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Büyükçekmece İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü



 Covid-19 Gıda Güvenliği ve Sağlıklı Beslenme  Projesi Tamamlandı.

 İçişleri Bakanlığımızca desteklenen ve Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İstanbul STEAM 
Bilim Teknoloji Eğitim Kültür Sanat Derneği işbirliği ile yürütülen “Covid-19 Sürecinde ve Sonrasında 7’den 77’ye Gıda 
Güvenliği ve Sağlıklı Beslenme Projesi” tamamlandı. Proje boyunca gerçekleştirilen etkinliklere öğrencilerimizin, 
öğretmenlerimizin ve özellikle velilerimizin ilgisi büyük oldu.  Covid-19 Pandemisinin devam ettiği bir süreçte alanın 
uzmanı isimlerle yapılan eğitimlerin çok faydalı olduğunu belirtmek isterim. 

 Proje kapsamında çıkarılan dergiler, geliştirilen içerikler toplumda Covid-19, Gıda Güvenliği, Sağlıklı Beslenme 
konusunda önemli bir farkındalığın oluşmasına katkıda bulundu.  Eğitmenlerimiz Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Prof. Dr. 
Gürhan Çiftçioğlu, Dr. Nihan Çakır Biçer  8 hafta boyunca 7’den 77’ye Öğrenci, Veli, Öğretmene  altı binden fazla 
katılımcıya eğitimler verdiler.  8. Hafta Çevrimiçi Eğitimimizde 500 kişinin katıldığını memnuniyetle gözlemledim.   
Proje kapsamında binlerce katılımcıya sertifikaları de gönderilmiştir. 6. haftaki eğitime Büyükçekmece Mimar 
Sinan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Fatih Velibeyoğlu; 7. haftaki eğitime Biruni Üniversitesi Hastanesi İç 
Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Serap Yavuzer, 8. haftaki son eğitime yine Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi 
Başhekimi Dr. Mehmet Fatih Velibeyoğlu ve Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Tuncer Değim 
de konuk olarak katılıp katılımcıların sorularını yanıtladı. 

 Eğitimlere katılan tüm 7’den 77’ye öğrenci, öğretmen, veli ve genel halktan katılımcılara çok teşekkür 
ediyorum. Projede 8 hafta boyunca eğitimler veren Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Prof. Dr. Gürhan Çiftçioğlu, Dr. Nihan Çakır 
Biçer hocalarımıza; programlara konuk olan Başhekimimiz Dr. Mehmet Fatih Velibeyoğlu’na, Doç. Dr. Serap Yavuzer’e, 
Dekan Prof. Dr. İsmail  Tuncer Değim hocalarımıza; projeyi yazıp koordine eden İlçe Proje Koordinatörümüz İlker 
Bayrak’a; İçerik Geliştirme Sorumlumuz ve Proje Dergilerimizin içeriğini hazırlayan Gülden Bayrak hocamıza; Projeye 
verilen destekten ötürü İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne çok teşekkür ederim.
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Çevrimiçi Eğitimler kapsamında: Eğitmenlerimiz Prof. 
Dr. Oğuz Özyaral, Prof. Dr. Gürhan Çiftçioğlu, Dr. Nihan 
Çakır Biçer 8 hafta boyunca 7’den 77’ye öğrenci, veli 
ve öğretmene; toplamda ise 6000’den fazla katılımcıya 
eğitimler vermiştir. 6. haftaki eğitime Büyükçekmece 
Mimar Sinan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet 
Fatih Velibeyoğlu; 7. haftaki eğitime Biruni Üniversitesi 
Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Serap Yavuzer, 
8. haftaki son eğitime yine Büyükçekmece Mimar 
Sinan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Fatih 
Velibeyoğlu ve Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. İsmail Tuncer Değim de konuk olarak 
katılıp katılımcıların sorularını yanıtladı. Son programda 
projenin ulaştığı büyük başarı ile tamamlanıyor 
olmasından duyulan memnuniyet eğitmen hocalarımız 
ve konuklarımız tarafından vurgulandı.

Eğitimlere katılan tüm 7’den 77’ye öğrenci, öğretmen, 
veli ve genel halktan katılımcılara çok teşekkür 
ediyorum diyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hasan 
Uygun: “Projede 8 hafta boyunca eğitimler veren 

Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Prof. Dr. Gürhan Çiftçioğlu, Dr. 
Nihan Çakır Biçer hocalarımıza; programlara konuk 
olan Başhekimimiz Dr. Mehmet Fatih Velibeyoğlu’na, 
Doç. Dr. Serap Yavuzer’e, Dekan Prof. Dr. İsmail Tuncer 
Değim hocalarımıza; projeyi yazıp koordine eden 
İlçe Proje Koordinatörümüz İlker Bayrak’a; İçerik 
Geliştirme Sorumlumuz ve Proje Dergilerimizi çıkaran 
Gülden Bayrak hocamıza; Projeye verilen destekten 
ötürü İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel 
Müdürlüğüne çok teşekkür ederim.”  demiştir.

Proje yaygınlaştırma çalışmaları Büyükçekmece İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü Sosyal Medya hesapları, 
YouTube Kanalı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Resmi 
Web Sayfası üzerinden yapılmıştır. Eğitimler, etkinlik 
yayınları You Tube Sayfamızdan aynı anda canlı olarak 
da yayınlanmıştır. Yaygın etkiyi artırmak için etkinlik 
ve eğitim videoları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü You 
Tube sayfasında herkese açık yayınlanmaya devam 
edecektir.  Katılımcılara sertifikaları gönderilmiştir.

Covid-19 Sürecinde ve Sonrasında 7’den 77’ye Gıda Güvenliği ve Sağlıklı 
Beslenme Projesi etkinlikleri proje takviminde belirtildiği gibi hedeflenenin 

üzerinde katılımcı sayısı ile tamamlanmıştır. Çevrimiçi Eğitimler, Gastronomi 
Atölyesi etkinliği planlandığı gibi gerçekleştirildi.

7’DEN 77’YE GIDA GÜVENLİĞİ VE SAĞLIKLI 
BESLENME EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI
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Eğitimler baştan sona Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi YouTube Hesabından yayınlanmıştır. 
Çok kısa bir sürede 300’den fazla kişi tarafından izlenmiştir. Eğitimler aşağıdaki bağlantılardan izlenebilir:

1. Eğitim: www.youtube.com/watch?v=TxubkVXRufE

2. Eğitim: www.youtube.com/watch?v=DtIV6vh3r1I&t=3s

Projemiz kapsamında proje web portalı oluşturulmuştur:

www.beslenmegida.com



3. Eğitim: www.youtube.com/watch?v=uqvoMLxW5T0&feature

4. Eğitim: www.youtube.com/watch?v=S-mW_zit2nE&feature

COVID-19 SÜRECİNDE VE SONRASINDA
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Büyükçekmece



5. Eğitim: www.youtube.com/watch?v=Qvqu3Me4gAU&feature

6. Eğitim: www.youtube.com/watch?v=EYtn7CgeHDA&feature
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Büyükçekmece



Büyükçekmece

7. Eğitim: www.youtube.com/watch?v=efwoL6bypIc&feature

8. Eğitim: www.youtube.com/watch?v=8mmoz-4EDFY&feature
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Prof. Dr. Gürhan Çiftçioğlu

İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü

COVID-19 BULAŞICILIĞI,
  GIDA VE HAYVANLARLA İLİŞKİSİ

Dünya ölçeğinde ülkeleri ve toplumların sağlık, sosyal 
ve ekonomik dengelerinde büyük değişikliklere yol açan 
COVİD-19 (SARS CoV-2) pandemisinin özellikle, halen kesin 
olarak kanıtlanmamış olmasına karşın Çin’in Wuhan şehrinde 
wet-market denilen canlı hayvan pazarından köken alarak 
insanlara yayıldığı düşünülmektedir. Çin sağlık otoritelerine 
göre Wuhan’da bir grup insanın bilinmeyen bir kaynaktan 
hastalığı kaptığını ve bu insanların ortak özelliklerinin bu 
marketi gezmeleri olduğu belirtilmiştir. 

Hastalığın kökeni ve dünyaya yayılışı konusunda çok çeşitli teoriler geliştirilse de, insanlar arasında bulaşıcı olan 
ve hastalığa sebep olan virüsün genotipik özellikleri ile yarasalarda görülen virüsün genotipik özelliklerinin 
benzerlik göstermesi, virüsün yarasa kökenli olduğu teorisini kuvvetlendirmektedir. 

Hastalığın insanlar arasında bulaşıcı bir hastalık haline dönüşmesinden önce hastalığın kaynağı olarak Wuhan’da 
yarasa etlerinin tüketilmesi mi yoksa başka bir yolla mı insanlara bulaştığı sorusu halen cevaplanması istenen 
sorular arasında yer almaktadır. Beşerî Hekimlik, Veteriner Hekimliği, Veteriner Gıda Hijyeni, Biyoloji, Genetik 
gibi çok çeşitli bilim alanlarında multidisipliner olarak Tek Sağlık Yaklaşımı ile tartışılması ve çalışılması gereken 
bu alanda yapılan bilimsel yayınlar incelendiğinde, virüsün gıda yolu ile bulaştığına dair kesin bir kanıt halen 
bulunmamaktadır. İstisna kabul edilecek düzeyde düşük miktardaki ve halen kesin kanıtlanmamış olaylar dışında, 
virüsün gıdalarla bulaşma olasılığının bulunmadığı teorisi tüm dünyada kabul görmüştür. 
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Virüsün etlerin tüketilmesi ile bulaşmadığı göz önüne 
alındığında, ilk bulaşın mutasyona uğramış virüsün 
bulunduğu marketten veya hastalığa ilk yakalanan 
insanların temasta bulunduğu herhangi bir başka 
yerden solunum yolu ile meydana gelmiş olması teorisi 
daha akla yakın gelmektedir. Böyle düşünüldüğünde 
virüsün mutasyona uğramadan önce hayvanlardan 
insanla bulaşma ihtimali olduğu gibi, mutasyona 
uğramış virüsün de insanlardan hayvanlara bulaşma 
olasılığı da tartışılan konular arasında yer almıştır. 

Pandemi sürecinde Çin’de ve Amerika’da evde 
beslenen kedi ve köpeklerde görülen ilk pozitif 
vakaların tespit edilmesi ile, virüsün insanlardan 
hayvanlara bulaşma ihtimali olabileceği de salgının 
seyri ve süreci konusunda endişelere neden olmuştur. 
Daha sonra New York’da bir hayvanat bahçesinde 
buluna bir kaplanda görülen semptomlar sonrasında 
yapılan testlerinin pozitif çıkması endişeleri arttırmıştır. 
Ancak hastalığın kedi ve köpeklerde kendi türleri 
içinde insanlarda olduğu gibi kolaylıkla yayılmadığı 
görülmüş ve hasta olan hayvanların iyileştiği ve 
sağlıklarına kavuştukları tespit edilmiştir. 

Ancak İspanya ve özellikle Danimarka’da bulunan 
vizon çiftliklerinde hastalığın insanlardan vizonlara 
geçtikten sonra vizonlar arasında hastalığın hızla 
yayılması ve hatta en önemlisi vizonlardan insanlara 
da bulaşması, hangi hayvanların hastalığı insanlara 
bulaştırma ihtimali olacağı sorusu günümüzde cevap 
aranması gereken en önemli zoonoz ve Tek Sağlık 
sorusu haline gelmiştir. 

