinden öğrendiğimize 
göre, Trabzon’daki atölyelerde 
yaptırılan çok sayıdaki barut ve 
güherçile kazanları, Anadolu’da 
başka şehirlere gönderilmekteydi. 
Trabzon’daki atölyeler, bakırcılık 
sanatını günümüze kadar canlı 
bir şekilde devam ettirmişlerdir. 
Bakırcı, kazancı ve kalaycıların 
halk türkülerine konu olması, 
bu zanaat dalının sosyal hayatta 
oynamış olduğu önemli rolü 
açıkça göstermektedir. Bölgeye 
özgü karakteristik formlara sahip 
olan üstten saplı ocak kazanları, 
bakraçlar, ibrikler, güğümler, 
süt tasları, hoşaf tasları, hamur 
leğenleri, kapaklı hamsi tavaları, 
maşrapalar, kapaklı sahanlar, 
tencereler ve mangallar, Trabzon 
atölyelerinin ününü yansıtmaktadır. 
Üretilen bu eşyalar, hem Anadolu 
hem de İstanbul’da yaygın olarak 
kullanılmaktaydı. Günümüzde bile, 

Trabzon atölyelerinde üretilen bakır 
kap kacak Doğu Karadeniz Bölgesi 
ile İstanbul ve Adapazarı-Bolu 
yöresinde en çok aranılan mutfak 
kapları olarak büyük bir ihtiyacı 
karşılamaktadır.
 

AHŞAP İŞÇİLİĞİ
Yapı malzemesi olarak, çevrenin 
ormanlık olması dolayısıyla 
ahşap çok kullanılmıştır. Köy ve 
yayla mimarisinde ahşap hala 
vazgeçilmez malzemedir. 100-150 
yıl dayanması sebebiyle yörede 
“ehil ağaç” denilen ve özellikle 
çatılarda kullanılan kestane ağacı 
en önemli yapı malzemesidir. 
Ayrıca çeşitli ev ve mutfak eşyaları 
da ahşaptan üretilmiştir: İskemle, 
dolap, tekne, külek (yağ koymak 
için), yayık, kaşık, kepçe ve su 
kapları gibi eşyaların üretimi, 
azalarak da olsa günümüzde 
sürmektedir.

ŞİMŞİR KAŞIK
Trabzon’da kaşıklar tür ve 
boyutlarına göre kaşık, büyük 
kaşık ve kepçe gibi isimlerle bilinir. 
Şimşir ağacı genellikle ilimizde Of 
ve Yomra yörelerimizde yetişir. 
Şimşir kaşık ise Köprübaşı ilçesinde 
ünlenmiştir.

YAYIK
Trabzon yayla evlerinde hayvansal 
ürünlerden tereyağı, ayran gibi 
ürünleri elde edebilmek için 
ahşaptan yapılan alt kısmı geniş, 

üst kısmı dar ve 120-130 cm 
boyunda geniş tarafından tutulup, 
çalkalanarak kullanılan bir araçtır.
 

ÖRME SEPET
İlimizde fındık çubuğuyla yapılan 
örme sepetler hemen hemen her 
ilçede yapılmaktadır. Karadeniz 
insanı farklı işlevler için farklı farklı 
sepet türleri geliştirmiştir. Genel 
olarak sırta alma, kola takma ve 
yere koyma amaçlarına hizmet 
ederler. Örneğin ekmek selesi, arka 
sepeti, üç dipli sepet, fındık sepeti, 
çay sepeti gibi türleri mevcuttur.
 

TAŞ İŞÇİLİĞİ
Mimari süslemenin yanı sıra, 
artık çok kısıtlı da olsa, büyük 
değirmen taşları, el değirmenleri 
ve “pileki” taşları üretilmektedir. 
El değirmenleri buğday ve 
mısır yarması öğütmekte halen 
kullanılmaktadır. “Pileki” ise, eski 
evlerde üzerinde ateş yanan ve 
yanan ateşin ısıtmasıyla oluşan 
ısı ile ekmek pişirmeye yarayan 
yuvarlak şekilli taş bir teknedir.

BIÇAKÇILIK 
Sürmene’de bir zamanların o ünlü 
Sürmene bıçakların yapımı artık 
tarihe karışmış gibidir. Ancak sipariş 
üzerine birkaç eski usta tarafından 
yapılmaktadır. Daha çok mutfak 
bıçakları ve çay kesme makasları 
üretilmektedir. Sürmene bıçakçılığı 
değişen sosyoekonomik yapıya ayak 
uydurarak yaşamını sürdürmektedir.

Keşan Telkari işlemeciliği
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OTOMOBİL

ARACINIZ YAZA HAZIR MI?
Havaların soğuduğu kış aylarında 

araç sahipleri araçlarında kış 
hazırlığı yapar ancak yaz için 

gereken hazırlıklar genelde göz 
ardı edilir. Aslında yazın da araç 

bakımlarını önemsemek gerekir. Kış 
mevsimi yaklaşırken kış lastikleri 

ve zincir bulundurma, antifrizli 
su kullanımı, kalorifer ve filtre 

bakımları gibi konular gündeme gelir 
ve bunlar elbette dikkat edilmesi 

konulardır. Ancak otomobilinizi 
kışa hazırladığınız gibi yaza da 

hazırlamanız gerektiğini unutmayın. 

