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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.

ekmekoybeledi
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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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Ruhumuzu genç tutalım…
Büyük bir şükür vesilesi olarak ifade etmeliyim ki, ilk sayımızda dile getirdiğimiz
süreklilik ve başarı çağrısı, şu ana kadar sayısız kalbin heyecan ritmiyle kucaklaşarak yoluna emin adımlarla devam ediyor. Ümidini yitirmemiş, gözlerindeki parıltıyı
kaybetmemiş, biraz muzip, biraz ele avuca sığmaz, heyecanlı, yüreği kocaman ve
dahası bunun derdine düşmüş az ama öz bir ekiple yürümeye devam ediyoruz...
Artık vakit “ Çekmeköy2023” vaktidir. Başarı üstüne başarı olsun diyerek gece gündüz
çalıştığımız gibi, hizmet üstüne hizmet ve gayret üstüne gayret olsun düşüncesiyle
Çekmeköy2023’lü olmanın tam zamanıdır... Dergimizi büyütme, gücümüzü artırma
adına dert üstüne dert kuşanma vaktidir. 14. sayısına ulaşan “Çekmeköy2023” gibi
bir Kültür Sanat dergisinin takipçileri için, iyiliği-güzelliği-içeriği daha da çoğaltma
ve “öncü” olma sorumluluğu gün gibi aşikardır. Öncü olmanın mesuliyeti ağırdır,
her dem yenilenerek ve dinçleşerek ayakta kalmamız gerekiyor, bunun da yolu kendimizi tazelemekten ve “ köstek değil destek” olmaktan geçiyor... Var mısınız?
Adresimiz:cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr ve cekmekoy2023.com
Ayrıca sosyal medyada Twitter ve Facebook’ta bizimle iletişime geçebilirsiniz.

GÜNCEL

2016 BİRİKİM YILI OLSUN!
“Kazancım aynı, nasıl para artırabilirim ki…” Ya da “o işler öyle kolay değil” dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi arkanıza yaslanın ve kendinize bir 10 dakika ayırın. Hazırsanız, geleceğinizi gereksiz para harcamaktan kurtarmak
için, dikkatlice, yazımızı okumaya başlayabilirsiniz. Böyle gelmiş, böyle gitmez! Tasarruf etmek, birikim yapmak,
gereksiz para harcamaya dur demek zor değil. Şimdi alışkanlıkları değiştirip yenilenme zamanı. Sadece evinizde
neredeyse sıfır maliyeti olan ufak değişikliklerle ve biraz da dikkatli hareket ederek birikim yapmaya başlayabilirsiniz. Kumbaralarınızı hazırlayın, bu yıl çok kazanacaksınız. İşte evde tasarruf yapmanın pratik yöntemleri;

• Bir evde en çok para harcanan şey mutfak alışverişleridir. Markete gitmeden
önce mutlaka eksiklerinizi tespit edip liste oluşturun ve listenize sadık kalın.
Çoklu ürünlerde bulunan indirimlere kanıp ihtiyacınızdan fazla ürün satın almayın. Dikkat! Aç olduğunuzda alışverişe çıkmayın. Zira yapılan araştırmalara
göre tok iken alışveriş yapıldığında daha az ürün alınmaktadır.

• Bazı hazır gıda ürünleri (kurabiye, kek, çorba…) kullanım açısından pratik
olsa da evde daha ucuz maliyetle yapılabilecek şeylerdir. Üstelik marketten
aldığımız ürünlerin içindeki koruyucular da cabası. Bu tip alışverişlerinizde
evde yapılabilir/yapılamaz şeklinde ayırmaya çalışın.

• Alınan peynir, et, sebze ve meyvelerde abartıya kaçmamaya dikkat edin.
Hem taze tüketmek hem de bozulmasını engelleyerek israf etmemek için.

• Ekmeğinizi her zaman raf ömrünü düşünerek satın alın. Gereğinden fazla
ekmek almayın, ekmek israfında bulunmayın! Ekmeklerinizi sofraya dilimlenmiş olarak koymaya dikkat edin. Kopartarak yenen ekmeklerde kalan parçalar
başkası tarafından yenmeyip ziyan olabilir.

• Kağıt havlu, tuvalet bezi ve çocuk bezi gibi toptan alınabilecek ve bozulmayan ihtiyaçlarınızı toplu almaya çalışın. Böylelikle kesin olarak kullanılacak
ürünleri daha uyguna almış olursunuz.

Çekmeköy2023
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• Tüm harcamalarınızı nakit yapmaya çalışın. Mümkün olduğunca kredi kartını
kullanmamaya gayret edin.

• Sıra geldi enerji tasarrufuna. Evde ve alışkanlıklarınızda yapacağınız ufak
değişikliklerle faturalarınızı düşürebilir bu sayede birikim yapabilirsiniz.
Beyaz eşya alırken özellikle bulaşık ve çamaşır makinasında suyu ve elektriği
ne kadar harcadığına dikkat edin.

• Çamaşır ve bulaşık makinelerinizi elektriğin indirimli olduğu gece saatlerinde çalıştırın. Bu size % 10 elektrik tasarrufu sağlar.
• Çamaşır makinaları ortalama olarak bir çalışmada 180
litre su harcar, çamaşır makinalarınız tam dolmadan
çalıştırmayın.

• Çamaşırlarınızı kalorifer petekleri üzerinde kurutmayın. Bu durum odanın
ısısını düşürür, daha yüksek ayarda çalıştırmanıza sebep olur. Ve kalorifer
peteklerinin duvarla arasına ısı yansıtıcı alüminyum paneller koymak ısının
dolaşımı açısından size tasarruf sağlayacaktır.

• Kombinizin ısıyı algılama sistemleri olup olmadığına dikkat edin. Dolap gibi
kapalı yerlerin içerisinde kullanmayın.
• Kombi en çok doğalgazı açıp kapatırken harcar,
bunun için sürekli açıp kapatmak yerine en kısıkta
sürekli çalıştırın.

• Kapı ve pencerelerinize gereken izolasyonu yaptırarak % 10’a varan ısı
tasarrufu sağlayabilirsiniz.
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• Gündüz evininizin perdelerini açık tutun ve lamba yakmaktan kaçının. Lambaların tozunu alın, tozlanan lamba, ışığın yüzde 50’sini yutar. Evinizde kullandığınız ampullerin enerji harcama oranlarına dikkat edin. Daha çok floresan ve tasarruflu ampuller kullanmaya özen gösterin.

• Ampul alırken en yüksek lümen/watt oranını tercih edin. Daha fazla ışığa
ihtiyaç duyulan bölümlerde, daha yüksek güçlü ama tek bir ampul kullanın.

• Gereksiz yere lamba yakmayın, yananları kapatın.

• Bilgisayar, televizyon ve oyun konsolu gibi aletler kapalı olsalar dahi fişten
çekilmedikleri için elektrik harcarlar. Bunları düğmelerinden kapatmak veya
fişlerini çekmek ciddi bir elektrik tasarrufudur.

• Saç kurutma makineleri ısı ürettiği için çok elektrik harcar, mümkün olduğu
kadar az kullanmaya gayret edin.

• Elektrik süpürgenizi haftada en fazla 2 kere çalıştırın. Diğer temizlikler için
gırgır ve el süpürgesi kullanabilirsiniz. Ayrıca elektrik süpürgesinin torbasını
sık sık boşaltın. Böyle yaparak süpürgenin emme gücünü yükseltirsiniz.

• Ütülerinizi toplu bir biçimde yapmak ayrı ayrı zamanlarda yapmaya oranla
3 kat enerji tasarrufu sağlar. Ütü ısınması esnasında çok enerji harcayan bir
alettir.
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• Buzdolabına sıcak malzeme koymayın çünkü sıcak yemek koyduğunuzda
buzdolabınız, ısıyı uzaklaştırmak için daha uzun süre çalışıp, daha fazla enerji
tüketecektir.

• Tencerelerinizin çapı ocağınızdan büyükse daha hızlı ısınır. Bu sayede daha
az doğalgaz veya tüp harcamış olursunuz.

• Ve en önemlisi su tasarrufu. Unutmayalım suyu dikkatli kullanarak büyük bir
hezimetin önüne geçebiliriz! Bunun için yapılabilecek ilk şey musluk bataryalarınızı fotoselli seçerek % 75 oranında su tasarrufu sağlamaktır.

• Tıraş olurken ve dişlerinizi fırçalarken musluğu açık bırakmamaya özen
gösterin.

• Sebze ve meyvelerinizi akan suda temizlemek yerine bir kaba su doldurup
temizlemeyi tercih edin.

• Elde yıkanan bulaşıklar büyük bir su kaybına yol açar, üstelik yeterince hijyenik değildir. Size daha pratik gelse de veya daha ucuz olacağını düşünseniz
de işin aslı öyle değildir. Tüm makineyi doldurduktan sonra çalıştırmak size
daha hijyenik mutfak ürünleri ve %20 elektrik ve su tasarrufu sağlamaktadır.

Hazırlayan: Çekmeköy2023
10 - Çekmeköy2023

KÖŞE YAZISI

MUTLULUK UYKUYA BENZER
EĞER KENDİLİĞİNDEN GELMEZSE ZORLA GETİRİLMESİ İMKANSIZDIR!

Hayat filmlerdeki replikler
Kitaplardaki tavsiyeler gibi olmuyormuş
Hoppala! Nereden çıktı şimdi? Demeyin
Maalesef herkesin imrenerek baktığı yuvam,
yıkılma aşamasında da oradan biliyorum...
Okuduklarım, duyduklarım
“Hayat başrolünde olduğun bir hikaye ise,
Kalemi başkalarına verme” diyordu.
“Hayatta Mutlu değilsen ya değiş
Ya da içinde bulunduğun koşulları değiştir” diyordu.
ESRA HARMANDA
Oysa çevrem öyle demiyor!
TV Programcısı-Oyuncu
Diyor ki
Sen 20 yıllık evlisin
Dövmüyor sövmüyor
İçkisi yok kumarı yok
Seni çok seviyor
İnsan başka ne ister?
Öyle ya ne ister...!
Üstelik çocuğun da var
Sen artık kendini unutacaksın
Onlar için yaşayacaksın...
Özellikle oğlun için gerekirse düşlerini
Beklentilerini bir kenara bırakacaksın...!
Nefes alamıyorum bu hayatta?
Alma!
Boğuluyorum?
Boğul canım. Kır dizini otur. Artık sen diye birşey yok! Biz diye birşey var...
Ölene kadar ölmek var dönmek yok!
Kapana kısılmışlık duygusuyla nasıl baş edilir peki bir fikrin var mı acaba?
Artık zorunluluk halini almış düzenini devam ettirirken
Senin birey olarak varlığının hiç mi önemi yok?
Mutluysan Mutlu edebilirsin
İyiysen İyilikler verebilirsin
Mutsuzluk varsa elinde paylaştıkların da sadece mutsuzluk oluyor
Evladından değil eşinden boşanıp
Yine çocuğunla doldurabilirsin hayatını
Yeniden hayata karşı sevinç
Heyecan
Ve coşkuyla tutunabilirsin...
İşte benim düşündüklerim
Ama tabii bu akıl verenler yüzünden ben yine
5 kere gider 10 kere dönerim!

Allah benim, senin, onun, bunun, şunun, herkesin ama herkesin hakkında hayırlısı ne ise onu nasip etsin diye dua etmekten başka
bir şey gelmiyor elimden. Lütfen her ne konuda karar alırsanız alın bin kere düşünün onun, bunun dediklerine kulak asmadan
bir kere hayırlısını isteyerek karar verin. Bir yılı dɑhɑ tüketmenin hüznü yerine, bir yıldɑn dɑhɑ kurtulmuş olmɑnın sevincini
yɑşɑmɑyı tercih ediyoruz. Ne diyeyim, gelen gideni ɑrɑtmɑsın! İnşallah. İyi seneler diliyor dualarınızı bekliyorum.
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Giresun
TÜRKİYE’Yİ GEZİYORUZ…
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Sırtımızda bavul, elimizde harita, yüreğimizde
heyecan düştük yollara… Varacağımız menzil
yeşille mavinin kavuştuğu şehirlerden biri,
Giresun… Antik dünyadaki ismi Kerasous olan
Giresun ve tarih boyunca Roma, Bizans, Osmanlı
gibi birçok medeniyetlerin yaşantısına tanıklık etmiştir. Görünümünün mütevazi güzelliği yetmezmiş
gibi mücevher değerindeki tarihi yapıt ve eserleri
barındırarak sadece bir manzara şehri olmanın dışına çıkmıştır. Bir şehir nasıl bu kadar etkileyici olabilir? Alabildiğine uzanan deniz ve şehir hayatında
hasret kaldığımız yeşilin bin bir tonu nasıl bu kadar
birbirine yakışabilir? Bu soruların yanıtlarına sizi
ulaştırmak ve doğanın muhteşem uyumuna şahit
olmak için Giresun gezi turumuza başlıyoruz…

Çekmeköy2023

- 13

YAZI DİZİSİ

Giresun Adı Nereden Gelmektedir?
Giresun’un adının kökeni hakkında iki farklı görüş
vardır. Bunlardan birincisi, ünlü Seyyah Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde şöyle ifade edilmektedir;
Giresun Kalesi, Fatih Sultan Mehmet devrinde Muhasip Mahmud Paşa tarafından fethedilmiştir. Fatih,
kale fethedilirken Mahmud Paşaya; “Bu gece kale
altuna giresun!” diye ferman edince, kaleye tüneller
vasıtasıyla girilip fethedildiğinden şehre Giresun
denmiştir. İkinci olarak adının “kiraz” (Karesus veya
Keressea)’dan geldiği rivayet edilir. Latinler bu şehre
“Chirizonda, Kerasounde, Cera Sonte” demişlerdir. Romalı kumandan Lucullus, kiraz ağacını
Giresun’dan alarak Roma’ya getirdiğine ve dünyaya
yaydığına inanılır. Türkler, Giresun’a hakim olunca
ilk önce “Kerasun” dediler. Ve “Kerasun” kelimesi,
zamanla “Giresun” olarak söylenmeye başladı.

Giresun’un Güzellikleri
Şebinkarahisar veTaşhanlar

Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyan
yapı doğal afet, geçen zaman ve insan müdahalesi gibi birçok sebeple tahrip edilmiştir.
Herhangi bir restorasyon çalışması veya
korunma olmadığından tarihi Taşhanlar terk
edilme duygusunu üzerinde taşımaktadır.
Yapı, 17. Yüzyılda Şebinkarahisar Sipahi reisi olan Taban Ahmet Ağa tarafından
yaptırılmıştır. Yerli kara taştan iki katlı, kemerli, tipik Osmanlı Taşhanları mimarisinde
yapılmıştır. Şebinkarahisar Taşhanı’nın
günümüze gelebilen en sağlam tarafı güney
cephesidir. Girişin iki yanında, iki katlı kemerli mekanlara tam ortada ise bir avluya
yer verilmiştir. Kuzey cephesinde dışarıya
dönük beş adet kemerli dükkan kısımları
mevcuttur. 1935 yılından 1939 yılındaki
büyük Erzincan depremine kadar cezaevi
14 - Çekmeköy2023
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olarak kullanılmıştır. 1939 depremi iki
büyük zarar görmüş olan tarihi yapı keşke
ilk haliyle görülebilse ve korunabilse
düşüncesini kafalarda oluşturmaktadır.

Tirebolu Kalesi

Tirebolu Kalesi kendiliğinden oluşmuş
yarımada şeklindeki kayalık üzerinde
bulunmaktadır. Neredeyse denizin içinde
olan kalenin, tarihi kesin olarak bilinmese de 15. yüzyılda Bizans döneminde

yaptırıldığı düşünülmektedir. Tek giriş kapısı bulunan kalenin sur duvarlarını dışarıdan aralıklarla
yapılmış payandadan kuleleri desteklemekte, içinde
Osmanlı dönemine ait mezar
taşlarını da bulunduran kale
Tirebolu’ya ayrı bir gizem
katmaktadır. Yaz aylarında
yapacağınız ziyarette tarihi
kalenin manzarası eşliğinde
gün batımının denize ve
kayıklara
yansımasını
izleyebilirsiniz.

Giresun Müzesi (Gogora Kilisesi)

Yapı, 18. yüzyılda yerel Rum halk
tarafından yaptırılmış Gogora Kilisesi
adıyla anılan eski bir kilisedir. 1923 yılına kadar kilise işlevini sürdürmüş, 19481967 yılları arasında hapishane olarak
kullanılmış, 1982-1988 yılları arasında
restore edilmiştir. Müzenin girişinde
sergilenen eşyaları görmeden, tari-

hi dokunun kokusu ve yaşanmışlıkları
ziyaretçileri sarmaktadır. Yapının dış
ve iç mimarisi, kullanılan sütunlar ve
kapılardaki süs motifleri görenleri akıp
giden zamana meydan okurcasına etkilemektedir. Müze içerisinde Eski Tunç
Çağı, Hitit, Hellenistik, Roma, Bizans,
Selçuklu ve Osmanlı dönemi eserleri
ile yöresel etnografik malzemeler teşhir
edilmektedir. 390 adet arkeolojik, 561
adet etnografik eser, 1 adet mühür, 2840
adet çeşitli dönemlere ait sikkelerin
tamamına yakını sergilenmektedir.

Giresun’a Has
Giresun Adası

Mitoloji’deki ismi Aretias olan Giresun
Adası, Türkiye dahil altı ülkeye kıyısı
olan Karadeniz‘deki tek adadır. Birinci
derece sit, ikinci derece de doğal sit alanı
olan 40.000 metrekare alanda bulunan
ada, kıyıdan yaklaşık 1.6 km açıkta yer
almaktadır. Adada 81 tür doğal otsu ve
odunsu bitki türü bulunmaktadır. Mitolojide de önemli bir yere sahip olan defne
ağacı adada bolca bulunmasına rağmen
Karadeniz’de başka yerde bulunmamaktadır. Efsaneye göre Argonautların Altın
Post seferine katılan Herkül, Giresun
Adası’na da uğramış, burada insan yiyen kuşlarla savaşmıştır. Ayrıca, kadın
savaşçılar olarak bilinen Amazonlar,
Giresun Adası’nı üs olarak kullanmıştır.
Kent ve yöre halkı tarafından kutsal
sayılan adanın etrafı surlarla kaplı olup,
saray ve manastır kalıntıları yer almaktadır.
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Yeniköy (Yedi Değirmen) Mağarası

Espiye İlçesi’nin 33 km güneyinde,
avluca ve Yeniköy Köyleri arasındaki
Karadona Deresi batı kenarında yer
alan Yedi Değirmen Mağarası turizm
için gelecek vaat eden yerlerden biri.
Mağaranın en önemli özelliği birçok
farklı noktalardan akan su ile değirmenleri döndürmesidir. İçerisinde
makarna sarkıt, sarkıt, dikit, sütun ve
duvar damlataşları barındırmaktadır.
Doğanın binlerce yıldır devam eden
sanatsal faaliyeti sonucunda oluşan
sarkıt ve dikitler Yedi Değirmenler
Mağarası içindeki mistik ve gizemli hava ile birlikte ziyaretçilerini
büyülemeyi beklemektedir.

Şahin Kayası

Keşap ilçesinde bulunan Şahin Kayası
ilk defa görenlere “yok artık” dedirtecek kadar şaşırtıcı ve etkileyici bir
manzaraya sahiptir. Kayalığın tam ortasında ağaç ve bitkilerin yardımıyla
oluşmuş bir Türkiye haritası ve haritanın ortalarında mağara girişi bulunmaktadır. Tam anlamıyla tesadüfen
oluşan ve gerçek harita ölçülerine birebir uyan kayalık bu özelliği sebebiyle 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan
edilmiştir. Kendiliğinden oluşmuş
Türkiye haritasını görmek, muhakkak
ki selfie çekilmek yolculuğunuza renk
katacaktır.
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Sis Dağı Yaylası

Sis Dağı ve yaylası, yıl boyunca tül
gibi sislerle kaplı olduğundan dolayı
Sis Dağı adını almaktadır. Giresun
ilinin ve bölgenin denize en yakın ve
en yüksek dağıdır. Bölgenin en büyük
dağı olan Sis Dağı 2182 metre yüksekliğe sahiptir. Her yıl Temmuz ayının
3. Cumartesi günü yapılan “Sis Dağı
Şenlikleri” yöredeki çok sayıda köy
ve obadan gelenlerin katılmasıyla kutlanmaktadır. Sis Dağı “C statüsünde
Milli Park” olarak korunmaya alınmış ayrıca Kış Turizmi Merkezi ilan
edilmiştir. Ulaşımın kolaylığı, yapılan
şenlikler ve manzaranın kartpostal tadında büyüleyici etkisi Sis Dağı
Yaylası’nı insanlar için cazip hale
gelmiş durumdadır.

YAZI DİZİSİ

Giresun’un Lezzetleri

Giresun yöresinin başlıca lezzetleri;
Karalahana Çorbası, Çalıçileği Çorbası, Mendek Çorbası, Etli Pancar
Sarması, Isırgan Yemeği, Fırın Kurusu Fasulye, Hamsi Böreği, Yağlaş,
Karalahana Diblesi, Merevcen (diken ucu) Kavurması, Fasulye Turşusu
Kavurması, Mantar Kavurması,
Pezik Mıhlaması, Sakarca Mücveri,
Merevcen Mücveri, Pezik Mücveri,
Tel Kadayıf, Samaksa, Siron, Katmer, Mısır Unu Ekmeği, Hamsili Mısır Ekmeği, Pideler, Fındıklı
Badem, Fındıklı Güllaç, Fasulye
Turşusu olarak sıralanmaktadır.
Yöreye has, sizin için seçtiğimiz
tadı damakta kalacak lezzetimiz ;

Pezik (Pazı) Kökü Turşusu

Bir Türkü…

Atmacayı vurdular
Bir avuç kanı içün
Gel edalim sevdalık
Babanın canı içün
Gadirga yok diyular
Nereye gideyular
Benim ufak gülümü
Ellere veriyular
Gidemiyum yaylıya
Yol yok mudur karadan
Sevdalık edenleri
Ayırmasın Yaradan
Haydi gidelim Sis’e
Sis’in yolları çise
Ne dedim de darıldın
Niye gelmiyun bize

rafting veya kano turu yapmadan;
Kümbet, Bektaş, Kulakkaya, Melikli
Obası, Tamdere, Tamzara, Paşakonağı,
Çakrak, Anastos, Dokuzgöz yaylalarını görmeden; böbrek taşı sorununu
ve hazımsızlığı gideren İnişdibi, Freşa,
Çaldağ Maden Sularından içmeden;
Hayran Kaplıcası’nda şifa bulmadan;
Belediye, Keşap Düzköy, Tirebolu
plajlarında yüzmeden; Çocuk Kütüphanesini, Şebinkarahisar Atatürk Evi
Müzesi’ni gezmeden; Hacı Hüseyinli Camii, Hacı Miktad Camii, Çekek
Camii, Fahrettin Behram Camii, Kale
Camii, Kurşunlu Camii, Şeyh Keramettin Camii, Taş mescit, Soğuksu Camii,
Kapu Camii, Sarı Halife Türbesi’ni ziyaret etmeden dönmeyin…

Giresunlu Ünlülerimiz

Burası derin orman
Görünmeyelim aman
Senin gibi güzelin
Canım yoluna kurban
Gadirganın başına
Dolu yağayır dolu
Seni gavurungızı
Dursak bile ne olu

Giresun Hatırası
Malzemeler: 1 kg. pezik kökü - 1
kg. kırmızı pancar - 4 su bardağı
üzüm sirkesi - 2 adet sarımsak - 3
yemek kaşığı toz şeker - 6 yemek
kaşığı tuz - 6 adet acı biber - su.
Hazırlanışı: Pezik ve kırmızı pancarlar yıkanıp bir tencereye alınır,
üzerini örtecek kadar su ilave edip
yumuşayıncaya kadar haşlanır.
Haşlanan malzemelerin süzgeç ile
suyu süzülür ve peziklerin kabukları temizlenir. Pezikler ortadan
ikiye bölünerek kesilir ve pancarlarla birlikte kavanoza yerleştirilir.
Diğer tarafta sarımsaklar ayıklanarak, havanda dövülür. Burada dikkat
edilmesi gereken husus sarımsakları
tamamen öldürmemektir. Sarımsak,
tuz, biber ve şeker kavanoza konur
üzerini örtecek kadar su eklenip
ağzı sıkıca kapatılarak ışık almayan
yerde saklanır. Afiyet olsun…

“Giresun’dan ne alsam” diye düşünüldüğü
zaman akla ilk gelen seçenekler kiraz ve
fındıktır. Kirazın ana yeri olan Giresun’a
mevsiminde giderseniz avuç avuç kiraz
yiyebilir, sevdiklerinize götürebilirsiniz. Bunların dışında lezzetli ve doğal
pestil, köme ve dut pekmezi; Kazancılar
Çarşısı’ndan hediyelik el yapımı eşyalar
ve yöresel giyim eşyası alınabilir.

• Nurettin Canikli
• Ozan Arif
• Şenes Erzik
• Salih Memecan
• Hüseyin Bıçak
• Derya Baykal
Notunuzu Almayı Unutmayın!
Yolunuz er ya da geç Giresun yöresiyle • Nihat Kahveci
kesişirse, Kılıçkaya Barajı’nda balık tut- • Gökdeniz Karadeniz
madan; Aksu Deresi, Yağlıdere lrmağı,
Harşıt Çayı ve Pazarsuyu Derelerinde

Hazırlayan:

Soner KARTAL – İrem OKUMUŞ
Çekmeköy2023
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ALEMDAĞ İSPİNOZU BİR ŞARKI FISILDADI
Halit Erenoğlu/Alemdağ Merkez Mahallesi

Erenoğlu ailesi Çekmeköy’ün köklü
ailelerindendir. Halit Erenoğlu’nun
dedesi, Sultan II. Abdülhamid devrinde,
mübadele zamanında, Artvin’den İstanbul’a gelmiş. İlk olarak Çekmeköy’ün
Reşadiye köyüne yerleşen aile, zamanla
Alemdağ’a doğru yol almış. Erenoğlu
ailesinin şimdilerde hala Reşadiye’de
akrabaları ve toprakları bulunmaktadır.
Alemdağ’a ilk yerleşenlerden olan Erenoğlu ailesi, bölgenin yapılanmasında ve
yönetiminde de aktif rol almıştır.
Halit amca, bölgede yaşayan birçok
çocuğa nazaran şanslıdır aslında. Çünkü
18 - Çekmeköy2023

o en azından ilkokulu okuma fırsatını
elde etmiştir. İlkokulu Alemdağ’da
okuyan Halit amca’nın bundan sonraki
çocukluk yılları, yaşıtlarıyla aynı kadere mahkûmdur. Yokluk yıllarında aç
kalmamak için erken yaşta çalışmaya
başlayan Halit amca, tarlada çalışmış,
oto tamirciliği yapmış.
1939 doğumlu Halit amca çok renkli
bir karaktere sahip. Bu renkli karakter sayesinde de hem eğlenceli hem de
hüzünlü anılarla dolu bir geçmişi var.
Kıbrıs’ın sorunlu geçmişi, Halit amcanın
askerlik yıllarına denk gelir. II. Dünya

Savaşı’ndan sonra Kıbrıs’ın Yunanistan
ile birleşmesi amacıyla başlatılan enosis hareketiyle birlikte, 1974 Kıbrıs
Harekâtı’na kadar, adada bulunan
Türkler ve Rumlar zorluk ve sıkıntı
içinde yaşamışlardır. Enosis hareketinin
önderlerinden olan Makarios’un, adanın
bölünmemesi için gösterdiği tüm
çaba ve girişimler sonuçsuz kalmış,
1974’te askeri cuntanın düşürülmesiyle
sonuçlandırılmıştır. Halit amca, Rum
zulmünden kurtulmak isteyen ve Türk
askerini dört gözle bekleyen Kıbrıslılarla
karşılaşmasını gözyaşları içinde anlatır:

RÖPORTAJ

“Askerliğim Kıbrıs’ta geçti benim.
Padişah döneminden sonra Türkiye
Cumhuriyet askeri olarak ilk biz girdik
Kıbrıs’a 60’ta. Makarios’un reis-i cumhur olduğu gece biz yoldaydık. (…)

Türkiye’ye dönüp taksicilik yapmaya başlamış. 64 Chevrolet ile taksicilik
yapmak, Halit amcanın yolunu Cüneyt
Arkın, Fatma Girik, Muhterem Nur,
Ekrem Bora, Mine Soley gibi Yeşilçam

Türkler görülmeyen bir şeyle karşıladı
bizi. Yaşlı bi adam vardı, sepetin içine
koymuşlar, ufacık kalmış adam. Türk
askerini göreyim ondan sonra öleyim diyomuş. Tek tek bize gösterdiler o adamı.
Hepimiz elini öptük.”
Halit amca kendi döneminin adeti
üzere gurbete çalışmaya da gitmiş. Almanya’da dört yıl çalışan Halit amca,
o yılların efsane arabası 64 Chevrolet
alabilmek için tam 2 ay uğraşmış. Bir
arkadaşının vasıtasıyla Amerika’dan
getirttiği 64 Chevrolet’sini kaptığı gibi

yıldızları ve eski Cumhurbaşkanı Celal
Bayar ile kesiştirmiş. Halit amca, bu esnada tanıştığı sanatçılardan topladığı plakları hala hatıra olarak saklamaktadır.
Taksicilik ile birlikte oto tamirciliği
ve nakliyecilik gibi işlerle de uğraşan
Halit amca, eski İstanbul’un büyük bir
kısmını hala hatırlamakta. Ama en çok
çocukluğunun geçtiği Alemdağ’a bakıp,
özlemle çocukluk yıllarını anmakta:
“ Burada ekilen buğday, mısır bi de
yulaf ekilirdi hayvanlar için. Buğday,
mısır, fasulye filan onların hepsi vardı.

Karşımızdaki çayırlıkta öyle bir fasulye
olurdu ki, dere akıyodu ya onun içinde,
çok güzel fasulye olurdu. Bir gün annem komşuyla konuşuyor. Ben şeker
fasulyesi ektim, çok güzel oldu diyor.
Çocuktum o zaman, 6-7 yaşında falan. Sabah gittim bütün
fasulyelerin içini açtım, şeker
fasulyesi dedi ya. Şeker çıkmadı içinden. Annemde ertesi gün
bağırıyor, birisi bütün fasulyeleri
açmış, bozmuş diyor. Meğer
ismi şeker fasulyesiymiş.”
Halit amcanın çocukluk ve
gençlik yıllarında bölgede elektrik ve su da yokmuş. Akşamları gaz lambasıyla oturulur, su
ise her gün kovalarla taşınırmış.
Bölgeye özgü kuşlardan biri
olan Alemdağ ispinozu, buraya
pikniğe gelenler tarafından
müzik gibi dinlenirmiş. Şimdilerde hala, kentin farklı
yerlerinden bölgeye Alemdağ
ispinozunu dinlemeye gelenler var. Çocukluğunun geçtiği
Alemdağ’da yaşayan Halit
amcanın en büyük keyiflerinden biri de, Alemdağ ispinozunun müziğiyle sabah namazında camiden eve dönmektir.
Tüm hayatı gibi evliliği de
maceralı olan Halit amca, eşi
Emine hanıma ilk görüşte âşık
olur. Eşinin ailesini ikna edene
kadar her hafta sonu Hereke’ye,
eşinin baba evine giden Halit
amca, 3 ayın sonunda aileyi
ikna ederek Emine Hanım’la
evlenir. 1967 yılında hem Hereke’de
hem de Alemdağ’da yapılan düğünlerle evlenen Halit amca ve Emine hanım,
neredeyse yarım asırdır evlidirler. Birbirlerine hala büyük bir saygı ve
sevgiyle bağlı olan Halit amca ve Emine
hanımın mutlulukları, el ele tutuşup göz
göze söyledikleri sevda şarkılarında can
buluyor:
Nihansın dideden ey mest-i nazım
Bana sensiz cihanda can ne lazım
Benim sensin felekte çare sazım
Bana sensiz cihanda can ne lazım..
Çekmeköy2023
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ÇOCUK
YETİŞTİRİRKEN
EZBER BOZACAK
BİLGİLER

Eyvah sütüm yetmiyor, mama vermeliyim!
Annelerin en çok endişe ettiği konulardan biri, bebeğin aç kalma ihtimali. Bu nedenle de çoğu zaman bebekler
gereksiz yere mamayla beslenir, Oysa uzmanlara göre anneler, sütünün yetip yetmediğini, bebeğinin çişini
takip ederek anlayabilirler. 24 saatte en az 5-6 kez bezini ıslatan bebek, anne sütüyle doyuyor demektir. Anne
sütü yetersizliğine ancak bir çocuk hastalıkları uzmanı doktor karar verebilir ve onun tavsiyesi gereğince mama
takviyesine başlanabilir.

Şekerli su sarılığa iyi gelir!
İlk günlerde anne sütünün gelmesinde yaşanabilecek bir sorun, bebeğin zayıflamasına ve sarılık oluşumuna
yol açabilir. Halk arasında, aç kalan ve az idrara çıkan bebeklere şekerli su verilmesi yaygındır. Oysa bebeğin
beslenmesinde şekerli suyun yeri yoktur.
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Çocuğum 2 yaşına geldi artık bezi bırakmalı!
2 yaş, çiş eğitimi vermek için başlangıç dönemidir. Ama çocuk bu konuda asla zorlanmamalı, altına kaçırdığı
için ona kızılmamalı. Onu sık sık tuvalete tutarak eğitime devam edebilirsiniz. Unutmayın baskı uygulayarak
çocuğunuzu bezden vazgeçiremezsiniz. Önemli olan bez bırakma dönemini bir travma olarak yaşamadan atlatmasıdır. Bu da sizin düzgün, sakin, sabırlı eğitiminizle olacaktır.

Dondurma hasta eder mi?
Dondurma hasta etmez! Dondurma, tüm çocukların sevdiği ve yararlı bir gıda. Boğaz ağrısına neden olmaması
için yalayarak yemesi, yanında(soğuk olmayan) su içmesi yeterli.

Fazla hareket ederse terler hasta olur!
Hasta olur endişesiyle çocuğun hareket etmesini kısıtlamak çok yanlış bir yaklaşım. Her çocuk hareket edince
terler; terleyince üstünü değiştirebilirsiniz! ‘Çok terledin artık yerine otur’ demek, onu tembel, hantal ve mutsuz
yapar. Zaman içinde metabolizma hızı azalan çocuk, hızla kilo almaya başlar. Hareket etmelerini kısıtlamaktansa,
onları farklı spor dallarına yönlendirebilirsiniz.

Çocuk sıcak havayı sever!
Çocuğunuzu, her zaman terlemeyeceği şekilde giydirin. Üşüyeceği korkusuyla onu çok giydirmek ve sarıp sarmalamak, terlemesine ve hasta olmasına yol açar. Pamuklu kıyafetler tercih edin. İçinde naylon karışımı olan ve
özellikle polar tipinde olan kıyafetler giydirmeyin.

Ağladı, hemen kucağıma alayım!
Bebeği avutmanın birçok yolu var; her ağladığında hemen kucağa almak çözüm değil. Ağladığında yanına yaklaşıp onunla konuşmak, ten temasında bulunmak, ona şarkı ya da ninni söylemek ve karnını okşamak
çocuğunuzu avutabilir. Ten teması bebeklerin hem ruhsal hem de fiziksel gelişimleri için çok önemli. Ancak sırf
kucağa alışmasın diye çocuğu hiç kucağa almamak da kendini güvende hissetmemesine ve mutsuz olmasına
yol açar. Bu dengeyi iyi kurmaya çalışın.

