Değerli Çekmeköy2023 okuyucuları,
Belediyemiz önemli ve büyük işlere imza atmaya devam ediyor. Son birkaç yıl
içerisinde ulusal ve uluslararası birbirinden değerli projeleri hayata geçirmiş
olmanın kıvancını yaşıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerin önemi, ülkemizin
ve dünyanın önemli sorunlarına parmak basıyor olmasından gelmektedir.
Projeler genellikle ihtiyaçlardan doğmaktadır. Kişinin ya da toplumun bir
ihtiyacı için bu durumu kendine görev addedenler tarafında o ihtiyacın en hızlı
ve pratik bir çözümüne yönelik çalışmalar yeni projelerin ortaya çıkmasını
sağlamaktadır.
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Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2017 yılı da velut bir yıl olacak. Müdürlüklerimiz
tarafından 2017 yılı daha özgün projelerle planlandı. Bu projelerden ilkinin
startını Ocak ayı içerisinde verdik: “İhanet ve Direniş – 15 Temmuz” temalı
Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması. 2016 yılı içerisinde “adalet
ve merhamet” kavramları ekseninde hazırladığımız kısa film yarışmasının
konusunu bu yıl 15 Temmuz işgalci darbe girişiminden hareketle “ihanet ve
direniş” olarak belirledik.
Görsel sanatlar özellikle sinema yeni yüzyılın en önemli ve güçlü iletişim,
eğitim ve propaganda aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sinema bir
duygunun, bir düşüncenin insanlara aktarılması konusunda hem daha pratik
ve hem de daha kalıcı sonuçlar vermektedir. Sinema ile daha güçlü daha özgün
eserler üretebilir, kendi medeniyet çizgimizin daha kolay bir şekilde gelecek
nesillere aktarılmasını sağlayabiliriz. Bu nedenledir ki sinemayı önemsiyoruz.
Hazırladığımız proje ile ülkemize ait yerli bir sinema dilinin kurulmasına katkı
sağlayacağımıza inanıyoruz.
Değerli dostlar,
Yakın coğrafyamızda yaşanan sorunlar nedeniyle ülkemizin bilimde, sanayide,
teknolojide daha güçlü olması gerektiğini bir kez daha idrak etmiş oluyoruz.
Eğer biz sanatta, felsefede, teknolojide, savunma sanayiinde dünya ile yarışacak
düzeye gelmezsek yanı başımızda yaşanan sorunlar ülkemizde de yaşanır.
Yeni bir sayıda yeni ve özgün konularda buluşmak üzere.
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Şahmettin YÜKSEL
Başkan Yardımcısı
Genel Yayın Yönetmeni
sahmettinyuksel2023@gmail.com

Merhaba Saygıdeğer Okurlar,
Çekmeköy2023 dergimizin yeni
bir sayısında daha sizlerle buluşmanın heyecanını yaşıyorum.
Ne acıdır ki artık dünyanın bütün
sabahları tüm hüznüyle üstümüze
üstümüze gelir oldu… Masum
onlarca insan, kah bir futbol maçı
sonrasında, kah bir sabah çarşı
izninde, kah bir eğlence mekanında ve işlek caddelerde kendi
hallerindeyken katledildi… İnsanlıktan nasibini almamış ve akıl tutulmasıyla bile izah edilemeyecek
kişilerce cehenneme çevrilmeye
çalışılan bir yeryüzü… Yaşamak ve
sabretmek ne kadar da zor…
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Patlayan bombalar, yıkılan yuvalar, yok olan hayaller, geleceğe
dair yitirilen umutlar, çatışmalar,
sınırımızda uluslararası eli kanlı
örgütlerin piyonlarınca yaşatılmaya devam edilen jeopolitik güç
ve iktidar oyunları. Ülkemiz, siyasi
tarihinin en kanlı terör saldırılarıyla sınanmakta fakat bilinmelidir
ki; bu bir beka mücadelesidir ve
emin olun ki; onlar değil, biz kazanacağız. Bunun da üstesinden
geleceğiz hiç şüpheniz olmasın.
Yeter ki, birliğimizi ve azmimizi
koruyalım.
Bu sebeple Ocak ayı içerisinde
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın
düzenlediği “Teröre Karşı Birlik” yürüyüşünde bizler de el ele
omuz omuza Ortaköy Camii
önündeydik. Milletin birlik ve
beraberliğini hedef alan bu hain
saldırıları sadece kalbimizle ‘buğz’
etmediğimizi, dilimizle de lanetlediğimizi haykırmak için “karıncanın ağzındaki bir damlacık su
misali” biz de buradayız dedik.
Sadece bununla yetinmedik…
Komşusu aç iken kendisi tok

yatan mümin değildir diyor Sevgili
Peygamberimiz… Komşusunu
gözetecek ferasete sahip olduğunu bir kez daha gösterdik…
Çekmeköy Belediyesi ve Türk
Kızılayı Çekmeköy Şubesi’nin
düzenlediği “Halep Yalnız Değildir”
kampanyasına Siz elleri öpülesice
Çekmeköylüler öyle yoğun bir ilgi
gösterdiniz ki anlatamam… İlkokul
öğrencilerimizden işadamlarımıza, ev kadınlarından esnafımıza
kadar tamamen Siz Çekmeköylü
kardeşlerimiz tarafından bağışlanan ve gönüllülerin de katılımıyla yüklenen 25 tır dolusu insani
yardım malzemesini Çekmeköy
Belediyesi önünden dualarla Halep’e gönderdik. Emeği geçen ve
maddi herhangi bir imkânı olmasa da Halep’e yalnızca dualarını
gönderen tüm dostlarımızdan
ve kardeşlerimizden RABBİM
binlerce kez razı olsun… İşte
İstanbul’un fethine sebep olan
o günün insanlarının ruh hali ne
idiyse, şimdi bunu bir kez daha
yaşadık beraberce…
Sadece bu kadar da değil! Bu
süreçte alt yapıdan üst yapıya,
sosyal hizmetlerden spora,
kültürel faaliyetlerden sanata ve
daha birçok alanda hizmet sunmaya devam ettik ve etmeye de
devam edeceğiz.
Bunlardan bir tanesi de, 15 Temmuz gecesi yaşanan ihanete karşı
gösterilen binlerce ayrı direniş
hikâyesini ve direniş ruhunu,
hazırlanacak kısa filmlerle kayıt
altına alarak kalıcı hale getirmek
amacıyla 19 Ocak 2017’de
düzenlediğimiz “İhanet ve Direniş” temalı Çekmeköy Belediyesi
Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın
Lansmanıydı… 2016 yılında

Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde
hayata geçirdiğimiz “merhamet ve
adalet” temalı uluslararası kısa film
yarışması ile hem ülkemizde hem
de başka ülkelerde sinema sanatçılarının “merhamet ve adalet”
kavramı konusunda düşünmelerine ve bu konuda eserler üretmelerine katkı sağlamıştık. Bu
yıl da ikincisini düzenlediğimiz
uluslararası kısa film yarışması
ile 15 Temmuz ihanet girişiminin farklı sinema sanatçılarının
gözüyle yorumlanmasını sağlayacağız. Bu yarışma aynı zamanda
“ihanet ve direniş” olgusunun
farklı sosyal, kültürel ve sanatsal
olaylar üzerinden anlatılabilmesi
için de bir fırsat olduğu kanaatindeyiz.
Son birkaç yıl içerisinde birbirinden değerli projeleri hayata
geçirmiş olmanın haklı kıvancını
yaşıyoruz. Hazırladığımız projelerin gücünün, ülkemizin ya da
dünyanın önemli bazı sorunlarına
değiniyor olmamızdan kaynaklandığına inanıyoruz. Çekmeköy
Belediyesi olarak, Siz değerli dostlarımızın da destek ve teveccühleriyle önemli ve büyük işlere
imza atmaya devam edeceğimizi
bilmenizi istiyorum.
Belediyecilik hizmetleri insanın
doğumuyla başlayan ve ölümüyle
sona ermeyen bir hizmettir.
Bu sebeple bu şerefli hizmete,
inancınız ve güveniniz ile bizleri
layık gördüğünüz için Siz değerli
dostlarıma sonsuz teşekkürü borç
biliyorum. Bundan sonraki sayılarda da siz değerli Çekmeköy2023
ailesi ile birlikte olmayı temenni
ediyor, esenlikler diliyorum…
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GERÇEĞE UYANMAK
“Allah-u Teala’yı seviyor musun?” sorusuna şüphesiz
herkes “evet” yanıtını verir. Peki Allah’a kulluk için ne
yapıyoruz? Dünyada ölüm denen aslında gerçek olan
hayata yani ahirete nasıl hazırlık yapıyoruz?
Dünyaya gönderilme amacımızı, faniliğimizi unutmamak lazım. Peki; ölümden korkuyor musunuz? Evet
dediğinizi duyar gibiyim. Müslümanlar için dünya geçici
bir mekanken elimizde olsa ölümsüzlük iksirini icat
edeceğiz. Çünkü gerçeğe uyanacağımız güne hazırlıklı
değiliz. Hazırlık için, sırf Allah’ın rızasını kazanabilmek
adına hasta, akraba ziyaretleri, bir Müslüman
kardeşimizin ihtiyacını giderme, çocukları sevindirmek,
sadaka vermek gibi hayırlar işleyebiliyorsak ne mutlu
bize. Dünyanın süsüne kanıp mal ile mülk ile kendimizi
oyalıyorsak, bir ezan ile sela arasındaki kısacık ömrümüzü heba ediyorsak, vay halimize…
Duvara asılan takvimleri hepimiz biliriz. Arkasında hoş
bir yazı veya bilgi olduğu zaman o kağıdı yırtsak bile
bir kenara saklarız. Aksi durumda sayfa çöp olur gider.
Günlerimizi çöp etmeyelim, yaptığımız iyiliklerle gönül
rahatlığı içinde kenarda saklayabileceğimiz günlerimiz
olsun. Hz. Ömer misali; “Bugün Allah için ne yaptın?”
sorusunu her gün kendimize sormamız temennisi ile…

Editör - Soner KARTAL

İletişim
Çekmeköy Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr
Tel:0216 484 82 57
cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr
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Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazara aittir.
Gönderilen yazılar, yayınlansın yayınlanmasın iade edilmez.
Gönderilen yazılarda gerekli editoryal değişiklikler yapılabilir.
Bu dergide kullanılan yazı ve görseller izin almak ve kaynak
göstermek şartıyla kullanılabilir, alıntı yapılabilir.
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NADİRDİR

İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e
bağlayan Ilgaz Tüneli coşkulu bir
törenle hizmete girdi. “15 Temmuz
İstiklal Tüneli” adı verilen tünel,
yaklaşık 35 dakikada aşılan ve kış
aylarında sürücülere bir hayli zor anlar yaşatan Ilgaz Dağı yolunu 8 dakikaya düşürecek.

Başbakan Binali Yıldırım açılış konuşmasında şunları kaydetti:
"Bu sene bitirdiğimiz tünel uzunluğu 50 kilometrenin de
üzerinde. Bu tünel 15 Temmuz şehitlerimizin hatırasını yaşatacaktır. 15 Temmuz gecesine Ilgaz Tüneli en büyük şahittir.
700 milyonu aşan bu projeyle Çankırı-Kastamonu Ankara'ya
komşu kapısı oluyor. Çankırı-Kastamonu arası bir saatin altına
düşecek. 17 kilometrelik dağ yolundan 40 dakikayı bulan
mesafeyi 5 dakikada geçeceksiniz. Biri gidiş, biri geliş toplam
11 kilometre uzunluğa sahip tünellerle mesafe de zaman da
kısalıyor. Projenin toplam 20 kilometrelik uzunluğu var. Bu
projeyle 8 milyon litre yakıttan tasarruf 346 bin saat zamandan tasarruf sağlayacağız. Yılda 40 milyon lira katkı sağlayacak. Ankara'ya en yakın liman olan İnebolu da Akdeniz'e
transit bağlanmış olacak. Araçlarımızın Ilgaz Dağı'nda yolda
kalma ihtimali ortadan kalktı. Ben bu tünel yapılmadan önce o
dağda kaldım laf aramızda. Sıkıntısını bilirim. Kastamonu'dan
Çankırı'ya kız istemeye gitmiştik. Tam Kastamonu'dan yukarı
tırmanırken orada kaldık. Orada bu kararı verdik, bu tünel
mutlaka yapılmalı. Proje bugün açılıyor."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise törene İstanbul'dan canlı bağlanarak katıldı. Erdoğan şunları söyledi:
"Bu eser son aylarda seriye bağladığımız büyük proje
açılışlarımızın son halkasıdır. OECD Türkiye'yi orta gelirli
ülkelerden yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçtiğini açıkladı. 15
Temmuz ihanetini unutmadık. Tünelimiz, yollarımız aydınlık
yarınların müjdecisi olsun."

Haberler

Tünelle ilgili ilginç rakamlar:
*Kastamonu ile Çankırı arasında yapılan tünel için ilk kazma
2012'de vuruldu.
*Giriş ve çıkışları "köpek balığı
ağzı" şeklinde projelendirilen,
biri 5 bin 370, diğeri ise 5 bin 391

metrelik iki tüpten oluşan tünelle,
özellikle kış aylarında trafik kazalarıyla gündeme gelen Ilgaz
Dağı'nda ulaşımın daha hızlı ve
güvenli sağlanması amaçlanıyor.
*Tünelle 16,8 kilometre olan Ilgaz
Dağı yolunun uzunluğu 5,4 kilo-

metre kısalarak, 11,4 kilometreye
inecek.
*Yolda herhangi bir sıkıntı olmadığında yaklaşık 35 dakikada
aşılan Ilgaz Dağı yolunu geçiş
süresi, 8 dakikaya düşecek.
*Projesi hazırlanmış tüneller
arasında 3. sırada olan tünel,
"trafiğe açık en uzun tünel" unvanına sahip.
*Tünelle ortalama seyahat
süresinde yıllık 345 bin 655 saat,
akaryakıt tüketiminde de 8 milyon
300 bin litre tasarruf sağlanması
bekleniyor. Getirileri sadece
bunlarla sınırlı kalmayan tünelin
ekonomiye katkısının ise 38
milyon 200 bin lira olacağı tahmin
ediliyor.
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Faaliyete geçmesiyle Türkiye'de ilk
kez uygulanan bir yöntem, tünelin
girişinde sürücüleri karşılayacak.
Araçlar, "köpek balığı ağzına" benzetilen giriş ve çıkışlardan tüneli
kullanacak.
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Bakınca içine çeker insanı
hayallere götürür bu
rengin her tonu, huzura erdirir. Bizi bize anlatır. Geçmişimizi
gösterir, nasıl da asil ve zevkli
bir milletin evladı olduğumuzu
hissettirir.
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Bir çini sanatçısı olarak çiniye
duyduğum hayranlığı ve bu sanat
dalının tarihçesini sizlerle paylaşmak istiyorum.
İnsanoğlunun iş ve biçimlendirme
arasında kurduğu ilk ilişki estetik zekâsının başlangıç noktasını oluşturur. İnsanın yaradılışı
itibariyle fizik ve el hareketlerini
keşfettikten sonra ilk buluştuğu
malzeme su ve topraktır.

si

Hu

Köşe Yazısı

İnsan gerek biçimlendirme,
gerekse renk zevki ile killi-boyalı toprağı farklı yer ve eşyalarda
kullanmıştır.
Sümer, Eti, Hint, Çin, İran, Bizans
toplumlarının çizim ve motifleri
birçok safha geçirerek, bugünkü
Türk zevkine uygun süsleme
ve Türk bezeme sentezlerine
ulaşmıştır.
Türkler Orta Asya’da kullandıkları
bezeme öğeleri ve inançları
doğrultusunda geliştirdikleri
sembolik işaretleri, süslemede
kullanmışlardır. İslamiyet’e geçtikten sonra da, birikimlerini dini
tezyinata taşımışlardır.
İslam dininin ruhuna uygun
olarak, geliştirilen süsleme ve

tezyinat, zarafet, incelik ve sadelik
kazanmıştır.
Osmanlıda çini sanatının
başlangıcı, Selçuklu mozaik çini
tekniği ile sır tekniğinin birleşmesi
olarak kabul edilir. Bu dönemde
gelişen sır altı tekniği 16. yüzyılda
zirvesine ulaşmıştır.
Türk süsleme sanatı geometrik,
bitkisel, figürlü, kaligrafik yazı ve
mimari unsurlarla bezeme olarak
alt gruplara ayrılabilir. Bitkisel
süslemenin yoğun kullanılmasının
nedeni, bir yönü ile İslam’da
resmin yasaklanmış olması, diğer
yönü ile insan ve bitkiler arasındaki ortak yaşam kurallarından
kaynaklanan maddi ve manevi
ilişkiler olarak açıklanabilir.

Köşe Yazısı

Osmanlı İmparatorluğunun ilk başkenti olan
İznik, çini yapımının gelişiminde önemli bir
yere sahiptir. Çini ustalarının duvar çiniciliği
ve kullanım eşyalarında buldukları ve geliştirdikleri teknikler seri üretiminin kolaylaşmasını
sağlamıştır.
İznik (ve Kütahya) çinilerinin en güzel örnekleri
16. yüzyılın ikinci yarısında ortaya konmuştur.
“Osmanlı tezyinatında, güzellik aşırılıkta değil
çizgilerin ve şekillerin ölçülerinde sadeliğinde
ve ahenginde görülmektedir. Mimari tezyinatta
kullanılan öğeler bitki, çizgi ve yazıdan meydana
gelmektedir”.
Mimariye bağlı olarak gelişen çini sanatı hiçbir
zaman mimarinin önüne geçmeden, fakat
mimariye renk ve ruh katan bir bezeme unsuru
olmuştur.
Osmanlı sanatında kullanılan bezemelerde
hâkim beğeniyi bitkisel bezemeler oluşturur. Bu
desenlerin kimi daha geleneksel ve soyut yorumlanırken kimileri de doğal görünümleri taklit
edilmiş çiçekler veya ağaçlardan oluşmaktadır.
Çini desenlerini tasarlayan saray nakkaşları dikkatle gözlendiğinde farklı üsluplar dikkat çeker.
Örneğin; Şah Kulu kıvrık hançer gibi yapraklı ve
hatayî çiçekli saz yolu üslubunun, müzehhip Kara
Memi ise yarı natüralist lale, karanfil, gül, sümbül
gibi çiçekli üslubun öncüsü kabul edilir.
Bu desenlerin ilk izlerini Muhibbi Divanı’nda bulmak mümkündür.
Diğer yönden, çinilerimiz çok yönlü birer tarihsel
belgedir. İmal edildikleri dönemin teknik olanak
ve özelliklerini bize sergiledikleri gibi, yapıların
tarihlendirilmesinde veya yapılarda gerçekleştirilen onarımların belirlenmesinde de yardımcı
olur. Bu nedenle tarihi zenginliğimize sahip
çıkalım.
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GÜLÜZAR ÇEVİK
Çini hocası ve çini sanatçısı
glzrakar@hotmail.com
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EVDE YAPILABİLECEK

Cilt Bakımları

Güzellik merkezlerine gidecek zamanınız olmayabilir.
Günümüzde pek çok kozmetik firması cildi korumak, yenilemek adına çaba harcayıp ürünler üreterek piyasaya sürmektedir. Fakat tamamı az da olsa
kimyasal madde içermektedir ve pahalıdır. Bu ürünleri
fiyatlarından dolayı almak istememiş olabilirsiniz.
Muhtemelen para harcamadan bir şeyler yapmak

Cildin görevi

vücut ısısını düzenlemek, korumak, dokuma ve baskı hislerini bize iletmektir.
Cildinizin sıkı ve ışıltılı olması sağlıklı olma belirtisidir.
Zamanımızda cilt düşmanı faktörler fazla bulunmakta.
Cilde etkisi olan faktörlerin önde gelenleri dengesiz
beslenme, güneş ışığı, tütün, kimyasal madde ve alkol
kullanımıdır. Bu faktörler engellemek için maskeler
var. Bunları size kısaca bahsedeceğiz.
Soyucu maske yapımı ve
kullanılacak malzemelerimiz:
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Bal, badem, yulaf, süt, sardunya çiçeği yağı ve limon
suyuyla yapılacak maskeler.
• İki adet bademi ezerek toz haline getirip bal ile
karıştırmalısınız. Ardından bir çay kaşığı limon suyu
ekleyin karışımınıza. Dairesel hareketlerle yüzünüze
uygulayın. 15 dakika bekleyin kuruduktan sonra ılık su
ile durulamanız yeterlidir.

istiyorsunuz. Ama ne yapacağınıza karar da veremiyorsunuz. Çözüm evinizdeki malzemelerden bakım
maskesi ve krem karışımları yapmaktan geçiyor.
Cildinizi pürüzsüzleştirecek ve güzelliğinize güzellik
katacak önerileri derleyip siz çekmeköy2023 okuyucularımızla buluşturduk.

• Sıkı ve yumuşak cilt için: Yüzünüzü tamamen bal
sürün 15 dakika bekletin ve soğuk su ile temizleyin.
• Gergin Cilt için: Yarım fincan yulafı ezin ve yarım
çay kaşığı bal, iki çorba kaşığı süt, iki damla sardunya
çiçeği(geranium) yağı ve iki papatya yağı ekleyin
karıştırın ve yüzünüze uygulayın. 15 dakika sonra ılık
su ile yıkayın. Cildiniz yağlı ise 5 limon suyu ekleyebilirsiniz.

Nemlendirici maske

yapımı ve kullanılacak malzemelerimiz:

Muz ve salatalık meyveleriyle yapılacak maskeler.
• Muzu soyup ezdikten sonra yüze ve boyun kısmına nazikçe
uygulayın. 15 dakika beklettikten sonra soğuk su ile maskeyi
durulayın. Suyun soğuk olma sebebi kan dolaşımını hızlanmasını
sağlamak.
• Nefis, taze ve dengeli beslenmek için olmazsa olmazlardan.
Öncelikle salatalığı soyun ve macun kıvamına gelene kadar
ezelim. Sonrasında tüm yüze uygulayın ve 15 dakika bekleyin.
Süre dolduktan sonra soğuk su yardımıyla durulayın.

Yenileyici maske

yapımı ve kullanılacak malzemelerimiz:
Bal, yumurta, limon suyu, gül yaprağı, yoğurt, rezene tohumu ve yaprağı.
• İki çorba kaşığı balı yumurta beyazıyla karıştıralım ve bir çorba kaşığıyla limon suyu
ekleyelim. Gözlere gelmeyecek şekilde yüzünüze sürün. 20 dakika bekleyip, yağsız
sütle yüzünüzü durulayın.
• Beş tane gül yaprağını ezerek macun haline getirelim sonra yüzünüzün tamamına
uygulayın ve 15 dakika sonra soğuk su ile durulayın.
• Bir bardak yoğurdu rezene tohumu ve ezilmiş yaprağıyla karıştıralım krem haline
gelene kadar. 20 dakika sonra ılık suyla durulayın.

Arındırıcı maske

Uyarıcı maske

Domates, bal, pamuk, limon ve maden
suyu.

Çilek, bal, yoğurt, süt, pamuk, gül ve maden suyu.
• Birkaç çileği ezerek balla karıştırın. Yüzünüze uygulayın ve 20
dakika bekleyin. En son bol soğuk su ile durulayın.

yapımı ve kullanılacak malzemelerimiz:

• Domatesi ikiye bölüp yüzünüze koyun.
15 dakika bekleyin ve ılık suyla durulayın.
Bu uygulama yüzünüzü siyah noktalardan ve sivilcelerden kurtulmanıza
yardımcı olduğunu göreceksiniz.

• Bir çorba kaşığı bal, bir çorba kaşığı maden suyu, bir çay
kaşığı gül suyu ve bir çorba kaşığı süt veya yoğurtla karıştırın.
Pamuk yardımıyla cildinize uygulayın. 15 dakika beklettikten
sonra bol soğuk su ile durulayın. Maske ve peeling sonrası
hücrelerinizi uyarması için besleyici krem uygulamanızda iyi
gelecektir.
NOT: Maske seçimini cildinize göre yapınız. Unutmayın cildiniz
sağlığınızı yansıtır. Cildinizi genç ve diri tutmak için dengeli
beslenmeli, günde 2 litreden fazla su içmeli, sigara ve alkolden
uzak durmalısınız.
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• Limon suyu ve baldan birer kaşık
karıştırın ve pamuk yardımıyla cildinize
uygulayın 20 dakika bekletin. Temizlemek için pamuğu maden suyuna batırıp
cildinizdeki maskeyi temizleyin. İyice
temizlendiğinden emin olun. Maske
kalıntısı olursa lekelere sebep olabilir.

yapımı ve kullanılacak malzemelerimiz.
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DİKKAT EKSİKLİĞİ VE

HİPERAKTİVİTE
BAŞARISIZLIĞIN

SEBEBİ MİDİR

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, çağımızda yaygın
olarak görülen bir sorundur. Malesef bu hastalık
küçük yaşlarda tam olarak belirlenememektedir.
Çoğu zaman ‘Çocuktur yaramazlık yapar’ denerek
hastalık geçiştirilmekte ve fark edilmemektedir.
Kesin olarak nedeni bilinmeyen bu hastalığa sahip
bir çocuk;
•
•
•
•
•

Yerinde duramaz,
Sürekli yaramazlık yapar,
Derslerine konsantre olamaz,
Her şeyden çabuk sıkılır,
Arkadaşlarına zarar verebilir.

Hiperaktivite sorununun tedavisinde ilaçlar önemli bir
yer tutmaktadır. Uygun tedaviyle yaşamlarını düzene
sokmaları mümkündür. İlaçları zamanında almalılar ve
tatil zamanlarında da ilaca devam etmelidirler.
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İlaç tedavisinin yanı sıra önemli olan diğer bir konu
ailenin bu hastalığa bakış açısıdır. Başarısızlıkların ve
sorunların sebebi olarak bu hastalık görülebilmektedir. Çocuklar toplumdan geri planda tutulabilmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda bu tür çocukların
yeterli destek göremediklerinde ilerde bazı kişilik
bozuklukları gösterdikleri tespit edilmiştir. Bu tür
hastalara uğraş edinebilecekleri alanlar yaratılmalıdır.
Örneğin çeşitli sportif ya da sosyal etkinliklere katılmaları fazla enerjilerini atmaları için faydalı olabilir.
Gerekli destek sağlandığında bu tür insanlarda normal bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmekte hatta
son derece başarılı olabilmektedir. Ünlü bilim insanı
Einstein ve Amerikalı yüzücü Michael Phelps birer
dikkat eksikliği ve hiperaktivite hastalarıdır. Örneğin;
Michael’ın küçük yaşlarda hiperaktif olduğu doktoru
tarafından görülmüş ve herhangi bir işte odaklan-

ma sorunu yaşayacağı söylenmiştir. Ailesi büyük bir
üzüntü yaşamasına rağmen çocuklarını yüzme kursuna göndermişler. Zaman içinde yeteneği keşfedilen
Amerikalı yüzücü olimpiyatlar tarihinin gelmiş geçmiş
en büyük sporculardan biri olarak kabul edilir.
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite, başarısızlığın bir
sebebi olarak görülemez. Bu konuda ailelere büyük
bir sorumluluk düşmektedir. Bu tür bir hastalığa sahip
çocuktan utanmak yerine onun ilgi alanını keşfetmek
çok önemlidir. Her çocuk özeldir, doğuştan gelen
bir hastalık onu eksik yapmaz, keşfedilmesi gereken
yeteneklere sahip olabilir.

FATİH TOK
Akademisyen-Eczacı
Marmara Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi

Röportaj

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANI

Hüseyin Keskin
Şubat 2017
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Hedefi; Anadolu’dan İstanbul’a
gelenleri karşılarken bu kültür
şehrine dair fikir verebilen,
değerlerini yitirmemiş ve sürekli
gelişen bir Sultanbeyli… İnsanı
merkeze almayı şiar edinen
Keskin, bu düşünceyle vatandaşın
ihtiyaçlarını, fikirlerini, önerilerini
son derece önemsiyor, eleştirileri
Sultanbeyli’yi geleceğe taşımak
adına bir fırsat olarak değerlendiriyor ve hizmet rotasını buna
göre belirliyor. Vatandaşının
gururla “Ben Sultanbeyli’de
oturuyorum” diyebilmesi için
gece gündüz mücadele eden ve
bu yolda başarı merdivenlerini
emin adımlarla tırmanan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin
Keskin ile birlikteyiz.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin
Keskin nasıl biri? Hiç tanımayan birine
kendini nasıl anlatır?

Eğitim alanında yaptığınız çalışmalar,
hedefleriniz ve projeleriniz hakkında bilgi
verir misiniz?

Öncelikle sayfalarınızda bize de yer verdiğiniz için
teşekkür ediyorum. Çevremdeki insanları dinleyen,
istişare kültürüne önem veren, insanlarla iyi ve seviyeli
diyaloglar kuran bir yapıya sahibim. Arkadaşlarım beni
böyle anlatırlar.

Eğitim bizim en öncelikli çalışma alanımız. İlçemizde okul yaptıracak alan bulmakta zorlandığımız için
mümkün olan her bölgeye okul inşa çalışması başlattık. Okul sorunumuzu büyük oranda çözdüğümüzü
söyleyebiliriz ama hala istediğimiz seviyede değiliz.
Okullarımızın yanı sıra ilçemize gençlik merkezleri de
kazandırdık. Gençlik merkezlerimizle, gençlerimizin
kişisel gelişimlerine katkı sunuyor, onları geleceğe
hazırlıyoruz. Devam eden eğitim çalışmalarımız da
bulunuyor. Eğitime yapılan yatırımı her şeyin üstünde
gördüğümüzü net olarak ifade edebilirim.

Nasıl bir çocuktunuz peki?
Derslerine dikkat eden, mahallede komşuluk
kültürüyle büyüyen ve arkadaşlarıyla ilişkileri iyi olan
biriydim. Futbol oynamayı severdim. Kitap okumak
hayatımın bir parçasıydı. Bunların yanı sıra arkadaşlarımla faydalı vakit geçirmeyi de severdim. Bu
şekilde bir çocukluk dönemi geçirdim.

Kolay karar verebilir misiniz, yoksa kararsız
mısınız?
Yukarıda da ifade ettiğim gibi istişare kültürüne açık
biriyimdir. Kolay karar vermekten ziyade istişare ederek karar verir, hata payını minimize ederim.

Başkanlık görevi büyük bir sorumluluk ve
yoğun çalışma saatlerini beraberinde getiriyor. Bu yoğunluğun içinde kendinize
nasıl vakit ayırıyorsunuz?
Sizin de bahsettiğiniz gibi yoğun bir tempo gerektiriyor. Gerek ilçe içerisinde gerekse ilçe dışında yoğun
bir tempoyla çalışıyoruz. Kendimize ve ailemize çok
vakit ayırdığımız söylenemez. Fırsat buldukça
diyebiliriz.

Röportaj

Sizce dünyanın en büyük sorunu nedir?
Dünyamızın birçok büyük sorunu bulunuyor. Son
zamanlarda yaşanan en büyük sorun bölgemizi ve bizi
de yakından etkileyen savaşlar. Ortada adil olmayan
bir paylaşım ve güce dayanan bir vahşet var. Özellikle
İslam dünyasının maruz kaldığı uygulamalar bizleri
derinden etkiliyor. Arakan’ da, Myanmar’da, Suriye’de,
Halep’te, Musul’da ve daha birçok yerde bugün insanlar yaşam mücadelesi veriyor. Dünyamızın en büyük
sorunu insanların zulme karşı duyarsız olmasıdır.

15 Temmuz’da neler hissettiniz?
15 Temmuz bir uyanıştır. Kalkışma haberini duyduğum
da gerçekten inanamadım. Birçok karmaşık duyguları
saniyeler içinde yaşadım. Darbeler tarihini okumuş birisi olarak her şey yolunda giderken bu neyin kalkışması
diye hayıflandım. Özellikle son on dört yıllık başarılı
yönetimde her geçen gün Türkiye daha da ileriye
giderken askerin kalkışmasına bir anlam veremedim.
Hızlı bilgi akışlarıyla halkın sokağa çıkması ve üzerlerine tankla ateş açılması, uçaklarımızla hassas kurumlarımızın bombalandığı haberi gelince konunun dış
bağlantılı bir işgal girişimi olduğunu anladım. Zira asker
kendi vatanına ihanet edecek kadar şuurunu kaybetmiş
bir kuvvet olamazdı.
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Röportaj

Hemen ilçemizdeki insanlarımızın
kontrolsüz tepkilerini sevk ve idare etmek için yoğun bir iletişim ağıyla planlı
bir hareket sergiledik. O karanlık gecede
ülke olarak, millet olarak çok zor zamanlar geçirdik. İlçemizde hemen halkımızı
bilgilendirdik. Bu hain girişimi ancak
ve ancak halk durdurabilirdi. İçimizde
zerre kadar korku yoktu. Nitekim Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın
çağrılarıyla halkımız kısa sürede meydanları doldurdu. FETÖ'cü hainlerin karşısına
dikildi. Necip Milletimiz FETÖ'nün kirli
yüzünü dış güçlerle birlikte yürüttüğü işgal
girişiminde bir kez daha gördü. Bu millet
öyle bir millet ki içindeki imanla, vatan
sevgisiyle hainlere geçit vermedi.
Çanakkale'de vatanına sahip çıkanların
torunları 15 Temmuz'da canı pahasına
yine memleketini korudu. Milletimizin
ve özellikle gençlerimizin 15 Temmuz'da
ortaya koyduğu cesaret takdire şayandır.
Aziz milletime şükranlarımı sunarım.

Dünyamızın en büyük
sorunu insanların
zulme karşı duyarsız
olmasıdır.

Röportaj: Soner KARTAL
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MİMAR

SADECE MİMAR DEĞİLDİR

Y

aşama dair beynimizde dolaşan bir şeyler var ise
mutlaka bir mimari bakış açısına sahip olmak zorundasınız. Mimarlar sadece proje çizmezler. Ortaya
koydukları eserle sahip oldukları değerleri, birikimi,
geçmişlerini ve gelecek tasavvurlarını, düşlerini ortaya koyarlar.
Sonuçta bir eser hayat bulur. O esere gözlerinizi çevirdiğiniz zaman
topyekün bir medeniyetin varlığına şahit olursunuz. Bu medeniyetin
varlığını kabul edip etmemek bir tercihtir. Medeniyetin varlığını kabul etmeniz ya da reddetmeniz ortaya konan eserin bir aidiyet dünyasının gerçekliğini haykırmasına engel teşkil etmez. Dedesinin yazdığı yazıyı okuyamayan
onun yazdığı, okuduğu şiirin anlamını bilmeyen neslin mimarlık hikayesi (medeniyet hikayesi) bundan sonra başlıyor.