Sonuç olarak, hastalığın gıdalarla bulaşma olasılığı 
açısından yeterli kanıt olmaması nedeni ile, gıda 
tüketimi yoluyla bulaşma riskinin çok az olduğu; 
buna karşın hastalığın yayılmasında esas sebep olan 
insanlar arasındaki damlacık enfeksiyonunun önüne 
geçebilecek ve hastalığın kontrol edilmesine katkı 
sağlayacak maske, mesafe ve dezenfeksiyon gibi 
tedbirlerin uygulanmasının önemi oldukça büyüktür. 
Ayrıca, hastalığın sadece insanlar arasında değil, 
insanlar ve hayvanlar arasında da geçişkenliğinin 
olabileceği görüldüğünden, bireysel olarak 
uygulanacak tedbirlerin iletişimde bulunulan veya 
beslenen hayvanlara da bulaşmaları önleyecek şekilde 
uygulanmasına da dikkat edilmelidir. 
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan
“Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık”  kampanyası ülkemizdeki israfı 

önlemeyi, gıdamızı korumamızı ve her yıl çöpe atılan tonlarca gıda 
atığının önüne geçmeyi hedefliyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda “Ülkemizde 
her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Yüzde 2 
civarında gıdayı çöpe göndermekten vazgeçersek 
bu 10 milyar lira anlamına gelir ve 360 bin ailenin 
1 yıllık asgari geçimini karşılar ve böylece gıda 
israfı konusunda milyonlarca insanda farkındalık 
oluşturabiliriz.” denilmişti. Söz konusu uygulama için 
oluşturulan Gıdanı Koru (gidanikoru.com) sitesindeki 
‘’Ne Yapabilirsiniz?’’ bölümünde konuyla ilgili şu 
tavsiyeler göze çarpıyor:

• Artan sebzeler ile leziz çorbalar hazırlayarak gıdanı 
koru. 

• Dalından koparılan her gıdanın kıymetini bil, israfı 
durdurarak gıdanı koru.

• Tazeliğini yitirmeye başlayan sebzelere omlet ile 
son bir şans ver, gıdanı koru.

• Listesiz alışverişe çıkma, gıdanı koru. 

• Son tüketim tarihini kontrol et, gıdanı koru.

• Tabağında yemek bırakma, gıdanı koru.

• Her bir yudum sütün değerini bil, gıdanı koru. 

• Yarım kalmasına değil yemek olmasına sebep ol, 
gıdanı koru. 

• Tek  bir yaprağını ziyan etme, gıdanı koru. 

• Açken alışverişe çıkma, gıdanı koru. 

• İsraftan kaçın, dünyayı korumak için gıdanı koru.

• Fazla olanı dondur, çürümesine engel olarak gıdanı 
koru. 

• İsrafa karşı her lokmanın kıymetini bil, gıdanı koru.

• Ekmek bayatladıysa çöpe atma, çorbana kat gıdanı 
koru.

• Fazla yemekleri doğru yöntemle sakla, gıdanı koru. 

• Ekmeğine sahip çık, gıdanı koru. 

• Dış görünüşün aldatmasına izin verme olgunlaşmış 
muzun faydalarını bil, gıdanı koru.

• Buzdolabını doğru sıcaklığa ayarla, gıdanı koru. 

• Buzdolabını düzenle, gıdanı koru.

• İsraf etme, suyunu ve gıdanı koru. 

• Küçük kaplarda sakla, gıdanı koru. 

• Hemen çöpe atma, gıdanı koru. 

• Çekirdekleri ile muhafaza et, gıdanı koru. 

• Tabağında yemek bırakma gıdanı koru.
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Covid 19 Sürecinde ve Sonrasında 7’den 77’ye Gıda Güvenliği ve Sağlıklı 
Beslenme Projesi dergimizin birinci ve ikinci sayısından gıda güvenliği ve israfın 

önlenmesine yönelik pek çok yazı paylaşmıştık. Tarım ve Orman Bakanlığımız 
tarafından yürütülen bu kampanyayı da çok değerli buluyor ve Gıdanı Koru web 
sitesinde paylaşılan bilgilendirici afişleri sayfalarımızda sizlerle buluşturuyoruz. 

Haydi hep birlikte gıdamızı koruyalım, soframıza sahip çıkalım. 
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Covid 19 Pandemisinin yol açtığı en büyük farklılıklardan biri 
de dijital ekran süremizin uzaması oldu. Ülkemizde Mart 2020 
tarihinde okulların kapatılması ve uzaktan eğitim sürecinin 
başlamasıyla çocuklarımızın ekran önünde geçirdiği süre 
oldukça uzadı. 2020 yılının bitmesine günler kala yüz yüze 
eğitim; yerini  uzaktan eğitime bırakmış durumda. Okul çağı 
çocukları hafta içi her gün altı saat, yedi saat ekranların 
karşısında öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla buluşuyor. 
Eğitim-öğretim bir süre daha bu şekilde devam etmek 
zorunda. O halde bizler de hem kendi ekran süremizle ilgili 
hem de çocuklarımızın ekran süreleriyle ilgili oluşabilecek 
sorunlara karşı hazırlıklı olmalı, sağlığımızı korumak için 
tedbirler almalıyız.

Gözlerin ekranla arasındaki mesafe önem taşıyor

Gözler uzun süre yoğun olarak kullanıldığında yorgun düşebiliyor. Bu durum gözlerin dijital ekranlara odaklanması 
nedeniyle göz kırpmanın 4’ten 1’e düşmesiyle ortaya çıkıyor. Çocuklarda sıklıkla karşılaşılan göz yorgunluğu ise 
göz kuruluğuna yol açıyor. Dijital ekran kullanımına kısıtlama getirilemiyorsa gözleri dinlendirmek için 20 dakikada 
bir, 20 saniye boyunca 20 metre uzağa bakarak kısa molalar vermek önem taşıyor. Ayrıca çocukların ekranlarla 
arasında en az 30 cm kadar bir mesafenin bulunması gerekiyor. Çünkü yakından bakmak göz kaslarını yorarak baş 
ağrılarına ve ilerleyen dönemlerde de miyopiye yatkınlığa zemin hazırlayabiliyor. Ekranın göz mesafesinden biraz 
aşağıda olması da gözlerin kurumasını yavaşlatmaya yardımcı oluyor.

Çocukları dijital göz yorgunluğundan koruyun

0-2 yaş arasındaki bebeklerin kesinlikle elektronik cihazları kullanmaması gerekiyor. 2 yaşından sonra ise bu 
kullanım göz sağlığını etkileyerek, göz yorgunluğunun ilk sebebi haline geliyor. Ayrıca dijital ekranlarda çocukların 
uyku düzeninin bozulmasına yol açabilen mavi ışık da bulunuyor. Uzun süreli online eğitim sonrasında, telefon 
ya da tabletle oyun oynamaya başlayan çocuklarda baş eğilmesi, duruş bozuklukları gibi sorunlar da gelişebiliyor. 
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Dijital göz yorgunlugunu engellemek için öneriler:

1- Gözlerin kırpılma süresinin azalmaması için sık sık mola vererek çocukların gözlerini dinlendirmek gerekiyor.

2- Uzaktan eğitimi bilgisayardan takip eden çocuklar için ailelerin bilgisayarın konumunu ve gözlerine olan mesafesini 
ayarlaması gerekiyor. Bilgisayarın doğru konumlandırılması çocuklarda gelişebilecek baş eğriliği ya da duruş bozukluğunun 
önüne geçilmesini sağlıyor.

3- 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 20 metre uzağa bakarak kısa molaların verilmesi çocukların gözlerinin 
yorulmasını engelliyor.

4- Dijital ekranı göz mesafesinden aşağı konumlandırmak gözlerin kurumasını önlüyor.

5-    Çok parlak ya da karanlık odalarda dijital ekran kullanımı gözleri daha fazla yoruyor. Bu nedenle çocukların dijital 
ekranları ışığın doğal olduğu ortamlarda kullanması öneriliyor.

6- Göz yorgunluğunun göz kuruluğuna yol açmaması için çocuklarınızın yeterli miktarda sıvı tüketmesi gerekiyor.

Bunların dışında; kas iskelet sağlığını korumak, duruş bozukluklarının önüne geçmek ve bu süreçte yaşanılan 
stresi azaltmak için yaşa uygun egzersizler yapılması gerekiyor. Diğer sayılarımızda da çokça değindiğimiz sağlıklı 
beslenme yine çok önemli. Hem göz sağlığımızı koruyacak hem de kilo almadan sağlıklı beslenmemizi sağlayacak 
şekilde öğünlerimizi düzenlemek büyük önem taşıyor. Ayrıca, uzaktan eğitim saatlerinin dışında kalan zamanlarda 
ekranlardan olabildiğince uzak kalmak da faydalı olacaktır. Özellikle çocuklarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz 
pek çok etkinlikle hem onları ekrandan uzak tutabilir hem de pandemi ve karantina döneminin yol açtığı stresi 
yenmelerine yardımcı olabiliriz.
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Peki neler yapılabilir? 

Burada önemli olan çocuğumuzu tanımak ve onun ilgi alanlarına uygun etkinlikler geliştirmek.

• Sanatsal faaliyetler (ebru, taş boyama, resim, origami vb.)

• Müzik çalışmaları yapılabilir, bir enstrüman öğrenilebilir.

• Mutfakta sağlıklı yiyecekler hazırlanabilir, geleneksel bir yemek tarifi denenebilir.

• Kağıt, karton, eva ve atık malzemelerle robotlar, süsler yapılabilir.

• Evde kalınan zamanlar yeni bir dil öğrenmek için bulunmaz bir fırsattır.

• Karagöz-Hacivat oyunları, canlandırma, skeç, drama yapılabilir.

• Farklı bitkiler yetiştirilebilir.

• Basit deneyler yapılabilir.

• Avcı oyunu oynanabilir. (Evde saklanmış bir eşyayı çocuğun istenilen sürede bulması istenir.  Çocuk da ebe-
veyninin bulması için bir eşya saklar.)

• Evde küçük bir kamp alanı, oyun alanı hazırlanabilir.

• Birlikte bir oyuncak ya da el kuklaları yapılabilir.

• Sokak izni olduğu zamanlarda doğada incelemelerde bulunmak, fotoğraflar çekmek, kozalak toplamak, 
sahilden midye kabukları toplamak ve bunları boyamak eğlenceli olabilir.

• Bazı eşyalar tamir edilebilir, yarış parkurları hazırlanabilir.

• Saklambaç, köşe kapmaca gibi geleneksel oyunlar da her zaman işe yarar.



COVID-19 SÜRECİNDE VE SONRASINDA

7’den 77’ye GIDA GÜVENLİĞİ VE SAĞLIKLI BESLENME PROJESİ20

Prof. Dr. Oğuz Özyaral  ile
GASTRONOMİ ATÖLYELERİ

7’den 77’ye Gıda Güvenliği ve Sağlıklı Beslenme projemiz kapsamında Prof. 

Dr. Oğuz Özyaral ile birbirinden renkli gastronomi atölyeleri gerçekleştirdik. 

Gastronomi Mutfağı Etkinliği İlçemiz Hayriye Duruk Mesleki Teknik Anadolu 

Lisesinde Covid 19 önlemleri alınarak gerçekleştirildi. Prof. Dr. Oğuz Özyaral 

hocamızın hazırladığı lezzetli yemeklerin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürümüz 

Sayın Hasan Uygun tarafından Prof. Dr. Oğuz Özyaral’a hediye takdim edildi.
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Hocamızın hazırladığı sağlıklı tarifler dergimizin 3. sayısında sizlerle...

