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Anlatacaklarımız, söyleyeceklerimiz, kayıt altına almamız gereken sözler henüz
bitmedi. Dergimiz 1 yılı geride bıraktı. Bu 1 yıl içerisinde gündeme, sanata, sosyal yaşama ilişkin pek çok şey paylaştık sizlerle. Paylaştığımız şeylerin hemen
hepsi ilk defa bu dergide yayımlanmış yazılardan oluşmaktadır. Bu yönüyle de
dergimiz özgün bir eser niteliğini taşımaktadır. Bu nedenle derginin sayfalarını
karıştırırken gördüğünüz yazılar sırf bu dergi için kaleme alınmıştır. Yazılarımız
eşzamanlı olarak derginin web sitesinde de yayınlanmakta ve sizlere dijital ortamda ulaşmaktadır. Dergimiz, ilk çıktığı günden bugüne heyecanını kaybetmeyen bir ekip tarafından titizlikle hazırlanmakta ve sizlere ulaştırılmaktadır. Aynı
heyecan ve titizlik yeni projeler için de geçerlidir.

Değerli dostlarım,
Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız yeni bir projeyi ilk defa buradan sizlerle paylaşmak istiyorum: “Çekmeköy Belediyesi Uluslar Arası Kısa Film
Yarışması”. Merhamet ve Adalet temasının esas alınacağı kısa film yarışması
ile dünyanın her yerinden gençler Peygamber Efendimiz’in insanlığın kurtuluşu
için sunduğu iki temel kavram üzerine düşünecekler ve modern sanatın dili ile
bu düşünceyi filme dönüştürecekler. Ulusal ve uluslararası üne sahip birçok
jürinin görev aldığı yarışma bu ay itibariyle tüm dünyaya duyurulacaktır. Bu
proje dışında yeni ve özgün çalışmaları yine dergimiz aracılığı ile sizlere ulaştırma gayreti içerisinde olacağız.
Bizi takip etmeye devam edin.
2015 yılının son ayındayız. 2016 yılının sizlere, ailenize ve tüm dünyaya barış ve
huzur getirmesini diliyorum.
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Vefa…
Günümüz dünyasında, artık çok az insanda bulunan fakat çok da değerli olan bir
kelimedir “VEFA”. İşte az önce olduğu gibi kelime olarak vefa, söylemesi kolay ve
çok kısadır. Fakat mana olarak bakarsak, ona sahip olmak ve de onu uzun süre koruyabilmek gerçekten zor bir meziyettir.
Zordur çünkü yıkmak kolay, yapmak veya tamir etmek zordur. Özellikle günümüzde;
kavgaların kolayca çıktığı, dostlukların kolayca yok olduğu, anlaşmaların değil anlaşmazlıkların tavan yaptığı, buna bağlı olarak vefasızlığın arttığı bir ortamda vefalı
olmak gerçekten zor.“En vefakar dostumuz gölgemiz” derler. Fakat o da yoldaşlık etmek için güneşli havayı bekler. Etrafımızda iyi gün dostu çok, kötü gün dostu ise yok
denecek kadar az. Cömertlik olmayınca malın, vefa olmayınca da dostun, arkadaşın
bir hayrı yoktur ve yok olmaya de devam edecektir.
Değerli okuyucularımız, artık koskoca bir yılı acısıyla, tatlısıyla geride bırakıyoruz.
Yeni yıla girmeden önce, geride bırakacağımız sene ile alakalı herkesin düşünüp detaylı bir muhasebe yapmasını öneriyorum. Nasıl bir yıl geçirdik, neler yaptık, neler
yapamadık, hedeflerimizin kaçta kaçını başardık.
Sanırım herkes kendi durumunu ciddi bir şekilde gözden geçirecektir. Ve eksiğimizi tamamlamak için yeni yılını daha güzel planlayacaktır. Şimdiden geleceğe daha
umutlu bakmanızı temenni ediyor ve iyi okumalar diliyorum.
Adresimiz: cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr ve cekmekoy2023.com
Ayrıca sosyal medyada Twitter ve Facebook’ta bizimle iletişime geçebilirsiniz.

KÖŞE YAZISI

KABUSTAN
FİNALLERE!...
FİNALLERE!...
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KÖŞE YAZISI

İtina ile destan yazılır.
Bu işi de ancak Fatih Terim ve yönetimindeki Türk Milli Takımı gibi küllerinden
doğabilenler başarır.
İşte; A Millilerin o zorlu Fransa yolculuğunun ilk günden bugüne başarı hikayesi.

İlk 3 maç tam bir hezimet!

HASAN SARIÇİÇEK
Spor Yazarı
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Gruptaki ilk 3 maç tam bir hezimetti... İlk deplasmanda İzlanda’ya 3-0,
ardından İstanbul’da Çek Cumhuriyeti’ne 2-1 kaybetti millilerimiz. “Bu
kadarı olamaz” derken “Çantada keklik”
gördüğümüz Letonya ile deplasmanda
uzatmada yediğimiz son dakika golü ile
1-1 berabere kaldık mı?
Al başına püsküllü bela!
Hesap terse döndü; 3 maçta 9 puan
beklerken sadece 1 puana razı olduk, tam
bir hezimet.
Eee. Elin ağzı torba değil ki, büzesin...
Ülkedeki kelle avcıları, Türk futbolunu
yeniden yapılandırmak için TFF ile 7
yıllık anlaşma yapan Terim ve ekibi için
“darağacını” çoktan kurmuştu:

“Terim gitsin, çile bitsin!”

Oysa “gitsin” dedikleri Terim; Türk Milli
Takımı’na tarihinde ilkleri yaşatan; Şenol
Güneş ve Mustafa Denizli ile birlikte üç
büyük hocadan biriydi. A Milliler tarihinde ilk defa 1996 Avrupa Şampiyonası’na onunla gitmişti. 2008’deki ilk
Avrupa üçüncülüğü de Fatih Hoca ile
elde edilmişti. Ayrıca Ümit ve Olimpik
Milli Takımlarımızın Akdeniz Oyunları’nda ilk defa final oynamak ve ilk
defa kazanılan şampiyonluk da Fatih
Terim ve talebelerinin eseriydi. Bitmedi,
Galatasaray’ın üst üste 4 kez kazandığı
lig şampiyonluklarında da o vardı. Ardından Türkiye’nin tarihinde ilk defa
kulüpler bazında Galatasaray’ın müzesine
taşıdığı UEFA Kupası ve Lucescu ile

KÖŞE YAZISI
gelen UEFA Süper Kupası da Terim’in
eseriydi. Futbol endüstrisinin önemli ülkesi İtalya’nın Fiorentina ve Milan gibi
kulüplerin başına geçen ilk ve tek hoca
da Terim’di.
Yine, İtalya başta olmak üzere, İngiltere
ve diğer Avrupa ülkelerine gerçekleşen
futbolcu transferleri; Hakan Şükür, Emre
Belözoğlu, Okan Buruk, Tugay Kerimoğlu, Hakan Ünsal, Arif Erdem, Alpay
Özalan, Oktay Derelioğlu gibi futbolcuların yetişmesinde de Fatih Terim’in
imzası vardı.
Fakat; “Vefa bir semt adıdır; insanlıkta vefaya yer kalmadı” sözündeki gibi
bütün bu büyük kariyer malum kafalarca üç maçta sıfırlanmış, Terim’in yerine
hoca arayışı başlamıştı.
Oysa bu buhranlı dönemin nasıl
aşılacağını en iyi bilen yine Terim’den
başkası değildi.
Gel de anlat o kafaya bunu anlatabilirsen.

Bir kere işler kötü gitti mi?

İşler bir kere kötü gitti mi, arkası çorap söküğü olurmuş. Terim’in gidişatı
düzeltmek adına hamle niteliğinde sihirli dokunuş için ciddi bir destek ve öz
güvene ihtiyaç vardı.
Tam bu sırada milli takım kampında
Gökhan Töre, Hakan Çalhanoğlu ve
Ömer Toprak krizi baş göstermez mi?
Fırtınalar koptu…
Bu trajı komik olaya güler misin, ağlar
mısın?
Terim’in bütün emekleri ve kurmaya
çalıştığı iskelet bir anda büyük yara aldı.
Bilanço: 5 maç 5 puan; finaller için yeter
mi, yetmez!

Bir tek Demirören inandı ama…

TFF yönetimi ve Terim’in eli iyice zayıfladı.
Federasyondan çatlak sesler yükselmeye
başladı. O dönemde, TFF’nin önemli
bir ismi; “Fatih Hoca’ya bir tek Yıldırım
Demirören inanıyor ama o da ne kadar arkasında durur, bilemiyorum” demişti. Bu
buhranlı dönem de başkan Demirören,
“Hocamızın sonuna kadar arkasındayız”
dese de bu sözün inandırıcılığı ancak
Beşiktaş’taki yöneticiliği sırasında “Del
Bosque’nin arkasındayız” dediği günlerdeki kadar bile değildi.

Değişim rüzgârı!

Milli Takım’a bir değişim hamlesi gerekiyordu. Kazakistan maçları bunun için
iyi bir fırsat olabilirdi. Hoca bunu planlarken bir de ne olsun?

Bu kez Volkan krizi!

Can suyu türünden 3-1 kazandığımız
Kazakistan maçı öncesi fanatizm hortladı ve Volkan Demirel dünya futbolunda görülmeyen bir tepki ile kalesini
bırakıp, stadı terk etti.
Hoppala!
Çık işin içinden çıkabilirsen.

İşte değişim etkisi

Terim o gün; marijinal sayılabilecek
bir kararla değişim için düğmeye bastı.
Hem de jet hızıyla... Turnuva başlarken
kadrodaki kaleciler; Volkan Demirel,
Onur Kıvrak, Tolga Zengin’di…
Son maçlarda bu üç ismin yerini Volkan
Babacan, Mert Günok ve Mert Akyüz
aldı.
Değişim bununla da sınırlı değildi.
Savunmada Gökhan Gönül, İsmail Köybaşı, Semih Kaya, Ömer Toprak, Ersan

Gülüm, Tarık Çamdal gibi isimler gitmiş
yerini Şener Özbayraklı, Serdar Aziz,
Hakan Balta ve Caner Erkin almıştı.
Orta alanda “vaz geçilmez” olarak görülen
Emre Belözoğlu, Hamit Altıntop gibi devler de rotasyona uğrayanlar arasındaydı.

Yeni prens; Ozan Tufan

Bu süreçte Terim’in vaz geçilmezi genç
Ozan Tufan oldu, kadroya Oğuzhan
Özyakup, Volkan Şen, Alper Potuk ve
Bilal Kısa gibi yetenekler eklendi.
Forvette değişim de inanılmazdı, oyun
sistemi 4-6-0 gibi forvetsiz hale gelmiş;
Mustafa Pektemek, Colin Kazım, Burak
Yılmaz ve Mevlüt Erdinç değişimden
dolaylı da olsa etkilenmişti.
Dahası son maçta Terim büyük risk alarak
Hakan Çalhanoğlu’nuforvet oynatacak
kadar işi ileri götürmüştü.

Ve, Hollanda dönüm maçı

Deplasmanda uzatma yenilen gol sonucu;
Hollanda ile 1-1 berabere kalan milliler,
Kazakistan’ı deplasmanda 1-0 yenerek
“bitti” denilen noktada inanılmaz bir
geri dönüşle son 5 maçta; Hollanda, Çek
Cumhuriyeti ve İzlanda’yı devirip, tam
13 puan toplayarak finalleri hak etti.

Yetenekli gençler geliyor

Terim’in değişim hamlesi sadece “günü
kurtarma” odaklı değildi, Muhammed
Demir, Ümit Kurt, Güray Vural, Mehmet
Ekici, Emre Taşdemir, Batuhan Karadeniz,
Okay Yokuşlu ve Enes Ünal gibi genç
isimleri de havuza dahil ederek, EURO2016 finalleri için daha güçlü bir kadro
oluşturdu.
Şimdi o ekip, Fransa’da tarih yazmak
için inançla finallerin başlamasını bekliyor. Yolun açık olsun Türkiye!
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GÜNCEL

K

estanenin kebabı da,
yemesi de bugüne
kadar sevaptı. Artık
toplaması da sevap!
Yoksa Alemdağ ormanlarında toplanmayı bekleyen, yerlere dökülmüş kestaneler çürüyüp gidecek. Tam bu noktada
Çekmeköy2023 ekibi olarak “Kestane
kebap yemesi sevap” naraları atarak
keyifli fakat bir o kadar da zor olduğunu
öğrendiğimiz Alemdağ ormanlarında kestane toplamaya karar verdik.
Asıl amacımız doğada hoşça vakit geçirmek.
Eşsiz güzelliklere sahip Alemdağ ormanlarında toplayıcılık fikrini canlandırmayı
ve doğanın verimliliğinden sembolik
de olsa faydalanmayı amaçladık. Abartmadan, açgözlü davranmadan, kestane
ağaçlarına zarar vermeden, ağaçlardan
dökülen kestaneleri toplamaya çalışacağız.
Bu gezinti aynı zamanda bizlere oldukça
güzel görsel manzaralar sunacak.
Fotoğraf makinemizi yanımıza alıyor
ve soluğu Alemdağ ormanlarında
alıyoruz…
Artık bütün gün doğadayız. Kah
bir ağacın altında, kah dikenlerin
10 - Çekmeköy2023

GÜNCEL

gölgesinde, kah çimenlerin üstünde
günün tadını çıkaracağız. Ellerimizde
poşetler, sırtımızda günlük sırt çantamız
kestane toplamanın keyfine varacağız.
Alemdağ ormanlarında adeta insan
kaynıyor. Hava da güneşli olunca ailecek
kestaneliklere dalmış millet. Ağaçlar
adeta kestaneden kırılıyor. Yağan yağmur bütün kestaneleri yere dökünce Çekmeköy ve civar ilçelerde oturan İstanbullular maşallah soluğu ormanda almış.
Özellikle kış aylarında evlerin vazgeçilmezi olan Kestane, Alemdağ ormanlarında bolca var. Hemen hemen her ilde
bulunan kestane aile bütçesine de katkı
sağlıyor. Büyük bir heyecanla vardığımız
Alemdağ Ormanlarında Kestane toplama serüvenimiz başlıyor… Toplarken
acemiliğimizin kurbanı olduk. Ellerimiz
diken tarlasına döndü adeta. Ya ayakkabılarımız onları hiç sormayın. Onlarda
kıyafetlerimiz gibi dikenlerden nasibini
aldı ve artık giyilmez haldeler. Ee, ne
diyelim hamama giren terler. Vallahi ne
yalan söyleyelim bu kestane toplama işi
gerçekten zormuş. Biz yandık siz yanmayın diye araştırdık ve kestane toplamak
için nelere dikkat edilmesi gerektiğini
sizler için tecrübe ettik.

KESTANE
TOPLARKEN
NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kestane toplamak için yanınızda eldiven
ve bez torba getirmeniz gerekiyor. Çizme
ve şapka giymeyi de sakın unutmayın.
Çünkü Çoğunlukla ağaçlardan yere
düşen kestaneler toplanıyor. “Ağaçtan
toplamak daha zordur,” diyen usta kestane toplayıcıları: “Önemli olan ağaca
zarar vermeden toplayabilmek” diyor.
Bunların yanı sıra zehirli atkestanesine
dikkat etmek gerektiğini de ekleyelim.
Bu türün kabuğu yine yeşil renkte ama
dikenleri gördüklerimizden daha seyrek
oluyor.

KESTANENİN FAYDALARI

Potasyum, fosfor, magnezyum, klor, kalsiyum, demir, sodyum mineralleri ile C, B1,
B2, PP vitaminlerini içeren ve şeker, protein,
yağ açısından zengin olan kestanenin, 100
gramında 200 kalori bulunuyor. Nişasta,
mineral tuz, özellikle potasyum ve diğer besinsel değerleriyle kestane, kış mevsiminin
olumsuz şartlarına, fiziksel ve zihinsel
yorgunluklara karşı paha biçilmez bir sağlık
kaynağı. Kalp ve kas sistemini uyarıp organizmanın su dengesini düzenleyen kestane, kasları güçlendiriyor, kan dolaşımını
hızlandırıp varis ve basurun gelişimini
önlüyor. Kestane, en çok potasyum
düşüklüğünden yakınanlara öneriliyor.

Hazırlayan: Çekmeköy2023
Çekmeköy2023
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YAZI DİZİSİ

’YİİGGEEZZİYİYOORRUUZZ……
TTÜÜRRKKİYİYEE’Y

TOKAT
12 - Çekmeköy2023
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Türkiye coğrafi konumu
sebebiyle birçok yerinde
zamanın imparatorluklarını ve medeniyetlerin
kültürlerini ağırlamış bir
ülkedir. Kuzeyinde Samsun,
kuzeydoğusunda Ordu,
güneyinde Sivas, güneybatısında Yozgat, batısında
Amasya ili ile çevrili Tokat;
tarih boyunca Yeşilırmak ve
Çekerek Nehri’nde kurulan
Hitit, Frig yerleşim alanları
M.Ö. 4000- 2500 yılları
arasında yüksek düzeyde
kültür ve sanat yaşamına
sahip olmuştur. Roma ve
Bizans dönemlerinden sonra
Danişmend, Selçuklu, İlhanlı
ve Osmanlı dönemlerini
yaşamıştır. Tarihin Tokat’ta
oluşturup yok ettiği ülkeler/
kültürlerden günümüze
kalan birçok yapıt ve doğal
oluşum bulunmaktadır.
Şehrin sayfalara sığmayacak
birikimlerden ve güzelliklerinden sizin için
seçtiklerimiz;

Çekmeköy2023

- 13

YAZI DİZİSİ

TOKAT’A HAS
Almus Baraj Gölü

Tokat’a 34 km mesafedeki Almus ilçesindeki Almus Baraj Gölü
Yeşilırmak üzerine kurulmuş olup, yanındaki Tufan tepe mesire
yeridir. Mesire yeri derken sadece piknik gelmesin aklınıza. Bu
göl yeşil ırmağın ana kaynağını oluşturması ve yüksek dağların
eteklerinden doğarak baraj gölünün beslenmesi sebebiyle mükemmel bir rafting alanıdır. Irmak bazı yerlerde coşkulu bir aslan
gibi kükrerken, bazı yerlerde uysal bir kedi gibi nazlı nazlı akar.
Yeşilırmak’ın Gümele önünde gölle kucaklaştığı yere kadar heyecanlı bir rafting, arkasından gölde tatlı bir sandal sefası yapılabilir.
Çevresinde yaylaları barındıran birçok koyu bulunan gölde rafting
heyecanı yerine balık tutma sefası da yapılabilmektedir.

Şenyurt

Ayaklarınızı yerden kesecek, her yeri tepeden göreceğiniz bir macera;
yamaç paraşütü… Şenyurt, yamaç paraşütü ile Türkiye’nin dört bir
yanına nam salmış durumda. Tatil anlayışınız dinlenmek değil de
eğlenmekse bu yer tam size göre… İçerisinde birçok tarihi eseri ve
doğal yaşam alanlarını barındıran Tokat, raftingden sonra misafirlerine
yamaç paraşütü imkanı da sunmaktadır. Planlı bir programla şehir
gezisinin ardından her yeri tepeden görmenizi ve yepyeni deneyimler kazanmanızı sağlayacak bir yamaç paraşütü heyecanı… Kulağa
hiç fena gelmiyor değil mi? O zaman uğrayacağınız yeni adresiniz:
Tokat, Şenyurt.

Kaz Gölü

Türkiye’nin en güzel manzaralarından birine sahip yedi bin dönüm
alandaki Kaz Gölü’nün, neredeyse tamamı sazlarla kaplı. Saksağan,
akleylek, angıt, alaca balıkçıl, akkuyruk, sallayan, gri balıkçıl, su
tavuğu, sakarmeke, elmabaş, karnışcın, karatavuk, küçük batağan
gibi onlarca çeşit kuşu barındıran Kaz Gölü’nde 2 adet kuş gözetleme kulesi, 1 adet ziyaretçi evi ve yürüyüş yolları bulunmakta.
İçerisinde kamp imkanının bulunduğu Kaz Gölü’ne ziyaret kesinlikle akşamüstü yapılmalı. Gün batımı eşliğinde yapılacak kano
gezisine yüzlerce kuşun yaptığı dans gösterileri de eklenince gezi
albümünüzün en değerli fotoğraflarını çekme fırsatı bulacaksınız.
Fotoğraflara her baktığınızda, birçok farklı kuş sesi eşliğinde, an be
an kızararak suya yansıyan güneşin batışını izlediğiniz dakikaları
tekrar yaşıyormuşçasına hatırlayacaksınız…

Sulusaray Kaplıcası

Bu kadar yol geldik, gezdik tozduk eğlendik… Yolun yorgunluğu
malum haliniz ayaklarda ve sırtta. “Keşke gezi sırasında şöyle bir
dinlenme yeri olsa” diye aklınızdan geçiriyorsanız tavsiyemiz Sulusaray Kaplıcası. Tarihi Nicepolis harabeleri arasında kaynayan Sulusaray Kaplıcası ilde ve bölgede en önemli olanıdır. Erkek ve kadınlar
için ayrı umumi havuzu, özel banyosu, hamamı ve lokantası bulunan kaplıca; 55 derece sıcaklığa sahip olup minerallerine göre tuzlu,
sülfatlı ve hafif acı su olarak sınıflandırılmıştır. Sulusaray Kaplıcası
şu an romatizmal hastalıklardan rahatsız olanlara şifa vermektedir.
Kaplıcanın bulunduğu yerde kamp kurma imkanı da sağlanmaktadır.
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TOKAT’IN GÜZELLİKLERİ
Ballıca Mağarası

Mağara denilince hayalimizde hep havasız ve basık mekanlar canlanır
nedense. Bu sebeple Ballıca’ ya mağara denilmesi biraz garip geliyor…
Ballıca; herhangi bir mağara olmanın ötesinde; bulundurduğu 5 ayrı
salon ve yarasa, soğan gibi çeşitli sarkıtlarla adeta bir doğal oluşum
şöleni. Mağaranın giriş kapısından itibaren 100 metrelik bir yürüyüşün
ardından Havuzlu Salon adı verilen bir yer karşımıza çıkıyor. Tahminen
1500-1600 yılları arasında kaçmak veya saklanmak amacıyla oluşturulmuş. Salonda oluşan damlalık sarkıtlar ve sütunlar deforme olmuş olsa
da görsel güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş. Büyük damla taşlar adı
verilen salon ise mağaranın en büyük salonu olma özelliğine sahip. Salonun bitiminde ise 35 metre derinliği olan Çöküntü Salon görülmektedir. Son olarak yalnızca 3/1 ini görme imkanı bulunan Mantarlı Salon; mağara içinde bulunan yarasa kolonilerinden birine ev sahipliği
yapmaktadır. Binlerce yıllık bir sürecin oluşumunu yansıtan Ballıca
Mağarası, görünümünün verdiği heyecanla görenlerde adeta doğanın ve
evrenin sırlarına bir merak uyandırıyor.

Topçam Yaylası

Güzel havalarda çimenlere oturulup içilen demli bir çay, alabildiğine
yeşillik ve temiz hava demektir yayla. Hengameden, gürültüden uzak
“yaşamak bu be” dedirten cinsten. Topçam Yaylası tüm bu tarife uyan
eşsiz örneklerden biri. İl merkezine 15 km uzakta 1600 metre yüksekliğe sahip yayla; gür ormanları ve samimi dostluklar kuran insanlarıyla
misafirlerinin tüm beklentilerini karşılıyor. İhtiyacınız sessizliğin içinde
gözden uzak bir dinlenmeyse; gezilecek yerler listesine Topçam Yaylası’nı da ekleyebilirsiniz.

Gökmedrese

Süleyman Pervane tarafından darüşşifa olarak yaptırıldığı düşünülen
Gökmedrese; Pervanenin 1277 yılında İlhanlılar tarafından idam
edilmesinden sonra kazındığı şeklinde yorumlanmaktadır. Yapı 1930
yılında onarılarak müze haline getirilmiştir. Binaya çukurda olması
nedeniyle 12 basamaklı bir merdivenle inilir, u şeklinde ve iki katlı bir
binadır. Mermer sütunlar üzerine kurulmuştur. Yazıtı yoktur, üst kısmında iki penceresi bulunan taç kapısı motiflerle oymalı olarak süslenmiştir. Bahçeye bakan yüzü ile oda ve galerileri geometrik motif ve
çiçek şekillerini taşıyan açık mavi, beyaz, firuze koyu lacivert renkteki
çinilerde Ayet el-Kürsi yazılı olması sebebiyle medreseye Gök Medrese
adı verilmiştir. İçerisinde sergilenen eserler; Tokat tekkelerine ait giyim,
kuşam, alem, kudüm, şiş, çarpana, tef, keşkül, sema tahtası gibi eşyaları
ile silahlar, çakmaklı tüfekler, işlemeler, Hint kumaşından Türk tipi işlemeli entari, yazma yazıtlar, Güzel yazılar, pullar, madeni paralar koleksiyonundan eski Yunan, Roma, Bizans, Pontus, İslam (Abbasi, Selçuklu
ve Osmanlı) paralar (830 sikke), Heykeller, büstler, mezar taşları, sandukalar, çarhacı Ali Paşa (Hicri 1239-Milladi 1823), Hacı Haşan Paşa,
Pir Ahmet Paşa, ivaz Paşa oğlu Ahi Bayezıd’a ait mezar taşları, Tokat,
Gümüşhacıköy ve Amasya’da toplanmış Şer’iyye sicilleri, fetvaları ve
beratlar, bahçede ise mezar taşları, yazıtlar, sütun tabanları ve başlıkları
sıralanmıştır. Her eser yaşanılan tarihin birer kanıtı olarak misafirlerine
umulduğundan fazlasını sunmaktadır.
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Bizans’a vurulan tokat
bu şehrin ismi olarak yerleşmiş

Latifoğlu Konağı

Latifoğlu Mazhar ve Fahri Bey Evi adıyla da bilinen Latifoğlu
Konağı 1990 yılında restore edilmiş, tanzim ve teşhiri yapıldıktan sonra Müze-Ev olarak ziyarete açılmıştır. Konak L şeklinde
bir plan düzenine göre iki katlı olarak yapılmıştır. Ahşap karkas
ve arası kerpiç dolgulu olan konağın üzeri alaturka kiremitli kırma bir çatı ile örtülmüştür. Önündeki taş döşeli avlusunda da bir
havuzu bulunmaktadır. Giriş katta yer alan sofaya günlük işlerin
yapıldığı, aynı zamanda mutfak olarak da kullanılan “aşevi” veya
“işevi” denilen bölüm ve “hamam odası” da denilen oturma odası
açılmaktadır. Hamam odasından kare planlı, tek kubbeli hamama geçilmektedir. Yapının dışına çıkma yapan hamam, küçük
bir soğukluk-soyunmalık kısmı ve su haznesinden oluşmaktadır.
Hamama sıcak su, odada bulunan yaşmaklı ocağın ısısıyla sağlanmaktadır. Hamamın sıcaklık bölümüne bitişik su haznesi, odanın
yaşmaklı ocak nişinin hemen arkasında yer almaktadır. Ocağın
nişi, diğer ocaklardan daha derin bir nişe sahiptir. Ocak yakıldıktan sonra kor parçaları geriye doğru, su haznesinin altına itilerek,
hamamın su haznesindeki suyun ısıtılması sağlanmaktadır. İkinci kattaki sofa, konağın haremlik-selamlık bölümünü ayırmaktadır. Konağın bu katında “Paşa Odası” denilen selamlık bölümü,
“Havuzbaşı Odası” denilen harem bölümü, bir yatak odası ve
küçük bir oda yer almaktadır. Gözler önüne sergilen usta işçilikle
sergilenen eserlerin yanı sıra konağın mimari özellikleri de oldukça dikkat çekicidir.

Tokat İsmi Nereden Gelmektedir?

Halk arasında Tokat isminin verilmesiyle alakalı birçok rivayet bulunmaktadır. En yaygın bilinen rivayete göre; Tokat ismi
Türkçede bildiğimiz “tokat” kelimesinden gelir. Tokat’ta bulunan
kalenin ismi “Comano Pontica” idi. Anadolu’yu fetheden Selçuklu
Oğuz Türkleri, bu kaleyi alınca Bizans ordusuna çok ağır bir tokat
vurmuş olduğu kabul edilmiş. Böylece Bizans’a vurulan tokat bu
şehrin ismi olarak yerleşmiş. Şehre “Tokat” ismi verilmiş.

Tokat’ın Yöresel Lezzetleri

Tokat coğrafi konumu itibariyle çeşitliliği olan geniş bir mutfak
kültürüne sahiptir. Tokat iline özgü birçok meşhur yemek, içecek,
hamur işi ve tatlılar vardır. Ama Tokat denince akla ilk gelen yöresel lezzetler Tokat kebabı, bat, keşkek, madımak, çalma pekmezli
tavuk, akzambak reçeli, kuru patlıcan kavurması, pehlili pilav, dut
reçeli, zoğallı çorba, soğuk yarma çorbası, oğmaç çorbası, topallaklıhelle, püşürük çorba, keşbo çorba, nivik, baldıran, güdül, kumak ve hasurdadır.
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Tokat’tan ayrılırken, her baktığınızda
anılarınızı canlandıracak birbirinden değerli
yöresel hediyelikler sizleri bekliyor…
Tokat Kebabı

Malzemeler; 1 kg Taze dana eti, 1.5 çay bardağı zeytin yağı, 4
adet patlıcan, 5 adet domates, 250 gr yeşil biber, 3 adet patates, 2
adet soğan, 5 diş sarımsak.
Yapılışı; Taze kuzu eti, kuyruk yağı, patlıcan, domates, yeşilbiber patates, soğan, sarımsak ve özel pişirilmiş kebap pidesi
kullanılarak yapılan Tokat’a has enfes bir yemektir.Özel kebap
ocaklarında yapılır. Küçük parçalar halinde kesilen etler baharat, biber ve soğanla terbiye edildikten sonra hafif yağlanmış
şişlere takılmak üzere bekletilir. Şişlerin en başına et ve sebzelerin düşmemesi için patlıcanın sap kısmı takılır. Şiş üzerine
bir et bir sebze ve sebze aralarına bir parça kuyruk yağı ve bir
iki diş sarımsak dizilir. Patlıcanların kabuğu alınmaz yarıdan
kesilmiş ve uzun doğranmış patlıcanlar önceden hafifçe tuzlanmalıdır. Birkaç şişe de etler müstakil olarak takılır. Kebap ocağının
ortasında bulunan yatay demire şişler asılır.Fırının iki tarafında bulunan yatay bölümde yanan odunların ateşi ile pişmeye
bırakılır. Fırının alt kısmında bulunan saç tepsiye damlayan
yağlar toplanır. Özel pişirilmiş pideler bir tepsiye yayılır. Pişen
etler ve sebzeler bunun üzerine sıyrılır. Tepsinin ortasına pişen
domatesler konulur. Üzerine toplanan yağlardan gezdirilerek
servise alınır. Afiyet olsun…

Tokat Hatırası

Tokat’tan ayrılırken, gezimizi hatırlatacak ve sevdiklerimize
verilecek en kalıcı yöresel hatıra Tokat’a özgü bakır eşyalardır.
Damağımızı tatlandıracak lezzette hediyeler istersek; bez sucuk,
ceviz, çemen, ev ekmeği, kuşburnu marmelatı, tokat yaprağı,
zile pekmezi, zile leblebisi de alabiliriz. Özellikle hanımlar için
yazma, folklorik bebek, Tokat bileziği, Tokat yemenisi veya ud
alınabilir. Tokat’tan ayrılırken, her baktığınızda anılarınızı canlandıracak birbirinden değerli yöresel hediyelikler sizleri bekliyor…
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Bir Türkü…
Hey Onbeşli Onbeşli
Hey onbeşli onbeşli
Tokat yolları taşlı
Onbeşliler gidiyor
Kızların gözü yaşlı

Aslan yarim kız senin adın Hediye
Ben dolandım sen de dolan gel beriye
Fistan aldım endazesi on yediye
Gidiyom gidemiyom
Az doldur içemiyom
Sevdiğim pek gönüllü
Koyup da gidemiyom
Gidiyom gidemiyom
Sevdim terkedemiyom
Sevdiğim pek gönüllü
Gönlünü edemiyom
Aslan yarim kız senin adın Hediye
Ben dolandım sen de dolan gel beriye
Fistan aldım endazesi onyediye
Giderim ilinizden (elinizden)
Kurtulam dilinizden
Yeşil baş ördek olsam
Su içmem gölünüzden
Aslan yarim kız senin adın Hediye
Ben dolandım sen de dolan gel beriye
Fistan aldım endazesi onyediye

Notunuzu Almayı Unutmayın!

