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DERNEK ADINA BAŞLARKEN.. 

Tekrar merhaba. 

İlk sayımız öyle çok sevildi, öyle çok ilgi gördü ki bunu 
gelenekselleştirmek artık farz oldu. Bu sayıda da sizlerin 
duygularına, hayallerine ve de yeteneklerine yer verdik. Bundan 
sonra sizleri takip eden doktorlarınızın da eserlerini yayınlamak 
istiyoruz. 

Ben bu kültür akımına öncülük etmekten büyük onur duyuyorum. 
Genelde çok konuşsam da az yazmayı tercih ederim. Yine sizleri bu 
dergiye can veren kalplerin seslerine bırakıyorum. 

Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere. Keyifle okumanızı dilerim.

Saygılarımla

Doç. Dr. Serkan DEMİR
Sağlık Bilimleri Ünivesitesi
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim Araştırma Hastanesi
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İMGELEM ve İMGE

Değerli MS’li Dostlarım; 

İmge ve imgelemler; bu iki sözcük konusunda, ufak da olsa bir anlaşılabilirlik sağlamak 
amacıyla, merak edenlere bu yazıyı yazmak istedim.

Herkesin beyninin içindeki düşünceleri, daha doğrusu düşüncelerinin oluşturduğu 
hayalleri vardır; buna düşünce evreni diyebiliriz. İşte her insanın sahip olduğu bu 
evrene imgelem, imgelemin oluşturduğu meyvelere de imgeler diyoruz. Bazı insanların 
(bunlar sanatçılardır) imgelemleri, çok farklı ve değişik imgeler oluştururlar. Bu 
imgeler, şiir, roman, öykü, müzik, tiyatro oyunu, film senaryosu, heykel, resim, 
fotoğraf...gibi eserlerin oluşumunu sağlar. Ve de o sanatla ilgilenen okuyucu veya 
izleyici de o imgeleri, kendi imgeleminin içine alarak o eserle ilgili kendi imgelerini 
oluştururlar. Bir sanatçı, sanatseverin imgelemini harekete geçirir ve herkesin kendi 
imgelerini yaratmasını sağlar. Bu da insanı düşünmeye yöneltir; düşünen bir beyin, 
birçok açıdan düşünerek doğru bir karara varma yetisini elde eder. Bu da insanlara 
bilimsel düşünceyi getirir. O nedenle sanat insanlık için çok önemlidir.

Sanatla ilgilenen insanlar kendilerini zenginleştirdikçe imge ve imgelemlerini de 
zenginleştirirler. Zamanla sanatçının anlatmak istediğini daha iyi anlarlar ve hatta 
kendi imgelemini harekete geçirip, sanatçının vermek istediği imgelerin de dışına 
çıkarak, kendilerine has imgeleri yakalamaya başlayabilirler. İşte bu, o insanın imge 
yaratısıdır. Sanatçının imgelemindeki imgelerden, o sanatın takipçisinin imgelemine ve 
oradan da kendi imgelerine geçişler olur; böylece sanatla ilgilenen insanlar, kendi 
imgelemindeki imgelerini oluşturabilirler sanatçıdan farklı olarak. Bu sonuca 
ulaşabilmek için sanatı takip eden insanın, bilgili olması ve sürekli okuması ya da 
sürekli takip etmesi, kendini yenilemesi gerekir.

Bu şekilde sanatçıyla birlikteliğimiz bizi sanatçının olduğu yere doğru yükseltir. Örneğin 
kulağımıza hoş gelmeyen bir müziği anlamaya başlarız ya da bir romanı veya bir şiiri... 
Sanatın içindeki ayrıntılara girerek kendi imgelemimizdeki imgeler oluşmaya 
başladığında, o sanatçının anlatmak istediklerini kendimizce anlamaya ve kavramaya 
başlarız.

O zaman da sanatla buluşur, el ele tutuşarak herkesin göremediği ufuklarda 
dolaşabiliriz.

Sevgi Nur
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BİRİNCİ YENİ - GARİP AKIMI

ORHAN VELİ KANIK-OKTAY RİFAT-MELİH CEVDET ANDAY

ORHAN VELİ KANIK
(13 Nisan 1914-14 Kasım 1950)

Orhan Veli’nin çocukluğu Beykoz, Beşiktaş ve Çihangir’de geçti. Yedi yaşındayken halife 
Abdülmecit’in Yıldız Sarayı’nda düzenlediği bir düğünde sünnet edildi. 1925’te dördüncü sınıfı 
tamamladığında, babasının isteğiyle Galatasaray Lisesi’nden ayrılarak annesiyle birlikte 
Ankara’ya taşındı; orada Gazi İlkokulu’na başladı. Bir yıl sonra Ankara Erkek Lisesi’ne ( bugünkü 
adıyla Ankara Atatürk Lisesi) yatılı girdi. Ortaokul yedinci sınıftayken, Oktay Rifat ve Melih 
Cevdet Anday ile arkadaş oldu. Lisenin ilk yılında Ahmet Hamdi Tanpınar’ın öğrencisi oldu. 
1932’de liseden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin Felsefe bölümünü 
bitirmeden ayrıldı. Galatasaray Lisesi’nde bir süre yaptığı öğretmen yardımcılığından sonra PTT 
Umum Müdürlüğü Telgraf İşleri Reisliği Milletler arası Nizamlar bürosuna girdi. Ankara’ya 
dönen Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih Cevdet Anday ile tekrar buluştular. Birlikte aynı tarzda 
şiirler yazmaya başladılar. Üç kafadar arkadaş 1941 yılında “Garip” adlı kitabı yayınladılar. Bu 
kitap sonradan Birinci Yeni olarak da anılacak Garip akımının başlangıcı oldu.

PTT’deki görevinden askerlik nedeniyle ayrıldı ve daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın tercüme 
bürosunda çalışmaya başladı; bu arada şiir kitaplarını yayınladı. Hasan Âli Yücel’in Milli Eğitim 
Bakanlığı’ndan ayrılmasından sonra görevinden istifa eden Orhan Veli; Bedri Rahmi Eyüboğlu, 
Abidin Dino, Necati Cumalı, Sebahattin Eyüboğlu, Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday gibi 
arkadaşlarıyla birlikte, “Yaprak” isimli bir dergi çıkarttılar. Parasal sorunlar yüzünden dergi 
kapandıktan sonra İstanbul’a geri dönen Orhan Veli Kanık, 10 Kasım’da bir haftalığına geldiği 
Ankara’da belediyenin kazdığı bir çukura düşerek başından yaralandıktan iki gün sonra 
İstanbul’a geri döndü. 14 Kasım günü bir arkadaşının evinde öğle yemeği yerken, fenalık 
geçirerek hastaneye kaldırıldı ve beyin kanaması sonucu, henüz 36 yaşındayken yaşamını 
yitirdi. Orhan Veli çok kısa yaşamına; şiirlerinin yanı sıra öykü, deneme, makale ve çeviri 
alanlarında da birçok eserler sığdırmıştır.

Lisedeki edebiyat hocası Ahmet Hamdi Tanpınar Orhan Veli’yi hastanede ziyaret etme fırsatı 
bulmuş ve bu olayı şöyle anlatmıştır.

“Daha orta mektebin birinci sınıfında talebem olan Orhan’ı Cerrahpaşa Hastanesi’nde son defa 
oksijen çadırının altında yarı çıplak, güçlükle nefes alır ve o kadar güzel hayallerin yakaladığı 
dünyamızı yalnız akı görünen gözlerinden boşanırken gördüğüm günü hiçbir zaman unutamam. 
Şiirimize tatlı anlaşmazlığı ve lezzeti getiren zeka, kendisi olmaktan çıkmıştı.”

Üç kafadar arkadaş olan bu üç büyük şair Ankara Erkek Lisesinde tanışmışlardı; 
ortaklaşa “Garip” adında bir kitap çıkartarak, şiirde yeni bir akımı başlatmışlar ve bu 
konuda çeşitli tartışmalara yol açmışlardı. Her üçünün de liseden edebiyat öğretmeni 
büyük edebiyatçımız, Ahmet Hamdi Tanpınar’dı.

Orhan Veli Kanık İstanbul’un Beykoz semtinde, bir konakta dünyaya geldi. Babası İzmirli 
tüccar Fehmi Bey’in oğlu Mehmet Veli, Annesi Beykoz’lu Hacı Ahmet Bey’in kızı Fatma 
Nigar Hanım’dır. Asıl ismi Ahmet Orhan olan şairin babasının adı Veli olduğu için sanatçı 
soyadı kanunundan önce Orhan Veli olarak tanındı. Orhan Veli’nin babası Mızıka-yı 
Hümayun’da klarnist idi. Cumhuriyetin ilanından sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası’nın şefi oldu. Veli Kanık hem bu yeni görevi, hem de Musiki Muallim Mektebinde 
(Ankara Konservatuvarı) armoni profesörü olması dolayısıyla, 1923-1948 yılları arasında 
Ankara’da yaşadı. Bu dönemde Ankara Radyosu’nda müdürlük de yapan Veli Bey, daha 
sonraki yıllarda İstanbul Konservatuvarı’nda, ilmi kurul üyesi ve İstanbul Radyosu’nda ses 
uzmanı olarak çalıştı.



Trabzon’da doğmuştur. Babası o sırada Trabzon valisi olan şair ve dil bilimci Samih Rıfat, annesi Hasan 
Enver Paşa’nın kızı Münevver Hanım’dır. Oktay Rifat, pek çok yazar ve  şairin olduğu bir ailede yetişti. 
Büyük dedesi Macar Hurşit Bey, hem türk hem batı müziği konusunda donanımlı bir bestekar, dedesi 
Albay Hasan Rıfat bey ise şiir ile ilgilenirdi. Amcası Ali Rıfat Bey değerli bir udi ve besteci, annesinin 
teyzesinin oğlu Ali Fuat Bey Cumhuriyet devrinin ünlü asker ve siyaset adamı, teyzesi Celile hanım bir 
ressam, teyzesi Celile Hanım’ın oğlu büyük şair Nazım Hikmet’tir. Orta öğrenimini Ankara Erkek 
Lisesi’nde yaptı. Orhan Veli, Melih Cevdet Anday’la tanıştı. Oktay Rifat da büyük edebiyatçı Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın öğrencisi oldu.

1932-1936 Yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdı. 1937 yılında Devlet sınavını 
kazanarak, Maliye bakanlığı hesabına Siyasal Bilgiler öğrenimi görmek üzere Paris’e gönderildi. Paris’de 
bulunduğu dönemde yalın bir söylemi ve bağımsız düşünceleri savunan Fransız şiirini kendisine yakın 
buldu ve ondan ilham aldı. Üç yıl sonra 2. Dünya Savaşı nedeniyle, doktora çalışmasını tamamlayamadan 
1940 yılında Türkiye’ye döndü.

Maliye Bakanlığı’nda, daha sonra da Matbuat Umum Müdürlüğü’nde (Basın Yayın Genel Müdürlüğü) 
çalıştı. Daha sonra da Ankara’da serbest avukatlık yaparak geçimini sağladı. Bu arada 1941’de 
arkadaşları Melih Cevdet Anday ve Orhan Veli Kanık ile “Birinci Yeni” ya da “Garip Akımı” denen akımı 
başlattılar. Daha sonra şiirleri birçok dergilerde ve çeşitli kitaplarda yayınlandı.