Medeniyet hikayesinin en can
alıcı problemi mimarlık olarak
karşımızda arz-ı endam etmektedir. 20.yy’da ete kemiğe bürünen
Kalvenizm çocuğu kapitalist
sistemin İslam Dünyasına enjekte ettiği medeniyet; geçmiş
tarihi birikimiyle barışık olmayan,
dini ve ilmi birikiminin tüm esas
ve usulleriyle taban tabana zıt,
yine bu toplumun içinde yaşayan
diğer unsurların da haklarını ve
hukukunu gözetmeyen bir mimari
eser, başka bir ifadeyle metodoloji problemi olarak hayatımızın
merkezinde yerini almıştır.

Evet! Müslümanlar yeni bir hikaye
yazmak için bir yerden başlamak
zorundalar. Hikayenin başındaki en can alıcı soru, “nereden
başlanacak?” Bu soruya cevap
olarak birçok madde yazmak
mümkün. Kanunlardan, devletin geleneklerinden, tarihten,
hali hazırda yapılan pratikten vb.
örnekleri ifade edebiliriz. Fakat
bireyler kendi içlerindeki değişimi
tamamlayamazlar ise yukarıda
belirttiğimiz somut maddeler
kalıcı bir çözüm sağlayamaz.
Geçici olarak problemlerin

çözüldüğü sanılır. Bu sebeple ilk
önceliğimiz bireysel yenilenme
olmak zorundadır. Bu noktada
insan olarak taşıdığımız akıl, kalp,
mide ve bizimle olmaktan ölene
kadar vazgeçmeyen zaman. Hiç
bir zaman ihmal edemeyeceğimiz
akıl melekesini asla başkasına
teslim etmeden süren, sadece
taşıyan için değil, başkaları için de
çarpan bir kalbe sahip olmak ve
haram-helal noktasında özenli bir
beslenme alışkanlığına kavuşmak,
mideyi çöplüğe çevirmemek.
Sağlıklı bir akıl, kalp, mide ve bir
canlı için sonsuz olmayan zaman.
Bu dört noktadaki işgali bitirme
irademiz, başarı ve başarısızlığımız
sadece İslam dünyasının değil,
insanlığın geleceğine yapacağımız
olumlu veya olumsuz katkının
habercisi olacaktır.
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İslam Dünyasının genleriyle uyuşmayan, çözümden çok problem
üreten, adalet dağıtmayan, ahlaki
erozyona müsaade eden, maddeci bakış açısını egemen kılan
bu eserin, tekrar tarihteki ihtişamlı

günlerine dönmesi için; tarihiyle,
doğayla, insanla barışık, toplumun
bütün unsurlarına hitap eden ve
toplumu ötekileştirmeyen yeni
bir mimari eser haline gelmesi
Müslümanların insanlığa olan borcu ve ödevidir.
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İçindekiler

“İslam kültürü bir kimsenin her işe
Allah'ın adı ile başlamasını gerektirir, bu
bilinçli ve samimi bir şekilde yapılırsa şu
üç güzel sonucu doğuracaktır.

Birincisi:

Bu kişiyi kötülükten uzak tutacaktır.
Çünkü Allah ismi onun kötü bir niyeti veya yanlış bir davranışı, O'nun
adını anarak yapmaya olup olmadığı
konusunda düşünmesini sağlayacaktır.

İkincisi:

Kişi meşru bir işe başlarken Allah'ın adını
anarsa onun her hareketi Allah'ın rızasına uygun yapılmasını gerektirir.

Üçüncüsü:
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O kişi Allah'ın yardım ve nimetiyle
karşılaşacak ve şeytanın aldatmalarından
korunacaktır çünkü kul Allah'a yönelirse
Allah da ona yönelir.’’

Sağlam bir besmeleden sonra geriye kalan tevekküldür. Şimdi kendimize açık ve net olarak bir soru
sorup geciktirmeden cevap vermeliyiz. Aklımız,
kalbimiz, midemiz ve zaman için gereken hassasiyete sahip miyiz? Gerçekten bütün bunlar bizim
kontrolümüzde mi? Yeni bir mimarlık hikayesi için
hazır mı? Farkında mıyız? Bu gidiş nereye? İslam
Dünyasının ve insanlığın bu sorulara doğru cevap
vermiş, inanmış bir topluluğa ihtiyacı var. Bu sorulara
dair kafa yormak Müslüman olarak insanlığa ve İslam
alemine borcumuzdur.
Unutmamalıyız! Kendi işgalimizi bitiremezsek bizden
umut bekleyen Afganistan, Irak, Suriye, Mynmar,
Arakan, Doğu Türkistan, Karabağ, Bosna’nın yüksek
dağlarında ve Somali çöllerinde bekleyen, İslam Alemi
ve insanlığın umudu boşa çıkar. Bu umudu boşa
çıkarma hakkımız yoktur, bizim.
Sefer bizden, zafer Allah’tandır.
Selam ve dua ile...

Ali YILMAZ
Araştırmacı yazar
amcabey_@hotmail.com
www.cizgikitabevi.com
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SULTAN ABDÜLHAMİD HAN VE

iSTiHBARAT

Târih boyunca her devlet kendi çıkarları açısından bu
tür istihbârat faaliyetlerinde bulunmuş ve bu amaç
uğruna geniş bir istihbârat ağı kurmuştur. Ülkelerarası karşılıklı yürütülen istihbârat hareketlerinin, ülke
içerisinde düzen veya âsâyiş ve düzen karşıtı faaliyetler için de devletin yine aynı istihbârat yöntemini
kullanması en doğal hak olarak görülürken Sultan
Abdülhamid Hân’ın bu çalışmalarını eleştirenler acaba
Osmanlı’nın selametini düşünen insanlar mıdır? Diye
düşünmek gerekir.

Bizde şöyle bir algı var istihbarat ile ilgili çalışmalarda
Sultan Abdülhamid’i tahttan indiren İttihat ve Terakki’nin kurmuş olduğu Teşkilat-ı Mahsusa” sanki bizim
ilk istihbarat teşkilatımız gibi anlatılıyor. Veya daha
insaflı olanlar şöyle söylüyor: “Elbette Yıldız İstihbarat
Teşkilatı da var ama o doğrudan doğruya Sultan’a
bağlı olarak faaliyet gösteriyor o yüzden kurumsal bir
kimlik çatısı altında ilk istihbarat kurumunun Teşkilat-ı
Mahsusa olarak kabul edilmesi gerekir”
Burada verilen bilgi doğru ama kurulan mantık
yanlıştır. Çünkü Sultan Abdülhamid Hân’ın kurmuş
olduğu Yıldız İstihbarat Teşkilatı’nı doğrudan doğruya
kendisine bağlamasının bir gerekçesi vardır: Sultan Abdülhamid’den çok önce devletin üst yapısına
çöreklenen ve maaş aldıkları devlete ve mensup
oldukları millete hizmet etmek yerine üç kuruş dünya
menfaati, makam hevesi ve ikbal hırsı yüzünden devletine, dinine, milletine ihanet eden vezirlik ve hatta
sadrazamlık makamına kadar çıkmış olan üst düzey
yöneticileri bertaraf etmek içindir.
İstihbârat devlet için, düşman veya düşman olması
muhtemel kişi, kurum-kuruluş, devletler ve diğer
organizasyonlar hakkında açık veya kapalı kaynaklardan bilgi toplayıp, analiz ve değerlendirmelere
tâbi tutarak sonuca ulaşılması anlamına gelmektedir. Ancak bu organizasyonun işlemesi için bu
işleyişteki kişilerin güvenilir olması birinci şarttır.
Eğer zayıf bir halka olursa bu istihbarattan gelen
bilgilerin faydadan çok zarar getireceği muhakkaktır.
Sultan Abdülhamid Hân’ın Doğrudan doğruya
kendi şahsına bağlı bir İstihbarat Teşkilâtı kurmasının gerekçesi budur.
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İstihbarat için öncelikle pek çok farklı kaynaktan
gelen ve ham halde bulunan bilgilerin işlenmesi, tasnif edilmesi yorumlanması ve bütün bu
bilgilerden bir neticeye varılması ve en sonunda
da harekete geçilerek tedbirler alınması gerekir. Dikkat edilirse istihbaratta çok ileride olan
İngiltere’de bu işleri için muazzam bir ekip ve
finansman söz konusudur. Sultan Abdülhamid
ise neredeyse bu işleri tek başına üstlenmiş ve
başarılı bir şekilde 28 yıl yürütmüştür.
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YILDIZ İSTİHBARAT TEŞKİLATI 1880 yılında II.
Abdülhamid Han tarafından kurulmuş istihbarat teşkilatıdır. TEŞKİLÂT-I MAHSUSA, ise
İttihat ve Terakki Cemiyeti bünyesinde Enver
Paşa’ya bağlı olarak kurulan gizli teşkilattır.
İttihatçılar madem o kadar şikayet ediyordu neden bu sistemin aynısını kurma gereği
duydu?
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Jurnalcilik ya da ispiyonculuk olarak küçümsenen Sultan Abdülhamid Hân’ın istihbarat
faaliyetleri ülke içinde Ermeni
komitacılarının faaliyetlerini diğer
azınlık faaliyetlerini, yabancı
devletlerin faaliyetlerini izlerken
bir yandan da yurt dışında da
oldukça iyi organize olmuştu.
Londra, Paris, Roma başkentleri
başta olmak üzere, dünyanın pek
çok yerinde istihbari faaliyetlerde
bulunuluyordu. Çok kısa sürede geniş bir coğrafyaya yayılan
hafiyeleri sayesinde saraya, ayda
3000’den fazla jurnal geldiği
söylenmektedir. Teşkilat, 1908
yılında Abdülhamid Han’ın tahttan indirilişine kadar faaliyetlerine
devam etmiştir.

Her devri kendi zamanı içerisindeki şartlara
göre değerlendirmek icap eder. İstihbarat
çalışmaları her devlette olmazsa olmaz şartlardan biridir. Asya Hun devleti zamanında
Çin sarayında Türk casusları yok muydu? İlk
Türk destanlarından Dedem Korkut’ta câsus
ve câsusluk kelimelerinin birçok defa geçtiği
görülmektedir. Bunun dışında Türklerde
câsusluk, değişik dönem ve coğrafyalarda değişik şekillerde adlandırılmışlardır.
Sözgelimi “münhi ve münhiyan”, “dil almak”,
“sâhib-i haber” veya “sâhib-i berid” gibi isimler câsusluk için kullanılan sözcükler arasında yer alır.
MÖ. 125 yılına kadar bütün Hun ülkesini
gezen ve Hunların durumlarını, göçlerini,
savaş tutumlarını, yaşayışlarını, birbirleriyle
olan ilişkilerini bir rapor hâlinde Çin Hükümdârı’na sunan gezgin Chang-Chien’in aslında
bir çaşıt yani casus olduğu kabul edilmektedir.
Göktürk ve Uygur devletleri zamanında da
Çinlilerin ve İranlıların Türk ülkelerine casus
yolladığı bilinmektedir.
Diğer taraftan Avrupa içlerine kadar giden
Türklerin aralarına sızan câsuslar da vardı ve
bunlar Papa’nın emrinde görev yapıyorlardı.
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IX. yüzyıldan îtibâren İslam coğrafyası sınır
ları içerisine giren Türkler, burada da istihbârat faaliyetlerine önem vermeye ve câsuslar kullanmaya devam ettiler. Selçuklu
Devleti’nin en ileri devlet adamlarından olan
Vezir Nizâmülmülk devlet yönetimi ile ilgili
kaleme aldığı eseri Siyâsetnâme’de bu konu
hakkında etraflıca bilgi vermektedir.

“O böyle yapmazsa ayıp olur gaflet, tembellik ve zulme hamlederler ve memlekette
olup biten fesadı ve zulmü biliyor veya
bilmiyor. Eğer biliyor da meselenin çâresine
bakmıyorsa tıpkı onlar gibi zâlimdir ve zulme
rızâ göstermiştir ve eğer bilmiyorsa gaflete
düşürülmüştür. Tembel ve câhildir. Bu her
iki hususta iyi değildir. Mutlakâ haberciye
(sâhib-i berid) ihtiyâcı vardır.

Vezir Nizâmülmülk pâdişahların bütün şehirlerde olup bitenden haberleri olması gerektiğini şöyle anlatıyor:

Şehzade Abdülhamid Kayıhan
Osmanoğlu kimdir?
Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Osmanlı devletinin
34. Padişahı Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın 3. Kuşak torunu
olan Hanedan ailesinin reisi Harun Abdülkerim Osmanoğlu’nun
oğlu ve cennet mekân Sultan İkinci Abdülhamid Hanın 4. kuşak
torunudur.
Sürgün yıllarından tam 50 yıl sonra 1974 yılında ilk kez bir
Osmanlı Şehzadesi Türkiye'ye geri dönebilmiştir. Bahsi geçen
şehzade bugünkü Hanedan Ailesi Reisi Şehzade Abdülhamid
Kayıhan Osmanoğlu Efendinin Babası Harun Abdülkerim Osmanoğlu Efendidir. Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu
Efendi sürgünden sonra Türkiye'de doğan ilk Osmanlı Şehzadesidir. İstanbul'un ve İslam'ın yıkılmaz kalelerinden Fatih semtinde
1979 tarihinde doğmuştur.
Abdülhamid Kayıhan
Osmanoğlu

İlköğretim, Ortaöğretim ve Lise yıllarında yanlış anlatılmak
amacı ile yazılan yalan tarihin üzücü yanını en çok yaşayan
Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ne acıdır ki! Tarih
öğretmenleri tarafından yalan tarihi benimsemediği için kötü
notlarla cezalandırılmak istenmiştir. Okul hayatı sonrasında 10
yıl gazetecilik mesleğiyle iştigal ederken, 3 yıl gibi bir sürede
ulusal kanallardan birisinde çalışmıştır.
Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu Efendi şu an dedesi
Sultan Abdülhamid Han'ın şahsi serveti ile kurduğu ve bugün
dahi dünya üzerinde eşi ya da benzeri kurulmamış, “Darülaceza
Müessesesi” yönetiminde görev yapmaktadır.
Hiçbir siyasi parti ile ilişiği olmayan Şehzade Abdülhamid
Kayıhan Osmanoğlu Hanedan Ailesinin ve mensupları ile davalarının siyaset üstü olduğunu her zaman söylemektedir.
Şubat 2017
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lüm yıldönümünde
rahmetle anıyoruz Barış
Manço’yu… 2 Ocak 1943
yılında Üsküdar'da doğan Barış
Manço, rock müziğin öncülerinden, Anadolu Rock türünün
de kurucuları arasında yer alır.
Galatasaray Lisesi'nde başladığı
müzik macerasını, yükseköğrenimini tamamladığı Belçika Kraliyet
Akademisi'nde sürdürdü. Bestelediği 200’ün üzerindeki şarkısı,
kendisine on iki altın ve bir platin
albüm ve kaset ödülü kazandırdı.
Bu şarkıların bir bölümü daha
sonra Arapça, Bulgarca, Flemen-

kçe, Almanca, Fransızca, İbranice,
İngilizce, Japonca ve Yunanca
olarak yorumlandı. Hazırladığı
televizyon programıyla Dünya'nın pek çok ülkesine gitmiş,
bu nedenle "Barış Çelebi" olarak
adlandırıldı. 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı
Unvanı'na layık görülen Barış
Manço, 1 Şubat 1999 tarihinde
evinde geçirdiği kalp krizi sonucu,
kaldırıldığı Siyami Ersek Hastanesinde aynı gece vefat etti.
1988'de TRT’ye o güne kadar
benzeri yapılmamış bir program
önerir Barış Manço. “Çocuk ve
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1.Dönence
2.Kol Düğmeleri
3.Can Bedenden Çıkmayınca
4. Alla Beni Pulla Beni
5. Dağlar Dağlar

aileye yönelik eğitici ve eğlendirici
bir dünya belgeseli” niteliğindeki
program, yayına girdiği günden
itibaren milyonlarca izleyicinin ilgisini çeker. "Barış Manço ile 7'den
77'ye" programı, adından da anlaşılacağı gibi her yaş grubuna hitap ediyor ve kendi içerisinde özel
bölümlerden oluşuyordu. "Adam
Olacak Çocuk" ile çocuklara,
"İkinci Kahvaltı" ile büyüklerimize,
"Dönence" ve "Dere Tepe Türkiye"
ile de yetişkinlere hitap eden Barış
Manço ile 7'den 77'ye programlar
serisi tam 10 yıl boyunca TRT’nin
vazgeçilmezi olmayı başarır.

6. Unutamadım
7. Gülpembe
8. Arkadaşım Eşşek
9. Gibi Gibi
10. Kara Sevda
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ekvandoya gönül vermiş, mütevazı, alçakgönüllü, samimi bir
şampiyon o… Kimden mi bahsediyorum tabii ki yüreğini ortaya
koyarak rakiplerini bir bir egale eden ve dünya şampiyonu olarak
bayrağımızı dalgalandıran Kübra Dağlıdan… Kübra ile antrenmanlarını
yaptığı cebeci spor kompleksinde buluşacak ve röportaj yapacaktık. Ancak dışarıda buz gibi hava ve İstanbul’u adeta esir alan beyaz
bereketi aşıp bir yerden bir yere gitmek oldukça zordu. Bizdeki görev
aşkı ile Kübra’daki spor aşkı birleşince engel mengel dinlemiyor ve
sözleştiğimiz yerde ve saatte bir araya gelerek röportajımızı yapıyoruz.
Tercih ettiği giyim şekline değil, azmine, ülkemiz adına kazandırdığı
kazandıracağı şampiyonluklara odaklanmanızı rica ediyor ve her
satırını keyifle okuyacağınız röportajımıza başlıyoruz;

Öncelikle seni tanımak isteriz. Bize kısaca
kendinden bahseder misin?
1996 İstanbul doğumluyum, aslen Ispartalıyım. Sakarya
Üniversitesi BESYO 1. Sınıf öğrencisiyim. İki çocuklu bir
ailenin en küçük kızıyım. Çevremdekiler tarafından hareketli, hırslı ve konuşkan olarak bilinirim. Özgürlüğüme
düşkünüm fakat hedeflerim olduğu için son dönemlerde özgürlüğümden feragat etmek durumundayım. Çok
uslu biri olduğum söylenemez. Belki de bu spor beni
yansıttığı için başarılı olmuşumdur. Hayattaki en büyük
şansızlığım hiç yakın arkadaşımın olmayışı. Hayatımı
yaşarken deyim yerindeyse yürümeye başlamadan koşmayı tercih ederim. Ama karşılaştığımız
hayat maalesef öyle değil. İlk önce yürümeyi
sonra koşmayı bileceksin. Başıma gelen her
şeyde kendimi sorgularım ve bilirim ki her
problem benim hayattaki duruşumu ve
hayata bakış açımı değiştirecek. Bu yüzden
zorluklardan kaçmak yerine hep mücadele ederim.

Nasıl bir aile yapın vardı?
Anne ve baban ne iş
yapıyorlar?
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Benim konuşkanlığımın aksine aile içinde
çok fazla sohbet ortamı oluşmuyor. Hayat
meşgaleleri de üstüne eklenince durum
bu oluyor. Fakat bu duruma rağmen
annem ve babam her daim çocuklarının yanındadır ve bunu hissettirir.
Kardeşim ve ben biliriz ki hayatımız
boyunca bizi sevecek ve gözünden
sakınacak iki değere sahibiz; anne ve
babamız. Yaptıkları işe gelecek olursak;
babam hırslı ve başarılı bir boks antrenörü
annemse ev hanımı. Babamın hırsını hep
örnek almışımdır. Kimse olmadan da bir şey
yapabileceğimizi kendimizin farkında olmayı
babamızdan öğrendik… Annem, hakkını
ödeyemeyeceğimiz varlığımız, başarılarımızın
sırrı. Bizi büyüten bıkmadan usanmadan antrenmana hazırlayan kadın.
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program yapmayı, çalışmayı, düşünmeyi öğrendim.
En çokta insanları tanıdım. Sana olan bakış açılarını
nasıl değiştirdiklerini gördüm. Ve yanında olanlarla mutluluğu paylaşmayı... Sanırım Tekvando ile
büyüdüm.

Tekvando yürümeseydi B planın var
mıydı?
Tekvando olmasaydı net olarak söyleyebilirim ki
kendimi keşfedecek başka yollar arardım. Diğer
idealim; bir rehber öğretmen veyahut anaokulu öğretmeni olmaktı. Lisede de bunun üzerine
okudum. Çünkü çocukları çok seviyorum.

Tekvando maceran nasıl başladı?
Amcam Emin Dağlı ve babam Ali Osman Dağlı’nın
işlettiği İstanbul Fatih’te, Atikali Gençlik ve Spor
kulübü var. Amcam tekvando babam boks antrenörlüğü yapıyordu. Uzak değiller spora belki de
en büyük şansım bu oldu. İlk 12 yaşında karate ile
başladım. 2 yıl kadar karate yaptım. Daha sonra
tekvandoyla spora devam ettim çünkü tekvandonun
benim vücuduma daha yatkın bir spor olduğunu
fark ettim. Daha sonra kulübümüze antrenörüm
Özlem Esin Hakikatli Tekvando antrenörlüğü için
geldi. Ve benim dönüm noktam oldu. Hocamın
beni keşfetmesi başarımın gerçek sebebidir. Hatta
başarılarımızın. 3 dünya şampiyonu yetiştiren ‘Altın
Kadın’ emek unutulmaz, unutulursa nankörlük
olur.

Tekvando sayesinde hayatında
neler değişti?
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Yaramaz, bir o kadar da utangaç
ve utangaçlığa sığınan özgüveni eksik biriydim. Hayatımdaki en
büyük değişim, özgüvenimin yerine
gelmesi. İnsanlarla yüzüm kızarmadan konuşabiliyorum artık ama hala
çok heyecanlanıyorum. Maçta tek
başınasın ve kendini kanıtlamak
zorundasın. Her şeyinle ben buyum
demek zorundasın. Bunu da ancak özgüvenle yapabilirsin. Ayrıca
tekvando sayesinde hayatımı düzene
soktum. En başta bir şeyi başarmak için

Röportaj

Şampiyon olmanda en
büyük etken ne?

Okulda artısı oluyor
mu madalyaların?

“İstemek”, “olana kadar”
kavramlarını hayatımda
yaşamış olmam. Olmayınca
pes etmedim, çok çalıştım.
Çünkü biliyorum ki hiç bir şey
çalışmadan olmuyor. Çalışıyorum yine olmuyor diyenler
için; çok çalış, daha çok çalış,
durmadan çalış! En önemlisi
isteyerek çalış. Allah’tan iste,
iste ki olsun. Çünkü Allah
isteyene ve azmedene mutlaka
ama mutlaka verir, biliyorum. :)

Şu ana kadar bir artısını göremedim. İlk Avrupa şampiyonluğumu lise dönemimde aldım.
Ve devamsızlık için gittiğimde
“bana mı aldın madalyayı” gibi
bir cümleyle karşılaştım. Yani
okuldaki mücadelemi de tek
başıma verdim. Zor olmadı mı
oldu. Diğer arkadaşlarım okul
konusunda daha rahattı. Madalyaların eğitim açısından en
güzel yanı üniversitede BESYO
bölümüne girmek olabilir.
Fakat daha sonra yine derslerin
için çabalaman gerek.

Motive olmak için
kendine neler
söylersin?
Motivesi çok çabuk düşen
biriyim ama motive olduğum
zamanda üst performansla
çalışırım. Beni iyi hissettiren
ağabeyim Murat Sarıkuş ve
takım arkadaşım Emirhan Muran var. Onların bana dediklerini düşünüyorum. Biliyorum
ki bu yolda başarısız olayım
diye ayağıma dolanacak,
namertlik yapacak insanlar
olacak. Çünkü benim mutsuz
ve başarısız olmamı istiyorlar.
Ama onları asla sevindirmeyeceğim.

Senin gibi başörtülü
olan ve spora
yönelmek isteyen
genç kızlara neler
söylemek istersin?
Hiçbir şey spora engel değildir.
Ben yapabildiysem herkes yapabilir, siz de yapabilirsiniz.
Belki sizin içinizde de bir
şampiyon vardır. Öncelikle
sporu spor olarak düşünmeyin; su gibi, aş gibi,
ekmek gibi düşünün
ve bir daha çıkarmamak
üzere hayatınıza alın. Gerisi
zaten kendiliğinden geliyor.

Çalışıyorum yine
olmuyor diyenler için;
çok çalış,
daha çok çalış,
durmadan çalış!
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Karşıdan bakıp değerlendirirken kendini,
değiştirmek isteyeceğin bir şeyler çıkıyor
mu?
Bana kalırsa her şeyimi değiştiririm. Bir şeyi yapamayınca ağlamamı, çoğu şeyi içime atmayı, bazen de
herkesi hemen affetmemi! Çok kitap okuyan biri olmak
isterdim mesela. Sevmediğim işleri eziyete döndürmemeyi. Bir de düzenli olmayı, annemi daha mutlu
ederdim en azından. :)

Başkalarının seninle
ilgili düşüncelerini önemser misin?
Bazen. Ama bu durumu kendi lehime çeviriyorum.
İnsanların düşüncelerinde bana bakış açılarında artımı
eksimi daha iyi görüyorum. Üzücü şeyler de oluyor tabii
ama kimsenin düşüncesini değiştiremezsiniz.

Her şeyi zamana ve akışına mı bırakırsın
yoksa sıkı sıkıya bağlı olduğun kuralların
var mı?
Disiplinli ve planlı yaşarım hayatımı. Çünkü her şeyi
akışına bırakmam, hayatımı ve ideallerimi ertelemem
demektir.

KÜBRA DAĞLI İLE KISA KISA
Burcun: Kova
En sevdiğin renk:
Mavi
Şu an ruhunun
olmak istediği yer:
Hak ettiğim yer
Yaşayabileceğin en
mutlu an: Tekrar
şampiyon olmak
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Hayatının nasıl bir
dönemindesin:
Yükselme
Bugünlerde en çok
neye kızıyorsun:
Herkese aynı
şekilde davranmam

Hayattaki sloganın:

OLANA KADAR.

Bir gün mutlaka gerçekleşmesini
dilediğin hayalin nedir?
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Hayatta en çok
kıymet verdiğin
insan: Annem

En Büyük hayalim; emeklerimin karşılığını almak. Yani;
2. kez dünya şampiyonu olmak. Aynı zamanda hedefi olan insanlar için örnek teşkil ederek başkalarının
hayatına yön vermek, onlar için dönüm noktası olmak
istiyorum.
Röportaj: Soner KARTAL
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MODERN ZAMANIN

GERÇEK OYUNCULARI

Evin KARAHAN
Tarih Öğretmeni

Yıl 2016, peki biz hangi zamanı
yaşıyoruz. Hangi rollerde oynuyoruz.
Zamanlarımızı belirleyen bizler miyiz? Peki ya sosyal hayatımız? Sürekli
başkaları olma çabasında değil miyiz?
Hep birilerini model alıyoruz. Modern
dünyaya ayak uydurmaya çalışırken
kendi kültürümüze yabancılaşarak ne
çok gülünç duruma düşüyoruz? Hep
eşikte durmaktayız. Ne zamanın içindeyiz ne de tam olarak dışında. Arafta
kalmış bir toplumuz. Batı’nın bize sunduğu ve cazip hale getirdiği hayatı kendimize oldurmaya çalışırken, bir yandan
da kendi kült
Eskiden kendimize göre bir yaşayışımız
vardı. Düşüncelerimizle giyinişimizle kendimize uygun bir hayat tarzına
sahiptik. Yabancı saatlerin hayatımıza girişiyle bunlarda da bir bir değişim
yaşadık. Saat dediğimiz zamanı ölçen
alet değil zamanın ta kendisi! Zamanın
içinde kaybolan insanlar haline geldik. Bizler biz de olmayanı yaşar hale
geldik. Ne tam olarak “Doğulu” ne de
“Batılı” olabiliyoruz. Eşikte kalmışlık ve
sıkışmışlığı temsil ediyoruz. ‘an’cılaştık.
Başkaları gibi yaşayıp ‘mış’ gibi
yapıyoruz.
Tanzimat’la beraber Batı’ya yöneldikten sonra ne tam olarak eskiyi atabildik ne de tam olarak yeniyi alabildik.
Mimarimizde, ev eşyalarımızda kısacası

hayat tarzımızda hep bir ikilem yaşadık.
Bize yakışmayanı giymeye çalışıyor,
damağımıza uygun olmayanı yemeye
zorluyoruz kendimizi. Batı’nın bize
ihtiyarlaştırdıklarını günlük hayatımızın
olmazsa olmazları haline getirdik.
Örneğin bizler büyük yer sofralarında geniş aileler ya da kalabalık gruplar
halinde yemek yerdik. 1839’da Tanzimat’ın ilanından sonra hızlı bir Batılaşma merakı ile artık yemeklerimiz yer
sofralarında değil masalarda yenmeye
başlandı. Yer minderleri yerine sandalyeleri tercih etmeye başladık.
Mimari olarak baktığımızda; daha önceleri geniş ve bahçeli evlerde yaşarken
şimdi küçük daireleri olan apartmanlarda yaşamaya başladık. Üstelik komşuluk
ilişkilerimiz de bizim büyük değerlerimizken şimdiler de aynı binalarda
yaşayıp selam bile vermediğimiz insanlarla yaşıyoruz. Yemek kültürümüz bizim
için olmazsa olmazlarımız iken son
yıllarda hızlı ve kolay tüketim olan “fast
food”ları tercih etmeye başladık. Gittikçe başkalaşıyoruz. Şimdi Müslüman
evindeki saat başka âlemin vakitlerini
gösteriyor. Durumumuzu Ahmet Hamdi
Tanpınar ne güzel özetliyor:
“Ne içindeyim zamanın,
ne de büsbütün dışında.
Yekpâre, geniş bir ânın
Parçalanmış akışında…”
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SİLAH VE DOLAR
KARDEŞLİĞİ

D
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ünya, masalarda
soyanlarla, insanlığı masallarla uyutanlar
tarafından yönetiliyor.
"DOLAR" aşkına inanılmaz savaşlar
yaşanıyor. New York- Londra
hattındaki finans merkezlerinin
ortaklığıyla kurulan "TAHT"ın sallanması kavgası yaşanıyor.
Dünyayı tezgahlarla soyan
PARANIN FİRAVUNLARI,
başkanları, hükümetleri, istihbarat örgütlerini ve
yeni ÇAKALLARI teröristleri kullanmaktan hiç çekinmiyor. Tüm
dünyanın MERKEZİ ve geçiş yolundaki en önemli köprü Türkiye,
haliyle saldırılardan en büyük payı
alan ülkelerden biri oluyor. Küresel Sermaye'nin, büyük
şirketlerin seçim öncesi topyekûn karşı çıktığı Trump inanılmaz
saldırılarla sarsılmaya başladı.
Gelinen son noktada Moskova'ya
yaptığı seyahatte, bir otel odasında 6 kadınla beraber olduğu ve

bunun kasediyle Ruslar'ın kendisine şantaj yaptığı haberleri havada uçuşuyor. Sızdıranlar diyor
ki; "Trump bu kasetle Moskova'ya
bağlandı, onun için Ruslar'ı seven
açıklamalar yapıyor.
Çünkü ipleri elinde…
Peki Trump'ın Moskova'da otelde
âlem yaptığı görüntülerin Ruslar’ın
elinde olduğunu ortaya atan kim?
Gerçekten Trump'ın dediği gibi CIA mi? Bu soruya cevap
aranırken İngiliz gazetelerinden, Forbes ve Wall Street
Journal'a kadar pek çok yayın
organında verilen haber gündeme
bomba gibi düşüyor. "Trump kasetle Ruslar tarafından teslim
alındı" iddiasını sızdıranın İngiliz
istihbaratı MI6'nın en kıdemli
ajanlarından Cristopher Stele
olduğu manşetlere taşınıyor. İngiliz ajanın, "Ruslar beni öldürebilir" düşüncesiyle kayıplara karıştığı
belirtiliyor. New York baronlarına

"Gününüzü göstereceğim" diyen
Trump'a müdahale kardeş şehri
ve dünya finans merkezi
Londra'dan geliyor.
Trump dünyadaki sorunlara Rusya
ile birlikte el ele müdahale edeceğini açıklamıştı. O fotoğrafta
“İngilizler de yer alacak” demiyordu. Hatta İngiliz güdümündeki Birleşik Arap Emirlikleri’nden
kendi şirketine 2 milyar dolarlık
ortaklık teklifi geldiğini açıklıyordu. Trump “Kabul etmedim”
diyerek üstü kapalı olarak “İngiliz
rüşveti”ni reddettiğini açıklıyordu. Dışişleri Bakanlığı’na getirdiği
Tillerson da son açıklamasında
“Suriye ve Ortadoğu’da Erdoğan
ile çalışmalıyız” diyordu. Ankara
bölgede Rusya ile çalışıyor, Trump
yönetimi Dışişleri Bakanı aracılığı
ile “O fotoğrafta biz de olacağız”
diye resmi açıklama yapıyordu.
New York-Londra hattına karşı
“Washington-AnkaraMoskova” oluşumu birilerinin
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uykularını kaçırıyordu. Delirenler üzerimize teröristle
ve “DOLAR”la da geliyorlardı. Hem dışarıdaki şirketlerle ve içerideki işadamlarıyla, hem de sahibi oldukları bankalarla Türk Lirasına saldırıyorlardı. “Erdoğan
Başkan olacak” korkusu adamların bir yerlerinde
çıbanlar çıkartıyordu.
Çünkü dünyada şirketlerle değil GÜÇLÜ LİDERLERLE yönetilme devri başlamıştı. Putin-Trump-Erdoğan
kabusu çıbanlarını patlatıyordu. İrin akan kurumlardan biri de gölge CIA denilen Stratfor’du. 15 Temmuz
gecesi Erdoğan’ın uçağına ait koordinatları yayınlayan kurum son raporunda “”Türkiye’de tek adamlığa oynadığı eleştirisi var. Bunda ve yeni anayasada,
OHAL’de ısrar ettiği sürece dolar artar” diyordu.
Yani açık açık “Yeni anayasa çalışmaları ve Başkanlık sistemi doları fırlatır. Ona göre” diyerek sopa
gösteriyordu. İngiliz medyası da “Eyvah Erdoğan en
az yüzde 60 ile başkan” diye ağlıyordu.