Beysokağı, Esentimur Türbesi, Taşhan, Ali Paşa, Meydan Camileri,
Hıdırlık Köprüsünü görmeden, enfes bir doğa harikası olan Reşadiye Zinav Gölü, Gürnlevik, Çamiçi gibi doğal mesire alanlarını gezmeden,
Batmantaş yaylası, Dumanlı yaylası, Boğalı yaylasını görmeden,
Sulu Han, Paşa Han, Taşhan, Deveciler Hanı, Fatih Mehmet Paşa
Hanı, Mahperi Hatun Kervansarayı, Yağıbasan Medreseleri, Hatuniye
Camii Medresesine bakmadan, tahta baskı ürünlerinin yapıldığı Yazmacılar Çarşısı, Bakırcı, Zurnacı, Çarıkçı gibi el sanatlarının yapıldığı
yerleri dolaşmadan, el dokuma kumaşların ve otantik yöresel giyim
kültürünün sergilendiği köyler ziyaret edilmeden, tahta baskı yazma almadan, tarihi Tokat hamamlarından; Pervane hamamı, Sultan
hamamı, Paşa hamamı, Ali Paşa hamamı, Çay hamamında Türk
Hamamının özelliklerini tanımadan, Garipler Camii, Ulu Camii,
Takyeciler Camii, Ali Paşa Camii, Behzat Camii, Mahmut Paşa
Camii, Hatuniye Camii, Niksar Ulu Camii, Silahtar Ömer Paşa
Camii; Kazancılar Mescidi, Hacı Turhan Mescidi, Alaca Mescit,
Vezir Ahmet Paşa Mescidi ve Türbesi, Sentimur Türbesi, Acepşir
Türbesi, Sümbül Baba Mescit ve Türbesi, Sefer Paşa Mescit ve
Türbesi, Ali Tusi Türbesi, Burgaç Hatun Türbesi, Erenler Türbesi,
Pir Ahmet Bey Türbesi, Kırk Kızlar Türbesi, Abdulmuttalip Zaviyesi,
Horozoğlu Zaviyesi, Çukur Medresede dua etmeden, dünyaca ünlü
Niksar Ayvaz Suyunu kaynağından içmeden dönmeyin…

Tokatlı Ünlüler

• Engin Günaydın • Cahit Külebi • Murat Cemcir
•Kıvırcık Ali • Seda Sayan • Uğur Boral • Erhan Afyoncu
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SORUMLULUK ESASTIR
Hulusi Gündüz/Sultançiftliği
Hulusi Gündüz,1938 Sarıgazi doğumlu…
Sarıgazi’nin 30-35 haneli köy, bizim
şimdi Çakmak, Dudullu, Çekmeköy
olarak bildiğimiz ilçelerin ise hep tarla olduğu zamanların çocuğudur. Annesi
Sarıgazi’nin yerlisi olan Hulusi Amca’nın
babası ise Sultançiftliği’ndendir. Kökeni Yugoslavya’ya dayanan, hatta Osmanlı zamanında büyük büyük dedesi padişahın
arabacılığını yapmış bir ecdadın torunudur. Buna kanıt olarak da “Tapuda bile
Arabacı Ahmet Ağa diye geçermiş adı”
diyerek belirtiyor durumu Hulusi Amca.
Askere gidene kadar çevre şartlarına
uygun olarak rençperlik yapan Hulusi
Amca,17-18 yaşından sonra da at arabacılığı yapmaya başlar. O zamanlar şimdiki gibi motorlu araçlar lüks sayıldığı
gibi, kimsede de bulunmazmış. Hulusi
Amca’nın hatırladığı tek araç, Prens
Halim adındaki Mısırlı prensin üzerinde
‘USA’ yazan ‘cip’idir. 1960’lardan itibaren kışla olarak kullanılan, bugünkü
Çekmeköy Kışlası aslında Prens Halim
denilen Mısırlı prensin çiftliğiymiş. Bir
ucu Çekmeköy, bir ucu Sultançiftliği,
bir ucu Sarıgazi sınırı olan bu çiftlikte,
Prens Halim’in 300 çalışanı olduğunu
anlatır Hulusi Amca. Ara ara çiftliğine
gelip avlanan Prens Halim, ne evlidir ne
de herhangi bir varisi vardır. 1950’lerde
vefat ettikten sonra devlet tarafından el
konulan çiftlik, birkaç sene içerisinde
satılarak işçilerin borçları ödenir. Ondan
sonra da askeriyeye devredilen arazi, kışla olarak

kullanılmaya başlanır.
Hulusi Amca’nın gençlik yıllarında, Alemdağ’da yoğunluklu olarak Ermeniler,
Paşaköy’de ise Rumlar
yaşarlarmış. Öyle ki Rum
çeteleri ile Türk çetelerinin
çatıştığı bile olurmuş. Şimdilerde
İstanbul-Anadolu
yakasının en kalabalık ilçelerinden biri olan Çakmak’tan,
o zamanlar akşam ezanından sonra
kimsenin geçmediğini, çünkü Rum çeteleri tarafından soygunlar yapıldığından
dem vuruyor Hulusi Amca.
İlkokulu Sultançiftliği İlkokulu’nda bitiren
Hulusi Amca, daha sonra okula devam edememesini üzgün bir yüz ifadesiyle aktarır:
“Ortaokul bir Sultantepe’de bir de Altunizade’de vardı, ama nasıl gideceksin ki… Kışın
yol kapanıyor gidemiyorsun, vasıta yok, gitsen Üsküdar’da kalman gerek. Bizim imkânlar da buna elvermiyordu. Bu yüzden
okuyamadım ama çocuklarımı okuttum çok
şükür”.
Askerlikten sonra 1960 yılında İstanbul’da minibüs hattında şoförlüğe başlar
Hulusi Amca.
“İlk başta 7 minibüstük, kaptı-kaçtı deniyordu aslında. Ayrıca minibüs dediysek
şimdiki gibi değil tabii… O zamanlar
kapalı kamyonet olarak gelirdi minibüsler,
biz Bursa’da açtırır, döşeme yaptırır, cam
taktırırdık. ”
Minibüsçülük yıllarından bahsederken,“Herkes birbirini tanırdı,biz
hep arkadaştık. Pek yolcumuz yoktu,
aracımız 1 saatte dolar,kimi zaman da
yolcu beklemekten sıkılır araçtan
iner yürürdü gideceği yere ama
hiçbirimiz birbirimizin hakkını yemedik, birbirimizi
kollardık. Şimdiki şoförler
gibi değildik.” cümleleriyle
aslında adap ve nizam anlatır
şimdiki minibüs şoförlerine
Hulusi Amca.
1962’de ilk eşiyle evlenen Hulusi
Amca’nın bu evlilikten 2 oğlu var:

Süreyya ve Mehmet. Ancak Süreyya ve
Mehmet’in anneleri onlar çok küçükken
vefat edince, Hulusi Amca ikinci evliliğini yapar. Bu evlilikten de bir kızı olur.
Ancak ikinci eşini de hastalıktan kaybeder Hulusi Amca. Bu sırada çocuklar
için minibüs şoförlüğünü bırakıp taksiciliğe başlar. “O zaman 42 dönüm yer
satıp taksi aldım. Şimdi o kadar arazi
200 araç alır. Toprak para etmiyordu ki,
her yer tarlaydı.” diyor, Hulusi Amca
taksiyi nasıl aldığını anlatırken.
Hulusi Amca, ailenin kendisi için çok
önemli olduğunu belirtirken, özellikle
çocukların yetişmesinde aile kavramına
vurgu yapar:
“Aile sorumluluktur… Biz gençken mahallemizde 1-2 kahvehane vardı. Gençler
bir tarafa yaşlılar bir tarafa otururdu. Biz
babamız kahvedeyken oraya girmezdik.
Biz oradayken onlar gelirse, camdan bakar
geri dönerlerdi. Herkes birbirini sever sayardı. Şimdi mesela otobüse biniyorsun
Allah razı olsun kalkıp yer veren var evet,
ama başını cama dayayıp uyuyor numarası yapan da var. Eski nesil yok artık. Benim gençlere tavsiyem ana babalarının
lafından
ayrılmasınlar,
büyüklerin
laflarını kulakardı etmesinler. Aile her
zaman birbirine destek olur, ailede kimse kimsenin kötülüğünü istemez. Gençler
biraz daha saygılı olmalılar.”
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Soğuk havaların gelmesi ile birlikte üst solunum yollarının Enfeksiyon hastalıkları salgın halinde görülmeye başlar.
Grip, farenjit ve sinüzit hastalıkları birbirinden keskin çizgilerle ayrılmaz ve birbirini tetikleyebilir. Havaların
soğuduğu sonbahar ve özellikle de kış aylarında üşütme ile birlikte daha sık karşılaşılan bu hastalıklar, çocukları
sokak veya okulda ele geçirebilir. Boğaz iltihaplanması, ateş, halsizlik gibi belirtilerle özellikle çocukların yaşam
kalitesini bozan grip, farenjit ve sinüzit hastalıklara karşı dikkatli olmak gerekir.
Gribal Enfeksiyon farenjitin (yutak iltihabı) eşlik etmesiyle şikayetleri artar

Prof. Dr. Suat TURGUT
KBB, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı
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Grip veya gribal Enfeksiyon adı verilen
klinik tablo, burun ve geniz iltihabı
olan nezleyle başlar. Yaşanılan ortamda
bulunan, keşfedilmiş 200’ü aşkın virüs
tarafından hastalık oluşur. Bulaşma
çoğunlukla tensel temas ve damlacık
yoluyla özellikle de el temasıyla olur.
Hasta kişilerden veya virüs bulaşmış
eşya ve nesnelerden elle alınan mikroplar, ağız ve burundan vücuda girer.
Ağız veya burun yoluyla vücuda giren
virüsler öncelikle genze yerleşerek
çoğalır. Bu dönemde, genizde yanma ve
boğazda rahatsızlık (farenjit) olur. Ar-

dından, burunda tıkanıklık ve sulu akıntı
görülür. Akıntı giderek koyulaşır, günler
içinde sarı yeşil hal alır ve bir hafta içinde
düzelir. Nezle (Nazofarenjit) denilen bu
durum, vücut direnci iyi olan çocuklar tarafından çabuk atlatılır. Çocukta
genellikle ateş yoktur. Burun tıkanıklığı,
hapşırık, gözlerde sulanma dışında pek
problem yoktur. Burunda oluşan sarı
yeşil akıntı, virüslere bağlı normal bir
durumdur. Bu dönemde istirahat edilmesi, burun akıntılarının temizlenmesi,
vücut sürekli burun akıntısı ile su kaybettiği için sıvı alımının artırılması ve
sağlıklı beslenmeyle herhangi bir ilaca
gerek duymadan hastalık iyileşir.

KÖŞE YAZISI

“

Grip veya gribal Enfeksiyon sonbahar ve kış aylarında fazla görülür; okul, toplu taşıma
araçları ve hastane gibi toplu yaşam alanlarında hızla yayılır.

Doğru ilaç ve alınacak Hijyen önlemleriyle hastalık tedavi edilir

Vücut direnci düşerse, virüsler genizden
aşağıya iner ve kana karışır. Böylece
hastalık, burun bölgesinden tüm vücuda
yayılır. Bu şikayetlere halsizlik, düşük
ateş, adalelerde yaygın ağrı gibi tüm
vücudu etkileyen semptomlar eklenir.
Bu tabloya artık grip veya gribal Enfeksiyon adı verilir. Vücut halsiz düşer,
çocuk yataktan kalkmak istemez. Bu
nedenle bu hastalığa paçavra hastalığı
da denir. Hastalık bu şekilde sistemik
hale gelince, destekleyici ilaç tedavileri ve istirahat hastalığın kolay atlatılmasını sağlar. Hastalığı başkalarına
bulaştırmamak için, burun temizliğinde
kağıt mendil ve su kullanmak, el yıkamayı artırmak önemlidir. Kişilerle ve ev
halkıyla el temasından sakınmak gerekir.
Hastalık özellikle sonbahar ve kış aylarında fazla görülür; okul, toplu taşıma
araçları ve hastane gibi toplu yaşam alan-

“

larında hızla yayılır. Damlacık bulaşmış
eşyalarla veya kişilerle olan tensel temas
hastalığın hızla yayılmasına yol açar.
Ailelerde bir kişinin hastalanması, dikkatli olunmazsa tüm aileyi hasta edebilir. Yapılan klinik çalışmalar, sadece
el yıkamanın bu şekilde bulaşan Enfeksiyon hastalıklarını %60-70 oranında
önlediğini göstermiştir. Bu nedenle, hastanelerde personellere sürekli el yıkama
eğitimleri verilmektedir. Çocuklara el
yıkamanın önemi anlatılarak, evde ve
okulda el yıkamalarını teşvik ederek,
çocuklar ve yetişkinler bu hastalıklardan
kolayca korunabilir. Ayrıca bu tedbirlerin yanında, sağlıklı beslenme ve
düzenli uykuyla vücudun dinlendirilmesi
de faydalı olacaktır.

Uzun süren grip ve nezle çocuklarda
sinüzite neden olur

Grip ve nezlenin uzun sürmesi ile Enfeksiyon ajanları burun çevresinde, göz

altında ve kaş üstünde bulunan sinüs
boşluklarına yayılarak, çocuklarda
sinüzit adı verilen hastalığa yol açar.
Sinüzit belirtileri iltihaplanan sinüse
bağlı olarak, yüzde kaş üstünde veya burun kökünde baş ağrısı, burun tıkanıklığı,
genizden akıntı, ağız kokusu ve öksürük
olarak kendini gösterir. Bunlardan en az
ikisi varsa, sinüzit teşhisi konur. Hastalık
bu dönemde tedavi edilmezse, kronik bir
hal alabilir. Bu belirtilerden biri ortaya
çıkınca, KBB hekimine başvurup ilaç
tedavisine başlanmalıdır. Hastalıklardan
korunma, tedaviden önce gelir. Enfeksiyon hastalıklarına yakalanmamak için
kişisel Hijyene, yeterli uyku ve beslenmeye dikkat edilmeli; hasta bireylerle
yakın ve tensel temastan kaçınmalı, el ve
burun temizliğine özen gösterilmelidir.
Katkılarından dolayı Sağlık ve Yaşam
Dergisine Teşekkür Ediyoruz.
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HABERLER
RÖPORTAJ
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HABERLER

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ’NDEN

ÇOCUKLARA JEST

Çekmeköy Belediyesi ve Kadıköy Şifa Sağlık Grubu işbirliği ile yapılan ücretsiz
göz taramasında görme bozukluğu tespit edilen çocuklar gözlüklerine kavuştu

Ç

ekmeköy
Belediyesi ve Kadıköy Şifa
Sağlık Grubu işbirliği
ile yapılan ücretsiz
göz
muayenesinde
maddi durumu yetersiz 50 çocuk muayene edildi. Göz
Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şehvar
Nefesoğlu tarafından yapılan kontrol
sırasında görme bozukluğu tespit edilen
çocukların tedavi süreçlerini hastane
ve Essilor firması ile çalışan Ipek, Isbir,
Merve ve Opak Optik üstlendi. Kontrol
sonrası bilgilendirilen ailelerin de çocukların hastalıklarının farkında olmadığı
görülürken, çocukların gözlük ve lens ihtiyaçları firmalar tarafından temin edildi.
Çekmeköy Belediyesi Sosyal Yardım
İşleri Müdürlüğü tarafından misafir
edilen ailelere çocuklarının göz sağlığı

hakkında bilgi verildi. Bilgilendirme
sonrasında çocuklara numaralı gözlükleri ve çocuklara özel olarak üretilen

güneş gözlükleri takdim edildi. 1 çocuğa
lens takıldı. Çocukların 6 ayda bir kontrolleri yapılacak.

Çekmeköy2023
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Cem Öğretir

RÖPORTAJ

Güler yüzü,
sevecen tavırları
ve “haberin
doğru adresi”
sloganıyla her
akşam evimizin
vazgeçilmez
misafiri…
26 - Çekmeköy2023

RÖPORTAJ

Show Tv’de Mehmet Ali Birand’la medya sektörüne giren, ardından Star Tv, CNN Türk ve
Habertürk kanallarından sonra ATV Ana Haberde zirve yapan, ciddi ve tok sesiyle haberi herkesin beynine adeta kazıyan Cem Öğretir ile
birlikteyiz. Cem Öğretir’i daha yakından tanımaya ne dersiniz?
Medya sektörüne ne zaman ve nasıl girdiniz?
Medya sektörüne girişim bir nevi lise yıllarında oldu diyebilirim. Çünkü okulun hemen hemen bütün konuşmalarını,
sunuculuğunu yapan ve bundan keyif alan biriydim. Profesyonel
olarak bakıldığında ise 1990 yılında Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon bölümüne girişimle medya sektörüne atıldığımı
söyleyebilirim. Bu sektördeki ilk deneyimim Beyazıt Öztürk’le
yaptığımız kaçak radyo yayınıydı. Radyo kanunu henüz çıkmadığı zamanlar polis takibinden kaçabilmek için sürekli yer
değiştirerek yayın yapardık. (Gülüyor) Bir gün boş bir binada,
bir gün samanlıkta, bir gün arkadaşlarımızın evlerinin çatılarında yayınlar yaptık. Ve nihayet “radyomu özgür bırak” sloganıyla
Ankara’ya yürüdük sonra radyo kanununun çıkmasıyla birlikte
özel radyo yayıncılığına başladık. 4 radyo deneyimi yaşadım ve
hepsinin hem kuruluşunda hem de yönetiminde yer aldım. Bu
süreçte eğitimime devam ediyordum ve TRT’de sadece gençlerin hazırladığı haberlerin sunulduğu “Genç Haber” adlı programda staj yapmaya başladım. Staja başlarken işin başındaki Kadriye Kansu’ya haber spikeri olmak istediğimi söyledim, aldığım
yanıt ise şuydu; “Önce sokak. Haber spikerliği daha iyi yapabileceğin bir iş fakat sokağı öğrenirsen spikerlikte çok daha kalıcı
olursun.” Bu vesileyle hem muhabirlik yapmaya hem ekran önü
çalışmaya başladım. Mezun olduktan sonra İstanbul’a geldim
ve iş aramaya başladım. İlk işim Mehmet Ali Birand’ın sunduğu
“32. Gün programı” oldu. Tek kanallı dönemin en önemli ve
fenomen programı olması sebebiyle 32. Gün benim için çok
önemli ve büyük bir şanstı. Medya sektörüne girişim ve bugünlerimin başlangıç süreci bu şekilde gelişti.

Spiker kimliğinin dışında Cem Öğretir nasıl biri?
Gündelik yaşamında neler yapar, nelerden keyif alır?
Hayatın her anından keyif almaya çalışan, neşeli ve sempatik biriyim. Ekran önünde yaptığım iş, ses tonum ve sunduğum haberlerin içeriği dolayısıyla daha ciddi bir havada
göründüğümü biliyorum. Hatta ses tonum gülüşümün önüne
geçebiliyor. TV’de birçok etkenin sempatikliğimin önüne
geçmesine ekran arkasında engel olabiliyorum. Yaptığım her
işten keyif alıyorum; çalışırken de kızımla oyun oynarken de
evimde yemek yerken de keyif duyabiliyorum. Çünkü çok iyi
biliyorum ki; temelde hepimiz aynıyız. Kimi gümüş tasta çorba
içer kimi altın, ama herkes bir tas çorba ile doyar. Sadece maddi durumdan kaynaklanan farklılıklarımız var. Dolayısıyla da
hepimiz aynıyız; aynı şeylere ağlıyoruz veya gülüyoruz. Onun
için paylaşmayı seviyorum; insanı insan gibi sevmeye, insana
insan gibi yaklaşmaya çalışıyorum. Hayatımdaki tüm amacım
bu. Cem Öğretir, paylaşmayı seven, sohbeti seven, sürekli insanlarla birlikte olmaya çalışan bir insandır.
Çekmeköy2023
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Haber sunarken taraf
tutar mısınız, seyirciyi
haber hakkında yönlendirdiğiniz olur mu?
Bu sorunuzun cevabı
kısmen evet. Amacım
kendi fikrimi empoze
etmeye
çalışmak
değil, çalıştığım kurumun çizgisini ve
kendi hassasiyetimi ortak bir platformda eritmek ve
bunu yansıtmaktır.
Ama haber sunarken seyirciyi yönlendirmem, görev
tanımımda böyle
bir kavrama yer
yok. Haber hakkında bir fikir ortaya
sunarım,
takdir
seyircinindir. Eskiden haberciliğin
tarafsızlık
ve
doğruluk üzerine
kurulu olduğu
düşündürülmeye
çalışılırdı. Tüm
dünyada
habercilikte
tarafsızlık kavramları hala
tartışmalıdır. Çünkü insan
sübjektif bir varlıktır ve
haber yapan insan da sübjektifliğini ses tonu, mimik veya
kullandığı kelimelerle ister
istemez habere yansıtmaktadır.
Dolayısıyla bir fikriniz varsa o
fikri söz ile veya vücut dili ile
söylüyorsunuz. Fakat bu durumda bir kasıt varsa, niyet farklıysa,
“orada bir dur” demek gerekir, diye
düşünüyorum.

Duygu yoğunluğunun zirveye
ulaştığı haberler karşısında
tavrınız nasıl olur?

Küçük bir kızım olduğu için çocuk
haberleri benim için ayrı önem
taşır. Çocuklara uygulanan herhangi bir
şiddet veya kötü durum haber sunarken

beni çok etkilemektedir. Duygularımın en son
noktasına ulaştığı ve ekranlarda “artık yeter”
diye haykırdığım haber, 30 şehit verdiğimiz
terör haberiydi. O gün gerçekten benim için
zirveydi ve meslek hayatımın en zor anlarından
biriydi. Kelimelerin bile anlatamadığı bir acıyı
nasıl anlatabilirim diye düşündüğüm, “artık
yeter, canımız çok yanıyor” diye haykırdığım
bir gündü. İnşallah ülke olarak böyle bir günü
tekrar yaşamayız.

Uzun zamandır sevilen bir ekran
yüzü olarak ATV ekranlarındasınız,
başarınızı neye borçlusunuz?

Sırrı, sanırım bulunduğum konumu başarı
olarak görmemem. Ben sadece işimi yapıyorum,
başarılı olayım, insanlar beni sevsin veya dikkat çekici bir adam olayım diye yapmıyorum.
Başarı için değil gerçekten içimden geldiği için
işimi yapıyorum. Dolayısıyla; başarı, yüksek
hedefler bunların peşinden koşmuyorum, sadece işimi yapmak istiyorum o kadar.

Yayına çıkmadan önce
yaptığınız, bir şey var mı?

mutlaka

Hiçbir şey yapmıyorum, sadece çalışıyorum.
(Gülüyor) Çalışmak aslında benim totemim,
“Allah’ım beni mahcup etme” diye dua ediyorum ve çalışmaya başlıyorum.

İzleyicilerin erkeklerden haber almayı
daha inandırıcı ve güvenli bulduğu
kanısı var. Kadına göre bir iş değilmiş
gibi haber sunmak, siz bu konuda ne
düşünüyorsunuz?
Kadınların güvenilmez olduğu kanısı sadece
bir algıdan ibaret. Zannediyorum ataerkil bir
toplumdan gelmemiz sebebiyle böyle bir algı
mevcut. Erkek sesi daha güvenilir bulunuyor,
kadın sesi de tok olursa güvenilir bulunuyor.
Ben karşıyım bu meseleye, kadınlar bir yere gelebilmek için erkeklerden daha çok emek sarf
ediyorlar. Eskiden habercilikte bir erkek egemenliği durumu vardı fakat günümüzde bu durumun biraz daha kırıldığını görüyoruz. Kadınlarımızın çok fazla çaba sarf ettiğini görüyorum
fakat, ekranda güzelliğinize ve haberden
başka şeylere önem veriliyorsanız bu seyirci
tarafından hissediliyor. Bu durum erkek için de
kadın için de geçerlidir. Spikerlikte önemli olan
kadın veya erkek olmak değildir. Önemli olan
Türkçeyi düzgün kullanmak, samimi olmak ve
işini hakkıyla yapmaktır.

RÖPORTAJ

yaya bakışınız, habere bakışınız, algılarınız ve hatta sokakta yürüyüşünüz
bile değişiyor. Röportaj öncesi yolda
yürürken ışıklarda zannediyorum Koreli bir aile vardı ve ailenin 2-3 yaşlarında
bir çocuğu vardı. O çocuğa bakmaktan
kendimi alamadım. Babalık duygusu
yaşadığınız evreni değiştiriyor. O evrende duygu ve sevgi daha yoğun, hayata
bakışınız çok daha insancıl.

Medya sektörü dışında çalışmak zorunda kalsaydınız hangi
mesleği seçerdiniz?

Eşiniz Seda Öğretir ile meslektaşsınız. Aynı meslek grubundan
olmanın avantajını ve dezavantajını yaşıyor musunuz?

Evliliğimizin ilk dönemlerinde gündemimiz farklı olduğu için bilgi paylaşımı ve farklılıkların ortaya konması
durumu söz konusuydu. Şimdilerde
artık habercilik hakkında nerdeyse hiç
konuşmuyoruz çünkü evimizde bir
bıdık var. (Gülüyor) Kızımız bütün gündemimizi meşgul ediyor. onunla ilgili
meseleler daha ön plana çıkıyor. Tabii
ülke gündeminde yer alan önemli olaylar karşısında haberci olarak değil, aile
bireyleri olarak konuşup birbirimizin
fikrini alıyoruz.

Tiyatro sanatçısı olmayı ve sahnede olmayı
çok isterdim. Sahnede insanlarla direkt bir
ilişki kurabiliyorsunuz. Haber spikerliğinde
insanlarla kurduğunuz iletişimi ertesi gün
reytinglerden öğrenebiliyorsunuz. Ama tiyatro sanatçıları oyun anında seyirciyle
iç içe olması sebebiyle anında iletişim
kurabilmektedir. Bu sebeple tiyatro
oyunculuğu ve sahne meslek seçimimde
ilk sırada yer alırdı.

kurduğu müzik grubuna dahil oldum
fakat başaramadım ve beni gruptan attılar.
(Gülüyor) Sonrasında gitar çalma isteğimin
üstüne gittim ve kendi kendime gitar çalmayı öğrendim. Spiker arkadaşlarımızla birlikte “Son Haber” adlı bir müzik
grubu kurduk, 2 yıl sahnelere çıktık.
Şu anda gitar dersleri alıyorum ve biraz
daha ilerletmek istiyorum.

Mesleğe yeni atılan ve atılmayı
düşünenlere neler önerirsiniz?

İletişim okullarından mezun olan, bu işin
eğitimini alan çok insan var fakat paylaşacağımız pasta çok küçük ve rekabet
çok kuvvetli. Öncelikle bu işin çok zor
olduğunu bilmeleri gerekiyor. Ama zor
olmasına rağmen o kadar keyifli bir iş ki,
gerçekten kapasitesi olduğuna inananlar,
isteklerinde ısrarcı olabilirler. Bu konuda
kendilerine dürüst davransınlar.

Gitar çalıp şarkı söylüyorsunuz.
Müzikteki yeteneğinizi ne zaman
ve nasıl keşfettiniz?
7-8
yaşlarındayken
babaannemin
yatağının altında amcamın gitarını
buldum ve orada merak sardım. Yıllarca ders almadan gitar çalmaya çalıştım.
Üniversite yıllarında arkadaşlarımın

Aynaya bakıp öz eleştiri yapar
mısınız, hangi konularda kendinizi eleştirirsiniz?

Çok aceleciyim. Ekranda zaman zaman aceleci davrandığımda söylemem gereken fikri
daha net söyleyebilecekken, söyleyemiyorum. Daha yavaş ve sakin bir şekilde
bu işi yapsam çok daha iyi bir şekilde işimi yapabileceğimi biliyorum. İşimde iyi
olduğum kabul ediliyor ama her zaman
daha iyisi, biraz daha iyisi ve biraz daha
iyisi olabilir.

Sizce Babalık-Annelik duygusunu
tadan insan gerçekten değişiyor
mu?

Evet, hem de öyle bir değişiyor ki adeta
bambaşka bir insan oluyorsunuz. DünÇekmeköy2023
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YAZI DİZİSİ

MODERN ÇEKMEKÖY'ÜN
TARiHi-13
ÇEKMEKÖY’DE ZİRAAT VE HAYVANCILIK
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O

smanlı’da nüfusun büyük
bölümü kırsal kesimde yani
köylerde yaşıyordu. Osmanlı ekonomisinin temeli
de tarıma dayanıyordu. Osmanlı’da tarımla uğraşan
kesimler, tımar beyleri, tapu sistemine
göre tam, yarım veya daha az yer tasarruf
eden çiftçi aileleri, mukataa ya da kesim
denilen işletme biçimiyle yer işleyenler,
mülk sahipleri, müsellemler (vergiden
affedilmiş acemi askerler) ve muaflar
olarak gruplandırılabilir. Osmanlı hukuku,
temelde İslam’a dayandığı için taşınır ve
taşınmaz mallar üzerinde herkesin özel
mülk sahibi olmasını kabul ediyordu.
Bununla beraber taşınır bütün mallar
ile ev, dükkân, bağ ve bahçeler, Osmanlı öncesinde Anadolu’da mevcut Türk
beylerinden ve diğer eski Müslüman
devletlerden devralınmış mülk topraklar
dışındaki bütün taşınmazların, özellikle
de tarım arazilerinin çıplak mülkiyeti
devlete ait sayılmış ve çiftlik denen birimlere ayrılarak köylü ailelere dağıtılmıştı.
Köylülerin asıl önemli kesimini “çifthane
sistemi” olarak adlandırılan bir üretim
biçimiyle, devletin kendilerine tahsis ettiği
raiyyet çiftliklerini işleten köylü aileleri
oluşturuyordu. Belli bir tapu rejimine
göre, köylü aile birliklerine tahsis edilen

bu çiftlikler, satılamaz, hibe edilemez ve
vakfedilemezdi. Fakat babadan oğula
bir işletme olarak geçerdi. Köylü öküz,
saban ve tohum gibi kendi imkânlarıyla
toprağı işlerdi. Kanunların belirlediği
yükümlülükler dışında kimse köylülere
istenmeyen bir işi yaptıramazdı. Bu
açıdan köylü bağımsız ve hürdü. Arazinin
parçalanmaması için ölen kişinin oğulları babalarının tasarrufundaki toprağı
ortaklaşa işleyip vergilerini de ortak veriyorlardı. Erkek çocuk kalmamışsa, kızı,
kardeşi ya da diğer yakınları toprağı işlemede öncelik hakkına sahipti. Sıra sonra
ortak tasarrufta bulunan diğer şahıslara,
en son da köydeki topraksız köylülere
gelirdi. Osmanlı köylerinde, tapulu arazi
dışında ayrıca mukataa veya kesim denilen bir usulle devletten yer kiralayan
ve işleten bir grup daha vardı. Bunlar,
bir sözleşme ile belirli bir araziyi ya da
bir maden ocağının işletmesini önceden
belirlenen yıllık bir ücret karşılığında kiralamakta ve istediği şekilde ekip
biçmekteydi. Kiralanan bir vakıf arazisi ise kiracılar bu arazi üzerinde kendi
özel mülkü olmak kaydıyla binalar inşa
edebilmekteydi. Fakat bu tür mukataalı
yerler zamanla köylünün tam olarak yerleştiği tapulu arazi haline gelmişti. Köyde
yaşayan ve esas işi çiftçilik olan bu halk,

ulaşım imkânlarının yetersiz olduğu ve
belli merkezler dışında şehirleşmenin
pek görülmediği XV-XVII. yüzyıllarda
hayatlarını sürdürebilmeleri için çiftçilik dışında birtakım ek işlerle de meşgul
oluyorlardı. Devletin kurduğu bu sistem,
diğer kurumlarda da olduğu gibi, XVI.
Yüzyılın sonlarından itibaren bozulmaya
başlamıştır. Özellikle nüfus artışı, Celali
isyanları, köylülerin köylerini terk etmeleri ve tımar sisteminin bozulması
gibi nedenlerden dolayı zirai faaliyetler
sekteye uğradı. Bunların neticesinde de
hazine gelirlerinde azalma olmuştu. Hem
devlet hem de halkın bu durumdan zarar
görmesi üzerine yozlaşan sistem üzerinde
bazı değişiklikler yapılmış, mukataalar
yöre eşrafından ziyade yörenin vali
veya sancakbeyine iltizama verilmeye
başlamıştı. Böylece mukataalar hazinenin kontrolüne geçirilerek denetim
altına alınmak istenmişti. Merkezi devlet
XIX. yüzyılın ilk yarısında iltizamın tek
dağıtıcısı durumuna gelmiş, taşra ayanı
rantı kontrol altında tutmaya başlamıştı.
Aşırı ve dengesiz vergi yükü sebebiyle
muhassıllık sistemi kaldırılarak vergilerin
doğrudan hazineye aktarılması yolunda adımlar atıldı. Bu maksatla yapılan
sayımlarda bir tarım ülkesi olan Osmanlı
Devleti’nde Tanzimat’ın uygulanacağı
Çekmeköy2023
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bölgelerde yapılan sayımlarda, defterlere ilk kaydı yapılanlar gayrimenkul
topraklar olmuştu. Bizim incelediğimiz
bugünkü Çekmeköy ilçesini oluşturan
Osmanlı köylerindeki arazi bilgileri dönüm
olarak yazılmıştı. Köylerde hane reislerinin
sahip olduğu topraklar incelendiğinde
çiftlikler haricinde de geniş arazilere sahip olunduğu görülür. Bu, Osmanlı Devleti’nin iktisadi prensiplerinden biri olan
gelenekçilik anlayışına bağlanabilir. Gelenekçilik, “sosyal ve iktisadi ilişkilerde
yavaş yavaş oluşan dengeleri, eğilimleri
mümkün olduğu ölçüde muhafaza etme,
değişme eğilimlerini engelleme ve herhangi bir değişim meydana geldiği takdirde, tekrar eski dengeye dönmek üzere
değişmeyi ortadan kaldırma iradesinin
hakim olması” olarak tanımlanabilir.
Burada amaç üretim ve tüketim hususunda dengenin oluşturulmasıydı. Dengenin bozulması durumunda bunalıma
düşme tehlikesi her zaman mevcuttu.
Bunun yanında esas korkulan durum
ise kıtlığın olmasıydı. Onun içindir ki,
tüketimi artıracak nitelikteki değişme
eğilimleri sürekli olarak kontrol altında
tutulmuştu. Böylelikle kıtlık gibi olumsuz durumların yaşanması önlenmek
istenmişti. Bu prensipten hareketle, üretim yapanlar öncelikle kendi ailesinin
ihtiyaçlarını karşılar, daha sonra üretim
fazlasını satarak elde ettikleri gelir ile
diğer ihtiyaçlarını temin ederlerdi. Hane
reisleri daha fazla kâr etmeye çalışmazlardı.
Çünkü malın talep edilenden fazla olması ürün fiyatının düşmesine neden olabilirdi. Bazı hane sahiplerinin mutasarrıf
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oldukları araziler ise küçüktü. Toprakların miras yoluyla bölüşülmesi bunun
en önemli sebepleri arasında gösterilir.
Böyle durumlarda hane reisleri geçim
sıkıntısına düşer ve ek iş yapmak zorunda kalırlardı. Bu da bölgede farklı
iş sahalarının ortaya çıkmasını sağlar
ve ekonomik alanda da bir canlılık kazandırırdı. İncelediğimiz dönemde
hane reisleri ziraat dışında farklı işlerle
uğraşsalar da büyük çoğunluğunun az
da olsa tarla veya başka arazileri vardı.
Buradan da hane reislerinin ticari olmasa
da kendi haneleri için temel besinleri bu
tarlalardan sağladığı anlaşılır.