Daha çok küçük, yalnız yatarsa korkar!
Genellikle 6 aydan sonra bebeğin odasının ayrı olması uzmanlarca önerilir. Bu sınır en fazla 2 yaşa kadar uzatılabilir. 2 yaşından sonra onunla değil aynı yatakta, aynı odada bile yatmamanız gerekir. Bırakın kendine güvenli,
sağlıklı bir birey olarak yetişsin!
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Çok gaz yapıyor, fazla süt içmesin!
Çocuklarda 1 yaşından önce inek sütü kullanılmamalı. Ancak bir yıldan sonra da günlük süt tüketimi 400 CC’yi
geçmemeli. Sütün içinde bulunan laktoz adlı şeker gaza yol açar. Fakat artık piyasada laktozsuz sütler de bulunabiliyor. Çocuğunuzun gaz sorunu varsa bu tip sütleri içirebilirsiniz. Ama çözüm kesinlikle süt vermemek
olmamalı!

Ayakta sallayınca hemen uykuya dalıyor!
Çocuğu sallayarak uyutmak tıbben önerilmiyor. Ancak halk arasında ‘ayakta sallama’ en çok kullanılan yöntem.
Çocuk; hafif tarzda ve sarsmayacak şekilde sallanırsa, tahribatlara yol açmaz, endişelenmeyin.

Fazla banyo yaparsa üşütür!
Çocuklar banyo yapmaktan hasta olmaz. Yazın her gün, kışın ise haftada üç kez banyo yapılması önerilir. Banyo
yapınca daha çabuk büyürler, serpilirler. Çünkü banyodan sonra daha rahat ve uzun uyurlar.

Sıfıra vurdurursak saçları gürleşir!
Bu inanışın tıbben hiçbir geçerliliği yoktur! O yüzden boşuna çocuğunuzun saçlarını kazıtmayın, özellikle kız
çocuklarının saçlarını çok kısa kesmek, onların psikolojileri için olumsuz olacaktır. Özgüvenlerini azaltabilir.

Bol bol güneşlenirse kemikleri güçlenir!
Çok fazla güneşe maruz kalmak kemikleri güçlendirir mantığı tam olarak doğru değil. Zararlı ışınlarından etkilenmemek için güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde çocuğunuzu güneşe çıkarmayın. Güneşe çıkarken de mutlaka
yüksek koruma faktörlü güneş losyonları ve kremleri sürün.

Fitil vereyim rahatlasın!
Çok zorda kalmadan ve doktor tavsiyesi olmadan ne fitil ne de ilaç kullanılmalı. İlaç kullanmadan önce mutlaka
doktorunuza danışın ve reçetesinde yazdıklarını uygulayın.

Hazırlayan: ÇEKMEKÖY2023
22 - Çekmeköy2023

HABERLER

Dünyaca Ünlü Ressamlar

Çekmeköy’de!

Çekmeköy Belediyesi, resim sanatına damga vuran ressamların tablolarıyla,
minyatür sanat sergisi açtı

Ç

ekmeköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
tarafından hazırlanan sergide, dünya
sanat tarihine yön
veren 13 ressamın
33 farklı çalışmasının minyatürleri sergileniyor. Çekmeköy Belediyesi’nin fuaye
alanında açılan sergi, bir hafta boyunca
ziyaretçileri ağırlayacak. Tablolar daha
sonra ilçedeki okullarda sergilenecek.
Gençlerin sanat tarihini öğrenmesi, ressamları ve dünya sanat tarihinde yer
edinmiş tabloları tanıması için açılan
sergide; Picasso, Frida Kahlo, Osman
Hamdi Bey, Abidin Dino, Van Gogh,
Dali, Monet, Goya, Leonardo da Vinci
gibi ressamların eserlerinin minyatürleri
yer alıyor.
Minyatür sanat sergisi Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın katıldığı bir törenle ziyaretçilere
açıldı.
Sergiye ev sahipliği yapan Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Sergiyi açmamızın gayesi dünyaca ünlü ressamların eserlerini Çekmeköylülerle

buluşturmak. Gençlerimize tanıtmak
için de önümüzdeki hafta sergiyi okullarımıza taşıyacağız,” dedi.
Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü
Kansız, “Dünya klasiklerinin içine yer

alan önemli eserlerin ilçemizde kültür
faaliyeti olarak insanlarımıza sunulması
güzel bir çalışma. Bu serginin okullarımızda gençlerimize gösterilecek olmasından mutluluk duydum,” dedi.
Çekmeköy2023
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ŞÖHRETİN DORUĞUNDA...

MUSTAFA

CECELİ
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Mütevazı... Nur yüzlü... Saygılı ve seviyeli duruşuna gıpta etmemek mümkün değil. İnsanın içini
rahatlatan sesine, şarkılarına hayran olmamak
elde değil. Türk pop müziğine adını altın harflerle
yazdıran sözü, özü, gönlü bir olan Mustafa Ceceli
ile dünü, bugünü, yarını ve kısa sürede fırtınalar
koparan yeni albümünü konuşmak üzere birlikteyiz.

Çekmeköy2023
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Yine yeniden müthiş bir albümü sevenlerinin
beğenisine sunmanın haklı gururunu yaşıyorsundur.
Türkiye'nin ilk Blip edilebilir albümünü ve
duygularını bizimle paylaşır mısın?

Öncelikle uygulamadan kısaca bahsetmek istiyorum. Bilpme
uygulamasını ücretsiz olarak telefonumuza indiriyoruz, albümü
uygulama açıkken telefonun üstünde tutuyoruz ve uygulama bizi
direkt olarak www.mustafaceceli.com adresine yönlendiriyor.
Site içerisinde Mustafa Ceceli ile selfie çekme, şarkıları dinleme,
kamera arkası görüntülerini izleme gibi birçok seçenek arasında
seçim yapıyoruz ve gezintimize başlıyoruz. Bu uygulamaya
ileriki zamanlarda albüm hazırlık çalışmaları ve kliplere ait özel
içerikleri eklemeyi planlıyoruz.
“Aşk İçin Gelmişiz” albümünün teması aşk ve dostluk. Albümün
içerisinde yıllarca bu topraklarda yaşamış aşk ehlinin ve gönül
dostlarının eserleri bulunmaktadır. Çok uzun zamandır planladığım bu albümü mevcut albümler ve çalışmalarımız sebebiyle
ertelemek durumunda kaldım. Fakat dünyamızdaki kin ve nefret
güdüsüyle aşırı ayrımcılık hareketlerine karşı en güzel cevabı
başta kendime olmak üzere tüm insanlığa hatırlatmak için sıkı bir
çalışma ile 11 günde “Aşk İçin Gelmişiz” albümünü oluşturdum.

“Aşk İçin Gelmişiz” albümünde aşk kelimesinden
kastedilen nedir?

Kur’an-ı Kerim varlığın tekliğini anlatır ve bununla beraber
“Allah’ın insana şah damarından daha yakın olduğunu,” insanla arasında bir mesafe olmadığını anlatır. “Lailaheillallah” diyerek varlıkta tek mevcudiyetin Allah olduğunu, anlatır. Bizler
Allah’ın isimleri ile donatılmış varlıklarız, dolayısıyla bizim
aşkımız sevgimiz, aşk dediğimiz aslında herkesin özündeki o
tekil varlığa duyduğu şeyin adıdır. Bunu çok güzel dillendiren
ve hisseden kişiler var. Sevgi ve Aşk Resul-u Ekrem’e (s.a.v.)
aittir. Zira Peygamberimiz rahmet ve sevgi peygamberidir; kendisine hakaret edenlere: “Allah’ım onları affet, onlara hidayet et,
onlar bilmiyorlar,” diyerek hiç kimseye karşı kötü bir karşılık
vermemiştir. İnsanlara sevgiyi anlatan bir peygamberin (s.a.v.)
ümmetine yakışan aşk ve sevgiyi yayarak paylaşmaktır. Tüm
dünyada dalga dalga yayılmak istenen nefret, kin ve ayrımcılığın
üstesinden aşk gelir. Derviş Yunus der ki; “Dövene elsiz gerek,
sövene dilsiz gerek”. İşte bunu anlamak, anlatmak ve insanlara bu
duyguyu yaymak asıl gayedir. İnsanların pop müziğe kulağı aşina
olduğu için albüm pop müzik kategorisindedir. Tasavvuf müziği
şeklinde hazırlanmış olsaydı sadece tasavvuf müziğinden hoşlanan insanlar dinleyecekti. Bu şekilde olmasının sebebi herkesin
bu sözleri dinlemesi gerektiğine inandığım içindir.

Albümde yer alan bir eserde 24 kanalla sadece
kendi sesini enstrüman gibi kullanarak yine
farkını ortaya koydun. Böyle bir şeye imza atma
fikri kimden ve nasıl çıktı?

İnanın aklıma ne geldiyse hepsini uygulamaya çalıştım. Sana
ilham veren şeyin Yüce Allah’tan geldiğine inanırım. Erkan
Oğur’un farklı bir versiyonunu dinlemiştim, ben de yalnızca insan sesi kullanarak böyle bir çalışma yapmak istedim ve eserde
orijinal bir imza olsun istedim.
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Müziğin gerçekten birleştirici bir etkisi var mı?

İnanıyorum. Ülkemizin çok zor günlerden geçtiği bir dönemde Selçuk Konya’da
bir tane gol attı, günlerce konuşuldu ve herkesin yüreğine su serpildi. Bize basit
geliyor olabilir fakat müziğin ve sporun birleştirici gücüne kesinlikle inanıyorum.
“Aşk İçin Gelmişiz” eserinde de bu vurgu var. Müzik aklın ötesinden gelen bir şeydir, beynimiz müziği hissederek ne gibi değişiklikler yaptığını tam olarak bilemiyoruz.
Filmdeki bir dram sahnesinde bile sadece sözler olduğunda bakıyorsunuz insanlar ağlıyor fakat fonda bir müzik çaldığında duygulanarak o sahneyi hissedebiliyorsunuz. Şunu da unutmayalım, Ezan-ı Muhammedi bir çağrıdır ama o
çağrıda bile Efendimiz (s.a.v.) “Sesi güzel olan okusun” buyurmuştur. Orada
bile ezanın kendine ait bir melodisi vardır ve o melodiyle seni adeta davete
teşvik eder, uyandırır. Neden bir şiir şeklinde değil de melodi? İşte bu açıdan da
müziğin birleştirici gücü olduğuna inanıyorum.

Her şarkı için dinleyenlerin “bu şarkı benim için yazılmış
sanki bu kadar olur” cümlesini kurduruyor olmak nasıl
bir duygu?

Şükrediyorum, ne mutlu ki samimiyete ve karşılıksız sevgiye dayalı bir gönül
köprüsü kuruldu. Karşılıksız sevgiyi hayranlarımdan öğrendim; kimse kimseyi
6 saat bir yerde beklemez, kışın ortasında dahi. O insanlar seninle bir dakikalık
göz teması kurabilmek ve iki saat müziklerinden keyif alabilmek için saatlerce
bekliyorlar. Şarkıları “ya bu benim şarkım” diye düşünerek içselleştirmesi bana
ayrı olarak gurur veriyor. Albümün içerisinde yer alan şarkıları stüdyoda seslendirdiğin zaman senindir fakat albüm yayınlandıktan sonra şarkılar herkesindir.

Sevdiğiniz işi yapıyorsunuz, hayranlarınız var, yaptığınız
iş takdir ediliyor, mutlu bir evliliğe sahipsiniz. Kendinizi
şanslı hissediyor musunuz?

Her insan çok şanslıdır çünkü insan olma kabiliyetiyle ve şerefiyle doğmuştur.
Bir bitki olarak da dünyaya gelebilirdi. Bir insanın kendine bakıp “ben şanlıyım,
Çekmeköy2023
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çünkü yaratılmışların en şereflisiyim” demesi gerekir. İnsan namıyla, şöhretiyle,
parasıyla, hayatıyla şanslı olmaz. Bir gün hacca gidersin iki metrelik bir bez
giydirirler ne malın ne mülkün, ne annen ne baban kalır. Tavaf yaparken lisanını
bilmediğin insanların arasındasın ve o yer, ben aslında yokmuşum yalnızca Allah varmış “Lailaheillallah” ı hissedebileceğin bir yerdir. Demem o ki, mal
mülk, çoluk çocuk Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle sınav meselesidir. Ama insan
olduğum için, üretimlerimi paylaşabildiğim ve anlatabildiğim için kendimi
şanslı hissediyorum.

Hem evli hem şöhretli olmak gerçekten zor mu?

Eğer dengesini sağlayabilirseniz zor değil, şöhret elbisesini giyerek gezerseniz zor.

Kendini eleştirir misin?

Çok eleştiririm, neredeyse her dakika. Yaptığım her işi
eleştirerek iğneyi kendime batırırım. Çünkü birinin
benden farklı düşünüyor olması benim eksik tarafımdır.
O eksikliğimi geliştirmeliyim, insan sabit fikirli, peşin
hükümlü olmamalıdır. Bir olumsuzlukla karşılaştığımda
nedenini önce kendime sorarım. Mesela arabadayız; direksiyondayım ve sağa dönmemi söylediniz, sağa döndüm ve
trafikte çakılıp kaldım. Ben eğer senin yüzünden trafikte
kaldım dersem gafilimdir. Çünkü bir tavsiyede bulundun fakat direksiyon benim elimdeydi, dönmeseydim. O yüzden hiç kimseyi suçlayamazsın, hayatının
direksiyonu senin elinde. Kur’an-ı Kerim’de; “ahirette
insan der ki, ama şeytan bize bu işleri yaptırdı. Şeytan,
hayır ben sadece ilham verdim,” der. Sana birileri tavsiyelerde bulunabilir fakat Kur’an-ı Kerim der ki; “hala
aklınızı kullanmayacak mısınız?” Kendimi, direksiyon
benim elimde olduğu için eleştiririm, kusuru önce kendimde ararım.

Seni en çok ne veya neler kızdırır?

İnsanız, beşeri tarafımız ortaya çıkıyor ve kızabiliyoruz. Aslında keşke hiçbir şeye kızmasak, ehl-i
beyt'deki gibi yaşayabilsek ve hoşgörümüz zirvede
olsa. Yalan ve iftiraya çok kızıyordum onlara bile
artık kızmıyorum. Albümde “sövene dilsiz gerek”
cümlesini kullandıysam kızgınlığıma daha da ket
vurmam gerekir. Yalan ve iftira olduğunda iddianın
tutarsız olduğunu ortaya koyuyorum ve çekiliyorum. Bu durum benim kimyamda değişikliğe
yol açıyor, sürekli neden böyle olduğunu sorguluyorum. Ama inanın bizim kızmamızdan öte,
iftira ve dedikodu çok büyük günahtır, tehlikelidir.
Mutlaka iftira, beddua yapana geri dönecektir.

Hacca gitmek neleri değiştirdi hayatında?
Çok şey. Sen eğer dosdoğru yönelişi, namazı, hakiki ve
temiz bir şekilde yaşayıp, benliğinden dahi vazgeçebiliyorsan; oruç ibadetini idrak edebiliyorsan kaç yaşında
olursa olsun hac vazifesini yerine getirmek için vakit
gelmiş demektir. Hac vazifesini yerine getirdiğim zaman
kafilenin en genci olarak 22 yaşındaydım. Şimdi maşallah
insanlar 10 yaşında gidiyorlar, ben Arın’ı 3 yaşında
Umre’ye götürdüm. Hayatımda değişenler öncelikle
hoşgörüdür. Hiçbir şeyin yok, kim olduğunun bir önemi yok, iki metre kefenle adeta ölümü tadıyorsun.
Döndüğüm zaman daha sabırlı bir insana dönüştüm.
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Bir film yapmaya karar versen
adı ve konusu ne olurdu?

“Evrensel Sırlar” adlı bir kitabın filmini
yapmak istiyoruz. Bütün sistemin özünü
adeta bilim kurgu tadında anlayan bir
kitaptır. Hangi film olursa olsun vizyona
girdiğinde derinliğini, hakikatleri fark
ettirecek bir çalışmanın içerisinde olmak
isterdim.

MUSTAFA CECELİ İLE
KISA KISA
Burcun:Akrep.
Tuttuğun takım:Galatasaray.
En sevdiğin renk: Kırmızı.
Ne tür müzik dinlersin?
Her tür müziği dinlerim.
Yaptığın en büyük çılgınlık?
Parasailing.
Sevdiklerin için neleri göze alırsın?
Her şeyi.
Şu an ruhunun olmak istediği yer?
Ruhum tam olmak istediği yerde.

Sabır konusunda da şunu söylemek gerekir; Efendimiz (s.a.v.), "ya sabır" diyen
birine; "sen az önce bela istedin" diyor.
Neden diye sorulduğunda; "sabredersen
sabredeceğin şey önüne çıkar." buyuruyor.
Mecburiyetler mutlaka vardır, milyonlarca insanın koşa koşa geldiği bir yere
girmek için saatlerce bekleyebiliyorsun ve
dolayısıyla daha sabırlı ve hoşgörülü bir
insan haline dönüştüm. Döndükten sonra
"Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?"
Ya da "Ne kadar az düşünüyorsunuz?"
ayetlerini anlamaya çalıştım. Hep İslam’ın
5 farzı vardır deyip geçiyoruz fakat 54 farz
var. Bunlardan biri de gıybet ve dedikodu.
Bu iki şeyden kurtulmadan kendimize
nasıl inançlı diyeceğiz bilemiyorum.

Hayattaki öncelik sıralamanı
söyler misin?

Önceliğim, kendimi tanımaktır. Kendi-

mi tanımalıyım ve sonrasında da ailemi,
insanları ve insanlığı en doğru şekilde
değerlendirmek, Alemlerin Rabbini tanımaktır.

En büyük hayalin ve
gerçekleştirmek istediğin
projelerin nelerdir?

Uluslararası bir albüm hazırlamak; İngilizce, Arapça dillerini kullanarak eserler
yorumlamak isterdim.

Çok önemli biriyle tanışıp
sohbet etme olanağın olsaydı
bu kim olurdu? Ondan neler
öğrenmek isterdin?

Bu soruda aklıma gelen tek cevap rahmet peygamberi Muhammed Efendimiz
(s.a.v.)’dir. Konuşmak değil, edeple onu
(s.a.v.) dinlemek isterdim.

Röportaj: Soner KARTAL
Çekmeköy2023
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FED’İN FAİZ KARARI SONRASI
SARI ÇİZMELİ MEHMET
AĞAM’A NE OLUR?
Mehmet DUMAN
Kentleşme ve Çevre
Sorunları Uzmanı

B

ankaların bankası ABD
Merkez Bankası (Fed)
tüm dünyanın nefesini tutarak beklediği gösterge
faizi kararını nihayet
açıkladı. Hatırlanacağı üzere Merkez
Bankası 2008 yılında yüzde 1.00 olan
faiz oranından 0.75 puan indirim yapmış, faizi yüzde 0.25’e indirmişti. Fed
faizi 2008’den bu yana yüzde 0.25’te
tutmakla da kalmamış, 2008’in Temmuz
ayında 900 milyar dolar olan bilanço
büyüklüğünü 4.5 trilyon dolara yükselterek piyasaları dolara boğmuştu. Fed,
aradan geçen bu zaman sonunda nihayet faizleri 0,25 puan artırma kararı aldı.
Gösterge faizinin 0-0,25 aralığından
0,25-0,50 aralığına yükseltmesi sonrasında uluslararası birçok şirketin
endeksi yüzde 1.20 ile yüzde 1.50 arasında değer kazandı.
Bunun üzerine Brüksel’e gitmeden önce
Ankara’da gazetecilerin sorularını ayaküstü yanıtlayan Başbakan Davutoğlu
Fed’in kararının beklenen bir gelişme
olduğunu söyleyerek kısaca şunları söyl-
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edi:“0,25 baz puanlık artış beklenen
bir gelişmeydi. Piyasaların da normal karşıladığı bir artırış. Merkez
Bankası Başkanımız Erdem Başçı ile
de konuştuk. Şimdiye kadarki tepkiler
itibariyle bizim piyasamızı derinden etkileyen bir durum yok. Fed’in kararıyla
ilgili olabilecek senaryoları daha önce
belirlemiştik. Merkez Bankamızın eylem
planı dahilinde devam edilecek.”
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
ise konu ile ilgili 16 Aralık sabahında Twitter üzerinden: “Fed beklentiler
doğrultusunda faiz artırarak şimdilik
piyasaları rahatlattı gibi…” açıklamada
bulundu.
Peki bu küçücük! ayarlamanın Sarı Çizmeli Mehmet Ağam’a etkisi ne olacak?
2008 yılından bu yana 0.25 ile sınırlandırılan bu puan şimdi yükseltildi. İyi
de Amerikan bankalarıyla hiç ilişkisi
olmayan, hatta dolarla da işi olmayan
Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’yı Amerikan
bankalarının borçlanma faizinin yükselmesi neden etkilesin ki?
Siz öyle sanın! Belki dolar alıp satmıyor
ama dolaylı da olsa ABD bankalarının
faizi Sarı Çizmeli Mehmet Ağam’ın

yaşamını yakından ilgilendiriyor. Çünkü
yediği, içtiği, giydiği, ısındığı yani ihtiyacını karşılamak için kullandığı tüm
“gider” kalemlerinin fiyatını maalesef
doların fiyatı belirliyor.
Fed faizi artırınca dünya piyasalarında
gezinen tüm dolarcıklar, anavatanına
dönmeye başlar ve bizim gibi ülkelere
daha az uğrar. Daha önce gelmiş olanlarsa çıkmaya başlar. Böylece dolar kıymete
biner, yani fiyatı yükselir. Basitçe arztalep meselesi yani. Arzı az olan, ancak
talebi çok olan mal daha kıymetlidir ya!
Dolar az olunca da kıymeti yükseliveriyor.
Bankalar mevduat faizlerini yükseltebilir, dünyada altın fiyatı gerilese de
doların fiyatı artacağı için Türkiye’de altın fiyatı değişmeyebilir. Ne var ki dolar
ve faizin yükselmesi, kredi faizlerini
ve de enflasyon canavarını hortlatabileceğinden Sarı Çizmeli Mehmet
Ağam ile Eşi İzzetiyeTeyzemin zarar
görmemesi imkansızdır.
Eee, ne olacak peki? Maalesef yapacak
bir şey yok! Bekleyip hep beraber göreceğiz…

GÜNCEL

MATEMATİK YETENEĞİ
NEDEN GELİŞMİYOR?

Y

apılan bir araştırmaya
göre; hamilelik dönemi
‘matematik’ öğrenimini etkiliyor.
Hollanda VU Üniversitesi Tıp Merkezi’nin
konu ile ilgili elde ettiği sonuçlarda; annenin tiroksin seviyesinin düşüklüğü
çocuklardaki matematik yeteneğini etkiliyor.
1100’den fazla çocuk üzerinde yapılan
ve 5 yıl süren araştırmalar matematik
yeteneğinin, doğuştan gelen bir özellik
olduğunun altını çizdi.
Annenin düşük tiroksin seviyesinin
çocuklarda zihin gelişmesinin azlığına
neden olduğu biliniyordu ama...
Bu araştırmayla birlikte çocukların performansının da olumsuz etkilendiği ortaya konmuş oldu.
European Journal of Endocrinology’de
yayınlanan araştırma; kadınların hamilelik sürelerinin ilk 12’inci haftasında
başladı.
12 haftasında tiroksin seviyesi kaydedilen hamilelerden doğan bebekler
5 yaşına geldiğinde onların
hem matematik hem de
dil dersleri sonuçlarına
bakıldı.
Annesi düşük tirok-

sin seviyesine sahip olan çocuklar, annesi
normal tiroksin seviyesine sahip olan
çocuklara göre dönem sonunda matematik
testlerinden 2 kat daha düşük not aldı.
Çocukların dil gelişimi konusunda herhangi bir sorun yaşamadığını ortaya
koyan araştırma sadece matematik ye-

teneğinin bu orana bağlı olduğunu ortaya
koydu.
Çocukların gelecekte matematik
derslerinin gelişmesi için yapılacak
hamlenin özel derslerden önce hormon
testinden geçtiğini ifade eden uzmanlar,
anne karnında çocuklara hormon takviyesi yapmanın da mümkün olduğunu ifade
ediyor.
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İKİ ŞİİR BİR ŞAİR

2 ŞİİR 1 ŞAİR

İnsan…
Acının Pıhtılaşmış Hali...

B

ir Nokta dergisinin
yayın yönetmeni şair
Mürsel Sönmez’i, bir
düz yazı içerisinde
olağan
kelimelerle
anlatma/tanıtma çabası, onun dertle
yana yana gönlünden dökülen şiirleri
okumadan ve anlamaya çalışmadan
tamamen anlamsız bir eylem olarak
kalacak.
“Benim dilimde yaşadığımız dönemin adı ıstırap çağı!” diyerek tanımladığı günümüzde kendi varlığına yer
bulmakta güçlük çekiyor şair: “Her
şeyin söze indirgendiği bir çağda
adımın aşkla yanyana anılmasından
da utanıyorum. Çünkü ağzından "aşk"
sözcüğü çıktığında içinden yanmış et
kokusu gelmeyen insan bana çok tiksinç geliyor.”
Yıllar önce Gerçek Hayat dergisinde kendisiyle gerçekleştirilen bir röportajında
aşk ve şiir arasındaki doğrudan ilişkiyi
anlatırken içi yanmış bir şekilde konuşan
bir şairin/aşığın sesine şahit oluruz:
Aşkı zorlaştıran çağımız, aşkın tecelli
imkânlarından şiiri de zorlaştırmakta mı? Ülkemizde birçok şair var ama
gerçek anlamıyla şiir yok. Niçin?
Şiir de imkân dairesinde ama ses
kirliliği ve onun doğurduğu insanlar
arasındaki iletişim deformasyonu, bu
işin lâyıkıyla icrasını zora sokuyor. Bir
de, tarihte olduğu gibi büyük ıstıraplar
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yaşanmadığından büyük doğurganlıklara da rastlanmıyor. Vicdan ve
merhamet gibi özelliklerde iç kanama yaşanmadığı için de, günümüzde
olduğu gibi dış kanama icraatlarıyla
karşılaşıyoruz. Azıcık kanayan bir
yerde, deri üzerindeki bir pıhtılaşma
hızla kabuk bağlayabiliyor böylelikle.
Tabii ki abdest bile bozmuyor.
Aslında çağımızda iç kanamaya
götürecek sayısız malzeme var. Zaten
benim dilimde yaşadığımız dönemin adı
ıstırap çağı. Fakat duyargularımızı körelttiğimizden, derinliğimizi yitirdiğimizden,
bu durumu algılayamıyoruz bile. Bu,
Allah'ın yeryüzündeki paratonerleri olan
âşıklar ve şairler için de durum böyle.

Onlar da genelin kimi arızalarından
malul bir duruma düşebilmekteler.
Böylesine büyük ıstırapların olmadığı
bir yerde de şiir, potansiyel olarak
varolmakla birlikte tümüyle tecelli
edemiyor. Demek istediğim, gerçek
şiirin tecellisizliğini ben dildeki
değişmeden, edebiyat akımlarındaki
kabullerden, Türk toplumunun zihniyet değiştirmesinden ve öteki unsurlardan çok burayla ilintili görüyorum.
Çağın hastalıklarından kanıksamak,
durağanlaşmak, olağanlaşmak hayatın
her an bir mucize olduğunu unutturuyor. Salt ıstırap da değildir şiir tabii ki. Öte yandan, insan benliği artık
büyük coşkuların ve büyük sevinçlerin
yaşanabildiği bir oluş alanı da değil. O
derinlik olmazsa su birikmez o çanakta. İşte o yüzeysel çiziklerin çıkardığı
kan şiire vekâlet ediyor. Gerçekten
iç kanama eseri tezahür eden şiir de
bu karmaşa içerisinde ses kirliliği ve
yığılma ortamında altta kalıyor. Fakat
bir de, büyük mustarip olduğu halde,
eseri de büyük şiir olduğu halde eserini özellikle yayımlamayan, tedavüle
çıkmayı kirlenme sayan kişilere de
şahit olabiliyoruz. O yüzden edebiyat
iktidarcıklarını tasvibine uygun, kuluçka makinesi imalatı hormonlu şiirler
çıkıyor ortaya. Fakat nerede ne zaman
depremin çıkacağını bilmediğimiz gibi
nerede ne zaman gerçek şiirin ortaya

İKİ ŞİİR BİR ŞAİR

çıkacağını da bilemeyiz.
Onun şiirini anlamaya çalışmak, nasıl bir
gönül adamı olduğunu bilmekten geçiyor
daha çok. Ve Zeki Bulduk anlatıyor Sönmez’in sönmeyen yürek yangısını:
Üsküdar sahilinde kendimi bulamayacağımı
bile bile Kız Kulesi’ne doğru yürüdüğüm
bir zamanda Mürsel Abi beni alıp hapsetmişti o güzelim gülen gözlerine. Ve
bir çok kereler “başka bir alemde idin;
yanından geçtim, sana ses verdim, duymadın, görmedin!” deyip, gülümsedi
yüzüme. Bense: “Duymayan, görmeyen,
bilmeyen bir adem olmak derdindeyim
ağabey!” yollu sözler edip boynumu büktüğümde, o güzelim sözlerini sıralar…
Zaten, o konuştuğunda susmaktan daha güzel
bir eylem yoktur kanaatimce. Nice dostlarım sözü ikinci cümleye erdirdiklerinde,
tamam kardeş, bu kadar kâfi! Demek
geçtiyse içimden; Mürsel Abi konuşmaya
başladığında sözün bir ırmak gibi mecrasını
takip ederek ummana ulaşmasına hayran
olmuşumdur.
Mürsel Ağabey’in tahsilini yarıda kesip
de yollara râm olması, kulların arasına
karışması, edebiyatın ve ‘ölümsüz dava’nın derdine düşmesi bana bir şeyi çok
iyi öğretmiştir: Okul tahsile mani! Ve
Mürsel Abi tahsilin en güzelini iş ve mu-

habbet aleminde bulmuş, bulamayanlara
da yol açmıştır. Yüzünde daima bir gayret,
bir yerlerde yarım kalmış işin heyecanı,
Kudüs’e giden son trene binmenin telaşı
vardır. Ben, sloganların kanlı canlı bir
hâl almasını onun şair ruhundan fırlayan
kelimelerde gördüm. En güzeli ise, o kelimeler her dem diri, her dem Ümeyye
Camii’nden gürül gürül akan ezanlar kadar ruha dokunur olması. Farklı dergilerde
şiirleri yayınlanan şairin Tütün Küfesi,
Göz Aydınlığı, Epitaf, Külçe, Güvercin
Ağacı şiir kitaplarından bazılarıdır. Dar
Vakit Günleri ve Ticaret ve Hayat gibi
deneme kitapları da vardır.

Sen Drom

Radyoda ikimizin de sevdiği bir şarkı
çalıyor
Bir yerlerde radyoyu mu açtın acaba
Cemre düşüyor içime bu kış kıyamette
Sokağımdan mı geçtin ne
Takılıp kalıyor bakışlarım bir yere
Aynaya mı bakıyorsun orada
En sıcak ceplerime sokuyorum ellerimi
Ellerin üşümüş olmasın
Sensizlikten yararlanıp çığ gibi iniyor
zaman
Saate mi bakıyorsun acaba
Göz kapaklarım ağırlaşıyor kurşun gibi

Uykun mu gelmiştir şimdi
Nasıl da acıktım birden
Sen neden yemek yemedin
Öğlen oldu gün karanlık
Belli ki uyanamadın
Dışarıdan kuş cıvıltıları geliyor
Ne diyorsun bakayım sen
Issız gökte bir bulutçuk, oradan oraya
göçen
Bu sen misin gerçek dışı, gerçeğin
şehrinden geçen

Mat

Kurum kurum kurumlu bu dünyada
Rüzgar bile ıslık çalarak geçmiyor
Birbütün evler arasında
Dil peltek
Harf farkına varmıyor dildeki ıslaklığın
Ses silik
Buzula yenilmiş bir günün gecesinden
Geleceğin ateşine bir tutam yakıt
Yana döne uçuşan sözcüklerden
Bir gün olursa eğer yarın
Gül tohumuna yer açmak için
İçini erittiğimiz buz
İnsan
Acının pıhtılaşmış hali
Artık acı da duymayan

Hazırlayan : Deniz BİNİCİ
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DÜNYADAKİ EN RENKLİ 11 YER
1- LAVANTA TARLALARI, FRANSA

2- PROCİDA, İTALYA

3- CANO CRİSTALES NEHRİ, KOLOMBİYA
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4- RETBA GÖLÜ, SENEGAL

5- LALE TARLALARI, HOLLANDA

6- BÜYÜK MERCAN KAYALIKLARI,
AVUSTRALYA

7- LUOPİNG, ÇİN
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8- ÇİÇEK VADİSİ ULUSAL PARKI,
HİNDİSTAN

9- ŞİBAZAKURA TEPESİ, JAPONYA

10- NATRON GÖLÜ, TANZANYA

11- PAMUKKALE, TÜRKİYE

HABERLER

Davet de Yemek de Bizden...

B

urası Çekmeköyümüzün
o güzel ve nezih
semtlerinden biri olan
Taşdelen’de, bir okul... Çekmeköy Toki Çok Programlı Anadolu Lisesi...
2010 yılında kapılarını değerli
gençlerimize açan Çekmeköy
Toki Çok Programlı Anadolu
Lisesi ülkemize faydalı olacak
gençler yetiştirmeye, gelişmiş
ve yeni açılmış mesleki bölümleriyle göz doldurmaya devam
ediyor... Her yeni gün gelişen
ve büyüyen Toki Çok Programlı
Anadolu Lisesi’nde 2014 yılında
açılmış olan yiyecek ve içecek
hizmetleri bölümü, okulun organize ettiği tüm programlarda hazırladıkları lezzetler ve

sunumlarıyla parmak ıs ırtıyor.
Organizasyon
kapsamında
hizmet veren ve mesleki anlamda gelişimlerini sürdüren
bölüm öğrencilerinin her biri
başarılarıyla ve sundukları özel
sofralarla ileride çok maharetli
birer aşçı olabileceklerini şimdiden ispatladılar... Yiyecek
içecek hizmetleri alanından mezun olan öğrencilerin, seçtikleri
bölüm meslekte kazandıkları
yeterlilik doğrultusunda kafeterya, restoranlarda, Yemek fabrikalarında, konaklama işletmelerinin yiyecek- içecek
ünitelerinde, pastanelerde ve
kurum mutfakları gibi yerlerde
çalışabilecekler.

Çekmeköy2023
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YAZI DİZİSİ

MODERN ÇEKMEKÖY'ÜN
TARiHi-13
SIRAPINAR’DA EKİLEBİLİR ARAZİ 353 DÖNÜM İDİ
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YAZI DİZİSİ
1844 yılında Sırapınar Köyü’nde 353
dönümü ekili, 210 dönümü ekili olmayan, 515 dönümü fundalık, çalılık ve
koru, 14 dönümü kiraya verilen tarlalar
ve 49 dönümü de boş tarla olmak üzere
toplam 1.141 dönüm arazi mevcuttu.
Köyde hiç arazisi olmayan hane sayısı iki
olup, bunlardan biri 17 numaralı hanede
ikamet eden Mehmed b. Ali, diğeri
de 20 numaralı hane reisi
Kara Hüseyin b.