Malzemeler

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük boy kuru soğan

(yemeklik, ince doğranmış)

1 adet havuç(rendelenmiş)

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı kekik

150 gram dana kıyma

1 adet defne yaprağı

2 adet büyük boy domates

(etli ve sulu)(rendelenmiş)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

BOLONEZ SOSLU 
MAKARNA

Bolonez Sos Nasıl Yapılır?

1- Zeytinyağını geniş bir tavada kızdırın. 
Doğranmış kuru soğan ve havuçları hafif 
bir renk alana kadar soteleyin.

2- Sarımsak, domates salçası, kekik 
ve dana kıymayı da ekledikten sonra 
soteleme işlemini renk alıp suyunu çekene 
kadar sürdürün.

3- Domates rendesi ve defne yaprağını 
kattıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 30 
dakika kadar pişirin. Dibinin tutmaması 
için aralarda karıştırmayı ihmal etmeyin.

4- Suyunu çeken sos karışımından defne 
yaprağını çıkartın.

5- Tuz, taze çekilmiş tane karabiber 
ilavesiyle tatlandırdığınız sosu sıcak olarak 
makarnayla buluşturun. Afiyet olsun!
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PANCAR
TURŞUSU

Pancar Turşusu  Nasıl Yapılır?

1- Bol suda yıkadığınız pancarların kabuklarını 
ince ince soyun. Pancarları ince halkalar 
halinde dilimleyin. Kırmızı soğanı yarım ay 
şeklinde kesin. Sarımsakları bütün olarak 
ayıklayın.

2- Derin bir tencereye aldığınız pancarların 
üzerini geçecek kadar içme suyu ekleyin 
(turşu yapımında kullanacağınız su da bu 
olacak). Önce yüksek ardından kısık ateşte 
5-10 dakika kadar haşlayın.

3- Dirilikleri hafif giden kısa süre haşlanan 
pancarları bir kevgir yardımıyla ayrı bir yere 
alın.

4- Haşlama suyunun yarısına kaya tuzu ve 
üzüm sirkesini ekleyip karıştırın. Ayrı bir 
kenara ayırdığınız haşlanmış pancarları, 
önceden kaynatılıp kurulanmış cam kavanoza 
alın. Sarımsak ve kırmızı soğan halkalarını 
aralara serpiştirin. Kişniş tohumu ve tane 
karabiberleri ekleyin.

5- Hazırladığınız salamura karışımını 
kavanozu örtecek kadar üzerine ekleyip 
kapağını sıkıca kapatın. Malzemelerin eşit 
olarak dağılması ve hava yapmaması için 2-3 
saat kadar ters çevirip, beklemeye alın.

6- Eşit bir şekilde karışan pancar turşusunu, yenilebilir bir durumda olması ve olgunlaşması için güneş 
görmeyen bir yerde en az bir hafta kadar beklettikten sonra servis edin.

Malzemeler

1,5 kilogram kırmızı pancar
2 adet orta boy kırmızı soğan
3/4 su bardağı üzüm sirkesi

2 yemek kaşığı kaya tuzu
4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı kişniş tohumu
1 tatlı kaşığı tane karabiber
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Malzemeler

2 yemek kaşığı vanilya özü

1/2 yemek kaşığı tarçın

90.6 gr kuru incir

90.6 gr kuru kayısı

45.3 gr fındık

45.3 gr badem

45.3 gr ceviz

1 nar

0.4 kg şeker

2 çubuk tarçın

1 orta boy bal kabağı

BALKABAĞI
TATLISI

Balkabağı Tatlısı Nasıl Yapılır?

1- Bal kabağını yıkayıp, üst sapından 
açılacak şekilde kesin. İçini oyarak 
temizleyin.

2- Kuru incir ve kayısıyı küp şeklinde 
doğrayın.

3- Şeker dahil tüm malzemeleri 
karıştırarak kabağın için doldurun. 
Kapağı üzerine koyun ve alüminyum folyo 
ile sarın.

4- Fırın tepsisine su doldurun. Kabağı 
tepsiye yerleştirin. Fırında 4-5 saat 160 
C de pişirin. Suyu bittikçe tepsiye su ilave 
edin. Piştikten sonra boyuna dilimleyerek, 
nar ile süsleyerek servis edin.
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www.youtube.com/watch?v=P2bOkWXcYO0&feature

www.youtube.com/watch?v=P2bOkWXcYO0&feature

www.youtube.com/watch?v=P2bOkWXcYO0&feature

Gastronomi 
Mutfağı
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Dr. Öğr. Üyesi Nihan ÇAKIR BİÇER

İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü

HERKES İÇİN 
   BESLENME EĞİTİMİ

Yetersiz beslenme (malnutrisyon), besin ögesi alımındaki 
eksiklik veya fazlalık, elzem besin ögelerinin dengesiz 
tüketimi veya besin ögesi kullanımında bozulma olarak 
tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çocuk 
ölümlerinin %45’inin yetersiz beslenme ile ilişkili olduğunu 
bildirmektedir. Diğer taraftan obezite ise sağlık risklerini 
arttıracak şekilde vücutta anormal ve aşırı yağ birikimi olarak 
tanımlanmaktadır ve 2019 yılında dünya genelindeki 5 yaş altı 38 milyon çocuğun fazla kilolu veya şişman (obez) 
olduğu bildirilmektedir. 

DSÖ Avrupa Bölgesi üye ülkeleri tarafından okul çağı çocukların şişmanlık durumlarını izlemek amacıyla üç 
yılda bir yapılan Çocukluk Dönemi Şişmanlığın İzlenmesi (Childhood Obesity Surveillance - COSI) çalışmasına 
göre ülkemizdeki ilkokul 2. sınıf öğrencisi her 10 çocuktan biri obezdir. COSI 2013 çalışması ile karşılaştırıldığında 
şişmanlık ve fazla kiloluluğun arttığı görülmektedir. Aynı çalışmada bodurluk sıklığı ise %2,3 olarak bulunmuştur. 
Günlük enerji ve besin ögesi gereksinimlerinin karşılanamaması durumunda sağlıklı ve aktif yaşamın sürdürülmesi 
mümkün değildir. Bunun sonucu olarak da fiziksel ve zihinsel gelişimde yetersizlik, kronik hastalık ve ölüm 
oranlarında artış ve insan potansiyelinde, sosyal ve ekonomik gelişimde kayıplar görülür. Dünya genelinde hem 
yetersiz beslenme ile ilişkili sorunlar, vitamin ve mineral eksiklikleri hem de obezite ve beslenme ile ilgili kronik 
hastalıklar giderek artmaktadır ve birçok gelişmekte olan ülke, günümüzde beslenme yelpazesinin her iki ucunda 
da ciddi sağlık sorunları ile uğraşmaktadır. 

Sağlıklı beslenmek için bireylerin yeterli, güvenli ve iyi kalitedeki besinlere erişebilmesi gereklidir. Gelecek yıllar 
içinde ekonomik ve sosyal bir yükten kaçınmak için sağlıklı beslenme, bunun için de doğru besin tercihleri ve 
sağlıklı beslenme konusunda eğitim gereklidir. Tüm yaş gruplarının sağlıklı beslenme kavramını ve sağlıklı besin 
seçimlerini nasıl yapacaklarını bilmesi gereklidir. Bu noktada beslenme eğitimi önem kazanmaktadır. 
Beslenme eğitimi; beslenme ile ilgili geleneksel bilgi temelli eğitim uygulamalarının yanı sıra sağlığın korunmasına 
yönelik davranışların gönüllü olarak benimsenmesini kolaylaştırmak için tasarlanmış öğrenme deneyimleridir. 
Eğitim, yaşam boyu sürer ve değişen yaşam koşullarına uyum sağlamak, iyi bir eğitimle mümkündür. Yaşamın 
temel gereksinimlerinden olan beslenme eğitiminin erken yaslarda başlaması, bireyin yaşam boyu sağlığı 
açısından bir zorunluluktur. Beslenme bilgisinin gerektirdiği davranışı sergilemek, beslenme eğitiminin temel 
hedefidir.

Beslenme eğitimi, geniş bir kapsamda uygulanmalıdır. Beslenme eğitiminde besin tüketimini ve beslenme 
uygulamalarını etkileyen beslenme alışkanlıkları ve besin satın alma, besin hazırlama, gıda güvenliği ve çevre 
koşulları gibi başlıklar ele alınmalıdır. 
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Beslenme eğitiminin uygulamaya dönüşmesi için altı 
çizilen bazı başarı stratejileri aşağıda belirtilmiştir;

• Uygulamalı deneyim,

• Kurgusal hikayeler, örnekler ve vakalar dahil olmak 
üzere çeşitli modelleme türleri,

• Deneyim kazanma, deneme ve yanılma yoluyla 
öğrenme,

• Faaliyetleri uzun süre sürdürmek,

• Aktif katılım, diyalog ve tartışma, 

• Farklı araçlar ve birden çok etkinlik, 

• Çok sektörlü işbirliği, paydaşların katılımı.

Çocuklara yönelik beslenme eğitiminde bir diğer önemli 
strateji de destekleyici bir ortam yaratmaktır. Örneğin 
okullarda, kantinlerde, okul yemekhanelerinde, 
evden getirilen atıştırmalıklarda, okul bahçesinde, 
öğretmenlerin yeme alışkanlıklarında ve sınıf içinde 
derslerde beslenme ile ilgili mesajlar somutlaştırılabilir. 
Daha geniş ölçekte, örneğin sağlıklı okul yemekleri için 
standartların belirlenmesi, doğru bilgi ve etiketlemede 
ısrar ederek ve çocukları hedefleyen gıda reklamlarına 
kısıtlamalar koyarak, kolaylaştırıcı bir ortam yaratmak 
atılması gereken diğer adımlardır. 

Sağlığın geliştirilmesinin en sistematik ve etkili yolu, 
çocukluk ve ergenlik döneminde sağlıklı beslenme 
ve fiziksel aktivite davranışlarının kazandırılmasıdır. 
Sağlıksız beslenme alışkanlıklarına sahip gençler, 
ilerleyen yaşamlarında bu olumsuz alışkanlıkları 
sürdürme eğiliminde olacaktır. Davranışların ve 
fizyolojik risk faktörlerinin gençlik döneminde 
yerleştikten sonra değiştirilmesi zordur.

Beslenme ile ilgili yanlış inanışlar, uzun süredir yerleşik 
olan beslenme ve atıştırma alışkanlıkları, aile içinde 
besin tercihleri, çocuk beslenmesi hakkında fikirler, 
yanıltıcı gıda reklamları, gıda hijyeni konusunda 
bilgisizlik veya sebze tüketimi ile ilgili olumsuz tutumlar 
gibi yetersiz beslenmenin altında yatan birçok neden, 
beslenme eğitiminden etkilenebilecek tutum ve 
uygulamalar ile ilgilidir. Küreselleşme ve kentleşmeden 
etkilenen ülkelerde şeker, yağ ve tuz içeriği yüksek olan 
işlenmiş gıdaların tüketiminin artmasına paralel olarak 
beslenme eğitimi kritik bir şekilde gerekli ve önemli 
hale gelmektedir. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları 
oluşturmak için çocukların sebze ve meyveleri 

çeşitliliği sağlayacak şekilde tüketmeleri, bunlardan 
keyif almayı ve şeker, tuz ve yağ içeriği yüksek yiyecek 
ve içeceklerden kaçınmayı öğrenmeleri gerekmektedir. 