1840’TA
ÇEKMEKÖY’ÜN
6
KÖYÜNDE 22.790 DÖNÜM ARAZİ
VARDI

1840 yılı temettüat defterlerine göre
Alemdağ Ermeni Köyü, Çekmeköy, Hüseyinli, Ömerli, Sırapınar ve Sultançiftliği köylerinde toplam 22.790 dönüm
arazi vardı. Bu arazilerin 2.085 dönümü
ziraat yapılan arazi, 6.171 dönümü tarla,
13.028 dönümü koru, 1.098 dönümü
fundalık/çalılık, 118 dönümü çayır, 27
dönümü bağ/bahçe, 197 dönümü mera,
8 dönümü ise boş ve 52 dönümü de harman yeri olarak kullanılıyordu. Köyleri
arazi kullanım şekli bakımından şu şekilde inceleyebiliriz:

ALEMDAĞ ERMENİ KÖYÜ

Alemdağ Ermeni Köyü’nde 444 dönümmezru (ekili), 400 dönüm tarla, 1 dönüm
çayırve 2 dönüm bağ/bahçe vardı. Bu
köyde fundalık/çalılık, mera, harman

yeri ve boş arazi kaydı bulunmuyordu.
Köyün sahip olduğu toplam arazi ise
10.847 dönümdü. Bu rakam neredeyse
diğer beş köyün sahip olduğu toplam arazi miktarına eşitti. Ancak arazilerin büyük
çoğunluğu köyde ikameteden hane sahiplerine ait değildi. 10.847 dönümün
10.300 dönümü köyde bulunan iki çiftliğe, 400 dönümü de Üsküdar’da bulunan bir vakfa aitti. Fakat vakfa ait olan
arazinin köy ahalisi idaresindeydi. İki
çiftliğe ait arazi miktarı çıkarıldıktan
sonra, vakfa ait olup köylü idaresinde
olan 400 dönümlük arazi ile birlikte
Alemdağ Ermeni Köyü’nde köy ahalisine
ait toplam 587 dönüm arazi vardı. Bunun
da 44 dönümü mezru, 400 dönümü tarla, 1 dönümü çayır ve 2 dönümü de
bahçe idi. Buna göre ortalama hane
başına düşen arazi miktarıda yaklaşık 29
dönümdü.

ÇEKMEKÖYÜ’NDEKİ ARAZİLERİN
ÇOĞU AHMED GÜMÜŞ EFENDİ İLE
BALTACI ÇİFTLİĞİ’NİNDİ

Çekmeköy’deki toplam arazi miktarı
3.892 dönümdü. Bunun 462 dönümü
mezru (ekili), 2.205 dönümü tarla, 723
dönümükoru, 298 dönümü fundalık/
çalılık, 5 dönümübağ/bahçe, 2 dönümü
çayır ve 197dönümü de harman yeri
olarak kaydedilmişti. Çekmeköy’de de
arazinin büyük bölümü köyde bulunan
iki çiftliğe aitti. 462 dönümlük mezru (ekili) tarlanın 170 dönümü Ahmed
Gümüş Efendi Çiftliği’ne, 2.205 dönümlük tarlanın 850 dönümü Ahmed Gümüş
Efendi Çiftliği’ne, 600 dönümü de Bal-
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tacı Çiftliği’ne, 723 dönümlük korunun
500 dönümü Baltacı Çiftliği’ne aitti.
Bu nedenle köy halkının toprak miktarı ile ilgili değerlendirme yaparken
çiftliklerin sahip oldukları arazi dikkate alınmayacaktır. Buna göre; 292
dönüm mezru (ekili), 755 dönüm nadasa bırakılan tarla, 223 dönüm koru, 298
dönüm fundalık/çalılık, 2 dönüm çayır,
5 dönüm bağ/bahçe ve 197 dönüm mera
olmak üzere toplam 1.772 dönüm arazi
köy ahalisinin tasarrufunda bulunmaktaydı. Hane başına düşen toplam arazi
miktarı da yaklaşık 80 dönüm civarında
idi. Yine hane başına 13 dönüm mezru
(ekili), 34 dönüm nadasa bırakılmış tarla, 10 dönüm koru, 14 dönüm fundalık/
çalılık ve 9 dönüm de mera düşüyordu. Çayır ve bağ/bahçe sahibi olanların
sayısı da oldukça azdı.

HÜSEYİNLİ’DE
1840’DA
672
DÖNÜM ARAZİ NADASA BIRAKILMIŞTI

Hüseyinli Köyü ahalisinin sahip olduğutoplam arazi miktarı 1.830 dönümdü.
Bunun 314 dönümü mezru (ekili), 672
dönümü nadasta olan tarla, 824 dönümü
koru, 3 dönümü bağ/bahçe, 15 dönümü
harman yeri ve 2 dönümü de hâli yani
boş olarak kaydedilmişti. Buna göre
hane başına düşen toplam arazi mik-

tarı 73 dönümdü. Yine hane başına 14
dönüm mezru (ekili), 28 dönüm nadasa
bırakılmış tarla, 34 dönüm koru ve 0.6
dönüm de harman yeri düşmekteydi.
Köyde fundalık/çalılık, çayır ve mera
kaydı bulunmazken bağ/bahçe sahibi
hane reisinin sayısı da oldukça azdı.

EN FAZLA HANE VE NÜFUS YİNE
ÖMERLİ’DE...

Köyler içerisinde en fazla hane sayısı
ve nüfusa sahip Ömerli Köyü ahalisinin
tasarrufunda olan toplam arazi miktarı
4.587 dönümdü. Bunun 567 dönümünü
mezru (ekili), 2.032 dönümünü nadasta olan tarla, 1.135 dönümünü koru,
800 dönümünü fundalık/çalılık, 15
dönümünü bağ/bahçe, 35 dönümünü
harman yeri oluşturmaktaydı. 3 dönüm
de hâli (boş) gözükürken, köyde çayır
ve mera kaydı yoktu. Buna göre hanebaşına düşen arazi miktarı yaklaşık 73
dönümdü. Aynı şekilde hane başına 9
dönüm mezru (ekili), 32 dönüm nadasta
olan tarla,18 dönüm koru, 12.7 dönüm
fundalık/çalılık, 0.2 dönüm bağ/bahçe ve
yarım dönümde harman yeri düşmekteydi.

SIRAPINAR’DA HANE BAŞINA 58
DÖNÜM ARAZİ DÜŞÜYORDU
23 haneli Sırapınar Köyü’nün arazi miktarı 1.340 dönümdü. Bunun 298 dönümü

ekili, 692 dönümü nadasa bırakılan tarla,
346 dönümü koru, 2 dönümü bağ/bahçe
ve 2 dönümü de harman yeri idi. Hane
başına düşen toplam arazi miktarı ise
yaklaşık 58 dönümdü. Yine hane başına
13 dönüm mezru (ekili), 31 dönüm nadasa bırakılmıştarla ve 15,4 dönüm koru
düşmekteydi. Köyde bağ/bahçe ve harman yeri toplam 4 dönüm iken fundalık/
çalılık, çayır, merave hâli (boş) arazi
kaydı bulunmuyordu.

SULTANÇİFTLİĞİ’NDE
ARAZİSİ YOKTU

KİMSENİN

Sultançiftliği Köyü ise diğer köylerden
farklıydı. Köy Üsküdar’daki Atik Valide Sultan Vakfı’ndan olup, deftere
kaydedilen toplam arazi miktarı 288
dönümdü. Bunun 170 dönümü nadasa
bırakılan tarla, 121 dönümü çayır ve 3
dönümü de hâli olarak kaydedilmişti. 170
dönümlük tarla Üsküdar Ayazma Mahallesi’nde ikamet eden Emin Efendi’nin
köy bitişiğinde bulunan iki çiftliğine,
121 dönümlük çayırın da 100 dönümü
Atik Valide Sultan’ın Üsküdar’daki
Camii Şerifi Vakfı’na, 6 dönümü de
Üsküdar Toptaşı’nda mütevelli Hacı Hüseyin Ağa’nın karısına aitti. Dolayısıyla köydeki hane sahiplerinin hiçbirinin
tasarrufunda arazi bulunmuyordu. Köy
halkının büyük çoğunluğunun geçim
Çekmeköy2023
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kaynağı da hatab (odun) arabacılığı idi.
177 Sultançiftliği Köyü ahalisi haricinde
diğer köylerde de hiç arazisi olmayan
hane reisleri vardı.

1844’TE ÇEKMEKÖY ARAZİLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
ÇEKME KÖYÜ’NÜN ARAZİ ZENGİNİ
PİRETOĞLU AHMED İDİ

1844 yılında Çekme Köyü’nde iki
çiftlik arazisi ile birlikte toplam 6.337
dönüm arazi bulunuyordu. Çiftlik arazileri çıkarıldığında bu rakam 2.187
dönüme düşüyordu. Burada iki çiftliğe
ait arazi, köy halkının tasarrufunda bulunan toplam araziden daha fazlaydı. Bu
yüzden değerlendirme yapılırken çiftlik
arazileri hariç tutulacaktır. Hane reisleri
34 - Çekmeköy2023

içinde en fazla toprağa
sahip olan kişi 5 numaralı hanede ikamet
eden olan Piretoğlu
Mustafa oğlu Ahmed
olup 250 dönüm arazisi vardı. Bu şahısaynı
zamanda süpürgecilik
işi ile de uğraşıyordu.
En az araziye sahip
olan ise 3numaralı
hanede ikamet eden
İnce Mehmed oğlu
Mehmed b. Mustafa idi. İnce Mehmed
oğlu 1 dönüm araziye sahipti ve Asakir-i
Hassa’dan
ayrılmış
olarak
kaydedilmişti.
Süpürgecilikle
uğraşıyordu. Köyde
1-25 dönüm arasında
toprağa sahip 4; 2650 dönüm arasında
toprağa sahip 4; 51100 dönüm arasında
toprağa sahip 10 ve
10 dönüm üzerinde
toprağa sahip 8 hane
reisi mevcuttu. Hane
başına düşen toprak
miktarı da ortalama 91
dönümdü. Bunun 36,5
dönümünü
çalılık,
fundalık ve korular,
18 dönümünü mezru
tarlalar, 31 dönümünü
gayri mezru tarlalar,
geri kalanını da kiradaolan tarlalar ile
mera, çayır ve ziraata elverişli olmayan
araziler oluşturuyordu. Başka bir ifade
ile her bir hane yılda ortalama 20 dönüm
kadar araziyi ziraat içinkullanıyordu.

KOÇULLU’DA HANE BAŞINA 52
DÖNÜM ARAZİ DÜŞÜYORDU

1844 yılı verilerine göre 27 haneli 188
Koçullu Köyü’nde toplam 1.406 dönüm
arazi vardı. Bunun 253 dönümünü ekili tarlalar, 390 dönümünü ekili olmayan
tarlalar, 687 dönümünü fundalık, çalılık
ve koru tabir edilen alanlar, 20 dönümünü
kiraya verilen tarlalar ve 56 dönümünü
de hâli yani boş tarlalar oluşturuyordu.
Ortalama hane başına 52 dönüm arazi

düşüyordu. Köyde üç hane reisinin tasarrufunda herhangi bir arazi kaydı mevcut
değildi. Arazisi olmayanların ikisi Kıpti-i Müslim olup demircilik yapıyorlardı.
Diğeri de 16 numaralı hanede ikamet
eden ve mesleği hizmetkârlık olarak
belirtilen Süleyman’dı.Bununla beraber en az araziye 20 numaralı hanede
ikamet eden ve demircilikle uğraşan
Kıpti-i Müslim Emin b. Süleyman sahipken, en çok arazi de mesleği ziraat erbabı
olarak kaydedilen, 1 numaralı hane reisi
Avcıbaşı oğlu Süleyman b. Ali’nin tasarrufundaydı. Mezru (ekili) tarla bilgisine
bakıldığında biraz daha farklı bir durum ortaya çıkmaktadır. Çünkü köy
nüfusunun yarıdan fazlasının yani 16
hane reisinin hiç ekili tarlası yoktu.
Geri kalanlardan dört hane reisininde
yok denecek kadar az yani 2, 5, 8 ve 9
dönüm ekili tarlası vardı. Diğer 7 hane
reisininde sahip oldukları mezru tarlalar 18-59 dönüm arasında değişiyordu.
Gayri mezru yani nadasa bırakılan tarla
kayıtlarında da benzer bir durum vardı.
Köy halkının üçte birine ait hiç gayri
mezru tarla kaydı yoktu. Geri kalan hane
sahipleri de 7-72 dönüm arasında değişen
toprak miktarına sahiptiler. En fazla gayri
mezru tarlaya sahip olan hane reisi yine
1 numaralı hanede mukim Avcıbaşı oğlu
Süleyman b. Ali’ydi. En az gayri mezru
tarlaya sahip kişi ise 7 numaralı hanede
oturan Mehmed Nuri’ydi. Çalılık, fundalık ve koru olarak tabir edilen arazi
türünde ise mezru ve gayri mezru kayıtlarının tersine bir durum vardı. Köyde üç
hane haricindeki diğer hane reislerinin
hepsinin 6-52 dönüm arasında mutasarrıf olduğu çalılık, fundalık ve koru arazisi bulunmaktaydı. Bunların dışında ikisi
askerde olan, biri başka bir yerde ikamet
eden ve biri de kadına ait olmak üzere 4
kişi adına kayıtlı toplam 56 dönüm hâli
yani boş tarla kaydı bulunmaktadır. Askerde olanlar Seyyid b.Yakub ile Balcıoğlu Mehmed b. Mehmed isimli kişilerdir.
Başka bir yerde mukim olarak gözüken
de 13 yaşında olan ve Mısır Çarşısı’nda
olduğu belirtilen Hüseyin b.Hüseyin ve
kadın da Topal Ömer oğlu merhum Hüseyin’in karısı Hanife Hanım’dı.
İstanbul’un Yaşam Pınarı Çekmeköy
Kitabından alınmıştır.

HABERLER

BİLİM ADAMŞELCEAKRI
BU MERKEZDE YETİ

bir merkez olarak daha önce
Geleceğin bilim adamlarının yetişmesine katkı sunacak
ve Test Çözüm Merkezi
hayata geçirilen Çekemköy Belediyesi Yenilik Akademisi
(TEÇÖM) 2015-2016 öğretim yılı açılışı yapıldı

G

ençlerin
teknolojik projeler tasarladığı
Çekmeköy
Belediyesi Yenilik
Akademisi ile test
çözüp zamanlarını
değerlendirdikleri Test Çözüm Merkezi’nin (TEÇÖM) 2015- 2016 eğitim
yılı açılışı yapıldı. Hamidiye Eğitim
Merkezi’nde yapılan açılış programına
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, Çekmeköy Kaymakamı Cemal
Hüsnü Kansız, AK Parti Çekmeköy
İlçe Başkanı Salih Kırıcı, İlçe Milli

Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş, başkan
yardımcıları ve çok sayıda öğrenci
katıldı. Çekmeköylü gençlerin yoğun ilgi
gösterdiği merkez, bilim adına birçok
projenin şekillenmesine öncülük ederken bir yandan da test çözüm merkezi
olarak hizmet veriyor.

BAŞKAN POYRAZ’DAN GENÇLERE
EĞİTİM DESTEĞİ SÖZÜ

Gençlerin eğitim anlamında her zaman
desteklenmesinin gerekli olduğunu
belirten Başkan Ahmet Poyraz, “İstediğiniz her imkanı gençlerimize inşallah bizler vereceğiz.
Elimizden gelen tüm
imkanları gençlerimiz
için seferber edeceğiz.
Bu konuda emin olun.
Bizim bütün hedefimiz,
çalışmamız gençlerimiz
içindir. Gençlerimiz buraya yoğun ilgi gösterdi bu belki seneye
daha da çoğalacak. Bu
çalışmanın ne kadar
önemli bir çalışma

olduğunun altını çizmemiz lazım.
Gençlerimizin sorunları daha iyi çözebilmesi geleceğini daha iyi şekillendirmesi adına, bir çalışma var ve yine
projelerle kendinizi ispat etme adına
önemli bir proje var. Onun için her
iki çalışma da çok önemli” şeklinde
konuştu.

AKADEMİYE 900 ÖĞRENCİ BAŞVURU YAPTI

Her projenin maddi ve manevi desteğe
ihtiyaç duyduğunu belirten Yenilik
Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı
Oğuzhan Aydemir, “Biz projemize
destek bulabildik. Belediyemiz buna
destek sağladı ve akademiye bu sene
900 öğrenci başvuru yaptı. Ciddi bir
potansiyel elde etmiş olduk. Dünyada ilk kez belki de bir belediye bilim
olimpiyatları üstleniyor. Bilim olimpiyatları yapacağız 22, 23, 24 Nisan’da.
Başkanımız Ahmet Poyraz’a bize vermiş olduğunu destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
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Çekmeköy Belediyesi Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı
ilk maçında Sakarya Üniversitesi Kadın Basketbol Takımını
hükmen mağlup etti.

Ç

ekmeköy Spor Kompleksi’nde Sakarya Üniversitesi Kadın Basketbol
Takımı’yla karşılaşacak
olan Çekmeköy Belediyesi Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı
rakip oyuncular maça gelmeyince hükmen kazanmış oldu.
İstanbul’un ilk ve tek belediye kadın basketbol takımı olan Çekmeköy Belediyesi
Kadın Basketbol Takımı oyuncuları,
rakipleri sahaya gelmeyince taraftarlarına bir gösteri yaptı. Karşılaşmayı izlemek
için maçın oynanacağı sahaya gelen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
burada yaptığı konuşmada, bölgedeki
gençleri spora teşvik etmeyi hedeflediklerini belirterek söyle dedi: “Gerçekten
hem eğitimde, hem kültürde, hem sporda,
çok iyi bir noktaya gelmek için gayret ediyoruz. Bunun için de Çekmeköy’de şu an
bir kadın basketbol takımı kurduk. Ligde
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çok başarılı olacaklarına inanıyoruz.
Bunu tabii şunun için istedik,
bölgemizde yaşayan gençleri spora
motive etmek, hem de gençlerimizin
morallerini yükseltmek adına böyle bir
gayret içindeyiz. Tüm spor alanlarında
bundan sonra inşallah, başarılı olmak

için gayret edeceğiz. Tabii aynı zamanda
Çekmeköy’ü inşallah temsil edecek bu
kızlarımız” şeklinde konuştu.
Kadın basketbolcuların gösterisi ardından, Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz oyuncuları tebrik ederek
hatıra fotoğrafı çektirdi.
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adınlar Basketbol
Bölgesel Ligi A
Gurubu’nda mücadele eden Çekmeköy Belediyesi
Kadın Basketbol
Takımı, Edirne Oluşum Gençlik’i Çekmeköy Spor Kompleksi’nde ağırladı.
Çekmeköy Belediyesi Spor Kulubü
Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel, Çekmeköy AK
Parti İlçe Başkanı Salih Kırıcı, belediye meclis üyeleri ve Çekmeköylüler
de Üçüncü maçında kadın basketbol

Çekmeköy Belediyesi
Spor Kulübü Kadın Basketbol
Takımı rakip tanımıyor.
takımını desteklemek üzere tribündeki
yerlerini aldılar. Maçtan önce Başkan
Yardımcısı Şahmettin Yüksel, iki takıma başarılar dileyerek çiçek takdim
etti.

Rakiplerini dize getiriyor

Karşılaşmaya hızlı başlayan Çekmeköy Belediyesi Kadın Basketbol
Takımı, Gülcihan Kömür, Sima Özkasap ve Ece Yenibayrak’ın etkili performanslarıyla oyunda üstünlüğü eline
geçirerek, ilk periyodu 23-18 önde
tamamladı. İkinci bölümde de rakibine
geçit vermeyen ev
sahibi takım, Melek Yusufoğlu’nun
dış
atışlarından
bulduğu sayılarla devreye 8 sayı
farkla 41-33 önde
girdi.

taraf Edirne Oluşum Gençlik oldu.
Edirne ekibi, tecrübeli oyuncuları
Serap Yücesir ve Tuğba Kılıç’ın önderliğinde periyot bitimine 3 dakika
kala 48-49 öne geçti. Kalan 3 dakikada yaptığı sert savunma ve kaptığı
toplar ile etkili bir oyun sergileyen
Çekmeköy ekibi üçüncü çeyreği 5649 önde tamamladı. Son bölümde de
oyun kontrolünü elinde tutan Çekmeköy Belediyesi Kadın Basketbol
takımı karşılaşmayı 71-61 kazandı.

Net bir galibiyet
Üçüncü çeyreğe
etkili
başlayan
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BAŞARI HİKAYELERİ İLE
PARMAK ISIRTAN FİRMALARIMIZ
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gın
Çekmeköy’ün saysan’ın
b
firmalarından Maahibi
güler yüzlü s e
Mehmet Mersin’l n,
birlikteyiz. Mabsaası
sektör ve iş dünyifli
hakkındaki key ruz;
yo
sohbetimize başlı
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Sizi tanıyabilir miyiz, Mehmet
Mersin kimdir?

1960 İstanbul doğumluyum, aslen
Elazığlıyım. Lise eğitimimi Levent’te
tamamladım. 15 yıldır işim gereği Çekmeköy’de bulunuyorum. Yaklaşık 10 yıldır
İstanbul Derneği’nde yöneticilik yapmaktayım. İş yoğunluğundan kalan tüm vaktimi ailemle geçiriyorum, aile kavramının
önemini bilen bir insanım. Güler yüzlü
ve hayata pozitif bakan biriyim, ne kadar
pozitif olursam hayatın da bana o kadar
pozitif olacağına inanıyorum. Evliyim, iki
çocuk ve bir torunum var.

Mabsan firmasından bahseder
misiniz?
1988’de küçük bir atölye olarak kurulan
Mabsan, sürekli gelişip hizmet kalitesini
artırarak 1996 yılından itibarende Limited
Şirketi olarak hizmetlerine devam etmektedir. Geniş müşteri portföyü ve kaliteli ürün
yelpazesi ile sektörünün önde gelen firmalarından olan firmamız, güncel teknolojik
gelişmeleri üretim sürecinin her aşamasında kullanarak, yüksek kalite standartlarını
hedefe ulaşmasındaki büyük dayanak
olarak görmüştür. Hızla büyümeyi “Doğru
ve KALİTELİ” hizmet anlayışına borçlu
olan firmamız, ilkelerinden taviz vermeden, istikrarlı büyümesi ile de sektörünün
saygın firmaları arasındaki yerini gün geçtikçe sağlamlaştırmaktadır.

Çalışma arkadaşı seçimindeki
kriterleriniz neler, çalışanlarınızla iletişiminiz nasıl,
çalışma motivasyonu adına
faaliyetler yapıyor musunuz?
Firma bünyemizde şu anda yaklaşık 60

çalışma arkadaşımız bulunmaktadır.
Bütün iş arkadaşlarımızda aradığımız en
önemli kriter dürüstlüktür. Burası bir iş
yeri fakat çalışanlarımızın 24-26 senedir bizimle olan insanlar. Bu sebeple aynı
zamanda gerçek bir aileyi temsil ediyoruz.
Mabsan ailesine bir yenisi eklendiğinde o
kişinin aile üyelerimizle uyumu bizim
için çok önemlidir. Çalışanlarla iletişimim
patron-işçi kavramından çok uzak,
Mabsan bünyesindeki her eleman, benim
için aynı çatı altında çalışarak geçimimizi
sağladığımız bir dosttur. Dostluğumuzu
pekiştirmek, sorunu veya mutluluğu
paylaşmak adına her ay bir toplantı
gerçekleştirmekteyiz. Çalışanlarım ister
toplantıda ister birebir görüşmede bana
rahatlıkla ulaşabilmekte ve Mabsan’la
ilgili olsun-olmasın her derdini benimle
paylaşabilmektedir.

Mabsan’ın ileriye dönük hedefleri
nelerdir, kendinizi birkaç yıl sonra nerede hayal ediyorsunuz?

Hayal etmek başarmanın en kolay yoludur. Hayal edersiniz ve gerçekleşmesi
için var gücünüzle mücadele edersiniz.
Mabsan’ın hedefi sektörün en iyisi olmaktır. Çalışanlarımız ve müşterilerimizden
aldığımız güç ile gidebildiğimiz son noktaya kadar gitmeye çalışacağız. 6-7 yıl
sonrasını konuşmak gerekirse Mabsan
her zaman daha ileriye götürülecek fakat
ben hemen herkesin hayali olan güzel bir
emeklilik hayatı yaşamak istiyorum. İş
disiplinini ve iş hayatını bilen birbirinden güzel iki evlat yetiştirdim, onlar
kendilerini hazır hissettiklerinde sanırım
ben de emekli hayatıma başlayacağım.

Günümüzün doktorluk, avukatlık veya öğretmenlik gibi geçerli
mesleklerinin yerini, sizce 10 yıl
sonra hangi meslekler alacak?

Doktorluk, avukatlık ve öğretmenlik dünya
üzerinde insan var olduğu sürece var olacak mesleklerdir. Sağlık, eğitim ve hukuk
sektörüne
her
zaman
ihtiyaç
olacaktır. Bunların yanı sıra
hangi meslekler
geçerli
olacak
derseniz aklıma
ilk gelen elektronik-teknoloji
sektörüyle ilgili mesleklerdir.
Kağıt sektörünün
de bitmeyeceğini
düşünüyorum.

Bu sektörlerdeki meslekler günümüzde
geçerliliği kabul edilmiş zannediyorum
ilerisi için de daha çok büyüyecek olan
mesleklerdir.

Firma sahibi olmak mı zor bir
firmada çalışan olarak görev
almak mı?
Sorumluluğunu bilen her birey için firma
sahibi olmak da bir firmada çalışmak da
zordur. Sorumluluk, yani gerçek bir sahiplenme varsa işin içinde o zaman sırtınızdaki yük ağır olur ve hangi statüde olursanız
olun o yük hafiflemeyecektir.

Dünyanın herhangi bir yerinde
istediğiniz insanla sohbet etme imkanını bulduğunuzu düşünelim.
Bu kişi kim olurdu?
Gerçekten böyle bir imkanım olsaydı
görüşmek isteyeceğim tek kişi büyük
bir özlemle hatırladığım rahmetli babam
olurdu.

İş dünyasına ilk adımınızı
Mabsan yönetiminde mi attınız
yoksa farklı kademelerden mi
başladınız?

İş dünyasına 1980 yılında aynı sektörde
muhasebeci olarak başladım. 1986-1988
yılları arasında pazarlama yaptım.3 yıllık
muhasebecilik sonrası sektöre hakim
ve tecrübeli bir arkadaşımla Mabsan
firmasına ortak oldum. Ve şu anda tek
başıma aynı sektörde firma sahibi olarak
devam etmekteyim.

Henüz iş hayatının çetin şartlarıyla tanışmamış okuyucularımıza
neler söylemek istersiniz?

Bu işin %10’u çalışmak, %90’ı şanstır.
Hepimiz Yüce Allah’ın nasip ettiği kadarını
yaşıyoruz. Ama şunu söylemeliyim işini
seven ve hakkıyla çalışan herkes her işi
yapabilir. Zorluktan kaçmamak mücadele
etmek ve doğrudan ayrılmamak gerekir.
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Yaz döneminin ardından bir anda hareketlenen iş dünyası, yılsonuna yaklaşılmasıyla artan beklentiler,
hatırlanan hedefler ve psikolojimizle oynayan hava şartları derken, biraz desteğe ihtiyacımız var.
İçimizi titreten soğuk kış günlerinin iyiden iye kendini hissettirdiği şu günlerin üstüne bir de iş yoğunluğu, stres eklenince bedenimizi, benliğimizi ve zihnimizi toparlayamaz hale geldik.Peki, bu durumda
ne yapmalı? İşte size tüm bu sorunlardan bir çırpıda kurtulmanın reçetesi, tabiatın bağrından kopup
gelen“ilaç gibi” doğal öneriler...
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Yapılan araştırmalara göre daha hızlı ve verimli çalışmamıza yardım edecek, dahası unutkanlığa ve konsantrasyon zorluklarına dur
diyecek, üretkenliğimizi geliştirecek içeceklerin uzakta değil yanı başımızda olduğu belirlendi.

CEVİZ, FINDIK VE FISTIKLI MİLKSHAKE
Ceviz, fındık, fıstık gibi yiyecekler tüketildiğinde beynin bir
konuya daha fazla hakimiyet kurmasını ve odaklanmasını sağlıyor.
Kış ayı kapıda farkındayız ama dondurma yerine süzme yoğurtla
hazırlayacağınız ceviz, fındık ve fıstıklı bir milkshake bu konuda
oldukça yardımcı olacaktır.