Ahmed’di. Mehmed b. Ali’nin mesleği
hizmetkârlık iken Kara Hüseyin b.
Ahmed de Kıpti olarak kaydedilmişti ve
demircilikle geçimini temin ediyordu.
Köyde 5-50 dönüm arasında araziye sahip olan hane reisi sayısı 8’di. 12 ailenin
50-100 dönüm arasında arazisi varken
bir hane sahibinin de 115 dönüm arazisi
mevcuttu. En fazla araziye sahip olan bu
hane reisi de 2 numaralı hanede ikamet
eden ve aynı zamanda köy muhtarı olan
Mustafa b. Ömer’di. 23 haneli köyde
hâlihazırda ziraat yapılan yani mezru tarlaya sahip 14 aile bulunuyordu. 6
dönümle en az ekili tarla 14 numaralı
hane sahibinindi. En fazla ekili
tarlaya sahip hane sahibi de
47 dönümle köy muhtarıydı. Bunlara
karşın 9 hane
reisinin hiç
ekili tarla
kaydı

yoktu. 7 hane reisinin hiç gayrimezru
tarlası bulunmazken, bir kişinin 2, iki
kişinin 5, bir kişinin 6, bir kişinin 8 ve
2 kişinin de 9 dönüm gayrimezru tarlası
vardı. Diğerleri de 10 ile 37 dönüm arasında değişen gayrimezru tarlaya sahiptiler.
Köyde en fazla arazi çeşidi çalılık, fundalık ve koruluk tabir edilen yerlerdi.
İkisi hariç diğer bütün hane reislerinin
5 ile 63 dönüm arasında değişen bu tür
araziye sahip oldukları görülüyor. Sırapınar’da tarlasını kiraya veren iki hane
sahibi vardı. Bunlardan ilki 7 numaralı
hanede ikamet eden ve babaları vefat
eden yetim Veliddin, Mehmed, Halil ve
Ali isimli dört kardeş olup, akrabalarının
idaresinde
oldukları
anlaşılıyordu.
Diğeri de 10 numaralı hanede mukim ve
meslekleri hizmetkârlık olarak kaydedilmiş Ali ile Ahmed isimli iki kardeşe
aitti. Her ikisinin de kiraya verdikleri
tarla 7’şer dönümdü. Köyde 4 hanenin
tarlası boştu ve toplam 49 dönümdü. Bunlardan ilki 13 dönümle 3 numaralı hanede mukim Deli İbrahimoğlu
Ebubekir b. Halil’in askerde olan kardeşi
Hüseyin’e aitti. Diğeri 22 dönümle 6 numaralı hanede mukim İmamoğlu Ali b.
Ahmed’in üvey oğlu Hayreddin’indi.
Üçüncüsü de 9 numaralı hane reisi
Feyzi b. Hüseyin’in üvey oğluna ait
olup 8 dönümdü. Sonuncusu da 6
dönümle 13 numaralı hanede
ikamet eden Demircioğulları
Seyid Ahmed b. Emrah
ile kardeşleri Mehmed
ve Mehmed Tahir’e
aitti.
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HÜSEYİNLİ’DE 789 DÖNÜM
FUNDALIK VE KORULUK VARDI

1844 yılı temettüat defterinde Hüseyinli Köyü ahalisinin tasarrufunda bulunan toplam arazi miktarı 1.774 dönümdü. Bunun içerisinde en fazla pay 789
dönümle fundalık, koruluk ve çalılık
alanlarındı. Bunları da 704 dönümle
ekili, 268 dönümle gayrimezru (nadasa bırakılan) araziler takip ediyordu.
Köyde bir hane reisinin 10 dönüm tarlasını kiraya verdiği,191 bir kişinin de 3
dönüm boş tarlası olduğu görülüyordu.
Köyde bağbahçe, mera ve çayır kaydı
yoktu. Köyde en az araziye sahip hane
reisi, 21 numaralı hanede ikamet eden ve
hizmetkârlık yaparak geçimini sağlayan
Ebubekir oğlu Manav Osman’ın üvey
oğlu İmamoğlu Ali’ idi. Ali’nin 3 mezru, 3 koru olmak üzere toplam 6 dönüm
arazisi vardı. En fazla araziye sahip
olan da 1 numaralı hanede kayıtlı köy
muhtarı Mahmud oğlu Ali Ağa’ idi.
Köyde meslek ya da meşgul olunan işler
kısmına ziraat erbabı olarak kaydedilen
tek hane reisi muhtardı. Muhtarın 59’u
mezru, 45’i gayrimezru ve 64’ü de koru
çalılığı olmak üzere toplam 168 dönüm
arazisi bulunuyordu 24 haneli Hüseyinli
Köyü’nde arazisi olmayan hiçbir hane
reisi yoktu. Köyde hane başına ortalama
29 dönüm mezru, 11 dönüm gayrimezru, 33 dönüm koru çalılığı ve 1 dönüm
de diğerleri olmak üzere 74 dönüm arazi
düşuyordu. Hane reislerinden beşinin hiç
ekili tarlası, ikisinin nadasa bırakılmış,
ekili olmayan tarlası bulunmamaktaydı.
Buna karşın bütün hane sahiplerinin 3 ile
64 dönüm arasında değişen koru çalılığına mutasarrıf oldukları görülüyordu.
Başka yerde ikamet edip de Hüseyinli’de emlak ve arazi sahibi olan iki kişi
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vardı. Bunlar da Şile Kazası’nda ikamet
etmekte olan Karakiraz imamı Osman
Efendi’nin karısı Zeynep Hanım ile kızı
Emine’ydi.

ÖMERLİ ARAZİ ZENGİNİYDİ: 3.157
DÖNÜM

1844 temettüat defterlerine göre bugünkü
Çekmeköy İlçesi’ni oluşturan yerleşim
birimleri içerisinde en fazla nüfusa sahip
köy Ömerli’ydi. Köy halkının tasarrufunda bulunan araziler de nüfusla doğru
orantılıydı. 1844 temettüatlarında mezru
(ekili), gayrimezru (nadasa bırakılmış),
koruluk çalılığı, kiraya verilen tarla ve çayır olmak üzere beş çeşit arazi
kaydedilmişti. Arazilerin toplamı 3.157
dönümdü. Bunların 1.094 dönümünü
mezru, 685 dönümünü gayrimezru
yani nadasa bırakılan, 1.288 dönümünü
koru ve çalılık arazileri, 45 dönümünü
kiraya verilen tarlalar ve 45 dönümünü
de çayırlar oluşturmaktaydı. Köyde iki
hane hariç diğer hane reislerinin 1 ile
111 dönüm arasında değişen arazi türlerine sahip oldukları görülüyordu. Köyde
hane başına ortalama 50 dönüm arazi
düşüyordu. 48 numaralı hanede ikamet
eden Topçuoğlu Osman 1 dönüm, 50
numaralı hane reisi Manav oğlu Halil
3 dönüm, 25 numaralı hanede mukim
Mandacıoğlu Ahmed 4 dönüm ve 42
numaralı hane sahibi Kara Hüseyin oğlu
İbrahim 7 dönümle köyde en az araziye
sahip hane reisleriydi. Buna karşılık 19
numaralı hane reisi Kocabaşoğlu Süleyman ile 27 numaralı hane reisi Mollaoğlu Ali ve kardeşi Hüseyin 102; 9
numaralı194 hanede mukim Kocabaşoğlu Seyyid Salih ile 61 numarada mukim
Mavna oğlu Seyyid Mehmed 105; 2 numaralı hane reisi Süleyman Ağa 108 ve 1
numaralı hane reisi ve aynı zamanda köy

muhtarı olan Mehmed Ağa 111 dönüm
arazi ile en fazla toprağa sahip olanlardı.
Köyde 16 hane reisinin hiç mezru tarla
kaydı yoktu. 22 hane reisinin gayrimezru
ve 3 hane reisinin de çalılık ya da koruluk arazisi yoktu. Köyde hane başına ortalama 17.3 dönüm mezru, 10.8 dönüm
gayrimezru, 20.4 dönüm çalılık ve koruluk, 1.5 dönüm de çayır kiraya verilen
tarla olarak düşüyordu.

ÇEKMEKÖY’DE YETİŞTİRİLEN
TAHIL ÜRÜNLERİ

Sanayi öncesi dönemlerde devletlerin gelirlerinin büyük bir kısmı
tarıma dayanıyordu. Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin temeli de tarıma
dayalıydı ve nüfusun büyük bir bölümü
köylerde yaşıyordu. Büyük kentlerin
özellikle de başkent İstanbul’un iaşesi taşradan (tarımsal faaliyetlerin daha
yoğun olduğu köylerden) sağlanıyordu. Köylüler bir taraftan başta İstanbul
olmak üzere büyük şehirlerin iaşesini
sağlarken diğer taraftan da ekonomik
açıdan kendi kendine yetmeye çalışıyorlardı. Osmanlı tarımında çok çeşitli
ürünler yetiştiriliyordu. Tahrir defterleri
üzerinde yapılan araştırmalara göre toplam
üretimin %90’ını aşan bir oranda tahıl
ürünleri oluşturuyordu. Ayrıca sebze
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tarımı, koyunculuk ve başta bağcılık
olmak üzere meyve yetiştiriciliği de
önde gelen tarımsal faaliyetler arasında
yer alıyordu. Bugünkü Çekmeköy İlçesi’nin temelini oluşturan köyler her ne
kadar başkent İstanbul’a yakın ve bağlı
birer yerleşim birimi olsa da kent niteliği
taşımıyorlardı. Dolayısıyla ülkenin diğer
taşra bölgelerindeki köy yapılarından
çok da farkları yoktu. Osmanlı köylerinin
genelinde olduğu gibi buradaki köyler
de kendi geçimlerini sağlayacak derecede zirai üretim yapmaktaydı. Çekmeköy’ün köylerinde yetiştirilen tarım
ürünleri ile ilgili bilgiler 1844 yılı temettüat
defterlerinde bulunuyor. 1840 kayıtlarında
ürün cinsleri ile ilgili bilgi bulunmuyordu. Dolayısıyla değerlendirmeler 1844
yılı temettuat defterleri üzerinden
yapıldı. Köylerde yetiştirilen tarım
ürünleri içinde başı tahıllar çekmekteydi. Buğday, yulaf, keten tohumu ve arpa
buralarda yetiştirilen ürünleri oluşturuyordu. Nohut, mercimek, fasulye gibi baklagil
türü kayıtlarına rastlanılmamıştı. Bağ ve
bahçelerde yetiştirilen meyve ve sebzelerin isimleri ve ne kadar yetiştirildiği
hakkında ayrıntılı bilgi verilmemişti. Defter kayıtlarında ara sıra bağ ve
bahçelerde yetiştirilen ürünlerin sadece
sebze ya da meyve olduğu belirtilmişti.

Tahıl ürünlerinin miktarı belirtilirken
ölçü birimi olarak “kile” kullanılmıştı.
Kile Osmanlı coğrafyasında her yerde
aynı ağırlığı temsil etmezdi. Bölgeden
bölgeye hatta birbirine yakın şehirlerde
bile değişiklik gösteren bu ağırlık ölçüsü
İstanbul’da 25.6 kiloya tekabül ediyordu. Çekmeköy İlçesi’ni oluşturan
köylerde yetiştirilen hububat çeşitleri
buğday, arpa, yulaf ve keten tohumuydu. Köy sakinleri tarlalarına genellikle
buğday, keten tohumu ve yulaf ekiyordu. Hüseyinli, Koçullu ve Ömerli’de
bunlara ilave olarak az da olsa arpa ekildiği
görülüyordu. Bunların içerisinde temel
besin maddesi olan buğdayın diğer ürünlere nazaran oldukça fazla yetiştirilmesi
dikkat çekiciydi. Kullanım alanı geniş
olan buğday, ekmek yapımında kullanıldığı gibi tanesinden de bulgur elde
edilirdi. Bir müddet suda bekletilen buğdayın
çıkan nişastasından da faydalanılır, ayrıca
kepeği ve taneleri alınmış başaklar hayvanlara yem olarak verilirdi. Diğer bir
hububat çeşidi olan yulaf ise her türlü
arazide ekilebilirdi. Üzerinde bulunan
taneleri aynı zamanda gelişemediğinden yulafların alt taraflarının da sararması beklenirdi. Genellikle hayvan yemi
olarak kullanılırdı. Bugünkü Çekmeköy
İlçesi’ni oluşturulan köyler 1844 yılında

Beykoz’a bağlı idi. Şükriye Pınar Yavuztürk’ün yaptığı çalışmaya göre zirai faaliyetler hususunda bu köylerin Beykoz’a
bağlı yerleşim birimleri içerisinde önemli bir yeri vardı. Beykoz’a bağlı Tepeviran ve Kurtdoğmuş köylerinden sonra
Ömerli, Hüseyinli ve Çekmeköy bölgede
en fazla hububatın yetiştirildiği yerlerdi.
Aynı şekilde kaza genelinde yetiştirilen
yulafın da önemli bir bölümü Tepeviran’dan sonra Ömerli ve Hüseyinli’den
elde ediliyordu.

ÜRÜNLERİN MİKTARI

Temettüat defterlerinde ürünlerin isimleri olmakla birlikte yıllık ne kadar ürün
elde edildiği ile ilgili kayıt yer almıyor.
Sadece bir yılda ne kadar ürünün aşar
(öşr) olarak verildiği belirtilmişti. Buradan hareketle yetiştirilen ürün miktarını bulabiliriz. Arapça onda bir demek
olan öşr, terim olarak hububattan alınan
vergi yerinde kullanılmıştı. Tanzimattan
sonra maarif ve menafi' hisseleri artırılmak suretiyle hububattan alınan vergi
sekizde bir olmuştu. Köylerde yetiştirilen
ürünlerin miktarı hesaplanırken, o yıl
aşar olarak verilen miktarın 8 katı bir
yılda yetiştirilmiş kabul edilmeli.
İstanbul’un Yaşam Pınarı Çekmeköy
Kitabından alınmıştır.
Çekmeköy2023
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TÜRK FUTBOLUNDAKİ

“VEFA” ÖRNEĞİ!

Tahir Kum
Spor Yazarı
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Bizim işimiz spor, dahası futbol…
Haliyle yeşil sahadalardan uzak kalma
düşüncesi bile bize acı veriyor...
Ama bu defa biraz yeşil sahanın dışına çıkalım istedik. Nedeni de, geride
bıraktığımız 3 Aralık Dünya Engelliler
Günü’nün anlam ve önemine binaen
biraz Türk futbolu ve vefa nostaljisi
yapalım istedik.
Tarihi Vefaspor’un bile Vefa’lılar
tarafından vefasızlığa uğradığı bir dünyada bir başka camia için vefasızlık
pek anormal olmasa gerek.
Ve hiçbir zaman bu konuda lafımı esirgemedim.
Çünkü bu vefasızlığın en yakın
tanıklarından biriydim.
Yaklaşık 15 yıl boyunca ALS hastalığı
ile mücadele eden rahmetli Sedat Bal-

kanlı ve Trabzonspor’un eski futbolcularından İsmail Gökçek’le bu süreci
birlikte yaşayan bir insan olarak diyecek çok lafım var.
Ayıplar, rezillikler, günahlar diz boyu.
“İnsanlık mı bu ?” diye sayabileceğimiz
o kadar çok kalem var ki? Yaşarken
değil yazarken bile yüzünüz kızarıyor.
Sedat Balkanlı vefat etti, İsmail
Gökçek’de eriyip gidiyor.
Ama inanın onu asıl yiyip bitiren eriten hastalığından çok ilgisizlik, vefasızlık…
Dünyadan örnekler onu daha da eritiyor.
Nasıl mı?
Mesela…
Bundan yaklaşık 5 yıl öncesiydi. Tarihler
10 Eylül 2008’i gösterdiğinde, İtalya

SPOR

futbolu tarihi bir güne imza atıyordu.
Sadece futbol camiası değil, siyasetçisiyle, sporcusuyla, sanatçısıyla
o ülkenin önde gelen kimi varsa
oradaydı. Onunla birlikte zamanında
top koşturan, aynı formayı paylaşan
futbolcular ve teknik adamlar... Bir
dönem o takımda görev yapan Milli
Takımımızın teknik direktörü Fatih
Terim gibi birçok ünlü teknik adam
ve futbolcu da o gün İtalya’daydı.
ALS hastası Fiorentinalı futbolcu Stefano Borgonovo için. Onun başkanlığını yaptığı ALS Derneği’nin
yararına oynanan Fiorentina - Milan
maçı için...
Takımlar
eksiksiz
sahadaydı...
Tribünler tıklım tıklımdı... Protokol
tribünü belki de tarihinde ilk kez bu
kadar popüler ismi bir arada misafir
etmişti.

Her şey Stefano ve onunla aynı kaderi paylaşan binlerce İtalyan ALS
hastası içindi.
Öyle ki çok kısa bir dönem hocalığını yapan Fatih Terim de onca
yoğunluğuna rağmen Milli Takım
kampını yarıda bırakmış ve özel
uçakla soluğu Stefano’nun yanında
almıştı.
Görkemli bir geceydi. Dünyalar Stefano’nun olmuştu. Çünkü başkanlığını yaptığı derneğin yararına bir
çırpıda tam 500 bin euroluk gelir
toplanmıştı.
Ve bundan yaklaşık 11 ay öncesi… Tarihler 25 Ocak 2015 gününü
gösterdiğinde İskoçya’da Glasgov
Rangers ile All Star takımları karşı
karşıya geliyordu. Tribünlerde tam
41 bin seyirci vardı. İğne atsan yere
düşmeyecek vaziyetteki o statta-

ki insanların oraya toplanmasının
nedeni ALS hastalığına yakalanan İskoç futbolcu FernandoRicksen’di…Onu uğurlamak için oraya
gelmişlerdi. Tribünleri hınca hınç
dolu maçla Ricksen’e vefa gösterdiler.
Ve tarihler 29 Mart 2003’ü gösterdiğinde bu kez Türk futbolu benzer
bir sınav veriyordu…
Uzun yıllar Türk futboluna hizmet
etmiş Trabzonspor gibi bir büyük
kulübün formasını giymiş ve 1999
yılında ALS hastalığına yakalanmış
İsmail Gökçek için Ali Sami Yen
Stadı’nda Galatasaray ile Trabzonspor
karşı karşıya geliyordu.
İtalya’da Stefano için 38 bin,
İskoçya’da Ricksen için 41 bin
taraftarın ALS hastası futbolcuları
için geldiği yerde İsmail Gökçek’e
veda maçında gelenlerin sayısı sadece 4 bin kişiydi.
Öyle ki diğer maçlarda tıka basa
dolan protokol tribünündeki kişilerin
sayısı ise bir elin parmaklarını dahi
geçmedi.
Kısaca biz İsmail Gökçek’i ancak bir
avuç insanla uğurlayabilmiştik.
Bir kez daha yazıklar olsun sizlere...
Yazıklar olsun o rahmetli Sedat Balkanlı’yı bile son yolculuğuna üç-beş
temsilcisiyle uğurlayan futbol camiamıza!.. Benim ne hesabını veremeyeceğim bir günüm, ne de vicdan azabı
duyduğum dünüm oldu… Yüreğimle yaşarım, yüreğimle yazarım…
Rabbimden başka hiç kimseye de
olmadı olmayacak izahım.
Allah kimseyi futbolun akil (!) insanlarına muhtaç etmesin!..
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KURU KAYISI
Sİndİrİm sorunlarına İyİ gelİr. Stresİ ve kansızlığı
önler. İçerdİğİ A vİtamİnİ cİlt bozukluklarının tedavİsİnde de son derece etkİlİdİr. Günde 5 kuru
kayısı yemek, İçerİsİndekİ potasyum sayesİnde kalp
kaslarının ve sİnİrlerİnİn gelİşİmİ İçİn önemlİdİr.

KURU ÜZÜM
İyİ bİr enerjİ kaynağıdır. Balgam söktürücü etkİsİyle solunum hastalarına tavsİye edİlİr. Günde 10
tane yendİğİnde tansİyonu düşürmede etkİlİdİr. Bu
yönüyle İltİhaplara karşı da bağışıklık sİstemİnİ
güçlendİrİr.

KURU ELMA
Özellİkle yoğurtla yendİğİnde zehİrlİ İshal türlerİ üzerİnde çok güçlü bİr etkİsİ vardır. Yİne lİflİ özellİğİ
sayesİnde tok tutar. Gözlerİnİzİ yoracak bİr İşte
çalışıyorsanız her gün bİr avuç kuru elma yemek
İyİ gelİr.
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KURU HURMA
Antİoksİdan İçerİğİ İle bağışıklık sİstemİnİ güçlendİrİr ve kansere karşı koruyucu etkİ gösterİr. Cİlt
güzellİğİ ve sağlığının korunmasında rol oynar.
Yüksek fİbrİn İçerİğİ İle hazımsızlığa İyİ gelİr. B1, B2
vİtamİnlerİ İle sİnİr sİstemİnİ korur. Beyİn fonksİyonlarını düzenler.

KURU DUT
İyİ bİr kan yapıcı ve ateş düşürücü olarak yüzyıllardır kullanılan kuru dut vİtamİn deposudur.
Günde bİr avuç yİyerek kendİnİzİ daha zİnde ve
enerjİk hİssedebİlİrsİnİz. Ayrıca kuru dut ağız
kokusunu da yok eder.

KURU ERİK
Bol mİktarda B1, B2, B3, B6, A, C ve E vİtamİnİ
İçerİr. Kanser ve yaşlanmaya karşı koruyucu etkİsİ vardır. İçerdİğİ zengİn potasyum ve magnezyum
İle tansİyon, karacİğer, kalp, böbrek ve romatİzma
hastalıklarına İyİ gelİr.

KURU İNCİR
Yağ, sodyum, kolesterol içermediği ve yüksek lİf oranına sahİp olduğu İçİn, kİlo vermeye
yardımcıdır. İçerdİğİ proteİn mİktarI yönünden
fakİr, sentezİnde kullanılan amİnoasİt açısından
zengİndİr. Bu nedenle hücre gelİşİmİnİ destekler.
Boğaz ağrısı ve bronşİtte etkİlİdİr. Vücut yenİlenmesİnde aktİf rol oynar.

Hazırlayan: Çekmeköy2023
Çekmeköy2023
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BAŞARI HİKAYELERİ İLE
PARMAK ISIRTAN FİRMALARIMIZ

11

ATA ARMS

SİLAH SANAYİ A.Ş.
Silahlar insanları öldürmez. İnsanlar insanları öldürür.
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Sizi tanıyabilir miyiz?

İsmim Yavuz Yollu, Ata Silah San A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanıyım. Evli ve 3 çocuk babasıyım.

Ata Arms Silah Sanayi firmasından
bahseder misiniz?

Ata Arms’ın av tüfeği serüveni rahmetli babamız Celal
Yollu henüz 13 yaşında iken “ilk tek kırma av tüfeğini”
doğduğu Kayseri İncesu kazasında üretmesiyle 1955
yılında başlamıştır. Daha o yaşlarda nice tamircilerin
onaramadığı tüfekleri tamir etmesi çevresi tarafından takdir ve şaşkınlıkla karşılanmış ve ileride erişeceği büyük
başarılarının ilk belirtilerini vermiştir.1967 yılında “Türkiye’nin ilk çift kırma av tüfeğini” yapmıştır. 1970 yılında
Kayseri’den Düzce’ye taşınmış ve Tuka firmasına ortak
olmuştur. 1973 yılında Düzce’de Avsan firmasını kurmuş
ve bu firmada Türkiye’nin ilk süperpoze av tüfeğini üretmiştir. 1984 yılında Avsan’da kendi yaptığı süperpoze av
tüfeğini geliştirmiş ve tek tetikli ve enjektörlü süperpoze
av tüfeğini üretmiştir. 1990 yılında dünya pazarına daha
yakın olabilmek için İstanbul’a taşınmış ve Vursan firmasını kurmuştur. 1992 yılında Vursan firmasında Türkiye’nin ilk yarı otomatik av tüfeği 92-A’yı üretmiştir. 1995
yılında Vursan’da Türkiye’nin ilk hem yarı otomatik hem
de pompalı sistemde çalışan av tüfeği 95-A’yı üretmiştir.
1997 yılında İMES Sanayi Sitesinde Ata Arms firmasını
kurmuştur. 1998 yılında Vursan firmasında CY-16
model tabanca üretimi gerçekleştirmiştir. Yine 1998
yılında Ata Arms firmasında gazlı sistem yarı otomatik
Çekmeköy2023
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Biz savaş açmak için silah yapmıyoruz.
Av ve atış sporlarında kullanılmak üzere bir malzeme ve savunma
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir araç niteliğinde ürünler üretiyoruz.

av tüfeği CY’yi üretmiştir. 2000 yılında
Vursan firması silah sektörünün dünyaca ünlü ismi Beretta Holding ile ortaklık anlaşması imzalamış ve 2002 yılında
Vursan firmasının tamamını Beretta’ya
satmış ve Ata Arms’ın başına geçmiştir.
2004 yılında Ata Arms CY 3,5 inç (89
mm) Süper Magnum gazlı sistem yarı
otomatik av tüfeğini, 2005 yılında
Pompalı ve 2006 yılında süperpoze av
tüfeğini üretmiştir. Ata Arms 2008 yılında NEO model ismi ile “Kinetik Sistem”
yarı otomatik av tüfeğini üretmiştir. Türkiye tüfek sanayinin duayenlerinden biri
olan rahmetli babamız Celal Yollu 2010
yılında aramızdan ayrıldı. Babamın vefatından sonra ikinci nesil olarak ben
Yavuz Yollu ve kardeşim Fatih Yollu ile
beraber bu serüven devam ediyor.

Dünyada bütün savaşların
kaynağı olarak silah gösterilir.
48 - Çekmeköy2023

Sizce silah üretimi
yapmak kötü bir iş midir?

Savaşları doğuran birçok siyasi ve
ekonomik sebep olabilir. Biz savaş açmak için silah yapmıyoruz. Av ve atış
sporlarında kullanılmak üzere bir malzeme ve savunma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir araç niteliğinde ürünler üretiyoruz. Ayrıca bilmelidir ki,
“Silahlar insanları öldürmez. İnsanlar
insanları öldürür.” Yemek yerken kullandığınız bir çatalla da insan öldürebilirsiniz.
İnsanların ruh hali ve bilinç düzeyi bizim
konumuz değil.
Bizim için silah, bir tenis raketi gibidir.
Sportif faaliyetlerde kullanılan bir
araçtır. Tenis oynamak için tenis raketi,
tenis topu ve tenis kortuna ihtiyaç vardır.
Aynı şekilde silah-mühimmat-poligon
birbirini tamamlayan unsurlardır.

Emniyet kurallarına riayet edildiğinde
atış keyifli bir sportif faaliyettir. Bu alanlarda kullanılan silahları üretmek bizim
için zevktir.

Hangi alanda olursa olsun
bir firmanın sektöründeki
dev isimlerinden olabilmesi
için neler gerekli?
Öncelikle yaptığınız işi sevmeniz gereklidir. Belirli bir vizyonunuz, amacınız,
misyonunuz, değerleriniz ve hedeflerinizin
olması lazımdır. Örneğin bizim için her
şey Vizyonumuzla başlıyor (gelecekte
olmak istediğimiz vaziyet), şöyle ki:
“Dünyada “av tüfeği” denildiğinde akla
gelen ilk 5 silah şirketinden biri olmak.”
Bayağı zor bir Vizyon ama tamamen
gerçek.
Amacımız (varlığımızın sebebi), operasyonel ve uzun vadeli hedeflerimize ulaşarak ya da aşarak, Türkiye için örnek
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başlarsa bu durum kadına
yönelik şiddeti azaltır mı?
Sizce caydırıcı olur mu?

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en
önemli gereksinimler arasında yer alan
güvenlik ihtiyacı kadın-erkek ayrımı olmaksızın tüm insanların en temel ihtiyaçlarındadır.
Kişi, onu tehdit eden unsurları bertaraf
etmek için çeşitli savunma tekniklerine
başvurabilir. Silah, kişiye güven veren bir
araç, karşı taraf için caydırıcı bir etkidir.

Önümüzdeki 2016 yılı için
Çekmeköy2023 okuyucularına
neler söylemek istersiniz?

gösterilen bir kuruluş olmak ve iş ortaklarımız için işletmenin değerini uzun
dönemde en yükseğe çıkarmaktır.
Misyonumuz (üstlendiğimiz özel görev),
değerlerimizi, kültürümüzle birlikte paylaşan Çalışanlarımızla, yüksek performanslı olduğuna inandığımız av ve atış
sporlarına ve savunma amacına yönelik
silah üretimi yapan bir fabrikayız.
Değerlerimiz (bize yol gösteren, pazarlık
edilemez aile prensiplerimiz), dürüstlük,
bütünlük, alçak gönüllülük, başkalarına
saygı, takım çalışması, olumlu tutum, hesap verebilirlik, koruyuculuk, sadakat.
Biz 1955’de sadece sıkı çalışarak ve
Müşterilere tutkulu hizmet vererek
başladık. Hala sıkı çalışıyoruz ve aynı tutkuya sahibiz ama günümüzde Müşterileri
memnun etmek çok daha fazla sıkı çalışma ve tutku gerektiriyor. Takdir edersiniz
ki, şirket büyüdükçe, planlama, süreçler,
sistemler, eğitim ve iletişimi resmiyete
dökme ve kuruluş genelinde iyi takım
liderleri geliştirmek önem kazanıyor. Bu
bir işi yürütmenin en zor kısmı ve bunu
işletme okulunda pek öğretmiyorlar.
Ayrıca şunu belirtmek isteriz ki operasyonel
hedeflerimizin başında Müşteri Memnuniyeti her zaman olduğu gibi 1 numaralı hedefimiz olmuştur.

Herkes silah kullanabilir mi?

Avlanmak veya atış sporu için
silah sahibi olmak isteyenlere
sizce bir sınırlama getirilmeli
midir?

Vatandaşın silah edinme hakkı ilgili
mevzuat ve emniyet birimlerince uygulanır. Şu an ürün yelpazemizin neredeyse tamamını oluşturan yivsiz tüfekler (av
tüfeği) için satın alma belgesi ve ruhsat
çıkartma işlemleri için vatandaş, bağlı
olduğu emniyet birimine başvurabilir.
Kritik noktalardan biri sağlık raporu
konusudur. Yivsiz tüfek edinmek isteyen
kişinin “Bedenen, Psikolojik ve Nörolojik yönden” silah taşımasına engel halinin
bulunmadığına dair doktor raporu alması
gereklidir.
Buna karşılık, mesela, Amerika Birleşik
Devletlerinde, bireysel silahlanma hakkı anayasada ilgili kanunla yasal zemine
oturtulmuştur. Şöyledir: “Düzenli bir milis gücü bir eyaletin güvenliği için zorunlu olduğundan, halkın silah bulundurma
ve taşıma hakkı ihlal edilmeyecektir.”
Sınırların ortadan kalktığı günümüz küresel dünyasında hiç şüphesiz ülkemizde de
daha uygulanabilir kurallar koyulmalı ve
yürütülmelidir.

Kadınlar

silah

Okurlara, işletme yönetimi konusunda
birkaç bir şey söylemek istiyorum:
Eğer bir şirket müşteri memnuniyetine (1
numaralı hedefimizdir) değer veriyorsa,
ayrıca işçilerine de değer vermelidir; alın
terini ödemek, eğitim vermek ve iyi davranmak gerekir ki çalışan memnuniyeti bizim
2 numaralı hedefimizdir. Bayilerimizi
takım arkadaşlarımız olarak görüyoruz
çünkü satıcı memnuniyeti bizim 3 numaralı hedefimiz. Elbette, 2 numaralı ve 3
numaralı hedefler 1 numaralı hedefi destekliyor. Sektörde öncü firma olarak sorumluluklarımızın farkındayız ve sanayimizin,
av ve silah camiamızın yanındayız. Ülke
genelinde avcı şenliklerine ve atış etkinliklerine destek oluyoruz. Ayrıca, bölge
halkını da destekliyoruz.
Yollu ailesi ve tüm ATA ARMS Çalışanları adına, “İşbirliğiniz için teşekkürler!”

taşımaya
Çekmeköy2023
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Kevser TEKİN / Eğitmen

Ö

MÜSLÜMAN’IN
YENİ YILI OLUR MU?

nce, yazdığım bu başlığı,
ardından da beni taşlamadan bir dakika durun ve
düşünün. Müslüman ve
yeni yıl kavramını ne
cüretle yan yana kullandığımı merak bile
etmeyip, yargılama sandalyesine dahi oturtmadan mahkûmiyetime karar verecek olan
Müslümanlar şöyle gelsin yanıma. Burada olay var. Burada, yıllar ilerlese, asırlar geçse de bir adım ileriye gidemeyen,
aklını hakkıyla kullanmak yerine, borsa
bültenlerini takip eden, bir model üstü
çıktı diye elindeki telefonu değiştiren,
kaybettiği ihaleler ardından Yâsin okutup helva dağıtan Müslümanlar var.
Durun! Beni taşlamayın. Ya da taşlayın,
yerimden kayarsam ismim gibi sularda boğulayım. Ama beni en günahsız
olanınız taşlasın. Kabul mü?
İslamiyet’in doğuşundan bugüne kadar geçen asırları hesaplamaya benim
matematiğim yetmezken, şimdi kalkmış
hiçbir şey olmamış gibi 2016’ya girme
planları yapıyoruz. Zorlukta, yoklukta,
zulümde, işkencede Müslümanlığından
bir zerre taviz vermeyen ashab-ı kiramla
aramızda ne kadar yıl var? Kaç yıl daha
koysak üst üste o asırlardaki Müslümanlığın tadını bulabiliriz?
Televizyonlar geçirdiğimiz bir yılın
olaylarını şöyle bir anlatıp, üstüne bir de
fotoğraflarla süslerken “vay bee, koca bir
yılı nasıl da devirdik” diye iç geçirmiyor
muyuz? Evet, sahiden de kocaman bir
yıl kentsel dönüşümle yıkılan binalar
gibi devrildi üstümüze. Enkaz gibi girebiliriz şimdi yeni yıla. Buyurun, girişler
bu kapıdan. Spiker on beş dakika içinde
nasıl da özetledi eski yılı. Biz ne ara bu
kadar vefasız olduk? Geçen yıl 2015’e
yeni yıl, yepyeni yıl derken, bir anda eski
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demeye başladık. "Doğrusu, insanoğlu pek nankördür" diyen o âyete hak
verdik. Spiker özetlemeye devam etti.
Yüzündeki makyajın altından tatlı bir
tebessümle film anlatır gibi anlatıyordu. En güncel olaylar, hükümet kurma
çalışmaları, kaybettiğimiz ünlüler, altın
portakalda ödül alanlar, nobelle onurlandırılanlar, teröre yapılan operasyonlar,
ölüler, diriler, sahile vurmuş bebekler…
Bu üç noktayı spiker değil ben koydum.
Gözlerinize batsın diye bir değil, iki
değil, üç değil… Bal reklamlarını da
unutmadık bir yıl boyunca.
Ege’de, deniziyle, manzarasıyla, muhteşem
altın kumuyla meşhur olan sahile Aylan Bebek’in bedeni, pantolonu, ayakkabısı, kaçışı,
korkusu, üşümesi… Aylan Bebek’in bebek olamayışı, annesinin gözlerinden
gitmeyen halleri, ülkesinden göç ettirilişi ve daha neleri uzanmış yatıyordu.
Spiker o kareyi de paylaştı. Toplamda iki
dakikalık bir ana sığdı Aylan Bebek’in
haberi. Yaşı kadar yer kapladı ekranda.
Boyu kadar bile vicdana sahip olamayan
Müslümanlara ibret olmaya yetmedi bile.
Spiker bir diğer haberi de sunup paranın
notlarına attı pası. Ölen öldü, kalan zaten
bir yerlerde sızmıştır. Biz artık cebe ne
girecek onun hesabını yapalım.
Koşun Nimet Ablanıza. Bir bilet de siz
alın. Belki yeni yılda sizin de hayatınız
bir anda değişebilir. Çocuklarınızı
avm’lere götürüp noel babaların önünde
fotoğraf çekin. Unutun bütün bunları.
Aile büyükleriyle bir akşam yemeği
tertip edin. Birlikte yeni bir yıla girmenin sevincini filtreleyip çektirdiğiniz
o fotoğraf karesine hapsedin. “Heyt bee,
biz daha önce nice yıla girmişiz alnımızın
akıyla, bu yılın mı hakkını veremeyeceğiz”
notunu fotoğraf altına ekleyip beğen bu-

tonunu çökertmeyi unutmayın.
Olur efendim olur. Herkes bir yana dursun, en çok da Müslüman’ın yeni yılı
olur. Giden kocaman bir yılda İslâm’dan
nasıl uzaklaştığını görüp dövünmesi, bu
yıl da aynı hatalara düşüp aynı delikten
iki kez geçirilemeyeceğini kendine ders
edinmesi, yarın "ya leytenî küntüturâba"
(keşke toprak olsaydım...) dememek için
yeni yıla adam gibi girmesi gerekir. Nerede hata yaptım aynasının karşısına geçip
kendiyle yüzleşmeli. Savaşın Müslümanların üzerinden prim alıp yürüdüğü bir
coğrafyada, kıyıya vurmamak için yüzmeyi öğrenmeli. Tur Dağı’na çıkmayacak, Yunus'un midesine düşmeyecek,
ateşler içine atılmayacak, tufanda gemi
yüzdürmeyecek, boynunu bıçağın altına
yatırmayacak. Bunların hepsinden daha
kolay olan bir şey yapacak: Müslüman
olacak.
Kocaman bir yıl nasıl da geçip gitmiş
ömürden. Takvim yaprakları maraton
koşusundaki gibi kovalayıp durmuş birbirini. Yeni yıla duâ kapılarınızı tıklayıp
da girin. Şükür sularından içip de girin.
Zikirmatiklerinizi bir kenara bırakın.
Gönül zincirinizde paslanmış olan
tespih tanelerini onarın önce. Kalbinizin
köşkünde üç yüz altmış beş katlı, sapasağlam Müslümanlık inşa edin. Çünkü
yeni yıl, Müslüman’ın Nasuh Tevbesi.
Paranın notları da bitiverdi. Tekrar
bağlandık bayan spikere. Sırada hava
durumu varmış... Havamız, rüzgârımız,
bulutlarımız, yağmurlarımız, güneşimiz
bol ve bereketli olsun.
Buyurun buyurun çekinmeyin, kendi
yılınızmış gibi girebilirsiniz; 2016’ya
kaçışlar bu taraftan.