1955 yılında İstanbul’a yerleşerek, avukatlığını sürdürürken, şiir çalışmalarına da devam etti. Birçok kitap 
ve çevirileri yayınlandı; çeşitli ödüllere layık görüldü. Fransızca çevirmeni Sabiha Rifat ile evli olan Oktay 
Rifat’ın şiirlerinin yanı sıra roman, tiyatro oyunu türlerinde de eserleri vardır.

Son günlerine dek eser vermeyi sürdüren Oktay Rifat, “Yağmur Sıkıntısı” adlı oyununu bitirdikten sonra 
1988 yılında İstanbul’da hayatını kaybetmiştir.

OKTAY RİFAT (10 Haziran 1914-18 Nisan 1988)
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BİZİM GİBİ

Arzulu mudur acaba 
Bir tank, rüyasında 
Ve ne düşünür tayyare
Yalnız kaldığı zaman?

Hep bir ağızdan şarkı söylemesini
Sevmez mi acaba gaz maskeleri
Ay ışığında?

Ve tüfeklerin merhameti yok mudur
Biz insanlar kadar olsun?       
(Eylül 1939)

İŞ OLSUN DİYE
Bütün güzel kadınlar zannettiler ki
Aşk üstüne yazdığım her şiir
Kendileri için yazılmıştır.
Bense daima üzüntüsünü çektim
Onları iş olsun diye yazdığımı
Bilmenin.
(İstanbul, Kasım 1937)

BEDAVA
Bedava yaşıyoruz bedava;
Hava bedava, bulut bedava;
Dere tepe bedava;
Yağmur çamur bedava;
Otomobillerin dışı,
Sinemaların kapısı,
Camekanlar bedava;
Peynir ekmek değil ama
Acı su bedava;
Kelle fiyatına hürriyet,
Esirlik bedava;
Bedava yaşıyoruz, bedava.
Yaprak,15.4.1949) 

(Şiirler, Orhan Veli Bütün Şiirleri-Yapı Kredi Yayınları’ndan alınmıştır



Çanakkale’de doğan Melih Cevdet Anday, doğumundan kısa bir süre sonra ailesiyle İstanbul’a geldi; 
çocukluğu Kadıköy Bahariye’de geçti. Ortaokula kadar İstanbul’da eğitim gördü. Babasının işi 
nedeniyle Ankara’ya taşınmaları sayesinde, Lisede Orhan Veli Kanık, Oktay Rifat ile tanıştı.

Liseyi bitirdikten sonra bir süre Hukuk Fakültesine devam etti; daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih coğrafya Fakültesi’ne kaydoldu. Ancak Devlet Demir Yolları’nda memur olarak çalıştığı için 
öğrenimine devam edemedi. Çalıştığı kuruluş tarafından Sosyoloji öğrenimi görmek için Belçika’ya 
gönderildi. Bu arada çeşitli dergilerde şiirleri yayınlandı. Orhan Veli Kanık ve Oktay Rifat ile birlikte 
1941 yılında “Garip” adlı şiir kitabını çıkartmaları sonucu; “Birinci Yeni” ya da kitabın adından dolayı 
“Garip” akımını başlattılar. Hasan Ali Yücel’in tavsiyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Neşriyat 
Müdürlüğü’ne memur olarak atandı. 1946 seçimleriyle bakanlığın el değiştirmesi sonrası önce 
yeniden askere alındı; daha sonra Konya’ya atandı. Ancak bu atama sonra geri alındı. Melih Cevdet 
Anday bir süre sonra görevinden ayrılarak İstanbul’a döndü.

1953-1955 yılları arasında Akşam Gazetesinin edebiyat ve sanat sayfasını hazırladı. Fikirleri 
sebebiyle işten çıkarıldı. Doğan Kardeş Yayınları’na geçti ve çeviriler yaptı. Buradaki görevinden de 
aynı sebeple ayrılmak zorunda kaldı. 1958’den itibaren de birçok gazetede kendi adıyla ya da takma 
adlarla denemeler ve makaleler yazdı. Tefrika romanlar yayınladı. 1960’ta Nadir Nadi’nin desteğiyle, 
Cumhuriyet Gazetesi’nde köşe yazıları yazmaya başladı. Bu gazetedeki yazılarını 1997’ye kadar 
sürdürdü.

1956’da yayınladığı “Yan Yana” isimli şiir kitabı, 142. maddeye aykırı olduğu gerekçesiyle 1964’de 
yasaklandı. Melih Cevdet Anday gerek şiir kitaplarıyla, gerekse daha sonraları yöneldiği roman ve 
tiyatro alanlarındaki yapıtlarıyla birçok ödül almıştır.

Solunum yetmezliği ve böbrek yetmezliği tanısıyla Marmara Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’nde 
28 Kasım 2002’de 87 yaşında yaşama veda etmiştir.

(Sanatçıların Yaşam öyküleri için Wikipedia’den yararlanılmıştır.)
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İSTABUL MAVİSİ
Ulan mavi
Mavi
Bu sabah da işin iş
Deniz kıyısında
Öyle kız gibi cilveli 
Maviş
Mavi mavi
(1952)

ESKİDİM
Eskidim sana, bir mintan kaldım, yamalı;
Kullanmaktan, sevmekten geceli gündüzlü. 
(1973)

İKİ YANAR MUM
İki yanar mum gibiydi gözleri,
Bir sevgide ışıdı bütün gece,
Havuz, ağaç, ay ışığında bahçe.
Yine bizlermişiz sonunda biten
Damla damla süzülüp eridikçe.
Kuru bir kabuk kaldı pervaneden,
Renkli bir toz parmaklarımda, ince.
Benim dükkanımda mı oldu bunca
Alışveriş, benim tezgahımdan mı
Geçti bunca kumaş ki şimdi soluk
Ve yırtık giysiler, düşük bayraklar,
Sandıklara basılmış paramparça.
(1973)

(Şiirler, Oktay Rifat Bütün Şiirleri-Yapı Kredi Yayınları’ndan alınmıştır.)

MELİH CEVDET ANDAY
13 Mart 1915-28 Kasım 2002)
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YOLCULUK
İşte gene yollara düştüm
Hem yalnızım, hem değilim.
(Hürriyet Gösteri, (92), Temmuz 1988)

(Şiirler, Melih Cevdet Anday Bütün Şiirleri-Sözcükler-Everest Yayınları’ndan alınmıştır)

DENEME
"İnsan sevmeli" demişti şairimiz Zarifoğlu.
İnsan yazmalı da...
Sustuklarını, söyleyemediklerini,
Anılarını, acılarını,
Pişmanlıklarını, keşkelerini,
Ummadığı taşları, güvendiği dağları...
Ve hatta sevinçlerini, sevdiklerini.
İnsan yazmalı!.
Konuşamadıklarını,
Boğazına düğümlenip de bir türlü yutkunamadıklarını.
Bazen dilinin ucuna kadar gelip dişlerini kilit yapmak zorunda kaldıklarını...
Şairin de dediği gibi; "İçinden geçenleri değil, onlar geçip gider zaten. İçinde kalanları" 
yazmalı...
Kocaman bir yumruk gibi içini sıkanları yazmalı.
Yazmalı işte...
Uykularını çalan, beynini zonklatan sancılarını, dinmek bilmeyen ağrılarını,
Sızlayan ama bir türlü kabuk bağlamayan, git gide derinleşen yaralarını,
Ağladıklarını, ağlayamadıklarını, hıçkırıklarını...
Çocukken oynayamadığı oyunlarını hatta...
Yazmalı işte...
Ama bazen bu bile yetmez.
Bir şeyler hep eksiktir, yarımdır
Ne yapsan olmaz, tamamlayamazsın.
"Burası dünya yahu burası bu kadar işte..." demişti yine bir şair.
İşte bu yüzden insan en çok da RABBİNE anlatmalı.
O' na yakarmalı, yalvarmalı.
Çünkü O (c.c.);
Olan olmayan, eksik fazla, her şeyi,
Her şeyi hakkıyla bilendir...

KÜBRA GÜZİN ÇELİKSU

SEVİNCİM
Seni dün gördüm pencerende
Sevincim hiç yoktan sabah ki ağrır
Ya seni, ya dün, ya pencerede.

Aynı kentte yaşadığımızı biliyorum
Seni gördükçe pencerede
Hem seni, hem dün,  pencerede.

Sevincim hiç yoktan pencerede 
Bir kent ki ağrıdıkça ağrır
Hep seni, hep dün, hep pencerede.

Aynı kentte yaşadığımızı biliyorum
Sevincim ağrıdıkça pencerede
(Yeni Dergi, (29), Şubat 1967)

KEDİLER
Çocuklar uyanır geceleyin
Bir şey ararlar karanlıkta

Uyanır kadınlar geceleyin
Yüzük takarlar karanlıkta

Geceleyin kediler uyanır
Bize bakarlar karanlıkta
(Yeni Dergi, (27), Aralık 1966)
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LIVE LONG and PROSPER - UZUN YAŞA ve BAŞARILI OL

İKİ RÜYA ARASI

Hayatı bir köprüden geçmek gibi düşünün. Yeryüzündeki bütün canlılar binlerce yıldır bu köprüden geçiyor.
Ve hiç kimse bu köprüye çıkma kararını kendisi vermedi. Yarı yolda köprüden “atlamak” gibi bir şey yapmazsa 
eğer, kimse yolculuğunun ne kadar uzun süreceğini de bilmiyor. Köprüden geçen pek çok insan uzun uzun 
yürümek istiyor bu köprüde. Kutlamalarda hep uzun yıllar dileriz sevdiklerimize. Birisi hapşırdığında direkt "Çok 
Yaşa" sözü çıkar ağzımızdan. Bu çok güzel bir dilek, çok güzel bir temenni. Ama biraz eksik sanki. Uzun yıllar 
yaşamak güzel ama içeriğini doldurmaktır asıl önemli olan. En uzun yaşamış insanı değil, kısacık ömründe 
büyük işler başarmış insanları hatırlıyoruz, öyle değil mi? Köprüden geçerken keyfini çıkarmak, acısını 
yaşamakla beraber, geçmişimizden ders almak, yanımızdan geçen ya da bizden sonra gelecek olan canlılara bir 
şeyler katabilmek olmalı hedefimiz. Çok büyük hedefleriniz olmayabilir, çocuğunuza bile bir şey katabiliyorsanız 
başarmış sayılırsınız. Vulcan selamının anlamı ile sonlandırmak istiyorum yazımı. "Live long and prosper". (Uzun 
yaşa ve başarılı ol.) Yazımı okuyan herkese uzun ve başarılı bir hayat diliyorum.