Bekir HAZAR
Gazeteci-Yazar

Türkiye’deki yeni anayasa ve referanduma CHP-HDP
karşıydı, bir de darbe gecesi koordinat yayınlayan
gölge CIA Stratfor ile baronların medyası.
Şubat 2017

Kimlerin kimlerle yan yana geldiğine bakın. Ve Erdoğan’ın “Elinde silah olan da dolar olan da teröristtir”
sözünü unutmayın. Referanduma kadar silah ve dolar
kardeşliği terörü ile gelecekler. Ama kaybedecekler!
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BURCLARA GÖRE

DEKORASYON ÖNERİLERİ
Her bireyin kendine has özelliği, tarzı, modaya uyumu vardır.
Ev dekorasyonunda hangi burç, hangi eşyaları tercih ediyor?
Çekmeköy2023 dergisi olarak hangi burçların, ne tarz eşyaları
tercih ettiklerini ve genellikle hangi renkleri kullandıklarını
sizler için araştırdık, gelin şimdi birlikte göz atalım…

Koç Burcu Dekorasyon Önerilerimiz
Koç, ateş grubunun en hırslı ve en lider ruhlu burcudur. Dinamikliği, arzuyu ve tutkuyu simgeleyen kırmızı koç burcunun
vazgeçilmez rengidir. Lider koç burçları yalnız kalmayı sever ve
evde rahatlık onlar için çok önemlidir. Bu sebeple evlerine asgari
sayıda mobilya satın alır, bolca alan bırakmayı tercih ederler. En
sevdikleri oda yatak odası ve çalışma odası olan koçlar, dekorasyon için kırmızı, bordo, kahverengi ve yatak turuncu gibi ara
tonları tercih ederler. Turuncu rengi özellikle yatak odasında kullanmaya özen gösterirler. Evde yalnız zaman geçirmeyi sevdikleri
için kendilerine özel alan tasarlamak iyi olacaktır. Sallanan bir
sandalyeli okuma köşesi gibi… Koç burcu bahar mevsimi burcudur. Bu yüzden tamamlayıcı sümbül ve hanımeli gibi mis kokulu çiçekler tercih edilebilir. Ayrıca koç burcu marjinal ürünlere ve
kontrastlığa ilgi duyar, bu yüzden ev dekorasyonunda eski ve yeni
objelerin karışımıyla ortaya çıkan eşsiz ürünlere ilgi duyarlar.
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BOĞA BURCU DEKORASYON ÖNERİLERİMİZ
Tutumlu karakteriyle ön plana çıkan boğa burcu, alışveriş yaparken bütçesini aşacak ürünleri tercih etmez. Kaliteli, kullanışlı
ve uzun ömürlü eşyaları seçmeleri de tutumlu yapılarından
kaynaklanmaktadır. Rahatına düşkün ve zevkli boğalar dekorasyonda mavi, pembe, gülkurusu ve toprak tonları gibi pastel tonları tercih eder. Alışverişte mantıklı hareket etmelerine
rağmen lüks den vazgeçemezler. Boğa burcundan olanlar
sanki dekorasyon için yaratılmıştır. Uykuya düşkünlükleri sebebiyle favori odaları olan yatak odasında lüks ve sade detayların
hakim olduğu objeleri tercih ederler.

İKİZLER BURCU DEKORASYON ÖNERİLERİMİZ
ikizler burcu, ferah ve yüksek enerjili ortamları sevdiği için renk
konusunda çok cesurdur. Sarı, yeşil, mavi gibi canlı ve korkusuz renkleri bir arada kullanabilirler. Tasarım ve yaratıcık konusunda ikizlerin
üstüne yoktur, bu özelliklerini hareketli ve yenilikçi olmalarına bağlayabiliriz. Eski eşyalarından her an vazgeçebilirler. Vazgeçemeyecekleri
eşyalar her odaya uygun multifonksiyonel olmalıdır. Bu sebepten çift
yönlü eşyalar ilgilerini her daim çeker. Misafir ağırlamayı seven ikizlerin ev eşyaları hafif olmalıdır çünkü dekorasyonda değişiklik yapmayı
severler. Favori odaları olan oturma odasını ise turuncu, sarı, pembe ve
bunun gibi canlı renklerle dekore etmekten keyif alırlar.

YENGEÇ BURCU DEKORASYON ÖNERİLERİMİZ
Evcimen oluşuyla nam salmış yengeç burcu, ev dekorasyonuna büyük önem verir. Aynı zamanda yengeç burcu
duygusal karakteriyle de bilinir ve yaşanmışlıklar onlar için
çok önemlidir. Evlerinde yıllar öncesine ait antika eşyalara
yer vermesinin sebebi de budur. Nostaljik bir hava yaratmak
için dekorasyonda ahşap nesneler, Retro biblolar, taş duvarlar tercih ederler. Taş duvarları aile fotoğraflarıyla süsleyerek
değerlendirirler. Sebebi ise aileye bağlılıklarından gelmektedir.
Favori renkleri beyaz, sarı, mavi, yeşil ve eflatundur.

ASLAN BURCU DEKORASYON ÖNERİLERİMİZ
İhtişamı ve gösterişi seven Aslan burcunda sıra. Onlar için
evlerindeki eşyalar birer hazinedir ve sergilemekten haz duyarlar. Kendilerine özel eşyaları çok sever, antika ürünlere büyük
servetler ödemekten çekinmezler. Altın rengi onlar için olmazsa
olmazdır. Turuncu, sarı, kırmızı, altın rengi aslan burcunun favori
renklerindendir. Şatafatlı, gösterişli mobilyalar ve klasik detaylar
ilgilerini çekebilir.

BAŞAK BURCU DEKORASYON ÖNERİLERİMİZ
Şubat 2017

Kusursuzluğu seven başak burcu için doğa ile uyum çok önemlidir.
Evlerinde balkon, bahçe ya da teraslarını dekore etmekten büyük
keyif alırlar. Aynı şekilde salonlarında da doğal tonlar hakimdir.
Doğallık ve sadeliği seven başak burcu gri ve bej renklerini tercih
eder. Evdeki mobilyaların birbiriyle uyumu onlar için önemlidir, buda
mükemmeliyetçi kişiliklerine bağlıdır. En sevdikleri yer ise yemek
yapmayı sevdikleri için mutfak ve balkonlarıdır.
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TERAZİ BURCU DEKORASYON ÖNERİLERİMİZ
Ev dekorasyonunda yetenekli burçlardan olan terazi
burcu, farklı desen ve renk kontrastını çok sever. Desen
teraziler için çok önemlidir. Sade mekânları desenler ve
renklerle hareketlendirmeye bayılırlar. Renk renk abajurlar, farklı tarzdaki renkli tablolar oturma odalarında
yer alır. Pastel, pembe, mavi ve sarının açık tonlarını çok
sever ve eşyaların birbirine uyumuna dikkat eder. Terazi
burcunun en sevdiği yer ise oturma odasıdır.

AKREP BURCU DEKORASYON ÖNERİLERİMİZ
Moda akrep burcu için önemli değildir, beğendikleri her şeyi
ev dekorasyonunda kullanabilirler. İkinci el bir vazo, eski bir
tablo… kalitesi, fiyatı, modaya uygun olup olmaması, başkalarının fikirleri önemli değildir. Beğenmeleri yeterlidir. Birbirine zıt iki renk, siyah ve beyaz ev dekorasyonlarında büyük
yer tutar. Egzotik kokular, mumlar dekorasyon tercihleri
arasında yer alabilir.

YAY BURCU DEKORASYON ÖNERİLERİMİZ
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Gezmeyi seven ve özgür ruhlu yay burcunun bu
özelliği ev dekorasyonlarına da etki eder. Otantik ve
modern eşyaları çok güzel birleştirir. Geniş kanepeleri ve büyük yastıklarında gezi planı yapmayı severler.
Özgür ruhlarının etkisi ile mavi, mor ve turkuaz renkleri
vazgeçilmezleridir. Misafir ağırlamayı seven yay burcunun favori mekanı oturma odalarıdır.

OĞLAK BURCU DEKORASYON ÖNERİLERİMİZ
Dekorasyonda modayı sevmeyen Oğlak burcu, geleneksel çizgiden çıkmazlar. Yalnız vakit geçirmeyi
seven bu burç için evlerinde mutlaka hobileri ile ilgili bir
köşe bulunur. Dekorasyonda siyah, gri, kahverengi gibi
klasik renklere yer verirler. Ayrıca dekorasyon için profesyonellerden yardım almaktan ve para harcamaktan
çekinmezler. Oğlak burçlarının favori mekanları ise hobi
odalarıdır.

KOVA BURCU DEKORASYON
ÖNERİLERİMİZ
Moderniz mi seven kova burcu için ev
dekorasyonunda modern çizgiler vazgeçilmezdir. İmkânları varsa
farklı bitkiler ve heykeller ile evlerini
süslerler. Teknoloji meraklısı olan bu
burç evinde bol bol beyaz, gri ve mavi
tonlarını kullanır. Özellikle sevdikleri
bir mekânları yoktur, evlerinin her
odasına değer verirler.

BALIK BURCU DEKORASYON ÖNERİLERİMİZ
Su grubu olan Balık Burçları için ışıltılı bir ev dekorasyonu
kaçınılmazdır. İşte karşınızda burçların en romantiği. Balık
burcunun evinde sizi hoş kokulu mumlar, zevkli tablolar
karşılar. Ev dekorasyonunda kendilerini daha rahat ve
huzurlu hissettikleri pembe, beyaz, su yeşili ve mavinin
açık tonlarını kullanırlar. Misafirperver olmaları ve
sevdikleriyle akşam yemeğine vakit geçirmeyi sevmeleri
sebebiyle yemek masası onlar için çok önemlidir.
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“İHANET ve DİRENİŞ”

BEYAZ PERDEDE
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ekmeköy Belediyesi
tarafından bu yıl ikincisi
düzenlenen, “15 Temmuz: İhanet ve Direniş”
temalı Çekmeköy Belediyesi Uluslararası Kısa
Film Yarışması’nın lansmanı Adile
Sultan Sarayı’nda düzenlenen
törenle gerçekleştirildi. Törene
Çekmeköy Kaymakamı Cemal
Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü
Ahmet Aktaş, Çekmeköy İlçe
Emniyet Müdürü Cevdet Hürol
Öztürk, jüri üyeleri Erol Erdoğan,
Mesut Uçakan, Hakan Boyav,
Meryem İlayda Atlas, yarışma ön
seçici kurulundan Adnan Erdoğan,
Bünyamin Yılmaz, Ferhat Eşsiz,
Mahmut Bıyıklı, yarışma danışma
kurulundan Zeynep Türkoğlu ve
Dr. Halil İbrahim Erbay, belediye
başkan yardımcıları ve çok sayıda
davetli katıldı. Çekilen filmler
sayesinde sinema aracılığıyla 15
Temmuz gecesi yaşananların
gelecek nesiller için kalıcı hale
getirilebilmesi amaçlanıyor.
Çekmeköy Belediyesi’nin ikincisini
düzenlediği uluslararası kısa film

yarışmasının bu seneki teması;
İhanet ve Direniş-15 Temmuz
olarak belirlendi. Yarışmada, 15
Temmuz gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızan bir grubun darbe
görünümü altında ülkeyi işgal
girişimi ve karşısında halkın destansı direnişini anlatan kısa filmler
yarışacak. Yarışmayla, 15 Temmuz
gecesi yaşananların ulusal ve
uluslararası platformlarda sinema
aracılığıyla anlatılması ve binlerce
ayrı direniş hikâyesinin kayıt altına
alarak kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor.
Danışma kurulu ve ön eleme
ekibini geçip, jüri tarafından
değerlendirilerek dereceye girmeye hak kazanan filmlere
ödülleri 13 Temmuz’da düzenlenecek törende verilecek. Yarışma
sonunda birinci seçilen filme
30 Bin TL, ikinciye 20 Bin TL,
üçüncüye 15 Bin TL verilecek.
Şehit Ömer Halisdemir Özel
Ödülü’ne 12 bin TL, jüri özel
ödülüne 10 bin TL ve 5 film için
5’er bin TL mansiyon ödüllerinin
de verileceği yarışmada toplamda
112 bin TL ödül sahiplerini bulacak.

Çekmeköy Belediye Başkan
Yardımcısı ve proje koordinatörü
Şahmettin Yüksel “ Biz Uluslararası Kısa Film Yarışmamızı
hazırlarken milletimiz için tarihi
bir gün olan 15 Temmuz darbe
kalkışmasını göz ardı edemezdik. Bu tarihi olaydan hareketle
kısa film yarışmamızın konusunu
“ihanet ve direniş” olarak belirledik. Ülkemiz için büyük önem
taşıyan bu olayın tema olarak
belirlenmesi, birçok sinema
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sanatçısının olayın sıcaklığı ile iyi
eserler üretmesini sağlayacaktır. Bu eserler çok değerli jüri
heyetinin titiz çalışmasıyla seçilerek ödüllendirilecektir. Alanında uzman, deneyimli sanatçı,
akademisyen ve medya çalışanı
dostlarımızdan oluşan jüriye
şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bu
zorlu görevi kabul ettikleri için de
kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Çekmeköy 2. Uluslararası
Kısa Film Yarışması’nın sinemamıza genç yetenekler kazandıracağına inanıyorum. Bu çalışmanın
değerleriyle barışık, insan merkezli bir medeniyet algısının ürünü
olan, yerli bir sinema dilinin
kurulmasına katkı sağlayacağına
inancım tamdır. Proje sayesinde
dünyanın dört bir yanından,
her yaştan sinema sanatçısının
15 Temmuz ekseninde “ihanet
ve direniş” kavramları üzerinde
düşünmeye ve bu konuda eserler
üretmeye davet ediyoruz. “ dedi.
Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz proje ile ilgili
şunları söyledi: “ Daha önce Biz
O’nu Çok Sevdik Siyer-i Nebi
ve Merhamet ve Adalet temalı
Uluslararası Kısa Film yarışması
düzenledik. İki projemizin de
finalinde ödülleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan verdi. Bu yıl uluslararası
kısa film yarışmamızın temasını
ülkemizde bir dönüm noktası
olan 15 Temmuz İhanet ve Direniş
olarak belirledik. Ödülleri ihanete karşı halkın gösterdiği büyük
direnişin yıl dönümünden iki gün
önce Sayın Cumhurbaşkanımız ve
Başbakanımızın teşrif edeceği bir
programla vermeyi planlıyoruz,”
dedi.

Yarışmaya dolaylı ya da doğrudan 15 Temmuz’da yaşanan işgalci
terörist darbe girişimi ekseninde “İhanet ve Direniş” temasına işaret
eden, toplam süresi 15 dakikayı aşmayan dijital formatta kurmaca,
animasyon, belgesel ve deneysel filmler katılabilecek. Başvurular
19 Ocak - 2 Haziran tarihleri arasında www.ihanetvedirenis.com
adresi üzerinden online olarak alınacak. Eser sahipleri sitedeki
başvuru formunu doldurup, şartnameyi onayladıktan sonra filmleri
yükleyerek başvuru sürecini tamamlamış olacaklar.

toplu bir direniş gösterdi. Ülkemiz aleyhinde oynanan büyük
oyunu görüp tankların, topların
önüne dikildi. Milletimiz binlerce yıllık tarihinden aldığı güçle
ülkenin istikbaline kastedenlere
karşı o gece büyük bir destan
yazdı. Ülkemizin her köşesinde,
dünyanın hiçbir ülkesinde
görülemeyecek kahramanlıklar
yaşandı. Çekmeköy 2. Uluslararası Kısa Film Yarışması 15 Temmuz gecesi yaşanan bu ihanete
karşı ortaya konulan binlerce ayrı
direniş ve kahramanlık hikâyesini
kısa filmlerle kayıt altına alarak
kalıcı hale getirmeyi amaçlamaktadır. Yarışmanın uluslararası
olması farklı sinema sanatçısı
ve yapımcılar gözüyle bu ihanet
girişiminin yorumlanmasını sağlayacaktır. Proje, “ihanet ve direniş”
olgusunun farklı sosyal, kültürel,
sanatsal açılardan anlatılabilmesini de amaçlamaktadır.” dedi.
Çekmeköy Kaymakamı Cemal
Hüsnü Kansız “ Çekmeköy Belediyemiz yıllardır çok önemli pro-

jelere imza atıyor. Belediyemiz
Başkan Ahmet Poyraz’ın önderliğinde bizleri Çekmeköylüleri
güzelliklerle buluşturuyor.
Geçtiğimiz yıl ülkemizi, memleketimizi derinden sarsan önemli
bir temayı, sanat dünyamızın
önemli insanlarıyla hep birlikte
ele almamız çok anlamlı. Değerli
Başkanımız Ahmet Poyraz, Başkan
yardımcımız Şahmettin Yüksel ve
ekibini tebrik ediyorum. Bu projenin tüm yurdumuza güzellikler
getirmesi dileğiyle hepinizi Allah’a
emanet ediyorum,” dedi.
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Başkan Poyraz 15 Temmuz gecesi
ve proje ile ilgili sözlerine şöyle
devam etti: “Onlar bu milleti tanımadılar. Onlar bu vatanı
bilemediler. Onlar bu bayrağı
anlamadılar. O gece; tankları, topları, uçakları iman dolu göğüsler
durdurdu. O gece bu millet
Çanakkale’den, Dumlupınar’dan,
Kurtuluş Savaşı’ndan çıkıp sokaklara geldi. 15 Temmuz 2016
tarihinde yaşanan işgalci terörist
darbe girişimine karşı milletimiz

Başvurular başladı
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B A ŞA R I H İKÂYE LE R İ İLE
PA R MA K I SI RTAN F İR M ALAR IM IZ

REHA TEKSTİL
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Iron
Mountain
OUTD O O R C AFE

Röportaj
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eha Tekstil; “İron
Mountain Outdoor Cafe”
mağazasıyla sektöründe
yeni ufuklara yelken
açtı. Konuyla ilgili yakın
dönemdeki planları ve hedeflerini
sizden dinleyebilir miyiz?
 eha Tekstil’in artık yeni bir vizyonu
R
ve amacı var; kendi markasını
oluşturmak. Outdoor tekstilinde
başarılı bir yerli marka bulunmuyor.
Ve biz dünyanın en iyi markalarına
imalat yapan bir firmayız, “Artık
kendi markamıza üretim yapmak suretiyle vatandaşımızın yerli
ürünler kullanmasını sağlamalıyız”
diyerek çıktık yola. Daha sonraki
aşamalarda amacımız dünyaya
tamamen yerli bir marka olarak
açılmak. Rakiplerimiz ithal ürünlerle çalışırken Reha Tekstil dünyaya
nam salmış markalarla aynı kalitede, tamamen yerli ve 4’te bir fiyata
sahip ürünlerle hizmet veriyor.
Vatandaşımızdan olumlu reaksiyon
aldığımız takdirde bir sonraki hamlemizi gerçekleştireceğiz.

Rakiplerimiz ithal ürünlerle
çalışırken Reha Tekstil
dünyaya nam salmış
markalarla aynı kalitede,
tamamen yerli ve 4’te bir fiyata
sahip ürünlerle hizmet veriyor.

Röportaj

“İron Mountain” ismini neden
tercih ettiniz?
İron Mountain; demirdağ demek,
benim de soy ismim Demirdağ :)
İlk mağazanızı Çekmeköy’de
açmanızın sebebi nedir? Farklı
yerlerde şubeniz bulunuyor mu?
Çekmeköy’deki mağazamız örnek ve
konsept bir mağazadır. Bulunduğumuz bölge çevresinde bisiklet, koşu
gibi doğa sporlarının sıkça yapıldığı bir
yerdir. Bizim ürünlerimiz de doğayla
uyumlu ürünler olduğu için ve fabrikamız da Çekmeköy’de yer aldığı için
burayı tercih ettik. İkinci şubemiz de
fabrika satış mağazası olarak Suadiye’de
bulunuyor.
Mağazanızda yoğunlukla hangi
ürünlere yer verdiniz?
Ürünlerimizin tamamı % 100 Türk işçisinin emek ve alın terinin bir sonucudur.
Doğa sporcuları için bisiklet, kayak, tırmanış, koşu gibi sporlarla ilgilenen kişiler için tasarlanmış ürünlerimiz mevcut.

Mağaza içerisinde
kafe fikri nasıl oluştu?
İnsanların rahat bir
ortamda alışveriş yapmasını istedik. Uzun yoldan gelen
misafirlerimiz alışveriş öncesi
yorgunluk kahvelerini yudumlar,
dinlenir diye düşündük. Acıkanlar
ve bir şeyler atıştırmak isteyenlere de ikramlarımız bulunuyor.
Amacımız tamamen misafirlerimize rahat bir ortam oluşturmak.
Dileyenler hiçbir ürün satın almasa dahi çayımızı içebilirler. :)

Sektörde rekabet oldukça çetin.
Yerli ve yabancı çok sayıda
rakip var. Kendi alanınızdaki
rekabet için nasıl bir strateji
yürütüyorsunuz?
Özellikle üzerinde durduğum
konu müşterilerin ürünlere bakış
açısı. İthal ve yerli ürünler var
fakat insanımız hangisini tercih
edecek? Çünkü müşteriler ürün
hakkında bilinçli, o yüzden en
önemli konu kalite ve fiyat. İthal
ürünlerden kalite olarak farkımız
yok, fiyat olarak 3’te 1 oranında
daha ucuzuz. Bu noktada konu

Hiçbir mağazada % 15’in üstünde
indirim olamayacağı ve tüketicinin kandırıldığı görüşüne sizde
katılıyor musunuz?
Kısmen katılıyorum. Daha çiçeği
burnunda bir mağazacıyız ama
biliyorum ki tüm masraflar ürünlerin fiyatlarına yansıyor, daha
sonra indirim yapılmış gibi lanse
ediliyor. Açık konuşmak gerekirse
gerçek anlamda %10 indirim yapan esnaf yoktur. Mağazacıların
da çok üstüne gitmemek lazım

Şubat 2017

Ürünleriniz arasında mutlaka
herkesin dolabında olmalı
dediğiniz bir parça var mı?
Dünyada 3’e 1 dedikleri bir olay
var. Teknik bir ceket; nefes alıyor
aynı zamanda su geçirmiyor.
Yağmur veya karda giyilebilen bir
ürün, soğuk havada destek için
içerisine polar mont veriyoruz. Bu
ürünü 3 aşamada kullanıyorsunuz.
Mesela çok soğuk havada - 20
derecede polar mont ile bu ürünü

kullanıyorsunuz. Diyelim ki bahar
geldi ve yağmur yağıyor; ürünün
sadece dışını giyiyorsunuz, tam
tersi hava çok soğuk ama yağmur
yağmıyor sadece içini giyiyorsunuz. Böyle bir ürünü herkese
tavsiye ederim. 

şuna geliyor; müşteri tanınmış bir markaya mı 3 misli
fazla para vermek istiyor yoksa
aynı kalitede yerli bir ürünü daha
ucuza mı almak istiyor? Mağazayı
açmamın bir sebebi de bu. Şimdiye kadar edindiğim izlenim;
insanlar artık bir mağazadan ürün
almıyorlar, piyasa araştırması
yapıyor, karşılaştırıyor ve sonra
satın alıyorlar. Türk malı ve kaliteli
ürünler ürettiğimiz için de ayrıca
bir tercih sebebiyiz.
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Ürettiğimiz ürünlerin
arkasındayız, kalitesine
garanti veriyoruz.

çünkü kiralar yüksek, masraflar
çok. Kar edebilmek için ürün
fiyatlarına sadece ürünün maliyeti
değil tüm masraflar ekleniyor.
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Tekstil, maliyet odaklı bir sektör
olarak bilinir, müşteri sadakatinin
olmadığı söylenir. Siz müşterilerinizle uzun soluklu iş birliğini
nasıl sağlamayı planlıyorsunuz?

Ürettiğimiz ürünlerin arkasındayız, kalitesine garanti veriyoruz.
Fiyat konusunda da rakiplerimize
göre oldukça uygun rakamlarla müşterilerimizin karşısına çıkıyoruz. Dolayısıyla her
iki tarafın da mutlu olacağı ve
müşteri sadakatinin de artacağı bir çalışma içerisindeyiz.
İşimizde müşteri diyalogunu
sağlam tutmaya çalışıyoruz. Ekip
arkadaşlarımın da yardımıyla
ürünümüzü kullananların memnuniyeti veya ürüne bakış açısını
öğreniyorum. Bu sayede yolumuzda hata yapmadan ilerlemeye
çalışıyoruz.
Herhangi bir ürünü alırken
tüketici nelere dikkat etmeli?
Ürünün yıkama talimatlarına,
kumaşına, etiketine, üzerinde
kir-leke olup olmadığına
dikkat etmeli. Etiketin üzerinde
yazan kumaşın gördüğü ürünle
örtüştüğüne emin olmalı. Etiketi
ve yıkama talimatı olmayan hiçbir
ürüne sahibi olmamalıyız. Çünkü
o talimatlar ürünün ömrünü uzatır, herhangi bir hatalı kullanımda
etiketler ve talimatlar bizim için
delildir. Genel olarak parçanın
üstünde toz, leke varsa özensiz

üretilmiş ve kontrol edilmemiş bir
ürün olduğunu gösterir. Meyve
sepetinin içinden çürük olanları ayıklar gibi bu parçaları da
alışveriş esnasında ayırmamız
gerekiyor.
Sizce moda ile ilgilenmek için
yetenek ve ruh mu, yoksa eğitim
mi gereklidir?
Hepsi. Bir işin eğitimini almak
donanımlı olmak demektir. Ama
sadece eğitim yaptığımız iş için
yeterli değil, başarı için işimizi

sevmeliyiz. Tekstil çok fazla
insan emeği olan bir iş, sadece
yaptığımız işle değil çalıştığımız
arkadaşlarımızla da koordineli
olmalıyız. Vizyona sahip olmalıyız
ve her daim bir sene sonrasını
görerek çalışmalıyız. Gelecek
sene hangi parçalar, renkler moda
bunu bilmeli ve müşteri ne ister,
neyi kullanır bilerek ortaya bir
ürün çıkarmalıyız.

YAĞMUR ÇAMUR

DEMEDEN

Çekmeköy Taşdelen Mesire Alanı’nda
düzenlenen yarışlarda yüzlerce sporcu
soğuk havada önce eğlendi sonrada yağmur
çamur demeden yarıştı.
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. Cumartesi
akşamı Taşdelen Mesire Alanı'nda düzenlenen yarışma koşu 8 km, koşu 20 km, ultra
maraton 45 km ve bisiklet 30 km, bisiklet 45
km olmak üzere 5 ayrı kategoride yapıldı.
19.00'da başlayan kayıt işleminin ardından
21.45'te bisiklet yarışı, 22.00'da koşu maratonu başladı. 24 Aralık Cumartesi gecesi
saat 22.00’da başlayan yarışlarda, 45 km
dalında mücadele eden sporcular, Pazar
günü sabah saatlerinde yarışı tamamladılar.
Yağmura, soğuğa ve arazi şartlarına karşıda mücadele veren sporculara seslenen
Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı
Şahmettin Yüksel, yarışmacılara Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın selamını
iletti. Başkan Yardımcısı Yüksel,
“Çekmeköy’ü sporun merkezi haline
getirmek için çalışıyoruz. İlçemizde spora
yönelik yatırımlar hız kesmeden devam
ediyor. Doğa sporlarının merkezi haline
geldik. İnşallah organizasyonlarımız ve organizasyonlara desteklerimiz sürecek. Tüm
sporculara başarılar diliyorum,” dedi.

Köşe Yazısı

BULİMİYA NERVOZA

‘bir öküzü yiyebilecek kadar büyük bir açlık’

G

Hastalığın kelime anlamına baktığımızda,
bous ( öküz ) ve limos ( açlık ) kelimelerinden türetildiğini görürüz. Yani ‘bir
öküzü yiyebilecek kadar büyük bir açlık’
veya ‘bir öküz gibi yiyebilmek’ şeklinde
değerlendirilen patolojik bir iştah anlamını taşımaktadır. Kısaca söylemek gerekirse kişinin tıkanırcasına yemek yemesi, kilo alması ve sonucunda da kilo alımını
önlemek için kendi kendisini kusturması,
ilaçlara sarılması veya aşırı egzersizler
yapması gibi uygunsuz davranışlarla
karakterize bir hastalıktır.

aşırı düzeyde yemek yeme nöbetleri
başlayınca kendisi ile ilgili bütün çabalarına, endişe, korku ve mutsuzluğuna
karşı yeme isteğini dizginleyemez. Kilo
almayı önlemek için bütün yediklerini kusar, iştah kesici vb. tarz ilaçları kullanmaya veya anlamsızca egzersizler yapmaya
başlar. Çoğunlukla fazla kilolu değildir
bununla birlikte kilo alınca mutsuz olur
ve yakınmaları başlar. Bu hastaların beden ağırlığı, vücut görünümü, güzellik ve
çirkinlikle alakalı uğraşları aşırı derecede
fazladır. Hayatlarının ciddi bir kısmını yemek yemek ve yememek arasında bocalama içerisinde geçirirler. Birçok sefer yemek yeme arzusu o kadar çok ağır basar
ki önce gizlice yer sonra ise gider çıkarır
ve daha sonrasında gene yemeye devam
eder. Bazı hastalar için yemeğin türü, niteliği önemli değildir. Onlar için önemli
olan yukarıda da bahsedildiği üzere tıkınma tarzında yemek yemektir.

Bu hastalar sürekli olarak yemek yiyen,
aşırı derecede kilolu olan ve kilolu kalan insanlardan daha farklıdır. Hasta

‘Psikiyatri Tanı El Kitabı olan DSM 5’
in ‘Bulimiya Nervoza’ hastalığını nasıl
açıkladığını gelin birlikte inceleyelim:

44

Şubat 2017

eçen ay sizlerle birlikte yeme
bozuklukları kapsamında değerlendirilen çok ciddi bir hastalık
olan ‘Anoreksiya Nervoza’ hastalığından
bahsetmiştik. Bu ayda yine aynı şekilde
yeme bozuklukları kategorisinde olan
‘Bulimiya Nervoza’ hastalığından bahsedeceğiz.

Köşe Yazısı

A Kişinin yineleyici bir biçimde tıkınırcasına yemek
yeme dönemleri aşağıdakilerin her ikisi ile de belirlidir:
a. Bu kişiler, benzer koşullarda, benzer sürede, çoğu
kişinin yiyebileceğinden açıkça daha çok yiyeceği ayrı
bir zaman diliminde (örneğin, herhangi iki saatlik bir
süre ) yerler.
b. Bu kişiler, bu dönem sırasında yemek yemeyle ilgili
kendi denetiminin kalktığını duyumunu hissederler.
( örneğin, kişinin yemek yemeyi durduramadığı duygusu ne yediğini veya ne denli yediğini denetleyemediği duygusu )

türücü ( diüretik ) ilaçları ya da diğer ilaçları yanlış yere
kullanırlar, neredeyse hiç yememe ya da aşırı spor
yapma gibi yineleyen, uygunsuz telafi edici davanışlarda bulunurlar.

B Kişiler kilo almaktan sakınmak için kendi kendini kusturma, iç sürdüren ( laksatif ) ilaçları, idrar sök-

E Bu bozukluk yalnızca anoreksiya nervoza dönemleri sırasında ortaya çıkmamaktadır.‘’

Hastalar genellikle bu tarz yemek
yeme biçimlerinden yakınırlar.
Kendilerini aşırı derecede eleştirirler, şuçlarlar hatta kendilerinden,
vücut şekillerinden, bedenlerinden iğrenirler. Çoğu zaman çökkün duygudurum içerisine girerler.
Bazı hastalarda yemek yeme arzusu o kadar fazla olabilir ki içinde
bulundukları ortamda yiyecek ve
içecek bulamayacakları korkusu
yaşayabilirler.

D Kişinin kendilik değerlendirmesi, vücut biçiminden
ve ağırlığından, yersiz bir biçimde etkilenir.