TEKNOLOJİ

“GELECEĞE YOLCULUK” İÇİN YARINI BEKLEMEYE GEREK YOK

Oğuzhan AYDEMİR
Gelecekten Gelenler Bilim ve Teknoloji
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Çok gürültülü bir buzdolabı düşünün! Kapağı açık şekilde evinizin bir köşesinde çalışmaktadır. Kapak birden
bire çarpılarak kapanır. Markanın bulunması gereken yerde E=mc2 yazmaktadır! Dolabın üzerinde dolap
çıkarması olarak Einstein’ın dil çıkarttığı o pozu vardır. Ve bu çıkartmaya tutuşturulan notta “DÜŞÜN”
yazar. Bilim Dünyasını teorileri ile değiştiren Einstein'ın patentli Buzdolabı bugün ticarileşse ancak bu
görüntüye sahip olurdu! Bir tanıtım filminde izlediğim bu senaryo, Çekmeköy Belediyesi Uluslararası Bilim
Festivaline ait. Geleceğe yön verecek bir Kamu idaresi var ve tüm personeli ile hiç bir gemiyi ayırmadan limana
taşımak için mücadele veriyor...
Geleceğin teknolojilerini bu köşede yazmadan önce festivalin mottosunu sizlerle paylaşmaktan
onur duyarım;
"Geleceğe gitmek için yarını beklemeye gerek yok. Gelecek, çekmeköy belediyesi uluslararası bilim festivalinde"

KARANLIKTA
YOL GÖSTEREN
HALI

Üzerinde yürürken ışık saçan Footlume isimli halılar, ev dekorasyonunun yeni yıldızları olabilir.
Londra'daki South Bank Üniversitesi’nden iki öğrencinin ödevleri için geliştirdikleri Footlume
isimli halı, hiç beklenmeyen bir ilgi görerek bir anda teknoloji dünyasının yıldızları arasına girdi.
Leona Dean ve Zoe Robson isimli öğrenciler, şarj edilebilir pil ile destekledikleri halının karanlıkta yol bulmayı kolaylaştıracağını savunuyorlar.
Footlume içerisine yerleştirilen özel ışıklar, üzerlerine basıldığında yanmaya başlıyor ve kullanıcısına
yol gösteriyor. Son derece yumuşak bir ışık saçan halı, gerek duyduğu enerjiyi şarj edilebilir özel
pillerinden alıyor.
Henüz prototip aşamasında bulunan Footlume, dekorasyon uzmanları tarafından yakın geleceğin
teknolojik evleri için önemli bir buluş olarak gösteriliyor. Zaten halının geçtiğimiz günlerde yapılan
Londra Ev Fuarı'nda gördüğü ilgi de her şeyi açıkça ortaya koyuyor.

GÖRÜNMEZLİĞE
DOĞRU
ADIM ADIM

İngiliz bilim adamları, ilk kez, bir nesneyi tam olarak görünmez hale getirdi. Görünmezlik çalışmalarının
askeri cephesinde ise kızılötesi kalkanlar test ediliyor. Bir çeşit illüzyon olarak görülen görünmezliği
gerçek yapmak için bilim adamları deneylerini aralıksız sürdürüyor. Bu deneylerde artık bilim kurgunun
sınırlarına yaklaşılıyor. Görünmezlik çalışmalarında, mikrodalgaların, nesnenin etrafından dolaştırılması yoluyla yapılan deneylerde bir merhale daha kat edildi. İngiliz araştırmacılar silindir şeklindeki
bir nesneyi tam görünmez yaptı. Duke Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 7,5 santimetre çapında
ve bir santimetre kalınlığındaki silindirin çevresinde, görülmesini engellemeye yetecek ışık bükülmesi
gerçekleştirdi. Ancak yine de, bu durum, tam görünmezlik sağlamıyor. Işık arkadan görülebildiği için,
nesne de sadece bir açıdan bakıldığında görünmez olabiliyor.
Görünmezlik çalışmalarının askeri cephesinde ise, bilim adamları, tank gibi araçların da aralarında
bulunduğu daha büyük ölçekli eşyaların çevrenin parçasıymışçasına algılanmasını sağlayan kızılötesi
kalkanlar test ediyor.

HOLOGRAM TV

Hologram TV; İlk önce LCD televizyonlar geldi, daha sonra LED ve OLED şimdi de 3 boyutlu televizyonlar. Bundan sonraki adım ise hologram. Bugüne kadar sadece bilimkurgu filmlerinde gördüğümüz bu
teknoloji yakın gelecekte oldukça yaygınlaşacak. Öncelikle reklamcılık alanında kullanılması öngörülen
hologramlar gelişen tekniklerle birlikte perakende kullanıcıların da hizmetine sunulacak. Japonya,
hologram teknolojisine öncülük yapan sayılı ülkelerden biri. 2018 ve 2022 Dünya Kupası turnuvalarına aday olduğunu açıklayan Japonya'nın FIFA'ya sunduğu teklif paketinde maçların 3 boyutlu
teknoloji ile yayınlanması da var. Bu konsept projeye göre 200 adet HD kamera ile kaydedilecek
olan maçlar, diğer ülke statlarında 3 boyutlu olarak izlenebilecek.

JET ÇANTASI

İlk olarak 1920’lerde Amerikan bilimkurgu dergilerinde ortaya çıkan sırta takılan ve takan kişinin
uçmasını sağlayan jet çantası, popüler kültürde James Bond’un Thunderball ve The Rocketeer gibi
filmlerde varlığını sürdürdü. İkinci Dünya Savaşı’nda, Naziler mayın arazilerini üzerinden uçabilmeleri için
bu cihazları test etti ancak ilerleme sağlayamadı. Her ne kadar bugüne dek ticari amaçlı olarak hayata
geçirilmeye çalışılmış olsa da, jet çantaları sadece uzayın boşluğuna kapılıp gitmemeleri için astronotlar tarafından kullanılıyor. 2010’da ise Yeni Zelanda’nın Martin Aircraft şirketi bu araçları hayata
geçirmek için 12 milyon dolarlık bir ortak girişim başlattı. Sonucun ne olacağını hep birlikte göreceğiz.
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RÖPORTAJ

MAHALLEMİZİN

MUHTARI

Çekmeköy’ün gözbebeği Çamlık Mahallesi’nin güler yüzlü
ve sevilen muhtarı Mehmet Can Alan ile birlikteyiz.

MEHMET CAN ALAN’I TANIYABİLİR MİYİZ?

1968 Muş doğumluyum. 1978’den beri Çekmeköy’de
ikamet etmekteyim. Uzun zamandır ilçede oturduğumdan
dolayı Çekmeköy’ün hızlı ve düzgün gelişimine şahitlik
ettim. Bir zamanlar yolu bile olmayan Çekmeköy şu anki
haliyle İstanbul’un güzide merkezlerinden biri. Muhtarlık
görevimin dışında inşaat sektöründe ticaretle uğraşıyorum.
Muhafazakar bir aileden gelmekteyim. Boş zaman kavramını
sevmem, yoğunluğumun azaldığı her anı faydalı bir şekilde
değerlendirmeye çalışırım. Evliyim, 7 çocuk babasıyım.

NEDEN MUHTAR OLMAK İSTEDİNİZ VE
SEÇİLMENİZDEKİ EN BÜYÜK ETKEN NEYDİ?

17 yıldır muhtarlık görevini yerine getiriyorum. Muhtarlık
görevini tercih etme nedenim, insanlarla iyi iletişim kurduğumdan olsa gerek. Mahalleliye hep daha fazla katkı
sunmak istemişimdir. Mahallenin tanınan ve sevilen esnafı
olmam, seçilmemde en büyük etken olmuştur. Mahalleli
beni, ailemi ve geçmişimi biliyordu. Muhtar olmadan önce
elimden geldiği kadarıyla insanların yardımına koşmamdan
dolayı aday olduğum zaman mahalleliyle konuştuğumda
çok olumlu tepkiler aldım. Kimsenin yüzünü kara çıkarmamak, bana güvenen insanların güvenini sarsmamak ve
yüklendiğim vazifeyi layıkıyla yerine getirebilmek için
bugünde yarında var gücümle çalışmaya devam edeceğim.

ÇAMLIK MAHALLESİ’NDEN BAHSEDER
MİSİNİZ? MAHALLENİZDEKİ OKUL, SAĞLIK
OCAĞI, PARK, CAMİ VB. YERLER YETERLİ
MİDİR?

Mehmet Can Alan
Çamlık Mahallesi
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Çamlık 19.000 bine yakın nüfusa sahiptir. Genel olarak Sivas, Ordu, Tokat ve Rizeliler bulunuyor; her yöreden insan
var diyebilirim. Mahallemiz merkezi konumuyla ve yeşil
alanlara yakınlığıyla Çekmeköy’ün en şanslı mahallelerinden
biri. Mahallelinin ihtiyacını karşılayacak sağlık ocağı, park ve
camii mevcuttur. Okul konusunda biraz sıkıntı yaşıyorduk
bu sıkıntımızda belediyemiz tarafından yapılan yeni okul ile
giderildi. Şu anlık mahalle için yeterli olsa da gönül ister ki
mahallemizde yerimiz olsun ve 2 okul değil 5 okulumuz olsun.
Metronun gelişiyle daha da gözde bir mahalle olacağız.

RÖPORTAJ
muhakkak ki ek iş yapması gerekir. Bu
durumdan hiçbir zaman şikayetçi olmadım çünkü hiçbir zaman muhtarlığı gelir
kapısı olarak görmedim. Fakat zor durumda
olan arkadaşlarımız var. Herhangi bir yere
gidilmesi gerektiğinde maalesef muhtarlığı kapatmak zorunda kalıyorlar. Çünkü
eleman çalıştıracak kadar kazanamıyor.
Bu gibi sebeplerden dolayı iyileştirmeler
kesinlikle olmalıydı, hatta çok daha önce
olmalıydı.

MAHALLE SAKİNLERİYLE
İLETİŞİMİNİZİ
KUVVETLENDİRMEK ADINA
NELER YAPIYORSUNUZ?

GÖREVİNİZE BAŞLADIĞINIZ
ANDAN İTİBAREN
MAHALLENİZE NELER
KAZANDIRDINIZ? İLERİYE
YÖNELİK HEDEFLERİNIZ
NELER?

Görev süresi boyunca muhtarlığı hiçbir
zaman bir bina içerisinde oturup, gelen
insanlara ikamet vb. evrak vermek olarak
görmedim. Yaptığınız işe gönül verirseniz
işinizin sınırı ve saati olmaz. Muhtar olmak akşam 17.00’da biten bir iş değildir.
7/24 mahallelim bana ulaşabilmeli, herhangi bir sıkıntısında danışabilmelidir,
bu anlayışla görevimi yerine getirmekteyim. İnsanlara her konuda yardım
etmenin yanı sıra 17 yıllık süreçte yol,
sokak düzenlemeleri, sağlık ocağı, okul
gibi temel olarak yapılması gereken her
şey Çekmeköy Belediyesi ve Başkanımız
Ahmet Poyraz’ın hizmet aşkı sayesinde
yerine getirildi. Muhtar olarak benim
görevim mahallelinin istek ve sorunlarını
gerekli birimlere ulaştırmak ve takibini
yapmaktır. Her ay en az iki kere elimde
kağıt-kalem bütün sokakları, parkları
ve binaları tek tek dolaşarak nerde ne
eksik var not alıp bunların düzeltilmesi
için gerekli çalışmaları yapıyorum. İçim
çok rahat çünkü muhtarlık görevinde
üzerime düşen vazifeyi fazlasıyla yerine
getirdiğime inanıyorum. İleriye yönelik planlarım arasında mahalleye bir
okul daha kazandırabilmektir ve üçüncü
köprünün bitimi itibariyle tek şerit olan
bir caddemizin iki şeritli bir cadde olarak genişletilmesi görüşülmektedir. İnsana hizmeti onur bilen ve durmaksızın
çalışan Başkanımız Ahmet Poyraz sağ
olsun her talebimize cevap vermektedir.
Şu zamana kadar yapılan her çalışma

bir sonraki çalışmanın teminatıdır. Çok
şükür “şu eksiğimiz var” diyebileceğim
bir eksiğimiz Çamlık Mahallesi’nde bulunmamaktadır.

CUMHURBAŞKANLIĞI
SARAYI’NDA YAPILAN
MUHTARLAR TOPLANTISI
HAKKINDA NE
DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan kendisine yakışır bir davranış
sergilemiştir. Halk adamı olarak halkla
bir arada hareket etmek en alt makamdan
en üst makama kadar bütün çalışanları bir
araya getirmek ve muhtarlarımızın sorunları dinlemek takdire şayan bir harekettir.
Kendisine sizin aracılığınızla teşekkürlerimi, saygı ve sevgilerimi iletiyorum.

MUHTARLARLA İLGİLİ
YAPILAN DÜZENLEMELER
HAKKINDA NE
DÜŞÜNÜYORSUNUZ? BU
DÜZENLEMELER OLMALI
MIYDI VE SİZİN İÇİN
YETERLİ MİDİR?

Şunu söylemeliyim; bu görev geçim kaynağı değildir. Muhtar maaşı haricinde
evraklardan
bir
kazanç söz konusu değildir, bunu
kendi muhtarlığım
adına söylüyorum
zira hiçbir kişi bu
kapıdan parası olmadığı için eli boş
dönmemiştir. Bu
anlayışla çalışan
bir muhtar sadece
bu görevden geçimini sağlayamaz,

Mahalleyi ve mahalleliyi tanımak, onlarında sizi tanıması çok önemlidir. Gecenin
bir yarısı insanlar doğum, hastalık vb.
gibi ciddi konular için sizi arayıp yardım
isteyebiliyorlarsa gerçekten hizmet veriyorsunuz demektir. Muhtar olmadan öncede
aracım yeri gelir düğün arabası yeri gelir
ambulans olurdu. Kimin ne ihtiyacı varsa onun için kullanılırdı, şu anda da aynı
şekilde insanlara faydalı olma gayreti
içerisindeyim. Zannediyorum bu sebeple
de 17 yıldır bu görevdeyim.

MAHALLEMİZİN
MUHTARLIKLARI
OLMASAYDI NE GİBİ
AKSAKLIKLAR YAŞANIRDI?

Muhtar demek mahallenin sorunlarını, o
sorunların çözüm yolunu bilmek demektir. Halk ile devlet arasında köprü işlevindeyiz ve görevimiz sadece bir problemi
iletmek değil o problemin çözümüne insanları en kısa ve doğru şekilde ulaştırmaktır. Eğer muhtarlık görev sınırlarını
belirleyecek kişi olsaydım, mahallenin
tüm yetkilerini muhtarlık görevine eklerdim. Bu durumun kullanılmaması için
de çok sıkı denetim ekibi kurardım. Bu
sayede işler çok daha kolay halledilebilirdi. Sorunların yaşandığı mahalle
sayısı da daha aza indirilirdi.
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HABERLER

ÇEKMEKÖY’DE MUTFAKLAR
ŞEFFAFLAŞIYOR!
Çekmeköy Belediyesi ve Sealed Air’in iş birimi Diversey Care iş birliği ile hayata geçecek “Şeffaf Mutfak, Sağlıklı
Güvenilir İşletmeler” projesi, Çekmeköy’de gıda sektöründe hizmet veren tüm işletmelerin yeme-içme alanlarında
bir standart oluşturarak, vatandaşa sağlıklı ve güvenilir hizmetin garantisini verecek
Çekmeköy Belediyesi ve profesyonel
temizlik ve hijyen ürün/sistemleri sektöründe çözümler üreten Sealed Air’in iş
birimi Diversey Care, Çekmeköy’deki
gıda güvenliğini sağlayacak ve hijyen
standartlarını yükseltecek “Şeffaf Mutfak” projesini başlattı. Çekmeköy’de
faaliyet gösteren yeme içme mekanlarını kapsayan proje ile işletmelerde
hijyen koşullarının dünya standartlarına ulaştırılması, gıda güvenliği konusunda bilinç yaratılması ve tüketicide
konuyla ilgili farkındalık yaratılması
hedefleniyor. Projenin bütününde ise
üretici ve tüketici arasındaki kurulacak
güven köprüsüyle Çekmeköy’ün ekonomik ve sosyal yapısının geliştirilmesi
amaçlanıyor.

Süreç Nasıl İşliyor?

Uzman ekiplerin danışmalık hizmeti verdiği proje, işletmelerin kendilerini objek54 - Çekmeköy2023

tif bir açıdan görebilmelerinin sağlanması
esasına dayanıyor. Restoranlar, kafeler,
kantinler, tüm yiyecek ve içecek üretim-tüketim
mekanlarını
kapsayan
projeye katılım, işletmenin tercihine
bırakılıyor. Gönüllü olarak projeye dahil
olan işletme, kendi şartları göz önünde
bulundurularak gıda güvenliği ve hijyen
konusunda uzman ekipler tarafından
değerlendirilecek. Ekiplerin analizlerinden sonra hazırlanacak raporla, işletmeler mevcut durumlarını görme fırsatı
bulacaklar. Çıkan rapora göre, gerekli
görülen düzenlemeler olursa, işletmelere
tavsiyelerde bulunulacak. İncelemeler,
düzenlemeler ve eğitimlerin ardından istenilen düzeye ulaşan işletmelere “Şeffaf
Mutfak, Sağlıklı ve Güvenilir İşletmeler
Sertifikası ile Bayrağı” teslim edilecek.
Süreç, belirli aralıklarla yapılacak ziyaretler ve eğitimlerle devam edecek.

Şeffaf Mutfak Bayrağı Tüketici için Güven
Sembolü

Şeffaf Mutfak Bayrağını ve Sertifikasını
alan işletmeler, güvenilirlik kimliğini
tüketiciye ilan edecek. Gıda hizmeti
alırken, işletmenin görünmeyen alanlarının da kendileri adına Şeffaf Mutfak
ekipleri tarafından kontrol edildiğini
bilen tüketiciler, ürün kalitesi ve insan
sağlığına verilen değerden emin olarak
yemeklerini yiyecekler.

İşletmelerden Projeye Büyük İlgi

Şeffaf Mutfak projesinin tanıtım toplantısına Çekmeköy’de faaliyet gösteren işletmelerin sahipleri yoğun ilgi gösterdi.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz’ın ev sahipliği yaptığı geceye;
Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü
Kansız, AK Parti İstanbul İl Başkan
Yardımcısı Celal Erdoğan, AK Parti
Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı,

HABERLER

Proje Ortağı Sealed Air Genel Müdürü
Gökhan Özdöl, projenin iletişim sponsoru Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı
Özgür Altıparmak, başkan yardımcıları,
meclis üyeleri ve yüzlerce işletme sahibi
katıldı.
Şeffaf Mutfak Projesi’nin Genel Koordinatörü ve Çekmeköy Belediye Başkan
Yardımcısı Şenol Çetin, programın açılış
konuşmasını yaparak projenin hedeflerini
ve amaçlarını anlattı. Başkan Yardımcısı
Çetin konuşmasında proje ortakları ve
paydaşlarına da teşekkür etti.
Projenin heyecanını Çekmeköy’deki
işletmelerle paylaşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Çekmeköy artan marka değeri ile her geçen
gün İstanbulluların dikkatini çekiyor.
İstanbul’un köklü geçmişe sahip ilçelerinden tercihli göç alan ilçemizin alt
yapı ve üst yapı çalışmaları gibi kaliteli
sosyal yaşam alanlarının oluşturulması
konusunda da sorumluluk aldık. Çekmeköy’de yaşayan insanların, ilçelerinde
alışveriş yapma imkanı bulması, ilçedeki
gıda sektöründe hizmet veren işletmeleri
tercih etmesi, 7’den 70’e her kesimden
insanımızın aradığını bulabilmesi, bu
sayede ilçenin ekonomik yapısının da

kalkınmasıyla daha güçlü bir Çekmeköy için üzerimize düşen çalışmaları
yapıyoruz. Bu bağlamda, Çekmeköy’de
gıda sektöründe hizmet veren işletmeleri
kapsayan bir projeye imza attık. Hijyen
konusunda ürettiği çözümlerle dünya
devleri arasında yer alan Sealed Air ile
ilçemizdeki işletmelere danışmanlık hizmeti sunacağız. İşletmenin temizliğinden
gıda güvenliğine, sunumundan vitrinine
kadar birçok konuda değerlendirmelerin
yapılacağı bu projede ana hedefimiz,
işletmelerin hizmet kalitesinin artırılması, tüketicinin güven duyduğu mekan-

larda gönül rahatlığıyla gıda alışverişini
gerçekleştirmesi ve her iki tarafın memnuniyeti ile Çekmeköy’ün ekonomik ve
sosyal yapısının geliştirilmesi,” dedi.
Projenin sembolü olan elma ile kürsüye
gelen Çekmeköy Kaymakamı Cemal
Hüsnü Kansız, Çekmeköy’ün hafta
sonları günü birlik turizmde yaşadığı
hareketliliğe değinerek, “Bu proje sadece Çekmeköy halkına değil, İstanbul içinden Çekmeköy’e dinlenmeye
ve yemek yemeğe gelen herkese fayda
sağlayacak,” dedi.
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İLMİHAL MÜSLÜMANLIĞI

İLMİHAL NEDİR?

Hikmet TEKİN
İlahiyatçı Araştırmacı

hikmettekin34@gmail.com

Bir başka ifadeyle bireyin,
gerek kendine gerekse
Yüce Yaratıcıya karşı nasıl
davranacağını belirleyen
ve “günlük ihtiyaçları
ihtiva eden bilgiler”
toplamıdır İlmihal…
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Temel dini bilgileri içeren kitapların
genel adıdır İlmihal. “İlim” ve “hal” kelimelerinden oluşan İlm-i Hal “davranış
bilgisi” anlamındadır. Diğer bir ifadeyle
ibadet, muamelat (günlük yaşayış) ahlak
konuları ve yer yer peygamber kıssaları, ayrıca Hz. Peygamberin hayatına dair
özlü bilgileri içeren başucu kitabı olarak
da tanımlanabilir.
Bir başka ifadeyle bireyin, gerek kendine
gerekse Yüce Yaratıcıya karşı nasıl
davranacağını belirleyen ve “günlük ihtiyaçları ihtiva eden bilgiler” toplamıdır
İlmihal…

İLK İLMİHAL HANGİSİ?

Hicri 4./10. yüzyıldan itibaren ilmihal
türü eserlerin ortaya çıktığı görülür.
“İlim tahsili her Müslüman üzerine
farzdır” hadisindeki “ilim” kelimesi erken dönem ulema tarafından “hal

ilmi” olarak yorumlanmıştır.
Zamanla kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu İman konuları başta olmak üzere namaz, oruç, zekat, hac gibi
ibadetlerin yanı sıra helal-haram ve
herkesin bilmesi gereken zorunlu temel
dini bilgiler ilmihal konuları kapsamına
alındı.
Bir kitap türü olarak İlmihallerin tarihi
seyri incelendiğinde “İlmihal” adının
kullanıldığı ilk kitabın 16. yüzyıldan
sonra yazıldığı bilinen ve günümüze kadar etkisini sürdüren “Mızraklı İlmihal”
olduğu görülür.
Miftahu’l-Cenne (Cennetin anahtarları)
olarak da bilinen ve Osmanlı döneminde
“İlmihal” adının kullanıldığı ilk eser
olan Mızraklı İlmihali’nin yazarı ve ne
zaman yazıldığı tam olarak tespit edilememiştir. Adındaki “Mızraklı” kelimesinin kaynağı hakkında ise çeşitli söylen-
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tiler vardır. Muhtemelen, eserin yazma
nüshasında görülen “Mızraklı Efendi”
ifadesinden dolayı bu isim verilmiştir.
Sade dil, kısa cümlelerle basit anlatım
tekniğinin kullanıldığı Mızraklı İlmihal,
Osmanlı toplumunda en çok okunan ve
ezberlenen eserler arasında yer almıştır.
Gerek okullarda gerekse köy odalarında ve evlerde yaygın biçimde okunması sebebiyle halkın din anlayışını etkilemiştir. Bu yüzden günümüzde hala
eleştiri konusu olabilmektedir.

İLMİHAL’DE HANGİ KONULAR
YER ALIR?

İlmihal konularının çerçevesini meşhur
“Cibril Hadisi” oluşturur. Bu rivayete
göre melek Cebrail Hz. Peygambere,
ashabı yanında olduğu bir sırada gelir,
dini öğretmek için; “İman, İslam ve
İhsan” hakkında sorular sorar Hz.
Peygamber de bu soruları cevaplandırır.
Buna göre dinin üç temel unsuru iman,
ibadet ve ahlak olarak belirlenmiştir.
İman bölümünde dinin tanımı, iman
ve İslam esasları/şartları… İbadet
bölümünde abdest, gusül, teyemmüm
başta olmak üzere temizlik bahisleri
ve namaz, oruç, zekat, hac gibi ibadetlerin yanı sıra yemin, keffaret, adak
ve buna benzer konular işlenir. Ahlak
bölümünde ise ahlaki vazifeler işlenmekte ancak diğer bölümlere göre ahlaki
konulara daha az yer verildiği görülmektedir.

İLMİHALLERİN İÇERİĞİ

İnsanımızın dini konulardaki bilgilerini
büyük ölçüde “Namaz Hocası” veya ilmihallerden aldıklarını söylemek mümkün. Peki, kitleler üzerinde böylesine etkili olan bu tür eserlerin sunduğu bilgiler
doğru ve sağlıklı mı? Çağın ihtiyaçlarına
cevap veriyor mu? Daha da önemlisi bu
tür kitaplarla nasıl bir Müslümanlık he-

deflenmektedir, gibi sorulara ne yazık
ki olumlu cevap verebilmek mümkün
değildir.
Görünen o ki; ilmihallerin çoğu birbirinin tekrarı ve aynı zamanda
yazıldıkları dönemin dini anlayışını
yansıtmaktadır. Ayrıca dönemsel ve birbirleriyle çelişen bilgiler içermekteler.
Bazılarında dini kurallar aşırı derecede
zor gösterilmiş; temel ilkelere yapılan
ilavelerle dini hayatın, toplumun her
kesimine yayılarak yaşanması zor bir
şekle sokulmuştur. Öyle ki, birinin “farz”
dediğine diğeri “nafile”; birinin “haram”
dediğine bir başkasının “helal” dediği
bile söz konusudur.
Öte yandan“ İslam’ın şartı beş, İmanın şartları altı” olarak Amentü ile formülleştirilen
ve bir talimatname tarzında sunulan
bilgiler İslam’ın alanını daraltır niteliktedir. Burada en can alıcı soru şudur:
Din, sadece inanç ve ibadetlerden ibaret
midir?
Bunun yanında hayatın her alanında
yansımalarının “güzel davranış” olarak
görülmesi gerekmez mi? İbadetlerle
ahlak arasındaki sebep-sonuç ilişkisi
göz önünde tutulursa ibadetlerin, insan
davranışlarında varlığını iyiden iyiye
hissettirmesi kaçınılmazdır. Zira birey,
inanç olarak benimsediği değerleri bütün
iş ve davranışlarında yansıtmaktadır.

NASIL BİR İLMİHAL?

Dinin, sosyal hayatta fark edilmesi ve istenilen hedefe ulaşması; “ ahlaki boyutunun” toplumun her kesimine yansıtılması ile olacaktır ancak… Kaldı ki
merhametli olmak, doğru sözlü olmak,
işini düzgün yapmak, hak-hukuk ve
adaleti gözetmek, vefalı olmak, dürüst
ve samimi olmak gibi daha pek çok erdemli davranış İslam’ın olmazsa olmazlarındandır.

Ayrıca milleti savunmanın(cihat), batıl
adetleri terk etmenin, hurafelerle mücadele etmenin ve her türlü taassubu
kaldırmanın İslam’ın ilk emirlerden
olduğu da unutulmamalıdır. Kötülükler
tam olarak alt edilemese de “erdemli olma yönünde ısrarcı olmak” bir
müminin en temel vasfıdır. Hz. Peygamber’in, yolumuzu aydınlatan şu sözleri
anlamlıdır:
“İslam, insanların senin elinden ve
dilinden emin olmalarıdır… İslam,
kendiniz için istediklerinizi kardeşleriniz
için de arzu etmenizdir…”
İnsanımızın dine dair bilgilenme sürecinde okuyup-okuyacağı belki de yegane eser olan İlmihal kitapları genel
olarak yazarının bilgi birikimi, yetiştiği
kültür ortamı ve kendi bakış açısına göre
yazılmış olduğu hepimizin malumudur.
İlmihal kültürünün, dini bilgilere ulaşma ve gündelik hayatta karşılaşılan
problemlerin çözümünü kolaylaştırma
görevini üstlendiği düşünüldüğünde
meselenin ciddiyeti ortadadır. İçerdiği
konuların pek çoğu, toplumun tüm kesimlerine yayılarak dini bilgilerin günlük
hayata aktarılmasını temin etmekten bir
hayli uzak olması bir yana, dil ve üslup
bakımından da hayli sorunludur.
Bir dönem, Malumat-ı Diniye olarak da
bilinen bu tür eserlerin gözden geçirilmesi
ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak
şekilde gerekli düzeltmelerin yapılması
önem arz etmektedir.
İdeal bir ilmihal ise;
Öncelikle dil, üslup bakımından sade ve
anlaşılır… Hayatın her alanında görülmesi
gereken ibadetlerin özüne, ruhuna uygun… Ayrıca insani değerleri öne çıkaran… Gençlerimiz başta olmak üzere
toplumun her kesimine hitap ederek
İslami bilinç oluşturacak derinlikte olmalıdır.
Çekmeköy2023
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Berna SÖNMEZ
Çevre Mühendisi

üm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de gelişen teknoloji ile birlikte tüketim alışkanlıkları hızla değişmekte
buna bağlı olarak yeni tür
atık tipleri ortaya çıkmaktadır.Bunlardan
biri de elektrikli ve elektronik atıklardır.
Elektrikli ve elektronik cihazlar günlük
hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır.
Bu ekipmanlar kullanım ömürlerini
tamamladıklarında, içerdikleri zararlı
bileşenlerden dolayı doğru bir biçimde geri kazanılmaz ya da bertaraf edilmezse çevre ve insan sağlığını olumsuz
yönde etkileyebilmektedir.
Nedir elektronik atık? Elektronik cihaz ve aletlerin kullanıcısı tarafından
kullanım süresini ve ömrünü tamamlamasıyla ortaya çıkan atıklara elektronik atık (E-atık) denir.
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NELER E-ATIKTIR?
• Küçük ev aletleri
(Elektrikli süpürgeler, tost makineleri vb..)
• Büyük ev aletleri
(Tv, buzdolabı, çamaşır makineleri vb..)
• Tüketici ekipmanlar
(Radyo ve video alıcıları, hoparlör vb..)
• Oyuncaklar
• Otomatlar
Bazı materyallerin insan sağlığı üzerindeki etkilerine bakacak olursak;
Kadmiyum, böbrekleri tahrip ederek kemiklerin kırılgan hale gelmesine neden
olur. Cıvanın insan beynine, kromun
DNA yapısına zarar verdiği; berilyumun ise akciğer kanserine sebep olduğu
bilinmektedir.
Kadmiyum: Kadmiyum elementi eko-
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sistemde en tehlikeli ağır metal kirleticilerinden biri olup canlı organizmalar için zehirlidir. Çöpe atılan piller depo sahasında
bozularak kadmiyum ve bileşikleri serbest hale gelerek suya karışır. Kadmiyumlu sızıntı suyu, içme suyunu ve
toprağı kirleterek gıda zinciri ve içme
suyu yoluyla insan vücuduna girer.

larını arttırmak adına kullanılmaktadırlar.
Plastikler: Elektronik aletlerin
çoğu tehlikeli plastikler içermektedir. Her bilgisayar ortalama 7 kg PVC içerir. Belli sıcaklıkta yandıklarında
dadioksin oluşur.

Civa: Düşük dozlarda bile zehirlidir.
Beyin ve böbreklere zarar verir. Anne
sütüyle bebeğe geçebilir. Dünyadaki atık
civa miktarının %22’si elektrikli ve elektronik cihazlardan kaynaklanmaktadır.
Termostat, seviye algılayıcıları, düğmeler, floresan lambalarda tıbbi cihazlarda, mobil telefonlarda, pillerde, baskılı
devrelerde vs. kullanılır.

E-ATIKLARA ŞİMDİ NE
YAPILIYOR?