ZENCEFİL ÇAYI
Zencefil çayı kanı sulandırdığı için, kanın vücutta daha hızlı
dolaşmasını sağlıyor. Bu sayede beynin beslendiği oksijen miktarı
artıyor. Ayrıca zencefil üretkenliği geliştirmenin yanı sıra düşünmeye verimlilik kazandırması olarak da bulunmaz bir besin kaynağı.
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LAHANA ÇORBASI
Lahana, tiroit bezlerinin aktivitesini etkilediği için daha stressiz
öğrenmeyi sağlıyor. Yani stres yatıştırıcı özelliği sayesinde
öğrenme eylemini destekliyor diyebiliriz.

PORTAKAL SUYU
Portakal, C vitamininden dolayı vücudu canlandırıyor, algılama
yeteneğini arttırıyor. Bu arada uzmanlar bu konuda taze sıkılmış
portakal suyuna muhakkak limon da eklenmesini öneriyor.

GİNKGO BİLOBA ÇAYI
Çin’in doğusunda yetişen ve en eski ağaç türlerinden biri olan
ginkgo ağacı yapraklarından yapılan ginkgobiloba çayı kan akışını
arttırarak beyne daha çok oksijen gitmesini sağlıyor. Beynin
glikozu kullanma yetisini arttırarak sinir uyarılarını hızlandırıyor
ve böylece kısa vadeli belleği geliştiriyor.

LİMONATA
Çalışmaya başlamadan, önemli bir sunum veya sınav öncesinde
içeceğiniz limonata, enerji veriyor ve portakalda olduğu gibi algıyı
güçlendiriyor; önceden edinilen bilgilerin hatırlanmasına yardımcı
oluyor.
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HAVUÇ SUYU
Havuç, beyin metabolizmasını canlandırarak, hatırlama yeteneğini
arttırıyor. Uzmanlar bu konuda da ezber yaparken ya da yeni konuları öğrenmeye çalışırken havuç suyu içilmesinin yararlı olacağını
belirtiyor.

BİBERİYE ÇAYI
Biberiye çayı hakkında yapılan araştırmalar da bu çayın beyin
fonksiyonlarında iyileştirme özelliği olduğunu destekliyor.

ADAÇAYI
Çin’in doğusunda yetişen ve en eski ağaç türlerinden biri olan
ginkgo ağacı yapraklarından yapılan ginkgobiloba çayı kan akışını
arttırarak beyne daha çok oksijen gitmesini sağlıyor. Beynin
glikozu kullanma yetisini arttırarak sinir uyarılarını hızlandırıyor
ve böylece kısa vadeli belleği geliştiriyor.

LİMON SARIMSAK MÜCİZESİ
İkisi de ayrı ayrı sağlık deposu olan limon ve sarımsak bir
araya gelirse ne olur dersiniz? İşte limon suyu ve sarımsağın
yüz kanıtlanmış faydalarından bir kaçı:
Tüm damar iltihapları (vaskülir) tedavi ediyor, tıkanan damarları açıyor,
damar sertliklerini ve hipertansiyonu önlüyor. Kolesterol ve lipidi
düşürüyor zararlı yağların yakılmasını sağlıyor, kilo verdiriyor, şekeri
düşürüyor. Romatizmalı iltihabı önleyip, ağrıları dindiriyor, kireçlenmeyi önlüyor. Beyin hücreleri ve tüm sinir sistemlerinin yenilenmesini
sağlıyor. Vücudun bağışıklık sistemini son derece kuvvetlendiriyor ve
her türlü alerjiyi, özellikle damarsal kökenli ve strese bağlı cilt alerjilerini
kökünden kesiyor. Kansere karşı tüm vücudu koruyor.
Tarifi; 2 litre limon suyu, 40 diş soyulmuş ve ezilmiş sarımsak, ağzı
sıkı kapanan koyu renkli veya üzeri kağıtla kapatılmış bir kavanoza
karıştırılıp doldurunuz. Sarımsak yıkanmadan ve ezilerek limon suyunun
içine koyulacak, kavanozun kapağı sıkıca kapatılacak. 25 gün boyunca
normal ılık bir yerde saklanıp her gün çalkalanacak. 25 gün sonra kavanozu açıp her sabah kahvaltıdan yarım saat 1 saat kadar önce aç karnına
yarım veya içilebiliyorsa 1 çay bardağı içilecek.

Hazırlayan: Çekmeköy2023
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2 ŞİİR 1 ŞAİR

Baktım ki
Yaşamak Güzeldi Hâlâ..

M

uzaffer Tayyip Uslu
ne yazık ki hakkında çekilen film
olmasaydı birçoğumuzun haberdar olamayacağı ya da çok daha geç karşılaşabileceği bir şair. Kelebeğin Rüyası filmi
hepimizin ufkunda şairin krokisini çizmeyi başardı.
1922’de İstanbul’da dünyaya gelen
Muzaffer Tayyip, ortaokul yıllarını
Mersin’de geçirir. Babasının Zonguldak Kömür İşletmelerine tayiniyle
hayatının kalan kısmını Zonguldak’ta
geçirir. Zonguldakt’ta lisede okurken
Behçet Necatigil’in öğrencisi olan şair,
yoksulluk ve hastalık nedeniyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümündeki yüksek öğrenimini devam ettirememiştir.
Zonguldak’ta ağır şartlar altında çalışmak zorunda kalan Muzaffer Tayyip’in
şiirlerini olgunlaştıran en önemli etkenlerden birisi hastalığı dışında yaşadığı
ağır şartlar sayılabilir. Kendi döneminde
yayınladığı şiirleriyle dönemin en iyi
şairlerinden biri olarak kabul edilen
Muzaffer Tayyip’in şiirlerini topladığı
‘Şimdilik’ adlı bir kitabı vardır.
1946 yılında veremden ölen şair son
nefesini verdiğinde 24 yaşındaydı.
O dönemde kendisi gibi şair olan arkadaşı
Rüştü Onur da veremden vefat etmişti.
22 Şubat 2013’de vizyona giren Kelebeğin
Rüyası filmi Muzaffer Tayyip Uslu ile
arkadaşı Rüştü Onur’un hayatını can-

landırmaktadır. Yılmaz Erdoğan’ın
yönettiği filmde şairi Kıvanç Tatlıtuğ
oynamıştır.

Şiirler

Kan

Önce öksürüverdim
Öksürüverdim hafiften,
Derken ağzımdan kan geldi
Bir ikindi üstü durup dururken
Meseleyi o saat anladım
Anladım ama, iş işten geçmiş ola
Şöyle bir etrafıma baktım,
Baktım ki yaşamak güzeldi hâlâ
Mesela gökyüzü,
Maviydi alabildiğince
İnsanlar dalıp gitmişti
Kendi alemine
Ölümü Düşünmek
Mümkün mü ağlasın annem
Mezarımın başucunda
Ben sesimi çıkarmayayım
Hayırsız bir evlat gibi
Bir bulut uçsun da
Ben başımı kaldırmayayım
Yağmur dindikten sonra
Gezinmeyeyim caddelerde
Ah, mümkün mü bir güzel kadın
Geçsin de yanımdan
Ben seyretmeyeyim
İçimi çekerek

Hazırlayan : Deniz BİNİCİ
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MEZHEP NEDİR
NE DEĞİLDİR?

Hikmet TEKİN
İlahiyatçı Araştırmacı

hikmettekin34@gmail.com

“İşte benim
dosdoğru yolum budur,
ona uyunuz.
Başka yollara
uymayınız ki, onlar sizi
Allah’ın yolundan
ayırır…”

Cabir b. Abdullah anlatıyor, Resulullah
(a.s.)’ın yanındaydık. Yere bir çizgi çizdi.
Bu çizginin sağına iki, soluna da iki paralel çizgi daha çizdi. Sonra elini ortadaki çizginin üzerine koydu, ‘bu Allah’ın
yoludur’ dedi ve şu ayeti okudu: “İşte
benim dosdoğru yolum budur, ona
uyunuz. Başka yollara uymayınız ki,
onlar sizi Allah’ın yolundan ayırır…”
(En’am/6, 153).
Başka bir Sahabi naklediyor: Ey Allah’ın
Resulü! Bana İslam hakkında senden
sonra kimseye sormayacağım bir şey
söyle, dediğimde şöyle buyurdu:
“Allah’a inandım, de ve dosdoğru
yolu tut.” Ayrıca Kur’an’da Allah’ın
yoluna uymayı, çözülüp dağılmamak
için birlik içinde olmayı öğütleyen pek
çok ayet olmasına rağmen, Hz. Peygamber’in vefatından sonra, ağırlık noktasında İmamet’in (devlet başkanlığı) yer aldığı; toplumu tartışma, çatışma ve hatta
savaşlara götüren bir yığın ihtilaf çıkar.
İşte bu görüş ayrılıkları zamanla farklı
düşünce grupların, mezheplerin oluşumuna zemin hazırlamıştır.

NİÇİN İÇTİHAT?

Kur’an ve Sünnette var olan hükümlerin,
şartların değişmesiyle oluşan yeni prob44 - Çekmeköy2023

lemleri açıklamada görünüş itibarıyla
yetersiz olduğu görülür. Müçtehitler,
çoğu genel olan bu hükümlerin, günün
şartlarına göre özelleştirmek, o da yetmezse Hz. Peygamber’in tasvibini ve
onayını kazanmış olan içtihat yoluyla
çözüme kavuşturmak isterler. Dayanakları da şu uygulamadır: Hz. Peygamber,
Muaz b. Cebel’i Yemen’e gönderirken
“Ne ile hükmedeceğini” sorar: “Allah’ın
kitabı ve Resulünün hükmettiğiyle, şayet
bulamazsam kendi reyimle (görüşümle) hükmederim,” karşılığı üzerine Hz. Peygamber, Muaz’ın göğsüne vurarak,
“Resulünün elçisini, Resulü razı
olacak şekilde başarılı kılan Allah’a
hamdolsun,” diyerek memnuniyetini
ifade eder. Kur’an ve Sünnetin sınırları
içerisinde kişisel gayret ve çalışmalar yapan müçtehitler, mezhep kurmak
veya özellikle kendi içtihatlarının doğru olduğu iddiasında bulunmazlar. Ancak mezheplerin oluşumunu takip eden
3. Yüzyıldan sonra “her grup, tek
doğru düşüncenin kendi düşünceleri
olduğunu ve kendilerinin dışındakilerinin
de cehennemlik olduğunu” iddia etmeleri sonucu mezhebi dinin asıllarından;
müçtehitleri de dinin asıl sahipleri haline
getirdi. Öyle ki, müçtehidin kendisine

KÖŞE YAZISI

“Mezhebini din gibi görme” yerine, İslam’ın evrensel çözümlerini pratiğe aktarmak olmalıdır
her Müslümanın hedefi…“Mezhepçi” anlayışların ise; dine verdikleri zarar ve yıkımlara
bakıldığında,“İslam’a en büyük zararın bizzat Müslümanlar tarafından verildiği” tezini doğrulatır
niteliğindedir.
veya düşüncesine karşı çıkmak, dine karşı
çıkmakla eşdeğer kabul edildi. Tarihin her
döneminde olduğu gibi günümüzde de bu
“mezhepçi” anlayış, cehalet ve bağnazlık aracı olarak ne yazık ki kullanılmış
ve kullanılmaktadır. Oysa bir müçtehidin, “bütün içtihatlarının kesin doğru”
olduğunu düşünmek içtihadın anlamına
da ruhuna da aykırıdır. Zira “kesin doğru” ancak vahyidir; onun tezahürleri ise
Kur’an ve Hz. Peygamberin uygulamalarından başkası değildir. Burada şunu
belirtmek gerekir, ilk kuşak müçtehitler
bu mezhep anlayışından ve taassubundan tamamıyla uzak; düşünen ve
kendilerini ilme adayan tarihi şahsiyetlerdir.

MEZHEP Mİ MEZHEPÇİLİK Mİ?

Mezhepler, Hz. Peygamber zamanından
beri var olan fikirlerin temsilcileri
değildir. Mezhebi din gibi görmenin,
mezhep imamını da dinin temsilcisi ya
da tebliğcisi olarak kabul etmenin yanlışlığı açıktır. Ebu Hanife’ye içtihatları
hakkında sorulduğunda:
“Bilmiyorum, belki de ulaştığım netice
şüphe götürmez bir yanlışlıktır… Sahih hadis bulursam, benim mezhebim
odur… Daha güçlü bir delil bulabilirseniz benim görüşümü terk ediniz,”
demiştir. “Tek doğrunun, kendi doğruları” olduğu düşüncesine hep karşı çıktı Ebu Hanife. Hukukta değişmezlerin
olduğu gibi değişenlerin de olabileceğini
ısrarla belirtti. Öğrencisi Ebu Yusuf’a
şöyle dediği nakledilir: “Ey Yakub
Vay haline! Benden işittiğin her şeyiyazıyor musun? Ben bugüne göre böyle
düşünüyorum, belki yarın bu görüşümden
vaz geçerim…” (bkz. M. Ebu Zehra, Ebu Hanife).
Buna rağmen Mezhebi dinin asıllarından
biri, mezhep imamlarını da dinin tebliğcileri olarak kabul eden anlayış hep
var olmuş, hatta hızını alamayıp ahiret
suallerinden birinin de:
“Hangi mezheptensin ve İmam’ın kim?”
sorusu olacağını bile iddia edenler olmuştur. Öyle ki; İnanç Esasları üzerine
tartışmanın anlamsız olacağı; ameli/fıkhi
mezheplerin de birer düşünce ekolü ve
farklı içtihatlardan ibaret olduğu gerçeği ortadayken; hoşgörüsüzlük, kendilerinden ol-

yalanlayan, hatta birbirlerini küfürle
itham eden gruplar ortaya çıktı.
Toplumu kargaşadan kurtarma adına:
“Artık çözülecek problem kalmadı, bağlanalım birine gitsin...” denilerek kurumsallaşmış mezheplerden birine toplumu yönlendirme kolaycılığına gidilmiştir. Bu aynı
zamanda içtihat kapısının kapatılması anlamına da geliyordu. Gerekçe ise: İnsanları çeşitli yanlış inanç ve uygulamalardan
korumak, iman üzere yürümelerini temin
etmekti.

İHTİLAFTA RAHMET VAR MI?

mayanlara kapıları kapatmak ve amansızca zora başvurma, daha da kötüsü:
“Benim mezhebim daha üstündür, benim
mezhebim senin mezhebini döver…” anlayışıher şeyden önce İslam’ın evrensel
mesajından oldukça uzak bir anlayıştır
ve İslam dünyası için sorun olmaya devam etmektedir.

MEZHEPLER NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Hz. Peygamber hayattayken iktisadi,
sosyal ve siyasi herhangi bir ayrılık baş
göstermezdi. Kur’an inmekteydi, Hz.
Peygamber müminlerin arasında bulunuyor ve onları bizzat irşat ediyordu.
Dini ve siyasi problemleri bizzat çözüyor,
hayatın her safhasında müminlere önderlik
ediyordu. Müslümanlar arasında devlet
başkanlığı meselesi başta olmak üzere
dini ve sosyal ayrılıkların onun vefatından
sonra ortaya çıktığı bilinmektedir.
Fikir ve vicdan özgürlüğünün hakim
olduğu bir çevrede gerek imana dair
gerekse hayatın diğer alanlarıyla ilgili
pek çok farklı görüş ve hatta tartışmaların ortaya çıkması tabiidir. Fıkhi problemler karşısında müçtehitler şahsa,
zamana, bölgeye ve sosyal şartlara göre
uygun çözümler ileri sürmüşlerdir. Diğer
bir ifade ile bilgi ve kültürleri nispetinde temel konularda aynı olmak kaydıyla
bazı konuları farklı yorumlamışlardır.
Aralarındaki fikir ayrılıklarının oldukça
sınırlı olduğu bilinen dört mezhep temsilcilerinin, birbirlerinin görüşlerinden
etkilendikleri ve aralarında hoca-talebe
ilişkileri olması bunun göstergesidir. İlk
kuşak müçtehitlerden sonra birbirlerini

İnsanın doğru yola yönelmesi, doğru yolun dışındakilerden korunması,
İslam’ın üzerinde önemle durduğu bir
husustur. Başka bir ifadeyle doğru istikamet, inanç esaslarını belirleyen ve
sıralayan temel esastır. Ancak burada şu
hususu hatırlatalım: Gerek “Ümmetimin
ihtilafında rahmet vardır…” gerekse “Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak,
bunlardan yalnız biri kurtulacak…”
şeklinde değişik metinlerle rivayet
edilen tartışmalı iki hadise dayanılarak
bölünme sayısının 73’e çıkarılması için
sanki yoğun gayret gösterilir. Bunun
sonunda 4.yüzyıldan itibaren tüm siyasi ve ameli gruplar iki ana grupta ve çok
sayıda başlık altında toplanır: Ehl-i Sünnetve’l-Cemaat adıyla toplumun ana
gövdesini oluşturan Sünni İslam; orta yol
ya da çoğunluğun siyasi eğilimi olarak bilinir.
Şia/Şii görüş ise; Hz. Peygamberin, toplumun
yönetilmesiyle ilgili vasi tayin etme ve
bu konuda açıkça bir söz söylemediği
halde, bir tür otoriter inanç sistemini vesayet yoluyla intikal eden imamet anlayışını benimser.
Özetlersek; bir mezhebin inanç ve
düşünceleri, o mezhebin doğuş ve
gelişme dönemindeki tarihi, coğrafi,
siyasi hatta iktisadi şartları göz önüne
alınarak anlaşılabilir ancak. “Mezhebini
din gibi görme” yerine, İslam’ın evrensel
çözümlerini pratiğe aktarmak olmalıdır
her Müslümanın hedefi…“Mezhepçi”
anlayışların ise; dine verdikleri zarar
ve yıkımlara bakıldığında,“İslam’a
en büyük zararın bizzat Müslümanlar
tarafından verildiği” tezini doğrulatır
niteliğindedir.
Çekmeköy2023
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MAHALLEMİZİN

MUHTARI

Merkezi konumu ve yenilenen yüzüyle Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Adem Kınık ile birlikteyiz. Çekmeköy2023 olarak biz sorduk muhtarımız
Adem Kınık cevapladı;

ADEM KINIK’I TANIYABİLİR MİYİZ?

1964, Giresun doğumluyum. İlkokul eğitimimi
Giresun’da tamamladım, 30 yıldır Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet etmekteyim. Muhtarlık görevimin dışında okul servislerinde şoförlük yapıyorum.
Evliyim ve dört çocuk babasıyım.

NE ZAMANDIR MUHTARLIK GÖREVİNİ YERİNE GETİRİYORSUNUZ? CUMHURİYET MAHALLESİ’NDEN
BAHSEDER MİSİNİZ?

2009 yılında muhtar olarak seçildim ve ikinci dönemimdeyim. 8.000 nüfusa sahip Cumhuriyet Mahallesi,
Ordu ve Giresun başta olmak üzere Karadeniz yöresi
insanının ağırlıkta olduğu bir mahalledir. Altyapı ve üstyapı oluşumu tamamlanmış mahallemizde sağlık ocağı,
meslek lisesi ve ortaokul bulunmaktadır. Mahalle sakinlerinin ihtiyacını karşılayacak temel kuruluşlar şu anlık
yeterlidir. Yüzölçümü geniş çaplı bir mahalle değiliz,
ayrıca Kirazlıdere, Soğukpınar, Aydınlar Mahallesiyle
çevrili ve yakın olmamız sebebiyle büyük bir avantaja
sahibiz. Bu sayede mahalle sakinlerimiz ihtiyaç duyduğu takdirde yakın olduğu için diğer mahallelerimizin
sosyal mekanlarından faydalanabilmektedir.

MUHTAR OLMADAN ÖNCE CUMHURİYET MAHALLESİ’NDE İKAMET EDİYOR MUYDUNUZ?
NEDEN CUMHURİYET MAHALLESİ?

Adem KINIK

Cumhuriyet Mahallesi
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30 yıl önce İstanbul’a geldim ve Cumhuriyet Mahallesine
yerleştim. Bunun belli bir sebebi var diyemem, kısmet
böyleymiş. O zamanda aldığımız bir arsa ile Cumhuriyet Mahallesi’nin sakinlerinden olduk. İyi ki nasibimiz
Cumhuriyet’te oturmakmış; çevresinin yeşilliği, merkezi konumu ve gelişmekte olan yüzüyle Çekmeköy, İstanbul’un en güzel ilçelerinden biri haline geldi. Belki
30 sene önce Çekmeköy’ün herhangi bir mahallesinde
oturmak tercih sebebi değildi ama şu an yeşiliyle
güzelleşen ve gelişen Çekmeköy kesinlikle insanların
ikamet etmek istediği bir ilçe.

RÖPORTAJ

YENİ AÇILAN ADNAN MENDERES
GENÇLİK VE KÜLTÜR MERKEZİ’Nİ
NASIL BULDUNUZ? SİZCE KÜLTÜR
MERKEZİNİN MAHALLEYE GETİRECEĞİ YENİLİKLER NELER?

MUSUNUZ?

Tek başına halledemediğimiz bir problem olduğunda en azından farklı bir yol
bulabilmek için diğer muhtarlarımızla
muhakkak iletişime geçiyoruz. Veya mahallede muhtarımızın fark edemediği bir
eksikliği/sorunu vatandaşı mağdur etmemek adına birbirimize haber veriyoruz.
Muhtarlar olarak birbirimizin sorunlarına çözüm bulmak, birbirimize destek olmak, Çekmeköy’ün gelişimine bir nebze
de olsa katkıda bulunmak amacıyla Çekmeköy Muhtarlar Derneği çatısı altında
toplanıyoruz. Belediyemiz dernek için
yer tayini yaptıktan sonra daha aktif bir
şekilde çalışacağımıza inanıyorum.

Adnan Menderes Gençlik ve Kültür
Merkezi Çekmeköy Belediyesi’nin
Çekmeköy’e kazandırdığı en yeni ve
kalıcı bir eserdir. Kültür merkezi Cumhuriyet Mahallesi için takdire şayan bir
hizmettir. Adnan Menderes Gençlik ve
Kültür Merkezi’nin, sadece Cumhuriyet Mahallesi’ne değil tüm Çekmeköy
halkına hayırlı olmasını temenni ederim.
Geçtiğimiz haftalarda açılan merkez tiyatro oyunları, sinema gösterimleri ve
seminerlerle hem gençlerimizin hem
çocuklarımızın hem de yetişkinlerimizin
sosyal faaliyet yeri olarak göz bebeği
olacaktır. Sizin aracılığınızla buradan
Başkanımız Ahmet Poyraz’a Cumhuriyet Mahallesi’ne ve Çekmeköy’e yönelik hizmetleri için teşekkür ediyorum.

HERHANGİ BİR MAHALLEDE BİRLİK
BERABERLİĞİN TAM MANASIYLA
OLUŞTURULMASI İÇİN SİZCE NE
GİBİ ÇALIŞMALAR YAPILABİLİR?

CUMHURİYET
MAHALLESİ’NİN
EKSİKLİKLERİ NELERDİR? MAHALLEDE İLERİYE DÖNÜK NE GİBİ
YATIRIMLAR YAPILABİLİR?

Cumhuriyet Mahallesi’nde çocuk oyun
alanları yeterli değildir, fakat bunun için
nasıl bir çalışma yapılabilir bilemiyorum.
Çünkü, mahallemizde yeni bir oluşum
için yeterli alan bulunmamaktadır. Bazı
yol ve kaldırımlarda yıpranma mevcut,
bununla ilgili yol yenileme çalışması
yapılabilir. Bir diğer eksiklik, daha doğrusu
ısrarlı çalışmalarımıza rağmen bir türlü
giderilemeyen sorun, sokak lambalarıdır.
Ayedaş’a yazılan dilekçelere, ısrarlı aramalara ve çok sayıda şikayet olmasına rağmen
birçok sokakta ve parklarda ışık yanmamaktadır. Vatandaşımız haklı olarak
konuyla ilgili muhtarlığa müracaat etti,
gerekli işlemlerin yapıldığını ve sorunun
giderilmesi için uğraş verdiğimi belirttim. Şu an için en önemli konu mahallemizin ışıklarıdır. Vatandaşımızın akşamları
herhangi bir tedirginlik ve korku yaşamadan evine gidebilmesi veya mahallede
gezinebilmesi için ışıkların yaptırılması
ertelenemez bir sorundur. Cumhuriyet
Mahallesi için geleceğe yönelik yatırım
çocuk oyun alanlarının genişletilmesidir.
Mevcut durumda yeterli alan olmaması

sebebiyle imkan bulunmamaktadır fakat
belki farklı düzenlemelerle belediyemiz
oyun alanı çalışmaları yapabilir.

MAHALLENİZE YÖNELİK HERHANGİ
BİR ÇALIŞMA YAPTIĞINIZ ZAMAN
ÇEKMEKÖY’ÜN DİĞER MUHTARLARI İLE İLETİŞİM HALİNDE OLUYOR

Sadece bir mahallenin değil Çekmeköy’ün kaynaşması ve güzel bir bütünlük oluşturması için çeşitli çalışmalar
yapılmaktadır. Buna en yakın örnek
Ramazan Etkinlik Alanı’dır. Benzer
çalışmalar özel günlerle sınırlandırmadan her mahallede uygulanabilir. Bunun
için vatandaşın katılımının olması ve
desteklemesi gerekmektedir. Birlik beraberlik aile ile başlar; mahalle, ilçe, il
ve Türkiye olarak birlikte hareket etmek istiyorsak kendimizi ve çevremizi
geliştirmemiz ve insani duygularımızla,
iyilikle, güzellikle yaklaşmamız gerekir.
Sevgi ve saygılarımla…
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GELECEK GENÇLERİN,
GENÇLER İSE ÖĞRETMENLERİN ESERİDİR
Çekmeköy’de Öğretmenler Günü kutlamalarına Turgut Özal Kültür Merkezi ev sahipliği yaptı.

Ç

ekmeköy
İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün
gerçekleştirdiği Öğretmenler
Günü programına Çekmeköy
Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkan
Yardımcısı Ahmet
Epli, İlçe Garnizon Komutanı Hasan
Kaymaz,
İ l ç e
Milli
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Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı,
öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Program saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın
okunması ve Öğretmenler Günü’nün
tarihçesinin anlatılmasıyla başladı. Programda söz alan Çekmeköy Kaymakamı
Cemal Hüsnü Kansız tüm katılımcıları selamladıktan sonra “Öğretmenler Günü’nün
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve rahmetle anıyorum. Çocuklarımızın
ve geleceğimizin teminatı olan gençleri
anne baba şefkatiyla yetiştiren öğretmenlerimize şükran borçluyuz. Bütün öğretmenlerimize bu ilçenin yöneticisi olarak
teşekkür ediyorum,” dedi.
Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet
Epli,
katılımcılara
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet

HABERLER

Poyraz’ın selamını iletti. Benim sözüm
öğrenci kardeşlerime diyerek konuşmasına başlayan Epli, “ Öğretmenlerinizin
kıymetini bilin. Bazı şeylerin kıymeti
zaman geçtikçe anlaşılıyor. Bizler bugün
buradaysak öğretmenlerimiz sayesinde.
Kadir kıymet bilmek lazım. Bu güzel
program vesilesi ile Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum,” dedi.
Program emekli öğretmenlere teşekkür
belgesi ve plaket verilmesi, lise öğrencilerinin hazırladığı koronun türkülerini
seslendirmesi, şiir, resim ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyelerinin verilmesi
ile devam etti.
Kutlama programında Çekmeköy’e atanan
yeni öğretmenlerin yemin töreni de yapıldı.

günü vesilesi ile hazırlanan hediyeler
ilçedeki 63 okulda toplam 2084 öğretmene Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın selamı iletilerek dağıtıldı.

Çekmeköy Belediyesi ilçedeki
tüm okullarda Öğretmenler
Günü’nü kutladı

Çekmeköy Belediyesi her yıl olduğu gibi
bu yıl da 24 Kasım Öğretmenler gününde
öğretmenleri unutmadı. Öğretmenler
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Amerika’da Washington DC’deki The Natıonal Museum Of Woman İn the Arts Kadın
sanatçılar Müzesine kabul edilen ilk Türk ressam, Çekmeköy sakini Gülseren Sönmez
ile resim sanatının uçsuz bucaksız deryasına yolculuk etmeye hazır mısınız? Hazırsanız
başlıyoruz.
Öncelikle röportaj isteğimizi kabul
ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
Bize kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz?
1946 Ankara doğumluyum. İlk ve orta
öğretimimi Ankara’da tamamladım.
Konya Öğretmen Lisesi’nde öğretmenlik eğitimi aldım. Gazi Eğitim Enstitüsü
Resim-İş Bölümü mezunuyum. 26 yıl
öğretmenlik yaptıktan sonra emekliye
ayrıldım. İki çocuğum, bir torunum var.

Resim yapma yeteneğinizi nasıl
keşfettiniz?

Resim
yeteneğimi,
Öğretmenler
Evi’ndeki öğretmenim keşfetmişti. Aslında
daha evveli de var. Kendimi bildim bileli,
renklere ve ışıklara tutkuluyum. Sanırım
4-5 yaşlarındaydım; şafak vakti evimizin
balkonuna çıkar, güneşin doğuşunu izlerdim. Güneşten ayrılan günün ilk ışıkları
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bana doğru gelerek annemin diktiği bembeyaz geceliğimin üzerinde, rengarenk
beneklerle çeşitli şekiller oluştururlardı.
Gökyüzüne baktığımda da o yuvarlak benekler üst üste yanyana gelerek
çiçekler, uçaklar, otomobiller gibi bin
bir şekle girer beni sevindirirlerdi. En
çok geceliğimin üstündeki çiçekleri severdim. Uçmasınlar diye saklamak istediğim
çiçeklerin üzerine elimi kapattığımda,
elimin üstüne çıkarlardı. Bir türlü avucumun
içinde saklayamazdım. Güneş yükseldikçe
titreşimler de geceliğimdeki çiçekler de
silikleşir yok olurlardı. Ben bu olayı yıllarca yaşadım. Sonraları ne o saatlerde
uyanabildim ne de o renk titreşimlerini ve
benekleri görebildim. Hayat boyu çocukluğumdaki o günleri arayıp durdum. O yıllarda başlayan renk sevgisi doğayı sezinlememe doğa ile ilgi unsurlarını yaşamla
birleştirerek resim yapmama sebep oldu.

RÖPORTAJ

Şimdiye kadar kaç tablo çalışması
yaptınız ve kaç sergi açtınız?

86 kişisel sergi açtım, 600’ün üzerinde karma sergiye katıldım. Sayısını bilemediğim
kadar da çok resim yaptım. Bütün yaptığım
resimlere bakacak olursak zannediyorum 50
binin üzerinde resim yapmışlığım vardır.
Eserlerim dünyanın birçok ülkesinde sergilendi. Bu resimlerin hepsi nitelikli midir
veya yapılan resim sayısı önemli midir
tartışılır. Yalnız şunu çok iyi biliyorum ki
gece gündüz çalıştım, çok çalıştım.

Etkilendiğiniz veya örnek aldığınız
sanatçılar var mı?

Öncelikle şunu söylemeliyim ki insanın ilham kaynağı kendisidir. Tabii beğendiğim
sanatçılar yok değil. Okul yıllarında
Francisco Goya’ye bayılırdım. Şu anda Van
Gogh, Picasso ve en çok Salvador Dali’yi
seviyorum. Türk sanatçılarımızdan; Kayahan Kesinoğlu, Yaşar Çalı, Nuriye Abaç,
Osman Hamdi, Şeker Ahmet Paşa, Mustafa
Ayaz gibi değerli isimlerimizi çok severim.

Yılların birikimi,
yetenek ve çalışma
şevkim her an resim
yapma isteğiyle yaşamama
sebep oluyor

Çok emek ve zaman ister sanat. Daha
çok ilgi uyandırmak için de farklı olmak gerek. Sizi diğer sanatçılardan
farklı kılan, başarımın nedeni budur
dediğiniz şey nedir?

Arkadaşlarım arasında “Üreten Sanatçı”
olarak anılırım. Birçok ressamın hayat boyu
yaptığı eserlerinin toplamı benim belki 1-2
aylık bir çalışmamı kapsıyor. Yılların biriki-

mi, yetenek ve çalışma şevkim her an resim
yapma isteğiyle yaşamama sebep oluyor.