çok ciddi bir şekilde polikistik over
sendromunun da görüldüğü bildirilmiştir. Bu hastalarda Anoreksiya
Nervoza öyküsü bulunma ihtimali
de vardır.
Hastalığa baktığımızda, nöbet şeklinde gelen, birçok kere tekrarlayan
bir hastalık olduğunu görürüz.
Aşırı bir zayıflık olmamasına karşın
Bulimiya Nervoza da uzun süren
ve kötü gidişatlı bir hastalıktır. İyileşme oranları Anoreksiya Nervoza’ya benzer yani % 50 civarlarındadır. Ortalama iyileşme süresi beş
yıl civarındadır. Anoreksiya Nervoza kadar olmasa da Bulimiya
Nervoza’da da ölüm riski fazladır.
Başlıca ölüm sebeplerinden biri ise
özkıyımdır. Hatalarda bu rahatsızlıkla birlikte eşlik eden çökkünlük, madde kötüye kullanımı ve dürtü kontrol bozukluğu’nun bulunmasının hastalığın
gidişatını olumsuz olarak etkilediği
görülmüştür.
Hastalarda genel
olarak çökkünlük, obsesif – kom-

pulsif ve fobik bozukluk, panik bozukluk da sık sık görülebilmektedir.
Hastaların aile öyküleri incelendiğinde ise bu hastalığın,
hastaların ailelerinde de
görülme oranının toplumda
görülme oranından fazla olduğu
görülmüştür. Ayrıca hastaların
özgeçmişlerine bakıldığında,
çocukluk çağında yaşadıkları
istismar ve aile içi sorunlarının çok
fazla olması da gözden kaçmamaktadır.
Son olarak, böyle bir durum
içerisinde olan yakınlarınız varsa
veya kendiniz bu yukarıda yazılan
belirtilerden muzdaripseniz en
yakın sağlık kuruluşuna ve bir
Psikiyatri uzmanına başvurmaktan
bununla birlikte de bir Psikolog
desteği almaktan
çekinmemelisiniz.
Sağlıkla ve huzurla kalın…
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Bulimiya Nervozası olan normal
kilo içerisinde olan kadınların %
7 – 40’ında adet kesilmesi, % 37
– 64’ünde de adet düzensizlikleri
göze çarpmaktadır. Bu düzensizliğe ve kesilmelere sebep olarak
ise sürekli olarak kişinin besin
alımıyla oynaması gösterilebilir. Bu
duruma bağlı olarak da başka fiziksel rahatsızlıklar da ortaya çıkar.
Örneğin östrodiol ve noradrenalin düzeylerinde düşme olması vb
gibi. Bu hastalığı olan kadın hastalarda % 76 – 100 dolaylarında yani

C Bu tıkınırcasına yeme davranışlarının ve uygunsuz
telafi edici davranışların her ikisi de, ortalama üç ay
içinde, en az haftada bir kez olmuştur.
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ARDAHANAN

Türkiye’yi Geziyoruz

Allah’ım (Bu Günlerde)
Bu günlerde bir bulut var üstümde
Bunu dağıtacak yel ver Allah'ım
Kötülükler bütün benim kastımda
Üstümden atmağa el ver Allah'ım
Oğluma terbiye kızıma iffet
Milletime refah yurduma kısmet
Gençliğime saygı hocama şefkat
İhtiyacımız çok bol ver Allah'ım
Ağaç gibi meyva versin bağımız
İyiliğe doğru gitsin çağımız
Erimesin yürekteki yağımız
Huzur çanağında bal ver Allah'ım
Dünyada kalacak dünyanın malı
Ancak terbiyedir nakışlı halı
Yeni dizi tutan çocuk misali
Öz Türkçe konuşan dil ver Allah'ım
Kendi varlığındır cihan aşkına
Yarattığın bunca insan aşkına
Zebur Tevrat İncil Kur'an aşkına
İslam'a gerçekçi yol ver Allah'ım
Ağladı bacılar dertli analar
çok geline siyah oldu kınalar
Her şeyi götürsün geçmiş seneler
Hayırlı uğurlu yıl ver Allah'ım
Şeref der ki gönül eylemek için
Millete muhabbet paylamak için
Dilimde türkümüz söylemek için
Sazıma da üç beş tel ver Allah'ım
Şeref Taşlıova

Şehrin İsmi
Nereden Geliyor ?
Şubat 2017

Günümüzde Ardahan olarak
anılan şehre Gürcüler’in daha
önce Ardana dediği ve şehrin
isminin Ardana kelimesinden
geldiği bilinmektedir.
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Çıldır Gölü
Çıldır gölü insana hayatında yaşayabileceği en güzel anıları yaşatıyor.
Doğası, manzarası mest edici fakat en önemli özelliklerinden biri kış
aylarında 4-5 ay donuyor olması. Bir gölün üzerinde yürümek ya da
kızakla dolaşmak, kulağa hoş geliyor değil mi? O anların keyfini çıkarabilmek ve soğuktan donmamak için çok sıkı giyinmek gerekiyor. Tabii
Ardahan’ın insanı için sıradanlaşmış bu özellik balık tutkunlarını buzları
kırarak balık avlamaktan alıkoymuyor. Çıldır gölü kimileri için doğa
harikası kimileri için ekmek teknesi… :)
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Ardahan Kalesi
Eski Tunç Çağı’na ait bulguların olduğu ve çeşitli
krallıkların hakimiyetine giren
Ardahan Kalesi 16. Yüzyılın
ortalarında Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle inşa edilmiştir. Dikdörtgen yapıya sahip
kalenin surları 745 metre
uzunluğundadır. Şehrin giriş
kapısı olan Ardahan Kalesi çok
fazla bozulmaya uğramadan
günümüze ulaşmayı başarmış
nadir eserlerdendir.

Türkiye’yi Geziyoruz

Ardahan Mutfağı
Ardahan’ın yöresel mutfağınnın başlıca lezzetleri; un
çorbası, kesme aşı, höre aşı, keleçoş, cinar çorbası,
kelemkeşir çorbası, puşruk aşı, ayran çorbası, süt
çorbası, evelik çorbası, pışırık aşı, işkembe çorbası,
kaygana, peynir eritme, mısır papası, haşil, gaşo, könbe, sinor, Bozbaş, lalanga, evelik sarması, buglama,
kelle paça, kuymak, hasuda, kurut, lokma, un helvası,
sütlaç, şekerleme, etli hengel, kayıtma, gevrek, lokum,

bişi, feselli, kete, mafiş, kül pağaça, karnı çırık, pileki ekmek, gaçabur, erişte, kesme makarna, gagala,
gözlük, katmer, tandır kebap, kaçguç, sac altı kebap,
tandırda kaz, köz kebap, sac kebap, dolma kebap, dal
kebap, dil kebap, mumbar kebabı olarak sıralanmaktadır. Sizin için tarifini paylaşacağımız lezzet (umarım
yerinde yemekte nasip olur) kesme aşı;

Kesme Aşı
Malzemeler:
2 çorba kaşığı tereyağı,
yaklaşık 1 kg un,
2 çorba kaşığı salça,
yeteri kadar tuz,
kekik,
nane ve karabiber.
(Kesme aşının ununun kırmızı
un ve salça Iğdır’da ev yapımı
salçalardan olursa yemeğe daha
çok lezzet katacağı yönünde
tavsiye edilir.)
Hazırlanışı:
İçine erişteler atılarak pişirilir. Diğer taraftan ayırdığımız
küçük kütleri küçük parçalara ayırıp yuvarlayarak birer
cm uzunluğunda doğranır. Buna halk dilinde “nuğul”
denir. Tavada yağ eritilir. Nuğullar yağda kızartılır. Salça
ve diğer baharatlar katılır, yemeğin üzerine dökülüp sıcak servis yapılır.
Şubat 2017

Su, un ve tuz birbirine karıştırılarak iyice yoğrulur ve
orta sertlikte bir kıvamda bir hamur yapılır, bu hamurdan 2-3 parça küt elde edilir. Kütlerin biri diğerlerinden daha ufak yapılır, bir müddet dinlenmeye bırakılır.
Çok da ince olmayan yufkalar hazırlanır, 5 cm uzunluğunda bantlar kesilir ve bunlar enine kesilerek erişte
hazırlanır. Bir tencerede suya tuz ilavesiyle kaynatılır.
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Türkiye’yi Geziyoruz

Notunuzu Almayı
Unutmayın!
Yalnızçam Uğurludağ Kayak ve Turizm Merkezinde karın
tadını çıkarmadan; Bilbilan, Okçuoğlu ve Yalnızçam yaylalarına çıkmadan; Göle, Hanak ve Posof ormanlarını keşfetmeden; Övündü ve Ortakent mağaralarına bakmadan;
Çıldır, Aktaş, Aygır göllerinde ve Posof çayında balık
tutmadan; Çıldır ve Aktaş gölünde, Ardahan Ormanı’nda
kuşları seyretmeden; Okçuoğlu Yaylası ve Göle Ormanları’nda atlı doğa yürüyüşlerine katılmadan; Ardahan
Merkez Mevlis Efendi cami, Posof Merkez Cami, Derviş
Bey Cami’nde dua etmeden; Ardahan, Savaşır, Kinzi,
Sevimli, Kalecik, Şeytan, Kurtkale, Kazan, Altaş, Kırnav
kalelerine bakmadan; Akçakale Ada Şehrinin kalıntılarını,
Taşköprü Kitabelerini, Hamşioğlu Rasim Bey ve Dursun
Soylu konakları görmeden DÖNMEYİN…

Ardahan Hatırası
Yöresel hediye olarak ağzının
tadına düşkün olanlar için;
Ardahan kaşar peyniri, Kafkas arı
balı, kaz eti daha kalıcı bir
hediye isteyenler için; gümüş
işçiliği ürünleri; kemer-takı
gibi, halı-kilim, damal bebekleri
alınabilir.

Ardahanlı Ünlüler

Bir Ardahan
Türküsü
“Ardahan’ın yollarında, güller
açıp bağlarında, eyle bir yar
sevmişem ki, on üç on dört
yaşlarında.

Şeref Taşlıova

Reis Çelik

Nuray Hafiftaş

Eyvah Dimme Dimme, nazlı
yar Dimme, men özüm sarhoş, sen şerap verme.
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Dimme’yi ben çayda
gördüm, elinde bir bayda
gördüm, iki öptüm bir de
sevdim, ondan ne fayida
gördüm.
Gürsel Tekin

Dursun Akçam

Eyvah Dimme Dimme, nazlı
yar Dimme, men özüm sarhoş, sen şerap verme.”

Haberler

PASLANACAĞIMIZA

YIPRANALIM
Çekmeköy Belediyesi’ne bağlı ekipler, İstanbul’da
beklenen yoğun kar yağışının başlamasının ardından karla mücadele çalışmalarına başladı.
Kar küreme ve tuzlama araçlarının yanı sıra yaya
ekipler de yolların açık tutulması için yirmi dört saat
durmaksızın çalışmalarını sürdürdü.
Yolların açık kalması için yoğun mesai yapan
ekipler, hazırlanan programa göre ana arterler ve
mahalle merkezleri başta olmak üzere, cami ve
sağlık alanlarının çevrelerinin ardından ara sokakların da araç ve yaya trafiğine açılması için yoğun
olarak çalıştı. Gece gündüz çalışan ekipler yolların
ve kaldırımların açık kalması için yoğun çaba harcadı.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz işçilerin kar temizliği yaparken türkü söyledikleri videoyu
sosyal medya hesabından paylaşarak zor şartlar
altında emek harcayan çalışanlarına teşekkür etti.
Başkan Poyraz; “ vatandaşların karda mağdur olmamaları için gece gündüz soğukta çalışan belediye çalışanlarına çay ikram eden esnafa teşekkürü
borç biliriz” dedi.

Şubat 2017
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YARINLARIN

ŞAFAĞINDA

Yıllar geçiyor…
Gelecekte insanoğlunu neler bekliyor ya da gelecekte
insanoğlu varlığını devam ettirebilecek mi? Geleceğin
hastalıkları bu günün bilimsel metotlarıyla saptanabilir mi
ya da gelecekte karşılaşacağımız ve varlığımızı tehlikeye sokacak rahatsızlık türleri şimdiden öngörülebilir mi?
Bilimin bu tarz soruları hatta bu sorulara aranan cevaplar
romanlara, filmlere, destanlara her yüzyıl konu olmuştur.
İzlemekten ya da dinlemekten, okumaktan keyif alsakta ne
yazık ki İleride bir tarihte kimse Ebola, Lassa ve Marburg
hummaları ya da AIDS benzeri salgınların çıkmayacağını
söyleyemez. Bu tarz salgınlara sebep olan virüsler bir yerlerde sessizce mutasyona uğramakta ve katastrofik biçimde patlak vermek için fırsat kolluyor olabilir. Geleceğe en
iyi şekilde hazırlandıklarından şüphemiz yok!
Bazı Bilim adamları yok oluşun türevleri üzerinde ihtimalleri
sıralarken, Hawking gibi diğer bilim insanları ise yaşamın
varlığını devam ettirebilmesi için olasılıkları sıralamaktan
çekinmiyor. Gelecekte insanoğlunun varlığını devam ettirmesine imkan sunabilecek projeleri yakından takip etmek
milli bir tavır olmalı bizde bu düşünceler ile gelecekte
işinize yarayacak projeleri derledik;

1 Beyin Aktiviteleri İle Kontrol
Nurable isimli girişimin patent başvurusunu yaptığı inovasyon, sinirbilimi üzerine gerçekleştirdikleri yoğun araştırmaların sonucunda elde edildi. Kullanılan noninvazif elektrot sensörleri yalnızca beyin gücü kullanılarak yazılımların
ve cihazların kontrol edilmesini mümkün kılıyor. Girişim,
teknolojisini sanal gerçeklik cihazlarına uygulamanın yollarını geliştiriyor.
“Amacımız insan-bilgisayar etkileşimi için yeni
bir platform inşa etmek” diyen Neurable’ın kurucu CEO’su Ramses Alcaide’ın açıklaması,
“yatırımcılarımız teknolojimizin potansiyeline ve
kısıtlamaların olmadığı bir dünya görüşümüzü
bizimle paylaşıyor” şeklinde devam ediyor.
Neurable’in tohumları üniversitenin sinirbilim
laboratuvarında atıldı. Karmaşık veri analizleri
yapan teknolojilerini geliştirmek için beyin dalgalarının tam olarak nasıl çalıştığını burada saptadılar.
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Girişimin teknolojisi, şu an oyun kumandaları,
sesle veya gözle kontrol gibi aracılara ihtiyaç duyan sanal gerçeklik deneyimini ellerin serbest
olduğu, yalnızca kullanıcının düşünceleriyle
yönetilir bir hale getirecek.
Üniversitenin teknoloji transfer ofisinin direktörü
Michael Psarouthakis ise başarıyı şöyle yorumluyor: “Ulusal
yatırımcı topluluğundan aldıkları geniş destek karşısında
daha mutlu olamazdık. Neurable ile çalışan tüm üniversite ekibi olarak bugüne kadar başardıkları karşısında gurur
duyuyoruz ve bunların daha parlak bir geleceğin başlangıcı
olduğuna inanıyoruz.”

Teknoloji

2 Ölümsüzlük İçin Yeni Bir Umut: Cryonics
Günümüzde kök hücre tedavisi ile yaşlanmanın etkilerini geciktirme
ve Cryonics (Dondur – Beklet – Canlandır) teknikleri ölümsüzlük
arayışının yeni umutları olmuşlardır. 1962 yılında Amerika Birleşik
Devletleri’nde bu konu ile “Cryonics Association” adlı ilk şirket
kuruldu. Cryonics, “Kış Uykusu” anlamına gelen Hibernasyon’dan
ilham alınarak geliştirilmeye çalışılan bir sistemdi. Bu sisteme göre
vücut metabolizması ölümün gerçekleşmesinin hemen ardından
özel tekniklerle dondurulacak ve gelecek yıllarda yeniden canlandırılabilecektir. Robert Ettinger 1964 yılında kaleme aldığı The
Prospect Of Immortality (Ölümsüzlük İhtimali) adlı eserinde, insanların gelecek yıllarda canlandırılmak üzere dondurulması fikrinin
akla yatkın olduğunu ifade ediyordu.
Şu an bu şirketlerin laboratuvarlarında yeniden canlandırılmayı
bekleyen toplam 230 kişiye ait dondurulmuş beden bulunmaktadır.
Bu kişilerden bazıları tüm bedenlerini dondururken, gelecekte bir
hücreden bile insanı diriltmeye yeteceğine inanan bir kısmı sadece
kafalarını dondurtmuşlardır. Alcor adlı şirketin laboratuvarında bulunan 111 kişinin 35 tanesi tüm bedenini dondurmayı tercih ederken
76 tanesi sadece kafalarını dondurtmuştur.
Şu an Cryonics üzerine dünyada 5 adet şirket mevcuttur.
1 Alcor Life Extension
Foundation (Amerika Birleşik
Devletleri - Arizona)
2 American Cryonics Society
(Amerika Birleşik Devletleri California)

3 Cryonics Institute (Amerika
Birleşik Devletleri - Michigan)
4 Trans Time (Amerika
Birleşik Devletleri - California)
5 KrioRus (Rusya - Moskow)

3 Avatar 2045 Projesi
Proje Rusya ve Amerika’da, yapay organlar ve
canlı sistemlerin bilgisayar modellerini yapması
hedeflenen araştırma merkezleri kurmayı ve buralarda 30 sene içinde yapay bir beyin üretmeyi
hedefliyor. İnsanın kişiliğini biyolojik olmayan
bir taşıyıcıya naklederek, ömrü uzatmayı hatta
ölümsüzlüğe ulaşmayı planlıyorlar. Bu 4 aşamalı
Avatar Projesi ile gerçekleştirilecek. Avatar
Projesi yol haritasında kademeli olarak ölümsüzlüğe nasıl ulaşacaklarını planlamışlar:
Avatar A – 2015-2020 – Beyin kontrolü ile
yönetilen insan vücutlu robot kullanımı. (BCI:

Brain-Computer-Interface) Avatar B – 20202025 – Ölen insanın beyni avatara nakledilecek.
Avatar C – 2030-2035 – Ölen insanın tüm
kişiliği yapay bir beyin sayesinde avatara transfer edilebilecek. Böylece herkese sibernetik
ölümsüzlük yolu açılmış olacak, insanda zaten
baştan aşağı dönüşmüş olacak.
Avatar D – 2040-2045 – Hologram şeklinde
avatar (nam-ı diğer yapay ruh). Böylece yeniçağ
başlayacak! Her şekle girebilecek, maddeden
bağımsız (bir nevi ana merkeze bağlı)
hologramlar artık icap ederse gezegenlere,
uzaya, her yere gidebilecek.
Şubat 2017

53

İçindekiler

Yapay organ üretiminin
önümüzdeki yıllarda bilim
dünyasında çok önemli bir
yeri olacak.

4 Yapay Organ Projesi
Son yıllarda yapılan çalışmalar
kök hücrelerle üç boyutlu (3B)
organ üretiminin artık hayal olmayacağını gösterdi. Henüz tam
anlamıyla işlevsel organlar üretip
hastalara nakledemiyoruz, fakat
bilimde çığır açıcı özellikteki bu
konunun önemi giderek artıyor.
ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri
Dairesi’nin verilerine göre şu
anda 100.000’den fazla hastanın
organ nakli için sırada beklediğini düşünürsek, yapay organ
üretiminin önümüzdeki yıllarda
bilim dünyasında çok önemli
bir yeri olacak. Önümüzdeki on
beş yıllık süreçte bu konuda çok
önemli gelişmeler bekleniyor.

Oğuzhan AYDEMİR
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Gelecekten Gelenler
Bilim ve Teknoloji Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Röportaj

MECLİS ÜYELERİMİZ

Erol Uçar

AK Parti meclis üyelerimizden
Erol Uçar ile birlikteyiz.
Erol Uçar kimdir,
kısaca kendinizden
bahseder misiniz?
1964 Tokat Zile doğumluyum.
1988 yılı itibari ile özel bir şirkette Yöneticilik ve sendika şube
temsilciliği yapmaktayım. 2005
yılından beri Çekmeköy'de ticaret
yapmaktayım. Çeşitli sivil Toplum
kuruluşlarında yöneticilik yaptıktan
sonra 2014 Yerel Seçimlerinde
Çekmeköy Belediyesine AK Partiden Meclis Üyesi olarak seçildim.

Mecliste hangi komisyonda
ne zamandır görev alıyorsunuz? Meclis ve bulunduğunuz komisyon genel
olarak neye hizmet eder?

Günümüz Çekmeköy’ünde
sizin pencerenizden
bakıldığında neler yapması
gerekiyor?
Çekmeköy 2009'da ilçe belediyesi
olmasına rağmen hızla İstanbul'un
merkezi olmaya doğru gidiyor.
Belediye başkanımız Ahmet Poyraz'ın koyduğu hedefler arasında
olan "eğitim vadisi" projesi benim en çok mutlu olduğum ve
devamını beklediğim proje. Bu
kapsamda meclis olarak elimizden
geleni yapmaya devam ediyoruz.
Geldiğimiz noktada Çekmeköy
artık bir eğitim vadisi diyebiliriz ve daha iyi olabilmesi çeşitli
yatırımların önünü açmaya devam
edeceğiz.

Siyaset sizin için bir tercih
miydi yoksa şartlar mı sizi
siyasete itti?
Çocuğumdan bu yana çeşitli sivil
toplum örgütlerinde görev yaptım.
Siyasete hemşehrilerimin yoğun baskısıyla Ak Parti'de
başladım. Cumhurbaşkanımız ve
başbakanımız bu ülke için canlarını ortaya koymuş iken bizimde
elimizin taşın altında olmasını
gerektiğini düşünüyorum. Siyaset
insanlara ve ülkeye hizmet etme
sanatıdır ve bizler bu görevlerde
bunun bilincinde çalışmalıyız.

Çekmeköy Belediyesi’nin en
çok hangi hizmetini/projesini
takdir ediyorsunuz?
Çekmeköy belediyesi neredeyse
her alanda İstanbul'un öncüleri
arasına girdi. Geçen yıl yapılan
"adalet ve merhamet" temalı

Şubat 2017

Çekmeköy belediye meclisinde
halkımızın huzuru refahı ve için
çalışmaktayız. Her yıl değişik

komisyonlarda görev alıyoruz.
Görev aldığımız tüm komisyonlarda halkımızın birer temsilcisi olarak
görev yapmaktayız.
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Röportaj

Bizler bu ülkenin fertleri
olarak gidecek hiç bir yerimiz olmadığını biliyoruz
ve bu ülkeden bir mm bile
kimseye vermeyeceğiz.

kısa film yarışması birçok açıdan önemli bir projeydi. Yaklaşık 700 kısa filmin geldiği yarışmada hem
peygamberimizin hayatıyla ilgi önemli hatırlamalar
sağlandı hem de Türkiye'de sinemaya destek verilmiş
oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın
konuşmasında söylediği gibi "bu proje tüm belediyelere örnek olacak nitelikte" idi.

Erol Uçar nasıl bir eş ve nasıl bir babadır?
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“Siyasetin tek kötü nedir?” diye sorarsanız; sanırım aile
fertlerine çok fazla vakit ayıramama diyebilirim. Yoğun
bir tempoda çalışıyoruz neredeyse her akşam bir programımız oluyor. Dolayısıyla ailemize geniş zamanlar
ayırmamız biraz zor. Ama sağ olsunlar görevimiz ve
sorumluluklarımızın bilincindeler ve bize gayet anlayışlı
davranıyorlar.

Politikada başarının temelleri nelerdir?
Sabırlı, enerjik, dürüst, ileriyi görebilen ve halkın ne
istediğini bilen kişiler siyasette başarılı olabilir.

Sizce kimler siyasetten uzak durmalı?
Siyaset; bir ömür hizmet etmek, engeller karşısında
yılmamaktır. Bu sebeple sabırsız ve çabuk pes eden
insanlara göre değil. Bir de başımıza gelen bir olayın
öncesi ve sonrası muhakkak vardır. Ülke içi-dışı olaylarda da bu böyledir. Dolayısıyla her olayı bir bütün olarak
ele almalıyız. Her olayı sübjektif ve sadece tek yönlü
ele alırsak doğru sonuçlara ve başarıya ulaşamayız.
Olayların tamamını görmeyip bir kısmını değerlendiren
insanlar da siyasetten uzak durmalı.

Röportaj

Siyaset; bir ömür
hizmet etmek,
engeller karşısında
Ülkemiz son zamanlarda zorlu bir
sınavdan geçiyor. Terörü normalleştirme
çabaları ve yıldırma politikası sizce ne
zaman son bulacak? Yakın gelecekte
Türkiye’yi neler bekliyor?

Şubat 2017

Ülkemiz son dönemlerde gerçekten zor bir
süreçten geçiyor. 2007 yılından başlayan var
olma mücadelemiz tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanımız ve başbakanımız bu
durumun farkında ve sürekli "ikinci kurtuluş"
savaşımız ibaresini kullanıyor. Ben de aynı ibareye katılıyorum bu bizim için ikinci bir kurtuluş
savaşı ve biz bu savaşı kazanacağız. Bizler bu
ülkenin fertleri olarak gidecek hiç bir yerimiz
olmadığını biliyoruz ve bu ülkeden bir mm
bile kimseye vermeyeceğiz. Terör olayları çok
canımızı yakıyor ama hepimiz artık yaşananların
farkındayız her ne olursa olsun birlikte kalacağız
ve başaracağız.

yılmamaktır.
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CANSIZ
Köşe Yazısı

BOMBA
B

u acıklı iki sözcüğü duyduğumuzda Necip Fazıl’ın
‘Haykırsam,kollarımı makas gibi açarak’dizeleri tercüman oluyor tarumar yüreğimize. İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde
dışı varlıktır can. Kelimenin bu anlamından yola çıkarak
vicdanen canlı bomba tabirinin doğru olmadığını düşünüyorum. Fizyolojik olarak nihayetinde can taşıyor olabilir canlı
bomba olarak nitelediğimiz varlık ancak realitede bu çelişkiye anlam vermekte zorluk çekiyorum. Canlı kelimesinin
bombayı nitelemediği çok aşikardır. Kastedilenin bombanın
aslında bir canlı tarafından taşınıldığının blincindeyiz ancak
bir çoğumuz bu vahşeti zihninde tanımlayacak bir karşılık
bulamıyorken ağızımıza böylesine yanlış bir tabirin yerleşmiş olması oldukça manidardır. Şu ilahi sözler: ‘koca koca
kitapları taşıyan eşeğin hali’bana canını hamil gibi sırtında
taşıyan akıl yoksunu insanları çağrıştırıyor yani canlarını bir
yükmüş gibisine taşıyan canlı(!) bombaları. Ondan canlı
bomba ifadesinin yerine daha anlamlısı kullanılması gerektiği kanatindeyim.
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Bilim dahi bu eylemi ‘canlı’ insanın sağlam akılla yapmasının
olanaksız olduğunu söyler. Her ne sebeple olursa olsun
insanların canına bilerek ve isteyerek kastedip bir bombanın
patlatılmasını sağlayan ve yapan canlı(!) bir varlık katiyyen
olamaz. O varlık bir cansızdır bombayı sırtına taktığı an; yok
olmuştur, kendi benliğini, özünü, var oluşunu, şerefini kaybetmiştir o zavallı. Yönetilen bir cesettir bir hiçtir artık. Onun
için canlı bomba tabiri yerine cansız bomba demek daha
yerinde olacaktır belki de.
Aklını kullanmayarak körelten insanlarda cansız bomba olma potansiyeli yüksek olduğundan onlarda yaşayan
bombalardır. Bomba yalnız barut ve ateş sonucu patlayan
madde olarak değil bilgisizlik, cehalet ve sapkınlık sonucu
etrafa mutlak surette saçılacak olan zararlar olarakta nitelendirlebilir. Örneğin düşman fitneyi sokar ardından aklını
kullanma yoksunu insanlarda galeyana gelip birbirine maddi
ve manevi anlamda zarar verir bu da bomba etkisi yaratmış
olur. Bizim bir ve beraber olmamız gerekirken bu tür kopmalar birliğimize ve ümmet anlayışımza zarar verecektir.

Köşe Yazısı

Hatrıma yıllar öncesinde okulda spor hocamızın bize
oynattığı, başta sıradan bir oyun sandığımız o ibret
verici oyun gelir. Hocamız sınıfın çoğunluğunu sıkıca
kolkola omuz omuza girmesini istedi bu şekilde bir
halka oluşturmuştuk. Halkanın dışındaysa serbest
bir şekilde duran bir kaç kişi vardı. Oyunun amacı
halkanın dışındakiler halkanın içinden birilerini çekip
o halkayı azaltacak hatta mümkünse yok edecekti.
Oyun eğlenceli geçiyordu çünkü bize göre bir oyundan ibaretti. Nasıl olsa onlardan fazlayız imkansız bizi
ayırmaları diye düşünüyorken dışarıdakiler ilk hamlesini yapmaya başlamıştı bir olup halkamızın içinden bir arkadaşa odaklanarak önce onu çıkarmaya
çalıştılar bizde var gücümüzle karşılık verdiğimizden
başaramamışlardı. Güçlerini birleştirerek bizi ayıra-

mayacaklarını anlayınca başka bir yönteme başvurmuştular. Farklı yerlerden aniden bir kaç kişiyi çekmeye başlamışdılar. Öylesine yorulmuştuki kollarımız
halkamız adeta bir o yana bir bu yana savruluyordu.
Heryerimizden çekiştiriyordular. İlerleyen dakikalarda can sıkıcı bir tablo oluşmuştu kol kola girdiğin
arkadaşın, canın çekiştiriliyor ve bırakmayın beni diye
bağrıyor sende onun gitmesine seyirci kalıyorsun ve
canın yanıyordu. Gittikçe halkamız küçülüyor ve daralıyordu en sonunda iki kişi kalmıştık halkada, öylesine sarılmıştık ki birbirimize hiç ayrılmayacak gibi
ama okadar yorgun düşmüştüki kollarımız taakatimiz
kalmamıştı artık ve sonunda bizi de ayırmıştılar. Oyun
bitmişti halkanın dışındaki arkadaşlarımız kazanmıştı.
Halkayı dağıtmıştılar artık ortada halka diye bir şey

yoktu. Oyunun sonunda hocamız oyunun felsefesini anlattı. Halkanın
vatanımız olduğunu halkanın dışındakilerse düşmanlarımız olduğunu söyledi.‘ İlk hamlede gördüğünüz gibi arkadaşlar bir bütüne asla zarar verilemez,
halkayı bozmanın tek yolu herbirinizi tek tek halkadan çıkarmaktır’. Düşman
bizim aramıza ayrılık, nifak sokarak bizi bölmeye çalışarak bu toprakları ele
geçirme emellerinden vezgeçmeyecektir. Onun için ne olursak olalım kim
olursak olalım hep bir olalım omuz omuza olalım, düşmanlara fırsat vermeyelim. Kıssa oynadığımız oyundur hissede;
Halkamızı yaşayan bombalar sayesinde zayıflaştıracaklardır ve cansız bombalarla bizi ayırmaya çalışacaklardır. Akıllı olalım yaşayan bomba olmayalım
gerçeklerin farkına varalım. Cansız bombalarla yapılmak isteneni görelim ve
halkanın dışındaki asıl düşmanları okuyalım dostlar.
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VATAN İÇİN
YAŞAYIP ÖLDÜNÜZ;

ORTAK KAYGIMIZ

SİZ TOPRAĞA DEĞİL,
KALPLERE GÖMÜLDÜNÜZ.
BU VATAN BU BAYRAK İÇİN GÖZÜNÜ KIRPMADAN
ŞEHADET ŞERBETİNİ İÇEN TÜM
ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ.

VATAN…

Köşe Yazısı

SiSTEMLERLE
iMPLANT BÜTÜNLESMESi

Ö

ncelikli olarak
günümüzde teknolojinin getirdiği
imkanlardan
faydalanmıyorum
demek artık mümkün değildir,
geçen yazımda implantlar ile
ilgili genel bilgiler vermiştim
şimdi implantlarda son ve en
güncel gelişmelerden bahsedeceğim.
3 boyut günümüzün sadece
diş hekimliği değil her alanda
gerçeğidir. Normal bir implant
planlaması yaparken uzun
zamandır 2 boyutlu periapikal
ya da panoramik dediğimiz

görüntüleme metotlarını aktif
olarak kullanmaktayız, birçok
hastada bu görüntüleme metotları yeterli olurken özellikle
uzun yıllar dişsiz kalmış ya da
travma sonucu dişlerini kaybeden hastalarda bu görüntülemelerin yetersiz kalabileceği
çeşitli vakalarda ortaya çıkmıştır, işte tam bu noktada 3
boyutlu dental tomografiler
yapılacak olan bütün işlerin sonucunu hemen hemen
%100 e yakın oranda gerçeklikte bize sunabilmektedir.
Konvansiyonel bir dental
implant tedavisinde planlama,
cerrahi operasyon ve prote-

tik restorasyon sırası ile giden
tedavi basamakları 3 boyutlu
planlama protokolünde ise
simüle edilmiş protetik restorasyon, operasyon ve planlama
sırası ile gitmektedir. Bunun
anlamı implantların konumu
boyutları ve sayısının hastanın
bitmiş protezi üzerinde planlanması demektir. Bu işlem
protezde meydana gelecek
planlama hatalarını baştan
ortadan kaldırmayı sağlar.
Aşağıdaki resimlerde hastaya
operasyona başlamadan önce
yapılacak olan tüm işlemler
gösterilerek sıfır hata ile bütün
planlamalar yapılmıştır.
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Dental implantlardaki estetik
gelişmelerden bahsedecek
olursak önceki sayımızda
bahsedildiği üzere dental implantlar 40 yılı aşkın bir süredir
ağızda uygulanmaktadır ve
40 yılda teknoloji ile birlikte
dental implantlardada inanılmaz gelişmeler olmuştur. 40

Köşe Yazısı

yıl önce kullanılan materyaller içerik olarak aynı
olmasına rağmen yüzey özellikleri ve şekilleri
çok önemli oranda değişmiştir. Aşağıdaki resimde dental implantların gelişimi ve değişimi
gösterilmektedir.

Günümüzde artık diş hekimliği ve kozmetik
işlemler iç içe ve birlikte çalışma içermektedir, o
nedenle artık hastalar çok yüksek estetik beklentiler ile gelmektedir. Resimdeki implantların
açıklamasını yapacak olursak artık günümüzde
kabul edilen ve uygulanması tavsiye edilen
sistem ön bölgelerde zirkonyum abutmentlarla birlikte yapılan estetik restorasyonlar arka
bölgede ise uzun boşluklarda titanyum abutmentlarla yapılan porselenlerdir.

Görsel olarak estetik ve konvansiyonel implant
üstü restorasyon farkı aşağıdaki resimdeki gibidir.
Metal altyapıya sahip olan görüntüde üzerine
diş yapıldığında siyah bir görüntü olacak ve ışığı
absorbe edecektir, zirkonyum olan görüntüde
ise üzerine diş yapıldığında kesinlikle siyah bir
görüntü olmayacak ve ışığı yansıtacaktır.
Bir sonraki sayımızda daha önceki sayılarımızda
bahsettiğim 3 boyutlu tarama sistemi ile yapılan
implant üstü protezleri ile ilgili bilgiler ve görseller sunacağım.

Dr. Sadık GENÇOĞLAN
Ağız-Diş ve Çene CerrahisiUzmanı
www.afsdent.com
sadik_genc@hotmail.com
www.doktortakvimi.com/sadık gençoğlan
www.instagram.com @sadik_gencoglan
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Haberler

HAYVANLAR DA
SEVGİYE, İLGİYE

MUHTAÇTIR
ekmeköy Belediyesi’nin görevli ve gönüllü
ekipleri sokak hayvanları için de mesai yaptı.
Mahalle merkezlerinde ve orman kenarlarında yaşayan hayvanlar için seferber olan
ekipler, hayvanlar için mama bırakırken barınaklarının etrafını da kardan temizlediler.
Ekipler ayrıca sosyal medya ve çağrı merkezine
gelen ihbarları da değerlendirerek acil durumlara
müdahale ettiler. Son olarak instagram üzerinden
gelen bildiri üzerine sokakta kalan yavru köpekleri
belediyenin hayvan bakım evine aldılar.
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Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz; “Hayvanlar bizlere Allah’ın emanetidir. Dört mevsim onların ihtiyaçlarını karşılamak, tedavi ve bakımlarını
yapmak için çalışıyoruz. Ama bu havalarda hayvanlar da zor şartlarda yaşam mücadelesi verirken hem
kanuni hem insani vazifemizi yerine getiriyoruz. Ekiplerimiz tüm ilçeye yetişmeye çalışıyor.
Değerli hemşehrilerimizin de sokaktaki hayvanlara
duyarsız kalmayacaklarını, bir kap yemek vererek
sahip çıkacaklarını umut ediyorum,” dedi.