MERVE ÖZKUL

Fotoğraflar: ZEYNEP KARATEPE

Sanırım hiçbirimiz... Neden öyleyse hep ölümden konuştuk cami aralarına kaçışırken? Unuttuk çünkü. Ölüm 
korkusu aklımızı başımızdan aldı. Hepimizin o anki meselesi, ölmekle kalmak arası bir şeydi. Kimisi korktuğunu 
yaşadı, kimisi hâlâ bekliyor korku dolu nefes aralarında. Ölümü, adı ölüm olduğu için yankılattık bağrımızda. Biri 
de çıkıp, "imtihan"ın altını çizemedi bağıra çağıra. Ölümün varlığını sorgulayamadan ikinci bir korku çıktı 
başımıza bu defa. Sübhanallah! Ne kadar acizmiş kollarımız. Ne kadar korkakmış yüreğimiz, aç kalınca. 
Korkularımız daha fazla katlanmadan şunu anlayabilsek aslında... Bilemiyorum. Ölüm hep vardı. Şimdi yeni 
duymuş tavırlarımız, önümüzdeki yolların kenarına çiçek ekemeyecek. Yalnız şu var ki, çiçek kokulu yalvar 
yakarlarımız gülistan edebilecek şu yalnız kalmış sokaklarımızı. Keşke anlayabilsek ahir zaman imtihanın içinde 
olduğumuzu ve aşısız tedavi edebilsek kalplerimizin salgınını.

Bazen nesi var dünyanın demeye kalmadan salgınlarca imtihan diziliyor gözlerimin önüne. Neredeyse zarar 
görmeyen kalmayacak, diye düşünürken; annemin "Hadi uyan küçük kızım," sesiyle gözlerimi açıyorum. Şükür, 
kabusmuş deyip aynaya yöneliyorum. Sadece korku ifadesi beklerken kendimde, 8 yaşında küçük bir kız çocuğu 
çıkıyor karşıma. Ne yani, o 15 yıl yaşanmadı mı hiç? Ama tek başıma neler yaşadım ben öyle.. Oyuncaklarım, 
elbiselerim... Benimle oyun oynar mısın anne? Gerçek rüyamızın kabusunu yaşamadan umutlarla dolduralım 
sağ iç cebimizi. Dünyadan konuşmayalım hiç. Dua dolu valizlerimiz olsun kapıda. Bir de çıkarken sabrımızı 
giyindik mi, tamam. Dünyanın nesi olduğu umurumda değil artık. Sabrımız, acziyetimizi geçmeli yalnızca. 
Virüssüz kalplerimiz tempo tutsun baharın her soluğuna.

ZEYNEP KARATEPE

Bazen nesi var diyorum dünyanın. Nesi var deyip sebepleri çıkarıyorum cebimden. Yığılıp kalıyor önüme öylece 
yerli yersiz tüm söylemler. Anlamlı bir cümle oluşturmaya çalışıyorum, aralarına karışan dünsüz ve bugünsüz 
kalmış lafızlardan. Avuçlarımdan sıyrılıyor kalanlar. Öyle ya, insanlar bile üzerine alınmamışken, virüs denen 
masum görevli, neden üstlenecekti suçu?

Bazen dünyanın nesi olduğunu sorguladığımda, kalbimin imtihanlarını toplarım sayfalarca. Yatırırım her birini 
bulundukları kalbin minik çukurlarına. Bana gönderildiyse şayet nimet bilip yolunu süslemem gerek. Bak.. Bak, 
bugün de binlerce mekan değiştiren oldu. Yine “Neden" deyip oyalayacak mıyız vakitsiz kalmış ömrümüzü? 
Korkularımıza mı kapılacağız yoksa yine? "Evde Kal" sloganını her duyduğumuzda, kendimizi TV karşısına 
bırakılmış bir esir gibi mi hissedeceğiz? Hayır!... Ayaklarımızın dermansızlığını yenip yepyeni gülüşlere koşmalı 
şimdi. Tebessümlerimizi çarpıştırmalı semada. Avuçlarımızın içine gizlenen duaları yollamalı ardınca, ta ki ilan 
edilsin a�ımız arşta. 

Bazen nesi var diyorsam dünyanın, o oluyor her birimize. "Mahşer provası" koyuyoruz adını. Umursamaz 
hallerimiz devam ederken seyrediyoruz, kimin mahşer provası bugün sonlanmış diye ve elimizde çayımızı 
yudumlarken değiştiriyoruz kanalı. "Müslüman odur ki, dünyanın öbür ucunda bir müslümanın ayağına diken 
batsa, onun acısını ta yüreğinde hisseder." Korona günlük tablosunu takip etmek buna dahil değil, biliyoruz değil 
mi? Sahi... Şiddetli deprem sonrası yanımıza aldığımız çantanın sağ iç cebine dualarımızı sıkıştırabildik mi? 
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ZOR GÜNLERİN GEÇTİĞİNİ GÖRMEK İÇİN YAŞA

İpi Kopmuş Boncuk Taneleriyiz Düştüğümüz Zemin Temin Edecek Nereye Ne Kadar Zıplayacağımızı…
Bazen İçinden Çıkamadığımız Öyle Anlar Olur Ki Tanımlamakta Aslında Güçlük Çekeriz. Ancak Bazı Sözler İnsana 
O Zorluklar Karşısında Direnme Gücü Verebilir. 

Ne Zaman Dara Düşsem, Başımı Ellerimin Arasına Koyup Uzaklara Daldığım Anda Tutunduğum  Dal Umut Olur. 
Gelen Günlerin Bana Huzur Vereceğini, Sel Olup Sıkıntılı Günlerimi Götüreceğini Söyler. Karamsar Biri Olduğum 
İçin Önce Bu Sözü Kabullenmem. İyi Günlerin Asla Gelmeyeceğini Düşünür, Kötü Anların Yaşadığım Andan Ve 
Geleceğimden Çalmasına İzin Veririm. Sakince Düşününce Umut Ve İnanç Bir Anda Karşımda Belirir. İşte O 
Zaman, Geleceğimde İyiye Doğru Bir Değişme, Dalgalanan İçimde İse Durulma Belirtileri Baş Gösterir.
Eğer Siz De Dara Düştüyseniz, Bu Sözü Hatırlayın. Ola Ki Hatırlayamadınız. Umut Belki Size De Uğrar Ve Bu Güç 
Veren Sözü Kulağınıza Fısıldar.

Hepimiz Afrikayız. Ve Derin Bir Yalnızlık Yaşıyoruz 21. Asrın Tam Ortasında. Dudaklarımız Çatlak, Gözlerimiz 
Ağlamaklı Ve Bir O Kadar Da Esmeriz!

Belki Koşmak İçin Yürümek Gerek! Yürümek İse 1 Adımla Başlar, Umutlarınız Hep Mavi Olsun Gökyüzü Gibi, 
Sonsuz Gök kubbe Gibi Yaşam dolu. İnişli Çıkışlı Ve Oldukça Kıvrımlı Olan Bu Yolda Her ne kadar MS Le 
Gülümseyenler Olarak, Koşacak Gücümüz Olmasa Da Cihana Sığmayan Umutlarımız Var. Kimimiz Aşk Uğruna, 
Kimimiz Aş Uğruna Düşmedik mi Gurbet Ellere Kiminin Gönlünde Kara 1 Sevda, Kiminde İse Sıla Önemli Olan 
Yürümek Değil midir Yolu Doğru Adımlarla..

Yol Ve Zemin Eğri Olduğundan Çok Düştük, Her Düştüğümüz YerdeN Daha Güçlü Kalkmadık Mı ? Acı Ve Tatlı 
Anılarımız Hayatın Bize Öğrettikleri Değil midir. Şu an bir tünelin içinde gibiyiz ve bu tüneli ancak birbirimize 
destek olarak, el ele tutuşarak geçebiliriz, kendimizi düşünürken etrafımızı da düşünerek halledebiliriz bu 
durumu.

Almamız gereken bütün  tedbirleri aldıktan sonra bu yorucu enerji yumağının biraz dışında kalmak, hem 
kendimize hem çevremize iyi gelecek diye düşünüyorum.

Tıpkı görünmeyen virüs gibi bizler de birbirimize görünmeyen bağlarla bağlıyız  aslında.

MUCİZELERE İNANIN… SADECE ALIP VERDİĞİMİZ NEFES BİLE MUCİZEDİR. TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIĞI HEP 
BİRLİKTE GÖRMEK UMUDUYLA…

SEVGİLER

ALİ DEMİRCAN

ÖYKÜ / Evler, İnsanlar, Hikâyeler

Moloz yığınlara baktıkça üst üste yıkılmış hikâyeler görüyorum. Yıkılmış ve kaybolmuş. Birbirinin aynı
ya da çok farklı. Penceremden görürdüm o binayı. Her sabah, her öğlen, her akşam ve gece.
Yedi katlı binanın sarımtırak cephe boyası yer yer dökülmüş. Evlerde, duvar artlarında yeterince hapis
hissi yaşayamayanların balkonlarını da camla kapattığı komşum apartman daireleri. Birbirinin aynı
odalar, birbirinin aynı balkonlar, birbirinden farklı insanlar.
Karıncalar gibi çok hızlı boşalttılar binayı.

Bir günde tüm bina bomboş kaldı. Bir daire ışığı açık unutmuştu; binayı yıkana kadar o sarı ampul
gecelerce boş binaya yoldaşlık etti. Onlar gitti, komşu arkadaşlarım. Hikâyelerini yanlarına katıp,
gittiler. Penceremden izledim günlerce gelip yıkacakları anı. Bekledim. O kocaman bina ve ben, sonun
gelmesi için gün saydık durduk. Sonunda geldiler bugün. İçimdeki biriktirdiğim hikâye arkadaşlarım da o binayla 
yıkılacaktı, bunu ilk darbede hissettim.

Birinci katta genç bir kadın vardı. Nurten koymuştum adını. Tek kare camı açar sürekli bir şeyler
silkelerdi aşağıya. Silkeledikçe içindeki tozlar da uçar giderdi. Yüzüne bir rahatlama gelir. Kollarından
tüm bedenini sarardı temizlik. Naif bedeninin kaldıramayacağı ne kadar dert tasa varsa uçar giderdi.
İkinci katta yalnız bir dede yaşıyordu. Muhsin dede diyordum ona da. Balkonunda cam olmayan tek ev onunkiydi. 
Kışın güneşe yaslardı bedenini. Yazın gölgeye. Gölgelere karışmıştı ruhu onun da.
Yüzünün derin kırışıklıklarında yolculuklara çıkıyordu, her bir anı yüzünde dalgalar oluştururdu.
Gözünün çukuruna dalıp orada kalacak sandım bir gün. Kalmadı, hep çıkmayı başardı.
Üçüncü katta esmer bir genç oğlan vardı. Toprak diyordum ona da. Kahvaltı arkadaşımdı benim.
Ağzına sigarasını tutturur, elinde fincanıyla çevreye bakınırdı. Ciğerleri katran karaydı eminim. O
kadar duman, içinde yol aldıkça gidip ciğerlerine tutunmuştur. Öyle derinden çekerdi ki sigarasını,
avurtları içine çökerdi. İşini sevmiyordu. Balkonda geçirdiği beş dakikalık süre bitiminde başını gökyüzüne 
kaldırır bakardı uzun uzun.