Hangi resim türü daha çok ilginizi
çekiyor?

Suluboyayı çok seviyorum, özellikle
tuzlu suluboyada lirizm çalışmaları yapmayı çok seviyorum. Yağlıboyada da
sürrealist çalışmalara ağırlık veriyorum.
İçsel değerleri anlatmak gayretindeyim.

Sanatçıların toplumda değerleri
zor anlaşılır. Gerçek sanatçıların
özellikle ölünce değerlenmeleri
hakkında neler söyleyeceksiniz?

Sanat sadece bir toplumun değil, dünyanın
rengidir. Sanat yapma şekliniz ister resim
olsun, ister heykel veya başka bir şey hiç
fark etmez. Sanatınızın sonucunda ortaya çıkan eser bu dünya için yeni bir soluk ve yeni
bir renk demektir. Bu duygu yoğunluğuyla
hayatlarını sadece sanatını gerçekleştirme
adına yaşamış ve değeri geç anlaşılmış
birçok isim vardır. Bu durumun trajikomik
bir örneği Van Gogh’tur. Hayatı boyunca bir
tane resim satabilmiştir, o resmi alan kişi de
kardeşidir. Fakat şu anda dünyanın hayran
olduğu bir isim ve eserleri müzelerin zenginlik kaynağıdır. Maalesef bu acı olayın benzerlerini yaşadığı bilinen birçok sanatçımız
mevcuttur. Sanatın hobi değil de gerçek bir
uğraş olduğu kabul edilen, insan hayatının
gerçek rengi olarak görülen bir toplum
anlayışında sanatçıya da yaşarken gerçek
değerin verileceği görüşündeyim.
Çekmeköy2023

- 51

RÖPORTAJ

Bu meslekten iyi para kazanıyor
musunuz? Mesleği yapacaklara
neler tavsiye edersiniz?

“İyi para kazanıyor musunuz” sorunun net
karşılığı maalesef ki hayır. Resim yapmak
ve bir eser ortaya çıkarmak kullanılan malzemelerden dolayı ciddi bütçe ayırılması
gereken bir iştir. Henüz kazanmadan harcama yapmak, emek vermek ve duygu yoğunluğunuzun dışa yansıması olan bir eser
ortaya çıkarmak durumundasınız. Bunun
karşılığını tam olarak almak ne yazık
ki mümkün olmuyor. Yaşım itibariyle
resmin sevildiği ve satın alındığı bir
dönemde yaşadım ve günümüze nazaran
resimden iyi para kazandığımı gördüm.
Fakat bu durum önceki yıllar için geçerliydi. Şu anda resim kazandırmıyor, harcatıyor. Gerçek sanat olan tek bir eser
için harcanılan emek, zaman ve paranın
karşılığını alamadığımız ülkede örneğin
bir ses yorumcusu bir günde kat be katını
kazanabiliyor. Tüm bu sebeplerden dolayı
bu mesleği yapacak genç yeteneklere yol-
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larının uzun ve dikenli olduğunu söylemeliyim. Her şeyi göze alıp bu yola girmeye
kararlılarsa resim yapmaktan hiçbir zaman
vazgeçmesinler. Çünkü sanat var olmanın
bir sebebidir. İnsanın içsel anlatımını resme
dökmesi kadar mutlu edecek bir şey yok, bu
iş yürek işidir.

deneyimlerimi paylaşmak, ve bir yol
göstermek amacıyla ağırladım. Ömür
boyu bir şeyler öğrenmek isteyen
öğrencilere kapım açık. Sanatını icra
edemeyen kişi psikolojik bunalımlarla
hayatını karartabilir. Eğer hayatta yapmak istediğiniz şeyin sanat olduğunu
biliyorsanız, hayallerinizin peşini bırakmayın. Atatürk’ün söylediği gibi “Sanatsız
kalmış bir toplumun hayat damarlarından
biri kopmuş demektir.”

Yakın zamanda gerçekleştirmeyi
düşündüğünüz yeni bir proje veya
sergi var mı?

Tecrübe, deneyim ve gözlemlerinize
dayanarak, güzel sanatlar okuyan
öğrencilere vermek istediğiniz tavsiyeler var mı?
Ankara’da her sene isteyen öğrencileri
karşılığında hiçbir şey beklemeden,

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde kızımla birlikte sergimiz var. Roma’da Çanakkale Savaşları sergimiz var.
Çekmeköy Belediyesi ile de 99 ad ve bir
de kapak olmak üzere toplam 100 eserin
sergileneceği Murakka sergimiz var. Tüm
okuyucuları Çekmeköy2023 aracılığıyla
sergimize davet ediyorum. Sanatla kalmanız
dileğiyle…
Röportaj: Soner KARTAL

KÖŞE
RÖPORTAJ
YAZISI

NÜFUS ARTIŞI VE
GERİ KAZANIM…
Vedat KÜÇÜK
Çevre Mühendisi

İ

nsan nüfusunun 7 milyardan fazla
olduğu gezegenimizde her yıl 135
milyon kişi doğmakta, 55 milyon
kişi de hayatını kaybetmektedir.
Bu durumda yaklaşık her yıl bir
Türkiye nüfusu kadar insan dünya nüfusuna eklenmektedir. Su, gıda ve enerji
gibi kıt kaynaklarla karşı karşıya olduğumuz gezegenimizde nüfus sürdürülemez
seviyelere ulaşmaktadır. Az gelişmiş
ve gelişmekte olan ülkelerde nüfus patlaması zaten kıt olan kaynaklarımızı zorlamaktadır. Kaynaklarımızın aşırı tüketimi ve bunun sonucunda oluşan aşırı atık
küresel bir atık krizi oluşturmaktadır. Bu
atık krizinin gezegenimize ve dolayısıyla
da insan yaşamına olan etkileri oldukça
önemlidir.
Dünya çapında atık malzemelerin bertarafı önemli bir sorun oluşturmaktadır.
Nüfusun artması, aşırı tüketim ve bunun
sonucunda oluşan aşırı atık üretimine
bağlı olarak depolama alanı ihtiyacı
doğar. Atık depolama sonucu oluşan
sızıntı sularındaki toksin maddelerin yer
altı sularına ve içme suyu kaynaklarımıza
sızması içme suyu problemi
ile birlikte sağlık problemlerine ve burada bulunan
çeşitli türlerin yok
olmasına yol açmaktadır. Şu an tatlı su
türlerinin %34’ü yok
olma tehlikesi altındadır. Yeryüzünde
her yıl çoğunluğu
çocuk
olmak
üzere 2 milyon
insan uygunsuz su
kullanımı ve kötü

hijyenik şartlar neticesinde hayatını kaybetmektedir. Bunun yanı sıra aşırı nüfus
ile beraber artan su, gıda, enerji gibi temel
ihtiyaçların kıtlığı, halk sağlığı problemleri, güvenlik önlemleri sıkıntısı ve konut
tedarik zorlukları sonucu hayatta kalmak
için rekabet artacak ve bunun neticesinde
suça yönelim artacaktır. Huzursuz, mutsuz bir toplum meydana gelecek bu da
ekolojik sorunların sadece bir başlangıç
olduğunu bizlere göstermektedir.
Dünyanın en kalabalık 23. Şehri, Türkiye’nin en büyük, sosyo kültürel ve ekonomik açıdan en gelişmiş şehirlerinden
olan İstanbul’da endüstriyel olarak çok
çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar bulunmaktadır. Aşırı nüfus ve
endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan
düzenli şekilde bertaraf edilmesi
gereken katı maddelerin üretildikleri noktada biriktirilmesi, toplanması, transferi,
işlenmesi, geri kazanımı
ve uzaklaştırılması gerekmektedir.
Tahmini
verilere göre nüfusu
14500000 kişi olan
İstanbul’da kişi başı-

na 0.68 kg/kişi-gün atık oluşmaktadır.
İstanbul’daki düzenli depolama alanlarımıza atık taşıma, atık transferi ve atık
miktarı gibi noktalarda rahatlık sağlanması için tüketimi azaltmalı ve değerlendirilebilir atıklarımızı geri dönüştürüp
enerji tüketiminde de tasarruf sağlayarak
iki yakalı şehrimize iyi bir yatırım yapılmış
olunacaktır.
Çevre sorunlarının küresel oluşu ve
sorumluluğun daima ortak olduğu fikrinin
benimsenmesi ve sürdürülebilir çevre
bilinciyle çevreyi koruma faaliyetlerinin
gelişmiş ülkelerin kalkınması önünde engel olmadığı üzerinde durulmalıdır. Bu
alanda;
* Doğal kaynakların kullanımı
* Uluslararası düzeyde çevreye
zararlı maddelerin tanımlanması ve denetimi
* Çevre sorunları ile ilgili eğitim
bilgi, sosyal ve kültürel politikalar
* Çevre eylemleri ulusal
örgütlerin
mevcudiyeti
gibi başlıkların ele alınması gerekmektedir.
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10 KASIM

ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ
Çekmeköy’de 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni düzenlendi

T

urgut Özal Bulvarı’nda
düzenlenen
programa;
Çekmeköy
Kaymakamı
Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Garnizon Komutanı
Hasan Kaymaz, AK Parti Çekmeköy
İlçe Başkanı Salih Kırıcı, Çekmeköy
Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sırmacı, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş, İlçe Müftüsü Muhammet Suiçmez, sivil toplum
kuruluşları ve çok sayıda
vatandaş katıldı.
Çelenk bırakma ve İstiklal
Marşı’nın
okunmasının
ardından saat 9’u 5 geçe
çalan siren sesiyle yüzlerce
vatandaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ü
anmak için saygı duruşunda
bulundu.
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Turgut Özal Bulvarı’nda düzenlenen
programın ardından protokol üyeleri,
Çekmeköy’de özel bir eğitim kurumunun düzenlediği programa katıldı.
Programda öğrencilerin hazırladığı şiir
dinletisi, tiyatro gösterisi, Türk halk
müziği korosu yoğun ilgi gördü.

Program, Çekmeköy Kaymakamı Cemal
Hüsnü Kansız, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sırmacı ve Garnizon Komutanı
Hasan Kaymaz’ın şiir, kompozisyon ve
resim yarışmalarında dereceye giren
öğrencilere plaket vermesiyle son buldu.

HABERLER

GENÇLERİMİZE TAM DESTEK
arına
bankası eğitim setleri, LYS ve TEOG sınavl
u
sor
ı
dığ
ırla
haz
n
i’ni
yes
edi
Bel
köy
me
Çek
acıyla okullarda dağıtılmaya başlandı.
hazırlanan öğrencilere destek olmak am

Ç

ekmeköy Belediyesi’nin
LYS ve TEOG sınavlarına hazırlanan öğrencilere
destek olmak amacıyla
hazırladığı 15 bin adet
soru bankası setinin dağıtımına başlandı.
TOKİ Çok Programlı Lisesi’nde düzenlenen törene Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy İlçe
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş ve belediye başkan yardımcıları katıldı. Proje
kapsamında üniversiteye hazırlanmak
amacıyla Çekmeköy Belediyesi e-kurs
sistemine başvuran 12. Sınıf öğrencilerinin
yanı sıra, Test Çözüm Merkezi (TEÇÖM)
projesine müracaat eden 8. Sınıf öğrencileri
için de soru bankaları dağıtılacak.
Programda öğrencileri selamlayan Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız
“ Rabbimizin verdiği güzellikleri bu genç
yaşınızda her dakikasının hakkını vererek
yaşayacağınızı biliyorum. Sorumluluklarının farkında olan gençlerin gayretle
çalışacaklarından eminim. Çekmeköy
eğitim konusunda çok farklı bir ilçe.
Başkanımız ve başkan yardımcılarımız

eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Bunun için hepsine teşekkür ediyorum,” dedi.
Törende Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “ ise yaptığı konuşmada şöyle dedi:
“Devletimizin şehrimize kazandırdığı bu
güzel okulda böyle güzel bir projeyle sizlerle birlikte olmak mutluluk
verici. Benim sizler gibi sınava hazırlanan bir evladım var
ona söylediklerimin aynılarını
sizlere de söylüyorum. Kazanamamak elbette her şeyin
sonu değil ama bu yılınızı her
zamankinden gayretli geçirmelisiniz. Çalıştığınızda olmayacak şey yok. Gayret ve
emeğiniz boşa çıkmayacaktır. Bugün sözel, sayısal ve
eşit ağırlık alanlarında olmak
üzere soru bankaları dağıtmaya başladık. Umarım kitaplar
bu yolda size yardımcı olur. Bu
projede emeği geçen çalışma
arkadaşlarıma, ilçe milli eğitim
müdürlüğü ve kaymakamlığımıza sizlerin huzurunda

teşekkür ediyorum.”
Hazırlanan setler Çekmeköy Kaymakamı
Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve İlçe Milli
Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş tarafından
öğrencilere takdim edildi.
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HZ. MEVLANA’NIN
HAYATA VE İNSANA DAİR
ALTIN KURALLARI

Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol,
öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.

Günün adamı olmaya çalışma, hakikatin adamı olmaya çalış. Çünkü gün değişir, hakikat değişmez.
Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine, sevmek ve sevilmek için çareler ara.
Bazen bitmek bilmeyen dertler yağmur olur üstüne yağar. Ama unutma ki, rengârenk gökkuşağı yağmurdan sonra
çıkar.
Her şey üstüne gelip, seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde, sakın vazgeçme! Çünkü orası gidişatın
değişeceği yerdir.
Küle döndüysen, yeniden güle dönmeyi bekle. Ve geçmişte kaç kere küle dönüştüğünü değil, kaç kere yeniden
küllerin arasından doğrulup yeni bir gül olduğunu hatırla.

İnsan, büyük bir şeydir ve içinde her şey yazılıdır. Fakat karanlıklar ve perdeler bırakmaz ki insan içindeki o ilmi
okuyabilsin. Bu perdeler ve karanlıklar; bu dünyadaki türlü türlü meşguliyetler, insanın dünya işlerinde aldığı çeşitli
tedbirler ve gönlün sonsuz arzularıdır.
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ALTIN KURALLAR

Başkalarından üstün olmamız önemli değildir. Asıl önemli olan şey dünkü halimizden üstün olmamızdır...
Güzel günler sana gelmez. Sen onlara yürüyeceksin.
Uğraşma boşuna! Seni ancak gördükleri ve duydukları kadar anlayacaklar.
Ne arıyorsan kendinde ara.
İstediğin bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için ya da gerçekten olmaması gerektiği için olmuyordur.

Eden kendisine eder. Yapan, bulur ve çeker. Unutma! Kazanmak koca bir ömür ister. Kaybetmeye ise anlık gaflet
yeter.
Cebi zengin fakat ruhu fakir olan insanın hali çok rezil! Çünkü o; herşeyin fiyatını bilir, değerini değil...
Birini tanımadıysan, kimin ve neyin peşinde olduğuna bak, anlarsın.
İşle öğüt veren, sözle öğüt verenden iyidir.
Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, hiç aramamak demektir.
Kanaatten hiç kimse ölmedi, hırsla da hiç kimse padişah olmadı.
Ya söyleyecek sözü olmalı insanın ya da susacak edebi.
Nasihat verecek adama değil, örnek olacak adama ihtiyaç vardır.
Aklın varsa bir başka akılla dost ol da, işlerini danışarak yap.
Gül düşünür, gülistan olursun. Diken düşünür, dikenlik olursun.
Ey İnsan Kaf Dağı kadar yüksekte olsan da, kefene sığacak kadar küçüksün. Unutma her şeyin bir hesabı var
üzdüğün kadar üzülürsün.
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SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIMIZ

ÇEKMEKÖY ORDULULAR DERNEĞİ
Çekmeköy’de yaşayan Ordulu vatandaşlarımızı tek bir çatı altında toplayan
Çekmeköy Ordulular Derneği Başkanı Sedat Erdem ile birlikteyiz.

Sedat Erdem’i tanıyabilir miyiz?

06.11.1980 Ordu, Mesudiye doğumluyum. 7 çocuklu,
çiftçilik ve hayvancılıkla geçinen bir ailede büyüdüm.
Orta öğrenimimi Ordu’da aldıktan sonra lise eğitimi
için İstanbul’a geldim. A.Ö.F. Halkla İlişkiler bölümünü
bitirmek üzereyim. Çekmeköy Haber Gazetesi, ÇFR dergisi, Ülkem Ajansı gibi reklam ve medya üzerine hizmet
sunan firmaların sahibiyim. Aynı zamanda müteahhitlik
ve gayrimenkul danışmanlığı alanında çalışmaktayım.
Daha öncesinde yönetim kadrosunda olduğum Ordulular
Derneği’nin son bir yıldır başkanlık görevini yürütmekteyim. Evli, 3 çocuk babasıyım.

Çekmeköy Ordulular Derneği ne zaman ve nasıl
kuruldu?

Taşdelen’de Ordulular Derneği olmasına rağmen Çekmeköy’de böyle bir dernek bulunmuyordu ve bunun eksikliği hissediliyordu. Hemşerilerimizi tek bir çatı altında
toplamak, birlik beraberlikle istihdam, burs ve çeşitli ihtiyacı olan insanlarımıza yardım etmek, Ordu kültürünü
korumak, yaşatmak ve yeni nesle aktarmak amacıyla
yaklaşık 7 yıl önce Yalçın Yücel başlandığında Çekmeköy Ordulular Derneği kurulmuştur. Yönetim kadrosunda
görev aldığım derneğimizde son bir yıldır başkanlık görevini yürütmekteyim. Çekmeköy’de 33.000 civarı Ordulu
vatandaşımız bulunmaktadır, biz tüm bu insanları üye
olarak kabul edip iletişim halinde olmaya çalışıyoruz. Resmi
üye sayımız 1.000 kişi üzerindedir. Derneğimizde asli
üyelerimiz Ordulu vatandaşlarımızdır fakat diğer herkes
de bizim için fahri üyelerdir. Kapımız yanımızda bulunmak isteyen herkese açıktır.

Çekmeköy ve birçok yerde sayısız dernek bulunuyor. Derneklere sizce sınırlama getirilmeli
mi veya denetlenmeli mi?

Derneklere sınırlama getirilmesi taraftarı değilim.
Dernekler kurulmalı, fakat kuruluş amacına uygun
hareket etmeyen, sadece seçim zamanlarında ortaya çıkan, hiçbir faaliyeti ve katkısı bulunmayan veya sadece
tabela derneği olarak kurulmuş tabir-i caizse dernek
çöplüğüne karşıyım. Bu durumun önüne geçilmesi için
derneklerin çok sıkı denetim altında tutulması gerektiğini
düşünmekteyim. Dernek adı altında farklı iş yürüten ve
insana faydalı hiçbir faaliyette bulunmayan derneklerin
denetlenip kapatılması gerekmektedir.
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RÖPORTAJ

Ordulular Derneği’nin Çekmeköy’e ve topluma katkısı nedir?

Çekmeköy’de bir il derneği yol yapamaz,
asfalt düzeltemez veya köprü yapamaz.
Bizler kültür derneği olarak özlenen
memleketi bir nebze de olsa ayaklarına
getirmeye çalışırız. Mesela Ramazan
ayında
Çekmeköy
Belediyesi’nin
alanında Ordu standımızla yöresel eşya
ve yiyeceklerimizi getirdik. Bu şekilde gençlerimiz ve çocuklarımız metropol
hayatı içinde asla göremeyeceği gaz lambaları, çarıkları kendi köylerini/kültürlerini
kısmen tanımış oldular. Yöresel yemeklerin
tadına vardılar. Kültürümüzü korumanın
dışında insan kazanmaya da çalışıyoruz.
Faaliyetlerimize katılan gençleri kaybetmemeye çalışıyoruz. Bir bireyin kötü
alışkanlıklardan uzak durması için insanlarla birlik beraberlik içerisinde olması gerekmektedir. Herhangi bir kötü
alışkanlığı olan gencimiz faaliyetlerimizi
gördükçe, hemşerileriyle tanışıp arkadaş
çevresini değiştirdikçe bataklıklardan
uzak kalıyor. Bu olayın birçok örneğine
dernek olarak şahit olmuşuzdur.

bir ilki başardık, dernekler arasında bir
futbol turnuvası gerçekleştirdik. Bu turnuva içerisinde Çekmeköy Kaymakamı
Cemal Hüsnü Kansız, belediye başkan yardımcıları, Çekmeköy AK Parti İlçe Başkanı Salih Kırıcı, diğer ilçe
başkanlarından oluşan Şöhretliler takımı
oluşturduk. Bunlar dışında Ramazan
boyunca dernek olarak iftar düzenledik.
Şehit haberleriyle yüreğimizin yandığı
zamanlarda Şehitleri Anma Programı
düzenledik. Şehitlerimiz için Ordu TV’nin
de misafir olduğu anma programında mevlit okuttuk. Ve inanın insan hayatta ne
ekiyorsa onu biçiyor. İyi niyetle insanlara faydalı olmak için uğraşınca Allah
bir şekilde yardımcı oluyor ve hiçbir iş
size zor gelmiyor.

Size sınırsız bir fırsat verilse Ordu
ve Ordulularla ilgili ne gibi faaliyetlerde bulunurdunuz?
İstanbul’da yaşayan Orduluların başı
sıkıştığında başvurabileceği bir platform
haline gelecek, bütün hemşerilerimiz-

“

“

Ramazan ayında Çekmeköy Belediyesi’nin alanında Ordu standımızla yöresel eşya
ve yiyeceklerimizi getirdik. Bu şekilde gençlerimiz ve çocuklarımız metropol hayatı
içinde asla göremeyeceği gaz lambaları, çarıkları kendi köylerini/kültürlerini kısmen
tanımış oldular.

in faydalanabileceği bir plazada Ordu
Kültür Vakfı oluştururdum. Bu vakıfta
Orduluların faydalanabileceği beyaz eşya
yardımı, düğün yeri, yöresel lezzetlerin olduğu Ordu kafeteryası, düzenin ve
temizliğin ön planda tutulduğu kurban
kesim yeri oluştururdum. Eğitim almaya,
evlenmeye imkanı olmayan gençlerimize
yardımlarda bulunurdum. Son olarak da
tam anlamıyla organik ürünlerin satıldığı
bir pazar yeri kurdururdum.

Son
olarak
Çekmeköy2023
okuyucularına neler iletmek istersiniz?

Öncelikle içerisinde bu kadar çeşitliliğin
bulunduğu bir dergiyi çıkarttığınız için
Çekmeköy Belediyesi’ne ve Çekmeköy2023 mutfak ekibine teşekkür ederim. Söz uçar yazı kalır. Kalıcı bir eser
olan Çekmeköy2023’de bana da güzel
bir anı olacak bu keyifli röportaj için ayrıca teşekkür ederim.
Röportaj: İrem OKUMUŞ

Dernek olarak ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Çekmeköy’de ve çevre ilçelerde yer
alan diğer derneklerle ortaklaşa
faaliyet yürütüyor musunuz?

Yıl
içerisinde
30-40
faaliyet
gerçekleştirdiğimizi
söyleyebilirim.
Günün ihtiyacı neyse ona göre bir faaliyet düzenliyoruz. Her yıl düzenli olarak
gerçekleştirdiğimiz Ordulular şölenimiz
var. Bu şölen programında herkes
bir araya geliyor. Kimileri çocukluk
arkadaşlarını yeniden görme fırsatı
bulurken kimileri yeni hemşerileriyle
tanışıyor. Hem Ordu kültürü tanıtılıyor
hem insanların kaynaşmasına vesile
oluyoruz. Bir diğer faaliyetlerimiz günün
gerektirdiği faaliyetlerdir, örneğin;
kadınlar günü programı. Çekmeköy’de
Çekmeköy2023
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ÇEKMEKÖY’DE
CUMHURİYET BAYRAMI
BÖYLE KUTLANDI

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 92. Yılı törenlerle kutlandı
60 - Çekmeköy2023

HABERLER

Ç

ekmeköy,
Cumhuriyet Bayramı coşkusunu
yaşarken, birlik ve beraberlik mesajları verdi.
Taşdelen Turgut Özal Bulvarı’nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı törenlerine Çekmeköy Kaymakamı
Cemal Hüsnü Kansız ev sahipliği yaptı.
Çekmeköy İlçe Garnizon Komutanı
Hasan Kaymaz, Çekmeköy Belediye
Başkan Yardımcısı Şenol Çetin, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı,
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş
katıldı.

Taşdelen Atatürk
Anıtı’na Çelenk Sunumu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah
arkadaşları ve aziz şehitlerimiz onuruna
çelenk sunum töreni gerçekleştirildi.
Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve
Belediye Başkanlığı çelenkleri, Çekme-

köy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız,
Çekmeköy İlçe Garnizon Komutanı
Hasan Kaymaz ve Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz tarafından sırayla Atatürk anıtına çelenk sunulan törene,
ilçe birim amirleri, AK Parti Çekmeköy
İlçe Başkanı Salih Kırıcı ve diğer parti
temsilcileri, STK temsilcileri öğrenci
ve öğretmenler ile çok sayıda vatandaş
katıldı.
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin
manevi huzurunda 1 dakikalık saygı

duruşunun ardından şanlı Bayrağımız İstiklal Marşımız eşliğinde göndere çekilmesiyle program sona erdi.
Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk, şehit ve gaziler için düzenlenen
saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı
okundu. Tören öncesi yapılan Cumhuriyet Koşusunda dereceye giren genç sporculara ödülleri verildi.
Töreni izlemeye gelen vatandaşların
alkışları arasında gerçekleşen geçit
töreninde resmi kurumların ve okulların
temsilcileri yer aldılar.
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DÜNYA LİDERLERİ ANTALYA’DA…
DÜNYA LİDERLERİNİ BİR ARAYA GETİREN G 20 ZİRVESİ, TÜRKİYE’NİN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ
Dünya’nın en büyük 20 ekonomisini
oluşturan G20 üyesi ülkelerin devlet ve
hükümet başkanlarının katılımıyla G-20
zirvesi Antalya-Belek’te düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
G20 Liderler Zirvesi kapsamında “Küresel
Isınma ve Mülteci Krizi” konulu çalışma
yemeğinde liderlerle bir araya geldi.
“Türkiye’nin savunduğu tezlerinde
haklı olduğunun” anlaşıldığı G-20 Antalya Liderler Zirvesi’nin ilk günün
akşamındaki
çalışma
yemeğinde
terörizm ve mülteci krizi ele alındı.

TERÖRİZM KÜRESEL BİR MESELE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
çalışma yemeği sırasında katılımcıları 1
dakikalık saygı duruşuna davet ettikten
sonra yaptığı konuşmada, 1970’li yıllardan itibaren terör saldırılarına maruz
kalan Türkiye’nin, terörün her türüne
karşı olduğunu ve terörle mücadele
konusunda kararlı olduğunu vurguladı.
Türkiye’nin kriz bölgelerinden Suriye
ile 911 kilometre, Irak ile 384 kilometre
uzunluğunda bir sınırı paylaştığına dikkati
çeken Erdoğan, müttefik ülkeler arasındaki işbirliği, bilgi ve istihbarat paylaşımının
daha da güçlendirilmesi gerektiğine
değindi. Erdoğan’ın PKK, PYD ve DAİŞ
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gibi örgütlerinin her birinin terör örgütü
olduğunu hatırlatarak, bunların birbirleriyle
mücadele etmelerinin terör örgütü oldukları
gerçeğini değiştiremeyeceğini belirtti.
Devlet ve hükümet başkanlarının konuya
ilişkin yaptıkları konuşmalarda, İslam
ile terörün birbiriyle ilintilendirilmemesi
gerektiğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hususta İslam ülkelerindeki siyasi liderlere de büyük görev düştüğünü
söyledi.
Mülteci kriziyle ilgili olarak; “uluslararası
toplumun, sonuçlarla uğraşırken sebepleri
göz ardı etmemesi gerektiğine” işaret eden
Erdoğan, “ sorumluluk ve yük paylaşımı ilkesi çerçevesinde, sorunların asıl
sebeplerini ortadan kaldıracak
çözümler üretmenin önemli olduğunu belirtti.” Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Türkiye’nin Suriye ve
Irak’tan gelen insanların dramlarıyla, yaklaşık 5 yıldır yüz yüze
olduğunu, halen 2,5 milyon civarında Suriyeli ve Iraklı göçmenlerin misafir edildiğini” dile getirdi.

LİDERLERLE TEK TEK GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma
yemeğinin ardından ABD Başkan Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir

Putin ve diğer liderlerle gerek baş
başa gerekse heyetler arası görüşmeler
gerçekleştirdi. Görüşmelerde ağırlıklı
olarak Suriye başta olmak üzere terör
ve küresel ısınma konuları değerlendirildi.
AİLE FOTOĞRAFINA LİDERLER
İMZA ATTI

HABERLER

EN UZUN DEMİRYOLU TÜNELİNDE IŞIĞA DOĞRU
Osmaniye’nin Bahçe ilçesi ile Gaziantep’in Nurdağı ilçesini bağlayacak 10
bin 200 metre uzunluğunda olması öngörülen “Demiryolu Çift Tüp Geçit Projesi’ inde” bin 200 metrelik ilerleme sağlandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryolları (TCDD) tarafından Adana-Gaziantep-Malatya konvansiyonel
hattı üzerindeki Bahçe-Nurdağı ilçeleri arasında inşa edilen Türkiye’nin en
uzun demiryolu çift tüp geçidi için toplam 8 metre çapında 20 bin 400 metre
tünel kazılacak. Planlamaya göre 2017 yılı sonunda tamamlanması öngörülen
proje 193 milyon 253 bin liraya mal olacak. Projede 7’si yabancı, 20 teknik
personel ile 200 işçi çalışıyor.

HIZLI YOLCULUĞU SEVDİK…
YÜKSEK HIZLI TREN (YHT) 2023 YILINA KADAR
13 BİN km. ’ye ULAŞMASI HEDEFLENİYOR
İlk olarak 2009 yılında Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile tanışan Türkiye, YHT
ile yolculuğu çok sevdi. Hız ve konforuyla dikkat çeken YHT ile 6 yılda 22
milyon 282 bin 512 yolcu seyahat etti. Geçen sene açılan İstanbul-Ankara
YHT hattını tercih edenlerin sayısı 2 buçuk milyona yaklaştı. Halihazırda Eskişehir-Ankara İstanbul-Ankara, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir ve İstanbul-Konya arasında hizmet veren YHT toplamda bin 213 kilometreye ulaştı.
2023 vizyonuyla son sürat devam eden çalışmalarla YHT hatlarının 13 bin
kilometreye kadar çıkarılarak Türkiye’nin dört bir yanına ulaşım sağlanması
hedefleniyor.

KONYALI İŞÇİ PALETLE ARAÇ YAPTI
Konya’da bir işçi Özgür Balcı, tamamı hurda parçalardan oluşan ve
görünümüyle tankı anımsatan 10 kişi kapasiteli paletli araç yaptı.
Konya Balcılar’da yaşayan Özgür Balcı, kış mevsiminin mahallede sert
geçtiğini, bunun da bazı zorlukları beraberinde getirdiğini söyledi. Arkadaşlarıyla çetin kış koşullarında ulaşımı sağlayabilecek araç üzerine çalışmalar yapan Balcı, zor arazi ve iklim koşullarında hareket kabiliyeti yüksek
“Kardelen” ismini verdiği paletli bir araç tasarladı.
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DÜNYANIN EN UZUN ASMA KÖPRÜSÜ
Lapseki-Gelibolu arasına Çanakkale Boğaz Köprüsü yapılacak. İstanbul üzerindeki yükü, Çanakkale üzerinden Avrupa’ya taşıyacak köprü, 2 bin 23 metre orta açıklık, toplam 3 bin 623 metre uzunluğuyla dünyanın en uzun asma
köprüsü olacak. Proje, yap-işlet devret modeliyle hayata geçirilecek.

TARİHİ İPEK YOLU CANLANDIRILACAK
Türkiye ile Gürcistan, Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasındaki
kesintisiz demiryolu bağlantısını sağlayarak tarihi İpek Yolu’nun canlandırılması,
ülkeler arası ekonomik ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesi amaçlarıyla yapılacak
Kars-Bakü-Tiflis Demiryolu Hattı tamamlanacak.