Krom: Korozyon korumasında, işlenmiş
galvaniz çelik levha ve sertleştirilmiş çelik için kullanılır. DNA hasarı ve astım
bronşite sebep olur. Sanayide kullanılan
krom güçlü bir tahriş edici ve solunduğunda kanserojendir.
Bir bilgisayar ekranında ağırlığının
%6’sı kadar kurşun bulunmaktadır.
Kurşun: Kurşun, solunumla ve besinlere
karışarak canlıları etkileyen son derece
zehirli bir metaldir. Üreme bozuklukları ve çocuklarda beyin hasarına sebep
olur. Eski tip televizyon ve bilgisayarlar,
eski lehimler, entegre devreler, aküler
vb. kurşun içerir. Atık sahalarındaki Pb’%40’ı ve ağır metallerin %70’i
e-atıklardan kaynaklanmaktadır. Atık
sahalara ulaşan kurşun yeraltı ve yerüstü
sularını kirletir.
Bromlu Alev Geciktiriciler (BFR):
Ofislerde bilgisayarlarla temas eden tozlar
vasıtasıyla havaya yayılır. Hormonal
denge üzerinde olumsuz etkisi vardır.
Düşük sıcaklıklarda yakılması çok
zehirli polibrominedioksin (PBDD)
ve furan (PBDF) oluşturur. Alev
geciktiriciler, mobilyadan kaplamalara,
tekstilden izolasyona kadar çok geniş bir
alanda üretilen ürünlerin alev dayanım-

Elektrikli ve Elektronik
atıkların oluşturduğu WeeeMan canavar:
Paul Bonomini tarafından elektrik ve elektronik malzeme kullanılarak tasarlanmıştır. Ağırlığı 3,3 ton, boyu 7 metre olan
bu karakter, örnek bir bireyin ortalama
yaşam süresi 77 yıl olduğu referans
alınarak, oluşturduğu elektronik atıklar
düşünülerek yapılmıştır. Teknolojinin hızla yenilenen yüzü doğrultusunda nano
teknoloji kullanılarak oluşturulacak
ürünler olmadıkça bu canavarın boyu
daha da büyüyecektir. Giderek büyüyen
ve sağlımıza zarar veren bu canavarı
kontrol altına alabilmek için hepimizin

üzerine
çeşitli roller
düşüyor.
Elektronik atıklar; tekrar kullanım,
geri kazanım, yakma, depolama, ihraç
etme ve dolgu yapma yoluyla değerlendirilebilmektedir. Birleşmiş Milletler Çevre Programı’na göre, her yıl
20-50 milyon tondan fazla elektronik
atık üretiliyor. Sadece ABD’de her yıl
14-20 milyon bilgisayar atığı oluşuyor.
Günden güne çığ gibi büyüyen hacimleri nedeniyle elektronik atıkları geri
kazanım ile değerlendirmek diğer yöntemlere nazaran daha çevrecidir. İyimser
bir bakış açısı ile elektronik atıkların
yüzde 25’inin geri dönüştürülebildiğini
düşünürsek, acaba geri kalan cihazlara
ne yapılıyor? Maalesef ülkemizde lisanssız toplayıcıların büyük kısmı elektronik
atıkları kırarak parçalıyor ve içinden
değerli metalleri alıp işe yaramayacağını
düşündükleri diğer maddeleri de yakarak
çevreye zarar veriyorlar. Tüketiciler
olarak hepimizin sorumluluğu; yeni bir
ürün aldığımızda eskisini ücretsiz olarak
dağıtıcılara vermek veya belediyelerle
iletişime geçerek lisanlı geri dönüşüm
tesislerinde doğaya kazandırıldığından
emin olmaktır.
Tüketiciler olarak geri dönüşüme katkıda bulunmak için atık elektronik
eşyalarımızı çöpe atmak yerine e-atık
firmalarına ulaştıralım ya da Belediyemizi arayalım: (0216) 600 06 00
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Renklerin Büyülü
Dünyası-1
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Renkler üzerine yapılan çalışmaların geçmişi çok eskilere dayanır. Yaklaşık 2000 yıllık bir geçmişi olan bu çalışmada
pek çok farklı medeniyetin katkıları olmuştur. Renkler her yönüyle incelenmiş, insan üzerindeki olumlu olumsuzetkileri
üzerinde durulmuş hatta bu araştırmalara günümüzde de devam edilmektedir.
Renklerin dünyasında kısa bir gezintiye ne dersiniz? Eğer hazırsanız, etrafımızda bizi çevreleyen renklerin fiziksel ve
psikolojik etkilerini görmek için “renklerin büyülü dünyasına” yolculuğumuz başlıyor…

Kırmızı
Sıcak renklerden olan kırmızı,fiziksel hareketin rengidir.Tutku, hırs, öncü ruh ve liderlik nitelikleri belirtir. En sevdiği renk
kırmızı olanlar dışa dönük, iyimser, cesur ve kendinden emin kişilerdir. Bulundukları ortama enerji verir, ilgi odağı olmak isterler.
Karşılaştıkları problemlere pratik çözümler üretirler. Hayallerinden ve hedeflerinden vazgeçmezler. Kolay sinirlenirler, agresif
davranışlar sergileyebilirler. Kırmızıyı sevenler genellikle kaşifler, dünya öncüleri, girişimciler ve organizatörlerdir. Kırmızı renkte
güven artırımı söz konusu olduğu için bu rengi utangaç ve öz güveni eksik olanlar tercih etmelidir. Kırmızı rengin iştah açıcı
özelliğini de unutmamak gerekir. Gıda üreticileri ambalaj ve simgelerinde kırmızı rengi kullanmalarının sebebi bu olsa gerek.

Turuncu:
Maceracı ruhun ve sosyal iletişimin rengidir. Turuncu, iyimser, canlandırıcı ve enerji vericidir. Doğallık ve yaşam üzerinde
pozitif etkileri, zor zamanlarımızda motive eder ve yaşamın parlak tarafından bakmamızı sağlar. Bu rengi seven insanlar; iyimser, dışa dönük, sıklıkla samimi ve iyi huyludur. Büyüleyici ve girişkendirler, sosyalleşme ve sosyal etkinlikler,
onlar için vazgeçilmezdir. Çok fazla yalnız kalamazlar, yalnız kaldıkları takdirde depresif ve agresif olurlar. Dış dünyayı
keşfetmek isterler. Kamp kurmak, dağa tırmanmak, dalış yapmak, özellikle açık havada fiziksel olarak aktif olmak,
spor müsabakalarına katılmaktan zevk alırlar.

Sarı:
Renk yelpazesinin en hafif rengi olan sarı renk neşeli, mutlu ve eğlencelidir. Sarı yaşam için coşku oluşturmak, güven ve
iyimserlik uyandırmada yardımcı olur. Sarı renk beynin sol tarafını yani analitik düşünceyi harekete geçirir. Özgün düşünce ve
zihinsel düzeyde iletişim niteliği taşır. Yenilikçi, hızlı düşünen, zeki, modern, sivri dilli, inatçı, duygularını gizleyen ve seçicidir.
Meraklıdırlar, başkaları hakkında bilgi almak isterler, bu nedenle gazeteciler sarı rengi tercih ederler.
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Yeşil:
Baharın rengi olan yeşil yeniden doğuş ve yenilenme anlamına gelir. Psikolojik açıdan denge ve uyumun rengidir. Kafa ve kalp
arasında bir denge oluşturur. Ameliyat ortamlarının yeşil renklerle donatılması bu yüzden anlamlıdır. Ayrıca yeşil bize koşulsuz
sevgi, kendimizi ve başkalarını terbiye yeteneği veren pozitif bir renktir. Yeşili sevenler; cömert, şefkatli, nazik, kendinden çok
başkasını düşünür. Doğru olanı yapmak onun için önemlidir. Toplumda ve aile içinde yaptığı iyi işler için takdir görmek ister. Nazik ve sadık bir dosttur. İnsanları gözlemlemeyi severler, bundan dolayı danışman, iyi bir dinleyici ve sosyal hizmetlerle ilgilenirler.

Mavi:
Güven, dürüstlük, sadakat ve sorumluluğun rengidir. Barış ve huzur arayan bir renktir. Dinginlik, rahatlama, düzen
duygusu oluşturarak stresi azaltır. Bu rengi seven insanlar sözlü olarak kendini ifade edebilen, iletişim yeteneği
yüksek ve idealisttir.

Mor:
İlham vericidir. Hayal gücü ve maneviyat ile ilgilidir. Duyguları yatıştırır. Fiziksel ve manevi enerjiler arasında bir denge oluşturur.
Filozoflarda sık sık bu rengi kullanmışlardır. Moru sevenler her şeyin en iyisini isterler, hedefleri yüksektir. Farklı kültürleri ve
insanları tanımak isterler. Seyahat etmeyi çok severler.

Gri:
Uzlaşma rengidir. Sağlam, istikrarlı, soğukkanlı, sakin, duygusuz, nötr, tarafsız, kararsız, muhafazakar, ağırbaşlı, güvenilir, akıllı, sakinleştirici, zarif ve resmidir. Gri renk üzüntü, depresyon, yalnızlık ve dış dünyadan sıyrılma eylemi gösterir.
Siyaha yakın gri; dramatik ve gizemli, gümüşe yakın gri ise aydınlatıcı ve canlıdır. Favori rengi gri olanlar hayatlarına
karşı pozitiftirler. Dış dünyadan kendilerini korumak isterler. Güvende olmak onlar için önemlidir. Dikkat çekmeyi sevmez,
sakin ve sade bir hayatları vardır.

Siyah:
Gizemli, asil, gizli, bilinmeyen bir renktir. Siyah duygu ve hisleri korur. Güvensizlikleri ve özgüven eksikliklerini gizlemede dış
dünya arasında bariyer oluşturur. Kontrol, disiplin, bağımsızlık, güçlü irade ve otorite anlamı taşır. Siyah negatif enerjiyi emer.
Evin dışında, günlük faaliyetlerde seyahat ederken, zarar ve olumsuzluklardan korunmak için yanınızda siyah bir şey taşımak
yararlıdır. Siyah zarafet, incelik ve güveni temsil eder. Zengin ve başarılı olmak için siyah tercih sebebidir. Beyazla birlikte
kullanıldığında tartışmacı bir ortam oluşturabilir. Siyah rengi sevenler; geleneksel, muhafazakar, ciddi, karmaşık ya da çok onurlu
olurlar. Çok fazla siyah ruh halini olumsuz yönde etkileyebilir.

Beyaz:
Temiz ve yeni başlangıçlar rengidir. Saflık, masumiyet, bütünlük ve tamamlayıcı nitelikleri taşır. Tüm renklerin olumlu
ve olumsuz yönlerini, renk yelpazesinin eşit dengesini içerir. Huzur, konfor ve umut duygusu veren aynı zamanda duygusal kızgınlığı hafifletir. Duygu ve düşünceler için arındırıcı bir iç temizlik sunar. Bu rengi sevenler temizlik ve hijyende
kusursuz standartlara sahip, hayal dünyaları geniş, kendine güvenen, karışıklıktan hoşlanmayan, özgürlüklerine düşkün
insanlardır.

Pembe:
Koşulsuz sevgi ve anlayışın rengidir. Pembe psikolojide umut anlamına gelir. Sakinleştirir, öfke, saldırganlık, kızgınlık, terk ve
ihmal duygularını hafifletir, duygusal enerjileri rahatlatır. Cömert, başkalarının ihtiyaçlarına duyarlı, romantik, duygusal, nazik
ve sevgi doludur.
Hazırlayan:
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“ULUSLARARASI KISA
FİLM YARIŞMASI”
KAMUOYUNA TANITILDI
Çekmeköy Belediyesi Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda,
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) örnek hayatından yola çıkılarak
çekilen, “Merhamet” ve “Adalet” temalı kısa filmler yarışacak

P

rofesyonel ya da amatör
olarak sinemaya gönül
veren, her dinden, her ülkeden kişilerin katılabileceği
yarışmanın jürisi; Türkiye,
İran, Filistin, Bosna sinemalarının önemli yönetmen, oyuncu ve film eleştirmenlerinden oluşuyor.
Uluslararası Kısa Film Yarışması Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programla başladı. Programa, yönetmen
Osman Sınav, İranlı Yönetmen Mecid
Mecidi, yarışma koordinatörü Yönetmen Faysal Soysal, Sultanbeyli Belediye
Başkanı Hüseyin Keskin, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı, Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse, Kızılay İstanbul
Şube Başkanı İlhami Yıldırım, başkan
yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayı62 - Çekmeköy2023

da vatandaş katıldı.
Program, Kur’an tilaveti ve yarışmayı
anlatan tanıtım filminin gösterilmesi
ile başladı. Proje koordinatörü ve Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı
Şahmettin Yüksel, projenin başlangıç
aşamalarını anlattığı konuşmasında,
"Peygamber efendimizin izinden yürürken
hangi ara yolumuzu şaşırdık da merhametsiz ve adaletsiz bir dünya kurduk
kendimize. Vakit yeniden dirilme vakti.
Vakit asrın ruhunu anlayarak adım atma
vaktidir. Biz de Çekmeköy Belediyesi
olarak karanlıklara bir ışık yakmak için
çıktık yola. İstedik ki gençler modern
dünyanın çağdaş yöntemleriyle beyaz
perdenin gizemli dünyası ile merhamet
ve adaleti anlatsın," dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Çalışma arkadaşlarımızla kısa film yarışması
düzenledik. Jüri koltuğunda uluslararası
yönetmenler var. Günümüzde ne kadar
da çok adalete ve merhamete ihtiyaç
duymaktayız. Adeta gözyaşının aktığı
bir ortamda Allah’ın Resulünün merhamet ve adaletini anlatabilme adına
böyle bir yarışma organize ettik. Ben
inanıyorum ki güzel neticeler alacağımız
bir süreç olacak bu. Çünkü burada sınır
yok, yaş yok. Katılmak isteyen herkes bu yarışmaya katılabilir. Bu proje Cumhurbaşkanımızın himayesinde
düşündüğümüz bir proje. Cumhurbaşkanımızın da katılımı ile finali Mayıs
Ayı içerisinde yapacağız,” şeklinde
konuştu.

HERKESİN
BİR PROJE

PROJE İSLAM’IN DOĞRU
ANLAŞILMASINI
SAĞLAYACAK

KATILACAĞI

Herkesin katılım sağlayacağı bir yarışma
yapmak istediklerini belirten Çekmeköy

Projenin İslam’ı dünyaya doğru yansıt-

HABERLER

mak adına önemli bir proje olduğuna
dikkat çeken İranlı Yönetmen Mecid
Mecidi, "İslam dünyasını ele aldığımızda
Peygamber Efendimiz ya da İslam tarihi
ile ilgili ciddi anlamda çalışmaların olmadığını görüyoruz. Bu anlamda bu tür
çalışmaları önemsiyoruz. Dünyada İslam’la ilgili kötü tasavvurlar var. Şiddet
ve terörle nitelendiriliyor. Bunun yeniden
ele alınması ve düzeltilmesi gerekiyor. Bu
anlamda sanat büyük imkânlar sunuyor.
Bunu üzülerek söylüyorum şiddetle, terörle
ve daha aşırı gelebilecek şekilde ortaya
koyanlar İslam’dan hiçbir şekilde haberdar
değiller ve hakiki İslam’ın gerçekliğini
gölgeleyip kötülüyorlar" dedi.
Hz. Muhammed’i anlatacak film sayısının
yok denecek kadar az olduğunu belirten
Mecidi, "Hz İsa ile ilgili bugüne kadar
200 tane sinema çalışması yapılmış tabii
ki bununla ilgili kısa film ve belgeselleri
hesaba katmıyoruz. Hz. Musa’nın hayatı

ile ilgili bugüne kadar 120 tane film
yapılmış. Buda ile ilgili bugüne kadar
42 adet sinema filmi yapılmış. Alemlere
rahmet olarak gönderilen son peygamber
için sadece 42 yıl önce bir film yapılmış,"
ifadelerini kullandı.

sizce yapılmadı. Artık füzeler neredeyse
kameralar orada. Müslümanların üzerine
yağdırılan bombaları her gün naklen izliyoruz" dedi.

PROJEDEN HEYECAN VERİCİ
GÜZEL İŞLER ÇIKABİLİR

Dünya, adı konulmamış büyük bir savaş
hali yaşıyorken, sinema aracılığıyla adalet ve merhamet duygularının hatırlatılmak
istendiği Çekmeköy Belediyesi Uluslararası
Kısa Film Yarışması başlıyor. Alemlere
rahmet olarak gönderilen Peygamber
Efendimiz Hz. Muhammed’in örnek
hayatından yola çıkılarak düzenlenen
yarışmaya, amatör ya da profesyonel
olarak sinemaya gönül vermiş herkes
katılabilecek. Yarışmaya başvurular 10
Aralık 2015 ve 8 Nisan 2016 tarihleri
arasında kabul edilecek. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın proje sahibi olduğu uluslararası film yarışmasının
jürisinde; Türkiye’den Osman Sınav, Hasan Ali Yıldırım,
Faysal Soysal, Mehmet Özgür,
İran’dan Yönetmen Mecid Mecidi, Bosna’dan Yönetmen Şahin Sisic, Filistin’den Yönetmen Hani Ebu Esad yer alıyor.
Danışma kurulu ve ön eleme
ekibini geçip, jüri tarafından
değerlendirilerek
dereceye
girmeye hak kazanan filmlere
ödülleri Mayıs ayı içerisinde
düzenlenecek törende verilecek. Yarışma sonunda birinci
seçilen filme 30 Bin TL, İkinciye 20 Bin TL, üçüncüye 15 Bin
TL, dördüncüden sonraki 16
filme 2 bin TL mansiyon ödülü
verilecek.

Kısa Film Projesinde heyecan verici güzel
işler çıkabileceğini söyleyen Usta Yönetmen Osman Sınav, "Bazen gençlerden
güzel işler çıkıyor. Kısa bir süre önce
Konya'da bir kısa film yarışmasında jüri
başkanlığı yaptım. Beni şaşırtan 3 tane
film çıktı ki çok çok heyecanlandım.
İnşallah bu kısa film yarışmasından da
heyecanlı sonuçlar alırız," diye konuştu.
İslam coğrafyasında yaşanan sıkıntılara
değinen Sınav, "Modern dünya diyoruz ya
nasıl bir modern dünya bu hiçbir dönemde kan ve gözyaşı bu kadar merhamet-

DİN, DİL, IRK AYRIMI
YAPMAYAN YARIŞMA
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MOTORLU TAŞIT SAHİPLERİ VE
ŞOFÖRLER ESNAF ODASI
Anadolu yakasında yer alan şoförlerimizi tek çatı altında buluşturan
Motorlu Taşıt Sahipleri ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Nezih Mert ile birlikteyiz.

Nezih Mert’i tanıyabilir miyiz?

1979 İstanbul doğumluyum. Ümraniye’de ikamet etmekteyim. Aslen Makedonya göçmeniyim, minibüsçülük ile
hayatımı idame ettirmekteyim. Ayrıca İstanbul Esnaf ve
Sanatkarlar Odalar Birliği’nde denetim kurulu üyesiyim.
Fırsat buldukça (şehir içi-şehir dışı) seyahat ederim, elimden geldiğince spor yaparım.

Motorlu Taşıt Sahipleri ve
Şoförler Esnaf Odası ne zaman ve
hangi amaçla kuruldu?
Ne gibi hizmetler vermektesiniz?

Derneğimiz 1967 yılında Başkan Salih Alemdaroğlu, yönetici olarak Kemal Zengin, Salim Karaaslan ve Şükrü
İşban tarafından taksi, kamyon, kamyonet, minibüs ve
servis araçlarının kullanıcılar, şu anda ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile bağlantılı olarak çalışan yarı resmi bir
devlet kuruluşudur. Derneğimizin amacı esnaf üyelerimize
yardımcı olmaktır.
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon
Müdürlüğü’nden çıkan kararlarla ilgili Esnaf Odası olarak
söz sahibiyiz. Esnaf ile Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü
arasında bir nevi köprü vazifesi görmekteyiz. Bulunduğumuz bölgelerde minibüs dolmuşlarda yeni hat, hat uzatma; taksi, minibüs, dolmuş duraklarının yeri gibi konularda talep geldiğinde İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’ne
müracaat ederiz. En uygun yer ve çalışan seçimi konusunda elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Esnaf odası olarak sadece üyelerimizi değil, müşterilerimizi
de düşünüyoruz. Bu arada Çekmeköy Belediyesi ile birlikte Görme engelli vatandaşlarımıza yönelik bir çalışma
gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın bindikleri taksinin
plakasını öğrenebilmesi için taksilerin kapı kenarlarına
kabartma yazı yazdırdık. Görme engelli vatandaşlarımız
daha rahat taksi yolculuğu yapabilirler.

Derneğin kaç üyesi var? Üyelere
sağladığınız katkılar nelerdir?

Yarı resmi bir kuruluş olarak çalıştığımız için taksi,
minibüs, kamyon, dolmuş, kamyonet şoförü olan herkes
bize üye olmak durumundadır. Üyelerimize sağladığımız
katkı en başta onların hakkını sonuna kadar savunmamızdır. Üyelerimiz çalışma ruhsatı alabilmek için
bizden faaliyet belgesi alırlar. Bu belge olmadan ruhsat
alınamayacağı için büyük şehir olan illerde şoför olarak
çalışmaları mümkün değildir. Farklı olarak üyelerimize
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Psikologlarımız trafikte yaşayan gerginlikler esnasında şoförlerimizin nasıl
sakinleşeceği ve müşterilerine nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgi
vermektedir.

verdiğimiz hizmetler kredi konusunda
yardımcı olmak ve çekici hizmeti vermektir. Araç çekici hizmetimizle 7/24 üyelerimiz nerede olursa olsunlar bir telefon
ile çekici yardımına ulaşabiliyorlar. Ayrıca üyelerimize 3-4 yılda bir ücretsiz göz
taraması testi yaptırmaktayız.

Sürücü kurslarına getirilen
âdabı muaşeret dersleri
hakkında ne
düşünüyorsunuz? Benzer
bir çalışmayı üyeleriniz
için uygulamayı düşünür
müsünüz?

Derneğimizde her iki senede bir
psikologlarımızla birlikte, İstanbul
Emniyet Müdürlüğü’nden de destek
alarak şoförlerimize çeşitli çalışmalar yaptırmaktayız. Psikologlarımız
trafikte yaşayan gerginlikler esnasında şoförlerimizin nasıl sakinleşeceği
ve müşterilerine nasıl davranmaları
gerektiği konusunda bilgi vermektedir.
Emniyet Müdürlüğü’nde çalışan memur
arkadaşlarımız ise trafik kuralları bilgilerini
tazelemektedir. Buradaki amaç şoförlerimizi bilinçlendirmek ve trafikte yaşanan hem
çalışan hem müşteri olarak memnuniyetsizliği en aza indirgemektir.

Dernek başkanı olma fikri
nasıl ortaya çıktı? Gelecek
dönem tekrar başkanlığa
aday olmayı düşünüyor
musunuz?

Esnaf Odası’nda başkanlar 4 yıllık periyotlarla ve oy birliği ile üyeler tarafından
seçilmektedir. Tanınmış bir esnaf olarak
üyelerimiz benim başkanlığa aday olmamı istediler ve beni 2003 yılında başkan olarak Esnaf Odası’nın başına getirdiler. 12 yıldır elimden geldiğinin en
iyisini ortaya koyarak yaptığım bu görevi bir dönem daha sürdürmek amacıyla
tekrar başkanlığa aday olmayı plan-

lıyorum. Zamanın ne göstereceği bilinmez fakat şu anlık Esnaf Odası ile ilgili
hedefim bu yöndedir.

Bölgemizde
neredeyse
günün her saati yaşanan
trafik problemine kalıcı
çözüm için ne gibi
çalışmalar yapılabilir?

Trafik problemini kalıcı olarak yok etmek
zor fakat imkansız değildir. İlk olarak
yapılması gereken çalışma alternatif yolların mümkün mertebe çoğaltılmasıdır.
Ülkemizde hemen her insan otomobil sahibi olmak istemektedir, bu isteğin sonucu
bize saatler boyu süren trafik olarak geri
d önmektedir. Her haneye tek araç hakkı
ve ikinci araç sahibi olan hanelere yüksek
miktarda vergi gibi bir uygulama otomobil kullanımı sayısının düşüreceğini
düşünmekteyim. Bu sayede insanlar
toplu taşıma araçlarına yönelecek ve İstanbul trafiğinde ciddi bir rahatlama söz
konusu olacaktır. Son olarak bu konuda
şunu söyleyebilirim; İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin kararıyla metro hatlarının bulunduğu yol güzergahında toplu
taşıma aracı kullanılmayacak sadece metro hattı kullanılacaktır. Belki bu durum
trafiğin düzelmesine katkı sağlayabilir.

Trafik kazalarının minimum seviyeye indirilmesi
için alınan tedbirler yeterli
midir? Şu ana kadar yapılan
çalışmalardan farklı olarak
sizce neler yapılabilir?

Ehliyet sahibi olmak zorlaştırılmalı,
şoförlük konusunda ustalaşmayan
kişiler trafiğe çıkmamalıdır. Bunun
dışında psikologların iş birliği ile aktif
araç kullanan herkes yılda 1 kez sinir ve
dikkat testinden geçmelidir. Trafik kurallarına uymayan şoförler için caydırıcı
cezalar konulmalıdır. Bu sayede bilinçsiz
şoför sayısını en aza indirgemiş oluruz.
Röportaj: İrem OKUMUŞ
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PLATON’UN (EFLATUN) HAYATA VE
İNSANA DAİR ALTIN KURALLARI

İnsanlar; Çocukluktan sıkılırlar ve büyümek için acele ederler. Ne var ki çocukluklarını özlerler. Para kazanmak için
sağlıklarını yitirirler. Ama sağlıklarını geri almak için para öderler. Yarından endişe ederken bu günü unuturlar.
Dolayısıyla ne bu günü ne de yarını yaşarlar. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşarlar. Ancak hiç yaşamamış gibi ölürler.
Başlamak, işin en önemli kısmıdır.
Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır.
İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.
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Gözlemle, dinle, sus, az yargıla, çok sor!

Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.
Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.
Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol.

Makamını kaybedersen üzülme! Güneş de her sabah doğar ve akşam batar…
Hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca, elde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda, utanç ve kötülük vardır…
Başarılması gereken iş ne kadar büyük olursa olsun, bu durumda her zaman ve herkesçe kabul olunan kural şudur;
pek büyük konulara geçmeden önce, ilkin küçük ve daha kolay örnekler üzerinde denemelerde bulunmalı.

Bilmediğin halde bilirim sanmak: düşüncelerimizin bütün yanılmalarının ardında yatan sebep budur.
En büyük zafer insanın kendine hakim olmasıdır.
Saygı olan yerde korku olur ama, korku olan yerde her zaman saygı olmaz.
Herkes kolayca kötülük yapabilir ama her insan kolayca iyilik yapamaz.
Çok yaşamaktansa iyi bir biçimde yaşamak daha iyidir.
Önemli olan; hayatta en çok şeye sahip olmak değil, en az şeye ihtiyaç duymaktır.
İnsanları tarafsız gözlemle, her zaman konuşmaktan çok dinle, gerektiği yerde sus, bilmediğini bilen gibi yapandan uzak dur, sen bilirken susma, bilmezken konuşma…
Yıllar geçtikçe zaman değişecek ve bugünkü düşüncelerin değişecektir. Onun için çok önemli konularda yargıç
olmaktan çekin.
Aldatmaların en kötüsü, kendi kendini aldatmaktır.
Düşüncelerinizle ne yapmak istiyorsanız yapın yeter ki onların denetimini elinize alın.
Her işin en önemli kısmı hedef belirlemek ve bu hedefe doğru ilk adımı atmaktır.
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GERIDE BIRAKIN…
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Dr. Orhan KARACA
Psikiyatri Uzm.
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oskoca bir yılı daha geride
bıraktık. Geride bırakılan
yılın genel muhasebesi yapılmaya başlandı…
Aile bağları, ilişkiler,
iş yaşantısı, sosyal hayat, bir önceki
yılki hedefler ve yılsonunda elde edilen
başarılarla elde edilemeyenler değerlendirilir. Bu dönem kaygılardan uzaklaşmak için de en iyi süreçlerden biri
olabilir.
Yoğun iş hayatı dolayısıyla vücudun
fiziksel ve zihinsel olarak yeterince
dinlenememesi, monoton ve değişime
kapalı bir yaşam tarzı benimsenmesi
gibi nedenlerle ortaya çıkan tükenmişlik
hissi ve kaygı bozuklukları, günümüzde
önemli bir sağlık problemi. Yeni yıl ile
birlikte yepyeni başlangıçlar yapabilmek
için sizi mutsuz eden durumlardan uzak
kalmayı ve bu durumla başa çıkabilmeyi

öğrenmelisiniz.

Mutluluğun
başarı mı?

formülü

“işteki”

İş hayatında aşırı yorgunluk, kronik
zorlanma, monotonluk, yeteri kadar
istirahat edememe ve kişinin gösterdiği
efora karşı beklediği verimi alamayışı
sonrasında ortaya çıkan tükenmişlik
hissi; halsizlik, yorgunluk, motivasyon
kaybı, isteksizlik, çaresizlik duygusu,
tahammülsüzlük, sinirlilik, uyku ve iştah
bozukluğu, vücut ağrıları gibi belirtilerin
oluşmasına neden olur. Kişide tükenmişlik hissi uyandıran bu durum; iş yaşamı
ve kendi ruh sağlığı kadar, sosyal yaşam
ve aile hayatı üzerine de olumsuz etki
yapar.
İş hayatında aşırı rekabetçi ortamın,
kişilerin paylaşımlarının ve birbirlerine
olan güvenlerinin az olması, adaletsizliğin

SAĞLIK

"

Her şeye yetişmeye çalışmak, işleri mükemmel yapmaya çalışmak, zamanla
yarışmak, beklentileri yüksek tutmak, sarf edilen enerjinin beklentilerini
karşılayamayacağını düşünmek, hayır diyemediğinden gerek işte gerekse özel
yaşamında birçok yükü üstlenmek de tükenme hissinin baskın çıkmasında büyük
pay sahibidir.

var olduğu düşüncesi bu sağlık sorununa
ortam hazırlar. Kişi yoğun motivasyon
ve enerjiyle başladığı bir işte emeğinin
karşılığını alamadığını düşündüğünde,
tükenmişlik hissi kendini göstermeye
başlar. Kişinin, daha çok enerji harcayarak çok büyük değişimler sağlayacağını
düşünmesi üzerindeki baskıyı artırır.
Bireylerin özel yaşamında ve sosyal
hayatında, kendilerini rahatlatacak sosyal
aktivite ve etkinliklere yer vermemesi,
enerjilerinin hızla düşmesine neden olur.

Mükemmel olmaya çalışmayın!

Tükenmişlik sendromunda kişisel özellikler, bu sağlık sorunun gelişmesi ve
ilerlemesinde belirleyici olur. Mükemmeliyetçi kişilik yapısı, tükenmişlik
sendromunda önemli bir risk faktörü
olmasıyla dikkat çekmektedir. Her şeye
yetişmeye çalışmak, işleri mükemmel
yapmaya çalışmak, zamanla yarışmak,
beklentileri yüksek tutmak, sarf edilen
enerjinin beklentilerini karşılayamayacağını düşünmek, hayır diyemediğinden
gerek işte gerekse özel yaşamında birçok

yükü üstlenmek de tükenme hissinin
baskın çıkmasında büyük pay sahibidir.
Bu kişilerde mükemmeliyetçiliğin yanı
sıra; aşırı özveri gösterme, idealistlik
ve yaşadığı zorlukları derinleşmeden
çözme becerisinin yetersizliği gibi durumlar da sıklıkla gözlenir.

Büyük hedefler yerine kararlı
ama doğru hedefler belirleyin

• Mükemmeliyetçi yapı, kişinin
kendini telkinle ve dikkatini başka
yönlere dağıtarak büyük ölçüde kontrol
edebileceği bir kişilik yapısıdır. Kişinin
bazen her şeye yetemeyeceğini, her zaman
her şeyin yolunda gidemeyebileceğini
bilmesi, tükenmişlik duygu durumunu
hayatından uzak tutabilmesi açısından
büyük fayda sağlayacaktır.
• Kişilerin yüksek ve ulaşılması güç hedefler yerine daha ulaşılabilir hedefler
koymaları, Tükenmişlik Sendromu’nu
önleme konusunda önemli bir adımdır. Kişinin yaşadığı sorunda kendi
payını değerlendirirken objektif olması,
yaşadığı tükenmişlik sürecini aşmasına

"

yardımcı olur.
• Kişinin kendi durumunun farkına varıp,
kendine daha çok zaman ayırması gerekir. Yaşadığı zorlukları sisteme bağlamak
ya da sorumlu bireyler aramak, sık rastlanan ve tükenmişliğin şiddetini arttıran
durumlardır. Bu nedenle bu düşünce
biçimlerinden uzak durulmalıdır.
• Hayatta iş ve özel yaşam arasında bir
denge kurulması, işin gereğinden fazla
zaman almamasına dikkat edilmesi gerekir. İş ortamında iletişimin geliştirilmesi,
paylaşımların artması, sorumluluğun
bölüşülmesi, eskiden keyif alınan etkinliklerin yeniden yapılmaya başlanması
ve yeni etkinlikler keşfedilmesi sürecin
aşılmasında önemli yer tutar.
• Ayrıca, bu sorunu yaşayan kişiler bazen
yardım almak istemeyecek kadar çaresiz
hissedebilir. Böyle durumlarda, kişinin
yakınlarına da önemli sorumluluklar
düşer. Kişi, profesyonel yardım almaya
ikna edilmelidir.
Sağlık ve Yaşam dergisine katkılarından
dolayı teşekkür ediyoruz.
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TÜRKİYE’NİN GURURU

Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, düzenlenen törenle Nobel Kimya Ödülü’nü aldı. İsveç’in başkenti Stockholm’de,
Türk bilimi adına tarihi bir gün yaşandı. Çalışmalarını ABD’de sürdüren Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Nobel Kimya
Ödülü’nü İsveç Kralı Carl 16’ncı Gustaf’ın elinden aldı. Prof. Dr. Sancar, bilim dalında Nobel Ödülü’nü kazanan ilk Türk oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN,
NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ SAHİBİ PROF. DR. SANCAR’I KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
2015 Yılı Nobel Kimya Ödülü sahibi
Prof. Dr. Aziz Sancar onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir akşam
yemeği verdi. Yemekte Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan ve kızı
Sümeyye Erdoğan; Prof. Dr. Aziz Sancar’a ise eşi Esta Gwendolyn Sancar ve
kızı Rose Lorraine Eifer Sancar eşlik etti.

BAŞBAKAN DAVUTOĞLU, SANCAR’I KAHVALTIDA AĞIRLADI
Başbakan Davutoğlu, Nobel Kimya Ödülü sahibi Türk bilim adamı
Prof. Dr. Sancar'ı, Çankaya Köşkü'ndeki kahvaltıda ağırladı. Kahvaltıya Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu ile Aziz Sancar'ın eşi Esta
Gwendolyn Sancar ve kızı Rose Lorraine Peifer de katıldı.
Bir sürpriz; Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Sancar ailesi için
Çankaya Köşkü'nde verdiği kahvaltıda yaşanan bir diyalogla, Sare
Davutoğlu’nun amcası Doktor Kamil Özgür'ün, 10 yaşındayken penisilin kullanarak Prof. Dr. Aziz Sancar’ın hayatını kurtardığını ortaya
çıkardı.
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ASKERİ LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN MUHTEŞEM PROJE
Işıklаr Askеri Hаvа Lisеsi, "Bеyin Dаlgаlаrıylа vе Bаş Hаrеkеtlеriylе Rоbоt Kоntrоlü" аdlı prоjеlеri ilе kаtıldıklаrı Türkiyе
İhrаcаtçılаr Mеclisi (TİM) INTEL RоbоtYаrışmаsı'nın "Gеnçlеr"
kаtеgоrisindеn, ilk öncе "İlеri Düzеy"е аlındı, sоnrаsındа isе bu
kаtеgоridе birinci оlmаyа hаkkаzаndı.
Dünyа çаpındа ödüllеri bulunаn uluslаrаrаsı rаkiplеri аrаsındаn,
yаklаşık 500 prоjе içindеn sıyrılаrаk birinci оlаn Işıklаr Askеri
Hаvа Lisеsi Öğrеncilеri Furkаn Şаhin, Ali Osmаn Kul, İrfаn Akаrsu, Ahmеt Kuriş, Hаvа Öğrеtmеn Üstеğmеn Hüsnü
Turhаn'ın dаnışmаnlığındа hаzırlаdıklаrı prоjе ilе kаs еngеlli bir
kişinin bеyin dаlgаlаrı vе bаş hаrеkеtlеriylе tеkеrlеkli sаndаlyеsini
kumаndа еdеbilmеsi sаğlаnаbiliyоr.