Bir işaret bekliyordu belki fakat hiç gelmedi.
Dördüncü katta keyifçi bir amca vardı. Ali demiştim adına. Akşam yemeği arkadaşımdı benim. Her
akşam masasını kurardı balkona. Sazını alır hem çalar hem söylerdi. Dinlemek için camımı açardım.
Sesi gökyüzüne çıkar, yıldızlarla hemhal olur, bana ulaşırdı. Her akşam üçüncü kadehten sonra
kesin Gönül Dağı’nı söylerdi. Karşısındaki kadından çok başka bir aleme giderdi. İçine atıldığı
yaşamın katlanılırlığının yolunu böyle bulmuştu o da.

Beşinci katta tombul bir teyze vardı. Mürüvvet demiştim adına. Her gün balkon camlarını hışımla
silerdi. İstediği hayatın ucundan bile tutunamamış. Tercih etmemiş içine atılmıştı. Arkasında koşturan
çocuklara bağırırdı ara sıra. Rahminden çıkartmış ama ruhuna yamanamamış çocuklar. Balkon camını sildiği bir 
gün uzun uzun aşağıya bakarak sarkmıştı. Tek eliyle tuttuğu tırabzanı bırakacak kadar
coşkulu delilik gelmedi ruhuna hiç. Neyse ki gelmedi.

Altıncı katta yalnız yaşayan bir kadın vardı. Ayla’ydı o da. Her akşam elinde kitapla balkonunda
sallanan sandalyesine oturur okurdu. Saatlerce yok olurdu dünyadan. Bazen bilgisayarına yazardı.
Nadir zamanlarda arkadaşları gelirdi. Başka bir kadına dönüşürdü o zaman. Ara sıra kahkahasını
duyardım. Göğü yırtarcasına acıtan kahkahalar atardı. Derdini seviyordu ve onunla yaşamayı.
Lambayı açık unutan oydu.
Aydınlığını burada bırakıp gitti belki de.
Yedinci katta tek yaşam belirtisi sadece bir ışık yanardı. Ruhi’yi yakıştırdım ona da. Ruhunu eve
hapsetmiş birinin insansız yaşam alanı gibiydi. Ne perdenin kenarı açılırdı ne balkonda bir insan
görüntüsü. Gece oldu mu ışığı yanardı. Perdenin ardında bir insan gölgesi görünürdü o kadar. Küçük
adımlarla evin içinde yürüyen biri. Varlığı ile yokluğu arasında gidip gelen bir ruh. Bedenine tutsaktı
sanırım o da çıkamıyordu.



Fotoğraf: Gülay Önder

Yıkıma yedinci kattan başladılar. Ucu iğne gibi kocaman bir makineyle kıra kıra başladılar yıkmaya.
Odaların da kendi hikayeleri vardı, toza karıştı. Yedinci katın duvarları maviymiş. Göğü görmeyen Ruhi kendine 
göğü getirmiş. Ayla, mora boyamış duvarlarını. İçindeki kalabalık dünyayı duvarlarına
taşırmış. Mürüvvet teyze, bej/sarı arası bir tonda rutine bırakmış duvarlarını. Ali amca, su yeşiline
boyamış. Ruhundaki çalkantılı devinimler arasına huzur koymuş. Üçüncü kattan itibaren bina çöktü,
toza beledi ortalığı. Benim de arkadaşlarım hikayeleriyle kayboldu orada molozların arasında.
Penceremden gördüğüm dünyayı boşluk sardı şimdi. Hepsi ile birlikte yaşadığım bir hayatım vardı.
Hiçbiriyle göz göze gelmedik. Benim burada olduğumu fark etmediler bile. Bir pencerenin ardında
yatağa mahkûm bir kızın, arkadaşlarını çaldıklarını kimse fark etmedi.
Annem artık perdeyi dilediği kadar çekebilir. Görecek, kuşlardan başka kimsem kalmadı.
Bu öykü daha önce www.senveben.biz.tr de yayınlanmıştır.

ÖZGE CAN

Roman, Öykü, Şiir ve DenemeRoman, Öykü, Şiir ve Deneme

MS Kültür Sanat
TÜRKİYE MULTİPL SKLEROZ DERNEĞİ

20 21

Oğlum bir buçuk yaşındayken kafamda bir düşünce; “ya MS ilerler ve ben bir daha çocuk doğuramazsam ve 
Oğlum kardeşsiz kalırsa?” Nöroloji doktorumla kadın doğum doktorum görüştüler ve sonuçta onlardan planlı bir 
gebelik izni aldım. 2.hamileliğim gerçekleşti. Artık tecrübem vardı ve çok dikkatliydim. Çok şükür ikinci 
gebeliğim güzel geçti ve 2.oğlumu kucağıma aldım.  

Artık iki çocuklu bir anne bir eş ve bir MS'li birey olarak hayatıma devam ediyorum. Ayrıca bir kamu dairesinde 
masa başında 12 yıldır çalışıyorum. Doktorlarım sayesinde işi bırakmadım. Onların desteği olmasa, bunca yıldır 
iş hayatım devam edemezdi. Yeri geldi istirahat raporları verip, beni dinlendirdiler. Bana söyledikleri, “iş hayatını 
bırakma; çalışma ve sosyal hayat sana iyi gelecek.” Öyle de oldu.  

Şu anda 2.basamak MS ilacı kullanıyorum. Corona sürecinde, kullandığım ilaçtan dolayı yüksek risk grubunda 
olduğum için 5 aydır Sağlık Bakanlığı’ndan idari izinliyim. Evde her şeyden uzak olmak tabi ki de çok zor. İş 
yerimi özledim, arkadaşlarımı özledim. Özlemlerimi anlatmaya kalksam, bu yazı uzaya kadar gider.

Mümkün olduğunca kısaltmalar yaptım. Anlatsam kitap olabilecek hikayem var. Evet… MS'li bir bireyim ama 
kimseden eksiğim yok ve çok güçlü bir KADIN, ANNE VE EŞİM; YETER Kİ İNANIN. BEN BASARDIYDAM, SİZ DE 
BAŞARABİLİRSİNİZ!...

( MS'li bir birey olarak corona sürecinden sonra 3.çocuğu planlamayı düşünüyorum. Çünkü korkmuyorum!) 

BİR DOST 

DENEME

2010 temmuz ayında evlendim. Henüz 21 yaşındaydım ve 3 aylık yeni gelin iken gözümde bulanık görme başladı. 
Tetkikler sonucu MS hastalığından şüphelenildi. Bu yüzden hastaneye yatırıldım. Belimden su alınması çok zor 
olmuştu. 

Hastanede 6. günümdü ve ben doktoruma reglimde gecikmem oldu dememe rağmen, “strestendir” deyip test 
yapmamışlardı. Ama ben o gün hastaneden kendi isteğim ile çıkış yaptıktan sonra acilden giriş yaparak, test 
yaptırdım ve hamile olduğumu öğrendim. Sevineyim mi, üzüleyim mi karmaşık duygular içerisindeydim. Eşim ile 
bunu paylaşınca Eşim şaşkınlık içinde, “bu kadar tedavi gördün bu çocuk zarar görmüştür” dedi. Nöroloji 
doktorum muayenemi etti ve bana şunu söyledi; “bebeği aldırma, zaten zarar gördü ise kendisi düşecektir; belki 
de bu gebelik sana iyi gelir” dedi.

 O an, o karmaşık duygular, kafamda uçuşan sorular. “Acaba ben ilerde ne olacağım?” Bu duygular içinde Eşime 
şu soruyu yönelttim, “beni bir ömür boyu bu halde çekmek zorunda değilsin biz boşanalım?” dedim. Eşim ise 
bana, “ben seni hiç bir zaman bırakmayacağım her halinle kabulümsün” demişti. 

“Bebek ne mi oldu?” tabi ki Nöroloji doktorumu dinledim, aldırmadım. Hamileliğim şöyle zor geçti. Aşırı 
uyuşmalarım vardı onun dışında her şey iyi gidiyordu. Ta ki stresli bir olay yaşayana kadar. Altı buçuk aylık 
hamileyken, bir anda tansiyonum fırladı. Hastaneye kaldırıldığımda; “preeklampsi olduğumu, durumumun çok 
ağır olduğunu ve acilen doğuma alınmam gerektiğini” söylediler. Bunun için eşimin de izni gerekiyordu. Doktor 
Eşime şu soruyu yöneltmiş, “Anne mi, bebek mi tercih yapın?” demiş. Eşim de, “karımı kurtarın çocuk her zaman 
olur bana Eşim lazım” demiş. 

Neyse ki ne bebeğe, ne de bana bir şey olmadı. 650 gr erkek çocuğu dünyaya getirdim. 3 ay kuvözde kaldı. Çok 
uzun ve sancılı bir süreç geçirdim her günüm ağlayarak geçiyordu. Rabbim dualarımı duydu; onu bana bağışladı 
ve kucağıma aldım bebeğimi. O parmak bebek, şu anda 9 yaşında çok çalışkan bir delikanlı oldu çok şükür.



Sürekli kendine iğne vurmak!...

Yorgunum… Bu bin yüzlü hastalık MS yüzünden yorgunum. Kimseye söze dökerek anlatamadığım bir iç sıkıntım var. 3 
yıldır Rebif 44 kullanıcısıyım. Size sürekli iğne kullanımının üzerimde yarattığı psikolojik tahribattan bahsetmek isterim. 
Bu gece isyan modu…

Belirsiz ve ucu açık bir süre boyunca, düzenli olarak vücuda iğne yapılması insanı zaman zaman üzüyor. Buradaki 
takıldığım konu, iğne yapmak mı yoksa belirsizlik mi bilemiyorum..
İğne algımızda hüzünlü bir yara ya da korku unsuru yaratmıştır hep. Oysa MS’liysen hafta 3 gün; bir süre sonra 
otomatikte yapıyorsun bu işi. “İyi gelsin yeter ki” deyip. Hatta bir bok başarıyormuş gibi bile hissedebilirsiniz, kendinize 
iğne yapabildiğiniz için. Marifetten öte zorunluluk olan hallerde saygıyla anılması gereken durum tabi ki; ama ne bileyim 
belirsiz süre boyunca bunu yapmak zorunda olmak, bazen kendime acımamı tetikliyor. Böyle hisseden bir ben olamam.

Siz de benim gibisiniz biliyorum, hissediyorum bunu kalbimde. Hastalık nedeniyle anlaşılamamaktan isyancıyız hepimiz. 
O yüzden ben size pembiş, tatlış önerilerde bulunamam belki. Hatta beni karamsar bile bulabilirsiniz. Böyleyiz, güçlüyüz, 
şöyleyiz, savaşçıyız  falan. İçinde dönüşümü isteyen ama buna bir türlü güç, inanç, takat, derman bulamayan çok kişiyiz 
bence. Burdayız evet… MS’liyiz evet… İğne vuruyoruz evet… Tedavimizde kullandığımız ilaçların yan etkileri bizi bedensel 
ve psikolojik olarak çok zorluyor evet… Evet, ben de kalbini karartanlardanım. Senin gibi... Niye buradayım ve bunları size 
yazıyorum biliyor musunuz? Güçlü müyüz? Bilmem ama “yalnız değiliz” demek için!