MİNİBÜS VE DOLMUŞLARDA İSTANBUL KART DÖNEMİ
Toplu taşıma araçlarında bir yenilik de minibüs ve taksi dolmuşlarda. 2016 yılında
minibüs ve taksi dolmuşların yüzde 100’ünde İstanbul Kart kullanılması hedefleniyor. Toplu taşıma hizmetlerinin yanı sıra taksilere de yeni uygulamalar geliyor.
Taksi yönetim merkezine dahil edilen taksi oranının 2016 yılı için yüzde 25 olması
amaçlanıyor. Bunun yanı sıra 62 bin servis aracına güzergah izin belgesi verilmesi,
16 bin taksi ile 6 bin minibüse ruhsat verilmesi hedefleniyor. Minibüslerin kalitesinin arttırılması ve engellerin kullanıma uygun hale getirilmesi için de çalışma
yürütülecek. Engellilerin kullanımına uygun minibüs sayısı 2015’te 1500 iken,
2016’da bu sayı 2500’e yükselecek.

15 BİN TL’LİK OTOMOBİL TÜRKİYE’DE SATIŞA ÇIKTI
Hintli Bajaj şirketi dünyanın en ucuz aracınıTürkiye’de satışa sundu
Türkiye’de Kuralkan Holding çatısı altında temsil edilen ve dünyanın sayılı motosiklet üretici markalarından biri olan Hintli Bajaj’ın 4 tekerlekli 4 kişilik yeni aracı
(Quadricycle-motosiklet motoruyla çalışan dört tekerlekli küçük taşıt) Qute 15 bin
lira fiyat etiketiyle Hindistan’dan bile daha önce dünyada ilk kez Türkiye’de satışa
sunuldu. Motosiklet olarak Türkiye’ye giriş yapacak aracın motorunun dışında
otomobilden pek bir farkı bulunmuyor. Normal ehliyetle de kullanılabilen otomobil Avrupa Quadricycle standartlarına uyumlu ve hızı saatte 70 kilometre ile sınırlı
araçta 13 beygir gücünde 217 cc’lik su soğutmalı motosiklet motoru bulunuyor.
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KÜLTÜR SANAT

KÜLTÜR
KÜLTÜR sanat
sanat

Deniz BİNİCİ / SOSYOLOG

Kısa Kısa

2015 yılının ilk aylarında bir kitap
gündemimize düştü. Yazarı kadar adı
da enteresan kitabın: Bırakın Yürüsün
Serçeler. Serçeler yürüsün mü, uçsun
mu? Herkesin aynası farklı bir gerçekliği
taşır dünyaya. Yazarın aynası serçelerin
yürüyebileceği özgür toprakları sunmuş
bize.
Kitabın dili son derece sade ve özellikle gençlere hitap ediyor. Deneme-kısa
öykü tadında hazırlanan kitap kısa gibi
görünse de, öyle bir hamle de okunabilecek bir kitap değil. Üslubu itibariyle
su gibi akan kitabı bir hamle de rafınıza
kaldıramamanızın nedeni, her bölümü
okuduktan sonra şöyle bir gözlerinizi
kapayıp üzerine düşünme ihtiyacı hissetmeniz ve bu sürecin size sunduğu tefekkür yolculuğu..
Değerli dostum Mustafa Toprak
tarafından kaleme alınan deneme ve
kısa öykülerin biçimsel kurgulanışı,
kıymetli bir amaca hizmet ediyor.
Kendisinin uzun öğrenciliği boyunca
karşılaştığı anlamsal sıkıntıların birikmesi, içi boşaltılmış varlık alanlarının
zoraki diktesi ve zamanın sadece primle
doldurulan ölü rakamlara dönüşmemesi
adına verilen mücadelenin de öyküsü bu

Bırakın Yürüsün
Serçeler!

kitap aynı zamanda. İnsanın düşündüğü
gibi bir hayat sürdürebilmesinin yolunu
işaret eden, aklın mana ipliğini salarak
hayata anlam kazandıran ve kendine alan
açmayı düstur edinen bir yolculuğun
hikâyesi..
Kitabın yazarının bir şair olması, kitabın
isminde ve yazılış amacındaki inceliği de
ortaya koyuyor. İnsanları kırmadan incitmeden ama naif bir biçimde nasıl düşünmeye sevk edilirler sorusunun cevabı,
kitabın üslubunun da aslını oluşturuyor.
İstanbul gibi bir metropol başta olmak

üzere Anadolu’nun farklı köşelerinden
sesleri de önünüze sunan kitapta, Kıbrıslı
bir öğrencinin anılarına da şahit oluruz.
Bazı yarım bırakılmış öyküleri tamamlamak da okuyucunun hayal gücüne
teslim edilmiş.

KİTABIN KÜNYESİ
ADI: Bırakın Yürüsün Serçeler
YAZARI: Mustafa TOPRAK
YAYINEVİ: MGV Yayınları
SAYFA SAYISI: 58
BASIM YILI: 2015

Bazen müzik dinlemek için değil de, insanları duymamak için kulaklık takarsın. / (The Quiet)
Bazı kadınlar saatlerce makyaj yapar, bazıları ise sadece gülümser. / (The Dead Girl)
Bir şeyin kalbini kırması için illa yanlış olması gerekmez ki. / (Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku)
Sence bu şehir bir hapishane mi? Ayrılamadığın her yer hapishanedir. / (Liberal Arts)
Olduğum söylenen kişi ile ne olduğumu bildiğim kişi arasındaki bir savaşın ortasında gibiyim. / (Piyanist)
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Sessiz Mürekkep

Nihayet Dergisi..

N

ihayet dergisi 2015
yılının ilk ayında
karşıladı bizi. Kitaplığımızdaki
dergi sayılarını artırmaktan öte, dergi
okuyucusuna yeni bir perspektif
sunmak amacıyla yola çıktı. Nitekim
derginin çıkış sloganlarından biri
bu amacı çok net biçimde ifade ediyor: Nihayet dergi mekanları değil,
gönülleri genişletmek için gelen bir
dergi.
Kasım ayında 11. sayısıyla bizlere ulaşan derginin en temel özelliği her ay
farklı bir konuyu gündemine taşıyor
olması. Bize Her Yer Okul, Güzeli
Herkes Sever, Eğlenmek Değil Evlenmek, Kader ile Keder Arasında Babalar gibi konuları ele alan derginin
ses getiren Kasım sayısının konusu
Kamusal Alanda Müslüman Erkekler.
Derginin ev hanımları, yaşlılar,
evi aktif kullanan erkekler gibi
aynı derginin içinde bulmakta
zorlanacağınız bir perspektifi ele
alan farklı köşeleri de, derginin
en önemli merak unsurlarından.
Evi Yuva Yapan Nedir? Günizi,
Saba Makamı ve Selamlık bu
köşelerden bazıları..
Derginin yazı işleri hanımlardan
oluşurken yayın koordinatörü
Nazife Şişman, genel yayın
yönetmeni hepimizin gazete
yazıları ve kitaplarından tanıdığı
Fatma Karabıyık Barbarosoğlu’dur.
Klasiklerden hareketle hayata
bir yol çizerek farklı bir anlam
dünyası kuran Mustafa Özel’in
dergide yazıyor olması da, dergiyi takip edilesi kılan özelliklerinden..
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‘Bilgiye doymuş bir dünyada yaşama sanatı’ sloganıyla çıkan derginin
tanıtım yazısı, derginin temel derdini
çok net biçimde ortaya koyuyor:
Nihayet dergi, bilgiye doymuş bir

dünyada yaşama sanatına dair söz
söylemeye gelen bir dergi.
“Sıradan” zannedilen hayatların zenginliğini gözler önüne serecek, birbirine en uzak duran halleri BİR’leyecek bir dergi.
Fakir ile zengin, genç ile yaşlı, ümmi
ile entelektüel, buradaki ve oradaki,
Nihayet’in sayfaları vasıtasıyla buluşacak.
Nihayet dergi, fikri ve zikri olan herkesin kendine yer bulabileceği ve
mukimi olmayı isteyeceği bir dergi.
Nihayet dergi, gündelik hayatın
hikâyesini okuyucusu ile birlikte yazmaya niyet eden bir dergi.
70’ini çoktan devirmiş teyzeler de olacak sayfalarımızda, 17 yaşın hayata
kafa tutan, bazen kafa atan kalemleri
de.
Nihayet dergi ile gündelik hayatın tarihini yazacağız. Duyguların tarihini.
Bir an bir yerde içimize ferahlık, gönlümüze rikkat sunmuş “an”ları kaydedeceğiz,
geleceğe maya niyetine.
Erkekler, sadece ev içini değil,
aynı zamanda ev işini bilen,
yürüten halleri ile konuğumuz
olacak.
Bu gün ne pişirsem telaşını
değil, bugün pişirecek pek
çok şeye sahip olduğum için
şükrünü eda edebilir miyim,
telaşını yaşayacağız Nihayet
Mutfak köşesinde.
Kadim ile modern arasında,
onca değişikliğin içinde hiç
değişmeyenlerin resmini koyacağız gönlümüze.
Nihayet “hepimiz” bir derginin
sayfalarında buluşacağız.

KÜLTÜR SANAT

Bu Film
Çok Pişmemiş!

K

asım ayının en iddialı
filmlerinden biri olarak
vizyona giren Çok Pişmiş
(Burnt) başrol oyuncusu
Bradley Cooper dolayısıyla tüm dikkatleri üzerine
toplarken ne yazık ki iyi pişmiş bir sinema filmi zevkini yaşatamıyor.
Son zamanların dikkat çeken oyuncusu Cooper,
başrolünü oynadığı tüm filmlerde önemli karakter oyunculukları ortaya koydu. Kendisine
özgün tarzıyla sinemanın aranılan oyuncusu
haline gelen Cooper, Çok Pişmiş’te bağımlılıktan yeni kurtulmuş ve bu bağımlılık yüzünden
hayatını uçuruma sürüklemiş 2 yıldızlı bir şef
olan Adam Jones’u canlandırmaktadır.Bağımlı olduğu dönemlerde başını beladan belaya
sokan Adam Jones, uyuşturucu satıcılarına
borçlanmış, arkadaşları ile arasını bozmuş, kız
arkadaşından ayrılmış ve ünvanı yerle bir olmuştur. Zaman kırıp döktüklerini toparlama ve
ayağa kalkma zamanıdır.
“Her şeyini kaybedebilecek bir adamı asla
küçümseme!” sloganı da filmin Cooper ile üstlenmeye çalıştığı iddiayı kuvvetlendiriyor.
Ancak Bradley Cooper başta olmak üzere tüm
oyuncuların son derece başarılı oyunculuklarına rağmen, filmin senaryosu yeterince iyi
pişirilememiş bir öyküyü ekrana taşıyor. Adam
Jones’un bölük pörçük anlatılmaya çalışılan
hikâyesi, seyirciyi etkileyebilecek akıcılığa
henüz kavuşamamış. Ani ve aşırı öfke krizleri
geçiren Cooper’a karşı durabilen Sienna Miller, filmin bir diğer önemli oyuncusu olarak
karşımıza çıkıyor. Sakinliği, sadeliği ve naif
hırsıyla dizginlediği şefe bir anda kendisinin
de benzemesi, filmin önemli anlam krizleri
yaşatan anları…
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TEKNOLOJİ

Oğuzhan AYDEMİR
Gelecekten Gelenler Bilim ve Teknoloji
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

20 yıl önce uzaya çıkacak turistler olacağını ve bu turistlerin yer çekimsiz ortamda kalarak dünyayı çok yukarılardan seyredebileceğini söyleseler inanamazdık! Ancak günümüzün gelişen teknolojileri sayesinde mesafe azalmasa da Mars planları
yapılmakta, kolonileşme stratejileri hazırlanmakta hatta kuyruklu yıldızlarda
incelemeler yürütülmektedir...Yıldızlar aynı yerinde ama teknoloji, ufkumuzu
zamanın ötesine taşıyor! İşte günümüzün çığır açan teknolojileri;

KESİNTİSİZ İNTERNET HİZMETİ
Amerika merkezli internet devi Google, gelecek yıl
dünyanın bir bölümü üzerindeki stratosfer tabakasında
internet hizmeti sunabilecek balonlar yerleştirmeyi
hedefliyor. Bu balonların güzergahı altında yaşayan
insanların kesintisiz internet hizmetinden yararlanabileceği ve Endonezya da üç cep telefonu şebekesi
gelecek yıl “Loon Projesini” denemeye istekli olduklarını duyurdu.

TELEFON ŞARJ EDEBİLEN KEMER
Taşınabilir piller olmazsa olmazlardan biri haline gelse
de bu pilleri yanımızda taşımak zor olabiliyor. Kapasitesi arttıkça boyutu da büyüyen pilleri taşımak can
sıkıcı oluyor. IonBelt adı verilen kemer, bünyesinde barındırdığı pil ile akıllı telefon ve tablet
kullanıcılarını yarı yolda bırakmıyor. Üzerindeki
LED gösterge ile şarj düzeyini gösteren kemer, kilit
kısmından şarj edilebiliyor. Cihazları şarj etmek için
ise kemerin uç kısmı kullanılıyor. El yapımı siyah deriden üretilen kemer klasik bir görünüme sahip. Bu sayede
hemen hemen her kıyafetle rahatlıkla kullanılabiliyor.
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GÜNEŞ SİSTEMİ’NİN DIŞINA ÇIKMAYA NE DERSİNİZ?
Özellikle NASA’nın yıllardır gerçekleştirdiği çalışmalarla birlikte
insanoğlu sonsuz uzayda birçok yere gitti ve birçok yerden
bilgi aldı. Mesela son olarak NASA’nın New Horizons
uydusu Plüton’un yakınından geçmiş ve cüce gezegenin görüntüsünü çekerek bir ilki başarmıştı. NASA
şimdi ise Güneş Sistemi’nin de dışına çıkmayı planlıyor. NASA bunu da şu an iletişim halinde olduğu
ve Dünya’dan en uzakta olan uzay aracı New Horizons ile gerçekleştirmeyi planlıyor.
Bilindiği üzere Güneş Sistemi, Güneş ve onun çekim
etkisi altında kalan sekiz gezegen ile onların bilinen 166
uydusu, beş cüce gezegen (Ceres, Plüton, Eris, Haumea,
Makemake) ile onların bilinen altı uydusu ve milyarlarca küçük
gök cisminden oluşuyor.

KAZALARA KARŞI YENİ TEKNOLOJİ
Japon otomobil üreticisi Nissan, arıların gözlerinin yapısından esinlenerek, çarpışmaya karşı yeni bir teknoloji geliştirdi.
Nissan, arıların uçarken diğer böceklerle çarpışmasını
engelleyen 300 derece görüş açısına sahip, son derece karmaşık bir yapısı olan gözlerinden esinlenerek, çarpışmaya karşı geliştirdiği yeni bir teknolojiyi tanıttı.
Tokyo Üniversitesi ile işbirliği yapılarak geliştirilen
ve şimdilik bir oyuncağa benzeyen bu prototip
yakında üretilecek olan otomobillerde kullanılması
hedefleniyor. Sistem, yaban arılarının diğer yaban
arılarına ve böceklere çarpmamak için kullandıklarına benziyor. Her şey bir bakışta olup bitiveriyor. Bunun
eski sistemlere göre tek farkı, çarpışmadan kaçınılacak
manevranın tamamen içgüdüsel yapılması, bu olmadan robot
engelden kaçmak için yeterince hızlı hareket etmiyor.

KAĞIT PİL GELİYOR
Bilim insanları, uzaktan bakıldığında sadece bir kağıt parçasına
benzeyen bir pil geliştiriyor. Kağıt pil, üç yıl içinde satışa
sunulabilecek. ABD’li bilim insanları, kağıdı küçük bir
karbon tüpün içine koyarak kağıtta enerji saklanmasını
sağladılar. Geliştirilen ince ve küçük bir pil,
diğerlerine göre daha esnek bir yapıda. Araştırmayı
yürüten uzmanlardan Doktor Robert Linhardt, kağıt
pilin başka alanlarda ve farklı ortamlarda da kullanılabileceğini söylüyor. Pilin esnek görünmesinin yanında asıl
avantajının, çok farklı sıcaklıklarda da kullanılabilmesi
olduğunu belirten Doktor Linhardt, “Cihazı, son derece sert
iklim koşullarında da kullanmamıza olanak sağlıyor. Gerçekten onu
uzayda da kullanabiliriz, çölde de, kutuplarda da...” dedi.
Araştırmacılar kağıt pille çalışan ürünlerin üç yıl içinde satışa sunulmasını bekliyor. Kağıt pilin, kalp atışlarını düzenleyen cihazlarda dahi
kullanılabileceği belirtiliyor.
Çekmeköy2023

- 69

KÖŞE YAZISI

Ayşe Nurcan ÖZÜÇAĞLIYAN
Klinik Psikolog

nurcan.psikolog@gmail.com
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Muhammed EROL
Vatan Ortaokulu
Matematik Öğretmeni

m.muhammeterol@aktifbeyin.net

G

eçen gün derste bir öğrenci
biraz kısık sesle o malum
soruyu sordu: “ Hocam biz
bunları neden öğreniyoruz?
Bunlar bizim ne işimize yarayacak?
Döndüm tahtaya baktım yaklaşık 10 civarında kareköklü sayılarla ilgili soru
var, ardından öğrenciye baktım yüzünde
bıkkınlık, bitkinlik bir taraftan da acaba
dersi kaynatabildim mi endişesi…
Diğer branşları bilmem ama bir matematik öğretmeninin sıklıkla maruz kaldığı
sorudur bu. Aslında bu soruda birçok
anlam gizlidir. “Yeter çok sıkıldım, dersi
kaynatayım azıcık”tan tutun da “bunlar ne kadar gereksiz bilgiler”e kadar
değişen alt anlamlar gizlidir burada.
Öğretmenlerin cevapları için de durum
farksız değil. Bu soruya verilen cevaplar da duyduğum kadarıyla değişkenlik
gösteriyor. Fakat, verilemeyen cevaplar
da “muhteşem”. Matematikte bu soruya
verilecek cevapları zorlaştıran etmenler
bulunuyor.

SOYUTLUK

Özellikle öğrenciler 6. sınıfta somuttan
soyuta geçiş evresini yaşamaya başlıyorlar. Buradaki somut ve soyuttan kastım
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bazı soyut kavramların somutlaştırılıp
anlatılmasının daha etkili olduğu. Öğrencilerin mizah seviyesi bile çok fark ediyor.
Özellikle 6. sınıf öğrencileri “soğuk” espri
şeklinde nitelendirdiğimiz tarzda esprilere
çok meyilliler. Tesadüf değil, çünkü kelimelerin gerçek anlamı dışında mecaz
anlamıyla da kullanıldığını fark ediyorlar. Bu durum öğrenciden öğrenciye
farklılık gösterse de özellikle 6. Sınıfın
ikinci yarısından itibaren soyut kavramları algılamada bir gelişme görebiliyorsunuz. Örneğin iki sene önce “kümeler”
konusu 6. Sınıf müfredatının ilk konusuyken öğrencilerin sembolleri anlamlandırma noktasında çok zorlandıklarını
görmüştük çünkü henüz bu “soyut”
düşünme evresi yerli yerine oturmaya
başlamamıştı. Bu konu 6. Sınıf müfredatından çıkarılarak çok yerinde bir
karar verildi.

ERKEN YÖNLENDİREMEME

Yolda herhangi bir kişiyle tanıştığımda
ve ona matematik öğretmeni olduğumu
söylediğimde en sık rastladığım yorum;
“Hocam, hiç anlamam nasıl beceriyorsunuz, benim matematiğim çok kötüydü”
vs. Bunun nedeni için birçok değişken

sayabiliriz. Genetik faktörler, öğretmeni
sevmemek, başka derslere daha çok ağırlık
vermek, “geç algılama” vs. Bir matematikçi olarak matematiğin sevilmediğinde
çekilecek bir ders olmadığını düşünenlerdenim ve öğrencilerim için de en
çok önem verdiğim şey matematik ön
yargısını yenmek. Bunu başaramayan
öğrencilerde ise hayat bir işkence haline
gelebiliyor. Özellikle başarılı eğitim sistemi olan ülkelerde öğrencilere erken
yaşlarda mesleki yönlendirmeler
yapıldığını biliyoruz. (Almanya, Kanada, Japonya
gibi) Bizde ise maalesef
matematiğe bir türlü
adapte olamayan bir
öğrencinin uzunca
bir süre matematikle boğuşması,
üstelik
konuların
birbirinden
bağımsız değil de
birikerek
ilerlemesi büyük bir sorun
yaratıyor.
–Özellikle işlediğimiz konunun
günlük hayattaki karşılığının ve bizim

KÖŞE YAZISI

için anlamının ne olduğunu öğrencilerle
paylaşalım ve hatta onlardan da araştırıp
paylaşmalarını isteyelim.
-Meslekleri inceleyip hangi meslek dallarında matematiğin ne amaçla ya da
hangi konular özelinde kullanıldığını
araştıralım.
Hatta bu noktada öğrencilere şu şekilde bir ödev verilebilir: Matematiği
mesleğinizde ne amaçla kullanıyorsunuz? Buna velileri de katmak mümkün. Mimar, politikacı, tiyatrocu, ev
hanımı, mühendis vs. olan velilerden
hepsinin bu konuda söyleyecek bir sözü
vardır. Böylece hem öğrenciler velilerin
cevaplarını merak ettiler hem de pratik
olarak mesleklerin matematikle ilişkisini
görürler.
-Hangi konunun günlük hayatta nasıl işe
yarayacağından ziyade “beceri” merkezli
ilerleyip büyük resmi görebilmek. Aslında biz matematik öğretmenlerinin aklında olan “matematik her yerde” cümlesinin bir nevi özet hali diyebiliriz. Yani
araştırılması gereken temel nokta günlük
hayatta matematiğin nerede karışımıza
çıktığından ziyade günlük hayatta
karşılaştığımız problemlerin çözümünde
matematiksel düşünme becerisinin ne
ölçüde kullandığımızdır.

PROBLEM ÇÖZME TEMELLİ
ANLAYIŞ

Türkiye’de her ne kadar matematik
dersindeki “problem çözme”
mantığının hala “terziden
kumaş ya da kuruyemişçiden
fındık alma”nın farklı türevlerinin ötesine geçmediğini
görsek de gerçekten günlük hayatla bağlantılı
problem oluşturma fikrini
geliştirmeye çalışmalıyız.
Konuya yönelik problem
aramak yerine gerçek hayattaki problemleri masaya yatırmayı deneyebiliriz. Bu konu ile
ilgili aşağıdaki araştırma yapılmış
ve sonuçları belirtilmiştir.
Öğrencilere aslında günlük hayat-

ta
karşılaştığımız
problemlerin
çözümünde matematiksel düşünme
becerimizin etkili olduğunu ve bunu
geliştirmenin hayatımızı kolaylaştıracağından bahsedildi. Fakat öğrenciler tabii ki buna şüpheci yaklaşacaklar
ve anlamayacaklardı, hal böyle olunca
bununla ilgili pratik bir çalışma yapmaları gerekiyordu.
Öğrenciler gruplara ayrıldılar ve birlikte
tartışarak günlük hayatta kendileri için
“problem” olarak tanımlayabilecekleri bir
sorunu seçtiler. Burada özel olarak yönlendirme yapılmamış ve tamamen kendi
problemlerini seçmeleri için öğrenciler teşvik edilmiş. Problemin illa ki
matematiksel olması gerekmiyormuş
fakat zaten problemi çözerken aslında
matematikle bağlantılı bazı becerileri
kullanmaları gerektiğini fark etmeleri
amaçlanmış. Seçtikleri problemlerden
bazıları aşağıdaki gibiymiş.
– Servis okula gelirken sürekli olarak 10
dakika geç kalıyor. Bizim servise biniş
saatimizi değiştirmeden farklı bir rota
kullanılabilir mi?
– Okulumuzdaki temizlikçiler her gün o
saatte o sınıfta ders olup olmadığını bize
soruyorlar. Ellerinde hangi sınıfın o saatten sonra matematik dersi olmadığını
gösteren bir liste olsa daha iyi olmaz mı?
Böylece temizlik yaptığı sınıfı şaşırıp bir
daha temizlemek zorunda kalmaz.
– Yemekten önceki son derslerimiz bazen en üst katta oluyor ve yemek yedikten sonra da çok fazla kat çıkmak zorunda kalıyoruz. Yemeğe yakın saatlerde
yemekhaneye yakın derslikleri kullansak
ve tüm okul programını buna göre kurgulasak nasıl olur?
– Telefonuma yeni bir uygulama yüklemek istiyorum fakat bu uygulamayla
birlikte hafızası doluyor. Elimdeki videoları silmeden hafızada bu uygulama için
nasıl yer açabilirim?
– Yurt dışında bir tatilde ailem beni unutup bir trene bindi ve ben şehrin merkezinde tek başıma kaldım. Cüzdanımda da
belli miktarda para var. Nasıl bir strateji
belirlemeliyim ki onları bulabileyim?

Aslında probl e m l e r i
öğrenciler
kendileri
seçtiklerinde
ve
gerçekten
günlük hayatla
bağlantı
kurduklarında
çok
yaratıcı örnekler çıkabiliyor. Bu durumda “matematik bunun neresinde?”
dediğimiz problemlerin matematiksel
düşünce becerisiyle çözüldüğünü rahatlıkla fark edebileceksiniz.
Bize sunulan matematik problemleri tamamen kurgudur ve işin kötü yanı problemlerdeki veriler hazırdır. Aksine bir
problemde verileri siz topluyorsanız o
problem daha anlamlı hale gelecektir.
Yukarıda yazdığım 3 madde içindeki
tüm bu çalışmalar sorulan bu soruya
cevap oluşturma konusunda işe yarayacaktır. Ayrıca bu sorunun konuya bağımlı
olmadığını görecek ve öğrendiğiniz
kavramların matematiksel düşüme
beceriniz ile bağlantılı olduğunu
keşfedeceksiniz.
“Günlük hayatta nerede karşımıza çıkacak?”
sorusuna verilecek cevap belki de “bana
günlük hayattaki problemini söyle, bu
problemi çözmek için matematiği nasıl
kullanacağını söyleyeyim” olacaktır. O
yüzden zaman zaman olağan kalıpların
dışına çıkıp farklı çalışmalar yapmak etkili bir yöntem olabilir.
Son olarak ünlü bir matematikçinin şu
sözleriyle öğretmen arkadaşlarımıza tavsiyede bulunalım.
“Yaşamın içinde yerini bulmayan her
matematiksel kavram sınav bittiğinde
tarih çöplüğündeki yerini almaya mahkumdur.
Tercih sizin. Ya yaparak, yaşatarak öğretirsiniz, ya da yaşatmadan yapmadan
söyletirsiniz. Ya sabır gösterir, zaman
harcar tarih yazarsınız ya da kısa yoldan
öğrencinizin kuyusunu kazarsınız. ”
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“

“

Mehmet DUMAN

Türkiye’nin 5 ay arayla iki seçimi birden yaşamasına ve piyasalarda yaşanılan bunca dalgalanmalara
rağmen, bütçede ve genel kamu açığını sıfıra doğru
yaklaştırmada ve seçim öncesi vaatler, verilen sözler
noktasında AK Parti hükümetinin ne kadar başarılı
olup olmayacağını zamanla göreceğiz.

Kentleşme ve Çevre Sorunları Uzmanı

İ

ki seçimli bir yılı neredeyse geriye
bırakmak üzereyiz. Kabuslu senaryolarla geçen, “ne oldu, ne olacaklarla” dolu bir yıldı. AK Parti 4.
defa iktidarın tek sahibi oldu. Hem
de hiç kimsenin beklemediği bir oyla…
Seçime katılım oranı da bir hayli yüksek
%85.23. Diğer bir ifadeyle bu ülkenin
23.681.926 kişisi AK Parti iktidarına
evet dedi. Koalisyon olur mu? 276 vekil
yeterli olmazsa! Mecliste hararetli günler mi yaşanacak? Piyasalar açısından
bakıldığında ekonomiye gerçekten ne
olacak? sorularının anlamı kalmadı bile.
Dediğimiz gibi çok büyük bir çoğunluk
AK Parti’ye evet dedi…
Seçimlerin hemen öncesine kadar
bütçedeki durum aslında bu kadar iyi
değildi. Ekim ayı içerisinde bütçeye
neredeyse zirve yaptıran ve geçmiş 10
ayı daha iyi duruma getiten ise yurtiçi
KDV gelirlerindeki artıştı. Yaklaşık
olarak aylık 5.9 milyar TL’ye yükselen
yurtiçi KDV gelirlerindeki artışın temel
kaynağı ise 4.5G ihalesi ödemesiydi.
Bunun etkisiyle toplam vergi gelirlerinin
artışı aylık olarak %25.6’yaulaşmış oldu.
Sonuç olarak 10 aylık dönemde bütçe
açığı %30 azalmış, faiz dışı fazla da 30.3
milyar liradan 41.2 milyar liraya yükselerek% 35.7 artmıştır.
Geçmiş yıllara baktığımızda son iki ayın
ne kadar önemli olduğunu görürüz. Özellikle aralık ayı… Bu ayın açık verme
konusunda ne kadar belirsiz olduğunu
bilmeyenimiz yoktur. Bu açık çok düşük
de çıkabilir geçen 11 aya bedel olabilecek düzeyde de olabilir. Bundan dolayı
yıl sonu bütçe açığı konusunda şimdiden

tahminde bulunabilmek gerçekten zordur ve yanıltıcı da olur. Ancak hedefin
21 milyar lira olduğunu düşünürsek, bu
rakamın altında kalabileceğini tahmin
etmek için müneccim olmaya gerekde
yoktur.
Maliye Bakanımız Sayın Şimşek güçlü
bir bütçe performansının sebebi olarak,
bütçe giderlerinin sıkı bir disiplin içinde
kontrol altında tutulmasından daha çok
tahmin edilenden daha yüksek bir gelir
elde edilmesinin etkili olduğunu belirtti. Sonrasında ise, 2015’te genel kamu
dengesinin açık vermeyecek olmasının,
ekonomimizin bir çıpası olarak mali
disiplini daha da pekiştirdiğini ve bu
sayede ülkemizin iç ve dış şoklara karşı
dayanıklılığının daha da arttığını üzerine
basa basa vurguladı.
Bu açıklamalar ışığında bütçenin kısmen açık vereceğini ancak bütçe dışı
kamu açığının olmayacağını anlamış
oluyoruz. Yani bu şu anlama geliyor:
“Bütçe açığını karşılayabilecek düzeyde, KİT’lerden ve diğer bütçe dışı kamu
sektörünün toplamından açık değil, fazla
gelecek.” Bildiğimiz kadarıyla kamuda
fazla vermesi 2015’,in değil 2017 yılının
hedefiydi ve Sayın Şimşek’in dedikleri
gerçekleşirse bu hedefe iki yıl önceden
varılabilmiş olacaktır. Bu ise ekonomi
için oldukça önemli ve tarihsel bir
devrim olacaktır.
Cari açık ise ekonomik yavaşlamanın
ve emtia fiyatlarındaki büyük oranlı
düşüşün etkisiyle iyileşmeye başladı. Bu
iyileşmeye bütün bu olumsuz gelişmeler
yanında o kadarı da artık olsun denilebilir.

Görebildiğimiz kadarıyla yeni hükümetin işi çok. Yasal düzenleme gerektiren
seçim öncesi vaatlerinin birbiri ardına
meclise taşınacağı. Meclisin gündemi
ekonomi olacak. Başbakan Sayın Ahmet
Davutoğlu ise geçenlerde seçim öncesi
verdikleri müjdeler için çalışmalarının
başladığını belirterek, seçimlerden sonraki 3 ay içinde seçim esnasında verilen
her sözün gereğinin yapılacağını, yasa
gerektirmeyen adımların ise hemen
atılacağını söyledi.
Türkiye’nin 5 ay arayla iki seçimi birden yaşamasına ve piyasalarda
yaşanılan bunca dalgalanmalara rağmen,
bütçede ve genel kamu açığını sıfıra doğru yaklaştırmada ve seçim öncesi vaatler, verilen sözler noktasında AK Parti
hükümetinin ne kadar başarılı olup olmayacağını zamanla göreceğiz.
Çekmeköy2023
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İSMAİL CİNEL

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi
Prof. Dr. İsmail Cinel ile birlikteyiz. Oldukça yoğun ve deyim yerinde ise
bir dakika boş vakti olmadığına bizzat şahit olduğumuz İsmail Cinel
Hocamıza, bizlere vakit ayırdığı için teşekkür ediyor ve röportajımıza
geçiyoruz.
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PROF. DR. İSMAİL CİNEL’İ KISACA
TANIYABİLİR MİYİZ?