Çocukların beslenme eğitiminde ve öğrendiklerini 
davranışa dönüştürebilmelerinde ebeveynlerin rolü çok 
büyüktür. Ebeveynlerin kendi beslenme uygulamaları 
ve çocuklarını sağlıklı beslenmeye yönlendirmeleri 
aracılığıyla çocuklarının sağlığı üzerinde uzun vadeli 
etkileri vardır. Aynı zamanda bu etki, düşük maliyetli, 
uygulanabilir ve sürdürülebilirdir.

Çocukların sağlıklı ve üretken bir yaşama 
hazırlanmasında beslenme ve sağlık eğitimi, 
eğitimcilerin de öncelikli hedeflerinden olmalıdır. 
Beslenme eğitimi müfredatının yanı sıra okuldaki 
yemek hizmetleri de beslenme eğitimi müfredatının 
gizli bir parçasıdır. Sağlıklı bir beslenme çevresinin 
kurulması ve sürdürülmesi için çocuğun ve ergenin 
yaşadığı çevrede olumsuz uyaranları azaltmak 
önemlidir. Çocukların yaşadıkları ortamlarda şeker, 
tuz ve yağ içeriği yüksek, besin ögesi içeriği düşük 

Çocukluk ve ergenlik döneminde beslenme egitimi
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yiyecek ve içeceklerin yaygın bulunabilirliği, çocukların 
bu yiyeceklere yatkınlık kazanmasına ve sağlıksız 
beslenmelerine katkıda bulunur. Medyanın çocukları 
yanlış yiyecek ve içecek seçimlerine yöneltme etkisi 
vardır. Araştırmalar, televizyonda yayınlanan yiyecek 
reklamlarına kısa süre maruz kalmanın bile okul 
öncesi çocukların yemek tercihlerini etkileyebileceğini 
göstermiştir. 

Beslenme eğitimi programının başarılı olması için hem 
çocuklara hem de ebeveynlere ulaşılması, bu amaçla 
çeşitli araçları ve stratejilerin bir arada kullanılması 
gerekebilir. Okul bahçelerinde sebze ve meyve 
yetiştirmenin ve besin hazırlama derslerinin beslenme 
eğitimi müfredatına entegre edilmesi, besinlerin 
daha çekici hale gelmesine olanak tanır. Çocukların 
edindikleri beslenme bilgisini evlerine taşımaları ve 
ebeveynlerini de olumlu etkilemesi, sağlıklı beslenme 

döngüsünü oluşturarak fark yaratacaktır. Beslenmenin 
sağlık ile ilişkisinin öneminin yoğun bir şekilde 
hissedildiği günümüzde, sağlığı eğitim hedefleriyle 
birleştirmek için atılacak adımlar, akademik performansı 
da olumlu etkileyecektir. 

İyi fikirlerden eyleme geçmek çoğu zaman kolay 
değildir. Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla 
İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 
COVID-19 Sürecinde ve Sonrasında 7’den 77’ye Gıda 
Güvenliği ve Sağlıklı Beslenme Projesi’nin çocuk, genç, 
anne-baba, eğitimci gibi toplumun birçok bileşenini 
kapsaması ve binlerce aileye ulaşması, beslenme 
eğitiminin erişilebilirliği açısından önemli bir adımdır. 
Bu adımlar, gelecek dönemde bu alanda yapılacak 
diğer projeler için önemli bir basamak oluşturacaktır.

KAYNAKLAR:
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SAĞLIK OKURYAZARLIĞI

Sağlık Okuryazarlığı Nedir?

Sağlık okuryazarlığı; bireylerin sağlıkla ilgili bilgilere 
ulaşması, bu bilgileri anlaması ve bu bilgileri sağlıkla 
ilgili kararlarında kullanabilmesi için gerekli olan 
zihinsel ve sosyal becerileri olarak tanımlanmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre sağlık okuryazarlığı, 
bireylerin sağlığını korumak ve geliştirmek için bilgiye 
ulaşma, anlama, bu bilgiyi kullanma konusundaki 
bilişsel-sosyal beceriler ve motivasyon düzeyleridir. 
ABD ve Avrupa Birliğinde yapılmış çalışmalar, gelişmiş 
ülkelerde bile toplumun yaklaşık %50’sinin yetersiz 
sağlık okuryazarlığı düzeyinde olduğunu göstermekte 
iken ülkemizde yapılmış kimi çalışmalar da, toplumun 
yaklaşık %70’inin yetersiz sağlık okuryazarlığı düzeyine 
sahip olduğunu göstermektedir.

Sağlık okuryazarlığının düşük olması; Sağlık bilgilerini 
anlayabilmede zayıflığa, prosedür ve talimatları yerine 
getirmede zorlanmaya, sağlık hizmetlerine erişimde 
problemlere, gereğinden uzun süre hastanede yatışlara 
neden olmaktadır.

Hastalar;

• Bilgiyi değerlendirme,
• Riskleri ve kazançları analiz etme,
• Dozajları hesaplama,
• Test sonuçları anlamlandırma,
• Sağlıkla ilgili bilgilere nasıl ulaşabilecekleri gibi 
karmaşık bilgi ve tedavi kararlarıyla karşı karşıyadırlar.

Sağlık okuryazarlığı, sadece okuma yeteneği değildir.

 Sağlık okuryazarlığında;

• Sağlık hakkının, hasta haklarının bilincine varılması
• Kamu sağlığı duyurularının, sağlık eğitimi 

materyallerinin vb. anlaşılması
• Bireylerin kendi hastalık ya da rahatsızlıkları ile ilgili 

olarak sağlık hizmeti sağlayan kişi ve kurumlara 
ulaşma becerileri

• Hekimlerin tedavi ve teşhise yönelik direktifleri, onay 
formlarını anlayabilmesi
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Ülkemizde Sağlık Okuryazarlığı

Türkiye’de sağlık okuryazarlığı düzeyini ölçmek üzere SGGM’nin yürütücüsü olduğu bir çalışma grubuyla Avrupa 
Sağlık Okuryazarlığı Araştırması için geliştirilen kavramsal çerçeve referans alınarak bir ölçek hazırlandı. Türkiye’nin 
toplumsal özellikleri, toplumun sağlık düzeyi ve sağlık sisteminin yapısına uyarlılığı gözetilerek ölçek revize edildi 
ve Türkiye’ye uygun yeni bir ölçek olan Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-32 (TSOY-32) geliştirildi.

10 kişiden 7’sinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi Düşük

Araştırma, Türkiye genelini temsil eden 6 bin 228 hane üzerinden yürütüldü. Araştırmaya katılanların TSOY-32 ile 
saptanan sağlık okuryazarlığı düzeyine bakıldığında; %30,9’u yetersiz, %38’i sorunlu-sınırlı, %23,4’ü yeterli, %7,7’si 
ise mükemmel. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de yaklaşık olarak 10 kişiden 7’sinin sağlık okuryazarlığı düzeyi 
yetersiz veya sınırlı.

Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi Düştükçe Kronik Hastalıklar Artıyor

Sağlık okuryazarlığı yetersiz olanların %43,5’i, sorunlu-sınırlı olanların %22,6’sı, yeterli olanların %19,7’si, 
mükemmel olanların ise %13,5’i hekim tarafından tanısı konmuş 6 ay veya daha uzun sürelidir devam eden bir 
kronik hastalığa sahip. Araştırma, hastalık grupları için sınırlı sağlık okuryazarlığı olanlarda sağlık okuryazarlığını 
geliştirmeye yönelik müdahalelerin başarılı sonuçlar vereceğini göstermekte.

Erkeklerin Sağlık Okuryazarlık Düzeyi Daha Yüksek

Sağlık okuryazarlığı düzeyi cinsiyete göre de farklılık göstermekte. Sağlık okuryazarlığı yetersiz olanların sıklığı 
kadınlarda %35,3 iken erkeklerde bu oran %26,4.

10 Yaşlıdan 9’unun Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi Düşük

Yaş grupları arasında da sağlık okuryazarlığı düzeyi bakımından anlamlı fark bulunmakta. Sağlık okuryazarlığı 
yetersiz olanların sıklığı 18-24 yaş grubundaki en düşük değer %14’ten ilerleyen yaş gruplarıyla birlikte artarak 65 
ve üzeri yaş grubunda %65,5’e; yetersiz veya sorunlu-sınırlı olanların sıklığı ise 18-24 yaş grubundan %51,8’den 
65 ve üzeri yaş grubunda %90,4’e kadar yükselmekte. 65 ve üzeri yaş grubu için elde edilen sonuçlar, 10 yaşlıdan 
9’unun sağlık okuryazarlığının yetersiz veya sınırlı olduğunu göstermekte.
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 ( https://sggm.saglik.gov.tr/)
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Bilişsel, sosyal, bedensel olarak sihirli yıllarını yaşayan 
okul öncesi ve ilkokul çağı çocukları neredeyse birinci 
yılını tamamlayan Covid 19 pandemisi sebebiyle 
evlerinde, ekranların önündeler. Yaşamın en özel ve 
en önemli dönemleri olan çocukluk çağı pandemiyle 
savaşıyor. Çocukların hem fiziksel hem de psikolojik 
olarak sağlıklı yetişmeleri için sıklıkla dile getirilen 
akranlarla sosyalleşme, toplumsallaşma, doğa ile 
bütünleşme gibi konular tamamen sekteye uğramış 
durumda. Ailelerin eğitim-öğretimle ilgili kaygıları da 
eklenince çocuklar evde yoğun bir ders akışıyla karşı 
karşıya kalıyor.

İhmal edilmemesi gereken en önemli konulardan 
biri çocuklarımızın sağlığını korurken, her yönden 
iyi oluş durumlarının sağlanması. Bu süreçte sokağa 
çıkma kısıtlamalarına en sık maruz kalan gruplar 
18 yaş altı ile 65 yaş üstü. Yetişkinler bu süreci daha 
az hasarla atlatabilecek deneyime, yaşantılara 
sahip olabilirler fakat çocuklar için bu dönem bir 
kaos. Çocuklarla konuşmak ve salgınla ilgili bilgileri 
kaygılandırmadan çocuğun yaş özelliklerine göre, 
basitleştirerek ifade etmek, karşılaşılan güçlükleri 
daha kolay kabullenmelerine yardımcı olabilir. Sokak 
izinleri olduğu sürelerde; mümkünse sakin bir ortamda 
ve doğa ile iç içe olmalarını, egzersiz yapmalarını, 
koşmalarını, oynamalarını sağlamak çok önemli. Maske, 
mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek  eğlenceli 
zaman geçirmeleri için fırsatlar yaratmak gerekiyor.

Çocuk gelişimi ile ilgili önemli görüşleriyle bilinen 
Friedric Froebel özellikle küçük yaş gruplarının 
ihtiyaçlarını çok iyi anlatan bir düşünürdür ve anaokulu 
eğitiminin temellerini atanlardan biridir. Üzerinden 
asırlar geçmiş olsa da, dünya ne kadar çok değişse 
de, teknoloji her ne kadar hayatımızda merkezi bir 

konum elde etse de çocukların ihtiyaçları aslında 
pek çok yönüyle aynıdır. Froebel bu ihtiyaçları şöyle 
özetlemektedir:

• Birey olarak çocuğun haklarına saygı gösterilmelidir.
• Oyun, çocuğun gelişmesinde çok önemli rol oynar.
• Çocuklara yaş özelliklerine göre farklı materyaller 

verilmelidir.
• Çevre ile eğitimleri bütünleştirilmelidir ve doğadaki 

güzellikler çocuklara tanıtılmalıdır.
• Çocuk eğitiminde müzik, masal ve danstan 

yararlanılmalıdır.
• Çocuk eğitiminde sözlü talimatlar sınırlı, keşfedecekleri 

ortamlar zengin olmalıdır.