HAT
SANATIMIZ

Çoğu zaman tarihin derinlerinden günümüze kadar gelen eserleri
gördükçe hayranlığımızı gizleyemeyiz. Nitekim şimdilerde, ünlü hattatların el emeği-göz nuru bu muhteşem eserler, önünde poz vermek
için yapılmış iyi bir manzara olarak görülmektedir. Mezar taşlarının
üzerindeki harfler ya da kitabelerde gördüğümüz boynunu bükmüş bir
‘vav’ harfi, ya da olanca asaletiyle bir harften öte dik durmanın, birliğin
ve tevhidin sembolü olan ‘elif ’ harfi fotoğraf makinemiz için güzel bir
kare oluşturur.
Geçmişimizin, medeniyetimizin gerek günlük yazıları gerekse gözde
sanat dalı olan “Hat Sanatı” yazı çeşitleri ve özelliklerini sizler için
derledik.
YAZI TÜRLERİ
Son dönemlerin en nezih ve gözde sanat eserlerinden hat sanatı… Paha
biçilemez sergiler ve tablolar desek yanlış olmaz. Bu işle uğraşan kişilere
hattat denilmektedir. Günümüzde değeri bir hayli yükselişte olan bu sanatın
temeli Osmanlı döneminde atılmıştır. Hat sanatı Arap harflerinin 6. yüzyıl
ila 10. yüzyıl arasında geçirdiği bir gelişme dönemiyle ortaya çıkmıştır. Hat
sanatında birden fazla yazı çeşidi bulunmaktadır. Bu yazı türleri; Divani,
Kufi, Sülüs, Muhakkak, Siyakat, Rik’a, Nesih ve Ta’lik yazılarıdır. Kısaca bu
yazılardan bahsedelim…

Besmele

Divânî

Sülüs

Çanaklı harflerin biraz kısa ve derin olması ve kalınca
bir yazı türüne verilen ad olarak tanımlanır. Bu yazı
genel olarak Reyhânî’ye göre yumuşak bir görünüme
sahiptir. Kervansaray ve Medrese kitabelerinde celi
sülüs tarzı yaygındır. Ortaçağ'da camilerde iç Mimari’de süsleme olarak çok kullanılmıştır. Günümüzde
evlerde, işyerlerinde ve camilerin duvarlarını süsleyen
ve küçük ve büyük levhalarda, kitabelerde ve birçok
mezar taşlarında görülür. Şimdi yerini Türkiye’de
Kaligrafiye bırakmış olan bu sanatın temsilcileri hala
vardır ve nadide eserler hala yazılmaktadır.
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İran’da resmi yazışmalarda kullanılan ta’lik yazı
sanatı 15. yüzyılda Osmanlılara Akkoyunlular
yoluyla gelmiştir. Osmanlı Türkleri ve Mısırlılar
tarafından benimsenmesi ve yayılması sonrası
kısa zamanda büyük değişikliğe uğrayarak
Dîvân-ı Hümâyun’daki resmi yazışmalar için
kullanılmaya başlanmıştır. Bu sebeple divanî
adını almıştır. Celî divanî devletin üst seviyedeki yazışmalarında kullanılmıştır. Bu iki yazı da
Türker’in icatları arasında yerini almıştır.

Kanuni’nin meşhur mısrası;
“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi”
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Kûfi
Bütün harfler köşelidir. İslam hat sanatının en
eski bilinen yazı türü olan kûfi yazı sanatı, ismini
Kufe’den almıştır. İslamiyet’in ilk yüzyıllarında
“Himyerî” yazısının değişmesiyle oluşan; dik,
sert, köşeli bir yazı türüdür. Osmanlı döneminde
az kullanılan bir yazı tipidir. Selçuklu eserlerinde
görülebilir. Sivas Divriği Camii ve Medresesinde
kullanılmıştır. Latince harflerde de uygulanmış
olan bu sanat kısmen hala kullanılmaktadır.

Reyhani
Bu yazıda Nesih yazısının yatay kısımları daha
yatkın ve uzundur. Yapısı bakımından daha serttir.16’ıncı yüzyıldan sonra hemen hemen kullanılmaz olmuş, yerini Nesih’e bırakmıştır. Bilhassa
Kur’an-ı Kerim’in yazılmasında kullanılmışken
bu tarihten sonra herhalde fazla yer kaplamasından olacak ki bütün İslam ülkelerinde kullanımı
azalmış ve zamanla tamamen durmuştur.

Muhakkak

“Muntazam ve muhkem” anlamına gelen bu yazının harfleri sülüse nispetle daha büyüktür. Yani dikey alanlarla “sin, fe, Kaf ve nun” gibi çanaklı tabir
edilen harflerin sola uzanan tarafları daha uzundur. Dönüş noktaları köşelidir
ve sülüsteki gibi derin değildir. Muhakkak, ağız genişliği ortalama 2 mm. olan
kamış kalemle, harfler ve kelimeler açık yazılır. Bu yazı türü, 16’ıncı yüzyıla
kadar sülüs ve nesih ile birlikte her yerde, özellikle Kur’an’ın yazılmasında kullanılmış, bu tarihten sonra fazla kullanılmamıştır.
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Nesih

Osmanlılar tarafından yazmalarda kullanılan, yumuşak, köşeleri yuvarlaklaşmış,
işlek bir yazı türü ve Arap harflerinin, basımda ve yazma kitaplarda en çok
kullanılan çeşidi olarak tanımlanır. Osmanlı İmparatorluğu’nda da özellikle kitap
kopyalamak için kullanılmıştır. Bugün de sülüs ile birlikte bütün İslam ülkelerinde kullanılmaktadır. Kuran-Kerim Mushafları da genelde bu yazıyla yazılırlar.
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Fatiha Suresi

Siyakat

Tevki

Küfi’ye benzeyen bu yazı siyakat yazısı, arşiv
belgelerinde kullanılan yazı çeşitleri içerisinde
anlaşılması ve okunması en zor bir yazı stilini
oluşturmaktadır. Osmanlı devleti döneminde kullanılan şifreli yazı türüdür. Çok az
şekilde kufi ye benzeyen yazı ile genellikle
arazi, emlak, mali ve defter-i hakanı kayıtları
yazılmıştır. (Osmanlı döneminde tapu kadastro
müdürlüğüne defter-i hakanı denirdi.)

Sülüs ’ün kurallarına bağlı olup onun biraz
küçük boyda olanıdır. En belirgin özelliği
birleşmeyen harflerinde birbirine bağlanabilmesidir. Eskiden halife ve vezirlerin
mektubu bu yazı ile yazılırdı. Tevki,
padişahların buyruklarının üzerine yazılan,
çekilen nişanın da adıdır. Bu yazı genellikle
vakıf işlerinde kullanılmıştır.

Rik’a
Sözlükte “küçük sayfa ve mektu” anlamına gelen rik’a, nesih ’in den
dansız, yuvarlak ve kıvrak bir türüne verilen ad ve Arap harflerinin
en çok kullanılan el yazısı biçimidir. Günlük yazışmalar, mektuplar,
el yazması eserler için kullanılan ve Osmanlı devleti tarafından ilk
kullanılan yazı tipidir. Günümüzde rik’a, bir hat sanatı olarak icra
edilmektedir.

Ta’lik
Arap alfabesinde geliştirilen, sülüsün sağdan sola doğru
yatık olarak yazılan yazı türlerinden biridir. Tüm harfleri
yuvarlağımsı olan bu yazı biçimi, İran’da geliştirilmiş, bir
santim veya daha fazla genişlikte, kalemle yazılmış olanına da celi ta’lik adı verilir. İranlıların kullandığı bu yazıya
Osmanlılar talik, İranlılar ise nestalik demişlerdir. Levha ve
kitabelerde kullanılmıştır.
Mehmet Akif ’in kendi el yazısıyla yazdığı çok fazla
bilinmeyen “Feyz-i Rebiiye bak” şiiri.

Müsenna
Şubat 2017

Levha ve kitabelerde kullanılan bu yazı, Sülüs ile Celi ’nin karşılıklı olarak çift yazılan şeklidir.
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Köşe Yazısı

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ

Gürültünün insan sağlığı
üzerindeki etkileri
Giderek daha sesli ve daha gürültülü bir dünyada
yaşadığımızın farkında mıyız?
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Ses günlük hayatımızda esastır ancak gürültü değildir.
Gürültü, canlı hayatını olumsuz yönde etkileyen
istenmeyen bir ses oluşumudur. Gözle görülmeyen,
iz bırakmayan, koku yapmayan ve birikici olmayan
ama tüm bunlara rağmen insan sağlığını ciddi şekilde
etkileyen bir kirlilik türüdür gürültü.

Gürültüye maruz kalma insan hayatına ölümcül bir
etki yapmasa da gürültünün tekrar tekrar yaşanması
insanlar üzerinde etki bırakır. Örneğin;
Fizyolojik etkiler; kas gerilmeleri, stres, kan
basıncında artış, kalp atışlarının ve kan dolaşımının
değişmesi, göz bebeği büyümesi, solunum hızlanması, dolaşım bozuklukları oluşturabilmektedir.
Psikolojik etkiler; sinir bozukluğu, korku, rahatsızlık,
tedirginlik, yorgunluk, uyku problemi ve zihinsel etkilerde yavaşlama gelir. Ani olarak yükselen gürültü
düzeyi insanlarda korku oluşturabilmektedir.
Performans etkileri; gürültünün iş verimini azaltması ve işitilen seslerin anlaşılmaması gibi görülen
etkilerdir. Konuşmanın algılanabilmesi ve anlaşılabilmesi türünden fonksiyonların engellenmesi,
büyük ölçüde arka plan gürültüsünün düzeyi ile
ilgilidir. Gürültünün iş verimliliği ve üretkenlik ile
ilgili etkileri konusunda yapılan çalışmalar karmaşık
işlerin yapıldığı ortamın sessiz, basit işlerin yapıldığı
ortamların ise biraz gürültülü olması gerektirdiğini göstermiştir. Bu durumlar söz konusu olunca
gürültü kirliliğinin fazla olduğu yerde insanların iş
verimliliği düşmektedir.
Araştırmalar ses kirliliğinin etkilediği insan sayısının
her geçen gün katlanarak arttığını ortaya koyuyor.
Bu artışta, çarpık şehirleşmenin, yoğun trafiğin,
hızlı nüfus artışının önemli rolleri var. Fabrikalar,
şantiyeler, yol yapımı, ulaşım araçları, iş makineleri,
eğlence yerleri, müzik aletleri ses kirliliğinin başta
gelen sebepleri. Bunların dışında kapalı mekanlar da
ise radyo, televizyon, telefon, müzik aletleri, blender, mutfak robotu, elektrik süpürgesi, matkap gibi
ev aletleri ve bazı sesli çocuk oyuncakları, mesela
sireni olan arabalar ses kirliliğine sebep olabiliyorlar.

Köşe Yazısı

Ses şiddeti desibel birimi ile değerlendiriliyor. İnsan
kulağı 5-10 desibel arasındaki sesleri rahatlıkla duyabiliyor. 60 desibele kadar olan sesler sağlık açısından
bir sorun yaratmıyor.
60-90 desibel şiddetindeki seslerin de kısa süreli
zararları olmayabiliyor ama süreklilik kazandıklarında

işin rengi değişmeye başlıyor.
90 desibel ve üzerindeki sesler ise sağlığımız için
ciddi tehlikeler taşıyor. Sesin şiddeti kadar sese maruz
kalma süresi de önemli. İnsan sağlığı için 85 desibelde
8 saat, 95 desibelde 4 saat, 100 desibelde 2 saat ve
115 desibelde 15 dakika sınır değerler.

Peki, gürültü kirliliğini
azaltmak için neler
yapılmalıdır?

Berna SÖNMEZ
Çevre Mühendisi
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• Sanayi ve imalat tesislerinde gürültülü makineler için ses geçirmez odaların inşaatı teşvik
edilmelidir. Bu aynı zamanda konut için önemlidir.
Gürültülü makineler bir bodrum veya garaj gibi
uyku ve oturma odalarından uzakta kurulmalıdır.
• Hasarlı, egzoz borularında sıkıntı olan araçlar
bakımları yaptırıldıktan sonra trafiğe çıkmalıdır.
• Gürültüyü üreten endüstriler, havaalanları, otobüs ve ulaşım terminalleri ve tren istasyonları şehir
merkezlerinden uzak yerlerde olmalıdır.
• Şehir merkezlerine belli miktarlarda ve belli
yoğunlukta dikilecek ağaçlar, bir perde oluşturarak gürültü kirliliğini 10 desibele kadar azaltıyor,
bu nedenle gürültünün yoğun olduğu yerlerde
ağaçlandırmaya önem verilmelidir. Örneğin; mavi
selvi, leylandı.
• Gürültülü yaşam alanlarında bulunan ev ve
iş yerlerinde ses geçirmeyen camlar tercih
edilmelidir.
• Ses şiddetinin 85 desibel üzerine çıktığı ortamlarda kulak koruyucu tıkaç ve maskelerden yararlanılmalıdır.
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Doğal

ANTİBİYOTİKLER
Günümüzde antibiyotik olarak sadece ilaçlardan destek almak yerine, aynı
işleve sahip meyve ve sebze tüketimini artırmaya ne dersiniz. Araştırmalara
göre gereksiz antibiyotik kullanımı vücudun mikroplarla savaşma yeteneğini
azaltıyor ve bağışıklığı düşürüyor. Biz de okuyucularımız için doğal olarak antibiyotikleri derledik.

Sarımsak, soğan

Binlerce yıldır birçok tıbbi amaçla kullanılagelen mucizevi besin sarımsağın bakteri, mantar ve virüsleri yok etme kapasitesi 19.
Yüzyılda Louis Pasteur’ün araştırmalarıyla da doğrulanmış. Özellikle
çiğ tüketildiğinde içeriğindeki sülfürlü bileşikler sayesinde bağışıklık
sistemini güçlendiren, kansere karşı koruyan sarımsak hücre
onarımını kolaylaştırıyor ayrıca helikobakter pilori gibi bazı bakterilerin çoğalmasını önlüyor. Ancak aşırı tüketimi vücutta kanamalara
yol açabiliyor. Soğan ise vücut için tam bir antioksidandır. Vücuttaki
bağışıklık sistemini ve hücre hasarına karşı korur.

Ispanak
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Kefir

Vücut direncini artırmaya birebir yardımcı
olur. Son yıllarda yapılan tüm çalışmalar,
düzenli tüketildiğinde kefirin üst solunum
yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu olduğunu ortaya koyuyor. Kefir, gribal enfeksiyonlara karşı korurken, bağırsakta kanser
oluşturan etkenleri engelliyor, probiyotik
özelliği sayesinde sindirim sistemine yararlı
oluyor. Ayrıca sinirsel rahatsızlıklara,
iştahsızlık ve uykusuzluğa karşı da fayda
sağlıyor. Ülser yüksek tansiyon, bronşit ve
astım hastalarının tedavisinde de kullanılan
kefir hem çocukların hem yetişkinlerin
mutlaka tüketmesi gereken bir besin.

A,B,C ve E vitaminleri ile kalsiyum, magnezyum, quarcetin hepsi bir arada bulunuyor. Bağışıklık sisteminin süper besinlerinden biri olan ıspanakta Enfeksiyonları
önleyip, bağışıklığı güçlendiren ıspanağın
içinde bol miktarda bulunan C vitamini
ve folik asit sadece vücudu korumakla
kalmıyor, aynı zamanda enfeksiyonlarla
savaşıyor. Kalp dostu olan ıspanak beyin
yaşlanmasını geciktirici etkiye de sahiptir.

Turp

Çok güçlü bir antioksidan olan turp, soğuk algınlığı
gibi hastalıkların tedavisinde birebirdir. “Turp gibi olmak” boşuna söylenen bir deyim olmadığı görülmektedir. Zira içerisindeki zengin C vitamini, folik asit,
fosfor ve yüksek diyet lifi sayesinde tam bir sağlık
kaynağı. Yüksek lifi sayesinde sindirim ve boşaltım
sistemini destekliyor, öksürüğe iyi geliyor. Size pratik
bir örnek verelim; karaturpu güzelce yıkayıp üst
kısmından kesip içerisini oyun. İçinden çıkan parçaları
atmayıp salatada kullanabilirsiniz.Oyduğunuz kısmına
bal koyun bir su bardağının üzerine yerleştirin. Turpa
alttan çok minik bir çizik atın ki, içerisine koyduğunuz
bal turp suyu ile özdeşleşip bardağa akabilsin. Bir
gece bekletip sabah- akşam içerek 2 yaş üzeri
çocuklarda ve yetişkinlerde fayda sağlayabilirsiniz.

Brokoli

Brokoli, içerdiği sulforan maddesi
sayesinde antioksidan aktivite göstererek bağışıklığı destekler. C vitamini ve E
vitaminini bir arada içerdiği için bağışıklık
sistemini uyarır” ABD’de yapılan araştırmada, çoğunlukla sigaranın sebep olduğu
ve her yıl tüm dünyada 100 binlerce insanın ölümüne yol açan Kronik Obstrüktif
Akciğer Hastalığı’nın (KOAH) hasarının
engellenmesinde, brokolide bulunan bu
“sülforapan” maddesinin etkili olduğu
kanıtlanmıştır.

Kırmızıbiber
Zencefil
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Sindirimi ve hazmı kolaylaştırmasının yanında mide bulantısına iyi gelen, kolesterolü
düşüren ve kanın pıhtılaşmasını engelleyen
zencefilin ağrı kesici özelliği de bulunuyor.
Doğanın mucizevi besinlerinden zencefil
aşırıya kaçmamak koşuluyla üst solunum
yolu enfeksiyonları ve gripten kansere dek
birçok fayda sağlıyor. ABD’de Michigan
Üniversitesi’nde yapılan bir dizi araştırma,
zencefilin yakın gelecekte kanser tedavisinde
de kullanılabileceğini ortaya koymuştur.
Mikropların kol gezdiği bu kış aylarında taze
zencefili rendeleyip içine limon ve bal koyarak elde ettiğiniz karışımdan sabahları bir
tatlı kaşığı yiyerek bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz.

Kırmızıbiber C vitamini ve potasyumdan zengin
bir besin. İçerisinde bolca bulunan C vitamini
bağışıklık sistemini güçlendirirken potasyum kalp
krizi riskini azaltıyor. Ağrı kesici ve iltihap çözücü
etkisinin yanında kolesterolü düşürüyor, mide
asidini düzenliyor ve mikrop öldürücü özelliğiyle kış aylarında şifa kaynağı olarak öne çıkıyor.
Gerek taze gerekse kurutulmuş kırmızıbibere
sofralarınızda yer vererek hem lezzet hem sağlık
açısından faydalanabilirsiniz.
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Kivi

Kan şekeri kontrolü için yararlı olan
kivi, içeriğindeki lif sayesinde sindirimi
kolaylaştırıyor, kolesterolü dengeliyor.
Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklığı
güçlendiren kivi tam bir C vitamini
deposu. Öyle ki portakaldan daha fazla
C vitamini içeren bir adet kivide günlük
alınması gereken C vitamini ihtiyacından
daha fazlası var. İçindeki pektin sayesinde
vücudu toksinlerden arındırırken DNA'yı
koruyor. İngiltere’de yapılan araştırmalar
küçük çocuklarda öksürme, hapşırma,
nefes darlığı gibi bazı hastalıklarda kivinin
olumlu etki yaptığı görülmüştür

Nar
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Özellikle kış aylarında artan gribal enfeksiyonlara
karşı koruyan nar kalp ve damar dostu bir meyve.
Bir adet nar günlük almamız gereken C vitamini
ihtiyacımızın yarısını karşılamaktadır. İçerdiği
polifenoller ve antosiyaninler sayesinde damar
tıkanıklığını azaltıcı ve tansiyon düşürücü özellik
göstermektedir. Kansere karşı koruyucu etkisi olan
nar, fiziksel aktivite sonrası vücudun yorulmasını
da geciktirir. Ancak bir avuç nar bir porsiyon meyveye denk geldiği için nar suyu tüketmek tansiyonu
fazlaca düşürebilir ve gereksiz şeker alımına neden
olabilir. O nedenle günde bir porsiyonu geçmeyecek ölçüde tüketilmesi gerekiyor.

Pırasa

Sağlığa faydaları çok yüksek olan pırasa tam bir
kalp dostu besin. İçerdiği flavonoid ve kamferol
sayesinde kan damarlarında meydana gelen
hasarları gidermeye yardımcı oluyor. Sülfürlü
bileşikler sayesinde de özellikle kolon kanseri
başta olmak üzere birçok kanser türüne karşı
koruyucu etkisi bulunuyor. Ancak çok yüksek
miktarda tüketildiğinde kalsiyumun vücutta kullanılmasını olumsuz etkileyebilir.

Haberler

BİR MUM, DİĞER MUMU TUTUŞTURMAKLA

Işığından Bir Şey Kaybetmez

Çekmeköy Belediyesi, kayyum ataması
yapılan Iğdır-Tuzluca ve Hoşhaber İlçeleri ile
kardeş belediye oldu. Kardeş belediyelere ilk ziyareti Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz’ın bizzat görevlendirdiği heyet
yaptı. Heyette Çekmeköy Belediye Başkan
Yardımcıları Şahmettin Yüksel ve Ahmet Epli,
Özel Kalem Müdürü, Kültür ve Sosyal İşler
Müdürü, Destek Hizmetleri Müdürü ve Fen
İşleri Şefi yer aldı.
Iğdır’da ilk olarak Iğdır Valisi Ahmet Turgay
Alpman’ı ziyaret eden heyet, daha sonra
Hoşhaber Beldesi’ne Kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Bilgehan Karanfil’i ziyaret
etti. Hoşhaber Beldesi’nde Şehit Başkomiser
Mehmet Parlak Ortaokulu ve Anaokulu’ nu
ziyaret eden heyet çocuklara hediyeler verdi
ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Tuzluca Belediye Başkanı ve Kaymakamı
İbrahim Civelek’i ziyaret eden Çekmeköy
Belediyesi heyeti, daha sonra ilçede kısa bir
gezinti yaptı ve yapılan yatırımlar ile ilgili
bilgiler aldı.
Çekmeköy Belediyesi Kardeş belediyeleri
olan Hoşhaber Belde Belediyesi ve Tuzluca
Belediyesi ziyaretlerinde eksikleri belirledi
ve sorunları yerinde tespit etti. Çekmeköy
Belediyesi; yapılması gerekenleri tek tek not
alan heyetin hazırladıkları rapor çerçevesinde
bölgede ki çalışmalara destek verecek.
Ziyaretler sırasında Iğdır Polis Evi’de ziyaret
edildi ve polislerle sohbet edildi. Çekmeköy
Belediye Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel ziyaret sonrasında kendilerini ziyaretler
sırasında yalnız bırakmayan askerlere çikolata
ikram etti.

Röportaj

Yamaç Evler

SiTESi
SİTEDE YAŞAM

Vahit Kongur kimdir
kısaca kendinizden
bahseder misiniz?
ekmeköy’ün güzelliğine
renk katan Yamaç Evleri
site yöneticisi Vahit
Kongur ile site üzerine
sohbetimiz;

1960 İstanbul doğumluyum, 1983
Boğaziçi Üniversitesi Elektronik
Mühendisliği ve 1984 Boğaziçi
Üniversitesi Yüksek Lisans mezunuyum. Evliyim ve 2 kız çocuğum
var.

Siteniz kaç blok ve kaç
daireden oluşmaktadır?
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Yamaç Evleri; 16 ikiz, 4 tek olmak
üzere 36 dublex yapıdan oluşmaktadır.

Tek bloklu apartman
yaşantısına göre sitede
oturmanın avantajları /
dezavantajları nelerdir?
Bana göre sitelerin avantajı daha
fazladır. Özellikle yatay tabir
ettiğimiz evlerden oluşan, ortak sosyal alanı ve yeterli bahçe
düzeni olan siteler, kişilerin doğal
yaşam içinde ve güvenle oturmasını sağlıyor. Aynı zamanda site
içerisinde bulunan sosyal tesis
sakinlerine ortak yaşam alanı ve
sosyalleşme olanağı sağlıyor.

Röportaj

Yamaç Evleri sakinleri
dilerse herhangi bir sporu
yapabilir, arkadaşlarıyla
sosyal tesiste keyifle vakit
geçirebilirler.

Genellikle site aidatları ihtiyacı karşılayacak ücretlerden fazla oluyor. Bunun sebebi
nedir?
Yamaç Evler Sitesi’nde 7 eleman çalışmakta ve site
aidatı; yarı olimpik yüzme havuzu, jimnastik salonu,
geniş bir ortak alan, peyzaj, bitkileri olan etraftaki ve
diğer muadil sitelere göre çok daha düşüktür. Sitemizde aidat için, aynı yerleşim yeri ve özelliklere sahip
olan sitelerden daha düşük ücret alındığını hatta yarı
yarıya daha uygun olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim.

Yamaç Evleri’nin sakinlerine sunduğu
hizmetler nelerdir?
Geniş ve rahat hareket edilebilir düzenli bir
peyzaj, yarı-olimpik yüzme havuzu, tenis
kortu, basket sahası, sosyal tesisimizin
alt katında jimnastik salonu bulunan ve
haftanın 6 günü aktif bir şekilde çalışan,
günün her saatinde çay-kahve içebileceğiniz bir ortama sahip sosyal tesis,
tüm bunlarla ilgilenen görevliler var.
Yani Yamaç Evleri sakinleri dilerse herhangi bir sporu yapabilir, arkadaşlarıyla
sosyal tesiste keyifle vakit geçirebilirler.

Yönetim olarak site sakinleriyle iletişiminiz nasıl?

Yönetim olarak, sitede yapılacak harcamalar için
önceden toplantılar organize etmekteyiz. Bu toplantıda bildirimler yapılır, kararlar alınır ve buna göre harcamalar belirlenir. Toplantı yapıldıktan sonra çıkan bir
harç ise bir sonraki site sakinleri toplantısında bildirilir
veya birebir bilgilendirme yapılır.

Site yöneticisi olmakta size öncülük
eden neydi?
Site yöneticiliği genelde site sakinleri tarafından tercih
edilmiyor. Sebebi ise site yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak

Röportaj

Şu an sitenin görünen hali ilk
yani, 12 sene önce yapılan işçiliği
net gösteriyor. Tıpkı ilk günkü
gibi… Evlerimiz yazın serin
kışın sıcak olacak şekilde tek
tip olarak tasarlanmıştır. Biraz
daha çıta yükseltilmiş olsa taş ev
olarak tabir edilen evlerle
aramızda hiçbir fark kalmayacak.

ve tabii bu işe zaman ayırmak gerekiyor. Emekli olmam, özellikle bu siteyi sevmem, sitenin müteahhidi
tarafından son derece düzgün teslim edilmiş olması,
ortak alan peyzajlarının ve bakımının korunmasına
olan hassasiyetim yönetici olmamdaki önemli etkenler. Kuruluşundan itibaren her yönden siteyi tanımam
ve zamanımın olması bu işi yapmama olanak sağladı.

Yoğun olarak sitede olmadığınız
belirttiniz. Peki, işleri nasıl
yürütüyorsunuz?
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Sitedeki işleyişi ekip olarak takip ediyoruz, 6 kişiden
sorumlu olan ve onları yönetimle birlikte koordine
ettiğimiz sorumlu arkadaşlarımız var. Tabi ki bunun
dışında site sakinleriyle devamlı iyi bir iletişimde olmamız işlerin yolunda olmasını sağlıyor.

Siteyi sıfırdan inşa ettiğinizi düşünelim.
Nasıl bir Yamaç Evleri olurdu?
Bu sitede her şey o kadar düşünülerek, planlanarak
ve kaliteli yapılmış ki, yine aynısını yapardım. Her
şeyin bu kadar düzgün olmasının sebebi; projeyi

yapan müteahhit Mehmet Ali bey bizim sitemizde
oturması. Dolayısıyla yediden yetmişe her şeyi düşünmüş. Yapılan işin kalitesi burada ortaya çıkmakta.
Site yapılırken iki yıl içinde teslim edilecek şekilde
2004’te sözleşme imzaladık ve zamanında teslim
aldık. Yapım aşamasında en ince ayrıntısına kadar
düşünüldü ve hatta dış cephe inşaatı bitince kış ayında iki ay boyunca bir nevi test edildi. Acaba kaçak,
sızıntı vb. durumları var mı diye kontrol edildiği halde
teslim süreci değişmedi. Şu an sitenin görünen hali
ilk yani, 12 sene önce yapılan işçiliği net gösteriyor.
Tıpkı ilk günkü gibi… Evlerimiz yazın serin kışın sıcak olacak şekilde tek tip olarak tasarlanmıştır. Biraz
daha çıta yükseltilmiş olsa taş ev olarak tabir edilen
evlerle aramızda hiçbir fark kalmayacak. Bize bir çivi
dahi çakılacak masraf bile çıkmadı. Temizlik amaçlı
düşünülen peyzajı hala gördüğünüz gibi kullanılıyor
ve bir sorunla karşılaşmadık. Her şeyin iyi düşünülüp
ve hesaplanarak yapılmış bir yerleşim yeri.

Haberler

TERÖRE KARŞI
Ç

BİRLİK YÜRÜYÜŞÜ

ekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği Teröre Karşı Birlik yürüyüşüne katıldı.

Ortaköy’de bir eğlence mekanında meydana gelen hain terör saldırısı, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği teröre karşı birlik yürüyüşüyle
protesto edildi. Ortaköy Camii önünde başlayan
protesto yürüyüşüne AK Parti İstanbul İl Başkanı
Dr. Selim Temurci, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Başkanları ve ilçe başkanları ile çok sayıda
teşkilat mensubu katıldı.
Milletin birlik ve beraberliğini hedef alan hain terör
saldırısı ile ilgili basın mensuplarını bilgilendiren
AK Parti İstanbul İl Başkan Dr. Selim Temurci;
“Milletimiz müsterih olsun, Allah’ın izniyle terör
tamamıyla bitirilecek. Devletimiz tüm gücüyle
terörü kaynağında yok etmek için operasyonlar

yapıyor. Misafirlerimizi böyle uğurlamak bizleri
derinden üzüyor. Yılbaşı gecesi yapılan saldırı
hepimize karşı yapılmıştır. Gün birlik, beraberlik
günüdür. Sağduyulu olacağız ve düşmanın
oyunlarına gelmeyeceğiz,” dedi.
Yılbaşı gecesi düzenlenen saldırıyı kınayan
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da
şöyle dedi:
“Tüm renkleri ile milletimiz birdir ve bütündür. Bu
bütünlüğe karşı yapılan hain saldırıyı kınıyoruz.15
Temmuz’da istediğini alamayan hain odaklar
bugün terörü maşa olarak kullanarak ülkemizi
ve milletimizi yıldırmak için çalışıyor. 15 Temmuz
gecesi bu hainlere geçit vermeyen milletimiz ve
devletimiz aynı şekilde bu terör odaklarına da
geçit vermeyecektir. Bu hain saldırı milletin birlik
ve beraberliğini hedef almıştır.”
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Köşe Yazısı

ırmızı rengi sıcak, ateş, kan, aşk, samimiyet, güç, heyecan ve agresiflik gibi kavramları simgeler. Renk olarak bu
kadar anlam ifade ediyorsa besinler üzerinde de etkisi
oldukça büyük olmalıdır. Peki, bu meyve ve sebzelere
kırmızı rengini veren madde nedir?

Sebze ve meyvelerde doğal alarak bulunan karotenoid pigmenti olan likopendir. likopen güçlü bir antioksidan olup vücudumuz
tarafından üretilmeyip çeşitli besinlerle vücuda alınır. İsmi, domatesin Latince ismi olan Solanum lycopersicum’den türetilmiştir.

Likopen taze meyve ve sebzelerde trans konfigürasyon denilen şekilde bulunmaktadır, ancak bu şekilde vücut tarafından emilimi oldukça düşüktür. Domatesin işlenmesi ile elde
edilen domates sosu, domates suyu, ketçap gibi ürünlerde ısı
uygulanması sonucuyla trans konfigürasyona dönüşmekte ve
vücut tarafından emilimi ve biyoyararlılığı artmaktadır.
Likopen içeren besin kaynaklarından bazıları aşağıda yer
almaktadır.

Ürün

Likopen
Miktarı (mg /100 g)

Domates Salçası..................................

85

Domates Ketçabı.................................

15. 9

Domates Suyu......................................

9. 5

Domates sosu......................................

14. 1

Karpuz....................................................

4. 0

Pembe Greyfurt...................................

4. 0

Taze domates.......................................

3. 0

*Likopen oranı iklim şartları, toprak yapısı ve domates
çeşidine göre değişiklik gösterebilir.

“

Likopen güçlü bir antioksidan
olup vücudumuz tarafından
üretilmeyip çeşitli besinlerle
vücuda alınır.

”

PEKİ, LİKOPEN BİZİM İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
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Likopenin faydalarından söz etmeden önce, ilk
olarak, likopenin çok güçlü bir antioksidan olduğunun
bilinmesi gerekmektedir. Bunun yanında kardiyovasküler sorunların giderilmesine önemli ölçüde
katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle, likopenin yüksek
miktarda alınması gerekmektedir. Çünkü antioksidan

kalp rahatsızlıkları, diyabet, kanser gibi hastalıklar başta olmak üzere bulaşıcı özellik gösteren hastalıklara
karşı da koruyucu özellik gösterir, cildi gençleştirip
yaşlandırmayı geciktirir. Ayrıca likopenin kilolu insanları kalp krizinden koruyan tek karoteonid olduğu ileri
sürülmüştür.

Köşe Yazısı

LİKOPENİN FAYDALARI
• Likopen; büyük bir antioksidan
kaynağı olduğu için zarar görmüş
hücreleri onarmakta ve böylece çeşitli
kanserleri önleyebileceği ön
görülmektedir.

• Kan basıncını düşürücü etkiye sahip
olmasıyla ayrıca cildin oksijeni daha iyi
ve etkili kullanmasını sağlayarak cildin
güzelleşmesinde ve gençleşmesine
katkı sağlamaktadır.