BİLİM İNSANLARI SUNİ SES TELİ ÜRETTİ
Bilim insanları, laboratuvar ortamında “ses teli” üretmeyi başardı. Araştırmacıların, kanser, kaza ya da başka hastalıklardan dolayı ses telleri hasar
gören milyonlarca insanın seslerini yeniden kazanmasını hedeflediği belirtildi.
Yapılan araştırmaların son aşamasında bu ses tellerinin laboratuvar ortamında
genetik çalışmalarla insanlardaki bağışıklık sisteminin aynısına sahip olması
temin edilmiş ve bir fareye nakledilmiş. Bu yöntemdeki amacın, insanlardaki
bağışıklık sisteminin bu suni ses telini kabul edip etmeyeceğini bulmak olduğu
dile getirildi.
Sonucun başarılı olduğu ve farenin vücudundaki insanlara benzer bağışıklık
sistemi suni ses tellerini kabul ettiği öğrenildi.
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ÇILGIN PROFESÖR‘DEN ÇILGIN PROJE
Türk profesör ve ekibinden, milli savunma teknolojisinde çığır açacak buluş.
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fizik Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Lütfi Öksüz ve 10 kişilik ekibi, savaş uçaklarını füze kullanmadan,
elektromanyetik dalgalarla düşürecek sistemin kodlarını çözdü.
Dünyada sadece ABD’de bulunan, Rusya’da ise ARGE aşamasında olan sistem, tamamen yerli imkanlarla oluşturuldu. ABD’nin milyarlarca dolar harcadığı proje, Isparta Üniversitesi’nin 30 metrekarelik laboratuvarından çıktı.
Yapılan ön testlerde sistem sorunsuz çalıştı. Proje ile mayınlı alanları tek tuşla
temizlemek de mümkün.

AKILLI CAM’I DA BULMUŞTU
Dahi Profesör Lütfi Öksüz, daha önce de dinlemelere karşı
kesin sonuç veren “Akıllı Cam” adlı projeyi geliştirmişti.
Elektromanyetik dalgaları engelleyen “Akıllı Cam” projesi,
binaların tüm yüzeylerine kaplanarak kullanılıyor.

DOĞALGAZA ALTERNATİF OLACAK YERLİ YAKIT ÜRETİLDİ
Dr. Nüket Öcal ve Prof. Dr. Mehmet Yurci’nin yaptığı proje ile asitli sudan
çevreci ve ucuz yerli yakıt üretildi
Projenin danışmanları, geliştirdikleri "Elektrikli hidrogaz üretim jeneratörünü"
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ve Türkiye Doğal Gaz
Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) ortaklığında gerçekleştirilen "2. Enerji'de
ARGE Çalıştayı"nda tanıttı. Prof. Dr. Mehmet Yurci, geliştirdikleri 'Elektrikli hidrogaz üretim jeneratörünün' hidrojen gazını ayrıştırdığını, bu sayede
üretilen yakıtın sanayide, konutlarda ve hidrojenle çalışan araçlarda kullanılabileceğini belirtti.
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HURDA ARAÇ PARÇALARINDAN MİNİ KAMYONET YAPTI
Zonguldak'ta, 28 yıllık torna ustası 42 yaşındaki Hasan Erol, hurda araçların parçalarından mini kamyonet yaptı.

EMEK YOLLARDA

Hasan Erol'un, iç ve dış tasarımını kendisinin yaptığı kamyonetin
çalışma sistemi de dijital. Anahtar yerine sisteme şifre girilerek
çalışan kamyonet saatte 60 kilometre hız yapabiliyor. Hasan Erol,
7 ayda tamamladığı kamyonete 'Emek' adını verdiğini söyledi.
Tamamen el emeği ile yaptığını belirten Erol, “Gerekli imkanlar
verilirse daha gelişmişini de yapabileceğini söyledi. 28 yıllık torna ustası Hasan Erol, Türkiye olarak bir araba yapabiliriz. Ben
bunu tek başıma yapabiliyorsam, ekiple birlikte neler yapabilirim
düşünsünler. Ben bunu sadece 2 bin liraya mal ettim. Hurda malzemelerden yaptım ve 100 kiloya kadar yük taşıyabiliyor" dedi.

DÜNYA REKORU KIRILDI
Bayraktar'ın geliştirdiği milli İHA, Roketsan'ın
geliştirdiği füze ile hedefi 8 kilometre uzaktan yüzde
yüz isabetle vurmayı başardı.
Türk savunma sanayi bomba gibi bir gelişmeyle gündeme geliyor. TSK envanterine giren ilk yerli ve milli
İHA Bayraktar TB2 yaklaşık bir yıldır süren çalışmalar sonunda silahlandırıldı. Bayraktar TB2 dün yapılan
ilk atışlı testte attığı füzeyle hedefi tam isabetle vurdu. Bayraktar TB2'de mühimmat olarak Roketsan'ın
geliştirdiği uzun menzilli anti tank füzesi UMTAS kullanıldı.
DÜNYA REKORTMENİ
2014 Haziran ve Ağustos aylarında yaptığı deneme
uçuşlarında 27 bin feet irtifa ve 24 saat 34 dakika havada kalma süresiyle kendi sınıfında dünya rekorunun
sahibi olan Bayraktar TB2, 12 metre kanat açıklığı ve
650 kg toplam kalkış ağırlığına sahip.
SADECE BEŞ ÜLKE ÜRETİYOR
ABD, Çin, İsrail ve İran’ın ardından Türkiye kendi silahlı İHA’sını üreten 5’inci ülke oldu.
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Deniz BİNİCİ / SOSYOLOG

Kısa Kısa

Güven Adıgüzel genç yazarlarımızdan
ama oldukça çalışkan. Genç yaşına rağmen
dördüncü kitabı olan Perilerin Dili 2015
yılının son aylarında yayınlandı. Kitabın
alt başlığı: Şarkı Bitse de Müzik Devam
Edecektir. Kitabın türüne deneme diyebiliriz.
Dünyanın farklı coğrafyalarından, yazarın
severek dinlediği müzisyenler hakkında
kaleme aldığı yazılar aracılığıyla Türkiye’den Fas’a, İran’dan Bosna’ya doğru
bir yolculuk gerçekleştirebilirsiniz kitabın
her sayfasında. Özellikle dinlemediğiniz
müzisyenleri kitapla keşfetmek, size farklı
dünyaların kapısını aralama fırsatı tanıyacaktır.
Feyruz, Yasmin Levy, Neşet Ertaş, Müslüm
Gürses, Mohsen Namjoove, Yusuf İslam
kitapta anlatılan isimlerden sadece birkaç
tanesi. Üç bölümden oluşan kitabın ilk
bölümü "Geçtim Dünya Üzerinden"
başlığıyla hazırlanmış. Bu bölümde dünyanın farklı bölgelerinden farklı tarzlarda
müzik icra eden müzisyenler ele alınmış.
Kitabın ikinci bölümü "Yerli Yerinde"
başlığıyla Türkiye’de müzisyenlik yapan
Orhan Gencebay, Müslüm Gürses gibi
köklü isimlere dair yazılan yazılardan
oluşuyor.
Üçüncü bölümde "Site’nin Duvarları"
başlığıyla müziğimiz üzerine yorumlarda
bulunan yazılar yer alıyor. Kitabın konu
başlıkları incelendiğinde üçüncü bölümün
en başa alınması, sonrasında arabesk, türkü

Perilerden
Bitmeyen Şarkılar
gibi türleri icra eden sanatçılar hakkında
ele alınan yazıları daha anlamlı kılabilirdi
kanaatindeyim. Çünkü yazar bu bölümde
aslında esaslı bir çaba sarf etmektedir. Bu
çabayı şöyle özetliyor:
Bu yazının iç kanamalı sosyolojik bir alt
metin olarak son 60 yılımıza damga vuran
arabeski - diğer alt bileşenleri ve kültürel
kodlarıyla - anlayabilme çabalarına mütevazı bir katkı olmasını diler, müziğin kayıp
yüzlerine de dinleyicileri nezdinde haysiyetli selamlar ederim (s.171).
Bununla birlikte oldukça arabesk bir dil
üzerinden kurulu anlatımda, afili kelimeler ve her cümlede defalarca atıflarda bulunma arzusu yazılan metinlerin büyük
bir kısmını anlamayı güçleştirmiş. Virgül
ve noktalı virgülle birbirine bağlanan bu
ağdalı cümle yapısı, her biri en az bir
paragraf uzunluğunda olduğu için okuyucunun okuma hevesini biraz kaçırabilir.
Kitabın son derece güzel kapağı, kitabın
içine merakla bir çırpıda göz atma hevesi
doğuruyor. Bu özenli emek için kitabın
editörü Yasin Kara’yı tebrik etmek gerek.
Kitapta Neşet Ertaş hakkında yazılmış olan
yazıdan bir bölüm:
Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesine bağlı
Kırtıllar köyünde başlayan bir yolculuğun Unesco tarafından yaşayan insan
haznesi kabul edilmeye ve fahri doktora unvanları verilmeye kadar uzanacak
olan hikâyesinin bu taltifli kısımları elbette Neşet Ertaş nazarında hiçbir kıymeti

harbiyeye sahip değildi. İlk olarak Kırtıllar köyünde vurduğu dertli sazına bakıp iç
geçirmesini sağlayan öz de budur zaten.
Gönül adamlığı derler Anadolu’da, ‘elbise
olacak kumaş terziden bellidir’e karşılık
gelir bu söyleyişi Kırşehir’de. Hiç okula
gitmemiş bir adam olarak heykelinin
dikilmesine ve doktora unvanı almasına
diyecek iki çift sözü de olacaktır elbet;
“Efendim, dikilen bir heykel bir gün olur
sökülür, ama ekilen emek hiçbir zaman
sökülemez. O koparılsa bile yine devamı
gelir. (s.127)”

KİTABIN KÜNYESİ
ADI: Perilerin Dili
YAZARI: Güven ADIGÜZEL
YAYINEVİ: İzdiham Yayınları
SAYFA SAYISI: 200
BASIM YILI: 2015

Bazen biri için kafamızda kurduğumuz resme o kadar sıkı tutunuyoruz ki arkasındaki gerçek kişiyi görmeyi unutuyoruz. / Ben Kimim? (WhoAm I?)

Birlikte olmayı haketmeyen milyonlarca insan yan yanayken, ben neden hala senden ayrı nefes alıyorum? / Melekler Şehri (City of Angels)
Aşk ile deliliğin birbirine bu kadar benzemesi ilginç. / The Matrix Revolutions
Bir tren bekliyorsun. Seni uzaklara götürecek bir tren… Trenin seni nereye götürmesini umduğunu biliyorsun, ama emin değilsin.
Ama önemi yok. Bir trenin seni nereye götüreceğini nasıl umursamazsın? Çünkü birlikte olacaksınız. / Başlangıç (Inception)
– Durursam bi daha kurtulamam.
+ Ziyanı yok gülüşü yeter bize.
– Yüreğim kaydıysa günah mı?
+ Çamura saplansam yardıma gelir misin?
– Elini tuttum sıcacıktı, yüreği elimdeymiş gibi…

+ Elinden tutuversem benimle gelir mi?
– Seninim işte, alıp götürsene beni.
+ Elveda Asya, elveda selvi boylum, al yazmalım, elveda,
bitmemiş türküm benim.
Selvi Boylum Al Yazmalım
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KÜLTÜR SANAT

Her Hayat Değerlidir!
Bir filmin yönetmeni Steven Spielberg,
başrol oyuncusu Tom Hanks olunca hem
o filmden beklenti büyük oluyor, hem de
bu büyük beklentinin yücelttiği umutlarla film yeterince eleştirilemiyor sanırım.
Cümleye böyle başlayınca filmi yerden
yere vuracağım sanılmasın. Bu yılın en
iyi filmlerinden birini izleyeceksiniz!
TomHanks’in
başrolünü
oynadığı
Casuslar Köprüsü, Amerika-SSCB-Almanya üçgeninde bir soğuk savaş anlatısı,
Coen Kardeşlerin elinden çıkmış bir senaryoyla sizleri bekliyor.
Casusluk filmi deyince aksiyon, macera
ve özellikle silahların konuştuğu hızlı
akan olaylar serisi beklemeyin. Mümkün
olduğunca sakin akan filmin en önemli yanı belki de burası. Spielberg farkını
burada okuyabiliyoruz. Zihinsel süreci
iyi hesaplanmış ve üç farklı hikâyenin
birbirinden kopmadan sürdürüldüğü, görselliğiyle göz dolduran bir film baştan
sona.
Amerika’da bir Rus casusu olarak görev
yaparken yakalanan Abel’i savunma görevini üstlenen avukat James Donovan’ın
hakkaniyetli bir savunma yapma çabası,
daha sonra onun ülkeler arası arabuluculuk yapmasına vesile olacak olaylar
serisini beraberinde getirir. TomHanks’in
usta oyunculuğu, yüzüne yansıyan acı ve
şüphe, ‘dik duran adam’ profilini filmin
başından sonuna kadar aynı kararlılıkta götürmesi, Abel’in tesliminden sonra onun geleceği ile kaygı duyarak arkasından baktığı sahnede tümüyle vücut
bularak adeta devleşiyor.
Filmin eksikleri yok değil. Konu edinilen üç ayrı hikâyenin yeterince işlenemiyor olması, filmden çıktıktan sonra bir
karmaşaya sebep oluyor. Almanya’da
yakalanan Amerikalı gencin hikâyesi özellikle son derece havada kalıyor.
Amerikan filmlerinin büyük çoğunluğunun ortak özelliği olan milliyetçilik,
bu filmde de buram buram kokuyor ne
yazık ki. Amerikan ahlakının üstünlüğü,
Tom Hanks’te bedene bürünüyor. Amerikan hapishanesindeki nezaket, saygı ve iyi
niyete karşılık, Rus hapishanesindeki kötü
şartlar ve işkence arka arkaya gelen sahnelerde göze sokuluyor. Netice itibariyle
Almanya’da yakalanan ekonomi öğren-

cisi gencin Amerikan hükümeti için bire
karşı iki tutuklu alabilme imkânı ortaya
çıkarması için devreye sokulduğu açık ve
net biçimde okunuyor. Böylece Amerikan
ideali ‘o olmadan asla’ iradesini gösterebilme şansını elde ediyor.

Yönetmen, iyi senaryo ve iyi oyuncuları bir araya getirerek bu eksikler
göz ardı edilmeye çalışılsa da, dikkatli izlendiğinde ortaya çıkan Amerikan
güzellemesi gözlerden kaçmıyor.

Çekmeköy2023
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EBRU KATMANLARINDAN
ESMA’ÜL-HÜSNA’YA:
Salih GEBEL / ARAŞTIRMACI

BALIK BİLMEZSE HÂLİK BİLİR

salihgebel@gmail.com

Balık Bilmezse Halik Bilir… Çekmeköy
Belediyesi tarafından hazırlanan bir ebru
çalışması kataloğu. Çalışmanın ismini ilk
duyduğumda tablo ile bu ismin arasındaki
ilişkinin niteliğini algılamakta güçlük çekmiştim, neden böyle isim verilmiş diye…
kataloğun sahibi ressam Gülseren Sönmez
ile tanışınca bu koleksiyona böyle bir isim
vermesinin nedenini anlamış oldum. Sanatçı bu koleksiyonu isimlendirirken “İyilik
yap denize at, balık bilmezse halik bilir”
deyiminden bir yan anlam daha çıkararak
unutma kavramının yaratılmışa özgü bir
haslet olduğunu, Yüce Yaradan’ın sonsuz kudretiyle hiçbir şeyi asla unutmayacağını ve “alim” sıfatıyla her şeyi bileceği
düşüncesinden hareket etmişti.
Gülseren Sönmez, bir ebru sanatçısı, bir
ressam ve bir kat’ı yani kağıt kesme sanatçısı. Resim sanatının pek çok
tekniği ile resimler yapmış. Ve elbette ebru
da küçük yaşından beri en büyük tutkularından biri. Gülseren Sönmez’in bir diğer
özelliği de iyi bir kat’ı sanatçısı olması. Bir
makas ve bir kağıt ile dakikalar içerisinde
hayatınızda ilk defa göreceğiniz enfes
çalışmalar çıkarabiliyor. Resim alanındaki geniş bilgi ve tecrübesini ebru sanatı ve
kağıt kesme sanatı ile hatta sürreal çalışmalarla birleştirince karşınıza nasıl bir sanat
çıkacak dersiniz? Şunu ifade etmeliyim ki
harikulade bir eser çıkıyor. İşte sanatçı Gülseren Sönmez bu birikim ve tecrübeyi bir
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araya gelmeyecek ayrı sanatlar gibi algılanan birkaç ayrı sanat dalını birleştirerek bir
çalışmaya başlar. Üç yıl devam boyunca
geceli gündüzlü devam eden bu emeklerin
sonunda bugün karşımıza “Balık Bilmezse
Halik Bilir – Esma’ül- Hüsna” isimli harikulade bir koleksiyon çıkar.
Tabloları dikkatlice incelediğinizde
karşınıza kat’ı sanatı, sürreal çalışma,
ebrunun modern yorumları, her bir tabloda kağıdın büyük bir titizlikle bir hat
sanatı edasıyla kesilmiş “Allah” yazısı
çıkar. Bu yazı özenle hazırlanmış bir
balık figürünün içerisine yerleştirilmiştir.
İç içe geçmiş ebru katmanlarını, her bir
katmandaki farklı renk ve özgün desenleri büyüteçle incelemek isteyecek, belki
her bir tabloyu dakikalarca hayranlıkla
izleyeceksiniz.
Her tablo sanatçının elinde yaklaşık onbeş ayrı işlem görerek ortaya çıkmış ve
son halini almıştır. Ebru sanatının
en güzel, en özgün yorumlarından
olan bu tabloların isimlerinin de
özel olması gerekmektedir, diye
düşünebilirsiniz. Sanatçı bu alanda da özgün sanatçı kimliğini kullanarak her bir tabloya Allah’ın
99 isminden birini vermeyi uygun bulmuş. Ve haliyle bu isimler
de tabloların özgün güzelliğini
tamamlayan en önemli unsur
haline gelmiş.

Birbirinden güzel ve özgün bu çalışmalar
her sanatseverin rahatlıkla görebilmesi
için Çekmeköy Belediyesi tarafından bir
kataloğa dönüştürüldü. Çekmeköy Belediye Başkanı’nın takdim yazısının yanı sıra
içerisinde yazarın hayatı ve sanatçı kişiliği
hakkında bir yazı, yine sanatçı tarafından
kaleme alınan eserlerin doğum süreçlerinin
detaylıca anlatıldığı bir makale yer almaktadır.
30 cm x 30 cm ebadında hazırlanan
kataloğun her sayfasında bir tablonun
fotoğrafı bulunmaktadır. Çalışmaların
her biri özel stüdyoda fotoğraflandıktan
sonra özenle tasarımı yapıldı ve özel
bir kağıda basılarak ebru sanatı hayranları ile buluşturuldu. Çalışmalar ayrıca
Çekmeköy Belediyesi tarafından 21-24
Aralık 2015 tarihleri arasında belediye
binasında sergilenerek ilgililerin tabloları daha yakından görmesi sağlandı.
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VİZÖRDEN HAYATA:
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ
ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI

Ç

ekmeköy Belediyesi
tarafından 2014-2015
Öğrenim yılı içerisinde
“Biz O’nu Çok Sevdik Siyer-i Nebi Yarışması”
adı altında İstanbul’da
bulunan üniversitelerde öğrenim gören
lisans öğrencilerine yönelik bir proje hazırlanmış ve projenin ödül töreni
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın teşrifleri ile Haliç Kongre
Merkezinde gerçekleştirilmişti. Projenin
temel amacı, Peygamber Efendimizin
hayatının daha iyi öğrenilmesi ve O’nun
evrensel mesajının daha iyi kavranması olarak belirlenmişti. Aynı amaç
ve düşünceden hareketle ve bu projenin
devamı niteliğinde bu yıl da ‘Merhamet
ve Adalet’ temalı Uluslararası Kısa Film
Yarışması hazırlandı. Söz konusu proje
hazırlanırken genç nesli kültürel olarak
en çok etkileyen, günümüzün en etkili
propaganda ve iletişim aracı olan sinema sanatı üzerinden hareket
edildi. Proje kapsamında,
Peygamber Efendimizin insanlığın kurtuluşu için emrettiği merhamet ve adalet
kavramları ekseninde genç
neslin düşünmesi, filmler
hazırlaması ve bu eserlerin
insanlığın hizmetine sunulması hedeflendi.
Uluslararası alanda düzen-

lenen yarışmanın ‘Merhamet ve Adalet’
gibi evrensel iki kavramı içermesi ve
verilecek büyük ödüllerin teşvikiyle,
dünyanın farklı din ve milletlerinden insanların Peygamber Efendimiz ve O’nun
kutlu mesajı hakkında düşünmeleri ve
o çerçevede sinema filmleri üretmesi
sağlanacak. Bu vesileyle bu projenin
bugün birçok devletin insan ve inanç
haklarını göz ardı ettiği bir dönemde,
çağımızın sanat dili ile İslam’ın evrensel mesajını tüm insanlığın vicdanına
haykıracak yeni yönetmenlerin, senaristlerin ve sinema sanatçılarının
yetişmesine katkı sağlayacağını ümit
ediyoruz
Yarışma jürisi Dünya ve İran sinemasının
önemli isimlerinden Mecid Mecidi, Türk
Sinemasının büyük yönetmenlerinden
Osman Sınav, Bosnalı yönetmen Sahin
Sisic, şair ve yönetmen Faysal Soysal
gibi farklı coğrafyalardan, önemli filmlere imza atmış isimlerden oluşuyor. Ayrıca Prof. Dr. Hüseyin
Karaman, Prof. Dr. Ali
Köse, Doç. Dr. Rıdvan
Şentürk, Cihan Aktaş, Hasanali Yıldırım
ve Nazif Tunç gibi
ülkemizin
yetkin
entelektüellerinden
oluşan danışma kurulu tarafından projenin
her aşamasına destek

verilmektedir. Ayrıca Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,
İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından
projeye destek verilmektedir.
Kısa film yarışması profesyonel ve amatör
tüm katılımcılar için hazırlanmış olup,
yarışmaya dolaylı ya da doğrudan ‘Adalet ve Merhamet’ temasına işaret eden
2013 sonrasında yapılmış dijital formatta kurmaca, animasyon ve deneysel
filmler katılabilecek ve hazırlanan filmin
15 dakikayı geçmemesi gerekmektedir.
Yarışmacılar birden fazla eserle başvuru
yapabileceği gibi daha önce ödül almış
olsa da aynı film ile yarışmaya başvuru
yapabilecek.
Her yaştan sinema dostunu merhamet
ve adalet kavramları ekseninde kısa film
çekmeye bekliyoruz. Böylelikle bir çok
yeni yetenekler sinema dünyasına kazandırımış olacaktır.
Dünyanın her tarafından yarışma için
başvurular www.merhametveadalet.com
sitesine yapılacak ve yine bu siteden projeye ilişkin detaylı bilgiler alınabilecektir.
Yarışmanın ödül töreninin 12 Mayıs
2016’da CRR Kongre Salonunda yapılması planlanmıştır.

Hazırlayan:
Salih GEBEL / ARAŞTIRMACI
Çekmeköy2023
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Geçen ay “istismar” yazı dizimize başlamıştık,
sizlere genel olarak istismarın tanımını,
toplumumuzdaki yerini ve çeşitlerini ayrıca
hukuksal zeminde de çalışmaların yapıldığı
çok ciddi bir olgu olduğunu kısaca anlatmıştım.Bununla birlikte her ay bir istismar
çeşidini ayrı ayrı ele alacağımızı söylemiştim.
Bu ay fiziksel istismarı ele alıyorum.

Ayşe Nurcan ÖZÜÇAĞLIYAN
Klinik Psikolog

nurcan.psikolog@gmail.com

Fiziksel istismar ne anlama geliyor?

‘’Fiziksel İstismar’’ kaza sonucu olmayan,
çocuğa acı veren, gelişme ve işlevselliğinde
sürekli zararlara yol açabilecek her türlü şiddet hareketidir. Bu tanıma göre çocuğa tokat
atmak, bir cisimle vurmak, çocuğu ısırmak,
itmek, tekmelemek, evden kovmak, terk etmek gibi aktif eylemler fiziksel istismarın
örnekleridir.
Fiziksel istismarı, istismarı yapan kişilere göre
ve uygulanma şekline göre iki başlık altında
değerlendirebiliriz:

1. İstismarı yapan kişilere göre:

• Ebeveyn tarafından istismar: Aile içinde
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çocukların kaza dışı yaralanmaları sonucu ortaya çıkar.
• Kurumda istismar: Okul, yuva, yetiştirme
yurdu veya kamp gibi kurumlarda yönetici ya
da öğretmenler tarafından uygulanan istismar
olgularıdır.

2. Uygulanma şekline göre:

• Aletsiz saldırılar: Bunlar istismarın bir alet
kullanılmaksızın yapıldığı olayları kapsamaktadır. Tokat, yumruk, itip kakma,
tekme, sarsma ve çimdikleme gibi uygulamalar ile çocukta lezyonların oluştuğu gözlenmektedir.
• Aletli saldırılar: Bu tür saldırılar ise istismarın
bir alet kullanılarak, çocukta çeşitli lezyonların oluşturulduğu durumlardır. Kullanılan
araçlar, genellikle kemer, kayış, herhangi bir
ev eşyası (telefon, tava… vb), hortum, sigara,
ütü veya sıcak su kullanımıdır.

Fiziksel İstismarın Çocuk Üzerindeki
Ruhsal Etkileri

• Fiziksel olarak şiddet gören çocuk içine

KÖŞE YAZISI

kapalı, kaygılı, korkak ve çaresizdir.
Otokontrolü zayıftır. Sürekli kabuslar görür
ve kendisini olumsuz, değersiz, terk
edilmiş ve reddedilmiş hisseder.
• Kendisine fiziksel şiddet uygulayan kişi
ile yakınlaşmaktan kaçınır. Diğer kişilere
karşı da endişeli bir tutum gösterir. Evde
yalnız olmaktan korkar.
• Çocukluklarında fiziksel şiddet
görmüş üniversite öğrencilerinin,
yoğun kaygı ve depresyon
yaşadıkları, sosyal ilişkilerinin
zayıf olduğu, hayattan herhangi bir beklentilerinin olmadığı görülmüştür.
• Fiziksel şiddet, çocukta
özsaygının azalmasına
ve psikolojik sorun-

ların, saldırganlık ve şiddet davranışlarının
oluşmasına neden olmaktadır. İstismara uğrayan çocuk etrafındaki hayvanlara
ve diğer çocuklara şiddet uygulamaktan
kaçınmayabilir ve kendine de zarar verebilir.
• Fiziksel istismara maruz
kalan çocuklarda intihar
düşünceleri
ve
girişimlerine
daha fazla oranda
karşılaşılmaktadır.
• Fiziksel istismara maruz
kalan çocuk,
hem kendisini
sevmemekte,
hem
de

başkalarını sevme yeteneğinden yoksun
olmaktadır ve yeni ilişkilere girmekten çekinir. Bu nedenle tek başına kalır, toplumdan uzaklaşır. Benzer özellikler, çocuğun
ailesinde de gözlenmektedir.
• Aile içinde şiddet davranışlarına şahit olan
ve maruz kalan çocuğun problem çözme
becerisinde sorunlar yaşadığı görülür ve
fiziksel şiddeti problem çözme yolu
olarak kabullenir. Daha sonraki dönemlerde fiziksel şiddet uygulayan bir eş ve
ebeveyn adayı olabilmektedir.
• Yeme bozuklukları, okulda başarısızlık,
okuldan kaçma, çetelere girme, madde
bağımlılığı, evden kaçma, güvenli olmayan
ortamlarda bulunma, öfke ve stresle başa
çıkamama, intikam duyguları, kendine
zarar verme, mutsuzluk, huzursuzluk ve
depresyonun diğer belirtileri görülür.
Her çocuğun sevme ve sevilme ihtiyacı
vardır, etrafındaki insanlar tarafından değer
görme, güven ve adalet duygusuna ihtiyacı
vardır. Çocuğun şiddet gördüğü yerde
sevgi, güven, adaletortamından bahsedemeyiz. Şiddet gören çocukların içindeki
sevgi, güven, adalet duygusu yerini güvensizliğe, değersizliğe, umutsuzluğa bırakır.
Ebeveynler olarak görevimizin çocuklarımızı şiddetten de korumak olduğunu
unutmamalıyız.
‘’Sopayla eğitilenin korkuları, umutlarından büyük olur’’. Bu nedenle çocuklarımızın korkularını değil umutlarını
büyütmeliyiz.
Çekmeköy2023
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Muhammed EROL
Vatan Ortaokulu
Matematik Öğretmeni

VEDİC
MATEMATİK

m.muhammeterol@aktifbeyin.net

Hindistan da yapılan kazılarda MÖ. 2500
– 1500 arasında matematiksel ifadelere
rastlanmıştır. Genel olarak eğitim sistemi
başarılı olmayan bu ülke yazılım konusunda dünya devi kuşkusuz. Bildiğim kadarıyla yazılımda matematikten çok faydalanılıyor. Yani Hindistan’da Matematik
önemli ve biliniyor. Bunu sağlayan önemli sistemlerden biri de Vedic Matematik
(Hint Matematiğinin eski sistemi ).
Vedic Matematik, Bharati Krishna Tirtha
tarafından 1911-1918 yılları arasında
yeniden gün yüzüne çıkarılmıştır. Vedic
matematiği yardımıyla bilindik yolların
dışına çıkılıp eğlenceli uygulanıp sonucun
kısa ve hızlı sürede bulunması sağlanmaktadır. Bharati Krishna Tirtha yaptığı
araştırmaya göre matematik, on altı
formüle dayanmaktadır.
Bunlardan
bazılarını
beraberce
örnekleyelim;
• 100 TABANINA GÖRE ÇARPMA
İŞLEMİ

95 x 98 =
Her iki sayı içinde taban 100 dür.
95 , 100 e 5 uzaklıkta. ( -5 )
98 , 100 e 2 uzaklıkta. ( -2 )
100 e olan uzaklıkları sayılardan çıkarırsak, 95 – 2 = 93 veya 98 – 5 = 93 elde
ederiz. Bu sonucumuzun ilk iki basamağıdır.
Uzaklıkları çarptığımızda 5 x 2 = 10 dur.
Buda diğer basamaklardır. Yani sonuç
9310 çıkar.
(Yani basit bir çıkarma, basit bir çarpma
2 basamaklı iki sayı çarpılıyor.)

105 x 102 =
105, 5 uzaklıkta. ( +5 )
102, 2 uzaklıkta. ( +2 )
100 e olan uzaklıkları sayılarla toplarsak,
105 + 2 = 107 veya 102 + 5 = 107. Sonucun
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ilk üç basamağı, 5 x 2 = 10 son iki basamak
yani sonuç 10710.
• BİRLER BASAMAĞI 5 OLAN
SAYILARIN KARESİ

25 x 25 =
(2+1)x2=3x2=6 / 5
x 5 = 25 / Sonuç: 625
125 x 125 =
( 12 + 1 ) x 12 = 13 x 12 =
156 / 5 x 5 = 25 /
Sonuç: 15625
3252 =
33 x 32 = 1056 / 5 x 5 = 25
/ Sonuç: 105625
• CEBİRSEL İFADELERDE ÇARPMA
İŞLEMİ

(2x+3y) . (4x+5y) =
Değişkenler ve katsayılar aşağıdaki gibi
yazılır.
x

y

2
4

3
5 / 2x4 = 8 ( 8x 2 )
/ 2x5 = 10+3x4=12 (12xy)
/ 3x5 = 15 (15y2)

Sonuç ; 8x 2 + 12xy + 15y2
Bu sistem sadece dört işlemde değil;
Astronomide, Geometrik cisimlerin alan
hesaplarında , Pisagor teoreminde , cebirsel
ifadelerin yazılımında dahi kullanılmıştır.
(İlgi duyanlar için, Ali KÜÇÜKLER ‘in,
Hindistan’ da Bilimin Öncüleri; Vedik
Matematik kitabını öneririm.)
Yapılan bir araştırmaya göre Vedic

matematiği uygulamasıyla öğrencilerin;
• Daha istekli,
• Daha hızlı,
• Daha meraklı,
• Daha az hata yaptıkları, sonucuna
ulaşılmıştır.
Vedic Matematik yöntemiyle hesaplama
yapan öğrencilerin, zihinden matematiksel işlemler yaparken sol yarımküreleri, sayılar akılda tutulduğundan zihinsel görselleştirme, orta ve uzun vadeli
hafıza gerekliliğinden sağ yarım küreleri dengeli olarak çalışır. Beyinde kas
gibidir. Ne kadar çok kullanılırsa o kadar
çok gelişir. Vedic matematik iki yarım
küreyi de geliştirmemizi sağlar.
Kanada, A.B. D, İngiltere, Kore, Hindistan, Japonya gibi birçok ülkede okul
sonrası eğitim veren kurumlarda Vedic
Matematik eğitimi verilmektedir. Dünyanın birçok üniversitesinde bu konuda
eğitim seminerleri düzenlenmektedir.
Bunlardan bazıları;
• Stanford Üniversitesi
• Oxford Üniversitesi
• Cambridge Üniversitesi
• Berkeley Üniversitesi
NASA’lı bilim adamları uzay teknolojisi ve yapay zeka konusunda Vedic
matematiği kullanarak çalışmalar yapmaktadır. Özellikle NASA’LI bilim
adamlarından Dr. Rick Briggs’in mikro
işlemciler üzerinde Vedic matematiği
kullanılarak yaptığı çalışmalar bulunmaktadır.
Aynı zamanda IBM ve Microsoft gibi
yazılım şirketleri bu sistemi Kendi personelinin öğrenmesini zorunlu tutmuştur.
Tüm dünyanın bildiği kullandığı bu sistemin kullanışlı kısımlarını en azından ben
kendi öğrencilerimde deneyeceğim. Sonraki yazılarımızda kısmetse sizlerle sonuçları
paylaşırım.

HABERLER

BALIK BİLMEZSE
HÂLİK BİLİR
Ressam ve Ebru Sanatçısı Gülseren Sönmez’in "Esma’ül Hüsna"
temalı çalışmaları Çekmeköy Belediyesi’nde sergilenmeye başlandı.

Ressam ve Ebru Sanatçısı Gülseren Sönmez’in Esma’ül Hüsna temalı ebru eserleri
sergisinin açılışı Çekmeköy Belediyesi
Merkez Binası’nda gerçekleşti. Açılış
programına Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye
Başkan Yardımcıları Şahmettin Yüksel,
Eyüp Yıldırım ve Latif Coşar, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet
Aktaş, siyasi parti temsilcileri, sivil
toplum kuruluşları ve belediye meclis
üyeleri katıldı.
Katılımcıları selamlayan Çekmeköy

Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız
"Allah’ın 99 ismini ve o isimlerin güzelliklerini ortaya koyan
bu güzel çalışmanın sahibini tebrik
ediyorum. Geleneksel hat sanatı
ve ebru sanatının ilçemize güzellikler katacağını düşünüyorum.
İlçemizin kültür sanatla anılması
için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz," dedi.
Açılış programında katılımcılara seslenen Çekmeköy Belediye Başkan
Yardımcısı Şahmettin Yüksel, ise Belediye

Başkanımız Ahmet Poyraz’ın talimatıyla ilçemizde güzel olan her çalışmanın
destekçisi olmaya gayret ediyoruz. Gülseren hanımın bu güzel çalışmasına katkıda bulunmak bizim için son derece mutluluk verici. Gülseren hanıma bundan
sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum”
dedi.
Proje hakkında bilgilendirme yapan
Sanatçı Gülseren Sönmez "Üç yıllık uzun
bir çalışmanın ürünü olan her murakka,
Allah’ın adlarından birinin albüm halinde
anlatımıdır. Bu çalışmanın Çekmeköy Belediyesi tarafından takdir edilerek kitaplaştırılması ebru sanatına ilgi duyan ve gönül veren
kişileri cesaretlendireceğini düşünüyorum.
Bu eserlerin albüm şeklinde kitaplaştırılması
konusunda desteklerini esirgemeyen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’a teşekkürlerimi arz ederim," dedi.
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KIŞ DEPRESYONU
VE BESLENME
Beslenme Nedir?