Covid 19 salgını sürecinde bu ihtiyaçları doğru okumak 
ve karşılamak çocuğun bu dönemi daha sağlıklı ve 
kendisinden beklenen gelişim özelliklerini tamamlamış 
şekilde geçirmesine yardımcı olacaktır. Çocukların 
ihtiyaçlarına ve dönemsel özelliklerine göre neler 
yapılabilir, pandemi nasıl fırsata dönüşür bir bakalım.

Baş Başa Zaman
 
Artık okul saatlerinde de evde çocuklarımızla daha iyi 
ilişki kurmamız için bu dönem bir fırsat sunuyor. Onlarla 
baş başa zaman geçirmek için daha çok zamanımız 
var. Onlara sevildiklerini, güvende olduklarını 
hissettirmemiz gerekiyor.

Çocuğunuza özel bir zaman belirleyin

Her gün çocuğumuzla ya da çocuklarımızla baş başa 
geçireceğimiz bir zaman dilimi olması çok önemli. Tabi 
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bu zaman dilimi ödev kontrolü ya da ders tekrarına 
ayrılan sürelerden bağımsız olmalı.

Çocuğunuza ne yapmak istediğini sorun

Seçim yapmak, çocukların özgüvenini güçlendirir. 
Fiziksel mesafe kurallarına uygun olmayan bir şey 
yapmak istiyorlarsa, bunu, konu hakkında konuşmak 
için bir fırsat olarak değerlendirin.

Bebeğinizle yapabilecekleriniz 

• Yüz ifadelerini ve seslerini taklit edin.
• Şarkı söyleyin, tencere ve kaşıkla müzik yapın.
• Kaseleri veya blokları üst üste koyun.
• Hikaye anlatın, kitap okuyun veya resimlere bakın.
• Hava almaya çıkın. Bir kuşu, bir kediyi gözlemlemesine 

fırsat verin.

Küçük çocuğunuzla yapabilecekleriniz 

• Kitap okuyun veya resimlere bakın.
• Müzik açıp dans edin veya şarkı söyleyin.  
• Birlikte bir evi iş yapın – temizlik veya yemek yapmayı 

oyun haline getirin.
• Ödevlerine yardımcı olun.
• Yürüyüşe çıkın
• Doğada keşiflerde bulunun.

Ergen çocuğunuzla yapabilecekleriniz 

• Spor, müzik, ünlüler veya arkadaşları gibi sevdikleri bir 
konu üzerine sohbet edin.

• En sevdikleri müziği açıp beraber egzersiz yapın.
• Yürüyüşe çıkın
• Televizyonu ve telefonu kapatın. Çocuklarınızı dinleyin, 

onlara bakın. Bütün dikkatinizi onlara verin. Eğlenin.  
 
Olumlu Davranın
Çocuklar, kendilerini olumlu yönlendirdiğimizde ve 
doğru yaptıkları şeyler için onları takdir ettiğimizde,  
yapmalarını beklediğimiz şeyleri  yapmaya daha meyilli 
olurlar.

Yapmasını istediğiniz şeyi belirtin 

Çocuğunuza yapmasını istediğiniz şey için “Lütfen 
eşyalarını topla” gibi olumlu cümleler kurun (“Etrafı 
dağıtma” demek yerine).

Her şey, neyi nasıl söylediğinize bağlı

Çocuğunuza bağırmak, sizi de onu da yalnızca 
hem daha fazla strese sokar hem de öfkelendirir. 
Çocuğunuzun dikkatini ismini söyleyerek çekin. Sakin 
bir ses tonuyla konuşun. 
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Çocuğunuzu iyi davranışlar sergilediğinde takdir 
edin

Küçük veya ergen çocuğunuzu iyi yaptığı bir şey için 
övmeyi deneyin. Tepkilerini göstermeyebilirler, ancak 
iyi yaptığı her neyse onu tekrar yaptığını göreceksiniz. 
Hem böylece onun yaptıklarını fark ettiğinizi ve dikkate 
aldığınızı anlarlar.

Gerçekçi olun  

Çocuğunuz ondan istediğinizi gerçekten yapabilir mi? 
Bir çocuk için bütün gün ev içinde sessiz sakin durması 
çok zordur, ancak belki siz telefon görüşmesi yaparken 
bir 15 dakika sessiz durabilir.

Ergen çocuklarınızın arkadaşlarıyla bağlantıyı 
koparmamasına yardım edin

Özellikle ergen çocukların arkadaşlarıyla iletişim 
halinde kalmaya ihtiyacı vardır. Arkadaşlarıyla telefonla 
da olsa görüşmelerine destek olun. 
 
Yapılandırın
COVID-19’da pandemi kurallarına uygun yeni rutinler 
oluşturun.Yeni rutinler oluşturmak işleri kolaylaştırabilir.
  
Esnek ancak tutarlı bir günlük rutin oluşturun

• Kendiniz ve çocuklarınız için hem yapılandırılmış 
etkinliklere hem de boş zamana fırsat tanıyacak günlük 
bir plan yapın.

• Bu şekilde, çocukların hem daha güvende hissetmelerine 
hem de daha iyi davranışlar sergilemelerine yardımcı 
olabilirsiniz.

• Çocuklar veya ergenler, günlük rutini planlamaya 
yardımcı olabilir. Örneğin okul planı oluşturabilirler. 
Çocuklar, kendileri de dâhil olursa, plana daha iyi uyar. 

• Programınızda her gün egzersiz de olsun; strese ve  
enerjisi yüksek çocuklara iyi gelecektir.

Çocuklarınıza güvenli mesafede durmasını öğretin

• Eğer bölgenizde mümkünse, çocuklarınızı dışarı çıkarın.
• Ayrıca insanlarla paylaşmak üzere mektuplar yazabilir, 

resimler çizebilirsiniz. Yazıp çizdiklerinizi diğerlerinin da 
görmesi için cama, balkona, bahçeye asabilirsiniz.

• Çocuklarınıza  güvenli mesafeyi anlatarak onları 
rahatlatabilirsiniz.

• Çocuklarınızın önerilerini dinleyin ve ciddiye alın.

El yıkamayı ve hijyeni eğlenceli hale getirin

• El yıkarken söyleyecek 20 saniyelik bir şarkı uydurun, “İyi 
ki Doğdun” şarkısı iki kez söylenebilir örneğin. Şarkıya 
hareket ekleyin.

• Çocuklara düzenli el yıkama için puan verin ve onları 
takdir edin.

• Yüze dokunmamayı oyun haline getirin ve en az 
dokunana ödül verin (sayıları siz tutabilirsiniz).

Çocuğunuzun davranışı için örnek oluşturuyorsunuz

Kendiniz de güvenli mesafede duruyor ve hijyene 
dikkat ediyorsanız  çocuklarınız da sizi örnek alacaktır.

Her günün sonunda, geride kalan günü değerlendirmek 
için kısa bir zaman ayırın. Çocuklarınıza yaptıkları iyi 
veya komik bir şeyi söyleyin. O gün içinde yaptığınız iyi 



COVID-19 SÜRECİNDE VE SONRASINDA

7’den 77’ye GIDA GÜVENLİĞİ VE SAĞLIKLI BESLENME PROJESİ 33

şeyler için kendi hakkınızı da teslim edip kendinizi de 
takdir edin.  

 
Kötü Davranışlar
Her çocuk yaramazlık yapar. Yorgun ve aç olduklarında, 
korktuklarında ve bağımsızlaşma sürecinde bu 
normaldir. 

Yönlendirin

• Kötü bir davranışı erken fark edin ve çocuğunuzun 
dikkatini kötü bir davranıştan iyi bir davranışa 
yönlendirin.

• Başlamadan durdurun. Huzursuzlanmaya 
başladıklarında, ilginç veya eğlenceli bir şeyle 
dikkatlerini dağıtmaya çalışabilirsiniz.

• Küçük ve ergen çocuklarınıza sorumluluk alacakları basit 
işler verin. Mutlaka yapabilecekleri bir şey olsun. İşin 
sonucunda da yaptıkları için onları takdir edin. 

Sakin Kalın ve Stresi 
Yönetin
Stresli bir zamandan geçiyorsunuz. Kendinize dikkat 
edin ki çocuklarınızı destekleyebilesiniz. 

Çocuklarınızı dinleyin

Açık olun ve çocuklarınızı dinleyin. Çocuklarınız sizden 
destek olmanızı ve kendilerini yatıştırmanızı bekleyecektir. 
Hissettiklerini paylaştıklarında çocuklarınızı dinleyin. Hislerini 
kabul edin ve onları rahatlatın.   

Evde Aile Uyumunu 
Sağlayın
Huzur ve sevgi dolu bir ilişki modeli ortaya 
koyduğumuz zaman, çocuklarımız kendilerini daha 
güvende hissederler.  Olumlayıcı bir dil, aktif dinleme 
ve empatiyle bu stresli dönemde aile ortamında 
huzur ve mutluluğunun muhafaza edilmesi çocukların 
huzuru ve mutluluğu için de çok önemlidir.

Çocuklarımız bizi örnek alıyor:

• Başkalarının yanında nasıl konuştuğumuz ve nasıl bir 
davranış sergilediğimiz onların davranışları üzerinde de 
çok büyük bir etkiye sahip!

• Yetişkin olsun çocuk olsun ailedeki herkesle nazik bir dille 
konuşun.

• Çocuklarımız için ne kadar huzurlu ve sevgi dolu ilişki 
örnekleri ortaya koyabilirsek çocuklarımız kendilerini o 
kadar güvende hissedecek, sevildiklerini daha çok fark 
edeceklerdir.

Olumlayıcı dil kullanın. İşe yaradığını göreceksiniz!

• İnsanlara ne yapmamalarını istediğinizi değil, neyi 
yapmalarını istediğinizi söyleyin: “Bağırma!” demek 
yerine, bir de “Lütfen daha alçak sesle konuşur musun?” 
demeyi deneyin.

• Övgü, insana kıymet gördüğünü ifade eder, kendini iyi 
hissettirir. “Sofrayı topladığın için teşekkür ederim” ya 
da “Bebeğe göz kulak olduğun için teşekkür ederim” gibi 
basit sözler bile çok büyük bir fark yaratabilir.

Ailecek yapılabilecek güzel şeyler:

• Sırayla her gün bir aile bireyi, bütün ailenin yapabileceği 
bir etkinlik seçsin.

• Eşinizle ve ailedeki diğer yetişkinlerle de kaliteli vakit 
geçirmenin yolunu bulun.

Empati kuran, aktif bir dinleyici olun:

• Sizinle konuşurlarken çocukları dinleyin. Bir işle 
ilgilenmeden ya da bir ekrana bakmadan…

• Açık olun, onlara söyledikleri şeyi anladığınızı gösterin.
• Cevap vermeden önce dinlediklerinizi özetlemenize dahi 

yardımcı olabilir: “Şimdi, dediklerinden anladığım…”.

Çok stresli bir dönemden geçiyoruz. Kendinize 
özen gösterin ki çocuklarınıza destek olabilesiniz.