Aslen Trabzonluyum, Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi mezunuyum. Marmara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Anestezi Ana Bilim Dalı öğretim
üyesiyim ve özellikle yoğun bakım bilim dalı
ile ilgilenmekteyim. 6 yıl önce profesör unvanına ulaştım. Kendimle ilgili çok fazla yorum
yapmayı sevmiyorum. 2009 yılında Amerika
dönüşü Marmara Üniversite’sine yoğun bakım
profesörü olarak atandım. 2010 yılında hastanenin kurucu başhekimiydim ve son 3 yıldır da
hastane yöneticisi olarak görev yapmaktayım.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2014 YILINDA SAĞLIK HİZMETLERİ VE CİRO ANLAMINDA
TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU. BU
BAŞARINIZIN SIRLARINI KISACA
BİZİMLE PAYLAŞIR MISINIZ?

2010’da üniversitelerle Sağlık Bakanlığı arasında afiliye hastaneler modeli gerçekleştirildi. Bunlar ortak kullanımda olan hastaneler anlamına
geliyor, hastanenin insan kaynağı üniversitenin
çok kaliteli hocalarından oluşurken, müdürlük
ve mali yönetim anlamında çalışanlar Sağlık
Bakanlığından gelmiş oldu. Burada 1+1=2 eder

mi? Diye düşünürken, 1+1’in 2 değil 4-5 ettiğini
gördük. 2010’da ilk hastamızı kabul ettik 2013
yıl sonu itibariyle de Türkiye’nin en yüksek
cirolu hastanesi olduk ve hala bu özelliğimizi
korumaktayız. Tabii ki sorunlarımız var fakat
bu çalışma sinerjisi Marmara Üniversitesi’nin
hocalarının burada tam zamanlı çalışmasıyla
gerçekleştirildiği modelle vatandaşa hizmetteki kaliteyi en üst noktaya taşıdı. Bu çalışma
sayesinde bilimsel gerçeklerin ön planda tutulmasıyla sağlık hizmetinin vatandaşa yansıması
gerçek bir başarı elde etmemize ön ayak oldu.

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN DA HASTANENİZDE AMELİYAT OLDU. BU
SÜRECİ BİZİMLE PAYLAŞIR MISINIZ?

Taşındığımız dönemde, bomboş olan bu hastanenin birkaç yıl içinde Türkiye’nin sağlık
konusunda en önemli hastanelerden biri olacağına
inanıyorduk. Şu anda bir devlet hastanesi olarak;
böbrek-kalp-akciğer-karaciğer transplantasyon
ruhsatı olan büyük bir hastaneyiz. Hastanemizin
yapılan iş bakımından geniş çaplı bir hastane
olması sebebiyle hizmetimiz kalite ve çözüme
ulaşma konusunda en üst düzeye ulaşmış durumdadır. Bu seviyeyi korumak için poliklinik sayısını
belli bir yere kadar getirdikten sonra artırmayı ve
hastalarımızla ilgilenme sürelerimizi sabitleştirdik.
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Başarımızla devletin en üst düzeyinde
yer alan devlet adamlarımızın veya onların birinci dereceden yakınlarının tedavisini gerçekleştirme şansına sahip
olduk. Üstelik özel sağlık sistemlerinin
gelişmesiyle özel hastanelerin karşıladığı
sağlık hizmeti oranı % 5’lerden 35’lere
ulaştı. Böyle bir ortamda yine de en iyiyi devlet yapabilecek konumdadır ve
yapmalıdır da. Bu bağlamda böyle bir
açığın oluşmasına engel olmakta öncü
rol oynadığımız için çok memnunuz. Bir
devlet hastanesinin devlet büyüklerimiz
tarafından tercih edilmesi bizim için çok
gurur verici bir olaydır.

meye başladı. Günümüz tıp eğitimini
diğer bir yandan değerlendirirsek; çok
modernleşen ve teknolojik gelişmelerin
ileri düzeye geldiği bir çağda yaşıyoruz.
Bu bağlamda simülasyon laboratuvarları
kuruldu ve bu laboratuvarlarda canlı bir
hasta yerine son derece gerçekçi maket
hastalar mevcut ve öğrenciler bu şekilde
tecrübe kazanabiliyor. Fakat simülasyon
laboratuvarlarının sayısını artırmak
gerekmektedir. Bu kadar teknolojik
gelişmeler ve hızla yükselen dünya standartlarını yakalamak amacıyla ülke olarak
çok çalışmalıyız ve doktor kalitesini artırmalıyız.

ŞİMDİKİ TIP EĞİTİMİ İLE
KENDİ DÖNEMİNİZDEKİ TIP
EĞİTİMİNİ KIYASLAYABİLİR
MİSİNİZ?

ŞU ANDA DÜNYA ÖLÇEKLERİNE
GÖRE TÜRKİYE’DE TIP NE
DURUMDA?

Tıp Fakülteleri’nin sayısının arttığı
düşüncesindeyim. Örneğin Anatomi
dersi alacaksınız, belli bir sayıda kadavranız olmazsa bir kadavranın başında 20
kişi olması gerekirken 100 kişi olursa
eğitimin kalitesinin kaçınılmaz şekilde düşüreceği kesindir. İkinci bir nokta
doktorluk için en önemli dönemlerden
biri ilk 3 yıllık temel tıp eğitimidir. Bu
eğitimi verecek hocaların aldığı ücretlerde düşüklük söz konusu olduğu için
hoca sayısında azalma başladı ve YÖK
hocalara özendirmek amaçlı burs ver78 - Çekmeköy2023

Türkiye’de tıp sektörünün iyi bir noktada olduğu düşüncesindeyim. Gün geçtikçe daha iyiye doğru ilerlediğimizi
düşünüyorum. Çünkü ülkemizde artık
yapılmayan ameliyat yok. Teknolojik gelişmeleri takip ettiğimiz ölçüde
başarı hızımızın artacağını biliyorum.
Sektör çalışanları olarak diğer ülkelerden
daha düşük ücret alıyor olabiliriz fakat
bu demek değildir ki aynı kalitede
çalışılmıyor. Kesinlikle doktor kalitesi ve hizmeti olarak aynı standartları
taşıdığımızı düşünmekteyim.

SAĞLIKTA ÖZEL HİZMET İSTENİLEN DÜZEYDE MİDİR?

Özel hastanelerde hasta hizmeti %35’lere
ulaştı bu oranın %55’lere ulaşmasının
doğru
olmayacağına
inanıyorum.
Çünkü özel hastanelerde şöyle bir durum var, acil hasta oranının %1’ini alıp
%99’unun yükünü devlet hastanelerine
bırakıyorlar. Diğer taraftan örneğin kemik iliği transplantasyonu hizmetinin
para kazancı için %80’ini almaya çalışmaktadırlar. Sağlık konusunda öncelik
para olmamalıdır, insanın yaşama hakkı olmalıdır. Ve bu konuda devletimiz
oldukça iyi durumdadır, çevre ülkelerin
örnek alacağı durumdadır.

DEVLET
HASTANELERİNDE
UZMAN SIKINTISI YAŞANDIĞI
ANLAYIŞINA
NE
DİYORSUNUZ?

Birinci, ikinci, üçüncü basamak olarak nitelik bakımından ayrılan devlet hastaneleri
mevcut. Özel sektör ücret olarak daha
iyisini vadettiği için özelde çalışmak
daha cezbedici geldi. Bu konuda Anayasa
Mahkemesi’nin nispeten değişen kararları
oldu hekimler de kendilerini güvenli liman bulma ihtiyacı hissetti. Ama ben
yeni hükümetimizin kurulmasıyla birlikte bütün taşların yerli yerine ulaşacağı
düşüncesini taşıyorum.
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SON YILLARDA SAĞLIKTA YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEVRİM NİTELİĞİNDE
OLDUĞU
GÖRÜŞÜNE
KATILIYOR MUSUNUZ?

Kesinlikle katılıyorum. Çünkü hastaneler
teknolojik cihazların ve aparatların kullanıldığı, hasta ömrünün uzatıldığı yerler
haline gelmeye başladı. Belki hepimiz
kanser ve trafik kazası gibi durumların
dışında 100 yaşına kadar yaşayabilecek
duruma gelebiliriz. Sağlık temel insan
hakkıdır, bunu sunmak zorundayız
fakat şunu kabul etmek zorundayız.
Hastaneler rant döngüsü olan yerler bu
nedenle ayağımızı yorganımıza göre
uzatmalıyız. Hastanelerin kendilerine
göre prensipleri olmalıdır. Kamu Hastaneler Kurumu’nun kurulmasıyla sağlık
hizmeti sunumunun erişebilirlik oranı
artmıştır ve sağlık çalışmalarında ciddi
gelişmeler kaydedildiği görülmektedir.

BİR DUAYEN OLARAK, HASTALARINIZ İLE İLETİŞİM KURMAK
VE ONLARIN GÜVENİNİ KAZANMAK İÇİN NEYİ ÖN PLANDA TUTUYORSUNUZ?

Biz hekimiz ve insanız. İnsancıl yanım
işimde ağır basmaktadır bu sebeple iletişimi ön planda tutmaya çalışmak-

tayım. Doğru bir iş yaptığınızda eğer
yanında iletişim kurma yeteneğinizi
kullanıyorsanız sizden daha güvenilir
bir doktor olamaz. Hekime zaten güvenilir fakat hekim önce giyinişinden tavrına kadar kendine saygı duymalı ve bu
saygıyı hastasına yansıtmalıdır. 3000
çalışanımızın olduğu ortalama 7500
hastanın geldiği hastanemizde doğru iletişimi her zaman için ön planda tutarak
kaliteden ödün vermeyerek hizmet vermekteyiz.

SİZİ BU KADAR BAŞARILI
KILAN NEDİR?

Önemli fırsatlar insanın yaşamında birkaç
kez yakalanır. Siz donanımınızı sağlarsanız
sadece iyi iş üretirseniz, inandığınız şey
uğruna emek verirseniz, çalışırsanız, dürüst
davranırsanız, gerçekçi olursanız ve alnınız ak olursa Yüce Allah’ın yardımıyla
o fırsatlar sizin ayağınıza gelmektedir.
Bir yerde başarı varsa o yerde gerçek
emek ve ciddi bir çalışma vardır.

MESLEĞİNİZDE “BEN OLDUM”
NOKTASINA VARDINIZ MI?

“Ben” kavramını özümseyen biri
değilimdir. “Ben” kavramının insanı bitiren temel unsur olduğunu
düşünüyorum. Başarılıyım, yaşama ihtimalinin çok düşük olduğu hastaları

Allah’ın izni ile yaşama döndürdüm
ama “ben oldum” noktasına geldiğimde
biteceğimi biliyorum. Her çalışma ekip
işidir, ben yok biz varız.

SOSYAL İLGİ ALANLARINIZDAN
DA BAHSEDER MİSİNİZ?

Basketbolda 3 defa Türkiye Şampiyonluğu yaşadım ve yoğunluğuma rağmen
basketbolu bırakmadım, haftada bir
basket oynamaktayım. Yüzme, yürüyüş
gibi spor aktiviteleri düzenli bir şekilde
gerçekleştiriyorum. Sağlıklı bir insan
olarak kalabilmek, kaliteli hayat standartlarını korumak için sporumu aksatmıyorum.

MESLEĞİNİZ KENDİNİZE VE
AİLENİZE VAKİT AYIRMANIZA
ENGEL OLUYOR MU?

Maalesef evet. Ama bu bir yaşam
biçimidir. Amerika’daki hocam yüksek miktarlar kazanmasına rağmen işe
metroyla gidip geliyordu çünkü en hızlı
ulaşım aracı metroydu. Zaman onun
için önemliydi, arttırdığı zamanı ailesine
ayırıyordu. Bu konuda hocamı örnek
alıyorum, artırabildiğim zamanlarımı
ailemle paylaşıyorum.
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MAHMUT SEZGİN’İ TANIYABİLİR
MİYİZ?

1973 Ümraniye doğumluyum, aslen
Niğdeliyim. İlk ve orta öğretim eğitimimi
Ümraniye’de aldım, lise eğitimimi Avrupa Yakası’nda tamamladım. İstanbul
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi mezunuyum. Ailemin ticaretle uğraşması
sebebiyle mezun olur olmaz ticaret
hayatına atıldım. Şu an müteahhitlikle
uğraşmaktayım. Evli, iki çocuk babasıyım.

SİYASİ HAYATINIZIN OLUŞMASI
VE SİYASETE GİRİŞ SÜRECİNİZİ
BİZİMLE PAYLAŞIR MISINIZ?

Hiçbir zaman siyasetten kopuk biri olarak
yaşamadım, babamın siyasetin içinde
olması beni etkilemiş, bu alana ilgi duymamı sağlamıştır. 2004 seçimlerinde
Ümraniye’de meclis üyeliği için seçime
girdim ancak seçilemedim. 2009’da
Başkanımız Ahmet Poyraz’ın daveti üzerine aday oldum ve iki dönemdir sorumlu olduğum vazifeyi elimden gelenin en
iyisiyle gerçekleştirmeye çalışmaktayım.

MECLİSTE HANGİ KOMİSYONDA
GÖREV YAPMAKTASINIZ VE NE
GİBİ HİZMETLERDE BULUNUYORSUNUZ?

7. yıldır İmar Komisyonunda görev yapmaktayım. Bu süre boyunca mesleğimize
yakışır icraatlarda bulunduğumuzu
düşünüyorum. İmar Komisyonu, yapılan
bir planın eksiğini-gediğini kontrol etmektedir ve onaylanması sürecinde
devreye girmektedir. Zaman zaman
planla ilgili şikayetler olmuyor değil,
her işin bir zorluğu vardır. Elimizden
geldiği kadarıyla Çekmeköy’ün ihtiyacı
olan eğitim alanlarını, oyun alanlarını
ve kamusal alanlarını yapmak durumundayız. Çekmeköy; çevresi gelişmeye çok
müsait ve hızla gelişen bir ilçedir. Bu ilçenin gelişiminde imza sahibi olmaktan
mutluluk duyuyorum. Gelişimin planlı
ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştiğini
görmek gurur verici bir tablodur.

10 YIL SONRA NASIL BİR ÇEKMEKÖY HAYAL EDİYORSUNUZ EN
BÜYÜK KATKI HANGİ PROJELERLE ELDE EDİLEBİLİR?

Çekmeköy’ün her köşesi için geleceğe
yönelik planları mevcuttur. Fakat şu ana
kadar yapılan ve ileride yapılacak olan
bütün alanları hakkını vererek kullanmak
gerekir. Gelişimi için yapılan dönüşümleri iyi değerlendirmeliyiz. Çekmeköy
zaten bir ilçenin sahip olması gereken
her şeye sahiptir adeta bir pırlantadır.
Merkezi konumu ve yeşilliğiyle herkesi
cezbedecek bir yerdir. Yeşili kaybetmeden yeşilin içinde yaşamak lazım. Yeşilin içerisinde ferah mahalleler, kamusal
alanlar, eğitim ve sağlık ihtiyacını
karşılayan alanlar yapılırken şehirleşme
sürecindeyeşili korumayı başarabilirsek
İstanbul’un göz bebeği olacağına hiç
şüphem yok.

SİYASİ HAYATIN İÇİNDE OLMANIN “ATEŞTEN GÖMLEK KADAR
ZOR” OLDUĞU SÖYLENİR. SİZ DE
BU KANIDA MISINIZ?

Siyasetin ateşten gömlek olduğunu
düşünmüyorum. Siyasetin içerisinde yer
alınca zor bir süreç içerisinde kalıyorsunuz, bunu inkar etmek mümkün değil.
Bu işe işinizden, ailenizden çalıp hemen
her anınızı ayırmak zorundasınız. Fakat
güzellikleri de mevcut; insanlar için insanlarla birlikte mücadele veriyorsunuz.
Bunun hazzı tarif edilemez. İnsanlarla
karşılıklı diyalog halinde oluyorsunuz ve
kabuğunuza çekilmiyorsunuz. Siyasetin
olumsuz yanları sevdiklerinizle doya
doya vakit geçiremiyorsunuz ve bulunduğunuz konum itibariyle her şeye evet
diyemiyorsunuz. Olumsuzlukları da siyasetin tadı tuzu olarak görüyorum.

SİYASETTE GELECEĞİNİZLE İLGİLİ HEDEFLERİNİZ NELER?

Herkes gelecekle ilgili bulunduğu konumun daha üstünü ister. Ama ben şu anki
durumumdan gerçekten mutluyum. Kesin bir hedefimin olduğunu söyleyemem,
“şu konuma sahip olmalıyım yoksa çok
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kanaatindeyim. Bu şekilde her birey
sağlıklı ve doğru kararlar verebilen,
kendini yetiştirmiş ve topluma fayda
sağlama gayretinde olacaktır. Böyle
bir bireyin aile yaşantısı, çocuklarını
yetiştirme şekli ve uğraştığı işle ilgili
verimi en üst düzeyde olacaktır.

SON OLARAK BU RÖPORTAJI
OKUYAN TÜM OKUYUCULARIMIZA
NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

mutsuz olurum” diyebileceğim bir hedefim de yok. Yaptığım işi, iyi yapmak
için birlikte mücadele ettiğim insanları
seviyorum. Dünden daha iyi olmak benim için en büyük hedeftir. Geleceğin
ne getireceğini kestirmek zor, bir görev
takdir edilirse hayır diyecek değilim. Her
zaman için sorumlu olduğum alanda en
iyisini yapmaya gayret gösteririm.

YOĞUNLUK VE STRESTEN UZAKLAŞMAK İÇİN HANGİ YOLLARA
BAŞVURUYORSUNUZ, AİLENİZE
VE SEVDİKLERİNİZE VAKİT AYIRABİLİYOR MUSUNUZ?

Evcimen biriyimdir, işimden ve siyasetten arta kalan bütün vaktimi aileme ayırmaktayım. Ailem ve sevdiklerim benim
için en büyük mutluluk kaynağı. Gezilerle
renklendirerek birlikte geçirdiğimiz her
an hayatımın en kıymetli zamanlarıdır.

TÜRKİYE’Yİ BEBEK, ERGEN,
YETİŞKİN VE YAŞLI OLARAK
TASNİF EDERSEK, HER KESİ
KAPSAYACAK NE TÜR PROJELER
YAPILABİLİR?

İnsan hayatının en önemli dönüm noktası özellikle de Türkiye için eğitim zam-
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anıdır. Eğitim alanında mükemmelliğe
ulaşmamız gerekmektedir. AK Parti’nin
bu konuda verdiği birçok mücadele var.
Daha fazla gayretle eğitim alanında
hiçbir pürüz ve eksiklik olmayacağı

Türkiye için, birbirimiz için ve Çekmeköy için güzel şeyler yapmaya gayret
edelim. Bir kişiden ne olur diye düşünmeyelim, iyilik bulaşıcıdır. Kendimizi
ve etrafımızı iyileştirip faydalı bireyler
olmak için çaba sarf edelim. Sevgi ve
saygılarımla…

HABERLER

SİYASİ PARTİLERE
GÜVEN ORTAMI TEŞEKKÜRÜ…
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Kasım Meclisi Birinci Birleşimi’ne katılarak,
seçim dönemindeki huzur ortamı için tüm siyasi partilere teşekkür etti

Ç

ekmeköy Belediyesi
Kasım ayı Meclisi
Birinci
Birleşimi,
Meclis Birinci Başkan Vekili Selamet
Aygün başkanlığında
toplandı. İkisi ek olmak üzere, 6 gündem maddesi görüşüldü.
Görüşmelere katılan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, gündem maddelerinin ardından söz alarak
seçim sürecinin sükunet içerisinde
yaşanmasını sağlayan tüm siyasi par-

tilere teşekkürlerini sundu.

Başkan

Poyraz, “Seçim sonrasındaki ilk günü
yaşıyoruz. Çekmeköy’de partimiz lehine çıkan yüzde 53’lük oran için tüm
vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Bu güvenlerine karşılık ne kadar hizmetkar olsak, onlar için ne kadar çalışsak
kafi gelmeyeceği kanaatindeyim. Bu
seçim sürecinin her anlamda huzur
içinde geçmesini sağlayan tüm muhalefet partilerine teşekkür ediyorum.
Kimse kimsenin kalbini kırmadı, kimsenin ağzından kötü söz çıkmadı. Allah herkesten razı olsun,” dedi.
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SORUNLU ANNELİKTEN

SORUMLU ANNELİĞE

A

merika’da Bir kimya profesörü Nobel ödülü almıştı.
Ödül töreninden sonraki ilk
dersinde,
öğrencilerinden
biri kendisine şöyle bir soru

‘Söyle bakalım’ derdi. ‘Bugün öğretmenine iyi bir soru sordun mu?’
İşte beni farklı yapan bu oldu. Her zaman diğerlerinin sormadığı soruları sordum ve hayatım boyunca da, sormaya
devam ettim!”

“Efendim! Amerika’da üç binin üzerinde
kimya profesörü var. Ancak bu kadar
bilim adamı arasında, ödülü size lâyık
gördüler. Sizi diğerlerinden ayıran özellik neydi?”

Değerli anne babalar, çocuğunuz eve
gelir gelmez, sınavı soruyorsanız,
dersleri soruyorsanız çocuğunuza
ciddi ciddi kötülük yapıyorsunuz demektir. Eğer böyle bir anne-babaysanız
hemen başınızı iki elinizin arasına alıp
düşünmeye başlayabilirsiniz. Çünkü
çocuğunuz yetişkin olduğunda ruhsal
bakımdan çok ciddi sıkıntılar yaşayacaktır.

sordu:

Selahattin YAYLAMAZ
Eğitim Uzmanı / Yazar
www.okumaokulu.com

Profesör, bu farklı soruya önce bir tebessümle cevap verdi. Ardından da, kendisinden merakla cevap bekleyen öğrencisine şunları söyledi:
“Doğrusunu söylemek gerekirse, hepsini
anneme borçluyum! Çünkü ben küçük
bir öğrenciyken, diğer çocukların anneleri, onlar okuldan evlerine döndüklerinde
kendilerine:
‘Söyle bakalım, öğretmeninin sorduğu
sorulara iyi cevaplar verebildin mi?’ diye
sorarlardı.
Benim annem ise bana:
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Kötü ve bunalımlı insan yetiştirmenin
yollarını iyi bildiğiniz için sizi tebrik
edebilirim(!)
Bilmez misiniz; sevgisiz beyin çalışmaz,
en azından verimli çalışmaz. Bilmez
misiniz kalbine hitap etmediğin, ruhunu
okşamadığın, gönlüne selam vermediğin,
yüreğine seslenmediğin insanın beynine
hitap edemezsin.

KÖŞE YAZISI

Elbette ki çocuklarımızı akademik
başarıları, ders durumları çok önemlidir.
Bunu uzun uzun anlatmama gerek yok.
Sınav konusu hoşumuza gitmese de bu
bir Türkiye gerçeğidir. Bu saatten sonra
“sınav olmasa keşke” demenin kimseye
yararı olmayacaktır.
Evet, burası Türkiye ve burada sınav var.
Sınav okul hayatının da hayat okulunun
da bir gerçeğidir. Bu gerçeğe göz kapayamayız.
Çocuklarımızın sınavlarda başarılı olmalarını elbette isteyeceğiz. Bu konuda
yanlış anlaşılmak istemiyorum. Sınavın
karşısındayım ancak bu şu anda bir realite
olarak önümüzde duruyor ve uzun yıllar
belki de çok uzun yıllar bu böyle devam
edecektir. Sınava karşı olduğum, sınavları önemsemeyelim anlamına gelmiyor.
Sınav kişiliğimizi, yeteneklerimizi ve
daha birçok özelliğimizi test edemez.
Ama ülke gerçeğinde bazı şeyleri elde
etmemiz için gereklidir.
Fakat tüm ülke çocuklarının, tüm ülke
gençliğinin sınavlara girmesi, sınavlar
için ter dökmesi kesinlikle gerekmiyor.
Buna hiç gerek yok. Amaç bir iş sahibi
olmaksa bu illa da sınavla kazanılmaz ki.
Bu illa da okullar bitirmekle elde edilmez ki… Hiçbir şey sadece okula bağlı
değildir.
Okul hayatındaki başarının da hayat
okulunda devam edeceği anlamına
kesinlikle gelmez. Nice insan tanırsınız
ki okul hayatı başarısızdır, akademik an-

lamda başarısızdır ama hayat okulunda
çok ama çok başarılıdır. Başarılı olmak
için okul değil çalışmak şarttır.
Okul hayatında değil de hayat okulunda
başarılı olmuş yerli ve yabancı birkaç
örnek verelim sizlere:
• Bill Gates: Hukuk fakültesini terk etti.
• Steve Jobs: Apple’nin kurucusu.
Üniversite terk.
• Michael Dell: Tıp fakültesini terk etti.
• Sakıp Sabancı: Lise terk.
• Vehbi Koç: Lise terk.
• Ahmet Nazif Zorlu: İlkokul mezunu.
Bunu daha yakından anlamak için şu
hikâyeye bir bakalım isterseniz.
Thomas Edison bir gün eve geldiğinde
annesine bir kâğıt verdi ve “Bu kâğıdı
öğretmenim verdi ve sadece sana vermemi tembihledi.” dedi.
Annesi kâğıdı gözyaşları içinde oğluna
sesli olarak okudu: “Oğlunuz bir dahi.
Bu okul onun için çok küçük ve onu
eğitecek yeterlilikte öğretmenimiz yok.
Lütfen onu kendiniz eğitin.”

Edison saatlerce ağladıktan sonra günlüğüne şu satırları yazdı: “Thomas Alva
Edison, kahraman bir anne tarafından
yüzyılın dâhisi haline getirilmiş ‘şaşkın’
bir çocuktu.”
Ey her akşam ders çalışsın diye saatlerce çocuğunun başında bekleyen anneler! Çocuk ders çalışmayınca da sinir
krizi geçiren anneler. “Aman Allah’ım bu
çocuk kime çekmiş, hep mi böyle olacak!”
diye kaygılanan anneler! Elbette ki
çocuğunuz için böylesine kaygılanmanızı anlıyorum, duyarlı anneliğiniz
için sizi tebrik ediyorum. Bununla birlikte üslubunuzu gözden geçirmeniz
yararlı olacaktır sanırım. Üslubunuz sorunludur, sorumsuzca sonuç doğuruyor.
Sorumluluk bilinciyle yaklaşırsanız,
yukarıda iki örnek sizi kendinize getirecektir. Göreceksiniz ki annelik keyifli bir
sürece girecek, yaşamdan daha çok keyif
alacaksınız.
Sevgi ve saygılarımla…

Aradan uzun yıllar geçtikten sonra Edison’un annesi vefat ettiğinde, o artık
yüzyılın en büyük bilim adamlarından
biriydi ve bir gün eski aile eşyalarını
karıştırırken birden bir çekmecenin
köşesinde katlı halde bir kâğıt buldu ve
alıp açtı.
Kâğıtta, “Oğlunuz ‘şaşkın’ (akıl hastası)
bir çocuktur. Artık kendisinin okulumuza
gelmesine izin vermiyoruz.” yazılıydı.
Çekmeköy2023
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MEDYANIN AİLE HAYATI
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

G

elişen ve değişen dünyanın hızına
yetişmek artık o kadar güçki;
İnsan bu gelişimin peşinden
koşarken yoruluyor, adeta nefes
nefese kalıyor.
En hızlı değişimlerden biri de
“Yazılı ve görsel medya” dediğimiz sektörde…
Zira bu medya, hayatımıza girdiğinden beri, aile
hayatımız üzerinde önemli ölçüde olumsuz etki
oluşturmaya başladı.
Dizi filmler başta olmak üzere, yarışma programları, reklamlar, çizgi filmler, müzik klipleri, magazin
programları gibi detaylar, özellikle gençleri olumsuz bir şekilde yönlendirmeye başladı. Ancak daha
kötüsü, farkında olmadan yapılan yönlendirmelerin
daha fazla olduğunu düşünüyorum. Hepimizin evinde en az bir televizyon ve kişi başına düşen birer
cep telefonu ve internet var. Bu internetin acaba kaç
tanesi güveli ve sınırlı, maalesef çok azı…
Diğer yandan hemen her odada olan televizyonlardan günün her saatinde aile hayatımızı ve özellikle gençlerimizin zihinsel ve ruhsal dünyalarını
olumsuz etkileyen programlar ile yapımız, değerlerimiz,
inanç sistemimiz ve ahlaki yapımıza saldırıyor. Biz
ise bunun farkında bile değiliz. Öncelikle dizilerde yaşanan çarpık hayatların topluma “doğruymuş” gibi yansıtılması “aile” dediğimiz kurumun
mahremiyetini yerle bir etmeye yönelik bir tutum
izlemektedir.
Gençlik dizilerinde alkol, sigara ve asilik gibi olumsuzlukları sevimli göstererek gençliği bir ahlaki
erezyona uğratmaktalar.
Evlilik öncesi cinsel yaşam, evlilik öncesi çocuk
sahibi olma, aldatmalar, kin ve nefret dolu kadın erkek çekişmeleri gibi birçok olumsuz unsur, halkın
önüne sanki normalmiş gibi sunuluyor.
“Zihin yönlendirme” dediğimiz şey medya yoluyla
yapılır hale geldi.
Gençliğe baktığımızda “hedefi olmayan ama
sevgisili olan” bir nesil ile karşı karşıyayız. Anne
babalar ise onlardan ayrı bir dünyada; hepsinin bir
dizisi var, o dizinin içinde kaybolup gidiyorlar.

SEVDA TÜRKÜSEV

sevdaturkusev@gmail.com
Twitter : @sevdaturkusev - Insagram : SevdaTurkusev
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Çoğunluğu yalan ve kurgu olan magazin haberlerini renkli hayatlar diye
sunuyorlar. Cahil ve hayat tecrübesi olmayan birçok genç bunlara özenip eğitim
hayatından vazgeçebiliyor. Ya da evinden kaçıp gerçekten ünlü olabileceğini
zannediyor. Tabii sonrasında birçok acı
olay ve trajedi beraberinde geliyor.
Müzik kliplerinin çoğunda “sanat” adı
altında cinsel içerikli görüntüler ve
çarpık ilişkiler görülmektedir.
Çağın en büyük silahı olan “algı
operasyonu” medya yoluyla halkın
algılarını bozmak ve erezyona uğratmak üzere harıl harıl çalışıyor. Farkında

mısınız?
Peki, ne yapacağız?
Bu muazzam güçlü gücü kontrol altına
almaktan başka çaremiz yok! Bu güç
her alanda doğru kullanılmadığında gelecek nesiller için başımıza büyük belalar açacak. Tatminsiz, huzursuz, hırslı,
acımasız, vicdansız bir toplum olur
çıkarız. Aile bağlarını yok edercesine bir
yaşam tarzını beynimizin içine işleyip
duruyorlar. Bir toplumu erezyona uğratmak için önce aileden başlarlar. Aile
yapısına zarar verdiklerinde toplumu
otamatik olarak bozmuş olurlar.
Aslında şunu söylemek de yanlış olmaz:

“Medya adeta çağın vebası” gibi, tehlikeli olduğu kadar da bulaşıcı bir hastalık.
Evet, netice itibari ile sokağa atamayacağımız değerlerlerimiz var ve bu değerleri korumak için kendimize gelmemiz
gerekiyor.
Aile içi iletişimimizi gözden geçirmemiz
ve tüm aile bireylerinin kitap okuma
alışkanlığı geliştirmesi gerekiyor. Seyreden değil okuyan ve düşünen toplum olmalıyız. Neyi seyrediyorsak öyle oluruz.
Televizyon, beyni yavaşlatan bir aygıttır.
Hele doğru programlar seyredilmeyince
beyni iyice işlev dışı bırakır.
İletişim fakültelerinde “televizyon” iletişim aracı olarak öğretilir fakat şu anda
televizyon, sosyal medya ve medya bir
eğlence aracı oldu.
Her zaman ne diyoruz; “Eğitim ailede
başlar ve sonrasında okulda devam eder.”
İşte çağın bu güçlü silahı ile ancak ve
ancak eğitimle başedebiliriz. Seyretmeyi
bırakıp okumaya geçmeliyiz. Kitap okumalı ve okutmalıyız. Kitap okumak, sohbet edebilmk, düşünce ve dil gelişimine
büyük bir etki sağlar. “Zeka” dediğimiz
mekanizmayı en hızlı geliştiren eylem
kitap okumaktır. Çocuklarımıza okumayı, düşünmeyi öğretmeden seyretmeyi öğretirsek onlar da büyüdüklerinde
işin kolayını seyrederler.
Şunu unutmayalım: “ÇOCUKLARIMIZ
BİZİM İSTEDİĞİMİZ GİBİ DEĞİL,
BİZ NASIL YETİŞTİRİRSEK ÖYLE
OLURLAR.”