• Kadınlarda kalp ve damar hastalığını
koruyucu etkiye sahiptir.

Likopen hakkında bu kadar çok şey
öğrendiğimize göre kendisi küçük
ama faydaları büyük olan bu kırmızı
besinleri beslenmemize yeterli ve
dengeli bir şekilde yer vermeyi
unutmayalım.

• Toronto Üniversitesi’nin yaptığı bir
araştırmaya göre likopen; LDL kolesterolün düşmesine yardımcı olup,
koroner kalp hastalığı riskini azaltmaktadır.
• Akciğerdeki iltihaplanmayı onarıp,
astım riskini azaltmaktadır.
• Prostat kanserli hastalar üzerinde
yapılan çalışmalarda likopen verilen
hastaların tümörlerinin küçüldüğü
gözlenmiştir.

Dyt. Esra Aydın
Format Beslenme ve Diyet
Danışmanlığı
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• Başka bir araştırmada ise likopenin
DNA hücreleri üzerinde oluşabilecek
hasarları önlemeye yardımcı bir koruyucu kılıf görevi gördüğü ve böylece
kanserojen maddelerin DNA ya
geçemedikleri tespit edilmiştir.
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Tayland Güneydoğu Asya’nın önemli seyahat
bölgelerindendir. Zengin yemek çeşitliliği,
tropikal iklimi, büyüleyici kültürü ve renkli yaşantısıyla seyahat severler için cazibe
merkezi olmuştur. 67 milyonluk nüfusa sahip, anayasal monarşi ile yönetiliyor. Halk
Kralı tapılacak derecede çok seviyor. Güney
Asya’da sömürge olmamayı başarmış nadir
ülkelerden biridir. 67 Eyaletle ülkenin başkenti
Bangkok şehrinin nüfusu 7 milyona ulaşmıştır.
Tayland da otuza yakın etnik grup yaşamaktadır. Ülkenin %75’i Thai, %14’ü Çinli, %11’ise
diğer gruplardan oluşmaktadır.

İçindekiler

Bangkok
Asya’nın kozmopolit şehirlerinden biri olan Bangkok, 1782'de
Kral I. Rama tarafından kurulmuştur. Dünya Meteoroloji
Örgütü (World Meteorological
Organization, WMO) tarafından
dünyanın en sıcak büyük şehri
olarak tanımlanmıştır. Bangkok
şehri Güneydoğu Asya’nın en
hızlı gelişen, ekonomik açıdan
en canlı ve her yıl milyonlarca
ziyaretçi ağırlamaktadır. Tayland
da en çok ziyaretçinin uğradığı
yerlerin başında kraliyet sarayı
(Grand Palace) gelmektedir.

Chiang Mai
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Chiang Mai Kuzey Tayland'ın
en büyük kentidir. Tayland'ın en
önemli kültürel merkezlerinden
biri olan şehir, Chiang Mai Eyaleti'n başkentidir. Bangkok'un 700
km kuzeyinde olan Chiang Mai,
ülkedeki en yüksek dağlara ev
sahipliği yapar. Şehir, Bangkok'un
da içerisinden geçen Chao Phraya Nehri'nin önemli bir kolu olan
Ping Nehri kenarında kurulmuştur. Ping Nehri'ne yakınlığı ve
stratejik ticaret yolları üzerinde
olması nedeniyle Chiang Mai
tarihsel bir öneme kavuşmuştur.
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Devr-i Alem

Krabi
Krabi vilayeti Güney
Tayland'da Andaman Denizi kıyısında bulunmaktadır.
Bölge Tayland'ın en popüler
turizm destinasyonlarındandır. Krabi vilayetinin merkezi
Krabi Town isimli kasabadır. Karadan ve denizden
yükselen kalker tepelerine
ev sahipliği yapan bölge
kaya tırmanıcılığı sporu
için oldukça elverişlidir. Phi
Phi Adaları gibi çeşitli ünlü
turizm merkezleri de Krabi
vilayetinde yer almaktadır.
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Phuket City
Phuket, Tayland'ın en eski şehirlerinden biridir. Puket Kasabası, Malay
Yarımadası'nın batısındaki Çinli göçmenlerin şehre girişi açısından
önemli limandır. Phuket hem Portekiz hem de Hollanda tarafından
yönetiliyordu. Phuket kasabasındaki eski binalar eski refahını temsil
ediyor. Bu binalar, madencilik önemli bir Phuket endüstrisi olduğunda
inşa edildi. "Çin-Portekiz" olarak adlandırılan mimari tarzı, Karakteristik
özelliği, dar bir cepheye sahip olan tek katlı veya iki katlı yapılardan
oluşmaktadır. Fayans, kapı, delikli pencere ve diğer detayların hepsi
birlikte karıştırılan Çin ve Avrupa stillerinden esinlenilmiştir. 13 Şubat
2004 tarihinde kasaba şehir statüsüne yükseltilmiştir.

Devr-i Alem

Ko Samui
Ko Samui Tayland Körfezinde
karaya yaklaşık 15 km mesafede yer alan bir adadır. Samui
Adasında yaklaşık 48.000 kişi
yaşamaktadır. Samui takımadalarının en büyüğü olan Ko
Samui’nin komşuları Ko Pha
Ngan ve Ko Tao adalarıdır. Ayrıca
Ang Thong Deniz Milli Parkına
da yakın bir mesafededir. Adanın
başkenti Nathon’dur, Tüm adayı
saran hindistan cevizi ve palmiye
ağaçlarıyla yeşile bürünmüştür.
Ayrıca adada bulunan yapılar bu
yeşilliğin ve ağaçların içerisinde
kaybolmaktadır.

Similan Adaları
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Similan Adaları Güney Tayland'da Andaman Denizi açıklarında
bulunan takımada grubudur. Phang Nga vilayetine bağlı olan
adalar milli park statüsünde koruma altına alınmışlardır. Similian
Malay dilinde 9 anlamına gelir. Similan grubuna dahil olan adaların isimleri Ko Bon, Ko Bayu, Ko Similan, Ko Payu, Ko Miang,
Ko Payan, Ko Payang, Ko Huyong, Ko Bon ve Ko Tacha'dır. Ko
Similan grubun en büyük adasıdır. Similan adaları Tayland'ın en
ünlü dalış turizmi merkezlerindendir. Adalar yağmur ormanları ile
kaplıdır. Buralarda yaşayan memeli, kuş ve sürüngenleriyle zengin
bir canlı hayatına ev sahipliği yapmaktadır.
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Ayutthaya Tarihi
Parkı isimli bu
bölge 1991 yılında
UNESCO Dünya
Mirasları listesine
alınmıştır.

Devr-i Alem

Ayutthaya
Ayutthaya Bangkok'un 85 km
kuzeyinde bulunan bir Tayland şehridir.
Antik Ayutthaya krallığının başkentliğini yapmıştır. 1350 yılında kurulan
Ayutthaya, Sukhothai şehrinden sonra
Siyam krallığının başkenti olmuştur.
Asya'nın ticaret merkezi haline gelen şehir 1700 yılında 1 milyon kişilik
bir nüfusa ulaşmıştır ve dünyanın en
kalabalık şehirlerinden birisi olmuştur.
Ancak komşu Burma'dan gelen istilacıların 1767 yılında şehri yakıp yıkmalarıyla birlikte bu görkemli dönem sona
ermiştir. Burmalı istilacılara karşı daha
korunaklı olduğu için başkent Bangkok'a taşınmıştır. Günümüzde Ayutthaya'nın görkemli günlerinden kalan
kimi tarihi eserler halen görülebilir.
Ayutthaya Tarihi Parkı isimli bu bölge
1991 yılında UNESCO Dünya Mirasları
listesine alınmıştır.

Kançanaburi
Kanchanaburi vilayeti Tayland'ın batısında bulunmaktadır.
Toplam nüfusu 838,914'dür. Vilayetin merkezi Kanchanaburi Town isimli kasabadır. Kanchanaburi Tayland'ın ünlü turizm
bölgelerindendir. II. Dünya Savaşı sırasında Japonya işgali altında
olan bölgede bu dönemden kalma izler bulunmaktadır. Bunların
en ünlüsü ise Kwai Köprüsü isimli film sayesinde meşhur olmuş
olan çelik köprüdür. Kwai köprüsü Müttefik Devletler savaş
esirleri tarafından inşa edilmiştir ve bu proje esnasında esirlerin
yarıdan fazlası ölmüştür. Kwai köprüsünün yanı sıra kasabada
ziyaret edilebilecek çeşitli Müttefik Devletler askeri mezarlıkları,
müzeler ve anıtlar bulunmaktadır.

Ko Chang
Şubat 2017

Ko Chang (veya Koh Chang) Tayland Körfezinde bulunan ve Kamboçya sınırına yakın olan bir adadır. Bangkok'a
310 km uzaklıkta olan ve 217 km2 alana sahip olan Ko Chang Tayland'ın en büyük üçüncü adasıdır. Ko Chang
isminin Türkçe karşılığı Fil Adası'dır. Chang Taycada fil anlamına, Ko ise ada anlamına gelmektedir. Ada ve etrafındaki bölge Mu Ko Chang Milli Parkı adıyla koruma altına alınmıştır. Ko Chang Tayland'ın en turistik adalarından
birisidir. Adada ve etrafında çok sayıda plaj, yağmur ormanları, mercan resifleri, şelaleler bulunmaktadır.
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Haberler

İSTANBUL’UN YAŞAM PINARI

ekmeköy Belediyesi’nin Çekmeköy’ü akademik
ve bilimsel verilerle tanıttığı ve özenle hazırladığı “İstanbul’un Yaşam Pınarı Çekmeköy”
kitabının İngilizce baskısının tanıtım toplantısı
Çekmeköy Belediye binasında gerçekleşti.
Tanıtım toplantısına Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı,
Dumlupınar Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Arif Kolay, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda
davetli katıldı.
Selamlama konuşması yapan Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz şöyle dedi:
“ Bu eser çok ciddi bir eser. İlk önce bu eserin Türkçesi’nden istifade ettik. Çok ciddi ve titiz bir çalışmanın
eseri bu. 2008’de kurulmuş bir ilçeyiz ama tarihimiz çok
eskiye dayanıyor. Biz bu eserle ilçemizin köklü tarihini
yazıya dökmüş olduk. Türkçe eserimizi tüm ilçemize
dağıtmıştık. İngilizce eserimizi kardeş belediyecilik anlayışıyla gittiğimiz yurt dışı ziyaretlerimizde olsun gelen
misafirlerimiz olsun hediye edeceğiz. Böylece hem İstanbul’umuzu hem Çekmeköy’ümüzü tanıtma fırsatımız
olacak. Ben bu vesile ile başkan yarımcısı kardeşlerimi
çalışma arkadaşlarımızı ve kitapta büyük emeği bulunan
kıymetli hocalarıma teşekkür ediyorum.”

86

Şubat 2017

AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı konuşmasında; “ Çekmeköy’ün tanıtımında önemli bir yere sahip olacak bu güzel kitapta emeği geçen belediye
başkanımıza, ekibine ve değerli hocalarımıza teşekkür
ediyorum” dedi.

Haberler

İstanbul’un Yaşam Pınarı Çekmeköy kitabı
2013 yılında bir kaynak eser olarak Yrd.
Doç. Dr. Arif Kolay tarafından hazırlandı.
Çekmeköy’ün sosyal ve kültürel yaşantısını
son iki asırdan günümüze kadar ele alan
kitapta, Çekmeköy’de sürdürülmüş semte
özgü meslekler, üretilen tarım ürünleri,
göçler gibi Çekmeköy’ün bugününe şekil
veren tüm özel başlıklar ele alındı. Kitap
hazırlanırken Osmanlı Arşivleri titizlikle
tarandı, Osmanlı Devleti zamanında bölgeye ait gerçekleştirilen saray yazışmaları
tespit edilerek kitaba eklendi. Gazeteler
taranarak bölgeye dair haberler tespit edildi ve yine kitapta bu gazete haberlerine ve
içeriklerine yer verildi.
Osmanlı arşivlerinden
örnekler bulunuyor
Titiz bir çalışmanın ürünü olan İstanbul’un
Yaşam Pınarı Çekmeköy kitabında Osmanlı
arşivlerinden önemli belgelere ulaşıldı. Bu
belgelerde 1841 yılında Alemdağ’ı civarında bir bölgeye Lehli vatandaşlar yerleştirildiği, 1867 yılında Lehliler yaklaşık 60
haneye ulaştığı ve yerleştikleri yere Adem
Köyü denildiği belirtiliyor.
Yine farklı bir belgede ise; 93 Harbi
sırasında Ruslar ve Bulgarların zulmün-

den kaçanlar Anadolu ve İstanbul’a göç
etmeye başladılar. On binlerce muhaciri
kabul eden Osmanlı Devleti bu nüfusu
Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy ve Alemdağ
civarında bulunan arazilerde iskân etti.
Hatta belgelerde 30 Aralık 1911’de muhacirlerin yerleştirildikleri bölgenin adı tahtta
bulunan padişahın ismine atfen Reşadiye
olduğu yazıyor.
Program sonunda davetlilere ve basın
mensuplarına İstanbul’s Sprıng Of Life
Çekmeköy kitabı dağıtıldı.

Şubat 2017
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ÇOCUKLARDA

İFADE

BECERİSİ

Çekmeköy 2023 Dergimizin değerli
okurları merhabalar…

İnsanın kendini ifade etme becerisi çocukluk
yıllarında başlayan bir tutumdur. Yıllar önce
Hollanda’da yapmış olduğum bir eğitimde,
eğitim grubu içerisinde yer alan 22 yaşlarındaki Sevgili Merve’yi hatırlamak gerekir
burada.
Merve, eğitim sırasında söz alıp konuşurken
inanılmaz bir şekilde mutluluğu gözlerinden
hatta beden dilinden anlaşılıyordu. Neden
böyle yaptığını sorduğumda ise; “Hocam,
ben ne zaman konuşmak istesem içimden
bir ses ‘sus’ der. Ben de bu yaşıma gelmiş
olmama rağmen hala kendimi ifade ettiğimi
söyleyemem. Konuşamam, çok üzülürüm.
Burada, bu eğitim sırasında kendimi çok
iyi ve özgür hissediyorum. Bülbül gibi
konuşuyorum, mutluğumun hatta şaşkınlığımın nedeni bu” demişti.
Merve, çocukken babası ona, her daim
SUS diye talimat verirmiş. Evde hiç kimseyi konuşturmazmış. Hatta “Kız çocuğu
konuşmaz” diye de tuttururmuş. Böyle bir
ortamda büyüyen Sevgili Merve iyi ki bizim
eğitime gelmişti, iyi ki kendini ifade etmeyi
öğrenmişti.
Neden mi? Çünkü
söylemeyince söyleniyor
insan…
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Söylemek sağlıklı bir
iletişim biçimi iken, söylenmek sağlıksız bir
iletişim becerisidir.
Belediye çöplüklerini hatırlayın şimdi. Belediye, evlerimizin önünden çöpleri toplar
ve belli çöp yığma merkezlerine götürür.
Biriken bu çöpler çeşitli kimyasal işlemlerden geçirilir ki doğaya ve çevreye zarar

vermesinler. Fakat biriken çöpler eğer kimyasal işlemlerden geçirilmezse, korkunç bir
şekilde metan gazı üretmeye başlarlar. Eğer
bu metan gazları çeşitli yöntemlerle tahliye edilmezse, patlama meydana gelir. Çöp
yığınlarının ürettiği metan gazı, uzaklaştırma
bacalarıyla tahliye edilmektedir.
İnsanda yaşam koşulları gereği içinde kimi
zaman adeta metan gazı gibi psikolojik
sıkıntılar birikir. Bu sıkıntılar inanın sadece
ve sadece içtenlikle dinleyen bir ruh ile
sağıltılır. İçimizde biriken nice sıkıntıları
en sevdiğimize, en yakınımıza ifade etme
eğilimindeyiz. Annemize, dostumuza, evli
isek eşimize. Ya peki bu ifade edebilme,
kendini ifade edebilme becerisi taa çocukluk
yıllarında ket vurulduysa. Eyvah eyvah!...
Değerli anne babalar, çocuklarınıza kendini ifade etme şansı veriniz. Yargılanan bir
çocuk kendini ifade etmez, edemez. Korkak

Köşe Yazısı

değil özgüvenli çocuk yetiştiriniz. Bu tamamen size
bağlı inanın. Korkak kimse kendini ifade edemez.
İfade etme becerisi ilkokuldan, arkadaş ortamına,
evlilikten iş yaşamına kadar geniş bir alanda oldukça
önemli bir refleks olarak karşımıza çıkmaktadır.
Öncelikle siz çocuğunuzla konuşurken, gözlerine
bakarak konuşmayı deneyiniz lütfen. Neden mi?
Çünkü O da yetişkinliğinde muhatabını ( Eşini, amirini,
memurunu, öğrencisini vs.) öyle dinleyecektir. İnsanın
gözlerine bakarak konuşmak, onu insan yerine koyduğunuzun en basit göstergelerinden birisidir.
Kendini ifade etmeyi öğrenemeyen, söyleyin bana
neyi öğrenmiştir. Hatta kendini ifade etme becerisi

gelişmemiş kişiler asla öğretmen ya da öğretici konumunda olmamalıdır.
Bakar mısınız bir lütfen?
Kendini ifade edemeyen kişiler ne kadar da aslında sorun teşkil ediyorlar toplumsal yaşamda. İfade
edemeyen kavga eder. İfade edemeyen ruh sağlığını
yitirir. İfade edemeyenin kişiliği gelişmez. Bu dediklerim çoğunlukla okulda değil, evde gelişen reflekslerdir. Zaten Ev Okulunda iyi yetişmiş bireylerin diğer
Örgün Eğitim Kurumlarında da başarılı oldukları
kaçınılmaz bir durumdur.

Yargılanan bir çocuk, sürekli suçluymuş gibi savunmayı öğrenir.
Sorgulanan bir çocuk, yalan söyleme refleksi gösterme eğiliminde
olur.
Kızdığınız bir çocuk, öfke dolu yaşamayı öğrenir.
Sevgi ile muamele edilen çocuk, kendisi olur, mutlu olur, başarılı olur.
Sevin, sevginize koşul koymayın.
Mutlu olun, çocuğunuz da mutlu olsun.
Çalışın, içtenlikle çalışın, çocuğunuz da çalışmayı ibadet bilsin.
İçtenlikle konuşun Onunla, içtenlikle konuşmayı öğrensin.
Gülümseyin, gülümsemeyi öğrensin.
Selahattin YAYLAMAZ
Eğitim Bilimleri Uzmanı
www.yaylamaz.com
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Unutmayın, psikoloji bilimin temel bilgilerinden birisi de;
Davranışlar ve duygular bulaşıcıdır.
Çocuğunuza bir bakın, işte siz oradasınız…
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ADAB-I MUAŞERET NEDİR?

B

irlikte yaşayan insanların
uyması gereken ve ‘yazılı olmayan’ bu kurallar toplumun
olmazsa olmazlarıdır. “Adâb-ı
muâşeret” denilen bu nezaket
ölçüleri, birlikte yaşama ve güzel
geçinmenin de temelini oluşturur.
Öyle ki evden okula, toplu taşıma
araçlarından bütün ortak kullanım alanlarına kadar her yerde
varlığını/yokluğunu iyiden iyiye
hissettirir.
Günümüzde Müslüman estetiğiyle, nezaketi-nefasetiyle bağdaşmayan, hatta insan
onurunu zedeleyen kıyıcı ve
kırıcı davranışlar ne yazık ki sıkça
görülmektedir. Yüksek sesle
“Edep ya hu” diyerek ve altını
kalın çizgilerle çizerek sosyal
hayatımızın vaz geçilmez Adab-ı
Muaşeret kurallarını hatırlayalım:
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Önce Selam Sonra Kelam:
Biriyle karşılaştığımız zaman,
öncelikle selâm veririz:

“Size bir selâm verildiği zaman,
siz de ondan daha güzel bir selamla karşılık verin veya benzeri
bir selâmla karşılık verin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını
gereği gibi yapandır” (Nisâ 4/ 86).
Görgü kurallarına uymakla insanlara saygı gösterildiği unutulmamalıdır. Aynı zamanda onların
duygu ve düşüncelerine önem
verdiğimiz mesajını da göndermiş
oluruz.
Genel görgü kurallarına uyma
zorunluluğu yoktur. Hukuken suç
sayılmaz; ancak toplum, genel
görgü kurallarına uymayanlara
cahil, bencil, kaba, saygısız vs.
sıfatlarla tanımlar ve kınar. Uyanları ise terbiyeli, saygılı ve nazik
şeklinde vasıflandırır.
İslam’da toplum fertlerinin
birbiriyle olan ilişkilerini ‘olumlu yönde sonuç verecek’ tarzda
düzenleyen en önemli temel
kaynak Kuran-ı Kerim ve sevgili
peygamberimizin uygulamalarıdır.

Bizi bizden daha iyi tanıyan/bilen
ve bizlere şah damarımızdan daha
yakın olan Yüce Allah, dünyada
rahat, huzurlu ve mutlu, ahirette
ise kendisinden memnun olacağımız bir hayat geçirmemiz için
günlük yaşantımızın şekillenmesinde, ahlaki özelliklerimizi olgunlaştırmamızda, sosyal yaşantımızı
hak ve hukuk çizgisinde yürütmemizde bizlere rehberlik edecek
şaşmaz prensipler göndermiştir.
İşte Adab-ı Muaşeret kuralları
konu edinen ayetlerden bazıları:

Öfkeyi Dizginlemek ve
Affedici Olabilmek
“Sen affetmeyi ve müsamahayı
esas al, cahillerden yüz çevir.
İyiyi ve güzeli emret, cahillerden
yüz çevir” (Araf,7//199).

Yürüyüş ve
Konuşma Adabı

Dini Köşe

Allah için harcayanlar ve sonra
harcadıklarının arkasından başa
kakmayı uygun görmeyenler, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, işte onların mükâfatları
Rableri katındadır. Onlar için hiç
bir korku yoktur ve onlar üzüntü
de çekmeyeceklerdir.” (Bakara,
2/262)

“Küçümseyerek surat asıp
insanlardan yüz çevirme ve
yeryüzünde böbürlenerek
yürüme! Çünkü Allah büyüklük
taslayıp böbürlenenleri sevmez.
Yürüyüşünde mütevazı ol, orta
bir yol tut, sesini de yükseltme!
Unutma ki seslerin en çirkin
olanı eşeğin anırmasıdır." (Lokman,
31/18-19)

“Ey inananlar! Allah’ın emirlerine uygun yaşayın ve her zaman
doğruyu konuşun, doğru söz söyleyin ki, Allah işlerinizi düzeltsin
(değerli ılsın) ve günahlarınızı
bağışlasın. Kim Allah’a ve Resulüne itaat ederse, muhakkak
büyük bir başarıya ulaşmıştır.”
(Ahzab, 33/71)

Yeme Ve İçme Adabı
“Ey iman edenler! Size verdiğimiz
rızıkların temiz olanlarından yiyin
ve eğer sadece O’na kulluk ediyorsanız Allah’a şükredin. siz ancak Allah’a kulluk ediyorsanız, size
verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah’a şükredin.
Şüphesiz, Allah çok bağışlayandır,
çok merhamet edendir.”
(Bakara,2/172-173)

Alay Etmemek

“Bunlar; Allah'a ve ahiret gününe
inanırlar; iyiliği emreder, kötülükten menederler; hayırlı işlere
koşuşurlar. İşte bunlar iyi insanlardandır.” (Al-i İmran, 3/114)

Aile Hayatında Adab-ı
Muaşeret Kuralları
“Allah’a kulluk edin ve O’na hiçbir
şeyi denk tutmayın. Ana babaya,
akrabaya, yetimlere, yoksullara,
yakın komşuya, uzak komşuya,
yakın arkadaşa, yolcuya, elinizin
altındakilere iyilik edin. Şüphesiz,
Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.” (Nisa, 4/36)

Kendi Evinin Dışındaki
Evlere İzin Almadan
Girmemek
“Ey iman edenler, evlerinizden
başka evlere, yakınlık kurup (izin
almadan) ve (ev halkına) selam
vermeden girmeyin. (Bu konuda
hassasiyet göstermeniz) sizin için
daha hayırlıdır; umulur ki öğüt
alıp düşünürsünüz. Eğer orada kimseyi bulamazsanız, size
izin verilinceye kadar artık oraya
girmeyin ve eğer "Dönün" denirse, siz de dönün, bu sizin için
daha temizdir. Allah yaptıklarınızı
bilendir. İçinde oturulmayan ve
sizin için bir meta (yarar) bulunan
evlere girmenizde bir sakınca
yoktur. Allah, açığa vurduklarınızı
da, sakladıklarınızı da bilir.” (Nur

“Ey iman edenler! Zannın
birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin
kusurlarını ve mahremiyetlerini
araştırmayın. Birbirinizin gıybetini
yapmayın. Herhangi biriniz ölü
kardeşinin etini yemekten hoşlanır
mı? İşte bundan tiksindiniz!
Allah’a karşı gelmekten sakının.
Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul
edendir, çok merhamet edendir.”
(Hucurat, 49/12)

Mütevazı Olmak
“…(Ey Muhammed!) O ihlaslı ve
mütevazı insanları müjdele!”
(Hac, 22/34)

Adaletli Olmak
“Ey iman edenler! Allah için hakkı
titizlikle ayakta tutan, adalet ile
şahitlik eden kimseler olun. Bir
topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu,
Allah’a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah’a karşı
gelmekten sakının. Şüphesiz Allah
yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Maide, 5/8)
Ve… Hz. Peygamberin dilinden
düşürmediği dualar: ”Allah’ım
yaratılışımı güzel kıldığın gibi
huyumu da güzelleştir.
Allah’ım ömrümün kalan kısmını
geçen kısmından hayırlı eyle.”

24/27-29)

Yetimleri Korumak,
Kimsesizlere ve
Muhtaçlara Yardım Etmek
“Mallarını cihad ve hayır işlerinde
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“Ey müminler! Bir topluluk diğer
bir toplulukla alay etmesin.
almasın. Belki de onlar, kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da
diğer kadınları alaya almasınlar.
Belki onlar kendilerinden daha
iyidirler. Birbirinizi ayıplamayın,
birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İnandıktan sonra (kişinin)
adının kötüye çıkması, fâsık damgası yemesi ne kötü bir şeydir.
Kim tevbe etmezse işte onlar
zalimlerdir.” (Hu
curat, 49/11)

İyilikte Bulunmak

İnsanlar Hakkında Kötü
Zanda Bulunmamak,
Kusur Araştırmamak ve
Gıybet Etmemek
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Röportaj

15
TEMMUZ
KAHRAMANLARINDAN
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ALİ ASLAN
Vatan uğruna canından vazgeçen milyonlarca
insandan biri olan, Gazi unvanına kavuşmuş
15 Temmuz kahramanlarımızdan Ali Aslan ile darbe
girişimi ve Türkiye üzerine sohbetimiz;

Röportaj

Gencecik fidanlarımızı, yiğitlerimizi
şehit verdik. “Vatan sağ olsun” dedik ,
tekrar şehitlerimize rahmet gazilerimize
acil şifalar dilerim.

Ali Aslan kimdir,
kısaca kendinizden
bahseder misiniz?
36 yaşındayım, evliyim ve
bir kızım var. İstanbul’da
ikamet ediyorum son bir
buçuk yıldır da Çekmeköy’de oturuyorum. Aslen
Diyarbakırlıyım ve yeğenim hariç akraba eşrafım
memlekette yaşıyor. Kendi
mesleğim olan bahçe peyzaj işleri ile uğraşmaktayım.

15 Temmuz günü darbe
kalkışmasını nereden
öğrendiniz?

indi ve darbe girişimi olduğunu

siper etmiş vatandaşlar… Hemen

öğrendik. Çocuklara havalimanın-

vatandaşlarımıza katıldım ve mer-

dan çıkmamalarını söyledim ve

mi bileğime saplandı. Nereden

ben dışarı çıktım. Dışarısı mahşer

geldiğini görmediğim, milletin

alanı gibiydi, ben de polisle bir-

parasıyla millete sıkılan binlerce

likte vatandaşa katıldım. Sabiha

kurşundan biriydi. Yanma hisset-

Gökçen’in çıkışında vatan hainleri

tim ve yere yığıldım, ayakkabımın

tarafından sıkılan bir mermi ayak

içi kan dolmuştu. O gece Sabiha

bileğime geldi ve yaralandım.

Gökçen’de kaldık. Sabah saat yedi
civarı dışarı çıktık ve eve geldik.

O gün memleketim Diyarbakır’dan dönüyorduk, Sabiha
Gökçen Havalimanına inecektik. Uçağımızın 00.00’da in-

Olayı duyduğunuzda
ilk aklınıza gelen neydi,
neler hissettiniz?

Üstümü dahi değiştirmeden hastaneye gittim. Ayağıma baktılar;
ya G3 mermisi ya da şarapnel
parçasının ayak bileğimi sıyırdığını
söylediler. Şu an sağlık açısından

mesi gerekiyordu. Bize trafik
yoğunluğundan dolayı inişi

Açıkçası inandırıcı gelmemişti,

normale dönmüş durumdayım

gerçekleştiremediğini söyledi-

ta ki dışarı çıkana kadar. Cum-

sadece çok ayakta kaldığım

ler. Telefonlarımız kapalı olduğu

hurbaşkanımıza suikast girişimi

zaman ağrım oluyor. Ağrımın

için girişimden hiçbir yolcunun

olduğunu da öğrendik. Havali-

olduğu durumlarda eve geldiğim-

haberi yoktu. 00.40’da uçak

manının çıkışında polisler, pan-

de sıcak suda bileğimi

zerler, darbeye direnen kendini
Şubat 2017
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Röportaj

bekleterek ağrıyı

insanı, sadece vatanını

dindirmeye çalışıyo-

korumaya çalışan vatan-

rum. Tabii o gün

daşı şehit etmenin cezası

yaşananlar içinde

da idam olmalıdır.

benim ayağımın bu
duruma gelmesi çokta

Darbe girişiminin
ardından “cemaat”
kelimesi sizin için ne
ifade ediyor?

önemli değil. Gencecik
fidanlarımızı, yiğitlerimizi
şehit verdik. “Vatan sağ olsun”
dedik, tekrar şehitlerimize rahmet
gazilerimize acil şifalar dilerim.

15 Temmuz günü darbe girişiminde
ve günümüze kadar olan zaman diliminde nelere şahit oldunuz?

Cemaat kelimesi maalesef herkesin hafızasına FETÖ

Darbe girişimi sonrası şehitlerimizin hesabının so-

görülebilecek en büyük iğrençliktir. Belki vatanı milleti

rulduğunu, FETÖ’cülerin bir bir ayıklanıp içeri

için hayırlı evlat olabilecek insanlar beyni yıkanarak,

alındığını görmek, bilmek içimize su serpiyor. Terörist-

küçük yaştan itibaren fikir ve düşünceleri değiştirilerek

lerin sadece hapis cezasına çarptırılmasını yeterli bul-

adeta hipnotize olarak vatana ihanet etmişlerdir. Buna

muyorum. Vatana ihanetin affı olmaz, hapsi yetmez,

sebep olan FETÖ ve ardındaki güçler hem toprağın

Türkiye’ye idam getirilmeli. Vatandaşın ekmeğini yi-

üstünde hem toprağın altına kıydığı canların hesabını

yorsun, devletin imkânlarıyla vatandaşa ateş açıyor-

verecektir.

ve terör olarak kazındı. İnsanların dini duygularını
sömürerek mücahitlik ya da müritlik (artık ne diyorlarsa) adı altına terörist yetiştirmek dünya üzerinde

sun. Bu durum aklın-mantığın kabul edemeyeceği
kadar büyük bir alçaklıktır, ihanettir. Yüzlerce silahsız

Son yıllarda Türkiye
üzerine oynanan oyunlarla
ilgili düşünceleriniz nedir?
Türkiye’nin her şeye rağmen iyi olacağını
düşünüyorum. Ülkemiz bağımsızlık yolunda çizdiği rotadan geri dönmemeli. Güçlü
bir Türkiye birçok ülkeyi rahatsız edecektir,
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bunun sonucu olarak her adımımızı engellemeye yönelik girişimler olacaktır. Vatandaşa
düşen birlik olmak, sabırlı ve dirayetli olmak.

Haberler

BAŞKAN POYRAZ

“HOŞ GELDİNİZ”
DİYOR
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Mart 2016
yılından itibaren uygulamaya konulan “Çekmeköy’e
Hoş Geldiniz” projesi kapsamında Çekmeköy’e yeni
taşınan aileleri evlerinde ziyaret ederek “hoş geldiniz”
diyor. Başkan Poyraz ziyaret sonunda ailelere hediye
paketi hediye ediyor. Paketlerin içinde Çekmeköy’ün

tarihi, coğrafi yapısı, ilçedeki kurum ve kuruluşlara ait
iletişim bilgileri, belediyemiz tarafından hazırlanan
Çekmeköy2023 ve Çekmeköy Çocuk dergileri, belediye hizmetlerinden nasıl yararlanacaklarını anlatan
kitapçıklar ve hediyeler yer alıyor.

Çekmeköy Ailemize Hoş Geldin Bebek…

Şubat 2017

Dünyaya gözlerini Çekmeköy’de açan bebekleri
ziyaret edip aileleri bebeklerin temel ihtiyaçlarının
içinde olduğu hediye paketleri ailelere teslim eden
Başkan Poyraz “ Büyük Çekmeköy ailemize yeni
katılan bebeklerimizi ve ailelerini evlerinde ziyaret ediyoruz. Yavrularımıza aramıza hoş geldin
diyoruz. 4 yıldır aralıksız devam eden projede
Çekmeköy Nüfus Müdürlüğü’ne kaydı yaptırılan
tüm bebekler ziyaret ediliyor ve hediyeleri takdim
ediliyor. Proje kapsamında hazırlanan hediye paketlerinin içinde; yeni doğanlar için tulum, şapka, eldiven, battaniye ve çorap takımı, annelerin
bebek eşyalarını taşımaları için çanta, biberon,
emzik, ateş ölçer, diş kaşıyıcı, ıslak mendil, bebek şampuanı yer alıyor. Bu projedeki amacımız;
güzel örf-adetlerimizi devam ettirmek ve farkındalık yaratmaktır,” dedi. Başkan Poyraz ziyaretler
sırasında sokakta karşılaştığı çocuklarla da muhabbet edip hediyeler veriyor.
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HAYVANLAR ALEMİNDEN

GüLDüREN KARELER
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Şaşırmaya, gülmeye hatta kahkaha atmaya hazır olun… Bu hayvanlar çok acayip! Yaramazından şaşkınına, tembelinden yerinde duramayanına, güleninden esneyenine tüm ilginçlikleriyle kameralara yakalanmış birkaç sevimli…

Şubat 2017
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Haberler

GAZETECİLER GÜNÜ

KUTLANDI
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ekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 10
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle
bölgede çalışan basın mensuplarını ağırladı. Belediye binasında gerçekleşen kahvaltılı programda
yazılı ve sanal medyada bölgeden haberler veren
basın emekçilerine teşekkür plaketi verildi.