KAYNAKLAR:

 Oktay, Ayla: Yaşamın Sihirli Yılları, Epsilon Yayınları-Okul Öncesi 
Dönem.İstanbul,2000

https://www.unicef.org/turkey ( Parenting for Lifelong Health )
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İnsanın yaşamını devam ettirebilmesi için beslenmesi 
gerekir. Genel anlamıyla mutfak, insanın beslenme 
gereksiniminin karşılandığı yer, hatta beslenme 
gereksinimini ifade eden terimdir. İnsanın ilk 
yeryüzünde görüldüğü andan günümüze gelinceye 
kadar beslenme ihtiyacını karşılama şekli, birçok 
evreden geçerek ve giderek her toplumun yaşadığı yere 
ve yaşam biçimine uygun olarak gelişerek günümüze 
kadar gelmiştir. Başlangıçta çok uzun süre sadece avcı 
toplayıcı bir kültürle yaşam biçimini şekillendirmişken, 
yerleşik düzene geçtikten sonra toplumların çevresel 
koşullarına ve gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak 
mutfak kültürleri ortaya çıkmıştır. Özellikle son 100-150 
yıllık süreçte ise dünyada sanayileşmenin yaygınlaşması 
ve iletişimin kolaylaşması beslenmede küreselleşmeye 
doğru gidişi artırmıştır (Uhri, 2011; Özbek, 2013).

Geleneksel Anadolu Mutfak Kültürü yüzlerce hatta 
binlerce yıllık çabaların sonucu ortaya çıkmıştır. Bu da 
başlangıçtan itibaren farklı dönemlerde ve zamanlarda 
gelen birçok topluluğun payı yadsınamaz niteliktedir. 
Çünkü farklı yerlerden ve farklı zamanlardan 
gelen toplulukların her birinin mutfak kültürü, 
Anadolu Mutfak Kültürünün gelişimini etkilemiş ve 
çeşitlenmesinde önemli rol oynamıştır.

Geleneksel Mutfak Kültürünün yaygın olduğu eski 
dönemlerde ekilen ya da yetiştirilen bitkiler o yörede 
yüzlerce hatta binlerce yıldan beri üretildiği için 
o yöreye adapte olmuş, doğal bitkilerdi. Eti, sütü, 
yumurtası, derisi için beslenen hayvanlar da yöreye 
adapte olmuş doğal bitkileri yediklerinden ve temiz 
kırlarda dolaştıklarından etleri, sütleri ve yumurtaları 
sağlıklı, doğal ve besleyici oluyordu. Elde edilen 
besinlerin toplanması, depolanması için yapılan 
işlemler elde ve doğal işlemlerden geçirilip, küplerde, 
tahta ambarlarda ve besin saklama kuyularında 
muhafaza edilip depolandıklarından görünüm, 
yapı ve içeriklerini koruyorlardı. Yemeklerin kilden, 
porselenden, kalın, kalaylanmış bakırdan yapılmış 
kaplarda odun veya odun kömüründe yavaş yavaş 
pişirilmesi ile besinlerin doğal yapısı korunduğu için 
yemeklerin görünümü, lezzeti ve kokusu hoş ve güzel 
oluyordu. Yemeklere konan, soğan, sarımsak, limon, 
domates, biber, yağ, tuz, nane, maydanoz, kekik, yaprak 
ve kırmızı biber gibi tatlandırıcı ve aromatik bitkiler de o 
yörede doğal ortamlarda yetiştirildiğinden hijyenik ve 
taze idiler. Gübre olarak da doğal gübre olarak bilinen 
evcil hayvanların bekletilmiş gübreleri kullanılıyordu. 
Yetiştiricilerin,  bitki ve hayvanların yetiştirildiği ortamın 
toprağı, havası, suyunun da temiz olması, besinlerin, 
hoş görünümlü, kokulu ve tatlı olmasında temel rol 
oynuyordu (Özer ve ark., 2010; Akın, 2011).

Geleneksel Anadolu Mutfağı Kültürü
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Sebzeler

Anadolu’da yetiştirilen sebzeler arasında patlıcan, 
lahana, bezelye, fasulye, salatalık, havuç, maydanoz, 
kırmızı pancar, pirinç, nohut, barbunya, bakla, soğan, 
turp bulunmakta. Dernschwam’ın verdiği bilgilere göre  
İznik’te salatalık ve kabak üretilmektedir. Mercimek 
Türklerin en sevdiği yiyecekler arasındadır. Lahana bol 
miktarda üretilmektedir. İstanbul’un ihtiyacı olan turp 
Edirne’den getirilmektedir. Olivier’e göre Mudanya 
ve çevresinde patlıcan yetiştirilmektedir. İstanbul’da 
çeşitli yerlerde bakla, marul, hindibâ, patlıcan, biber 
ve kabak yetiştirilmektedir. Lubenau, Gelibolu’da 
yetiştirilen salatalık, turp, soğan ve kabağın İstanbul’a 
gönderildiğini yazar. İki Fransız gezgin Çanakkale’de 
lahana, soğan ve marul yetiştirildiğini belirtir.

Tavernier, Erzurum’a giden yol üzerinde “birçok 
deveyi yükleyebilecek kadar bol ve iri kuşkonmaz” 
bulunduğunu yazar. Tokat’ta da “bol miktarda güzel 
kuzukulağı” bulunmaktadır.

Gerlach,  birçok meyve sebzenin İstanbul’da “turfanda” 
olarak çıktığı dönemler hakkında bilgi verir. Mart 
ayında badem, Nisan ayında bakla ve enginar yemek 
mümkündür. Mayıs’ta taze fasulye ve turp satılmaktadır.

Muhtelif gezginler sarayın meyve-sebze ihtiyacını 
karşılamak için İstanbul’un içinde ve civarında pek çok 
bahçenin bulunduğunu belirtmektedir. 

Meyveler

Anadolu’da yetişen meyve çeşidi de oldukça fazladır. 
İbn Battûta, Antalya’nın meyvelerinin leziz olduğunu 
belirtir. Özellikle “kamaruddîn” denilen bir tür kayısının 
çok nefis olduğunu söyler, lezzetli kuru bademlerin 
Mısır’a ihraç edildiğini kaydeder.

Dernschwam, Türklerin meyveyi çok sevdiğini, çok 
yenildiğini kaydeder ve şöyle der:

“Türkler çok meyve yiyorlar. En çok sevdikleri şeylerden 
biri de her çeşit meyve. Hatta meyve ham iken dahi 
yemeye başlıyorlar. İstanbul’un etrafı baştan aşağı üzüm 
bağı. Sonbaharda bol bol üzüm yiyorlar”.

Dernschwam devam eder:

“Türkler kavunu çok severler. Pek çok cinsi var. Kavunu 
terazide tartıyorlar. Pahalı değil. İyi cinsleri bulunur.  
Bir de kış kavunları var ki, bunlar tavanlara asılıyor ve 
bahara kadar çürümeden kalabiliyor. Elma kadar küçük 
kavun cinsleri de gördüm. Fakat bunlar tatsızdır. Kavuna 
benzeyen, fakat yeşil renkte olan diğer bir tür; Türkler 
karpuz diyorlar. Türkler karpuzu da çok yiyorlar.”

Busbecq de “İstanbul’da yetişen kavunlar gayet 
lezzetlidir. Çekirdekleri kırmızıdır. Bunlar özellikle  
Rodos’tan çıktıkları için Rodos kavunu deniliyor. Sıcak 
havalarda harareti teskine yaramak dolayısıyla çok 
yenir” bilgisini vermektedir. Tavernier, Kuşadası’nda 
çok güzel kavun yetiştirilmekte olduğunu belirtir. 
Tournefort’un verdiği bilgilere göre de Akhisar 
yakınlarındaki Başgelembe köyünde “uzun, çok 
güzel kış kavunları” bulunmaktadır ve bu kavunların 
eti beyazdır. Menemen’de de “bol bol kavun” 
üretilmektedir.

İznik’te kiraz, armut, elma, fındık, ceviz ve şeftali 
yetiştirilmektedir. Bozöyük’te armut fidanı yetiştirilip 
önce Bursa’ya oradan da İstanbul’a satılmaktadır. 
Sakarya civarında ceviz ve elma bulunmaktadır. 
Olivier’in bilgilerine göre Mudanya’da karpuz ve 
kavun yetiştirilmektedir. Yörede yetişen meyvelerin 
en ünlüsünün nar olduğunu belirten Olivier, burada 
muhtemelen ilk kez gördüğü şeftaliyi anlatırken şunları 
yazar:
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“Bir de elma cinsinden bir meyve vardır ki, kocaman 
bir çekirdeği, oval biçimi ve fevkalade bir lezzeti ile 
ünü çevreyi çok aşmıştır. Bu garip elma cinsinin birkaç 
fidesini alıp İstanbul’daki Fransız sarayının bahçesine 
diktik. İleride Fransa’ya da götürüp orada yetiştirmeye 
çalışacağız”.

Çanakkale’de kavun, kayısı, armut, mor erik, şeftali, 
portakal ile turunç gibi meyveler yetişmektedir. 
Marmara adasında bağcılık yapılmaktadır.  Çeşme’de 
bol meyve vardır. Ankara yakınlarında alıç, muşmula 
ağaçları bulunmaktadır. Çeşitli bölgelerde hünnap 
yetişmektedir. Bursa’da elma, armut, ceviz, zeytin, 
kestane, portakal ve iri taneli kocaman narlar, 
Mudanya’da incir, üzüm, şeftali, kayısı, Şam eriği, nar, 
limon, portakal, Gelibolu’da limon, portakal, nar, üzüm, 
kavun, karpuz, Karamürsel’de armut, şeftali, ceviz 
üretimi yapılmaktadır. Bandırma’da da güzel meyveler 
bulunmaktadır. Thévenot Bodrum ve civarının “üzüm, 
incir ve benzer başka meyveler bakımından çok 
zengin” olduğunu kaydeder. Tavernier, İzmit’te eşsiz 
meyveler bulunduğunu, Amasya’nın ise “Anadolu’nun 
en güzel meyvelerinin” üretildiği yer olduğunu belirtir. 

Huart’ın verdiği bilgiye göre; “Kütahya’ya has özel 
bir erik yetişmektedir. Yine Huart Afyon yakınlarında 
kiraz yediğini yazar. Birecik’teki meyveler de güzeldir. 
Tokat’ta her çeşit meyve bol olarak bulunmaktadır. 
Tournefort da Tokat ve civarında eşsiz meyve veren 
bahçeler bulunduğunu teyit eder. Beypazarı’nda 
kaliteli armut yetiştirilmektedir. Giresun’da kiraz 
ağaçları kendiliğinden bitmektedir. Tavernier, Cizre’de 
bol üzüm yetiştirildiğini kaydeder. Olivier, Mardin’de 
badem ve fıstık ağaçları ile elma, armut, kiraz ve eriğin 
çok olduğunu yazar. Moltke de Malatya’nın kiraz, elma, 
kayısı, ceviz ve incir ağaçları ile dolu olduğunu anlatır.

Tournefort’un verdiği bilgilere göre Beykoz yakınlarındaki 
bir manastırda kiraz üretilmektedir. Bu kirazlar çok 
meşhurdur.

Gerlach anlatımı ile İstanbul’da Nisan ayında kiraz 
bollaşmaktadır.  Mayıs ayının sonunda da armutlar 
olgunlaşmakta, olgun bademler sofraya gelmektedir. 
Haziran’da kayısı ve dut piyasaya çıkmaktadır. 
Haziran ortasında şeftali, sonlarında erik ve incir, 
Temmuz ortalarında da kavun,  karpuz ve üzüm 
olgunlaşmaktadır.
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Otlar/Baharatlar

Dernscham’ın verdiği bilgilere göre hardal macun haline 
getirilmekte ve koyun etinin üzerine dökülmektedir. 
İznik, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Amasya başta olmak 
üzere Anadolu’nun pek çok yöresinde adaçayı, rezene,  
nane, acı pelin otu, yavşan otu, kuzu otu, kara pelin otu, 
sedef otu, sinameki ve meyankökü  bulunmaktadır. 
Tavernier, Tokat’ta bol miktarda safran üretildiğini 
belirtir.