Bizi biz anlarız!
MS’liyim buradayım!
Sen de buradasın!

Sevgiler…

DUYGU POLAT
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MS HASTALIĞI İLE YAŞAMAK
Hayatım boyunca bana eşlik edecek 
olan MS hastalığıyla tanışalı yaklaşık 
olarak 7 yıl oldu. Hastalığa isyan 
ederek değil, kabul ederek 
yaşıyorum hayatımı.

İlk öğrendiğimde artık hiç mutlu 
olamayacağımı düşünüp, çok 
ağlamıştım tabi. Ama bildiğiniz gibi 
insanın alışmayacağı hiçbir şey yok. 
Önemli olan sizin bakış açınız.

Hayatınızın başrolüne alıp sabah 
akşam olabilecekleri düşünerek 
yaşarsanız, üzgünüm ama 
korktuğunuz başınıza gelecektir.  
Tedavinizi düzenli olarak uygulayıp, 
gerekenleri yaptığınızda ise 
hayatınızda en fazla figüranlık yapar 
MS hastalığı.

DENEME

ŞİİR

Dün gece seni düşündüm lezyonlarımla

bir rüzgar esti belli belirsiz gelirsin diye

çağırdım konuştuk lezyonlarımla artık

yokum dedi bensiz mutlu ol hayatında

git dedim beynimden beni rahat bırak

olmadı sanki hiç gitmeyecek

gökyüzü karardı ay kayboldu bir yanım

kurtulacağım diyor bir yanım da uzun

bir süre misafirim gibi davranıyor.

MİRHAT BUDAK

Fotoğraf: Gülay Önder

Fotoğraf: Gülay Önder

MERVE ÖZKUL

Fotoğraf: Gülay Önder
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DENEME

Merhaba sevgili MS' li dostlarım…

Ben sizlere MS ve Gebelik hakkında yaşadığım deneyimler ile ilgili bir şeyler yazmak istiyorum. Dilerim, bu 
anlamda yaşadığım tecrübeler size ışık olur. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim... MS'in kendi gibi MS ve 
Gebelik başlığı da herkeste ayrı seyrediyor olabilir. 

Şimdi belki size, dramatik bir son mektup başlangıcı gibi gelebilir; bu şekilde başlamak zorundayım. "Siz bu 
satırları okurken ben çoktan doğurmuş, bebeğimi kucağıma almış olacağım" Çünkü nihayetinde dergimiz 3 aylık 
periyodlarla çıkıyor ve ben hamileliğimin 8.ayındayım. Böyle de filmin başından sonunu söylemiş gibi oldum 
ama yine de siz bu filmi izleyin derim ben…

Ve gelelim MS'de ki gebelik yolculuğuma… Bundan yaklaşık 2 yıl önce çocuk istemeye başladım. Çok daha öncesi 
var ama en çok istediğim zamandan başlayacağım. Bu fikirle, takip doktorumun yanında aldım tabi ki soluğu 
büyük bir heyecanla. Beni görseniz; sanki dünyayı kurtaracak fikri bulmuşum da sunum yapacağım. Anlattım 
kendimi, isteğimi; bunu ancak doktorumun rehberliğinde yapabilirdim daima da buna inandım. Kafamda hep şu 
var çünkü, "Sağlıklı bir anne olmak ve sağlıklı bir bebeğe sahip olmak"

Ardından rutin tetkiklerim, detaylı taramalarım yapıldı. Sonuçlarım çıkar çıkmaz randevuma koştum. Maalesef 
işler sandığım kadar keyifli devam etmedi. Sonuçlar hiç de iyi değildi. MS plaklarım beyin sapına kadar ulaşmış, 
kan değerlerim alt üst olmuş. Şimdi tüm bunlar bedeninde olurken hiç mi bir şey hissetmedin diyebilirsiniz. 
Evet, hissettiğim şeyler vardı ama bunlar atak diyebileceğim şeyler değildi. Ve 24 saati geçmediği için de 
harekete geçmedim. Konuşmalarımız neticesinde doktorumun söylediği şey, "Yasemin’ciğim çocuk fikrinden 
önce MS plaklarının üzerine yoğunlaşmalıyız. Çünkü çok istediğin bebeğini ağır sekeller olması ihtimali 
nedeniyle kucağına alamayabilirsin." Dedi. Muhtemelen yaşadığım şeyi tahmin etmişsinizdir. Uzun bir sessizlik 
sonrası; gözyaşı… Ve kortizon tedavisi… Kafamda hep aynı ses, "Sen bu şartlarda bebeğini kucağına 
alamayacaksın ki"…

Tedavinin ardından doktorumu değiştirdim. Ama sandığınız gibi doktoruma kızdığım için değil. 7yıl bana o kadar 
iyi eşlik etti ki. Yani adres değişikliği sebebiyle, yine aynı doktorumun referansıyla, başka bir doktorla devam 
ettim. Ve bu bana yaptığı yine şahane şeylerden biriydi; hala minnettarım ona. Ve süreç yeni doktorumla devam 
etti. Yeni bir ilaçla beraber, atağım düzelmişti ama hastalığım başka bir aşamaya geçmiş, ilerlemişti. 
Kullandığım ilaç altında da hamile kalmam mümkün değildi. Bu yüzden en az 1 yıl daha beklemem gerekti. 
Ancak kullanım süresi, MS’in toparlaması ya da uykuya geçmesi, ilacın tekrar vücuttan atılması derken yaşım da 
ilerliyordu. Hiçbir şey olmazsa bu sefer de yaş engeline takılacaktım. Ve belki de çocuk sahibi olamayacaktım. Bu 
kadar stres, havada uçuşan fikirler derken; ataklarla devam etmemi sağladı. Her şey bitti… Tamam… Vaz 
geçiyorum derken… Sevgili eşimin ve artık ona kahramanımız dediğimiz doktorumuz, süreci o kadar iyi yönetti 
ve yönlendirdi ki; son düzlüğe girdik ve yapılan testler, tahliller, analizler, kritikler sonucunda yeniden 
gündemimizdeydi çocuk fikri.
Son zamanlarda kendimi çok yorgun, sanki günlerdir hiç uyumamış ve halsiz hissediyordum. Yeni bir atak mı 
yoksa kronik yorgunluğum mu bilemiyorum. Baş dönmeleri, tansiyon düşüklüğü, hemen hemen her yiyecekten 
tiksinme… Tüm bunlar olunca 2.ihtimal fikri geldi tabi ki. O uzun bekleyiş güzel haberle taçlandı. 

HAMİLEYDİM! ANNE OLACAKTIM!

 Hayal dediğim şey içimde hayat bulmuştu. Öyle mucizevi bir şey ki, içinizde bir kalp daha atıyor. Tüm dünyaya 
bağıra bağıra ilan etmek istiyordum. İlk öğrendiğim andan itibaren karnımı sevmeye, onunla konuşmaya 
başlamıştım bile; her anı, her dakikası o kadar kıymetliydi ki..

Haber verdiğim çoğu kişiden şunu duydum enteresan bir şekilde. Onlara "Hamileyim" dediğimde, "Ama sen MS 
Hastasısın "dediler. Evet maalesef çoğu kişiden bunu duydum; sanki MS hamileliğe engelmiş gibi… Meğer ne 
yanlış bilgiler geziyormuş etrafta. Sadece birkaçı şöyle: 
#MS hastaları çocuk sahibi olamaz!
#MS hastalarının çocukları da MS hastası olur, sakat doğum yaparlar!
#MS hastaları hamileyken atak geçirir. Ve çocuğu alırlar! 
#MS hastaları doğumdan kesin ataklar ve engelle çıkarlar! 
#MS hastaları emziremez, çocuk bakamaz! 
Bazen ben bile etkilenip “acaba?” dedim. Kendimi dinlemeye başladım. Bir süre sonra içimi heyecan, sevinç 
yerine korku ve endişe kapladı. Hatta bir ara gebelikte doğum korkusu yerine, gebelikte MS korkusu oluştu. 
Neyse ki çabuk atlattım.

Ardından her haftayı sıkı bir şekilde takip ettim. Beyin oluşumu kısmında bendeki efor görülmeye değerdi. 
Beslenme, egzersiz, stres yönetimi... Sayısız makale, kitaplar, deneyimler... Veee Kıdemli Hamilelik makamına 
yükseldim. Ben ne kadar mutluysam o da o kadar mutlu oldu; hatta gelişimi neredeyse 2 hafta önden gidiyordu. 
Ve ben öyle iyi hissediyordum ki; bence bana kök hücre tedavisi bile yapmış olabilir. Herkesin hamilelikte 
olumsuzluk gördüğü, şikayet ettiği her şey bana yük değil ödül geliyordu. Aslında her şeyi fazlasıyla yaşıyordum. 
Ama aslolan şey o kadar güzeldi ki, şikayet etmek yerine yaşamayı seçtim her anı keyifle. Çünkü tüm bunlar 
"ben buradayım anne " demekti.

İlk hareketlerini hissetmek, ultrasonda onu görmek, her defasında kalp atışını duymak… Ki ultrason aletine aşık 
oldum diyebilirim. Bir ara ev tipi ultrason aleti aldırmışlığım bile var. “Nasıl hamilelik bu?”, “ne sızlanma”, “ne 
duygu bozuklukları var” cümleleri işitiyordum sürekli. Gündüzleri birlikte gezdiğim, geceleri birlikte uyuduğum 
tatlı mı tatlı bir kızım olacak. Her şeye, herkese rağmen birlikte çok keyifli yol kat ettik. İyi kilerimin en başında 
geliyor. 

Şimdi söyleyeceğim tek şey var “Sevgili MS'daşlarım!”
Kızımı, yaşadıklarımı, dünyalara değişmem. Ama kızım için dünyayı değiştirebilirim.
Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Filmin sonunu başta söyledim ama Filmin adını sonda söylüyorum. 

Filmimin Adı: Mutlu Son
Açılımı, MS

Fotoğraf: Gülay Önder



Gezi SeyahatGezi Seyahat

MS Kültür Sanat
TÜRKİYE MULTİPL SKLEROZ DERNEĞİ

26 27

YİNE GİTSEK YA KAŞ’A!

Gökhan & Miray Şelale 
@boldieontheway

Baharın gelmesi ile birlikte yeni sayımızda rotamızı, Akdeniz’e çeviriyor ve bir kere adım atmanızla 
bağımlısı olacağınız, hep gitmek isteyeceğiniz KAŞ’a gidiyoruz! 

Turkuazın en güzel tonlarında yüzebileceğiniz plajları, büyüleyici koyları, tarihi sokakları, her mevsim 
pırıl pırıl güneşi, begonvilleri ve seyir alanları ile ünlü, huzurlu bir Akdeniz kasabası.

 Mayıs ayından Kasım ayına kadar keyifle tatil yapabilirsiniz!... 

Geniş sezonu ile tatil planlarınızın alternatifi olarak, zihninizin veya ajandanızın bir köşesinde her 
zaman bulundurmanızı tavsiye ediyoruz. Fakat tabi Mayıs, Eylül ve Ekim Kaş aşıklarının öncelikli 
tercihleri. Çünkü bu aylarda güneş yaz aylarına nazaran daha az can yakıcı. Konaklama olarak, 
Merkezde ve Küçükçakıl bölgesinde yer alan butik otelleri tercih edebilir ya da Çukurbağ 
yarımadasında, kendinize özel sonsuzluk havuzlu villalar kiralayabilirsiniz.