Basın mensuplarının sorduğu sorular çerçevesinde
güncel konulara değinen Başkan Poyraz, “Çamlık Hamidiye Kültür merkezleri ve yapılacağı duyurulan
diğer projelerin temelleri Haziran ayında atılacak,” dedi.

Haberler

Başkan Poyraz sohbet sırasında şunları söyledi:
“Metro çalışmalarında yer altında karşılaşılan sorunlar
nedeniyle açılışında uzama oldu. 2017 yılı içinde kullanıma açılması planlanıyor. Çekmeköy’den Sabiha Gökçen
Havaalanı’na gidecek ikinci metro için de yeni bir ihale
yapılacak. Yakın zamanda onun da çalışmaları başlayacak
Devlet hastanemizin müteahhitten teslim alınış tarihi 2017
Ağustos ancak daha erken bitirilmesi sözünü aldık. Resmi
açılışı yapılmasa bile devlet hastanemiz 15 Temmuz’da
hasta kabulüne başlamış olacak. Doğa parkın genişletilme
çalışmaları devam ediyor. Baharda spor ve piknik alanlarıyla güzel bir şehir parkı olarak vatandaşları misafir edecek.”

Şubat 2017
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Haberler

Basın mensuplarından gelen soruları
cevaplayan Başkan Poyraz şöyle dedi:
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“Belediyemize ait mülkte Pazar esnafımıza kullanım
hakkı verdik. Şimdi 3 mahallemizde oluşan okul ihtiyacı nedeniyle o alanı okul arazisi olarak Milli Eğitim
Bakanlığı’na devrettik. İlkokul ve Ortaokul yapılarak
küçük çocuklarımızın evlerinin yakınında eğitim
almaları sağlanacak. Oradaki Pazar esnafımız da
mağdur edilmiyor. Isıtması, güvenliği olan bir alanda
daha iyi şartlarda pazarcılık yapmaları için çok yakın
bir mesafede yeni yerlerine taşınacaklar. Vatandaşlarımızın alıştığı gibi aynı gün kurulacak ve yeni
pazar yerine ilçenin belirli noktalarından servisler
kaldırılarak müşterilerinin ulaşımı da sağlanacak.”

K

KIŞ TATİLİ İÇİN
EN İYİ ROTALAR

ar yağışını izlemenin huzuru bir başkadır. Zira
kendi gibi kalpleri de yumuşatan bir güzelliktir o…
Her kar tanesinin farklı oluşu Allah’ın kudretini
düşündürür insana. Yahya Kemal’in dizeleri akla
gelir;
Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu;
Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu.
Öte yandan kayak sporu meraklılarının da dört gözle
beklediği ve vazgeçilmezidir beyaz bereket.
Çekmeköy2023 olarak ülkemizin gamını, kederini ve
ağır kasvet yükünü silip süpürmesi temennisiyle kış
sporu severlere rotayı hatırlatıyoruz.
Kayak takımlarını hazırlayan macera severler, beyaz
berekete kavuşabilmenin ve sınırsızca kaymanın
heyecanını yaşıyor. Kayak yaparken hem bu sporu
öğreniyor hem de kaliteli bir tesisin sizlere sunduğu
otel konforunda konaklamanızı gerçekleştiriyorsunuz.
Kayak merkezleri, Türkiye’nin en muhteşem dağlarındaki yerleşkelerinde sizleri bekliyor.
Güneykaya- Ağrı
Kartepe- Sakarya
Kartalkaya – Bolu
Erciyes - Kayseri
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Uludağ – Bursa
Ilgaz Dağı – Kastamonu
Palandöken – Erzurum
Sarıkamış – Kars
Davraz – Isparta
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TERÖR KISKACINDAKİ

EKONOMİ

G
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ezi olayları, 17-25 Aralık
operasyonları, 15 Temmuz darbe kalkışması
ve akabinde kimi
zaman PKK, kimi zaman YPG,
kimi zaman TAG, FETÖ, DEAŞ vs.
tarafından gerçekleştirilen terör
saldırılarıyla Türkiye’yi bir türlü diz
çöktürtemeyen çevreler, anayasa
uzlaşmasını bahane edip ekonomik suikastlarla şanslarını denemeye devam ediyor…

Üst akıl! uluslararası konfederasyon güçler!
Kısacası ne derseniz deyin artık, Ülkemizin
düşmanı hain çevreler bir kez daha girdi devreye…

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe
kalkışmasını mermilerin önünde
dimdik durarak püskürten,
ekonomimize dolar üzerinden
yapılan saldırıya ise TL'sine sahip
çıkarak direnen Türk halkını sarsmak için bir kez daha sahnedeler
bu hainler…

Acayipliğe bakınız ki bu hamle,
AK Parti ile MHP'nin Cumhurbaşkanlığı sistemi için anayasal
değişikliği konusunda tarihi
adımı atmasının hemen ardından yaşandı. Dolar endeksi
düşmesine ve dolar/euro paritesi
değişmemesine rağmen Türkiye'de dolar 3.75 TL'ye tırmandırıldı.
Başbakan Yıldırım ve MHP Lideri
Bahçeli'nin buluşmasından hemen önce piyasalara “Fitch”
dedikodusu yayıldı. Türkiye'nin
kredi notuna dair gözden
geçirmeyi 2017 başında yapacağını açıklamasına rağmen,
Fitch’in erken bir değerlendirme
yayımlayacağına dair sansasyonel
haberler gündemimize giriverdi.
Bir de baktık ki bu söylentilerin etkisiyle dolar o gün 3.45'e
yükseliverdi. AK Parti ve MHP'nin
anlaşması ve iki liderin ortak
açıklama yapmasının ardından da
dövize olan atak devam etti ve
dolar gün içinde 3.50'yi gördü.

Ekonomi

Bu yazıyı yazdığım dakikalar itibariyle de dolar 3.75 TL’yi çoktan
aşmış durumda…
Piyasalarda yaşanan bu hareketlenmelerin tamamen dış kaynaklı
olduğu besbelli ortada. Ülkemizde
TL’ne sahip çık kampanyasının da
etkisiyle yabancı para ile yapılan
işlemler en alt düzeylerde olmasına
rağmen, döviz kurunun bu kadar
hareketli olması bunun en büyük
kanıtıdır. Ayrıca bu oyunların hemen
akabinde bir de Merkez Bankası’na
“faizleri arttır” baskısı da yapılmaya başlandı. Uluslararası güçlerce
yapılan bu saldırıları fırsat bilen yerli
işbirlikçileri, enflasyondaki sapmayı
bahane edip faizlerin yükselmesi için
anında kampanya başlattılar bile…
Darbe kalkışması ve terör olaylarıyla diz çöktürülemeyen ülkemize karşı, ekonomik tetikçilerin de devreye
sokulmasında asıl amaç vatandaşı ve ‘yerli yabancı fark etmez’ yatırımcı şirketleri korkutarak kabuklarına
çekilmeye zorlamak ve ülkeye sermaye akışını engellemek.
Zaten Moody’s’in Türkiye’deki bankalar hakkında yaptığı açıklamalar gibi Fitch’in Ocak ayı içinde yapacağı
değerlendirmede de tarafsız bir kararın çıkmayacağını söylememize gerek yok. Bu sözde kredi derecelendirme
kuruluşlarının ülkemiz hakkında yapmış olduğu taraflı değerlendirmeler, tamamen Türkiye’ye yabancı sermaye
girişini engellemeye çalışmaktan başka bir şey değil aslında…
Olayı siyasi açıdan değerlendirdiğimizde, vatandaşın hükümete olan güvenini sorgulatarak oluşan sisli ortamdan olabildiğince rant elde etmeye çalışmak… Aman dikkat! Kurunun yanında yaş da yanıyor. Bu saldırılara karşı
koyacak olan yine bu halkın sağduyusundan başkası değil...

Mehmet DUMAN
Ekonomi Yazarı
Şubat 2017
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Haberler

BAŞKANLAR ÇEKMEKÖY’DE
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İstanbul Anadolu yakası belediye başkanları aylık
olağan toplantısı Çekmeköy’de yapıldı. Toplantı; Çekmeköy Belediye bahçesi Kent Park içinde yer alan ve
yapımı yeni tamamlanan sosyal tesislerde gerçekleşti.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; Sayın Bilal Erdoğan,
AK Parti İstanbul il Başkanı Dr. Selim Temurci, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Üsküdar Belediye
Başkanı Hilmi Türkmen, Sancaktepe Belediye Başkanı
İsmail Erdem, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin
Keskin, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Pendik

Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, Beykoz Belediye
Başkanı Yücel Çelikbilek, Şile Belediye Başkanı Can
Tabakoğlu ve AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih
Kırıcı katıldı.
Toplantıda Çekmeköy’ü ve ilçede gerçekleştirilen
çalışmaları tanıtan bir sunum gerçekleştiren Başkan
Poyraz, program sonunda katılımcılara hediye takdim
etti. Toplantıda Anadolu yakasındaki ilçelerin çalışmaları değerlendirildi ve istişareler yapıldı.
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?

SINAV KAYGISI YAŞAYAN ÖĞRENCİYE

AİLE NASIL YARDIMCI OLMALI
Sınav kaygısı konusunda aileye söyleyebileceğimiz ilk
şey kaygının doğal bir duygu olduğunun bilinmesidir.
Milyonların girdiği ve sadece on binlerin kazanabildiği
bir sınavda kaygı duymamak imkansızdır. Yine şu
da bilinmelidir ki kaygı duymadan sınav kazanılmaz.
Ancak, buraya kadar bahsettiğimiz kaygı normal ve
sınava giren her öğrencinin yaşadığı bir kaygıdır.
Üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan gençlerin yaşadığı kaygının iki sebebi vardır. Birinci sebep,
gerçekçi ve akılcıdır. Sonuçları hayatın akışını etkileyecek büyük bir yarışta yer almaktan kaygı duymak doğal ve yerindedir. Ancak ikinci sebep, birincisi

1. Genç kendisiyle ve sınavla ilgili olumsuz veya

yanlış bir değerlendirme içine girmiştir. Kaygı yaşayan
öğrencinin düşünce yapısı kendisiyle veya sınavla ilgili
şu düşüncelerin içinde olduğu görülecektir:

"Sınavı kazanabilecek kadar zeki ve çalışkan bir kişi
değilim."
"Herkes benden daha fazla çalışıyor."

Anne-babanın çok küçük yaşlardan itibaren
çocuğundan yüksek başarı beklentisi, çocuğun hatalarını düzeltmek için onu eleştirmek, olumsuz sıfatlarla nitelemek (haylaz, tembel, sorumsuz, yavaş, pısırık
vb.) çocuğun kendine olan güvenini azaltır.
Psikolojik bir problem niteliğinde sınav kaygısı
yaşayan öğrencinin bu kaygıyı yaşamasının nedeni şu
şekilde özetlenebilir:
"Başarılı olamayacağım."
"Başkalarından daha başarılı olmalıyım, ancak bu
şekilde değerli bir insan olurum."

Sınavla ilgili:

"Bu sınav benim değerimi ve yeteneklerimi belirleyecek."
"Sınavda başarısız olursam çok kötü bir hayat yaşayacağım."
"Bu sınav hayatta başarılı olmanın tek yoludur."
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Kendisiyle ilgili:

kadar gerçek ve akılcı değildir. "Anneme babama
ne diyeceğim?", "Arkadaşlarımın yüzüne nasıl bakacağım’’ gibi düşünceler sınava hazırlanan öğrencinin
kaygısını artırır.
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2. Her türlü olayı, olumsuz veya hatalı düşünceler

açısından değerlendirmekte ve en küçük olumsuzlukları bile bu olumsuz düşüncelerin doğruluğunu
kanıtlayan önemli deliller olarak görmektedir.

Örneğin:

"Deneme sınavında yanımda oturan öğrenci sınavı
benden önce bitirdi, ben ise çok yetersizim."
"Herkesin çözdüğü soru sayısı benimkinden fazla, ben
bu sınavı kazanamayacağım."
"Deneme sınavında istediğim puanı alamadım, zaten
sınavlarda hep başarısız oluyorum, sınavı
kazanamayacağım."

Sınava hazırlanan bir gencin ailesine düşen görev; bu şekilde oluşan bir kaygıyla baş etmeye çalışmaktan daha
çok kaygıya sebep olacak davranışlardan kaçınmaktır. Çünkü çoğu zaman kaygıya sebep olan düşünme biçimleri
ailenin ve çevrenin etkisiyle oluşmaktadır.
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Bu noktada ailelere şu hususlara dikkat etmelerini öneriyoruz:

1. Kaygı bulaşıcı bir duygudur

2. Olumsuz mesajlar vermeyin

Kaygının oluşmasında öğrencinin yaşadığı toplumsal koşullar
etkilidir. Örneğin; yolda yürürken
çevrenizdeki diğer insanların
birden sağa sola kaçıştığını ve
paniklediğini görseniz nedenini bilmeseniz de sizde de panik
ve kaygı başlar. Bunun gibi kimi
durumlarda öğrenciden daha
fazla kaygı yaşayan anne babalar
farkında olmadan çocuklarının da
kaygılanmalarına neden olabilirler.

Çocuğunuzun çalışma isteğini artırmak için kaygıyı artırıcı
yaklaşımlardan kaçının. "Bu kadar
çalışmayla kazanamazsın.Bu
kafayla gidersen zor kazanırsın.
Amcanın oğlu... Üniversitesini
kazandı, bakalım sen ne yapacaksın. Aman bizi mahcup etme"
gibi yaklaşımlar genci çalışmaya
teşvik etmediği gibi kaygı düzeyini
yükseltir.

3. Çocuğunuzun sınırlarını

zorlamayın

Kendi özlemlerinizle çocuğunuz
sınırları arasında gerçekçi bir
denge kurun. Çocuğunuz kazandığı takdirde yüksek puanlı bir
bölümü okuyabilir veya mezun
olduğunda mesleğinde çok
üst noktalara gelebilir. Ancak,
çocuğunuzun kapasitesi yüz binlerce kişinin girdiği bir sınavda bu
kadar yüksek bir başarı yakalamak

Köşe Yazısı

için yeterli olmayabilir.
Bununla beraber içinizden veya
yüksek sesle çocuğunuzun
"beceriksiz veya yeteneksiz"
olduğunu düşünmeyin, çünkü
nasıl olsa bunu hisseder veya
duyar. Üniversiteyi kazanması için
öğrenciye baskı yapılıp beklentiler içinde olunmaması gerekir.

ve kendisini sevmesini de engeller ve kendisine olan güveni
de temelden sarsar.

4. Öğrenci sınavda başarılı

Çocuğunuzun ders çalışması
ve sınavda başarılı olması uğruna onunla ilişkilerinizi tehlikeye
atmayın. Eğer çocuğunuzla
ilişkileriniz iyi ve yumuşak ise
ölçülü miktarda "çalış" uyarısı ile
sorumluluklarını hatırlatabilirsiniz.
Çocuğunuzun elinden geleni
yaptığına inanın. Eğer sonuç istediğiniz gibi değilse çocuğunuzun
elinden gelenin bu kadar olduğunu da kabullenin.

olamazsa yaşayacağı durumu bir ceza gibi göstermeyin

"Eğer kazanamazsan, falan okula
gidersin." veya "eğer fakültesine
giremezsen şu fakülteye girer
ancak filan olursun." gibi sözler
onun gideceği okulu, yapacağı işi
sevmesine imkan bırakmaz. Bu
tür yaklaşımlar, çocuğun hayatı

5. Birbirinize bağlılığın amaç,
sınavın araç olduğunu
unutmayın

mükemmeldir

Sizin beklentileriniz;
çocuğunuzun mükemmel
olması olabilir. Ancak bu iyiye
sevinip mutlu olmanıza engel
olmamalıdır. Öğrenci bir dönem okulda takdirname almamış olabilir ama bu onu aldığı
teşekkür belgesinden dolayı
tebrik etmeniz için bir engel
değildir. Zaman zaman annebabanın gencin zayıf noktalarını
dile getirmesi kendilerine olan
güveni sarsmakla beraber aile içi
çatışmalara da yol açabilir. Bu
nedenle ebeveynin gencin olumlu yanlarını ön plana çıkartarak,
olumsuz davranışlarında ise onu
kırmadan ve olumluya yönlendirecek uyarılarda bulunması daha
yararlı olacaktır.

Merve TEMUR
Psikolog/Aile ve Çift Terapisti
www.mervetemur.com
Mail: mervenaldoken@hotmail.com
Facebook; Ege Psikolojik Danışmanlık
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Sınavla ilgili olarak, gencin değerini sınavdaki
başarısıyla eş tutmak, sonuçlarla ilgili olarak
korkutmak, tehdit etmek, "sen hele bir kazanama, o zaman görüşürüz" ya da "kazanamazsan arkadaşlarının yüzüne nasıl bakarsın,
aile dostlarımızın hepsine rezil oluruz" gibi
ifadeler gencin motivasyonunu değil kaygısını
arttırır. Genç, ailesinin ve başkalarının gözünde
kendisinin değil, sınavdaki başarısının önemli olduğunu düşünür ve sınava gerçek dışı
bir anlam yükler. Bu da öğrencinin kaygısını
arttırır. Kaygısı artan, sınava olduğundan farklı
anlamlar veren öğrenciler için her sınav bir
"Kriz"dir. Bu duygularla sınava hazırlanan genç,
her bir sınavı, hatta her bir çalışma testini,
kazanılması gereken bir savaş olarak görecek,
yapamadığı her bir soruyu kaybedilmiş bir
savaş olarak yorumlayacaktır.

6. İyinin düşmanı
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HABERLER
MPT-76
MPT-76, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin piyade tüfeği
ihtiyacını karşılamak amacıyla Savunma Sanayii
Müsteşarlığı'nın oluşturduğu Modern Piyade Tüfeği
projesi kapsamında üretilmiş bir piyade tüfeğidir.
AR-15 tipi mekanizmanın kullanıldığı ve emniyet
sistemini Türk tasarımcıların patentini aldıkları bir
sistemle geliştirilen piyade tüfeği, nişan yolu ve
el kundağındaki NATO rail sayesinde her türlü
ACOG, Red Dot, dürbün ve aparatı ek işlem
gerektirmeksizin taşıyabilir. MPT kısaltması
Milli Piyade Tüfeği sözünün baş harflerinden
esinlenerek verilmiştir.[3]
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MPT'nin 2014 yılı Ocak ayında ve Mart ayında
200 adet pilot üretimin gerçekleştirildiği bilgisi
medya ile paylaşıldı ve aynı yıl Mayıs ayında ilk üretim
200 adet MPT ilk etapta TSK'ya teslim edilmiştir. 2014
yılının Eylül ayında tüfeğin test aşaması tamamlanmış, TSK'ya teslim
edilmeye başlanmıştır. Tüfeğin, üretiminin 20.000 adedinin MKEK,
15.000 adedinin ise KALEKALIP tarafından yapılacağı açıklanmıştır.

MPT-76 tasarımının satılması davası

Testler

7 Nisan 2016'da Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale fabrikası genel müdürü Mustafa Tanrıverdi, MPT-76 piyade
tüfeğinin çizim, üretim ve mühendislik planlarını 1.200.000 liraya,
Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir silah firmasına satmaya
çalışırken suçüstü yakalandı. Daha sonra suçunu itiraf eden Tanrıverdi Türk Ceza Kanunu’nun 252. maddesindeki “rüşvet almak
ve vermek” ve 333. maddesindeki “devlet sırlarından yararlanma,
devlet hizmetlerine sadakatsizlik” suçlarından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. 29 Aralık 2016'da; Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasında Tanrıverdi, "rüşvet almaya
teşebbüs" ve "görevi dolayısıyla öğrendiği ve devletin güvenliğinin
gizli kalmasını gerektirdiği fenni keşif veya yeni buluşları veya sınai
yenilikleri kendisinin veya başkasının yararına kullanmak" suçlarından 12 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Türkiye’nin milli imkânlarla
tasarlanarak üretilen ilk piyade
tüfeği -40 °C soğuk ve +60 °C
sıcak ortamlarda, çamurlu ve
tozlu iken arazi çalışma testleri
ile beraber toplam 42 ayrı teknik
testte üstün başarı sağladı.
MPT-76’nın emniyet mandalı,
kurma mandalı ve şarjör mandalı
diğer silahlardan farklı olarak her
iki tarafta da yer alıyor. Sessiz
kurma özelliği olan silah birliklere dağıtılmaya devam ediyor.

Haberler

GENÇ GİRİŞİMCİDEN
'OTOMATİK ZİNCİR'

Konyalı genç girişimci, yoğun kar ve buzun neden olduğu kazalara karşı tır,
kamyon, minibüs ve otobüslerde kullanılabilen otomatik zincir sistemi geliştirdi.

KONYA - ABDULLAH DOĞAN/ENGİN ÖZEKİNCİ
Konyalı genç girişimci Abdurrahman Duysak,
karlı ve buzlu yollarda tır, kamyon, minibüs
ve otobüslerde kullanılabilen otomatik zincir sistemi tasarladı. Ürünün prototipini iki yıl
önce tamamlayan girişimci, patentini aldığı
sistemin seri üretimine başladı. Duysak, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarında
karlı ve buzlu yollarda meydana gelen trafik
kazalarını engelleyecek bir ürün arayışına
girdiğini söyledi.
Öğrencilik yıllarından itibaren teknik, mekanik
ve teknolojik gelişmelere merak duyduğunu
anlatan 28 yaşındaki Duysak, bir Avrupa ülkesinde büyük tonajlı araçların buzlu yollarda
güvenle ilerlemesini sağlayan zincir sistemini
gördüğünü ifade etti.
Duysak, bu sistemi daha pratik ve etkili hale
getirmek için çalışmalarını hızlandırdığını
belirterek, iki yıl önce ürünün prototipini imal

ettiğini ve patentini alarak merkez Karatay ilçesindeki sanayi sitesinde seri üretime
başladığını dile getirdi.
Duysak, yılda bin adet otomatik zincir üretimi
gerçekleştirebildiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu sistemin en güzel özelliği,
araçtan inmeden tek bir tuşla aktif hale
gelebilmesi. Karlı, buzlu yollarda aracınız kaydığında tek bir tuşla kurtarabiliyorsunuz. Bu
da hem can güvenliği hem de taşınan yükün
daha iyi bir şekilde sevkiyatını sağlıyor. Aracın
üzerinde sürekli montajlı halde bulunuyor. Sürücüler, havanın sıfırın altında 15-20
derece olduğunda bile araçtan inip zincir takma durumunda kalıyordu. Bu da zaman kaybı
ve güvenlik açısından sıkıntı oluşturabiliyordu
ama kış şartlarında bu cihazla araçtan
inmeden daha rahat bir şekilde yolculuk
yapılabiliyor."
Şubat 2017
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ANKARALI LİSE
ÖĞRENCİLERİ
TELEFON
ŞARJ EDEN
MONT YAPTI

UÇAN
OTOMOBİLLER
SENE SONU
GELİYOR!

Uçan araba hayali kuran geliştiricilerin haberlerini
görmeye alışkınız ancak bu sefer açıklama yapan
şirket Airbus! Dev şirket, geliştirdiği uçan otomobil
hakkında bilgi verdi.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde iki lise öğrencisi, güneş
enerjisiyle kendi kendini ısıtabilen ve cep telefonunu
şarj edebilen mont üretti.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde lise öğrencileri Buğra
Kağan Kayhan ve Ahmet Salih Topakkaya, "A-Mont"
ismini verdikleri, güneş enerjisiyle kendi kendini ısıtabilen ve cep telefonunu şarj edebilen mont
tasarladı.
Bir kolejin 12. sınıf öğrencileri Kayhan ve Topakkaya,
yaklaşık bir yıl süren çalışmalarının sonucunda, güneş
enerjisini solar panelleriyle elektrik enerjisine çevirerek, bu enerjiyi telefon şarjı, GPS sistemi ve ısıtma
sisteminde kullanan "akıllı mont" üretti.
Güneş enerjisinden kendi elektriğini üretebilen mont
aynı zamanda oluşabilecek radyasyon riskine karşın
radyasyon önleyici sistemle donatıldı.
Suya dayanıklı malzemelerden üretilen mont, yağışlı
havalarda da kullanılabiliyor. "Akıllı mont"u tasarlayan
öğrencilerden Ahmet Salih Topakkaya, zorlu kış
şartlarında kolayca ısınabilmek ve çabuk biten telefon
bataryalarına çözüm bulabilmek amacıyla projeyi
geliştirdiklerini ifade etti.
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"ACİL ÇAĞRI VE
MESAJ ATILABİLİYOR"
Projenin teknik özellikleri hakkında bilgi veren Buğra
Kağan Kayhan da "akıllı mont"un ısıtma sisteminin
yanı sıra GPS sistemiyle acil durumlarda konum bilgisi gönderebilme özelliğinin olduğunu söyledi.

Uçan otomobil haberlerini 15 yıldır görüyoruz. Biraz
para bulan her "mucit" küçük bir atölyede kendi
uçan arabasını geliştirip sonra da medyaya "havacılık
kurumlarından izin alabilirsem ve bir de sponsor bulabilirsem, seri üretime geçebilirim," demeci verirdi.
Dolayısıyla bu "hayallerin" hiçbiri hayata geçme imkanı bulamadı. Ancak bu sefer işler ciddiye bindi. Son
iki senedir, büyük şirketler uçan otomobil işine el atmış durumdalar ve bu konsepti çok ciddiye alıyorlar.
Google ‘un bir ortağı kendi şahsi girişimi olarak, uçan
otomobil geliştiren iki şirket kurdu. Ayrıca Uber'in
şehir içinde hizmet verebilecek, dik inip kalkabilecek
uçan otomobil geliştirmeye çalıştığı biliniyor.
Tüm bunların ötesinde, dev uçak üreticisi Airbus da,
iş adamlarının şehir içinde ulaşımlarını sağlayabilecek
bir uçan otomobil üzerinde çalıştığına dair bilgiler
vardı. Airbus şimdi, uçan otomobil projesinde ilk test
sürüşlerinin 2017'nin sonuna doğru gerçekleşeceğini
duyurdu.
Kendi içinde Urban Air Mobility isimli bir çalışma
grubu kuran Airbus, yeni geliştireceği uçan otomobilin ayrıca, Uber gibi bir sistemle, şehir içinde yolcu
taşımasını da planlıyor ve bunun için bir uygulama da
geliştiriyor.
Airbus'ın projesi hayat geçerse, birkaç sene içinde,
büyük şehirlerde trafiğe takılmak istemeyenler, mobil
uygulamasından bir uçan otomobil çağıracak ve
önüne inen araca binip, şehir içinde gitmek istediği
yere uçarak ulaşabilecek.

YEŞİL SAHALARIN

VAZGEÇİLMEZİ 12. ADAM
Futbol takımının 12. Adamı olmazsa olmazı taraftar
grupları. Bazen maç izlemeye değil o atmosfe, o ruhu
yaşamaya hınca hınç statları dolduran kahramanlardır.
Bazı zamanlarda taraftarlık bir zevkten öte bağımlılık,
yaşama nedeni, politika bazen de kimliktir. İşte bu
taraftarlar için tuttuğu takım bir spor kulübünden mi
ibaret yoksa onun için daha öte bir anlam mı ifade edi-

yor diye sorarsanız, ülkemizde verilecek cevap zannedersem spor kulübü olmanın da ötesinde bir anlam ifade etmektedir. Taraftarlık spor kulübüne olan
sevgiden, o kulübün bayrağına, renklerine, sporcularına duyulan sevgidir. Çekmeköy2023 olarak sizin için
derlediğimiz taraftar grupları.

BEŞİKTAŞ
ÇARŞI GRUBU
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Çarşı grubu 1982 yılında kurulmuştur. Futbol
maçlarını genellikle kapalı tribünden izler. Çarşı,
Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün taraftarlarından oluşan belli bir grubun ismidir. En bilinen
sloganları "Çarşı her şeye karşı!" ve "Evdeki
hesap Çarşıya uymaz.” En tanınan amigosu
Alen Markaryan'. 27 Mayıs 2008 günü varlığını
sona erdirme kararı aldı. Ama 21 Ağustos 2008
tarihinde, yaklaşık 200 kişilik bir taraftar grubu
alem biter, ortam biter, Çarşı bitmez diyerek
Çarşı ve tezahüratlarının devam edeceğini
Maçka Parkı'nda duyurdu.

111

UltrAslan, kurucusu Alpaslan Dikmen’ dir.2001 yılında Alpaslan Dikmen önderliğinde ve Galatasaraylı
taraftarların desteğiyle oluşan
taraftar grubudur. Bu oluşum
kulüpten tamamen bağımsızdır.
Organizasyonlarını ve koreografilerini kendisi gerçekleştirir. Grup ilk
gösterisini "Only You" koreografisi ile 14 Şubat 2001 Sevgililer
gününde, Ali Sami Yen Stadyumu'nda, Galatasaray-Deportivo La
Coruña maçında yapmıştır. Grubun
Türkiye'de her il ve ilçede temsilciliği
bulunmaktadır. Ayrıca yurtdışında da
temsilcilikleri vardır. Ülkede yaptığı
koreografi çalışmalarıyla sık sık gündeme gelen grup, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye-İsviçre
maçında yaptıkları koreografiyle milli
statüde yapılan ilk koreografiye imza
atmıştır.

GALATASARAY
ULTRASLAN GRUBU

FENERBAHÇE
GENÇ FENERBAHÇELİLER
GRUBU
Genç Fenerbahçeliler, Fenerbahçe'nin
tribün grubudur. Grubun lideri "Sefa
Reis" olarak bilinen Sefa Kalya'dır. Resmi
adı Genç Fenerbahçeliler Derneği'dir.
Resmi olarak 1998 yılında kurulmasına rağmen Genç Fenerbahçeliler ’in
grup olarak tribünlerdeki örgütlenmesi,
2000'lı yılların ilk dönemlerine olmuştur. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Okul Açık tribününün üst
bloklarında daha çok konuşlanırlar.
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BURSASPOR
TEKSAS Grubu
1990'lara kadar tribünlerde 'Teksas Konvoyu' ifadesi kullanılmış daha sonrasında ise Konvoy kelimesi kaldırılarak
Grubun ismi Teksas olarak kalmıştır. Atkı şovu en iyi
yapan taraftar grupları arasındadır. Süper Lig 1966-67
sezonunda Bursaspor'un deplasman da Zonguldakspor'
a 2-1 yenildiği maçın ardından basın tarafından bu isim
verilmiştir. O dönemde, ilk defa Türk futbolunda iki takım
taraftarları arasında büyük bir kavga çıkmış, bu duruma alışkın olmayan Türk basını da ilk defa gördükleri bu
takımın taraftarı için Sahayı Teksas'a çevirdiler sözlerini
sarf edilmesiyle grubun adı belli olmuştur.

SİVASSPOR
YİĞİDO GENÇLİK

Yiğido Gençlik taraftar grubu Sivasspor ‘un
bağımsız bir taraftar oluşumudur. Bu oluşum 2007
yılının sonlarına doğru yapılanmıştır. Bu tribün
oluşumu ''Mesut Daştan'' önderliğinde faaliyetlerine devam etmektedir. Grubun büyük bir çoğunluğunun gençlerden oluşması, ''YİĞİDO'' lakabının
Sivas'ımız ve Sivasspor ile özdeşleşmiş olması nedeniyle ''Yiğido Gençlik'' ismini alan gruptur. Şimdiye kadar Sivasspor ‘un gelmiş geçmiş en büyük
taraftar grubudur.

TRABZONSPOR
VİRA, TRABZONLU GENÇLER,
GURBETÇİ GENÇLER
Vira: 2010 yılının başında "Hür ve Hesapsız Trabzonspor" sloganıyla kurulan Trabzonspor taraftar oluşumudur. Oldukça önemli organizasyonlarda
yer alan, sadece Trabzon ve Türkiye içinde değil Avrupa'da da birçok temsilcisi olan, Trabzonspor'un Avrupa maçlarında her türlü desteği sağlayan
taraftar topluluğudur.
Trabzonlu gençler: Tribün lideri Jan Mari' dir. 2005 yılında kurulmuştur.
Deniz tarafı kale arkasından Trabzonspor'a yıllarca destek veren büyük bir
taraftar grubudur.
Gurbetçi gençler: Adından da anlaşılacağı gibi Trabzonspor'un gurbetteki
taraftarlarının 1980 yılında kurduğu bir gruptur. Deplasmanlarda Trabzonspor'un taraftar gücüdür. Vira'nın olduğu gibi Gurbetçi Gençler'in de
Avrupa'da birçok temsilcisi vardır.

KARŞIYAKA
ÇARŞI TARAFTAR
GRUBU
GÖZTEPE
YALI TARAFTAR GRUBU
Göztepe'de ise tribünlere 1998'de kurulan Yalı
önderlik eder. Yalı ismi ise çok eskiden beri denize karşı sıfır yalılarıyla ünlü Güzelyalı semtinden
gelmektedir. Deniz doldurulup yalılar eski özelliğini
yitirse de Yalı grubu, bu ismi halen yaşatmaktadır.
Yalı grubu, Göztepe'nin yaşadığı zor günlerde
dünyaya adeta fedakârlık dersi vermiştir. Göztepe'nin Amatör Küme ‘ye düştüğü sene hemen her maçta tribünler dolmuş ve Denizgücü
karşılaşmasında 10.000 kişi ile resmi olarak tescil
edilmese de muhtemelen Dünya amatör küme
taraftar rekoru kırılmıştır.
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Karşıyaka takımının taraftar grubu Çarşıdır. Çarşı
ismi, Karşıyaka'nın merkezindeki ünlü Çarşısından
gelmektedir. Çarşı 1987 senesinde kurulmuştur.
Grup, 2000lerin başında biraz sekmeye uğrasa da,
Karşıyaka 2003 senesinde yeniden 1.Lig'e yükselince taraftar grubu yeniden toparlanmıştır. Çarşı,
sadece futbol maçlarında değil Pınar Karşıyaka'nın
basketbol maçlarında ve DYO Karşıyaka'nın voleybol maçlarında da takımını desteklemektedir. Kendi
deyimleriyle 'Karşıyaka armasının olduğu her yerde'
takımlarını desteklemektedirler.
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HALEP’e
Haberler

YARDIMLAR
DUALARLA UĞURLANDI
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DÜŞENİN ELİNDEN TUT Kİ SEN DE DÜŞTÜĞÜN ZAMAN
TUTACAK BİR EL BULASIN.