Çekmeköy2023

- 87

SOKAĞIN SESİ

‘

2015 yılı sizin
için nasıl geçti?
2016’ya dair
planlarınız ve
beklentileriniz
neler?

‘

H

L

ayat serüvenimizdeki bir yılı daha geride bırakmak üzereyiz. Çekmeköylü
vatandaşlarımızın 2015 yılını nasıl değerlendirdiğini, gelecek yıldan ne gibi
beklentilere sahip olduklarını, öğrenmek için sokağa sorduk; “2015 yılı sizin için
nasıl geçti? 2016’ya dair planlarınız ve beklentileriniz neler?”

Kemal TAŞKIN
38 Yaşında

2

015, iş hayatımda olumlu gelişmelerin yaşandığı, ailevi veya sağlık
problemlerinin yaşanmadığı huzurlu bir yıldı. Gelecek yıl için planlarım
yaptığım organizasyon işlerinde daha geniş çapta çalışmaktır. 2015’in son
dönemlerinde ülke olarak gergin zamanlar yaşadık ve bu gerginlik ekonomi
başta olmak üzere bütün hayatımızı etkiledi. 2016 yılında böyle bir kaosun
yaşanmayacağını umuyorum, doğru atılımlarla büyüyen ekonomimizde işimde sağlam
adımlarla ilerlemeyi hedefliyorum. Hepimiz için güzelliklerin yaşandığı bir yıl olur
inşallah.

B
Samet EREN
26 Yaşında
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u yıl benim için maddi konular dışında ideal bir yıldı. Ülke içi yaşanan
kararsızlık ve belirsizlikler her iş yapan insanı etkilediği gibi bizleri de
etkiledi. İş hayatında aksaklıklar yaşandı. Bunun dışında büyük problemlerin yaşanmadığı bir yıldı. 2016 için ilk hedefim istikrar ortamı içerisinde
kazanmak ve kazandırmak adına yapabileceğimin en iyisini yapmaktır.
Tabii sağlık, huzur ve mutluluk insani temel ihtiyaçlardır. Her yıl olduğu gibi 2016’dan
da beklentim sağlıklı bir beden, huzurlu bir yaşantı ve mutluluğunu koruyabilen bir
insan olmaktır.
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2
Cengiz ÇİLLİ
42 Yaşında

015 yılının istediğim gibi geçtiğini söyleyemem. Yaşadığım ciddi sağlık sorunları, kalp krizi geçirmem, ülkemde yaşanan kötü olaylar, belirsizlikler
2015’i kötü hatırlamama sebep oldu. İleride güzel hatırlayabileceğim bir
yıl istiyorum ve umuyorum ki 2016 yılı sağlık sorunlarının yaşanmadığı,
yeni yeni başlayan ekonomik canlılığın iyileşme yönündeki hızının arttığı,
herkesin huzur ve refah ortamında yaşadığı bir yıl olur. Huzur ve mutluluk ortamına,
keyifle bir “oh be!” demeye hepimizin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 2016 tüm dünyaya mutluluk getirsin!

B
İbrahim ARAS

eklentilerimin altında bir yıl geçirdiğimi söyleyebilirim. Ne iyi ne kötü
diyebiliyorum. Kişisel anlamda kötü bir olay yaşadığımı söyleyemem
ama genel olarak gerginlikler yaşandı, bu durum ister istemez tüm Türkiye’yi etkiledi. Herkesin yüzünün gülmesini ve mutlu olmasını istiyorum,
bunun için ülkemde güzel olayların yaşanmasını bekliyorum ve 2016
inşallah 2015’den kat be kat güzel geçer diye umut ediyorum. Yeni yıldan beklentim belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla ferahlayan toplumumuz için sağlık, huzur ve
güzelliklerin yaşanmasıdır.

60 Yaşında

Şerife CEYLAN

Y

üce Allah’a binlerce kez şükürler olsun ki bu yıl istediğim gibi bir yıl
yaşadım. Ailemle mutlu bir ortamda sağlıklı yaşamak en büyük
şükür sebebidir. Her yıl için tek beklentim ailemle sağlıklı bir şekilde yaşayabilmektir. Geri kalan tüm problemler zaman içerisinde
hallolacaktır fakat sağlık insan için en önemli ve vazgeçilmez bir unsurdur. Allah herkese sağlıkla mutlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin inşallah.

30 Yaşında

T
Murat HACISALİHOĞLU
41 Yaşında

am istediğim gibi bir yıl geçirdim, sağlık, iş hayatı ve aile yaşantısında
problemlerin yaşanmadığı bir 2015 yaşadım. Gelecek yıl ekonominin ve piyasaların daha canlı ve kazançların daha yüksek olacağı görüşündeyim. Bu
konuyla ilgili beklentilerim ve hedeflerim mevcut. Gün geçtikçe gelişen
toplumumuz için her yıl daha iyisi olmasını istiyorum. Sektör ne olursa
olsun insanlar daha büyük işler başarsınlar, gençlerimiz yeni atılımlar yapsın 7’den
70’e herkes maddi-manevi bir zorluk yaşamadan günlerini geçirsin istiyorum. Tabii
her şey bir yana, fakat sağlık bambaşka… Önce sağlık, mutluluk sonra iş ve para.
Dilerim 2016 yılı herkes için hayırlı olur.
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Nazan EZİCİ

G

elecek yıldan daha fazla umutlu olsam da kötü bir yıl geçirdiğimi
söyleyemem. Standart hayatımı devam ettirdim, büyük değişiklikler
yaşamadım ama mutsuz da değildim. 2016’dan daha umutlu olma
sebebim daha fazla mutluluk ve başarı istememden kaynaklanıyor.
Başarı kısmen mutluluğu ve parayı getirir. 2016’nın birçok başarının
yaşandığı ve sağlıkla mutlulukla yaşadığım bir yıl olmasını temenni ediyorum.

34 Yaşında

B
Bilgen ERSÖZ

itirmek üzere olduğumuz bu yıl benim için karmaşık ve kötü bir
zaman dilimiydi. Ülkemizde yaşanan üzücü olaylar beni derinden etkiledi, yaşadığım sağlık problemlerinin de beni sarstığını söyleyebilirim.
2015 yılına benzer bir yıl yaşamak istemiyorum. O yüzden 2016’dan ilk
beklentim sağlıklı bir yaşam. 2016 inşallah herkese sağlık-huzur getirsin.
Çalışanlara işlerinde bol kazanç, hasta olanlara Allah’tan şifa, derdi olanlara deva
dilerim. Umarım hepimizin gülümseyerek hatırlayacağı bir yıl yaşarız.

33 Yaşında

2
Ayşe ALTAŞ

015 yılı genel olarak güzel bir yıldı. Hemen her şey olumluydu yalnız Çekmeköy’den taşınma ihtimalimiz var ve bu konu beni çok üzüyor. Çekmeköy’ü
çok seviyorum. Burası yeşil bir ilçe ve gün geçtikçe daha da güzelleşiyor,
gelişiyor. Buradan ayrılmak istemiyorum. 2016’dan ilk beklentim Çekmeköy’de yaşamak. Çalışma hayatı konusunda kendimi biraz daha geliştirmek
istiyorum. Yeni yıldan beklentilerim bu yönde, tabii her şeyden önce sağlık ve mutluluk
geliyor. Geri kalan konular için gereken çaba ve emek sarf ettikten sonra hallolacağına
inanıyorum. Herkese mutlu yıllar dilerim.

20 Yaşında

B
Nehir GÜVEN

u yıl benim için çok yoğun ve çalkantılıydı. Bir insanın hayatı boyunca hissedebileceği en güzel duyguyu tattım, anne oldum. Anne olmak
aynı zamanda sorumluluk, uykusuzluk ve yorgunluk demektir. Bu yıl
içerisindeki tüm koşturmalarım bebeğim için oldu, çok mutluyum. Yeni
yıldan beklentim güzel bir iş. Oğluma iyi bir gelecek oluşturabilmek için
hazırlıklar yapmalıyım. En önemlisi kendimi güvende hissedebileceğim bir İstanbul
istiyorum. Ülkemizdeki çalkantılı dönemleri bir daha yaşamamak ve tümüyle geride
bırakabilmek istiyorum. 2016 hepimiz için güzel bir yıl olmalı.

29 Yaşında

Röportaj

ÖMER İSLAM
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İşitme Engelliler
“ENGEL” Tanımıyor

Ç

ekmeköy Belediyesi,
Türk Telekom iş birliği
ile hazırladığı projede,
işitme engellilerin çağrı
merkezlerinden faydalanabilmeleri için kısa
mesaj sistemi kurdu. 0216 312 44 44 numaralı telefon numarasıyla hizmet veren Çekmeköy Belediyesi Çağrı Merkezi artık “Engelsiz Mesaj” projesi ile
işitme engellilerin talep ve şikayetlerini
kısa mesaj olarak da alabilecek. İşitme
engellilerin kısa mesaj olarak gönderdiği bildirimler, sisteme alındıktan sonra
Seri Nokta aracılığıyla, ilgili birimlere
yönlendirilecek. Referans numarasıyla
kayıt altına alınacak bildirimler, çözüme
kavuşturulduktan sonra, yine kısa mesaj
yöntemi ile başvuru sahibi bilgilendiri-

lecek.
Sözlü iletişim kuramayan bireylerin de
belediye çağrı merkezinden yararlanabilmesini sağlayacak sistemle ilgili konuşan

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, “Belediye Engelli Merkezimize
kayıtlı yüzlerce vatandaşımız var. Personelimiz bireysel çabalarıyla onlarla
iletişim kuruyordu ama bu sistemle işleri
daha hızlı ve daha kolay olacak. Teknolojik donanımlarla oluşturduğumuz
kurumsal yapımıza böyle bir hizmeti
de dahil ettiğimiz için çok mutluyuz.
İşitme engelli bir kardeşimiz günün
hangi saatinde hangi konu ile ilgili olursa olsun belediyemizle iletişim kurmak
istediğinde, çağrı merkezlerimizden bizlere ulaşabilecek,” dedi.
0216 312 44 44 telefon numarasından
ulaşılan çağrı merkezleri, 7 gün 24 saat
sesli ve yazılı olarak hizmet veriyor.

Çekmeköy2023
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ÇOCUKLARDA SKOLYOZ
(OMURGA EĞRİLİĞİ)

O
Dr. Yasemin GÜLAŞAN
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
email:yadigar@kineziterapi.com
info@kineziterapi.com

92 - Çekmeköy2023

kulların açılmasıyla çocukların omurgasına binen yük
ciddi oranda artar. Uzmanlara göre hareketsiz yaşam
tarzı sadece yetişkinler için
değil, çocuklar için de ciddi tehlike arz
etmektedir. Bugün ortopedi uzmanlarının okul öğrencilerinde sıklıkla teşhis
ettiği durum Skolyozdur. İstatistik verilerine göre ortaokul ve lise öğrencilerinin
%40-70’inde ciddi bir tedavi gerektiren
omurga deformitesine rastlanmaktadır.

SKOLYOZUN TEHLİKESİ NEDİR?

Uzun süre ders masası başında oturmanın omurgada yol açtığı gerilim so-

nucu yürüyüş bozukluğu, ayrıca kalpte
ve solunum organlarında çeşitli bozukluklar gelişebilir.
Omur kayması ve duruş bozukluğu gibi
sorunlar altı ay boyunca bilgisayar başında zaman geçirmiş çocuklarda sıkça
görülen bir durumdur. Buna bağlı olarak
baş ağrısı olabilir, daha sık hastalanabilir, sindirim sorunları yaşanabilmektedir.
Tüm bu şikayetlerin altındaki sebep iç
organlara bası yapan omurga eğriliğidir.
Bunun dışında safra gidişi bozuklukları
ve buna bağlı olarak gelişen bağırsak sistemi ve mide hastalıkları baş gösterebilir. Aynı şekilde kürek kemiklerinin farklı
seviyelerde yer almasına bağlı olarak ak-

SAĞLIK

ciğerler de etkilenebilir.
İç organların fonksiyon bozuklukları
neticesinde kan akışında oluşan düzensizlik ağrı ile birlikte seyreden çeşitli beyin sorunlarına yol açar. Omurga
eğriliğinin sebep olduğu rahatsızlıkların
listesi elbette yukarıda belirtilenlerle
sınırlı değildir.

OMURGA SORUNLARI NASIL ÖNLENEBİLİR?

Ebeveynler açısından esas amaç bu
çocukta bu hastalığın gelişmesini önlemektir. Çocuğunuzda omurga sorunu
gelişmesini engellemek için:
• Okul çantası seçiminde ortopedik özellikli olmasına dikkat edilmelidir;
• Okul öğrencisi için uygun ayakkabı
seçimine özen gösterilmelidir;
• Çocuğun evdeki ders çalışma alanı
doğru düzenlenmeli, uygun mobilya tercih edilmelidir;
• Ortopedik yatak kullanılmalıdır.
Çocuğunuzda skolyoz ile uyumlu ilk
belirtileri fark ettiğinizde gerekli tedavi
programının düzenlenmesi için hemen
doktora başvurunuz.

SKOLYOZ İLE KİFOZ ARASINDAKİ
FARK NEDİR?
Skolyoz omurganın yana doğru
eğrilmesidir. Kifoz ise omurganın
geriye doğru eğrilmesi ile karakterize bir durumdur. Skolyoz sağ
ve sol tarafa doğru gelişebilmektedir. Genellikle göğüs
hizasındaki omurga
bölümünde başlayan
skolyoz ileride bel
omurgasını da etkileyebilir.
Bu
duruma S şekli
skolyoz adı verilir. Belirgin bir
skolyoz olgusuna pelvis dengesizliği, yürüyüş bozukluğu, kalp ve akciğer
fonksiyon bozuklukları

eşlik eder.

SKOLYOZUN NEDENLERİ NELERDİR?

Omurganın, yapısı itibariyle kendi kendini
simetrik şekilde tutma özelliği yoktur.
Bu görevi vücut kasları yerine getirir.
Omurganın doğru pozisyonda durabilmesi
için ciddi bir kas gücü gerekmektedir.
Kasların gücü yetersiz kaldığında omurga eğrilmeye başlar (skolyoz belirtileri
çoğunlukla yoğun büyümenin olduğu
6-8 yaş ve 10-12 yaş arasında oluşur).
Bu bakımdan skolyoz başlı başına bir
hastalık olmayıp kronik kas zayıflığı ve
kas gelişim bozukluğu belirtisi olarak
karşımıza çıkmaktadır. Kronik kas zayıflığına yanlış duruş pozisyonu, tek elde çanta
taşıma alışkanlığı, düztaban vs. etkenler
de eklendiğinde omurga eğriliği gelişir.
Tedaviye başlanmadığı, skolyozun ana
sebebi ortadan kaldırılmadığı takdirde,
çocuk düzgün oturması, düz durması
konusunda sürekli uyarılsa dahi olumlu
netice alınamaz. Oysa sırt kaslarının simetrik olarak güçlenmesine yönelik egzersizler yapılsa, omurganın kendiliğinden
düzelmesi mümkün.

ÇOCUKTA
SKOLYOZ
NASIL TESPİT EDİLEBİLİR?

Çocuğunuzun sırtı size
dönük olacak şekilde durup
gevşemesini söyleyin ( her
zamanki alışık pozisyon
almasını isteyin).
Burada
ilk
önce dikkat
etmeniz
gereken
skolyoz
belirtileri
şunlardır:
- bir omuz
diğerinden
biraz yüksek
ise
- kürek kemiklerin-

den biri çıkıntı yapıyor ise
- bir kol diğer kola göre vücuda daha
yakın konumda ise
- öne doğru eğildiğinde omurganın eğri
olduğu göze çarpıyor ise.

KİNEZİTERAPİ YÖNTEMİ İLE
SKOLYOZ TEDAVİSİ NASIL UYGULANMAKTADIR?

Kineziterapi yöntemi ile “Skolyoz Tedavisi” için çok fonksiyonlu egzersiz
aletleri ile etkili bir egzersiz sistemi
geliştirilmiştir.
Bu egzersiz sistemi sayesinde omurgadaki eğrilikler nazikçe ve ağrısız bir şekilde giderilebilmektedir. Skolyoz tedavisi
için egzersiz programı, her bir çocuk
hastaya özel olarak düzenlenmektedir.
Kesin tanı konulmuş olsa bile büyüme
çağını henüz tamamlamamış (12-14 yaş)
olan çocuklarda skolyoz tamamen tedavi edilebilmektedir. 20 yaş sonrasında
skolyozun (omurga eğriliğinin) tedavisi
gittikçe zorlaşır. Yine de olgun yaştaki
hastalarımızın durumunu bile, egzersizleri sistematik ve doğru uygulamak
kaydı ile önemli ölçüde düzeltebiliyor,
ağrıları ortadan kaldırabiliyor, süreci
durdurabiliyor, hatta omurganın tekrar
eski doğal şekline dönmesini sağlayabiliyoruz.

UNUTMAYIN!

Çocuklarımızın %70’i düztabandan
skolyoza kadar çeşitli duruş bozuklukları
ile karşı karşıya kalmaktadır.
Omurga bükümlerinin şekillenmesi yaklaşık 6-7 yaşta tamamlanır ve 16-17 yaşta
sona erer. Bu nedenle bu yaşta çocuğun
doğru duruşu benimsemesine yardımcı
olarak sağlıklı geleceğin temelini atmak
çok önemlidir.
Duruş bozukluğu hastalık değildir;
düzeltilmesi gereken bir durumdur.
Vücut henüz büyüme aşamasında iken
kas-kemik sistemi ile ilgili birçok gelişim
bozukluğunu düzeltmek mümkündür!
Ağrılarınızla yaşayarak değil, hareketle
sağlık bulmanız dileğiyle…
Çekmeköy2023
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ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ VE
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜNE İMZA ATTI

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Maltepe Üniversitesi
Rektörü Şahin Karasar ve yönetimini Çekmeköy’de ağırladı
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Ç

ekmeköy Belediyesi ve
Maltepe
Üniversitesi
ortak proje geliştirme,
kurum içi ve kurum dışı
eğitim ve bilinçlendirme
programları düzenleme,
üniversite-belediye-toplum ilişkilerini geliştirici sosyal sorumluluk projeleri üretmek
ve benzeri amaçları gerçekleştirmek
üzere iş birliği protokolü imzaladı. İmza
törenine; Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz, Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şahin Karasar,
Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcıları, Maltepe Üniversitesi Bölüm
Başkanları, STK Temsilcileri ve ilgili
birim müdürleri katıldı.
Projede emeği geçen Strateji Planlama
Müdürlüğü’ne gayret ve emeklerinden
dolayı teşekkür eden Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “ Modern
ve Model Çekmeköy vizyonuna uygun
olarak ilçemize yatırımlarımız devam
ediyor. Göreve başladığımız ilk günden
bugüne eğitim ve kültür alanında hedefleri olan ilçemizde böylesi güzel
projelere imza atmak bizleri heyecanlandırıyor,” dedi.
Programda söz alan Rektör Prof.
Dr. Şahin Karasar “ Özellikle marka
kentler ve marka belediyeler konsepti
çerçevesinde Çekmeköy’ün bir cazibe

merkezi olduğunun farkındayız. Akademik potansiyelimiz ve kabiliyetimizi
sizlerle ve belediyenizin hitap ettiği
kitleyle paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz, ”dedi.

Çekmeköy Belediyesi ve
Maltepe Üniversitesi İşbirliği
Protokolü Başlıkları:

• Ortak Sosyal-Kültürel Eğitsel Projeler
Yapma
• Ortak Seminer, Konferans, Sempozyumlar Düzenleme
• Ortak Avrupa Birliği, İstanbul Kalkınma
Ajansı ve Hibe Projeleri Hazırlama
• Ortak Hizmet İçi Eğitim Programları
Düzenleme
• Belediye Personelinin Yüksek Lisans /

Doktora Çalışması Yapma İmkanı
• Çekmeköy’ün sosyal-ekonomik alanlarındaki sorunlarına ortak çözüm üretme
• Üniversite bünyesinde yapılacak
akademik çalışmalara Çekmeköy’le ilgili olduğunda destek olma
Çekmeköy2023
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Cevapları bir sonraki sayımızda bulabilirsiniz
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BULMACA
4

1
2

3

5

6
7

8
9

10

11
12

13

14

15

16

17

18
19

20

21

22

1- Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa.
2-Gemi yönetimiyle ilgili en yüksek görevli
3- Bayrağı veya sancağı taşıyan kimse
4-Ağır bir yükün kaldırılmasını veya alt tarafında yapılacak bir çalışmada otomobil vb. taşıtların yerden yükseltilmesini sağlayan alet, kaldırıcı.
5-Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane vb. yapıların bütünü.
6-Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim.
7-Erkek çocuk.
8-Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları
hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığın.
9-Bir ülkeyi silah gücüyle ele geçirme.
10-Karaltı
11-Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
(yukarıdan-aşağıya)
11-At bakıcısı.(soldan-sağa)
12-Madenî paralara vurulan damga

13-Kaçma, kurtulma.

14-Klasik Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam.
15-Bir şeyin belli biçimde ve yolda yapılmasını söyleme, bunu üsteleyerek hatırlatma, uyarı, uyarma.
16-Denge yitimi ve göz kararmasının eşlik ettiği geçici hareket yitimi, baş dönmesi.
17-İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, emare.
18-Tarihsel bir döneme ait olan.
19-Alaturka müzikte vurmalı çalgı aleti.
20-Deniz dibine inilebilecek özel donanımla su altında çalışmayı meslek edinen kimse, balık adam, kurbağa adam.
21-Açıktan açığa, herkesin gözü önünde, herkesin içinde, gizlemeden, açıkça
22-Tembel, işsiz aylak, işe yaramaz.
Çekmeköy2023
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KISSADAN HİSSE
İBRETLİK HİKAYELER
Her Şeyde Bir Hayır Vardır...
Zamanın birinde bir padişah ve daima
fikir alışverişi yaptığı bir vezir varmış.
Padişah her olayda çok sevdiği bu
vezirinin görüşünü alır, o görüşe göre
yapacaklarını bir daha düşünürmüş.
Padişahın veziri her olaydan sonra “vardır bir hayır padişahım sen
tasalanma” dermiş. Bir gün padişah
ava çıkmış ve avladığı hayvanı keseyim derken serçe parmağını da
kesmiş.Kopan parmağının acısıyla
bağırırken padişahın en yakını ve
yardımcısı olan vezir “üzülmeyin
padişahım her şeyde bir hayır vardır,
bunda da vardır bir hayır” demiş. Parmağının acısı geçmeden vezirin böyle

konuşması padişahın canını çok sıkmış ve öfkelenerek vezirini zindana
attırıp yeni bir vezir bulmuş kendine.
Padişah ava meraklıymış, yeni veziriyle
ava çıktığı başka bir gün ülkeden çok
uzaklaşıp ormanın daha önce hiç gitmediği bir yerinde avlanayım derken
insan eti yiyen bir kavme av olmuşlar.
Kavim padişah ve veziri yakalayıp
bağlamışlar ki padişahın parmağının
kesik olduğunu görmüşler. Bu kavimde her tarafı sağlam olmayan insanın
etini yememe gibi bir inanç varmış.
Bu yüzden padişahı serbest bırakmış,
veziri de yemişler. Padişah telaşla
saraya döndüğünde eski veziri zindan-

dan çıkartıp özür dilemiş:
“Kusuruma bakma. Seni zindana attırdım, ama dediğin çıktı. O gün parmağımın kesilmesinde benim için bir
hayır varmış” demiş ve tekrar tekrar
özür dilemiş. Vezir “Özür dileminize
gerek yok padişahım. Beni vezirlik
görevinden azledip zindana atmanızda da bir hayır var” demiş.Padişah
“Nasıl olur, ben sana haksızlık ettim
ve zindana attım bunda ne gibi bir
hayır olabilir” deyince; Vezir, “Ben
zindanda olmasaydım ava giderken
sizin yanınızda olurdum ve bugün eti
yenen vezirin yerinde ben olurdum”
demiş…

ACİL TELEFONLAR
Polis İmdat		
Vergi Danışma		
Hızır Acil Servis		
Ankesör Arıza		
Yangın İmdat		
Teleks Arıza		
Alo Doktorum Yanımda
Data Arıza		
Telefon Arıza		
Kablo TV Arıza		
Sağlık Danışma		
Posta Kodu Danışma
Su Arıza			
Uyandırma		

98 - Çekmeköy2023

155
189
112
122
110
123
113
124
121
126
184
119
185
135

Elektrik Arıza		
Milletlerarası Kayıt		
Gaz Arıza			
Bilinmeyen Numaralar Danışma
Alo Zabıta		
Şehirlerarası Kayıt		
Alo Trafik			
Çağrı			
Jandarma İmdat		
Yerinde Olmayan Abone
Alo Sahil Güvenlik		
Fono Tel			
Zehir Danışma		
TTNET			

186
115
187
118
153
131
154
133
156
134
158
141
114
145

Alo Turizm Bilgi		
İnternet Çevir Sesi		
Kadın ve Sosyal Hizmetler
Telekom Hizmet Danışma
Telekom Borç Sorma
Alo Gürültü		
Masal Müzik		
Orman Yangını İhbar
Kodlu Arama		
Alo Valilik			
Alo Post			
Çevre Bilgi		
Uyuşturucu Bilgi		
Cenaze Hizmetleri		

170
146
183
161
163
176
166
177
168
179
169
181
171
188

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ

Bunları Biliyor Musunuz?
Deniz yıldızlarının
beyni yoktur.

Dünyanın en kokulu camisi Tebriz
şehrindedir. Mescit inşa edilirken
çamuruna misk kokusu ilave edilmiştir
ve 600 sene geçmesine rağmen hala
mescit misk kokmaktadır.

Dört tane gözü olan
köpek balıkları vardır.

Kır kurtlarının en sevdiği
yiyecek kavundur.

Yengeçlerin altındaki keselerinde
yüzlerce yengeç yavrusu vardır.
“Burası Huş’tur, yolu yokuştur.’’
türküsündeki Huş, Muş’un bir ilçesidir
bilgisi yanlıştır. Huş; Yemen’in
başkenti Sana ile Taiz kentleri
arasında bulunan bir Türk Kalesinin
ismidir.

Şempanzeler yüzme
bilmezler.

Araştırmalara göre zeki kişiler
daha hızlı düşünüp, daha hızlı
yazarlar. Bu yüzden de yazıları
çirkindir.

Sümüklü böceklerin dört tane
gözü vardır.

Uykuya daldıktan sonra ilk 45
dakikadaki uyku evresi(nonrem)
yorgunluk gidericidir. Kısa uykuların
çok dinlendirici olmasının nedeni
budur.

Her sabah bir çay kaşığı elma sirkesi
ılık suya atılıp içilirse metabolizmayı
hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur.

Kulak temizlemek yanlıştır.
Dışarıdan kir olarak görünen
salgı kulağımız için faydalıdır.

Araştırmaya göre, “AVPR-1” adlı gen bazı insanları bencil ve acımasız yapıyor. Bir başka deyişle,“vicdansızlık”
insanların genlerinde saklı.
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Malzemeler:

Kreması İçin:

3 Yumurta
1 Su Bardağı Toz Şeker
Yarım Çay Bardağı Su
1 Çorba Kaşığı Kakao
1 Pk. Vanilya
1 Pk. Kabartma Tozu
4 Çorba Kaşığı Tepeleme Un

2 Su Bardağı Süt
2 Çorba Kaşığı Un
1 Çorba Kaşığı Nişasta
1 Pk. Vanilya
3 Çorba Kaşığı Köpürtülmüş Şanti

Süslemek İçin:
Kakaolu Krem Şanti
Çilek

li h a B o l at

Hazırlanışı
Yumurtaları karıştırma kabına kırıyoruz. Toz şekeri ilave ediyoruz ve mikserle
iyice köpürene kadar çırpıyoruz. Rengi beyazlaşınca içine kakaoyu ve suyu
döküyoruz ve mikserle çırpıyoruz. Vanilyayı, kabartma tozunu ve 4 kaşık
tepeleme unu ekliyoruz ve son kez mikserle karıştırıyoruz. Pasta çemberinin
zeminini yağlı kağıtla kapatıyoruz ve bir fırın tepsisine oturtuyoruz. İçine kek
harcını döküyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20 dakika kadar
pişiriyoruz. Sonra dereceyi 160’a düşürüyoruz ve 20 dakika daha pişiriyoruz.
Kreması için, sütü tencereye döküyoruz. Unu, nişastayı ve vanilyayı ilave ediyoruz. Çırpma teliyle karıştırıyoruz ve kıvamı koyulaşıp kaynamaya başlayınca altını kapatıyoruz. Kek pişince soğumaya bırakıyoruz.
Keki 3 eşit parçaya enlemesine kesiyoruz. Keki pişirdiğimiz çemberi
temizleyip servis tabağına koyuyoruz. İçine zemin kekini koyuyoruz. Krema
soğuyup katılaşınca içine iki kaşık krem şantiyi koyup mikserle çırpıyoruz. İlk
kat kekin üstüne az köpürtülmüş şanti sürüyoruz. Üzerine kremanın yarısını
döküyoruz. Üstüne de küp doğranmış çilek serpiyoruz. 2. kat keki de üzerine
kapatıyoruz. Yine krem şanti sürüyoruz. Kremanın kalanını döküp spatulayla
düzleştiriyoruz. Yine doğranmış çilek serpiyoruz. Üzerine de son kat keki kapatıyoruz ve bastırıyoruz. Üstüne kakaolu krem şanti koyuyoruz ve spatulayla önce
düzleyip sonra hafif basıp çekerek şekil yapıyoruz. Üstüne kürdanla çilekleri ekliyoruz. Buzdolabında soğuttuktan sonar servis edebiliriz. Afiyet olsun.
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TERBİYELİ TAVUK ÇORBASI
Malzemeler:
1 Adet Büyük Tavuk Göğüs Eti
(Göğüs eti yerine 2-3 adet tavuk budu da olabilir)
1, 5 Litre Su
1 Çay Bardağı Arpa Şehriye
Tuz

Terbiyesi İçin:
1 Adet Yumurta Sarısı
1, 5 Yemek Kaşığı Un
Yarım Limon Suyu

Hazırlanışı:
Tavuk eti 1, 5 litre su ile birlikte tencereye alınarak haşlanır. Tavuk etleri haşlanınca tencereden
alınır ve ayrı bir yerde didiklenir. Didiklenmiş tavuk etleri tekrar tencerede kaynamakta olan tavuk
suyuna atılır ve tuzu eklenir. Çorba kaynamaya
devam ederken ayrı bir yerde terbiyesi hazırlanır.
Terbiye malzemeleri iyice çırpılır ve çorbaya
ılıklaştırılarak karıştıra karıştıra eklenir ve arpa
şehriye katılır. 10-15 dk. daha kaynadıktan sonra
ocaktan alınır. Sıcak olarak servis yapılır. Servis
yaparken isterseniz üzerine karabiber ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

GENOA CHİCKEN
Malzemeler:
250 Gr Tavuk Göğsü
1/2 Kahve Fincanı Krema
1/2 Kahve Fincanı Süt
50 Gr Rendelenmiş Kaşar
1 Çorba Kaşığı Pesto Sosu
1 Çorba Kaşığı Kırmızı Biber Sosu

Hazırlanışı:
Tavuğu açarak tuzluyoruz. Izgara tavada pişiriyoruz. Ayrı tavada krema ve sütü koyup iyice
pişiriyoruz. İçine rendelenmiş kaşarı atıyoruz.
Izgara tavuğu servis tabağına alıyoruz. Hazırlanan sosu tavuğun üzerine döküyoruz. Pesto sosu
ve biber sosunuda üzerine ekliyoruz. Yanında
fırın patates ve sebze ile servis ediyoruz. Afiyet
olsun.
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