Turumuza Kaleköy’den başlıyoruz. Kaleköy sadece denizden ulaşılabilen, ufak ve sakin bir köy. Aslında 
burası bir yarımada, yani kara bağlantısı var ama keçi yolu dışında yol olmadığından, tekne ile ulaşım 
sağlanıyor. Köydeki tüm kadınlar da haliyle kaptan. Yerel halk Likya ve Bizans’tan kalan tarihi 
kalıntılara yerleşmiş, yüzyıllardır içinde yaşıyorlar. Simena, kaynaklarda adından ilk kez MÖ 4. 
yüzyılda bahsedilen antik bir şehir. Kekova Adasının tam da karşısında yer alan Simena, Kaleköy 
olarak adlandırılıyor. Koç ailesinin de köyde bir evi bulunuyor. Köye ismini veren kalesi, harika bir 
manzaraya sahip. Merdivenlerden çıkarak ulaşabileceğiniz tepede bulunan, Rahmi Koç İlköğretim 
okulundan manzaraya baktığınızda, tekrar ilkokula dönerek, o okulda okumak isteyebilirsiniz. Bu 
muhteşem güzellikteki yerden, günü batırmadan ve el yapımı dondurmalarını yemeden dönmeyin.



Gezi SeyahatGezi Seyahat

MS Kültür Sanat
TÜRKİYE MULTİPL SKLEROZ DERNEĞİ

28 29

Kaleköy’ün tam karşısında yer alan Kekova adasında, yaşam yok ama tarihin çok eski anları var! 
Burada Bizans Devri'ne ait bir kilise yapısı bulunuyor. Tersane Koyu'na göre sağ tarafta, denize 
batmış dükkanlar ile sol tarafta, batık şehrin su içindeki kalıntıları görülebilir. Kıyıyı takip 
ettiğinizde, evlerin yarısının sulara gömüldüğünü ve merdivenlerin denize indiğini görebilirsiniz. 
Ayrıca denizin içindeki temeller ve ev tabanlarını da görmek mümkün. Kekova yarımadasının 
çevresi doğal sit alanı olduğundan, sadece tekne ve kano ile keşif yapabilirsiniz.

Küçükçakıl Plajı, Kaş merkezde minik bir koy; plajları özel işletmelere ait ama kaynak sularında 
yüzebilir, keyifli bir gün geçirebilir, leziz yemeklerini tadabilirsiniz. 

Büyükçakıl Plajı, genelde müdavimlerin takıldığı bir plaj. Merkezden yürüyerek 20 dakika, 
araçla 5 dakika mesafede. Ortam sezonda bile diğer plajlara göre sakin. Denizi bir tık dalgalı. 
Gün batımının en güzel izlendiği yerlerden.

Hidayet’in Koyu, Zeytin ağaçlarının gölgesinde bir koy. Balıklarla birlikte yüzebileceğiniz 
turkuazın saat saat farklı tonlarını görebileceğiniz sakin bir koy. 

Limanağzı, Kaş merkezden minik teknelerle gidip gelinen şahane bir koy. Günün erken 
saatlerinde gitmek faydalı, yeşili çok. Arka taraf zeytin bahçesi. Çocuklu aileler için de çok 
uygun.
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Picasso sanatla geçen hayatını şu cümlesiyle özetlemiştir: “Rafael gibi resim yapmak dört yılımı 
aldı, bir çocuk gibi resim yapmaksa bütün ömrümü.” Bu sayımızda 20. yüzyılın önde gelen 
sanatçılarından Pablo Picasso’nun portre çalışmalarını inceliyoruz. Önce kısaca sanatçımızı 
tanıyalım.

15 Yaşından 90 Yaşına Kadar Kendisini Çizen Picasso

Bu seri Picasso'nun kendini çizdiği portrelerden oluşmaktadır. 15 yaşından başlayarak, 90 yaşına 
kadar çizmiş olduğu resimler bulunmaktadır. Çalışmaları tek tek incelediğinizde sanatçının değişim 
sürecini gözlemleyebilirsiniz. 

Pablo Picasso çalışmaları hakkında şöyle söylemektedir: “Sanatımda uyguladığım farklı stiller bir 
evrim olarak ya da bilinmez bir çizim idealine doğru giden adımlar olarak görülmemeli. Farklı 
temalar ister istemez farklı dışavurum yöntemleri gerektiriyor. Bu bir evrim ya da ilerleme anlamına 
gelmiyor; bu sadece, kişinin ifade etmek istediği bir fikirle ve bu fikri nasıl ifade etmek istediğiyle 
ilgili bir durum.”

MS VE SANAT

Nuray Ergindir Küçükkaya

Pablo Picasso, Malaga, İspanya'da doğmuştur. 
Aslında sanatçının çok uzun bir ismi var: Pablo Diego 
José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de 
los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz 
y Picasso. Ressam eserlerinde imza olarak 
kullanacağı ismi seçmek için epey uğraşmıştır. 
Resim yeteneği kısa sürede fark edilerek, 1895'te 
Barcelona Güzel Sanatlar Okulu'na girmiştir.  Pablo 
Picasso çok yönlü sanatçı kişiliği sayesinde, 
çağdaşlarının sürekli bir adım önünde olmayı 
başarmıştır.

Pablo Picasso dendiği zaman aklımıza Kübizm de 
gelmelidir. Kübizm, 20. Yüzyılın başında doğmuş ve 
diğer sanat dallarını etkilemiş olan bir akımdır. Bu 
akım, sadece görüneni değil; aynı zamanda, 
görünmeyenin de sanat eserlerinde kullanılmasını 
amaçlamaktadır.

Picasso aslında olağanüstü bir el becerisine sahip 
bir sanatçıdır.  Babası da kendisi gibi ressam olan 
sanatçı, ilk eğitimini babasından almıştır. Picasso 13 
yaşındayken, babası oğlunun dehasına saygı 
göstererek, resim yapmayı bırakmıştır. Ressam 
herhangi bir teknik ve görüşe bağlı kalmamıştır.  
Sanatçı, adeta kabına sığamamış, sürekli 
değişmiştir. Edindiği sanat bilgisini harmanlayarak, 
eserlerinde başarıyla yorumlamıştır. 
Picasso, 8 Nisan 1973’te 91 yaşında Fransa’da 
hayata veda etmiştir. Mezarı, Vazolu Kadın adlı 
heykelin altındadır.

PABLO PICASSO

15 Yaşında (1896) 18 Yaşında (1900) 20 Yaşında (1901)

24 Yaşında (1906) 25 Yaşında (1907) 35 Yaşında (1917)
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Dergimizin ikinci sayısında dünyaca ünlü İspanyol Ressam Pablo Picasso’ya yer verdik. Picasso 
hakkında bilgi edinebilmek için karşımıza pek çok seçenek çıkmaktadır. National Geographic 
belgesellerinden “Deha:Picasso” serisini izlemenizi, Barcelona Picasso Müzesi’ni incelemenizi 
öneririm. Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere…

90 Yaşında (28 Haziran 1972)

90 Yaşında (30 Haziran 1972) 90 Yaşında (2 Temmuz 1972)

90 Yaşında (3 Temmuz 1972)

56 Yaşında (1938) 83 Yaşında (1965) 89 Yaşında (1971)

“Herkes resimleri 
anlamaya çalışır. 
Neden kuşların 
cıvıltısını anlamaya 
çalışmazlar? Neden 
bir geceyi, bir çiçeği, 
kendilerini kuşatan 
her şeyi hiç anlamaya 
çalışmadan severler? 
Oysa konu bir resim 
olduğunda anlamak 
isterler.” 

Pablo Picasso
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Instagram hesabım bulut_woodart

Bir hobi olarak başladığım pul koleksiyonculuğunu sanata dönüştürme fikri, pandemi dönemiyle 
birlikte ortaya çıktı. Benim için zor bir yıl oldu; tam da MS teşhisi almamla birlikte, hayatıma yeni 
bir yön vermeye çalışırken, pandemi gündemimiz haline geldi. Ben de evde hobimi keyifle icra 
ettiğim bir sanata dönüştürdüm. Pulların kültürel değerleri tartışılmaz; ben de bu güzellikleri 
koleksiyon defterleri içinde değil, mekanları süsleyebileceğimiz çerçeveler içinde sergilemeyi 
seçerek kurdum, Pul Magazin isimli işimi.

Çalışmalarımı sergilediğim İnstagram adresim: @pulmagazin

Yeliz OrakoğluSANATSAL ÇALIŞMALAR VE HOBİLER

Özden Dedeoğlu

Pul Magazin
Ahşap Yakma Sanatı
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Bengü Avcı

Yeme – İçmeYeme – İçme

En sevdiğim iki malzeme kakao ve tahin bir 
arada!…
Eskiden hiç sevmezken, rafine şekeri 
tamamen kesip, pekmez ve bal ile yapmaya 
başladığımdan beri; bir anda kek sever biri 
oldum.  Hatta içindeki tatlı miktarı bazen 
fazla bile geliyor.

---2 yumurta
---2/3 çay bardağı pekmez
---1/2 su bardağı süt
---1/4 çay bardağı sıvı yağ
---1,5 yemek kaşığı glutensiz kakao
---1/2 paket kabartma tozu
---1+1/4 su bardağı tam buğday unu

Yumurtayı ve pekmezi güzelce çırpıp içine 
sıvı malzemeleri ekliyoruz. İyice karışınca 
toz malzemelerimizi de  ilave edip 
karıştırıyoruz. Yağladığımız kalıbımıza (Ben 
dondurma kaşığı kullandım) 1 kaşık kek 
harcından döküyoruz. Daha sonra 1 tatlı 
kaşığı tahini harcımızın ortasına döküp 
üzerine 1 kaşık daha kek harcından 
döküyoruz. 170 derece önceden ısıtılmış 
fırında 25 dakika kadar pişiriyoruz.

---Eğer tahin kısmı çok pişmiş olursa servis 
etmeden önce ortadan kesip içine tekrar 
tahin dökülebilir.
---Fırından fırına ısı ve pişirme süresi 
değişiklik gösterebilir.
---Tam buğday unu yerine glutensiz olması 
açısından, karabuğday unu ya da glutensiz 
yulaf unu konulabilir.