Etler

Anadolu’da pişirilen yemeklerde kullanılan etlerin 
başında koyun eti gelmektedir. Dernschwam’ın verdiği 
bilgilere göre, koyun eti hali vakti yerinde olan Türkler 

tarafından çok beğenilmektedir. “Koyun eti onların en 
çok sevdikleri şeydir, her yemeği onunla yaparlar.”

Lubenau’nun yazdığına göre İstanbul’da bulunan 
“olağanüstü  büyüklükte bir et pazarı” halkın 
et ihtiyacını karşılamaktadır. İstanbul’da aşçılar 
salamura veya füme dil satmaktadır. Fresne-Canaye 
de “İstanbul’da haşlanmış ve kızartılmış etler satılır” 
demektedir.

Tavuk, Anadolu’nun neredeyse her yöresinde 
bulunmaktadır. Seyyahlar gittikleri her yerde tavuk 
etinin tadına bakar.

Gerlach’ın tanıtımı ile Galata’da çok büyük, 
“sayılamayacak kadar çok balık çeşidi “ bulunan 
bir balık pazarı vardır. Lubenau da balık pazarını 
anlatırken burada, “bir arşın eninde pisi balıkları, 
bir arşın boyunda deniz ıstakozları, karidesler, iri 
istiridyeler, kuyruğu ve kıskaçları olmayan kabuklular 
ve daha birçok deniz canlıları bulunan öyle büyük 
ve mükemmel bir balık pazarı vardır ki tüm dünyada 
benzerine rastlanamaz” der. Thévenot da Galata’yı 
anlatırken “deniz kıyısında dünyadaki en güzel 
balıkhane bulunur. Burası iki kenarına balıkçıların 
sıralandığı bir sokaktır; tezgâhlarında öyle çok balık 
vardır ki insan şaşırır. Orada hemen hemen her türden 
balık bulunur; hepsi de nefis, taze ve ucuzdur” ifadesini 
kullanır. Tournefort’a göre de İstanbul’da “balık hali 
görülmeye değer… Galata balık hali uzun bir sokaktır 
ve sokağın her yanında dünyanın en güzel balıkları 
sergilenmektedir”.

Yag

Anadolu’da pişirilen yemeklerde genellikle iç yağı ve 
tereyağı kullanılmaktadır. İstanbul’da tüketilen yağ 
çoğunlukta dışarıdan getirilmektedir. Lubenau da 
yemeklerde kullanılan yağın Eflak ve Moldavya’dan 
getirilmekte olduğunu belirtir. İstanbul’a deniz yolu ile 
fıçılarla zeytinyağı da gelmektedir.

Anadolu’da ağırlıklı olarak tereyağı tüketildiği, 
tereyağının hemen her yerde bulunduğu bütün 
seyyahlar tarafından kaydedilmektedir.

Tavernier ise İzmir’de “güzel zeytinyağları” 
bulunduğunu belirtir.

Çorbalar

Dernschwam’a göre Türklerin başlıca yemeği çorbadır. 
Anadolu’nun birçok yerinde sofrada başlangıçta 
çorba içilir. Sabahleyin kalkar kalkmaz ekseriya içine 
ekmek doğranmış bulgur çorbası yenir. Pirinçten ya da 
bulgurdan yapılan her çeşit çorbanın içine parçalanmış 
koyun veya tavuk eti konulmaktadır.

İçine tavuk eti konulan pirinç çorbasının üzerine 
sofraya getirirken maydanoz konur, tarçın ve karabiber 
ekilir. Et suyu ile yapılan çorbaya limon suyu veya sirke 
dökülür, biraz da karabiber eklenir. Fasulyeden ya da 
çeşitli bakliyattan yapılan çorbalar da yaygındır. 

Ekmek

Anadolu’da sofraların bir diğer vazgeçilmezi de hiç 
şüphesiz ekmektir.

İbn Battûta’nın verdiği bilgilere göre Alanya civarında 
haftada bir gün, kadınlar tarafından bütün haftanın 
ihtiyacına karşılayacak kadar ekmek pişirilmektedir.

“Bazı yerlerde büyük, geniş bir çanak yahut da topraktan 
yapılmış küp gibi bir şey kullanıyorlar. Bunların yere 
gelen alt kısımları geniş, ortası karınlı ve yuvarlak. 
Yukarıya doğru biraz daralıyor. Fakat ağız tarafı yine 
geniş. Yan tarafta yerde bir delik açılmış; bu delik yerin 
altına küpün olduğu yere doğru uzanıp ona bağlanmış. 
Küp yere gömülmüş vaziyette. Ekmek pişirilmek 
istenince küpün içinde ateş yakılıyor. Küp, yukarıda 
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sözünü ettiğimiz delikten hava alıyor ve iyi yanıyor. Küp 
iyice ısındıktan sonra hazırlanmış hamurdan parmak 
kalınlığında, yahut daha kalın poğaçalar yapılıyor. 
Bunların genişliği bir karış kadar var, yok. Sonra bu 
çöreklere yumurta sürülüyor ve hamurun altını su ile 
ıslatıp kızgın küpün yan taraflarına elleriyle, küpün 
alabildiğince yapıştırıyorlar. Bu hamurlar pişiriliyor 
ve yüzleri hafif kızarıyor. Pişen çörekleri tandırdan 
çıkartıyorlar. Bu işi yaparken elleri yanmasın diye yün 
eldiven takıyorlar. Şayet çöreğin daha gevrek pişmesi 
isteniyorsa tandırın dip tarafına yapıştırıyorlar”.

Dernschwam, İstanbul’da pişirilen ekmekler hakkında 
da geniş bilgi verir. Anlattığına göre, ekmek şehrin her 
tarafında buğday unundan hazırlanır, oldukça beyaz 
ve tuzsuzdur. Fırında pişirilir. Türkler daima taze ekmek 
yemek istedikleri için fırıncılar genellikle her gün 
çıkaracakları ekmeklerin miktarını ertesi güne kalıp 
bayatlamasın diye iyi ayarlamak zorundadırlar.

Dernschwam, Anadolu’da yapılan ekmek dışındaki 
hamur işleri hakkında da bazı bilgiler aktarır. Edirne’yi 
geçtikten sonra Mustafa Paşa Köprüsü yakınlarında 
güzel poğaçalar pişirildiğini belirtir. Silivri’deki ekmekler 
de güzeldir. Bazı yörelerde çörek ve ekmeğin üzerine 
haşhaş serpildiğini, dörtgen şekil verilerek siyah bir 
tohum [çörekotu] saçıldığını, bazı ekmeklere de susam 
konulduğunu, susam yağının bazen ekmeğin üzerine 
de sürüldüğünü kaydeder.

Tatlılar

Geleneksel sofralarda çorba ve ana yemekten sonra 
tatlı faslı başlamakta. Osmanlı sofralarında tatlılar 
meyvelerin dışında genellikle sütlü ve/veya unlu 
mamullerden oluşmakta.

Dernschwam’a göre “pirinç çorbaları [sütlaç]” çok 
nefistir. Bu tatlıya, safran katarak sarı bir renk verirler, 
şekerle veya balla tatlandırırlar. Dernschwam benzeri 
tatlıları da şöyle anlatır: “Pirinç, süt ve un birbiriyle 
karıştırılıp pişiriliyor. Buna şeker ve tereyağı da katılıyor. 
Üzerine gülsuyu veya misk dökülüyor. Bu yemeğe 
muhallebi deniyor”.

Bir başka tatlı ise şöyle yapılmakta: “İnce buğday unu 
yumurta akı ile iyice çalkalanır. Bu hamurdan bir kısım 
veya bir kaşık dolusu kızgın tavaya dökülür. Bu karışım 
tavada tabak gibi açılıyor. Ne kadar istenirse o kadar 
sayıda pişiriliyor. Üzerine bir parmak kalınlığında şeker, 
içerisinde ince dövülmüş badem veya ceviz dökülüyor, 
gül suyu veya misk ilave edilerek yapılan bu börekler 
birbiri üzerine katlanıp sofraya konur. Bu da çok nefis 
ve leziz bir yemektir [kaygana, katmer]”.

İstanbul’da bulunan bazı aşevlerinde yağda kızartılan, 
içinde çeşitli otlar ve yumurta bulunan çeşitli tatlılar 
yapılmakta, bunlar şeker ya da balla tatlandırılmaktadır. 
Bu tatlılar özellikle Ramazan ayında çok tüketilmektedir.
Dernschwam, İstanbul’daki aşevlerinde yapılan ve 
genellikle Ramazan ayında tüketilen helvayı da çok 
beğenir ve yapılışını anlatır:

“Tatlıların arasında beyaz biri var ki, buna helva diyorlar. 
Sözünü ettiğimiz tatlı badem, bal ve yumurtanın beyazı 
ile yapılıyor. Sevdiğimiz bu maddeleri kızgın ateşte bir 
arada eritip pişiriyorlar. Bu tatlı tutkal gibi bir şey; bir 
tahta parçası ile karıştırınca sertleşiyor. Sonra büyük ve 
keskin bir bıçakla kesmek gerekiyor. Çok lezzetli ve tatlı, 
kurabiye gibi nefis bir şey.Elle dokulunca sert, fakat ağza 
alınca dağılıveriyor”
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Su

Seyyahların anlatımına göre Türkler her yemekte bol 
bol su içmektedir. Başta İstanbul olmak üzere büyük 
şehirlerde ahalinin su ihtiyacının karşılanması için bir 
yapı oluşturulmuştur. “Sakalık” olarak adlandırılan 
bu yapı oldukça yaygındır. Dernschwam’ın verdiği 
bilgilere göre İstanbul’a değişik yerlerden su gelmekte 
ve bu sular sakalar tarafından satılmaktadır. Halka su 
temini ve dağıtımı bazı kimseler tarafından gönüllü 
olarak da yerine getirilmektedir. Seyyah, İstanbul ve 
Anadolu’daki sucuları şöyle anlatır:

“Sucuların öküz derisinden yapılmış özel tulumları 
vardır. Bunlar, hayvan semerinin her iki tarafına sımsıkı 
asılmıştır. Her tulumun yukarıya gelen kısmında matraya 
benzer, dar, huni şeklinde, kaplara su doldurmak için 
genişçe ve çıkık bir deliği vardır. Her iki tarafa da ayrıca 
birer deri torba asılmıştır. Tulumların atın kuyruk 
tarafına doğru olan arka kısmında uzun, el genişliğinde 
birer hortum bulunmaktadır. Bunlar da her iki tarafta 
asılı duruyorlar. Sucu su boşaltacağı zaman tulumu 
aşağıya doğru sarkıtır. Kovaya benzeyen deri torbanın 
içine sokar. Tulumlar o kadar çok su alır ki, neredeyse bir 
at zor taşır.”

Gerek İstanbul’da gerekse başka yerde, mesela 
Amasya’da kırba denilen deri su tulumlarıyla dolaşan 
görevliler var. Bunlar, şehirde şurada burada dolaşırlar, 
hatta paşaların evlerine, saraya kadar da girerler. Susuz 
olanlara su dağıtırlar. Yanlarında bir kap veya bakır tas 
bulunur. Bunların çoğuna ancak zorla para aldırılabilir. 
Pırıl pırıl, berrak çok iyi suları olur. Bazıları maaş alır, 
bazıları ise bu işi Allah rızası için yapar”.