Dyt. Ayşenur Fişek
Beslenme Uzmanı
dytaysenurfisek@gmail.com
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Beslenme en temel insan faaliyetlerinden biridir. Dünyada yaşayan 7 milyar
insan günlerinin önemli bir kısmını ya
yiyecek arayarak ya da yemek hazırlayarak geçirirler. İnsanların beslenmesi;
yaş, cinsiyet, coğrafi bölge, yılın mevsimi, din ve kültür gibi faktörlere bağlı
olarak değişiklikler gösterir. İnsan ‘omnivor’ bir yaratıktır, diyeti hem et hem
de sebze/meyveleri kapsar. Dikkatle incelendiğinde insanların hemen her şeyi
yedikleri söylenebilir.
Canlı kalabilmek (nefes almak, minimum vücut faaliyetlerini sürdürmek)
bazal metabolizmayı oluşturur. Günlük
rutin faaliyetleri sürdürmek daha fazla enerji gerektirir. Bu enerji harcaması
yetişkin bir insanda yaklaşık 1250 –
3000 kcal/gün seviyesindedir.

Kış Depresyonu ve
Korunma Yöntemleri

Havaların aniden soğuması ve uzun,
güneşli, renkli günlerin ardından bir
anda karanlık, kısa günler ve koyu renklerin
hakim olduğu bir mevsime geçiş yapınca psikolojik ve fizyolojik adaptasyon
sürecinde depresyona girme riskimiz ve
kronik yorgunluk riskimiz çok yüksek.
Uzmanlar daha önce depresyona girmiş
kişilerin sonbahar ve kış aylarında
depresyona girme riskinin daha fazla
olduğunu söylüyor.
Kalın kıyafetler, karanlık hava… Zaten
içimizi sıkacak onca şey varken bir de
kilo almamıza sebep olan kış koşullarının hareketsiz yaşama itmesi… Bu
zorluklarla baş etmenin kolay olduğunu
söyleyemem ama zor da değil. İstersek
düzenli ve programlı yaşayabiliriz. Kilo
almadan kışı atlatabilir, hatta kilo vere-
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biliriz. Yeter ki isteyelim. Karanlık

günlere inat, sürekli evde oturup
pasta, börek, çörek, kek, kurabiye
yapacağımıza, dışarı çıkıp egzersiz
yaparak, faydalı kurslara katılarak
günümüzü renklendirebiliriz. Çalışan
kişiler için ise, iş yerinde asansör
kullanmak yerine merdivenleri kullanarak ritmi artırabiliriz, iş çıkışı
spora gidebiliriz, can sıkıntısından
yemeklere yönelmek yerine sağlıklı
atıştırmalıklara yönelerek, bedenimize iyi bakabiliriz. Beslenmesine
dikkat eden birinin mutsuz olması
imkansız denecek kadar azdır.
İdeal vücut ağırlığında olan, her
hangi bir hastalığı olmayan kişiler
için genel sağlık önerileri;
Haftanın 3 günü balık tüketmeliyiz.
Her gün öğünlerimizin en az bir tanesinde sebze tüketmeliyiz.
Hafta da 2 ya da 3 gün kırmızı et
tüketimine dikkat etmeli, diğer günler beyaz et tüketmeliyiz. Etin biyoyararlılığı açısından eti C vitaminiyle
beraber tüketmek gerekir.
Günlük meyve tüketimimiz en az
4 ya da 5 porsiyon olabilir. Özellikle kışın C vitamini deposu ve lif
kaynağı olan portakal ve mandalina
tüketmek bizi hastalıklardan koruyarak, ihtiyacımız olan enerjiyi
sağlamaya yardımcı olacaktır.
Ekmek tüketimi çok önemli. Özellikle lif oranı yüksek olan (tam
buğday, çavdar, yulaf) ekmeklerin
tercih edilmesi çok daha önemli. Karbonhidrat ihtiyacımızın
karşılanmasını sağlayacak
olan ekmek tüketimi, diğer
öğünlerde fazla yemek
yememizin önüne geçecektir.
Her gün gündüz gün ışığını alabileceğimiz saatlerde dışarda en az
yarım saat vakit geçirmeliyiz.
Her gün en az yarım saat yürüyüş
yapmalıyız.
Biyoyararlılık; Etin içinde E ve C
vitaminleri yok, Pişirme esnasında

B vitamininde de kayıplar olmasına
sebep olabileceği için eti, C vitamini içeren besinlerle tüketmekte
fayda var.

Kış egzersizi;

Havalar soğuk diye egzersiz
yapmamak olmaz değil mi?
Depresyona karşı mücadelemizde bize tam destek olacak
olan şey egzersizdir. Egzersiz sonrasında salgıladığımız
mutluluk hormonu (endorfin)
sayesinde istesek de depresyona
yakalanmıyoruz.
Mutlaka yürüyüşler yapılmalı,
yapılamıyorsa mutlaka bir kapalı
spor salonuna gidilmeli, o da olmuyorsa evde yapılabilecek egzersiz türleri tercih edilmeli ki kışın
yağlanmaya meyilli olan vücudumuzu rahata alıştırıp kilo almayalım.
Ve unutulmaması gereken en önemli şey tabi ki tebessüm etmek en
ucuz ve karşılıksız mutluluk hormonu salgılatıcısıdır.

Kış aylarında
beslenmede dikkat
edilmesi gereken noktalar;
Peki depresyondan
besinler yoluyla nasıl
korunabiliriz?

Kış ayları enfeksiyona yakalanma,
hastalanma riski açısından diğer
mevsimlere göre daha riskli aylardır. Bu yüzden kış aylarında
hastalıklardan korunmak için
beslen-

memize daha fazla önem vermeliyiz.
D vitamini alımı çok çok önemli.
D vitamini bulunan besinler; Balık
yağı, balıklar, istiridye, tofu ve
soya sütü, süt ve süt ürünleri, yumurta, mantar, patates. D vitamini
ihtiyacımızın sadece % 20 si besinler yoluyla, geri kalan kısmı ise
Güneş ışınları yoluyla sağlanabiliyor. Kışın Güneş yeterli derecede
çıkmadığı için ek olarak dışardan D
vitamini takviyesi alınması gerekebiliyor. (D vitamini eksikliği durumunda, Doktor ya da Beslenme Uzmanı tavsiye etmedikçe supplement
kullanılmamalıdır. )
Dengeli ve yeterli beslenme yoluyla salgılanan seratonin hormonu
(mutluluk hormonu) da depresyona
karşı bizi koruyacaktır. Bol sebze tüketimi antioksidan içerikleri
açısından bizi hem hastalıklara
karşı koruyacak hem de seratonin
salgılamamızı sağlayacaktır. Yeterli et tüketimi D vitamini ve B
vitamini açısından çok önemli, süt
ve süt ürünleri tüketimi, yumurta tüketimi de protein ihtiyacımız
açısından çok önemli olmakla birlikte miktarlar abartılmamalı ve
özellikle kolestrol hastaları kırmızı
et ve yumurta tüketirken porsiyonlarına dikkat etmelidir.
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MECLİS ÜYELERİMİZ
CHP MECLİS ÜYESİ

Halkın hizmetinde emek sarf eden meclis üyelerimizden

GÜLALİ ALAGÖZ
84 - Çekmeköy2023
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Çekmeköy gibi yeşil, merkezi ve güvenli
bir ilçeyi korumak, geliştirmek ve halka
hizmet vermek meclisin ve meclisteki
herkesin görevi olduğuna inanıyorum.
Gülali Alagöz’ü tanıyabilir miyiz?

1959, Erzincan doğumluyum. 1983 yılından beri Çekmeköy’de ikamet etmekteyim. Beykoz Belediyesi’nden emekliyim. Çekmeköy Belediyesi Meclis üyeliğinde ikinci dönemimi
sürdürmekteyim. Evli ve üç çocuk babasıyım.

Çekmeköy’ün günümüzdeki halini kendi
pencerenizden bize tanımlayabilir misiniz?

Çekmeköy gelişimini sürdürmekte olan bir ilçedir, İstanbul’daki diğer ilçelere nazaran daha yeşil ve depremde en az hasarla
sıyrılmış bir bölgedir. Fakat ilçenin imar edilmesi konusunda
İstanbul genelinde yaşanan aksaklıklar bu bölgede de mevcuttur. Düzgün yapılanma konusunda çalışmaların artması gerektiğini düşünüyorum. Konuyla ilgili otopark ve sokaklar hakkında çalışmalarımızı hala sürdürmekteyiz. Günümüz halinden
daha iyiye ilerleyebilmek için Çekmeköy halkının yararına
olacak çalışmalar meclis gündeminde sık sık dile getirilmektedir. Her gün bir adım daha yükselebilmek için Çekmeköy’ün
gelişimini en iyi şekilde değerlendirmek gerekmektedir.

Meclisteki görevinizi ve bulunduğunuz pozisyonun
Çekmeköy’e katkısını öğrenebilir miyiz?

Meclis üyeliğinde ikinci dönemimdeyim. Çekmeköy’de
yaşayan ve ilçeyi çok iyi bilen biri olarak halkımıza daha iyi
hizmetin gayreti içerisindeyim. Çekmeköy’ün yararına olan
her çalışmanın canı gönülden yardımcısı ve takipçisiyim.
Çekmeköy gibi yeşil, merkezi ve güvenli bir ilçeyi korumak,
geliştirmek ve halka hizmet vermek meclisin ve meclisteki
herkesin görevi olduğuna inanıyorum. Görevimi de bu bilinçle
yerine getiriyorum.

Gülali Alagöz’ün hayattaki idealleri nedir?

İnsanca, kardeşçe, hiçbir ayrım yapılmaksızın barış ve huzur
içerisinde yaşamaktır.

Siyasete başlama süreciniz nasıl gelişti?

Ailemin siyasetle ilgili olması sebebiyle siyasi sürecimin
başlangıcını kestirmek çok zor, kendimi bildim bileli siyasetin
içerisindeyim diyebilirim. Kesin bir tarih söylemek gerekirse
1970’li yıllarda siyaset hayatımın başladığını söyleyebilirim.
En başından beri aynı çizgiyi takip etmekteyim ve Cumhuriyet Halk Partisi’nde görev yapmaktayım. Çeşitli sendika ve
sivil toplum kuruluşlarında İşyeri Baş Temsilciliği gibi birçok
görevler aldım. Tüm bu yıllar içerisinde her zaman halkla birebir iletişim halindeydim. Halkın nabzını tutarak, sorunlara
çözüm bularak var gücümle insanların faydasına hizmet vermeye çalıştım.

Şimdiki fikirlerinizle siyasete başlayacak olsaydınız
nasıl bir yol izlerdiniz?

Cumhuriyet Halk Partisi’nde olmaktan memnunum. Nerede olursa olsun insana ve emeğe saygının olduğu, fayda için
çalışan bir oluşumda yer almak siyasetteki en büyük gayemdir.
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dir. Her başarının kaynağı aile huzurudur. Para her şekilde bulunur, önemli
olan nasıl bir hayat beklediğin ve hayattaki amacındır. Para amaç değil sadece
bir araçtır. Zaman su gibidir, akıp gider
ve durdurulmaz. Her anın kıymetini bilerek, tekrarının olmayacağının
idrakinde olarak yaşamak gerekir. Prensip kalite ve saygıdır. Bütün insanlar ayrı
bir dünyadır ve şahsına münhasırdır.
İster bilinçli ister bilinçsiz her insan,
duruşu ve yaşayışıyla kendi prensiplerini
belirler. Önemli olan o prensipleri doğru
şekilde belirlemektir.

için her mahalleden insanların kolaylıkla
ulaşabileceği yerler seçilebilir. İkinci bir
konu bu kadar güzel ilçeye yakışmayan
görüntü kalmaması için yarım kalmış
inşaat bırakılmamalıdır. İnşaat çalışmaları son hız tamamlanarak binaların dış
cephe görünümü güzelleştirilmelidir.
Çekmeköy’ün her köşesini dolaşarak ne
kadar estetik yoksunu görüntüye sebebiyet veren bina, sokak, lamba, elektrik
teli vs. varsa tespit edilip iyileştirme
çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Bu
konularla ilgili fikirlerimi zaman zaman
mecliste dile getirmekteyim.

Uyku ve yemek gibi temel
ihtiyaçlarınızın olmadığı ve tam
anlamıyla yalnız kaldığınız bir
hafta düşünün. Bu haftayı nasıl
değerlendirirdiniz?

Türkiye coğrafi konum, doğal
kaynak ve iklim koşulları sebebiyle
dünya ülkeleri arasında hatırı
sayılan ve gelişmekte olan bir
devlet. Ülkemizin önemini artırmak
ve var olan potansiyeli % 100
kullanabilmek adına sizce ne
gibi girişimlerde bulunmalıyız?

Mümkün oldukça kitap okuyarak, spor
yaparak kısacası dış dünyadan uzaklaşarak vakit geçirmeyi tercih ederdim.
Ailemle birlikte dolu dolu bir hafta
yaşardım. Tabii bunlar uzak bir hayal
gibi geliyor. Çünkü şöyle bir konu var;
siyaset kana karıştıktan sonra bırakılmaz, bırakılmak da istenmez. “Siyaset
dosta tavsiye edilmez, düşmana bırakılmaz” bir olgudur. Bu sebeple bir haftada
olsa siyasi ortamdan uzaklaşabileceğimi
düşünemiyorum.

Gün geçtikçe İstanbul’un
görkemine yakışır Çekmeköy’e
bir adım daha yaklaşıyoruz. Bu
adımları sıklaştıracak ne gibi
çalışmalar yapılabilir?

Siyasete bakış açım; insanın refahını
yükseltme ve insanları bilinçlendirmektir. Bunun için de insanlara yakın olmak; her kesimden ve herkesi dinlemek
gerekir. O insanların problem ve sorunlarını bilmek çalışmalara sorunları tespit
ederek yön vermek gerekir. Siyasetin
içerisinde olduğum ilk günden bu güne
kadar hep aynı prensiplerle yolumu çizdim bu sebeple de sıfırdan başlasam yine
aynı yolu takip ederdim.

Aile, para, zaman ve prensip
kavramları sizin için ne ifade
ediyor?

Aile insan hayatındaki en büyük değer86 - Çekmeköy2023

Konuyla ilgili hali hazırda devam eden
projeler bulunmaktadır. Çekmeköy’ün
merkezini belirleyecek ve muhteşem
manzaralara tanıklık edeceğimiz bir
Seyir Tepesi projesi mevcut. Konuyla
ilgili çalışmalar devam etmektedir. Proje gerçekleştiği zaman Çekmeköy daha
da dikkat çekici bir ilçe olacaktır. Çekmeköy’ün ulaşımda yaşadığı problemler bulunuyor, bu problemlerin gerekli
çalışmalar ile tamamen ortadan kaldırılması gerekmektedir. Merkezi konuma
sahip ilçeye geliş ve gidişlerde alternatif yolların aktif hale getirilmesinin
gerekliliğine inanıyorum. Bütün bunların dışında Çekmeköy’ün gelişimi için
yapılması gereken çalışmalar için şahsi
fikrim; Doğa Parkı gibi parkların çoğaltılması için çalışmalar başlatılmalıdır. İçerisinde geniş oturma alanlarının, parkların, kafeteryaların bulunduğu yeşil
yaşam alanları oluşturmak ve bu alanlar

Ülkemiz coğrafi olarak bir insanın isteyebileceği her şeye sahiptir. Bütün mevsimlerin yaşandığı bir ülke olmamız sebebiyle dört bir yanımızda ayrı güzellikler
bulunmaktadır. Tarihi güzelliklerimiz
de cabası. Doğal olarak dünya ülkeleri arasında konumumuzdan kaynaklı
avantajlarımız sebebiyle dikkat çekmekteyiz. Bu sebeple zaman zaman politik
olarak sürtüşmeler yaşamaktayız, keşke
dünya olarak barış içerisinde yaşamayı
başarabilsek. Yine de herkes kendinden
mesuldür; birey olarak bilinçli olmalıyız,
Türkiye olarak bilinçli olmalıyız. Geleceğimiz için var gücümüzle çalışmalıyız.
Özellikle gençlerimiz ülkesine faydalı
olabilmek için kendilerine doğru bir
yol çizmeli ve adım adım yolunda ilerlemelidir. Bir bütün olarak birbirimize
köstek değil destek olmalıyız ve kendimizle birlikte ülkemizi daha güzel
yarınlara taşımalıyız.

KÖŞE YAZISI

BİR BİLİNEBİLSEYDİ...

Sema POLAT
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Çekmeköy TOKİ Çok Programlı Anadolu Lisesi

Kimseden bir işaret gelmeyecek
Bir melek kimsenin alnını
sıvazlamazsa
Söylemez size kimse dünyadaki
ömrü boyunca
Hiçbir insana yan bakışı olmayan
kimdi
Kimdi yan gözle bakmadı kır
çiçeklerine bile
Öğretmek için cephe nedir
Kıyam etti
Torunu kucağında
Dönünce bütün gövdesiyle döndü
Bir bu anlaşılsaydı son yüzyılda
Bir bilinebilseydi
Nedir veche...

Diyor Şair İsmet Özel
Efendimizi anlatma
gayretiyle süslediği
dizelerinde...

Yan bakmadı kır çiçeklerine bile...
Bir bu anlaşılsaydı son yüzyılda;
merhamet nedir, muhabbet nedir,
bir bu anlaşılabilseydi güzelleşirdi yeryüzü... Gülün kokusu yerleşirdi sinelere ölüm kokusu değil;
bebeklerin yüzündeki tebessüm
vururdu sahillere ölü melekler
değil... Bülbülün sesi yakmalıydı halbuki aşk adına gönülleri,
sükutun çığlıklarıyla acılar yakmamalıydı sineleri... Yeniden can
bulurdu insan kalbi; her şey O rahmetten istifade etmeyi bilebilseydi,
hak etseydi...
Kapadı kulakları inatla, istemedi;
bir yerde fırtına, şimşek, kıyamet
koparken başka sahillerde gafil
uykusunu tercih etti... Ayağına
değeni ateş saydı da üstündeki

vebalin onu nasıl yaktığını göremedi... Görmeliydi oysa ki gülün
kokusuna varmanın o dikene
değmekten geçtiğini... Duymalıydı, yetmez; dinlemeliydi, yetmez;
o çığlıkları hissetmeliydi, yetmez; adeta yaşamalıydı kendisi...
Bir kıyamet nasıl kopuyormuş
hissetseydi ancak o zaman işitirdi gönülleri O'na ait olan O sesi...
Halbuki Mekke’deki feryadı Medine’den duymaz mıydı Güllerin
Efendisi...
Ayette bahsedilen o kokmayan güller biz miydik yoksa,
görmeyen duymayan anlamayan
biz miydik... Görmeliydik sahile
vuran ölü melekleri, işitmeliydik
ya da görmekten, işitmekten öte
o dertle dertlenerek uymalıydık
O’nun ahvaline...Ahvalinden bir
zerre..
“Eğer siz benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok
ağlardınız” diyerek hıçkıra hıçkıra
ağlayan o güzel ahlakın zirvesinden bir katre misali nasiplenebilseydik...
Nasiplenebilseydik
dönünce bütün çehresiyle dönen o
nezaket sahibinden... Belki de az
kızardık, az küserdik, olduğundan
fazla sevmeyi değil olduğu gibi
sevmeyi bilirdik, olduğu gibi kabullenmeyi... Başka bakardık, bir
başka severdik dünyayı... Rahmandan inen sevgiyi Habibinin öğrettiği gibi öğretirdik... Muhammedi
bir bakışın aydınlığı ışık tutardı
gönüllere...
İşte o vakit anlardık nedir veche...
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Said ERCAN
Uluslararası Sosyal Medya
Derneği USMED Başkanı
www.saidercan.com

Sosyal Medya son dönemde hiç olmadığı kadar popüler hala
geldi. Arap baharı ve bazı toplumsal olaylardan sonra özellikle seçimlerle birlikte siyasetin en büyük reklam ve iletişim
mecrası sosyal medya oldu. Sosyal medya üzerinden atışmalar, kampanyalar, sosyal medya reklamları derken, hayatımızın
gündemine oturdu. Sosyal medya günlük hayatımızda en büyük
iletişimi oluşturuyor, günlük masaüstü ve mobil kullanımda
hayatımızın büyük bir bölümü sosyal medyada geçiyor.

Türkiye Dünyada İlk 10 Ülke Arasında
Sosyal Medya kullanımında Türkiye ilk 10 aktif ülke arasında bulunuyor. Müslüman ülkeler arasında 2. Sırada Ortadoğu’da 1. Sırada Avrupa’da ise 3. Sırada yer alıyor.

En Çok Kullanılan Sosyal Ağlar
Türkler’ in en çok kullandığı sosyal ağlar yaklaşık 40 Milyon kullanıcı ile Facebook, 35 Milyon kullanıcı ile Whatsapp,
33 Milyon kullanıcı ile facebook Messenger, 20 Milyon kullanıcı ile twitter geliyor.
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Selfie Çılgınlığı
Daha önce ergenlerin ayna karşısında kendilerini çekmeleri ve bu öpücüklü resimlerini sosyal medyada paylaşmaları ile bilinen selfie, Oscar ödül töreninde ünlülerin çektiği ve paylaşım rekoru kıran bir fotoğraftan sonra herkese
yayıldı ve bir çılgınlığa dönüştü. Edward Snowden gibi bazı uzmanlar selfie’nin yayılmasının NSA’in yüz tanıma
sistemi ile ilgili olduğu iddia etti.

Fenomenler
Sosyal medya fenomenleri oluşmaya başladı eskiden internet fenomenleri konuşulur ama para kazanmazlardı sosyal
medya fenomenleri markaların sosyal medya tanıtımını üstlenerek ciddi gelirler elde etmeye başladı, birçok gazeteden
bile daha popüler fenomenler olmaya başladı. Her platformun kendine göre popüler ünlü fenomenleri oluştu. Bu
fenomenler köşe yazarlığı yapmaya, kitap çıkarmaya ve filmlerde oynamaya başladılar. Fenomenlik çılgınlığı büyük
hızıyla yayılmaya devam ediyor.

İlk 5’te 2 Türk Lider
Türkiye’de liderler ve siyasetçiler en çok takip edilen hesaplar haline geldi.
9 şubat 2014 sigara bırakma gününde ilk resmi tweet’ini atan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
dünyada en çok takipçisi olan 4.lider oldu.
ABD Başkanı Barack Obama 67 Milyon takipçi
Hindistan Başbakanı NerandraModi 16 Milyon
Papa Franciscus 8 Milyon
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 7.5 milyon
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 7 Milyon

En Çok Takipçisi Olan 10 Türk
Cem Yılmaz		
Recep Tayyip Erdoğan
Abdullah Gül 		
Ata Demirer		
Okan Bayülgen
Demet Akalın		
Sıla Gençoğlu		
Hülya Avşar		
Cüneyt Özdemir
Yılmaz Erdoğan

10.2 Milyon
7.5 Milyon
7.1 Milyon
5.8 Milyon
5.3 Milyon
5.1 Milyon
4.3 Milyon
4.2 Milyon
4.1 Milyon
4 Milyon
Çekmeköy2023
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Sosyal Medyayı Sarsan Olaylar
Sosyal medya gündemini alt üst eden olaylar ise şöyle sıralanıyor, ilk olarak Van Depremi sosyal medyada ciddi
anlamda gündem oldu ve etkisi aylarca sürdü. Soma faciası yine sosyal medyanın gündemindeydi. Özgecan Arslan
cinayeti hala gündemden düşmedi. Gezi olayları etkisi büyük oldu ve Rabia olayları rabia logosu Türkiye’den dünyaya yayıldı ve özellikle Müslüman halklar arasında fenomen oldu.

Sosyal Medyanın Kullanım Alanları
Türkiye’de sosyal medya daha çok dijital pazarlama alanında kullanılmaya başlandı, işkur meslekler sözlüğüne de
giren “sosyal medya uzmanlığı” mesleği doğdu. Bu meslek sahipleri profesyonel danışmanlık ve hizmetler vermeye
başladı sosyal medya ajansları kuruldu. Bunun yanında gazetecilerin aktif kullanması sosyal medyanın vatandaş
gazeteciliğine bakan tarafını da güçlendirdi.

Mobil Kullanım
70 Milyon mobil telefon mevcut, bunların 40 milyonu akıllı telefon. Mobil kullanıcıların %25’i internet bankacılığını
mobilden kullanıyor. % 25 kullanıcılar ise sosyal medya için kullanıyor, oyun için ve navigasyon için kullananların
sayısı da bir hayli fazla.

2016 Video yılı
2016 tam anlamıyla video yılı olacak. İnstagram’a gelen 15 saniyelik video özelliği, vine sosyal ağında 7 saniyelik video
özelliği ve son olarak periscope canlı yayını videolara olan ilgiliyi en yükseğe taşıdı. Videoları otomatik oynatan
facebook 2016 video yılına selam durdu.

Sosyal Medya Eğitimleri
Sosyal medya eğitimleri yaygınlaştı, ingiltere’nin ordu içinde sosyal medya timi kurması, İsrail savunma kuvvetlerinin aktif
sosyal medya kullanımı diğer ülkeleri de bu alana çekti. Türk Ordusu ilk kez resmi adresleri ile sosyal medyaya geldi
ve kurmay eğitimlerine Sosyal Medya’yı da ekledi.

Hayırlı Cumalar
Sosyal medyada en çok kullanılan kelime grubu “hayırlı cumalar” oldu her Cuma trendtopic olan cümle, tüm zamanların
en çok paylaşılan cümle grubu olma özelliğini sürdürdü. Firmalar Cuma gününe özel “hayırlı cumalar” içerik planlaması yapmaya başladı. Bazı büyük firmaların #cumacandır gibi uygulamalar yapması dikkat çekti.
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Önder ÇORLU
Yazar

İyi insan olmak zordur…
Düşeni kaldırmak…
Yardım etmek, el vermek…
Sevgi sözcükleriyle beslemek…
Komşusu aç iken, kendisi tok yatmamak…
Bana ne dememek...
Görmek…
Her koyun kendi bacağından asılsın dememek
Kendi yaptı buldu
Yapmasaydı
İyi oldu cezasını çeksin…
Sürünsün…
Ne hali varsa görsün…
Bana ne, yaptıysa beter olsun
Demek, iyi ve Allah korkusu olan insan
için zordur hatta imkansızdır…
Dünya’ya her gelenin günahsız ve iyi
doğduğu, fakat her ölen insanın iyi
ölmeyeceği, ölemeyeceği gibi…
Annem okula gönderdiğinde elimden tutar ve gözlerimin içine bakarak, "oğlum
sakın kimseyle kavga etme, kimseye
kötü söz söyleme, kimsenin kalbini kırma, kendine yapılmasını istemediğin bir
şeyi başkasına yapma" derdi.
Ne zaman o yaptı ben de yaparım diye
düşündüğüm anda annemin bu sözleri
aklıma gelir vaz geçerim. Asla kötülük
yapana kötülük yapmadım. İntikam almadım,“vardır bir sebebi” dedim sustum. Aktif çalıştığım yıllarda öylesine
yanlışlara ve haksızlıklara şahit oldum
ki, anlatmaya kalksam sayfalar yetmez.
“Haksızlık ve zulüm karşısında sessiz

kalan dilsiz şeytandan farksızdır” sözünü
düstur edinmiş bir birey olarak basın camiasındaki zulüm ve haksızlıklara her
zaman avazı çıktığı, gücü yettiği kadarıyla bağıran ve etten duvar olmaya
çalışan biriyim. Ve bu yüzden kendimi
birçok defa kapının önünde buldum.
Yani kovuldum. Böylesi sıkıntılı durumlarda her aciz kulun düştüğü ümitsizliğe
kapıldığım, daraldığım, sıkıldığım ve
kendimi çaresiz hissettiğim günler çok
oldu. Sen neyin kafasındasın onlar kim
ki; “senin yanında Allah var” sesleri
beynimi kemirmeye başladığı bu zor
zamanlarda bir kapıyı kapatan Allah,
başka bir kapıyı ardına kadar açıverdi
benim için. Hamd ve Şükür yalnızca
alemlerin tek rabbi olan Allah’adır. Sen
yeter ki doğru ol, sen yeter ki çalışkan
ol, sen yeter ki işini iyi yap, sonrasını
yüce yaratıcıya bırak. Bu satırları
okuyan değerli okuyucular asla ümitsizliğe kapılmayın. Ben bittim naraları
atmak yerine “Allah” deyin. Zira bazen şer gördüklerinizde hayır, hayır
gördüklerinizde de sizin için şer olabilir.Yeter ki satmayın, satın almaya ve
alınmaya izin vermeyin. Doğduğumuz
anda ak ve pak bir şekilde başlayan
“sınav” adlı filmin sonunu, gelin hep
birlikte mutlu sonla bitirelim. Her şeyin
mutlak ve tek hakiminin Yüce Allah
olduğunu unutmayalım diyor ve yeni
yılınızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Çekmeköy2023

- 91

KÖŞE YAZISI

METALİK KADINLAR
KADİFE ERKEKLER

Kadın Güçlenirken Güçsüzleşiyor
mu?

Selahattin YAYLAMAZ
Eğitim Uzmanı / Yazar
www.okumaokulu.com
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Bir kadını “fettan, cadı ve güçlü kadın”
yapan şey, yaşadıklarıdır. Yapmasın mı?
Tutulmamış sözler, yaşanmış mutsuzluklar, çaresiz hastalıklar, ayrılıklar güçlü
yapar kadını. Kurulan hayaller iskambil
kağıtlarından kuleler gibi yıkıldığında ezilmemek için enkaz altında güçlü
kadın olur onlar. Hor görülmeler,
aşağılanmalar, eksik etek tabirleri,
hizmetçiymiş gibi yaklaşımlar, erkek
doğurmadığında küçümsenen, doğursa
da küçümsenen, ne yapsa yaranamayan
kadınlar… Çocukluğunda tacizler, genç

kızlığında saldırılar, kimi zaman Özgecan gibi öldürülen, evliliğinde insan yerine
konulmayan kadınlar… Alın işte size
Metalik Kadın!
Bu kadar baskı, yıldırma, aşağılama sonucunda ne olmasını bekliyordunuz?
Acısını içine gömen, sesini çıkarmayan,
ağzı var dili yok, suskun kadın yok artık
beyler. Kadınlar yeryüzünde binlerce
yıldır ötelendi, dövüldü, sövüldü ve sonra işte Metalik Kadın ayaklanması ile
karşı karşıyasınız.
Aslında “Huysuz kadın yoktur, huysuzlaştırılan kadın vardır” gerçeği ile
karşı karşıyayız.
Tüm bunlarla beraber kadın güçlendi,
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Metalik Kadın oldu. Evde, iş yerinde,
yaşamın her kademesinde söz sahibi oldu. Ezilmemek için okudu. Kariyer üstüne kariyer yaptı. Erkeklerin
yaptığı çoğu işi yapar oldular. Erkek
egemen toplumu evirmeye, çevirmeye,
dönüştürmeye çalıştı. Hanım Kadın gitti,
Metalik Kadın geldi. Ne var ki bu sonuç
kadınları mutlu etmedi. Metalik Kadın
bu savaşta kendi ayağına sıktı. Sıktığı
kurşun döndü geldi kendisini vurdu.
Hanım Kadın artık yok. Erkekler içten
içe Metalik Kadından kaçınıyor, Hanım
Kadını arıyor. Erkek doğası Hanım
Kadına meyilliydi, onun şefkatini arıyordu, sevgisine derin ihtiyacı vardı. Güler
yüzüyle gülmek, saçlarının arasında kaybolmak istiyordu. Aşkına muhtaçtı, ona
şiirler yazmak, şarkılar yapmak istiyordu.
Yaratılışındaki yazılım gereği Hanım
Kadına meyilli olan erkek, Metalik
Kadının kolları arasında mutluluk yerine
derin acılar yaşamaya başladı. Sosyal
sorunlar böyle çoğaldı. Bunun üzerine
erkekler, kadınlardan ümidini kesti ve
ne yazık ki yerkürede başka bir dönüşüm
başladı. Kabuğuna çekilen, sessiz,
mıymıntı bir erkek tipi türedi; Kadife
Erkekler!
Sonra kadınlar kendi doğası gereği bu

erkekleri beğenmedikleri için onları
dönüştürmek istediler. Çünkü kadın
mıymıntı değil maço, üzülen değil sorun çözen, aşırı kibar değil taş fırın, lak
lak konuşan değil cool erkeği seviyordu. Kadife erkeği dönüştürmek isterken
kırdı, döktü, parçaladı ve sonunda işler
iyice sarpa sarmaya başladı.

Kadının Gerçek ve Sarsılmaz Gücü
Kadınlıkta ve Dişiliktedir

Kadınlar erkekleşti, bunun modern
tanımlaması Metalik Kadındır. Bir erkek
Hanım Kadını sever. Hanım Kadından
kastımız, Metalik Kadının tersi şeklinde algılansın diye metafor olarak kullanılmıştır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde
Hanım Kadın (Hanım Kız); “Kadınlığın
bütün iyi niteliklerini taşıyan.” şeklinde
tarif edilmiştir.
Sonuç olarak; kadın, Hanım Kadın
olduğunda, erkek de Erkek Adam
olduğunda diğer cinsleri tarafından
çekici gelecektir. Zaten ilişkide heyecanı canlı tutacak olan da heyecan ve
tutkudur. Elbette evlilikte ya da kadınerkek ilişkisinde heyecanı canlı tutacak
tek unsur bu ya da bunlar değildir.

kadınlardan kesinlikle hoşlanmıyorlar.
Çelişkili gibi görünse de erkekler ezik,
fedakâr kadınlardan hoşlanmıyorlar.
Otoriter kadın da erkekler dünyasında
prim yapmıyor.
Aşırı sinirlenip bağıran, çağıran kadınlar
da ilgi görmüyor.
Erkekleri dedektif gibi takip eden kadınlar da erkekleri çıldırtıyor.
Aşırı kıskanç kadınlar da erkeklerin tüylerini diken diken ediyor.
Paralarının hesabının sorulması yine
erkeklerin dayanamadıkları bir konudur.

Yapılan bir araştırmaya göre;
Erkekler her şeyden önce erkekleşmiş
Çekmeköy2023
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HABERLER

ALKIŞI HAKETTİK

Çekmeköy Belediyesi’nin
“Biz O’nu Çok Sevdik” Projesi,
7. Alkışı Hakedenler Ödüllerinde
En İyi Sosyal Proje ödülünü aldı.
Çekmeköy Belediyesi tarafından düzenlenen “Adalet ve Merhamet”
konulu Uluslararası Kısa Film Yarışması Ankara’da ödüle layık
görüldü.
Uluslararası Radyocular Derneği tarafından düzenlenen 7. Alkışı
Hakedenler Ödülleri’nde En İyi Sosyal Proje Ödülü
Çekmeköy Belediyesi’nin Biz O’nu Çok Sevdik projesinin oldu.
Ödülü, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz adına Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcıları Şahmettin Yüksel ve Ahmet
Epli aldı.
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START VERİLDİ
Çekmeköy'de geleneksel olarak düzenlenen 'Koş ya da Pedalla' yarışı, renkli
görüntülere sahne oldu. Sağlıklı yaşam için bir araya gelen yüzlerce sporcu,
soğuk havaya aldırış etmeden önce eğlendi sonra gece karanlığında pedal çevirdi

Ç

ekmeköy Belediyesi'nin
geleneksel olarak düzenlediği "Koş ya da Pedalla"
yarışı, yüzlerce sporcunun
katılımıyla
gerçekleşti.
Taşdelen Mesire alanında düzenlenen
yarışma 8- 20- 45 kilometre koşu ve 20 45 kilometre bisiklet olmak üzere 5 ayrı
kategoride yapıldı.