TAHİN DOLGULU KAKAOLU MİNİ KEK

Tuğçe Yırtıcı

Taş boyamalarım

Yeme – İçme
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Bu sayımızda çölyak hastalarını da düşünerek, glutensiz nefis bir poğaça tarifi vermek 
istedim.  Normal un ile de yapılabilen nefis bir poğaça. Ben lisans dönemimde evde yaptığım 
tarifleri yanımdan hiç eksik etmezdim.
Gelelim tarifimize;

---1 yumurta
---3 yemek kaşığı zeytinyağı
---5 yemek kaşığı yoğurt (ben kendi yaptığım yoğurttan koydum) 
---8 tepeleme yemek kaşığı glutensiz un 
---1 tutam dereotu (isteyenler maydanoz koyabilir)
---4 kibrit kutusu büyüklüğünde süzme peynir
---2 çay kaşığı pul biber
---2 çay kaşığı kabartma tozu

Üzeri için;
---Yumurta sarısı
---Çörekotu

Yumurtayı güzelce çırpıp yağı ve yoğurdu ilave ettim. Dereotunu ve peyniri ufak ufak 
doğradım ve tüm malzemeyi sıvı harcına katıp iyice karıştırdım. (En son elde edilen kıvam, 
biraz sert fakat ele yapışan bir hamur olmalı.) Dondurma kaşığını ıslatarak hamurdan alıp 
yağlı kağıt serili tepsiye dizdim. Ve her seferinde dondurma kaşığını suya batırdım . 
( Hamur daha rahat kaşıktan ayrılıyor ). Daha sonra üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörekotu 
koydum. Ve 20 dakika 170 derece fırında daha sonra 15 20 dakikada 200 derece fırında 
üzerleri kızarana kadar fırınladım.

 ** ( Fırının markasına ve boyutuna göre ısı ve pişirme süreleri değişkenlik gösterebilir)
Yumuşak ve nefis poğaçalarımız hazır afiyet olsun..

DEREOTLU PEYNİRLİ POĞAÇA

Tuğçe Yırtıcı
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Multipl skleroz hayatınızdan az veya çok şeyi alıp götürmüş olabilir; ancak MS'den 
kaynaklanan tüm negatiflikleri, birçok pozitif ile dengelemek için kararlı olmalısınız! 

İnsanın yeni bir şey yarattığında aldığı keyif dünyalara bedeldir. Kelimeler, boya fırçaları, 
fotoğraf ve video kameraları, müzik aletleri… vs becerilerinizi ortaya çıkarmakta size 
yardımcı olacaktır. Multipl skleroz ile yaşamasına rağmen dünyasını daha iyi hale getiren 
herkesi kutluyoruz.

Aşağıda dünyalarını fotoğraf sanatıyla daha iyi hale getirmeyi tercih eden MS hastalarının, 
dergimize gönderdikleri fotoğraflardan örnekler sunuyoruz.

Not: Fotoğrafçılar alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir.

MS & FOTOĞRAF

Gülay Önder

Fotoğrafçı: Ecem Erdinç (2014’ten beri MS hastası) Fotoğrafçı: Fatma Çetin’in “Doğaya GülüMSe” isimli çalışmaları



Bir konuşmacının söylediği sözlerle yazımı bitirmek istiyorum: “Eğer güneşe arkanızı 
dönerseniz bütün gölgeler önünüze düşer. Çevirin yüzünüzü güneşe bütün gölgeler 
arkada kalsın”

Haydi MS’daşlarım: Moralinizi Yüksek Tutun, Hayatın İçinde Yer Alın, Kendinize 
Hedefler Koyun, Pozitif Düşünün ve bol bol fotoğraf çekin. Çektiğiniz fotoğrafları MS 
Dergiye gönderin, paylaşalım. Hayat çekmeye değer. Herkese bol fotoğraflı günler…

FotoğrafFotoğraf
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Fotoğrafçı: 
Nur Üzümcü 
(44 yaşında. 30 yıldır 
MS hastası. Liseden 
sonra okumak 
istediği fotoğrafçılık 
bölümüne devam 
etmesi ellerinin 
titremesi sebebiyle 
mümkün olmamış. 
Ancak bu 
tutkusundan 
vazgeçmeyip hobi 
olarak çalışmalarına 
devam etmiş)

Fotoğrafçı: Kübra Güzin Çeliksu’nun yaptığı birkaç tane elişine ait olanlar da dahil olmak üzere 
çektiği fotoğraflar

Fotoğrafçı: Naciye Nur’un 
Instagram postu

Proje adı:  'Adam'

Proje adı:  'Galata İstanbul'u izliyor'

Proje adı:  'Biz çocukken..'

Proje adı: 'Kadın’

Proje adı: 'Taksim'

Proje adı:  'Ritmik'
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MÜZİĞİN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ: 
MELODY GARDOT’NUN HİKAYESİ

Dr. Serhat V.  Okar 

2003 yılında Philadelphia’da bisikleti ile eve giderken bir 
trafik kazası geçirdiğinde bir moda öğrencisiydi. Hayat onun 
için hastanede gözlerini açıp, başka bir boyuta geçmeden 
önce en sevdiği şeyler arasında ise piyano çalmak vardı. 
Melody Gardot 19 yaşında, kazaya bağlı ağır beyin hasarının 
zorlukları ile mücadele ettiği yepyeni (ve ilham verici) bir 
mücadeleye adım atmaktaydı. 

Müziğin hayatını nasıl kurtardığını anlatırken, “Evren bana 
yepyeni bir şey yapmam için bir davet yollamıştı ve ben de 
evet dedim” diyordu bir röportajında. Bugün albümleri 
milyonlar satan, Amerika ve Dünya çapında önemli bir 
vokalist ve caz sanatçısı Melody Gardot’un iyileşme 
sürecinde, müzikle olan yolculuğu hepimiz için ilham 
kaynağı olacak türden. 

Kazadan sonra uyandığında leğen kemiği ve omurga da dahil 
birçok kemik kırığı olan, konuşamayan ve nerede/kim olduğunu 
bile hatırlamayacak durumda olan Gardot’u, uzun ve zorlu bir 
rehabilitasyon süreci bekliyordu. Bu sürece en başta iyi bir tıbbi 
bakım ile ulaştığı noktada, Gardot artık etrafında olanların 
farkındaydı fakat konuşurken kelimeleri bulmakta zorluk 
çekiyordu. Bununla beraber yakın hafıza problemleri, yaygın 
ağrıları ve ışık/ses hassasiyeti onu zorlayan başlıca sorunlardan 
sadece birkaçıydı. Klasik tıbbi rehabilitasyon yöntemleri ve bilişsel 
terapi ona bu yolda destek olurken, Neew Jersey’de bulunduğu 
rehabilitasyon merkezinde, onu takip eden doktoru Dr. Richard 
Jermyn, ona kazadan önceki hayatında neler yapmaktan 
hoşlandığını sorar ve piyano ile ilişkisini öğrenir. Dr. Jermyn, bunu 
rehabilitasyon açısından bir fırsat olarak görür ve Gardot’yu 
piyano çalmaya dönmesi için yüreklendirir. Bu noktada Gardot’nun 
başı kronik ağrılar ile derttedir ve ağrı kesiciler onu bu dertten 
tam kurtaramamaktadır. Dr. Jermyn’in yeni reçetesinde ise artık 
ağrı kesiciler değil, piyano vardır. Gardot ise kendini aynı zamanda 
gitar çalarak ifade etmeyi seçer ve gitar öğrenmeye başlar. Dr. 
Jermyn bir röportajında hastası Gardot’un bu dönemde kendine 
söylediği şu sözlerle hatırlar: “Buna inanmayacaksın ama 
piyanonun başına oturduğumda sanki beyin hasarım hiç olmamış 
gibi hissediyorum. Müzik bana kelimelerin ve kitapların ifade 
edemediği anlamları ifade ediyor.” (Bu noktada Gardot’un lisan 
yetilerindeki en önemli problemin anomik afazi olarak 
adlandırılan, isimlendirmede ve kelimelerin anlamlarını bulmakta 
zorlanma ile giden bir tablo olduğunu belirtmem gerekir.) 

Müzik yolculuğuna başladığı yıllar içerisinde, yüksek seslere olan 
hassasiyetinin tarzını şekillendirdiğini söyleyebiliriz. Yine bu 
dönemde, kısa süreli hafıza problemleri ise Gardot’da yaptıklarını 
kaydetme itkisine yol açtı. Anımsamaya çalıştığı şeyleri müzikal 
bir dil ile ifade edip, kaydederek kendine yepyeni ve alışılmışın 
dışında bir bellek oluşturmaya başlayan Gardot’un, gittiği yol en 
sonunda bu kayıtların dikkat çekmesi ile bambaşka bir dönemece 
girdi. 2005 yılında “Some Lessons: Bedroom Sessions” teklisi 
Philadelphia’da yerel bir radyo istasyonu olan, WXPN tarafından 
dikkate değer bulundu ve şarkı fazlaca ilgi gördü. 2 yıl sonra ise 
Gardot’nun ilk albümü, “Worrisome Heart” uluslararası düzeyde 
büyük başarıya ulaştı. Melody Gardot; ışık hassasiyeti nedeniyle 
hiç çıkarmadığı gözlükleri, yer yer kullandığı bastonu, anadili 
Amerika İngilizcesi olmasına rağmen, konuşmasında kazadan 
sonra edindiği hafif aksanlı tonu ve tüm bunların ona verdiği 
standart dışı karizma ile yepyeni bir müzik efsanesi olma yolunda, 
ilk adımı attı. Bundan sonraki yıllar içerisinde binlerce insana 
verdiği konserler, başarılı albümler, kendine has müzikal ifadesi ve 
Grammy ödülleri ile dolu başarılı bir müzik hayatı, onun için 
sadece süregelen bir iyileşme süreci oldu. 
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Gardot’u canlı izlemek için kilometrelerce yollar tepmiş, her 
albümünü heyecanla bekleyen, son albümü “Sunset In The Blue” 
Ekim 2020’de yayınlandığında, albümü kana kana baştan sona 
günlerce dinleyen bendenizde ise bu hikayenin etkisi hep 
bambaşka olmuştur. Hikayeye büyük bir Gardot hayranı olarak 
bakmak başka türlü, müziğin insan zihninin sağaltımındaki 
potansiyelini gören bir nörolog olarak ise bambaşka türlü etkiler 
yaratmıştır. Gardot hayranı bir müziksever olarak, nasıl bir etki 
yarattığını sanırım yukarıdaki cümlelerden tahmin etmişsinizdir 
sevgili okurlar. 

Nörolog gözüyle ise hikaye daha da güzel geliyor. Müzik terapisi ve 
özellikle multipl skleroz ile yaşayan bireylerdeki olası yararları ve 
tecrübeler ile ilgili başka bir sayıda, ayrıntılı bir yazı zaten 
planlarımız arasında. Fakat bugün bu yazıda Gardot’un etkileyici 
hikayesinden yola çıkarak, sanatın ve müziğin ağır beyin travması 
geçirmesek de veya hali hazırda bir enstruman çalmasak bile, bize 
nasıl iyi gelebileceğine değinmek istiyorum. Galiba burada 
hikayeden alabileceğimiz en güzel ders, müziği (şarkı sözleri olsa 
da olmasa da) bir ifade aracı olarak görmek oluyor. Bunun için 
günlük hayatta kullandığımız lisan yetilerinin (Gardot’un 
hikayesinde olduğu gibi) zarar görmesi gerekmiyor diye 
düşünüyorum. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve sanki yıllarca ifade 
edemediğiniz duyguları ifade ettiği hissine kapılırsınız. Hatırladınız 
değil mi? Evet tüylerinizi diken diken eden o şarkıdan 
bahsediyorum. Nörobilim tarafında ise müzikal ifadenin, 
beyninizde nasıl yepyeni bağlantılara neden olabildiği, müzikal 
ifadenin beyinde yüksek kortikal dediğimiz bilişsel seviyelerde 
birçok alanı nasıl birbirine bağladığı ile ilgili gerçekler var. 
Enstrüman çalmayı öğrenmek ise belki de beynimize 
yapabileceğimiz en iyi yatırımlardan biri gibi gözüküyor. 