Her iki mevsimde de 
yapacağınız bu bakımlar 
sayesinde hem aracınızı 
güvenli ve ekonomik 

şekilde kullanmaya devam 
edecek hem de arabanızı satmak 
istediğiniz zaman bakımlı ve bu 
yüzden de daha değerli bir şekilde 
satıyor olacaksınız. Yaz ve tatil 
sezonuna girdiğimiz bu dönem için 
aracınızı nasıl hazırlayabileceğiniz 
konusunda bazı önerilerimiz olacak.

LASTİKLERİ 
KONTROL EDİN
Lastikler otomobillerde özellikle 
güvenli sürüş için şüphesiz en 
önemli parçalardan. Bu sebepten 
azami özen göstermek gereken bir 
konu. Kışın özellikle sert geçtiği 
bölgelerde kış lastiği kullanmak ne 
kadar önemliyse aynı şekilde hava 
sıcaklığının 7 derecenin üstüne 
çıktığı zamanlarda da tekrar yaz 
lastiklerine geçmek de o derece 
gerekli bir husus. 

Yazın kış lastiği kullanırsanız hem 
lastiklerin ömrü kısalır hem de 
fren mesafesinin uzamasına sebep 
olur. Ayrıca lastiklerdeki hava 
basıncını da düzenli kontrol etmek 
gerek. Lastiğin ve aracın ihtiyacı 
olan basınçtan düşük ya da yüksek 
seviyede olması, sürüş güvenliği ve 
yakıt tasarrufu konularını olumsuz 
etkilemektedir.

MOTOR YAĞI VE YAĞ 
FİLTRESİNİ DEĞİŞTİRİN
Bildiğiniz gibi motor yağı 
otomobilinizin damarlarında 
akan kan gibidir. Parçaların 
temiz, yumuşak ve sorunsuz 
çalışmasını sağlar. Otomobil 
üreticileri ortalama 10 bin km 
aralıkla motor yağını değiştirmeyi 
önermektedirler. Çünkü yazın 
yüksek sıcaklıklarda fazla kilometre 
yapıldığında motor daha fazla 
yorulur ve yağın kullanım ömrü 
kısalır. Bu sebepten yaz gelmeden 
ve uzun yolculuklar yapmadan önce 
motor yağını kontrol etmekte fayda 
var.

SOĞUTMA VE HARARET
Yaz aylarında yüksek sıcaklıklarda 
araç kullanırken dikkat edilmesi 
gereken bir diğer konu da motorun 
soğukluğunu koruyabilmek. 
Otomobillerde ortalama motor 
çalışma sıcaklığı 93 derecedir 
ve bunun üstüne çıkmaması 
gerekir. Bunun için hava filtresi, 
radyatör hortumu, V kayışı gibi 
parçaları uzman bir serviste 
kontrol ettirebilirsiniz. Böylece 
hem motorunuzun ömrünü uzatır 
hem de yakıt tasarrufu sağlarsınız. 
Ayrıca sıcak yaz günlerinde 
ihtiyacınız olan bir diğer konu da 
elbette klima. Sorunsuz çalışan bir 
klima, araç içi sıcaklığını araç dışı 
sıcaklığının minimum 10 derece 

altına düşürmelidir. Eğer böyle bir 
performans alamıyorsanız servise 
göstermek faydalı olur, yoksa sıcak 
bir günde klimasız yolculuk etmek 
zorunda kalabilirsiniz.

SIVI SEVİYELERİNİ 
GÖZDEN GEÇİRİN
Arabanızda belirli sıvılar kullanan 
ve bu sıvıların belirli seviyelerde 
olması gereken parçalar mevcuttur. 
Hidrolik yağı, şanzıman yağı, 
radyatör suyu, hatta silecek suyu 
gibi sıvı içeren tüm noktaları 
kontrol etmenizi önermekteyiz.

AKÜ VE FREN 
KONTROLÜ
Sıcak havalardan olumsuz 
etkilenebilecek akü ve frenleri de 
unutmamak gerekiyor. Akülerin 
oksitlenme yapmasını ve ömrünün 
kısalmasını sağlayan en önemli 
etken sıcak havadır. Bu oksitlenme 
arızasını aracınız size göstermez; 
eğer kontrol etmezseniz fark 
edemezsiniz ve aracınız sizi yolda 
bırakabilir. Kış boyunca yoğun 
trafikte dur-kalk yaparak ilerliyor 
olmak frenlerinizin ömrünü hızlı 
şekilde tüketmesine neden olur. 
Eğer frenlerinizden ses gelmeye 
başladıysa ya da durma mesafesinin 
uzamaya başladığını hissediyorsanız 
uzun yaz tatili yolculuğu yapmadan 
önce güvenliğiniz için frenlerinizi 
mutlaka kontrol ettirmelisiniz.