Çekmeköy, Taşdelen Ormanları'nda
gerçekleşen müsabaka, soğuk havaya
rağmen sporcular tarafından yoğun ilgi
gördü. Yarışmaya katılan sporcular zorlu etap öncesi müzik eşliğinde eğlendi.
19.00'da başlayan kayıt işleminin ardından 21.45'te bisiklet yarışı, 22.00'da
koşu maratonu başladı. Yarışlar sabah
08.00'a kadar devam etti.
Düzenlenen yarışlara
vatandaşların yoğun
ilgi gösterdiğini belirten
Çekmeköy Belediyesi Başkan Yardımcısı
Ahmet Epli, "Çekmeköy Belediyesi olarak
geleneksel hale getirdiğimiz koş ya da
pedalla
yarışması
bugün burada start
alacak. Yüzde 75’i
yeşil olan Çekme-

köy'de ormanlarımızı en güzel şekilde
değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu soğuk
havada yarışmacılar bizlere enerjileri
ile güzellikler sunacaklar. Belediye
Başkanımız Ahmet Poyraz da bu etkinliklerde elinden gelen gayreti göstermekte
ve desteğini sürdürmektedir. Bu etkinlikte katkısı olan tüm sponsorlarımıza
ve belediye başkanımıza ayrıca teşekkür
ediyoruz" dedi.
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SOKAĞIN SESİ

“Dünyanın herhangi bir
yerinde, istediğiniz bir
kişiyle 24 saat boyunca
görüşme imkanınız olsa
kiminle görüşürdünüz?
O kişiye neler söylemek
isterdiniz?”

H

L

erkesin “ah bir görsem de konuşsam!” dediği, ona düşüncelerini aktarmak veya sadece onunla birlikte hoşça vakit geçirmek istediği birileri hep vardır… Bu düşüncenin gerçekleştiğini varsayarsak görüşeceğiniz kişi kim olurdu? Çekmeköy2023
sokağa sordu;“Dünyanın herhangi bir yerinde, istediğiniz bir kişiyle 24 saat boyunca
görüşme imkanınız olsa kiminle görüşürdünüz? O kişiye neler söylemek isterdiniz?”

K
Abdulsamet
KESEPARA

onuşmak isteğim kişi Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un olurdu. Kendisinin
enteresan bir karakter yapısı olduğunu düşünüyorum ve bu sebeple
düşüncelerinin davranışlara yansıdığını varsayarsak;neden kimsenin,
kendisine ulaşamadığını ve niçin kimseyle oturup konuşmadığını öğrenmek isterdim. Bir ülke lideri olarak vatanını, belli sınırlar içerisine hapsetmesi ve dış ülkelerden hiçbir şey kabul etmemesinin nedeni benim için merak konusudur. Ne olursa olsun bir lidere diktatörlüğün yakışmadığını ve ölümle sonuçlanabilen
cezaları uygulamasını hoş karşılamıyorum. Tarih bu tür insanları şimdiye kadar hep
yargılamıştır bundan sonra da yargılayacaktır.

21 Yaşında

Ü
Muammer AHLATCI
41 Yaşında
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lkemizde hemen her kesimden hayranlarının olduğu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile konuşmak isterdim. Cumhurbaşkanımızın günlük yaşantısını, başka ülkelerle diyaloglarını ve Türkiye konusunda çok bilgili olduğuna inanıyorum. Eğer sohbet etme
imkanım olsaydı bu konular hakkında kendisiyle saatlerce görüşebilirdim. Türkiye’nin dış politikada nasıl bir yol izleyeceğini, gelişmekte olan bir ülke
olarak daha da gelişmemizi ne yönde yürüteceğimizi, teknoloji, sağlık, eğitim gibi
birçok konuda nasıl çalışmalar ve yenilikler yapılacağını birebir Cumhurbaşkanımızdan
öğrenmeyi çok isterdim.

Z
Esra ÖZKUM
25 Yaşında

SOKAĞIN SESİ

eki, ileri görüşlü ve sevecen bir insan olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek isterdim. Türkiye’de ilklere imza atarak
ülkenin anlık değil uzun vadeli geleceğini düşünerek hazırlanan politikalarını destekliyoruz. Fakat zor olduğunu bilmekle birlikte ülkemizde hala
tam anlamıyla aşılamamış problemler mevcut. Örneğin; bitmek bilmeyen
terör vahşeti bunların başında gelir. Ülkemizdeki terör katliamlarının tamamen sona
ermesini istiyoruz.Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sorunlara karşı imkansız gözüyle
bakmadığını ve elinden gelenin fazlasını yaparak Türkiye’nin nefes alması için var
gücüyle mücadele edeceğini biliyoruz. Bir konu daha var, iş hayatında kadınlarımıza
yönelik birçok iyileştirme çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar için kendisine teşekkürlerimi iletiyorum ve kadınlarımıza yardımcı olacak çalışmaların devamlılığını diliyorum.
“Dünya lideri” niteliklerini taşıyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bizzat görüşmek benim için muhakkak ki unutulmaz bir anı olurdu.

R
Osman ERDEM
68 Yaşında

Emre SUBAŞI
17 Yaşında

usya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek isterdim. Ülkenin lideri
konumundaki herhangi bir kişi nasıl olur da sağduyudan bu kadar uzak,
insani duyguları eksik biri olabilir? Savaş hiçbir ülke için yararlı olmayacağı gibi insani değerlerin hiçe sayıldığı ve ekonomik olarak bir ülkeyi
çok fazla geriye götürdüğü bir olgudur. Bir insan hele hele bir devlet
adamı nasıl olur da barışçıl bir tutum izlemek yerine savaştan yana tavır alır ve bundan
fayda bekler? Bu durum gerçekten akıl almaz bir olay. Tüm bu sebeplerden kendisinin
ne düşündüğünü, ne yapmak istediğini, tutumlarının arkasında yatan gerçek düşünceyi
öğrenmek için Vladimir Putin ile görüşmek ve aklımdaki tüm soruları sormak isterdim.

Ç

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ile görüşmek isterdim.
Motosikletle paket taşımacılığı yapan bir vatandaş olarak otomobil
kullanıcıların motosiklete önem vermediğini ve trafikteyken ciddi tehlike altında olduğumuzu gözlemledim. Konuyla ilgili pilot çalışmanın
Çekmeköy’de yapılacağı “motosikletleri fark edin” adlı bir proje gerçekleştirilmesini istiyorum. Motosiklet kullanıcılarının rahat bir nefes alması,
trafikte tehlike yaşamaması ve trafik içerisindeki adaletin sağlanması için böyle bir
projenin hayata geçirilmesi gerektiği düşüncesindeyim.

B

irçok insan gibi hayranı olduğum Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek kendisiyle tanışmak ve konuşmak isterdim. Dünya üzerinde hiçbir zaman mutlak barış sağlanamamıştır. Kendisinin bu
konudaki engin fikirlerini hep merak etmişimdir. Türkiye dünya ülkeleri arasında nasıl bir konumda? Veya dünyada mutlak barış için neler
yapılması gerekir? Bu soruların yanıtlarını Cumhurbaşkanımızdan dinlemek beni çok
onurlandırırdı.

Zeynel ASLAN
37 Yaşında
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İlayda CANDAR

M

imar olmak isteyen bir kişi olarak kendime örnek aldığım Vedat
Dalokay ile görüşmek isterdim. Onunla görüşerek hayatımla ilgili bana mimarlık konusunda yardım edebileceğini ve bana bir yol
çizerek katkıda bulunmasını isterdim. Onun iş hayatındaki tecrübelerinden faydalanmak, önüme gelen fırsatları nasıl değerlendirmem
gerektiği konusunda fikir almak isterdim.

19 Yaşında

F
Gülsüm YILDIRIM

utbolcu Cristiano Ronaldo ile görüşmek isterdim. Onu bu günlere taşıyan
başarısının sırrını ve bu kadar ünlü olmasına rağmen değişmemeyi nasıl
başardığını sormak isterdim. Teknik, hız, güç, azim, cesaret, disiplin,
çalışkanlık gibi özelliklerinin yanı sıra en önemlisi de kendisini futbola adamış biri. Bununla birlikte birçok insandan farklı olarak elde ettiği
başarı onu daha çok yardımseverliğe teşvik ediyor. Bu davranışıyla da benim gibi pek
çok insanın takdirini kazanıyor.

19 Yaşında

Pınar ZORLU

Ç

ekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ile görüşmek isterdim. Kendisi hem hemşerim hem de çalışmalarını beğendiğim bir
başkandır. Sektörümüzle ilgili olarak eczane ile alakalı yaşanan problemler ve sağlık ocaklarının konumuyla ilgili görüşmek, fikir alışverişinde bulunmak istiyorum. Bu vesile ile Başkanımız Ahmet Poyraz
ile tanışmış da olurdum.

45 Yaşında

B

olywood filmlerinin önemli oyuncusu, yapımcı ve yönetmeni Aamir
Khan ile görüşmek isterdim. Filmlerini çok beğeniyorum ve severek izliyorum. Filmleri insan içerikli, gerçek hayattan kesitler ve mesajlar içeriyor. Ayrıca kendisisağduyulu ve ahlaki değerlere önem veren bir kişiliğe
sahiptir. Böyle bir insanla, insan olmanın kaygısını taşıyan bir aktörle
tanışıp konuşmak keyifli bir vakit geçirmek olurdu benim için.

Sevda ÇOBAN
20 Yaşında

Röportaj

ÖMER İSLAM
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HİZMETTE
BİR YILIMIZ
BÖYLE GEÇTİ

Yeryüzünün en büyük ve en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul’un 39 ilçesinden
biridir. 230.000 Nüfusu ile Çekmeköy. Oksijen deposu ormanı, nefis menba suları ve
son dönemde öne çıkan modern yerleşim alanlarıyla farkıyla fark edilen bir ilçe olma
özelliği ile göz kamaştırıyor. Huzur veren atmosferi, hizmette sınır tanımayan Belediyesi,
doğal zenginliği ve bitki örtüsüyle Çekmeköy, bir yaşam merkezi olarak öne çıkıyor.

Çekmeköy belediyesi
araç filosuna 21 araç ekledi
Çekmeköy Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet
vermek amacıyla araç filosunu genişletti. Belediye
bünyesinde Çekmeköylülere farklı alanlarda hizmet
verecek olan 21 araç Çekmeköy Belediyesi önünde
düzenlenen törenle teslim alındı.

Suriyeli kardeşlerimize yardım
AK Parti İl Başkanlığı koordinatörlüğünde gerçekleştirilen
ve komşu İlçe Belediyelerinin de destek verdiği “Üşüyorum
Yardım Edin!” kampanyası için Çekmeköy’de toplanan
yardım malzemeleri, Suriyeli sığınmacılara ulaştırıldı.
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Çekmeköy taziye çadırı
Çekmeköy Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri
yakınlarını kaybeden ailelerin 48 saat yanında olarak,
acılarını paylaşıyor. Ayrıca misafirlere ikramda bulunuyor.

Başbakanımızı bağrımıza bastık
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliği
yaptığı toplu açılış törenine, onur konuğu olarak Başbakan
Sayın Ahmet Davutoğlu katıldı. Sayın Davutoğlu, Çekmeköy
Belediyesi tarafından yaptırılan Nikah sarayı ve diğer
tesislerin toplu açılış töreninde 50 bine yakın Çekmeköylü
tarafından karşılandı.

Evde bakım yüzleri güldürdü
Çekmeköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
tarafından faaliyete geçirilen “Evde Bakım” programında; yaşlılık, yalnızlık ve hastalık gibi çeşitli nedenlerle
kişisel ve ev temizliklerini kendileri yapamayan ya da
yetersiz kalan vatandaşların evlerine gidilerek, temizlik
ve bakım hizmeti veriliyor.

Engelsiz Çekmeköy
Çekmeköy Belediyesi Engelliler Merkezi, Çekmeköylü
engellileri ve ailelerini piknikte buluşturdu. Güvercinlik
mesire alanındaki piknik alanında aileleri ile birlikte piknik
yapan engelliler gönüllerince eğlendiler.

Yaşamın hür kanatları
Çekmeköy Kaymakamlığı, Çekmeköy Belediyesi ve İlçe
Emniyet Müdürlüğü, “Yaşamın Hür Kanatları” projesi
kapsamında geleceğimiz olan gençler için uyuşturucuyla
mücadele başlattı.
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7 Renk 7 Bölge Projesi
“İstanbul’da yaşayan öğrencileri Anadolu’yla, Anadolu’da
yaşayan öğrencileri İstanbul’la buluşturacak bu proje, vatan
sevgisi, hoşgörü, birlik-beraberlik ve kardeşlik projesidir.”
Çekmeköy Kaymakamlığı, Çekmeköy Belediyesi ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilen proje kapsamında
İzmir, Gaziantep, Erzurum, Antalya, Ordu, Konya ve İstanbul yer
aldı. Ortaokul öğrencileri ile yürütülen bu projede 12 öğretmen,
84 öğrenci ile Çekmeköy’den de 6 okul katılımıyla gerçekleşti.

“Zaferin 100. yılında
100 otobüsle Çanakkale’ye gittik.”
Çekmeköy Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Çanakkale
gezilerinde 100. yıla özel 100 otobüsle gerçekleştirdi.

Çanakkale ruhu Çekmeköy’de canlandı...
Çekmeköy Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında belediye bahçesine, Çanakkale platosu
kurdu. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev
sahipliğinde bir hafta boyunca yoğun ziyaretçi akımına
uğradı.

Kardeşlerin Çanakkale buluşması
Çekmeköy Belediyesi, Makedonya’dan Doyran’lı soydaşlarımızı
Çanakkale’de ağırladı. Çanakkale savaşlarının olduğu yerler
gezilirken zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Doyran’lı
soydaşlarımız, destansı zaferin kahramanları olan ataları ile aynı
duyguları hissetmelerine olanak sağlayan Başkan Ahmet Poyraz’a
teşekkür ettiler.

Aşure bereketi paylaşıldı
Çekmeköy Belediyesi, geleneksel hale gelen aşure
dağıtımını bu yıl da tüm camilerde gerçekleştirdi. İlçe
genelindeki camilerde gerçekleştirilen program dahilinde
Cebir Cami’nde düzenlenen ikrama iştirak eden Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "aşure birliği, beraberliği
ve bereketi simgeler. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin.
Birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Evlerimizden ve
ülkemizden bereketi eksik etmesin," dedi.
Çekmeköy2023
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İstanbul’un ilk ve tek
belediye kadın basketbol takımı
Çekmeköy Belediyesi Spor kulübü bayan basketbol takımının
kurucu oyuncuları için imza töreni düzenledi. Türkiye Bayanlar
Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Çekmeköy Belediyesi Spor
Kulübü bayan basketbol takımı oyuncuları imzalarını attı.

Kültürlerin kardeşliği
Çekmeköy Belediyesi’nin “Kültürlerin Kardeşliğine Pedal
Çeviriyoruz” sloganı ile her yıl başka bir ilde düzenlediği
bisiklet yarışlarının bu yılki ev sahibi, Rize idi. Rize’nin ev
sahipliğinde Çayeli Belediyesi ve Atilla Bisiklet Kulübü
ile gerçekleştirilen yarışta, Türkiye’nin dört bir yanından
katılan 100 bisikletçi pedal çevirdi.

Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz
Çekmeköy Belediyesi’nin LYS ve TEOG sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla hazırladığı 15 bin
adet soru bankası setinin dağıtımı yapıldı. 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 dağıtıldı.

Çekmeköy belediyesi işitme engelliler için
iletişimdeki engelleri kaldırdı
Çekmeköy 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.

Geleceğin bilim adamları
bu merkezde yetişecek
Geleceğin bilim adamlarını yetişmesine katkı sunacak bir merkez
olarak uzun zaman önce hayata geçirilen Çekmeköy Belediyesi
Yenilik Akademisi ve Test Çözüm Merkezi (TEÇÖM)2015-2016
öğretim yılı açılışı yapıldı.
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Çekmeköy Adnan Menderes gençlik ve
kültür merkezi hizmete açıldı
Çekmeköylü gençlere sosyal ve kültürel alanda hizmet verecek
olan Adnan Menderes Gençlik ve Kültür Merkezi, düzenlenen
törenle hizmete açıldı.

Çekmeköy nikah sarayına kavuştu
Çekmeköy’e kazandırılan kalıcı eserlere bir yenisi daha
eklendi. Çekmeköylüler’in iyi günde-kötü günde evet
diyecekleri nikah sarayı ilk çiftlerini ağırladı. Çekmeköy
Nikah Sarayı’nda ilk nikahı Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz kıydı.

Güngörmüşler konağı
Çekmeköy Belediyesi tarafından yaptırılan emekliler
kıraathanesi, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın
ev sahipliği yaptığı bir törenle hizmete açıldı.

Duymayan kalmayacak
Çekmeköy Belediyesi Yenilik Akademisi’nde eğitim alan gençler,
dünya atlasında yaşamlarını sürdüren 600 milyon işitme engelli
birey için yeni bir teknoloji geliştirdi. "Duymuyoruz ama Hissediyoruz" projesi ile sesi titreşime çevirebilen bileklik icat eden
gençler, TÜBİTAK Yenilikçilik ve Girişimcilik Yarışması’nda Türkiye
ikincisi oldular.

Çekmeköy bir lise ve ilkokula
daha kavuştu
TEV Ezel Gülen Kıray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ayşe
Nezahat Kurukahveci ilkokulu düzenlenen törenlerle hizmete
açıldı.
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Çekmeköy’de yeni bir cami ibadete açıldı
Çekmeköy Hamidiye Mahallesi’nde hayırsever vatandaşların
katkılarıyla yapılan Yeni Cami dualarla ibadete açıldı.

Çekmeköy bir mesire alanına daha kavuştu
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
Reşadiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapılan
Güvercinlik Piknik Alanı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Çekmeköy’e yeni parklar
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Park ve
Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan parkların açılışını
yaptı. Hüseyinli, Sırapınar, Ekşioğlu ve aydınlar Mahalleleri’nde yapılan parklar, törenle kullanıma açıldı.

Özgecan Aslan'ın adı
Çekmeköy'de bir parka verildi
Çekmeköy Belediyesi tarafından 2014 yılında hizmete açılan
Engelsiz Park’a, meclis kararıyla Özgecan Aslan’ın ismi verildi. Eklenen spor tesisleri ile yenilenen parkın açılışını Fenerbahçe eski Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Fenerbahçeli
futbolcular yaptı.

Yaz Kur'an kurslarında
dereceye girenler ödüllerini aldı
2014-2105 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından
çocuklar için çalışma başlatan Çekmeköy Belediyesi, 6 bin 500
çocuğu yaz Kur'an kurslarına yönlendirilmesini sağladı. Yaklaşık
2 ay boyunca 142 hocadan eğitim alan çocuklar, kursların son
günlerinde 65 soruluk sınava tabi tutuldu. Çekmeköy Belediyesi,
Yaz Kur'an Kurslarının kapanış töreninde kursu başarıyla tamamlayıp birinci olan öğrencileri diz üstü bilgisayar hediye ederek
ödüllendirdi.
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633 çocuk sünnet edildi
Çekmeköy Belediyesi tarafından yaz başında duyurusu yapılan
sünnet kampanyasına kayıt yaptıran 633 çocuk, özel bir hastanede sünnet edildi.

Çekmeköy’de Ramazan bir başka güzeldi
Çekmeköy Belediyesi, sokak iftarlarının yanı sıra belediye
bahçesine kurduğu etkinlik alanıyla, büyük küçük tüm
vatandaşları misafir etti. 7’den 70’e tüm vatandaşların
kendinden bir şeyler bulduğu alanda, değim yerinde ise
yok yoktu.

"Ailemizin Çınarları" anlattı
Çekmeköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Ailemizin
Çınarları” projesinde ilçenin yaşlıları Çekmeköy’ü anlattı.
Çekmeköy’de doğup büyüyen ya da yarım yüzyıldan fazla
bir zaman dilimini Çekmeköy’de geçiren 65 yaş ve üstü
kişilerin anlattıkları, toplumsal “sözlü tarihi” genç kuşaklara
aktardı.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan
“Biz O’nu Çok Sevdik” diyenlere ödüllerini verdi
Çekmeköy Belediyesi’nin Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliği ile hayata geçirdiği “Biz O’nu Çok Sevdik” isimli
Siyer-i Nebi yarışmasının ödül töreni Cumhurbaşkanı Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirildi.
Sınava giren 4 bin 90 kişiden dereceye girmeye hak kazanan
200 öğrenci, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
katıldığı törende ödüllerini aldılar.

ÇEKMEKÖY2023 yayın hayatına başladı
Tecrübeli ve güler yüzlü ekibi ile model ve modern Çekmeköy’ümüzün eşsiz güzelliklerini binlerce okuruna ulaştıran
Çekmeköy 2023, 2014 yılının Aralık ayında yayın hayatına
başladı.
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Cevapları bir sonraki sayımızda bulabilirsiniz
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BULMACA

1
2
3

4
5

6
7
8

9
10

11

12
13

14
15
16
17
18

19

20

21

1- Baştan geçen ilginç olay veya olaylar zinciri, serüven, sergüzeşt, avantür.
2-İspinozgillerden, gagası kısa ve koni biçiminde, sırt tüyleri yeşilimtırak mavi, boynu ve karnı kırmızı renkte, güzel sesli bir kuş
3- İçten bağlılık. Sağlam, güçlü dostluk.
4-Ölenlerin ruhlarının kıyamete kadar bulunduğu yer
5-Pencere üstlerine takılan ahşap korniş
6-Radyo ve televizyon yayınlarında, tiyatro oyunlarında veya film seslendirmelerinde, hareketleri izlemesi gereken seslerin doğal kaynakların
dışında, optik, mekanik, kimyasal yöntemlerle gerçekleştirilmesi.
7-Bir yere sürekli olarak giden (kimse), gedikli.
8-Yaptırma, yasak etme, emretme, itaat ettirme hakkı veya gücü, yetke, sulta, velayet
9-Alyuvarların yapısında bulunan, dokulardan karbondioksidi akciğerlere, akciğerlerden oksijeni dokulara taşıyan, demir içeren ve kana
kırmızı rengini veren protein.
10-Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam, kümbet.
11-Uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam.
12-Toprak veya madenden yapılan, bir yanı açık, vurmalı çalgı.

13-Köy ve mahallenin yasalarla belirtilmiş işlerini yürütmek için o köy veya mahallede oturanların seçtikleri kimse.
14-Işınları saptıran ve ayrıştıran, saydam maddeden yapılmış üçgen cisim.
15-Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıygı, eziyet, cefa.
16-Karanın içine sokulmuş deniz parçası.
17-Köpek balıklarından, sırtında büyük dikenleri olan, kuma gömülü olarak yaşayan bir balık.
18-Haksızlığa uğramış (kimse), kıygın
19-Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genellikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu.
20-Aydınlık, ışık, parıltı, ziya.
21-Düşünme, düşünüş.
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KISSADAN HİSSE

KISSADAN HİSSE
İBRETLİK HİKAYELER

Harabat Ehlini Hor Görme Sakın, Defineye Malik Viraneler Var!
Delinin biri camiye girer, belli ki
namaz kılacak. Ama oturmaz, meraklı
ve şaşkın gözlerle etrafı süzer dolanır.
Bir oraya, bir buraya her köşeye dikkatlice bakar ve hızla çıkar gider. Az
sonra sırtında bağlanmış odunlarla
tekrar gelir camiye ve tam namaza
başlamak üzere olan cemaatle birlikte
saf tutar... Ama sırtındaki odunlarla
güç bela bitirir namazını. Eğilip kalktıkça yere düşen odunlar, çıkardığı ses
vs. derken, tabii cemaat de rahatsız
olmuştur bu durumdan. Nihayet biter
namaz, bitmesine ama her kafadan
bir ses çıkar. Herkes kıpırdanmaya,
adama söylenmeye başlamıştır bile.
İmama kadar ulaşır sesler, hafiften
tartışmalar. İmam aynı mahalleden,
bilir az çok garibin halini, şefkatle
yaklaşır delinin yanına ve der ki:
“Oğlum böyle namaz mı olur, sırtında
odunlarla, sen ne yaptın? Hem kendini
hem de çevreni rahatsız ettin bak, bir
daha namaz kılmaya yüksüz gel olur
mu?”
Bunu duyan deli melül mahzun, ama
manalı bir bakışla sorar;
“Adetiniz böyle değil mi?”

“Ne adeti?” der hoca.
Cemaat da toplanmış, merak ve
şaşkınlıkla olayı izlemektedir o sıra.
Der ki deli bu kez:
“Hocam ben namaz kılmak için girdim camiye, şöyle kendime uygun
bir yer ararken içeridekilere baktım,
gördüm ki herkesin sırtında bir şeyler
var. Zannettim ki adet böyledir, ben
de şu odunları yüklendim geldim işte,
neden kızıyorsun? Kızacaksan herkese
kız, tek bana değil!”
Hoca şaşırır: “Benim sırtımda da mı
var?” der.
“Evet” der deli, “Hepinizin sırtı
yüklü!”
Cemaatte ise hafiften “deli işte!”
manasına,bıyık altından gülüşmeler
başlamıştır.
Deli bu kez öne atılır ve tek tek cemaati işaret ederek, saf ve çocukça bir
heyecanla bağırır:
“Bak bunun sırtında mavi gözlü bir
çocuk, bunda kocaman bir elma ağacı
vardı. Bunda kırık bir kapı, bunda bir
tencere yemek, bunda kızarmış tavuk,
şunun sırtında yeşil gözlü esmer bir
hatun, bununkinde de yaşlı annesi

vardı!”
Sonra iki elini yanlarına salar başını
sallar ve umutsuzca;
“Boş yok, boş yok hiç!” diye tekrarlar.
O böyle söyleyince, herkes dehşet
içinde şaşkınlıkla birbirinin yüzüne
bakar. Aynen doğrudur dedikleri çünkü;
kimi doğacak çocuğunu düşünüyordur namazdakimi bahçesindeki meyve
ağaçlarını, biri onaracağı kapıyı, diğeri
lokantasında pişireceği yemeği. Biri
açtır aklında yiyeceği tavuk, birinin
sırtında sevdiği kadın, diğerinde de
bakıma muhtaç annesi vardır.
“Peki söyle bakalım bende ne vardı?”
der, bu kez endişeyle Hoca.
O da der ki: “Zaten en çok da sana
şaştım hoca! Sırtında kocaman bir
inek vardı!”
Meğerse efendim, hocanın ineği
hastaymış, “öldü mü, ölecek mi?”
diye düşünürmüş namazda...
“Harabat ehlini hor görme sakın, defineye malik viraneler var.”
Bildirince bildiren, yüreği olan
görüyor elbet.

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		
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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?

usunuz?
iliyor M
Bunları
Biliyor
Musunuz?
unları B
B
Yapılan bir internet anketinde, “sizin
için vazgeçilmez olan tek şey nedir?”
sorusuna en çok “uyku” cevabı
verilmiştir.

Her sekiz saniyede bir kişi tütün
mamulleri kullanımından dolayı
hayatını kaybediyor. Bu da yılda beş
milyonu bulmaktadır.

Korkudan ölmeniz mümkündür.
Aşırı korku aşırı adrenalin yüklemesi
demektir ve bu sizi öldürebilir.

Amerika kıtasında, en son 80 yıl önce
görülen pumaların neslinin resmen
tükendiği açıklandı.

İnsan gözü 10 milyon farklı rengi
ayırt edebilmektedir.

Geceleri uyurken sola doğru uyursanız
geçmişle ilgili, sağa doğru uyursanız
olmamış senaryolar üzerinden kopuk
rüyalar görürsünüz.

Asitli içecekleri bir kere açtıktan sonra
dolaba ağzı aşağıya gelecek şekilde
koyarsanız asidi çok fazla kaçmaz.

Filler, sırtlarındaki deri kıvrımlarını
sivrisinekleri ezmek için kullanırlar.

Eğer baharatlı bir şey yedikten sonra
bir çay kaşığı şeker yerseniz, bu
hararetinizi tamamen alacaktır.

Su aygırının sütü pembe renklidir.

Bir kavanoz bal 3000 yıl saklanabilir.

Baykuş, mavi rengi gören tek kuştur.

Elektrikli sandalye bir dişçi
tarafından icat edilmiştir.
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TARİFLER

ÇİLEKLİ
PASTA
Zeli
ş

Ze

ları
Sır

u
t
f
M
ak
n
’i

Hamur İçin:

Üzeri İçin:

- 2,5 su bardağı un
- 125 gram tereyağı
- 1 adet yumurta
- 2 çorba kaşığı pudra şekeri
- Yarım paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya

- Muz
- Kivi
- Yaban mersini
- Çilek

Kreması İçin:
-

2
6
2
1
1

su bardağı süt
çorba kaşığı toz şeker
çorba kaşığı un
paket vanilya
poşet köpürtülmüş şanti

li h a B o l at

Hazırlanışı
Hamur için tüm kuru malzemeler karıştırılır. Yumuşak tereyağı ve diğer
malzemeler ile hamur yoğrulur.
Yoğrulan hamurları mini tart kalıplara ortası çukur olacak şekilde yayılıp
tabana çatal ile delikler açılır. Üstü kapalı olarak buzlukta yarım saat dinlenen tart hamurları 180 derece sıcak fırında pişirilip soğumaya bırakılır.
Tart dolapta dinlenirken krema için tüm malzemeler karıştırılıp ocakta
kıvamını alana kadar pişrilir. Pişen krema arada karıştırılarak soğutulur.
Soğuyan kremaya çırpılmış şanti eklenip çırpılır. Soğuyan krema tart
kalıplarının içine sıkılıp istenilen meyve ile süslenir. Meyveli mini tartlar servise hazır. Çilekli hazır sosla hem tartları hem servis tabağını istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Afiyet Olsun…
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PİLAVLI BEĞENDİ
PİLAV İÇİN
Malzemeler:
2 su bardağı jasmin pirinç
50 gr tereyağ.

Hazırlanışı:

Tereyağını eritin iyice yıkadığınız pirinci iyice kavurun.
Pirinçlerin pembeleşmesine dikkat edin. 3,5 su bardağı
sıcak suyu ilave edin tuzunu ekleyin kısık ateşte pişsin..

BEĞENDİ İÇİN
Malzemeler:
3 adet patlıcan
1 çay bardağı süt (az gelirse ilave edebilirsiniz)
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
Tuz
Yarım su bardağı kaşar rendesi

Hazırlanışı:
İlk olarak patlıcanlar fırında ya da ocakta közlenir. Közlenen patlıcanlar kabuğu soyulup doğranır. Tavada yağ ve un kavrulur. Patlıcanlar tavaya eklenir ve iyice ezilir. Ocağın altı iyice kısılarak süt yavaş yavaş karıştırarak patlıcana ilave edilir. İyice karıştırılır.
Ardından kaşar eklenir. Ocak kapatılır. Kaşar da tamamen karıştırılarak beğendi hazırlanır.
Servis tabağına pilav, üstüne beğendi yayılır. (Dilerseniz en üstüne ızgara köfte yada tavuk ta koyabilirsiniz. Afiyet olsun.

PATATES MÜCVERİ
Malzemeler:
3 adet patates ( Orta boy)
2 su bardağı kaşar peyniri rendesi
2 adet yumurta
3 çorba kaşığı un
1 tutam maydanoz
Yarım demet taze soğan
1 tatlı kaşığı tuz (Damak tadınıza göre eksiltip çoğaltabilirsiniz)
1 tutam taze çekilmiş karabiber
2 çorba kaşığı sıvı yağ ( Kızartmak için)

Hazırlanışı:
Patateslerin kabuklarını soyup yıkayın ve karıştırma kabına rendeleyin. Yumurtaları kırın. Kaşar rendesini ve incecik doğranmış
taze soğan ve maydanozları ekleyin. Yeteri kadar tuz, un ve karabiberi ekleyip iyice karıştırın. Geniş bir tavayı ocağa alın ve yağı
ekleyin. Kaşık yardımıyla hazırladığınız karışımdan parçalar alıp
kaşıkla yuvarlak tavaya dökün. Mücverleri orta ateşte arkalı önlü
kızartıp sıcak servis yapın. Afiyet olsun.

TARİFLER

P

İ
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PRATİK BİLGİLER

Lambalarınızın üzerine kullanmadığınız kokulardan veya biraz vanilya
sürerseniz, lambalarınızı yaktığınızda mis gibi koku yayılacaktır.

Mobilyaların yerlerini değiştirdiğinizde halıların üzerinde iz mi kaldı?
Kolayı var; izlerin üzerine bir parça buz koyun ve erimesini bekleyin.
Daha sonra üzerinde elektrik süpürgesini gezdirin. İzden eser kalmadığını göreceksiniz.

Satın aldığınız plastik ve cam eşyaların üzerine yapıştırılan etiketlerden
kurtulmak için etiketin üzerine yemeklik margarin sürün ve 15 dakika
bekletin. Bir bez ile ovalayıp yıkayın. Üzerinde hiç bir leke ve çizilme
olmayacaktır.

Soğan, sarımsak kesmeden önce parmaklarınıza limon suyu
sürerseniz, istemediğiniz kokulardan kurtulmuş olursunuz.

Kızartma yağını bir kaç kez kullanmak mı istiyorsunuz? Kullanılır
durumda olup olmadığını anlamak için kızgın yağın içerisine bir dilim
ekmek atın. Ekmekte kara lekeler oluşmuyorsa kullanabilirsiniz.

Ahşap eşyaları temizlemek artık kolay. Sirke ve zeytinyağı (bir kaç
damla) karışımı hazırlayın. Eşyalarınız hem güvenli temizlenecek hem
de parlayacaktır.

Ütünüzün altını tuz ve sirkeyle silerseniz leke tutmasını ve çamaşıra
yapışmasını önlemiş olursunuz.

Dikkat! Cam kırıklarını şeffaf koli bandını iki ucundan tutarak toplarsanız elinize cam batmaz. Göremediğiniz ufak cam kırıklarını da
ıslak pamukla kolayca toplayabilirsiniz.

Yumurta haşladığınız suyu dökmeyin. İçindeki mineraller son derece
faydalıdır. Bu suyu soğuttuktan sonra, çiçeklerinizi sulayabilirsiniz.
Çiçeklerinizin çok daha canlı ve sağlıklı olduğunu fark edeceksiniz.
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ANKARA’DAN
BAŞKANIMIZA

ÖDÜL

ULUSLAR ARASI
RADYOCULAR BİRLİĞİ TARAFINDAN
BELEDİYE BAŞKANIMIZ

SAYIN AHMET POYRAZ'A
GEÇEN SENE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİMİZ
ARASINDA DÜZENLENEN
“BİZ ONU ÇOK SEVDİK SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI PROJESİ”

NEDENİYLE

ALKIŞI HAKEDENLER ÖDÜLÜ
VERİLMİŞTİR.
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www.facebook.com/AdaletveMerhamet

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

www.twitter.com/AdaletMerhamet

Çekmeköy2023

- 115

RÖPORTAJ

116 - Çekmeköy2023