Enstrüman çalmak bize yepyeni bir dilin kapılarını aralarken, aynı 
zamanda bu dili kullanırken dünyanın ve bedenimizin 
problemlerinin dışında kaldığı, bir mutlu adada vakit geçirmemizi 
sağlar. Peki hangi enstrüman? Fark etmez.  

“Müzik sonuna kadar sizinle gelen tek arkadaştır.” der The Doors 
grubunun efsane vokalisti Jim Morrison. Hastalıklarda sağaltım 
adına müzik terapisi gibi bir alan bugün tüm varlığıyla kendini 
kabul ettirmekle birlikte, belki de bu akşam multipl sklerozla 
yaşayan bireylerde sık gördüğümüz bazı semptomlara; 
yorgunluğunuza, ağrılarınıza iyi gelebilecek basit bir sağaltım, 
ışıkları kapatıp loş bir ortam yaratıp, yere uzanıp, kulaklıklarınızı 
takıp gözlerinizi kapatarak Melody Gardot’un derin müziğine 
kendinizi bırakmak olabilir. Bunun için Spotify uygulamasında sizin 
için yaptığım Gardot seçkisi olan “Müziğin İyileştirici Gücü: Melody 
Gardot” şarkı listesine ister arama butonuna yazarak, isterseniz 
yandaki görselin altındaki kodu uygulamada taratarak 
ulaşabilirsiniz. 

Bir sonraki sayıda görüşmek üzere… Müzikle kalın. 
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MS ve TEKNOLOJİ

Emrah İnan

https://msguncel.com 
Facebook / İnstagram / Twitter: @MSguncel

Herkese merhaba!

Bugün teknoloji bölümümüzde sizlere akıllı telefon kullanımında Multipl Skleroz’lu kişilerin 
faydalanabileceği bir özellikten bahsetmek istiyorum. Bu özelliğe değinmeden önce biraz 
Türkiye’deki telefon, internet ve sosyal medya kullanımına göz atalım.

We Are Social ve Hootsuite tarafından hazırlanan Digital 2021 – Turkey raporuna göre 
Türkiye için istatistikler şu şekildedir:

Türkiye nüfusu
- Türkiye, Ocak 2021'de 84.69 milyon nüfusa sahipti.

Türkiye'de mobil bağlantılar
- Türkiye'de Ocak 2021'de 76.89 milyon mobil bağlantı vardı.
- Türkiye'deki mobil bağlantı sayısı Ocak 2020 ile Ocak 2021 arasında 2 milyon (+%2.7) arttı.
- Ocak 2021'de Türkiye'deki mobil bağlantı sayısı toplam nüfusun %90.8'ine eşitti.

Türkiye'deki internet kullanıcıları
- Ocak 2021'de Türkiye'de 65.80 milyon internet kullanıcısı vardı.
- Türkiye'deki internet kullanıcı sayısı 2020 ile 2021 arasında 3.7 milyon (+%6) arttı.

Türkiye için sosyal medya istatistikleri
- Ocak 2021'de Türkiye'de 60 milyon sosyal medya kullanıcısı vardı.
- Türkiye'deki sosyal medya kullanıcı sayısı 2020 ile 2021 arasında 6 milyon (+%11) arttı.
- Türkiye'deki sosyal medya kullanıcı sayısı Ocak 2021'de toplam nüfusun %70.8'ine eşitti.

Ocak 2021 yılı itibariyle 16-64 yaş arası nüfus 55.5 milyon olarak rapor edilmiş. Bu yaş 
aralığının ne tür cihazlara sahip olduğuna göz atarsak %97.2’sinin, yani neredeyse 
tamamının, akıllı telefon sahibi olduğunu görüyoruz!
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Bu da demek oluyor ki akıllı telefonlar artık hayatımızın bir vazgeçilmezi olmuş! Akıllı 
telefonları kullanırken en çok hangi uygulamaların kullanıldığına göz atarsak, sosyal medya 
ve mesajlaşma uygulamalarının en çok kullanılan uygulamalar listesinde en üst sırada 
olduğunu görüyoruz.

Multipl Skleroz’lu kişiler göz ve el fonksiyonlarını kullanmakta zaman zaman güçlük 
yaşayabilirler. Buna bağlı olarak ekranda görüntülenen klavyedeki tuşları görmek veya 
bunlara dokunmakta zorluk yaşayabilirler. 

Çoğu mesajlaşma programında görüştüğünüz kişiye ses kaydı göndermek mümkün olsa bile, 
bazen ses kaydı yerine yazılı bir mesaj göndermek daha uygun olabilir. Özellikle birçok 
kişinin katıldığı WhatsApp gruplarında sesli mesaj göndermek pek uygun olmadığı için yazılı 
mesajlar daha çok tercih edilir.

Akıllı telefonunuzda konuşarak mesaj yazabileceğinizi biliyor muydunuz?

Şu an çoğunlukla kullanımda olan akıllı telefonlar Android ve iOS (iPhone) işletim sistemini 
kullanmakta. Her iki işletim sistemi de konuşarak mesaj yazma özelliğini desteklemektedir. 
Bu yazımda sizlere bu özelliği WhatsApp içerisinde nasıl kullanabileceğinizi anlatmaya 
çalışacağım ve yapılması gereken ayaları anlatacağım.

WhatsApp Sesli Mesaj ile Ses Kaydı Arasındaki Farklar Nelerdir?

WhatsApp sesli mesaj özelliği ile ses kaydı arasında farklar bulunmaktadır. Sesli mesaj 
özelliği sayesinde konuştuklarınız yazılı hale getirilip mesaj olarak iletilir. Ses kaydında ise 
konuştuklarınız direkt karşı tarafa sesli mesaj olarak gönderilir.

Ses kaydı gönderimi yapılırken klavyede bulunan mikrofon seçeneğine basılı tutulması 
yeterlidir. Sesli mesaj gönderirken ise kullandığınız işletim sistemlerine göre klavyeniz 
üzerinden mikrofonu çalıştırmanız yeterli olmaktadır. 

Android Telefonlarda WhatsApp Konuşarak Mesaj Yazma Nasıl Çalışır?

2) “Bir Mesaj Yazın” bölümüne tıklayın.

3) Sağ tarafta yer alan siyah renkteki “Mikrofon” ikonuna dokunun.

4) Açılan bölümde orta kısımda bulunan “Mikrofon” simgesine dokunun ve 
konuşmaya başlayın. Böylece konuştuklarınız mesaj bölümüne yazılı olarak 
dökülecektir. 

Yukarıda anlatılan yöntem sizin telefonunuzda olmuyorsa, eski bir Android sürüm 
kullanıyor olabilirsiniz. Bu gibi durumlarda Google’un Android cihazlar için geliştirmiş 
olduğu klavye uygulamasını (GBoard) kullanmanızı tavsiye ederiz.

2 3 4

1) Öncelikle WhatsApp uygulamanız üzerinden sohbet penceresini açın.
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iOS işletim sistemine sahip telefonlarda WhatsApp konuşarak mesaj yazma özelliğini 
kullanmak için öncelikle “Dikte’yi” etkinleştirmeniz gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki adımları 
takip edebilirsiniz.

1) “Ayarlar > Genel > Klavye” adımlarını takip edin.

2) Klavye bölümünde yer alan “Dikte’yi Etkinleştir” seçeneğini aktif hale getirin.

3) Ardından “WhatsApp” uygulamanızı açın ve bir sohbet penceresine girin.

4) Klavye kısmında yer alan “Boşluk Tuşunun” yanındaki “Mikrofon” simgesine dokunun ve 
konuşun. Böylece konuştuklarınız yazı olarak yazılacaktır.

iOS Telefonlarda WhatsApp Konuşarak Mesaj Yazma Nasıl Çalışır? WhatsApp Konuşarak Mesaj Yazma Özelliğini Kullanırken Dikkat Etmeniz Gerekenler?

1) İstediğiniz dilde konuşabilirsiniz. Birçok dil otomatik olarak algılanmaktadır.

2) Kelimelerin doğru algılanması ve yazıya düzgün geçirilmesi için tane tane konuşmanız 
önerilir.

3) Kullandığınız klavye ayarlarından kelime engelleme işlemlerini uygulayabilirsiniz. 
Böylece sistemin söylediğiniz kelimeyi farklı algılayıp yanlış yazmasının önüne 
geçebilirsiniz. (Argo kelime vb. kazalardan kurtulmuş olursunuz.)

Burada açıkladığım yöntem ile WhatsApp gibi bir mesajlaşma uygulamasında konuşarak 
mesaj yazma özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik ayrıca sadece WhatsApp’a özel bir 
fonksiyon değildir. Telegram, Facebook, Not defteri ve birçok farklı uygulama da bu özelliği 
destekliyor. Tek yapmanız gereken klavyenin yanında bulunan Mikrofon simgesine 
tıklamak ve ekranda yazan adımları takip etmenizdir.

Umarım sizin için faydalı bir paylaşım olmuştur. Eğer bu özellik hakkında sorularınız 
olursa info@msguncel.com ‘a e-posta gönderebilir veya Sosyal Medya hesaplarımdan 
(@MSguncel) bana ulaşabilirsiniz.

Sevgiyle kalın.



TÜRKİYE MULTİPL SKLEROZ DERNEĞİ

Genel Merkez
19 Mayıs Mahallesi Celal Atik Sokak No: 2 34360 Şişli/İSTANBUL (Türk Kalp Vakfı Karşısı)

Tel.: +90 212 275 22 96 Faks: +90 212 275 22 97 
 E-posta: bilgi@turkiyemsdernegi.org

Ankara Şubesi
Meşrutiyet Caddesi Ataç 2 Sokak No: 72 Daire: 1-2 Kızılay/ANKARA

Tel.: +90 312 435 82 20
E-posta: turkiyemsankara@org

Gaziantep Şubesi
İncilipınar Mh. M. Aksoy Bulvarı Prestij İş Merkezi Kat: 1 No: 5 Şehitkamil/GAZİANTEP

Tel.: +90 534 895 07 56
E-posta: info@gaziantepmsdernegi.com

www.gaziantepmsdernegi.com

Sakarya Şubesi
Kemalpaşa Mah. 111. Sok. Platin Sitesi No:14 Serdivan/SAKARYA 

Tel.: +90 541 723 25 01
E-posta: sakarya@turkiyemsdernegi.org

Çanakkale Şubesi
Güzelyalı Köyü, Güzelyalı Mevkii 56. Sok. No:20 Merkez/ÇANAKKALE

E-posta: canakkale@turkiyemsdernegi.org

Bolu Şubesi
Sağlık Mah. Yiğit Sok. No:1 Merkez/BOLU

E-posta: bolu@turkiyemsdernegi.org

Tel: +90 533 247 16 88

KİY İ