Haberler

ekmeköy Belediyesi ve Türk Kızılayı
Çekmeköy Şubesi’nin düzenlediği “Halep
Yalnız Değildir” kampanyasında toplanan
yardımlar Çekmeköy Belediyesi önünden
dualarla Halep'e uğurlandı.
Çekmeköy Belediyesi ve Türk Kızılayı Çekmeköy
Şubesi’nin düzenlediği “Halep Yalnız Değildir”
kampanyasında ilkokul öğrencilerinden işadamlarına, ev kadınlarından, esnafa kadar tamamen
yerel halk tarafından toplanan ve gönüllülerin de
katılımıyla yüklenen 25 tır dolusu insani yardım
malzemesi, Halep’e gönderildi. Çekmeköy Belediyesi önünden dualarla Halep’e uğurlanan tırları
Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız,
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
Kızılay Çekmeköy Şube Başkanı Abdusselam
Zurel, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı,
Cumhuriyet Halk Partisi Çekmeköy Belediye
Meclis Gurup Başkanı Gülali Alagöz, Milliyetçi
Hareket Partisi ilçe Başkanı Cenap Yağmur,
Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcıları, kamu

kurumları temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar,
sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş
yolcu etti.
Protokol konuşmaları ile başlayan programda
Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız; “25
tır yardım yolluyoruz. Emeği geçenlerden Allah
razı olsun. Helalinden kazanmak önemli. Ama
bu helali kazanıp doğru yere harcamak daha
önemli.
Çekmeköy halkı bunu çok iyi yapıyor. Tüm Çekmeköy halkı ile gurur duyuyorum. Daha önceki
yıllarda bu tür güzellikleri millet olarak yaptık
yine yapıyoruz. Ben bu güzelliklerin ebediyen
devam etmesini diliyorum,” dedi.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz şunları söyledi:
“ Suriye’de çok acı bir tablo var. Rabbim
yardımcıları olsun. Bu acı tablo başta Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin gayretleri ile
inşallah son bulacak. Bugün ateşkes imzalandı.
İnşallah ateşkesten sonra bu topraklarda bir
daha gözyaşı ve kan olmaz. Bu topraklara barış
hakim olur.
Biz millet olarak çok duyarlı bir milletiz. Dünya
bu olaylara gözlerini yummuşken bizler kendi
içimizde 3 milyon Suriyeliyi bağrımıza bastık.
Yüreğini ortaya koyan tüm halkımızdan rabbim
razı olsun.
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Bugün 25 tır yolluyoruz diye yardımlar bitmeyecek inşallah. Kampanyamız devam edecek. Bizleri bu süreçte yalnız bırakmayan firmalarımız,
iş adamlarımıza hayırseverlerimize öğrenci
ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum.
İnşallah bugün buradan yola çıkacak tırlarımızın
kazasız belasız yerine ulaşır.”
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AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı da
şöyle dedi:
“Allah’ımıza hamt ediyorum. Ülkemiz,
dünyada ki mazlum milletler ve Suriye’deki mazlumlar için gece gündüz demeden
çalışan bir Cumhurbaşkanı ve hükümete sahibiz. Kısa bir sürede 25 tır yardım toplandı.
Başta belediye başkanımız ve Kızılayımız
olmak üzere tüm bağışçı ve hayırsever
vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bütün
dünyaya örnek bir milletiz.”

Cumhuriyet Halk Partisi Çekmeköy
Belediye Meclis Gurup Başkanı Gülali
Alagöz;
“Güzel bir oluşum oldu. Bu oluşumun
içinde bulunan herkese teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz haftalarda şehit cenazelerinde gösterdikleri hassasiyette
gördük, 24 saat insanların yanında
olan Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü’ne ayrıca teşekkür ediyorum,” dedi.
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Milliyetçi Hareket Partisi ilçe Başkanı Cenap Yağmur;
“Böyle hayırlı bir işi düzenleyen Çekmeköy Belediyemize ve
Kızılay şubemize teşekkür ediyorum Bu hayrın içinde olan
herkesten Allah razı olsun,” dedi.
Programın sonunda yardım tırları Çekmeköy Müftüsü Muhammed Suiçmezi’in duasıyla Halep’e uğurlandı.

İki Şiir Bir Şair

Aşık Mahzuni Şerif
Her gün sıklıkla duyduğunuz,
dinlediğiniz, çok bilindik
türkülerin, aslında işinin ehli
ozanlarımız tarafından yazılmış
olduğunu bilseniz o türküleri
daha farklı bir dille dinler
miydiniz?
Mesela çok eğlenceli görünen
ve sözlerine hiç dikkat etmeden sadece eğlenmek için
dinlendiğiniz Mamudo Gurban
türküsünün, Aşık Mahzuni
Şerif’e ait toplumsal yaşantıyı
hicveden bir bakış açısıyla
yazılmış bir türkü olduğunu

bilseydiniz, sözlerini bir de şiir
gibi okusaydınız, üzerinizdeki
etkisinin daha farklı olduğunu
bilseydiniz…
Dinlediğimiz türkülerin hayattan kopuk, sosyal
meselelerden uzak olduğunu
düşünmek belki kişisel olarak
içimizi rahatlatıyordur. Ancak
bunca zaman arka planını
düşünmeden dinlediğimiz
türküleri, şimdi bir de acaba bu
türkünün sözleri neye işaret
ediyordur diye düşünerek
okuyalım.

Mamudo Kurban

İşte Gidiyorum

Madem dünyaya dargınsın
Mamudo kurban niye doğdun
Kader yolunda yorgunsun
Mamudo kurban niye doğdun

İşte gidiyorum çeşmi siyahım
Önümüze dağlar sıralansa da
Sermayem derdimdir servetim ahım
Karardıkça bahtım karalansa da

Kurban gelir payın yoktur
Haftan yoktur ayın yoktur
Ankara’da dayın yoktur
Mamudo kurban niye doğdun
Kim okuyup yazar seni
Rüzgar değse bozar seni
Ölsen kovar mezar seni
Mamudo kurban niye doğdun
Adam olmasaydın neydin
Gelir miydin hiç bilseydin
Keşke doğmadan ölseydin
Mamudo kurban niye doğdun

Haydi dolaşalım yüce dağlarda
Dost beni bıraktı ah ile zarda
Ötmek istiyorum viran bağlarda
Ayağıma cennet kiralansa da
Bağladım canımı zülfün teline
Sen beni bıraktın elin dilinde
Güldün Mahzuni’nin berbat haline
Mervan’ın elinde paralansa de

Akar yaşın şakır şakır
Tahta döşek takır takır
Ölüler senden rahattır
Mamudo kurban niye doğdun
Mahzuni işin doğrusu
Öter zalimin borusu
Dayımın öksüz yavrusu
Mamudo kurban niye doğdun
Şubat 2017

Hazırlayan:
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İŞGAL YILLARINDA
ÇEKMEKÖY HALKININ
DURUMU - 2
İşgalle birlikte itilaf devletlerinin
baskı ve keyfi uygulamaları da
artarak devam ediyordu. Ayrıca
otorite boşluğundan da istifade
ederek Rum ve Ermeni azınlıkların
yaptıkları çete ve eşkıyalık hareketleri halkı canından bezdirmişti.
Bunlar yetmiyormuş gibi savaş
yıllarındaki belirsizlik ve otorite
eksikliğinden faydalanarak bir
kısım esnaf ve tüccar da vurgunculuk yapmaya başlamıştı.
Bölgede özellikle zahire, ekmek
ve un temininde sıkıntılar çekiliyordu. Birçok bölgede yangınlar çıkmış, binlerce insan evsiz
barksız kalmıştı. Bunun yanında
bulaşıcı hastalıklarda da artış

olmuştu. Özellikle veba, verem,
frengi ve tifo gibi hastalıklar halkın
sağlığını tehdit eder duruma
gelmişti.
Kuvâ-yı Milliye teşkilatlarının
kurulması, Türk müfrezelerinin
çabaları ve halkın büyük desteği
ile Milli Mücadele başarıyla
kazanılmıştı. Bölgede faaliyet
gösteren azınlık çeteleri birer
birer etkisiz hale getirilmişti. Milli
Mücadele’nin kazanılmasından
sonra, işgal kuvvetleri 25 Ağustos 1922’den sonra işgal ettikleri
yerleri boşaltmaya başlamışlardı.
El koydukları devlete ve özel
şahıslara ait mülkleri geri ver-

mişlerdi. 6 Ekim 1922 tarihinde de
Türk askeri İstanbul’a girmişti.
İstanbul, savaş ve onu takip
eden işgalin getirdiği tüm zorlu
şartlara karşı var gücüyle direnmeye çalışmıştı. İnsanlar bütün
zorluklara katlanmak zorunda
kalmışlardı.
Bugünkü Çekmeköy bölgesi,
özellikle Birinci Dünya Savaşı’nda
İstanbul’un işgali ihtimaline karşı
bir sığınma ve dayanak noktasıydı.
Çünkü devletin bütün kıymetli varlıklarının Anadolu’ya geçişi
Çekmeköy üzerinden yapılıyordu. Aynı zamanda Çekmeköy,

Çekmeköy’ün Tarihi

İstanbul’un Anadolu’daki parçası
olması bakımından işgalden
kurtuluş faaliyetlerinin de ortaya
çıktığı bir yerdi. Bölge bu haliyle Milli Mücadele’nin başarılmasında büyük paya sahipti. Milli
Mücadele’de oynadığı bu rolle
Çekmeköy hem adeta Anadolu’daki bağımsızlık fikirlerinin
İstanbul’daki temsilcisi hem de
İstanbul’un işgal ve işgalcilerden
kurtuluşunun ümidi olmuştu.

Aynı şekilde Ömerli Kazası
dâhilinde 179.275 kuruş yardım
parası toplanmıştı.
Milli Mücadele’den sonra yapılan
Lozan Barış Konferansı’nda 30
Ocak 1923’te imzalanan 19 maddelik Mübadele Sözleşmesi’ne
göre, Yunanistan’daki Müslüman
azınlık ile Türkiye’deki Rum azınlığın mübadele edilmesi karar-

laştırılmıştı. Ancak, İstanbul’da
oturan Rumlar ile Batı Trakya’da
oturan Müslümanlar değişim
dışı tutulacaktı. Sözleşme gereği
kurulan Karma Komisyon, Ekim
1923’te çalışmalarına başlamış ve
bunu takip eden bir yıl içerisinde
önemli bir engelle karşılaşmadan
bir kısım Türk ve Rum’un
mübadelesi gerçekleştirilmişti. Ancak, sözleşmenin 2.
maddesinde geçen “etablis” kelimesinin taraflarca farklı şekillerde
yorumlanması nüfus mübadelesinin kesin çözümünü 1930
yılına kadar geciktirmişti. Bu süre
zarfında 384 bin kişi Türkiye’ye;
1920’den itibaren başlayan göç
dalgalarıyla birlikte 1.250.000 kişi
de Yunanistan’a göç etmişti.
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Bölge halkı çok sıkıntılı bir dönem
geçirmesine rağmen bir taraftan
kendi bölgelerinde işgalci güçler
ve çetelerle mücadele ederken,
diğer taraftan Anadolu’da devam eden Milli Mücadele’ye de
tam destek vermişti. Anadolu’da
devam eden mücadeleye destek
için düzenlenen çeşitli nakdi
yardım faaliyetlerini gönülden
desteklemişti. Mesela 1922 yılı
Ekim ayı başlarında Anadolu’da

mücadele
eden gaziler
için Beykoz’da
Ömerli Kazası köyleri
olan Kılınçlı,
Dereseki, Arnavudköy, Poyraz,
Akbaba ve Anadolufeneri köylerinden Hilal-i Ahmer Cemiyeti
namına para toplanmıştır.
Toplanan yardım miktarı 152.235
kuruş olup, Beykoz Hilal-i Ahmer
mutemedine teslim edilmişti.

Yrd. Doç. Dr. Arif Kolay’ın İstanbul’un Yaşam Pınarı Çekmeköy isimli eserinden alınmıştır.
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Ya Bardak Ol Ya da Göl
Ustaların çıraklarına sadece edindikleri
mesleği, zanaatı değil hayati da öğrettikleri, en geniş ve gerçek anlamıyla
öğretmen oldukları dönemde bir ahşap
ustası yaşıyordu.
Bu ustanın çırağı büyüdü, ahşap islemeyi ve hayati öğrendi, kendi işini kurup
başlattı. Bir süre sonra dostlarından biri
oğlunu getirdi, ustadan onu yanına çırak
almasını istedi.
Fakat bu çırak sürekli yakınıp duran,
her şeye bozulan bir çocuk çıktı. Tahta
getirmeye gidiyor, döndüğünde ellerine kıymık battığından uzun uzun
yakınıyordu. Bir iş teslim etmeye gidiyor,
döndüğünde yoldan, sıcaktan, müşterinin tavrından yakınıyordu.
Usta çocuğa bir şeyler anlatmaya
çalışıyordu ama sözlerinin hiçbir etkisi
olmuyordu. Bir gün usta çırağını köye tuz
almaya gönderdi.
Çırak ustasının söylediği gibi, tuzu alıp
döndü. Usta bir bardak su getirmesini
söyledi. Çırak bir bardak suyu da getirdi.
Usta,
“Şimdi o tuzu suyun içine at” dedi. Çırak
ustasının söylediğini yaptı. Sonra usta;
“Şimdi o suyu iç” dedi. Çırak suyu içti ve
tabii ki içer içmez de tükürdü. Öfkeyle
ustasına bakarken, usta;

“Nasıldı tadı” diye sordu. Çırak nefretle,
“Çok acı” dedi. Usta çocuğa
“Tuzu yanına al gel, gidiyoruz” dedi.
Çırak ustasının peşine takıldı. Bir süre
sonra civardaki gölün kıyısına geldiler.
Usta çırağa;
“Bütün tuzu göle dök” dedi. Çırak
söyleneni yaptı. Usta;
“Simdi gölün suyundan iç” dedi. Çırak
içti.
“Suyun tadı nasıldı” diye sordu usta.
Çırak,
“Çok güzeldi” dedi.
“Peki, tuzun acısını hissettin mi” diye
sordu bu kez de. Çırak;
“Hayır” dedi. Usta çırağı karşısına oturtup anlattı:
“Hayattaki bütün olumsuzluklar iste bu
bir avuç tuz gibidir. Eğer sen küçük bir
bardak su isen, nasıl tuzun bütün acısını
tattıysan, hayatin bütün olumsuzluklarından da öyle etkilenirsin.
Eğer sen kişiliğinle ve gönlünle bu
önümüzdeki göl gibi isen, hayatta
karşılaşabileceğin bütün olumsuzluklar
seni, o bir avuç tuz gölün suyunu nasıl
etkilediyse öyle etkiler, bir bardak suda
tattığın acıyı vermez sana.”
Seçim senindir: Ya bardak olacaksın ya
da göl...
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SOKAĞIN SESİ
Hayatımızda her an başımıza kötü bir şeyler gelebilir ve bizler hazırlıksız
yakalanabiliriz. Bu durumla karşı karşıya kaldığınızda siz olsaydınız ne
yaparsınız? Çekmeköy2023 sokağa sordu;

“Evin yanıyor, içindeki her şey de öyle.
Sevdiğin insanları ve hayvanlarını
kurtardıktan sonra, eğer zaman kalmışsa,
neyi kurtarmak için içeri dalarsın?”

Eğer büyük bir tehlike değilse
içeriye girmem, bilgisayarımı alırdım.
Çünkü artık her şey dijital ortamda
saklanıyor ve beni de bütün anılarım,
fotoğraflarım ve notlarım bilgisayarımda saklı.

Tuğçe Kaplanoğlu
20 Yaşında

Candan daha kıymetli hiçbir şey
yoktur. Ama bütün canlar kurtulmuşsa evimden fotoğraflarımı kurtarmak
isterim. Çünkü telafisi olmayacak tek
şey geçmiş zamana ait anılardır.
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Hatice Mermerci
39 Yaşında
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Röportaj

Eğer benim eve girmem o an
çok büyük bir tehlike arz etmiyorsa
önemli evrakları kurtarmak
isterim ki daha sonra herhangi
bir problemle karşılaşmayayım.

Osman Tuncer
58 Yaşında

Şahin Ruşen
Uyanık
15 Yaşında

Ne kadar vaktim olduğuna bağlı. Eğer
fazla vaktim varsa telefon, bilgisayar ve o an ulaşabileceğim ne varsa
evden çıkarmak isterim. Sadece bir
tane eşya kurtarabilecek durumdaysam
içinde numaralar ve fotoğraflar olduğu
için telefonumu alırım.

Eğer içeride maddi değeri yüksek
bir şey varsa veya para kalmışsa
onları almak isterim. Ama en önemlisi
tüm hatıralarımın yazılı olduğu günlüğüm.
Herhalde günlüğümü alabilmek için eve
tekrar girerdim.
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Özcan Akyüz
15 Yaşında

Eşyanın aslında hiçbir önemi yok
ve herhangi bir eşya içinde yangının
olduğu eve girmek istemem açıkçası. Ama evde
herhangi bir canlı kalmadıysa rahmetli annebabamın fotoğrafını almak isterim. Çünkü onlara
olan özlemimi bir nebze olsun o
fotoğraflarla dindirebiliyorum, bu yüzden
fotoğrafların yanmasına gönlüm
razı gelmez.
Selma Ekinci
37 Yaşında

Röportaj

Fotoğrafları kurtarmak isterim.
Fotoğraflar bize hayatımızın kesitlerini
hatırlatır ve çekildiği anı
ölümsüzleştirir. Bu yüzden zamanımın
yettiği kadar fotoğrafı
kurtarmak isterim.

Sevgi Oflaz
36 Yaşında

Herhalde bilgisayarımı
kurtarırdım. Bir bilgisayarı
kurtarmak demek zaten birçok
şeyi aynı anda kurtarmak demektir.
Fotoğraflar, belgeler, anılar gibi…
Samet Can Güneş
18 Yaşında

Hiçbir şey, çünkü eşyalar benim
için değersizdir. Sevdiklerim ve ben
kurtulmuşsak gerisi önemsizdir. Eşya
kıymetsizdir, telafisi de olur ama canlar kıymetlidir. O yüzden tehlikeyi göze
alarak eve girmek istemem.
Rümeysa Arslan
20 Yaşında

Ali Uğur Şimşek
19 Yaşında
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Öncelikle şunu söyleyeyim, eğer
girmem çok tehlikeli olacaksa eve girmem.
Ama zamanım varsa ve tehlikeli olmayacaksa
bilgisayarı almak için eve girebilirim. İçerisinde ailemin, sevdiklerimin ve benim birçok fotoğrafı
var. Belki de bir daha bulamayacağım
fotoğraflar. O yüzden bilgisayarı
kurtarırım.

Kültür Sanat

GİZLİ
GÜZELLİK
Aralık ayının son haftasında vizyona giren Gizli Güzellik
(Colleteral Beauty), güçlü oyuncu kadrosuyla ülkemizde de
dikkatleri üzerine çeken bir film oldu. Will Smith’in başrol
oynadığı filmde, ona eşlik eden isimler de Will Smith kadar
başarılı ve dikkate değer; Kate Winslet, Edward Norton,
Keira Nightley, Naomie Harris ve Helen Mirren.
Howard (Will Smith) başarılı bir reklam şirketi yöneticisidir.
Parlak geleceği, sakin ve mutlu yaşamı, kızının ölmesiyle
adeta cehenneme dönüşür. Kendini her şeyden ve herkesten soyutlayan, içine kapanan Howard, yakın arkadaşlarıyla bile iletişim kurmaktan kaçınmaya başlayınca,
arkadaşları ona ulaşabilmek ve onu anlayabilmek için harekete geçmeye karar
verirler.
Bir reklam şirketi yöneticisi olarak yaptığı
etkili bir konuşmada insanları tüketmeye
ve hızlı yaşamaya yönlendirecek, reklamların alt metninde bulunması gereken
3 temel kavram olarak sevgi, zaman ve
ölümü anlatır. Çünkü insan zamanının
kısıtlı olduğu bilinciyle yani ölüm korkusuyla en kısa sürede en fazla şeyi deneyimlemeye çalışır ve bunu hayata karşı
sevgisiyle, yaşam sevgisiyle yapar. İnsanın insan olmasındaki üç temel kavram
ve dürtü olarak görür sevgi, zaman ve
ölümü.
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Nitekim düşüncesinde kısmen de olsa
haklı olduğunu, bu içine sıkıştığı yalnızlık
zamanında sevgiye, zamana ve ölüme
yazdığı mektuplarla içini dökmeye ve
hayatını bu üç kavramın mahvettiğini onlara da duyurmaya başladığında görürüz.
Ve günün birinde bu mektuplara karşılık
almaya başlayınca hayatın nasıl iç içe
geçmiş ve kompleks bir ilerleyişi olduğunu keşfetmeye başlar…
Ölüm, sevgi ve zaman vücut bulursa, sizin sorularınıza nasıl yanıt verirdi dersiniz?

Kültür Sanat

Kısa Kısa

ÇEMBER
Hayatımız kaçınılmaz bir şekilde teknoloji ve teknoloji
ürünlerinin egemenliğinde sürüyor. Ulaşım, sağlık,
enerji ve özellikle iletişim alanındaki gelişmeler, bir
yandan hayatımızı kolaylaştırıp hızımızı artırırken öte
yandan insani ilişkileri seyreltip uzak, samimiyetsiz ve
problemli ilişkiler ağını da beraberinde getirdi. Bu bir
gözlem. Peki hepimiz için öyle mi?
Ya da hayatımızın seyri böyle devam ederse insani
ilişkilerin biçimi, içeriği ve niteliği neye bürünür?
Dave Eggers Çember adlı romanında bu soruya yanıt
aramış ve teknolojinin bütün damarlarımıza ulaştığı
bir dünyayı anlatmış bize. Bu dünyanın en temel
sloganları, “Katılım Göster”, “Hayal Kur”, “Ait Olduğun
Topluluğu Bul”, “Yenilikçi Ol”, “Düşün”. Başlangıçta
sadece hayatı kolaylaştırmaya yönelik bir uygulama şirketi olarak Çember, zaman içerisinde devlete
yaptırımlar uygulayabilen, siyaseti sağlığı ve güvenliği kendi içerisine dahil edip bir tekel olma yolunda
ilerleyen ve dolayısıyla George Orwell’in 1984’ünğ
andıran bir totalitarizmi bize sunuyor.
Başta her şeyi bir tıkla yapmanın kolaylığını yaşatan
ve hayatı bizler için daha çekilir bir hale getiren Çember daraldıkça ve ‘tamamlandıkça’, özel hayat kavramının tamamen ortadan kaldırıldığı, mahremiyetin
hırsızlığa dönüştüğü bir bilgi akışıyla ve yaşantıyla
karşı karşıya kalır. Bu yeni dünyanın sloganları da ona
uygun olarak gelişmeye başlar; “Yalanın temeli sırdır”,
“Özel hayat hırsızlıktır”.
Peki böylesi bir yaşantının pratikteki karşılığı nasıl olacaktır? Onu da kitaptan bir bölümle cevaplayalım:

Dinleyin sürüngenler;
Sizler özel değilsiniz, sizler güzel ya da eşi
benzeri olmayan kar tanesi de değilsiniz,
sizler işiniz değilsiniz, sizler paranız kadar
değilsiniz, bindiğiniz araba değilsiniz, kredi
kartlarınızın limiti değilsiniz, sizler iç çamaşırı
değilsiniz, Sizler herkes gibi çürüyen birer
organik maddesiniz..!
Fight Club
Hayallerinden vazgeçmen için aldığın ilk
maaşın ne kadardı?
Aklı Havada - Up In The Air
Türkiye’de hiçbir başarı cezasız kalmaz evlat.
Devrim Arabaları
Eskiden başıma gelebilecek en kötü şeyin, bir
gün yapayalnız kalmak olduğunu sanırdım.
Öyle değilmiş... Hayatta başınıza gelebilecek
en kötü şey kendinizi yapayalnız hissetmenize neden olan insanlarla yaşamakmış.
Büyük Baba - World's Greatest Dad
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Artık hepimiz tanrıyız. Yakında herkes birbirini
görebilir, birbirini yargılayabilir hale gelecek. Tanrı ne görüyorsa bizler de onu göreceğiz. Onun
yargısını telaffuz edeceğiz. Onun gazabına, onun
bağışlayıcılığına aracı olacağız. Sürekliliği olan,
küresel bir düzeyde hem de. Tüm dinler nicedir bunu
bekliyordu, her insanın takdiri ilahinin dolaysız ve
aracısız bir elçisi olacağı günü.

- İnsan dedi ki; “Daha iyi görmek isterdim”.
Akbaba şöyle karşılık verdi; “ Benim gözümle
gücümü alacaksın .” Ve yine insan dedi ki;
“Çok güçlü olmak isterdim”, jaguar cevap
verdi; Benim gücümü alacaksın. Sonra insan
yine dedi ki; “Yeryüzünün sırlarını bilmek
isterdim” Yılan cevap verdi; “Ben sana göstereceğim .” Sonunda insan tüm hayvanlardan kazanacağı tüm yetenekleri alınca gitti.
Baykuş bütün hayvanlara dedi ki; “ Artık insan
çok şey biliyor ve çok şey yapabilir .” Geyik
dedi ki; “İnsan tüm istediklerine kavuştu. Artık
kaderi son bulacak.” Yine baykuş; “Hayır, o
insanda bir delik gördüm. Asla doyuramayacağı açlık kadar derin bir delik. Onu hüzünlendiren ve daha fazlasını istemesine neden
olan şey bu.” Durmadan almayı sürdürecek
ve ta ki dünya şöyle diyene kadar, ” Daha
fazla veremeyeceğim ve verecek bir şeyim
kalmadı.”
Apocalypto
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BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ ?
1 saat dans ederek 105 kalori harcayabilirsiniz. Dans
vücudun üst ve alt kısımlarını aynı anda çalıştırdığı
için sadece kilo vermek için değil vücudu şekillendirmek
için de kullanılabilir.

Zeytin yeşili kaplumbağaların gözleri
bebeklikte mavidir.

Kaju olarak bildiğimiz çerez aslında kaju
meyvesinin sapıdır.

Ananas aslında meyve değildir ve tarlada bu
şekilde büyür.
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Mavi balinaların kalbi o kadar büyüktür
ki bir insan atardamarları içerisinde
rahatlıkla yüzebilir.

Plüton keşfedildiği tarihten itibaren bir kez bile güneşin
etrafında tam tur dönmemiştir. Bu yüzden artık bir
gezegen olarak kabul edilmiyor.

İnsan DNA’sı %50 oranında muz DNA’sı ile aynıdır.

Kanımızın vücudumuzu dolaşması
yalnızca 22-23 saniye sürüyor.

Su samurları akıntıyla farklı yerlere
sürüklenmemek için uyurken el ele tutuşurlar.

Sevdiğiniz filmleri tekrar tekrar izlemek sizin için faydalı
olabilir. Geleceğinizi öngöremediğiniz bir dünyada,
sonunu bildiğiniz bir hikayeyi izlemek sizi rahatlatır.
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Bitkilerin en büyük düşmanları saksılarınızın
içinde kendiliğinden oluşan kurtlardır.
Çiçeğinizin sulama suyuna bir tatlı kaşığı
hardal karıştırın. Böylece çiçeklerinizi zararlılardan korumuş olursunuz.
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Çocuğunuzun duvara çizdiği resimleri
diş macunu ile temizleyebilirsiniz.

Fermuarınızın çekme aparatı kırıldıysa
bir atacı çekme aparatının olduğu
yere sokun ve çekme aparatı yerine
atacı kullanın.

Eskimiş kot pantolonlarınızın arka ceplerini
keserek çok kullanışlı bir eşya haline getirebilirsiniz. Mesela kestiğiniz cebi telefonunuz
için şarj cebi olarak kullanabilirsiniz.

Döküm tavalardaki lekeleri
diş macunu ile kolayca
temizleyebilirsiniz.

Fotoğraflara zarar vermeden asmak
istiyorsanız raptiyeleri tahtaya
taktıktan sonra uçlarına ataç takın
ve resimleri ataçlara geçirin. Hem şık
görünecek hem de fotoğraflarınız
zarar görmeyecek.

Kahvaltılarınızda değişik sunumlar
için; muffin kaplarınıza pastırma sarıp
içine hazırladığınız yumurtayı ya da
dilediğiniz herhangi bir karışımı döküp
fırına verin.

Sivrisinek ısırığına ufak bir parça diş
macunu sürerseniz kaşıntısı geçer ve
şişkinliğini alır.
Kahve ve çay sebebiyle seramik fincanların
içerisinde oluşan lekelerden kurtulmak aslında çok kolay. Bir havluya karbonat döküp
fincanların içini ovun. Ardından bol su altında
fincanları yıkayın. Lekelerin çözündüğünü ve
kaybolduğunu göreceksiniz.
Ahşap masadaki yanık
izlerini geçirmek için havluyu
serin ve sıcak ütüyü
havlunun üzerinde gezdirin.
Elinizde can acıtıcı bir şeytan tırnağı
çıktıysa tırnak diplerinizi tuzlu suyla
ovalayın. Bu tedavi, elinizdeki şişliğe
iyi gelirken aynı zamanda enfeksiyon
riskini de ortadan kaldıracaktır.
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Eski ve temiz bir ketçap kapağını
süpürgeye takarsanız, zor yerleri
kolayca süpürebilirsiniz
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Bulmaca
1

2

3
4

5

19
6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.

Yük ve yolcu taşımakta kullanılan, lokomotifin çektiği demir
yolu aracı

2. Geminin yan yatması
3. Genellikle Hindistan’da do-

kunan, özel motifleri olan değerli
bir yün kumaş

4. Nesnelerin görüntüleri ağ

tabakanın ön tarafında kaldığı için
uzağı iyi göremeyen (göz)

5. Bir sorunu veya konuyu ele alıp
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en ince noktalarına kadar gözden
geçirerek anlatma, açımlama

6. İnsan, hayvan ve bitkilerin

yapısını ve organlarının birbiriyle
olan ilgilerini inceleyen bilim

7.

Para veya değerli eşya saklamaya yarayan çelik dolap

8. Bayrak, liva
9. Kolaylıkla uygulanabilir, kullanışlı

10. Kale
11. İki merkez arasında, karar-

laştırılmış işaretlerin yardımıyla
yazılı haberlerin veya belgelerin
iletimini sağlayan bir telekomünikasyon düzeni

12. Genellikle gerçek anlamından

az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği,
tabir

13. Filgillerden, dördüncü zamanda Avrupa ve Asya’da yaşamış
olan, şimdi ancak fosili bulunan
iri, kıllı bir hayvan
(Elephas primigenius)

14. İş görmeyi, çalışmayı sevme-

yen, çaba göstermekten,
sıkıntıdan kaçan (kimse), üşengeç
15. Ayakkabı tabanı, bavul, çanta
yapımında kullanılan, büyükbaş
hayvanların işlenmiş derisi

16.

Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, buyuru, emir,
ferman

17. Kara ile suyun birleştiği yer
18. Kahraman, güçlü kimse
19. Belgelik

Bulmaca

KÖPRÜ
Daireleri yatay veya dikey çizgilerle birbirlerine bağlayalım.
Çizgilerin kesişmemesine dikkat edelim.
Rakamlar daireye bağlantı çizgilerinin sayısını göstermekte.

Örnek Oyun

ZEKA OYUNLARI

Emoloji Sudoku
5 Farklı sembolü
(aynı semboller aynı satır ve sütunda olmamak
şartı ile) yerleştiriniz.
Sudoku alanının içerisinde siyah çizgilerle
belirtilmiş alanlara aynı sembollerin
gelemeyeceğini kuralı size yararlı olacaktır.

KENDOKU

2

3

3

1

2

2

3

1

2

3

3

1

2

1

2

1
3
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Geçmiş
Sayının
Çözümü

1

Hazırlayan/Düzenleyen: Fatma EROL
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Altın Sözler

Pir Sultan Abdal

Bir öğüdüm vardır sana söyleyem /En iyi
dostundan sakın sen seni/Öğüdüm dinlersen manası budur/En iyi dostundan
sakın sen seni.
Cehennem dediğin, dal odun yoktur/ Herkes ateşini kendi götürür.
Altından bir pula olur mu kail/Konuş ki ehl
ile olasın ehil/Konuşma cahille olursun
cahil/Kişi itibardan düşer mi düşer.
Ben de şu dünyaya geldim geleli/Kalsın
benim davam divana kalsın/Yaradan
Allah'tır benim vekilim/Kalsın benim davam
divana kalsın.
Sen de dersin söz içinde sözüm var/
Çalarsın çırparsın oğlum kızım var/Senin
şunda üç beş arşın bezin var/Bütün dünya
malın olsa ne fayda.
Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri
soğuktu.. İnsanı insanla kırdılar; biri aç biri
toktu.
Şu yalan dünyanın sonu hiç imiş, akşam
gelip konan sabah göç imiş.
Karga konsa gülistana/Gülün kadrini ne
bilir/Kendi kadrini bilmeyen/Elin kadrini ne
bilir.
Gel ey zahit bizim ile çekişme/Hakk'ın
yarattığı kul bana n'eyler/Kendi kalbin arıt,
bize ilişme/Bendeki küfr sendek'imana
neyler?
Hünerin var ise kendini devşir/Söyleyecek
sözü kalbinde pişir/Ululuk büyüklük Hakk’a
yaraşır/Nasihatim dinle, sakın gururdan.
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Kara toprak gibi sakin ol otur/Hak’tan
ne gelirse kabul et getir/Bahar aylarının
yemişin bitir.