Yogurt / Ayran

Busbecq, antik dönemin en önemli hekimlerinden 
Galen’in yoğurdu bildiğini ve ‘ekşi süt’ olarak 
tanımladığını belirttikten sonra şunları yazar:

“Türkler bu sütü soğuk su ile sulandırıyorlar, içine ekmek 
doğruyorlar. Çok susuzluk ve hararet hissettikleri zaman 
yiyorlar. Çok sıcaklarda biz de mayiin pek faydasını 
gördük. Yalnız kuvvetli ve hazmı kolay bir şey olmakla 

kalmıyor, susuzluğu teskin hususunda da fevkalade bir 
hassa gösteriyor. … Birer Türk misafirhanesi demek olan 
kervansarayların hepsinde bu ekşi sütten bol bol vardır.”

De Kay de

“Bu insanlar arasında yoğurt ya da kesilmiş süt yaygın 
ve lezzetli bir besin ögesi. Özel bir şekilde hazırlanıyor 
ve bizim sahip olduğumuz türlerin hepsinden üstün. O 
yüzden de mutfak kültürü listemize eklemeye değer.” 

Serbetler

Türkler/Müslümanlar arasında 
en yaygın içeceklerin başında 
şerbet gelmektedir. Neredeyse 
bütün yemeklerde içecek olarak 
çeşitli şerbetler kullanılmaktadır.

İbn Battuta’ya Ladik’te gülsuyu 
ikram edilir. Ege bölgesindeki bir 
başka yerde “limon suyundan yapılmış, 
içine büyük tatlı parçaları atılmış bir tür 
şerbetle dolu altın ve gümüş taslar getirilir”,

Dernschwam’ın verdiği bilgilere göre “suya şeker veya 
bal katılarak” yapılan şerbet Osmanlı toplumunun en 
önemli içeceğidir. İstanbul’un ara sokaklarında pek 
çok küçük tahtadan yapılmış barakalar mevcuttur. 
Bunlar da daha çok testi ve toprak kaplar içinde içilecek 
şeyler (meşrubat) satılır. Çeşit çeşit olan şerbetler her 
gün taze yapılmaktadır. Bazen birkaç çeşit şerbetin 
karıştırılmasıyla yeni bir çeşit de oluşturulmaktadır.

Pekmez

Bir diğer içecek de pekmezdir. Dernschwam; “üzümü 
kış için de hazırlıyorlar. Yaş üzümleri kaynatıp tatlı bir 
pekmez yapıyorlar. Bu usûl ile diğer meyvelerden de 
faydalanıyorlar der. Ayrıca, yolculukları sırasında bir 
köyden  bal ile karıştırılmış pekmez aldıklarını kaydeder.

Olivier’in tabirine göre “reçinemsi bir bal” olan pekmez, 
“Türklerde çok alışılmış ve bütün yıl boyunca tüketilen 
makbul bir gıda maddesidir.”
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Kahve

Osmanlı toplumuna XV. yüzyıl ortalarında giren kahve, önce üst düzey yöneticilerin kullandığı bir içecek olur ama 
çok kısa bir zaman içinde toplumun bütün kesimlerine yayılır.

Thévenot kahvenin nasıl hazırlandığı, pişirildiği, içildiği ve kahvehane kültürü hakkında oldukça geniş bilgiler 
aktarır:

“Çok sık içtikleri bir içecekleri vardır, adına kahve derler ve günün her saatinde 
içerler. … Kahve tanelerini bir tavaya veya başka bir kaba koyup ateşte 
kavururlar, sonra çekerler ve çok ince bir toz haline getirirler ve içmek istedikleri 
zaman bu iş için özel olarak yapılmış, cezve adı verilen kulplu bir su kaynatacağı 
alır ve onu suyla doldurup kaynatırlar; su kaynayınca içine bu tozdan atarlar; üç 
tas suya  bir kaşık dolusu bu tozdan atarlar ve su kaynayınca hızla ateşten çekilir 
veya karıştırılır; yoksa üstten taşar, çünkü kaynama anında hızla yükselir; böyle 
on, on iki taşım kaynattıktan sonra boyalı ahşap bir tepsi üzerine dizdikleri 
porselen fincanlara bölerler ve size kaynar vaziyette ikram ederler; bunu böyle 
sıcak sıcak ama yavaş yavaş içmek gerekir; yoksa tadı iyi olmaz. “
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Sanattan Sağlığa

Covid 19 karantinaları beraberinde getirirken; tiyatro, 
sinema, müzik gibi pek çok sanat alanında seyirciyi 
ve sanatseveri sahneden, perdeden, müzelerden, 
sergilerden zorunlu olarak uzaklaştırdı. Çocuklarımızla 
heyecanla beklediğimiz tiyatro günleri, sanat galerisi 
ziyaretleri yerini evde geçirilen uzun saatlere ve 
ekranlara bıraktı. Peki, bu dönemde sağlığımızı ve 
toplumun da sağlığını korumak için evimizde daha 
çok zaman geçirdiğimiz şu günlerde sanatı da evimizin 
başköşesinde ağırlamak, belki de onu evimizin, 
ailemizin bir parçası haline getirmek hem ruh hem 
beden sağlığımızı korumamıza yardımcı olur mu? 
Yapılan araştırmalara baktığımızda tarihten günümüze 
sanatın pek çok yönüyle iyileştirici bir unsur olarak 
kullanıldığını görüyoruz. 

Özellikle Osmanlı Tarihi bu konuda tüm dünyaya 
örnek uygulamalarıyla sanatı şifa olarak ele almış, 
farklı toplumlara da örnek teşkil etmiştir. Örneğin 
Edirne’de bulunan ve Evliya Çelebi’nin de dile getirdiği 
Sultan 2. Bayezid Külliyesi Darüşşifası. 1652 yılında 
Edirne’yi ziyaret eden Evliya Çelebi, külliyeden; “Orada 
bir Darüşşifa vardır ki dil ile tarif edilmez, kalemler ile 
yazılmaz“ diye bahseder. “Merhum ve Mağfur Bayezid 
Veli Hazretleri, Vakfiyesinde, hastalara deva, dertlere 

şifa, divanelerin ruhuna gıda ve defi seva olmak üzere, 
10 adet hanende ve sazende WWWwtayin etmiş ki; üçü 
hanende, biri neyzen, biri kemancı, biri musikarcı, biri 
santurcu, biri çengi, biri çeng santurcu biri udçu olup, 
haftada 3 kez gelerek hastalara musiki faslı ederler. 
Allah’ın emriyle, nicesi saz sesinden hoşlanır ve rahat 
ederler.” 

Şifahane,  önemin tıp bilgi ve ilaçlarının yanı sıra, musiki 
ve su sesi ile hastaları tedavi eder; farklı hastalıklara 
farklı makamların iyi geldiği düşünülür ve ona göre 
bir tedavi uygulanırmış. Darüşşifa, 1866’da Edirne’de 
yeni bir hastane açılınca, sadece akıl hastaları için 
hizmet vermiş, Balkan Savaşından sonra ise tamamen 
boşaltılmıştır. Trakya Üniversitesi tarafından onarılan 
yapı bugün Tıp Tarihi Müzesi olarak kullanılmaktadır. 
Süleymaniye Darüşşifası (1557)yine bu amaçla 
hizmet vermiş bir sağlık kurumudur. Kanuni Sultan 
Süleyman’ın 1550-1557 yılları arasında Mimar Sinan’a 
yaptırdığı külliyenin önemli bir bölümünü oluşturan 
darüşşifa, hasta odaları ve hamamın bulunduğu, 
bodrum katının ise akıl hastanelerine ayrıldığı önemli 
bir yapıdır. Darüşşifa 1843 yılından sonra sadece akıl 
hastalarına hizmet vermiştir.
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Müzikle Tedavi

Razî, Farabî, İbn Sina, Hasan Şuurî ve Gevrekzade Hasan Efendi gibi bilim 
adamlarının yaptıkları araştırmalar ve elde ettikleri sonuçları anlatan kitaplarını 
kullanan Türklerin, ilk ciddi müzikle tedavi çalışmalarını Selçuklu ve Osmanlılar 
döneminde uyguladıkları görülür. Eski Türk hekimleri, korku, heyecan, kuşku 
ve ruhi bunalım gösterenlerin nabızlarındaki değişim ve bu değişimin neden 
olduğu huzursuzluk için hastalarına çeşitli melodileri dinletirler, bu sırada 
nabızlarını kontrol ederek hastaya en uygun melodiyi bulurlar, hatta aynı 
hastalığı olan hastaları bir araya getirerek tedavi ederlerdi.

Batıda ruh hastalarının bir hasta olarak kabul edilmeyip, bu hastalara işkence 
uygulandığı dönemde Türkler onları birer hasta olarak kabul etmiş; ruh sağlığına, 
ruh hastalarına ve tedavilerine büyük önem vermişlerdir. Ruh hastalıklarının 
müzikle tedavisini ilk defa düzenli ve bilinçli bir biçimde uygulayan ve bu 
tedavinin öncülüğünü yapanlar Türkler olmuştur. İbn Sina “Kitabü’ş Şifa” 
eserinde;“Tedavinin en iyi ve en etkili yollarından biri hastanın aklî ve ruhî güçlerini artırmak, ona hastalıkla daha 
iyi mücadele için cesaret vermek, hastanın çevresini sevimli hale getirmek, ona en iyi musikiyi dinletmek ve onu 
sevdiği insanlarla bir araya getirmektir.” diyerek, müziğin tedavi boyunca kişiye güçlü bir moral desteği verdiğini 
belirtmiştir. 

Farabi bazı hastalıklara bazı makamların daha iyi geldiğini belirtmiştir.

Rast Makamı: Havale ve felç hastalıklarına karşı şifadır. 
İnsana huzur ve neşe verir.

Irak Makamı: Saldırgan mizaçlılara fayda verir.

Isfahan Makamı: Güven hissi, uyum sağlama, hareket 
yeteneği, zihin açıklığı, gönül yenileme, düzgünlük 
verme, zekâyı açma ve hatıraları tazeleme özelliği 
vardır.

Zirefkend Makamı: Sırt, mafsal, kulunç ağrılarına ve 
krampa faydalıdır. 

Büzürg Makamı: Ateşli hastalıklara iyi gelir, zihni açar, 
vesvese ve endişeyi, korkuyu uzaklaştırır.

Zîrgüle Makamı: Kalp hastalıklarının deva kaynağıdır. 
İnsana uyku verir. Öğleye doğru etkilidir. 

Rehavi Makamı: Baş ağrısına ve akıl hastalıklarına karşı 
şifadır. Sabah vaktinde tesirlidir.

Hüseyni Makamı: Güzellik, iyilik, sessizlik, rahatlık verir 
ve ferahlatıcı özelliği vardır. Sabahleyin etkilidir.

Hicaz Makamı: Yatsıdan sabaha kadar olan zamanda 
etkisi fazladır. Alçakgönüllülük duygusu verir.

Nihavend Makamı: Kuvvet ve barış duygusu verir. Akıl 
hastalıkları üzerinde iyileştirici etkisi vardır. Öğleyin 
etkilidir.

Neva Makamı: Akıl hastalıklarının tedavisinde 
faydalıdır. 

Uşşak Makamı: Kalp, karaciğer, sıtma ve mide 
hastalıklarına karşı faydalıdır. İnsana neşe verir.Öğle 
vakti tesirlidir.
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