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Tüm Dünya’nın adeta üç maymunu oynadığı 90’lı yıllarda Bosna’da büyük
insanlık dramı yaşandı. Kadim Osmanlı Devleti büyük bir medeniyet taşımıştı
oralara. Bugün bile bu medeniyetin izleri köprüler, hamamlar, camiler ile
devam etmektedir. Bosna’nın ve balkanlardaki diğer ülkelerin her noktasında
insan merkezli medeniyetinin izlerini görürsünüz. İşte bu medeniyet Bosna’nın
bugüne kadar Müslüman bir ülke olarak gelmesini sağlamıştır.
1995 yılına gelindiğinde haçlı zihniyeti gün yüzüne çıkarak tüm dünyanın
gözleri önünde binlerce Boşnak Müslümanı katletti. Aliya İzzetbegoviç işte o
günlerin kahramanı olarak tarihte yerini aldı. Bilge lider Aliya İzzetbegoviç
sadece bir devlet adamı ya da asker değildi. O aynı zamanda Osmanlı’nın
bilgisini ve irfanını batının felsefesi ile birleştirmiş batıyı da doğuyu da iyi
tanıyan büyük bir entelektüeldi. Aliya’nın bu entelektüel birikimi Bosna’nın
kurtuluş mücadelesinde Bosna’yı ayağa kaldıran en büyük güç oldu.
Çekmeköy Belediyesi olarak 2016 yılında Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz
Sancar adına yapılan bilim olimpiyatları bu yıl da Aliya İzzetbegoviç adına
hazırladı. Şubat ayında tanıtım toplantısını yaptığımız bilim olimpiyatlarıyla
Aliya gibi vatanını seven, entelektüel gençlerin yetişmesini arzu ediyoruz.
Hazırlanan projelerin insanlığın barış ve huzuruna hizmet edecek projeler
olmasını arzu ediyoruz.
Değerli okuyucularımız,
Ülkemiz bilgi ve teknoloji çağına entegre oluyor. Bu entegrasyon ile birlikte
ülkemiz her yönüyle gelişiyor, yenileniyor ve istikrarlı bir şekilde büyümeye
devam ediyor. Nisan ayında gerçekleşecek referandum bu yenilenme ve değişim
sürecini daha da hızlandıracak. Bu durum Türkiye’nin geleceğe dünyanın
birçok ülkesinden daha hızlı bir şekilde hazır olmasını sağlayacak. Bu nedenle
ülkemizin gelişiminin önündeki engellerin aşılması için bu referandumu
önemsiyoruz.
Değerli dostlar,
Mart sonu aynı zamanda recep ayının başlangıcı olacak. Yani üç aylar başlıyor.
Mübarek bir aya yaklaşmanın mutluluğunu da yaşıyor olacağız. Mart ayı ile
birlikte bahara adım atmış oluyoruz. Bu yeni mevsimde doğanın dirilişi gibi
ruhumuzun ve gönlümüzün de dirilmesini temenni ediyoruz.
Mart 2017
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Merhaba Saygıdeğer Okurlar,
Tarih 8 Mart 1857… O gün New
York’ta 40.000 dokuma işçisi
daha iyi çalışma koşulları istemiyle
genel grev yapar. Doğal olarak
polisin müdahalesi de gecikmez. Polis ve işçiler arasında
çıkan çatışmada işçiler fabrikaya
kapatılır. Burada çıkan yangında
işçiler kaçamamaları için konulan
barikatları aşmayı başaramaz ve
çoğunluğu kadın işçi olmak üzere
129 kişi hayatını kaybeder…
Bu olaydan 53 yıl sonra (26-27
Ağustos 1977) II. Enternasyonele
bağlı sosyalist kadınlar, Danimarka’nın Kopenhag kentinde toplanır ve 8 Mart’ın Dünya Kadınlar
Günü olmasını önerir. Öneri oy
çokluğuyla kabul edilir… Birleşmiş
Milletler de 16 Aralık 1977 tarihinde aldığı kararla 8 Mart’ı “Dünya
Kadınlar Günü” olarak kabul etmiştir. Dünya Kadınlar Günü’nün
hikâyesi aşağı yukarı böyle
tezahür etmiştir.
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Aylardan yine bir Mart… Modern
düşünce tarzının bize sadece bu
ay içerisinde kadınların haklarının
da var olduğunu hatırlatmayı
empoze ettiği bir aydır Mart... 8
Martlarda kadınların haklarından
bahsedilir, onların ne kadar cefakâr vefakâr ve kutsal oluşlarından bahsedilir. Özellikle emekçi
kadınların hakları sözde de olsa

ifade edilir ve zatı alilerine teslim
edilmeye çalışılır, kadınların hak
ettikleri hayali yaşamaları için
planlar projeler geliştirilir vesaire.
Yıl 9 Zilhicce Cuma (çeşitli kaynaklarda 6-7-8-9 Mart 632 olarak
belirtilmektedir) günlerden Cuma.
Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (s.a.s.) Arafat
Vadisi’nin ortasında tüm insanlığa
dünyada ilk kez kadın haklarından
bahsediyor.
“Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye
ederim. Siz kadınları, Allah’ın
emaneti olarak aldınız ve onların
namusunu kendinize Allah’ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar
üzerinde hakkınız, kadınların da
sizin üzerinizde hakkları vardır.”
Farklı iki tarih fakat aylardan yine
Mart… Hür dünya denilen Avrupa
daha 50 sene öncesine kadar kadınları insan sınıfına
bile sokmazken, İslam böyle bir
hakkın kutsallığını 1400 yıl önce
kanunlaştırmış, kadınların yerlerde
sürünen haklarını onlara geri vermişti bile. Özgür düşünce sistematiğine sahip Batı daha düne
kadar, “kadının ruhu var mı yok
mu? Kadın, insan mı değil mi?”
tartışması içinde bocalamıyor

muydu? Yine demokrasinin beşiği
Batı, kendi öz genetiksel kültür
kodlarını oluşturan atasözlerinde kadını şeytanla eşdeğer
bir varlıkmış gibi göstererek;
“kadın, şeytandan beterdir”,
“kadın bedenindeki baş, şeytanın
başıdır” vs. demiyor muydu? İşte
günümüzde kadın haklarını en
hararetli şekilde savunan! Bu batı,
dünkülerin torunları değil mi?
Bizim dinimiz ise tüm insanlığa
en hayırlımızın, kadınlarımıza
karşı hayırlı olanlarımız olduğunu
söyler. Kadınların haklarını sadece 1 gün için değil yılın 365
günü gözetmemizi emreder.
Ben de bu minval üzere, Mart
ayı içerisinde olduğumuz için
fakat sevgili Peygamberimizin
Veda Hutbesinde kadın haklarını
ilk kez kanunlaştırdığı “kameri 9
Zilhicce ayının miladi karşılığının
da MART ayı olması sebebiyle”
tüm kadınların “Dünya 365 Gün
Kadınlar Günü’nü” kutluyorum.
Bu sebeple annelik ve eş olma
gibi, hayatımızdaki en önemli
rolleri gerçekleştiren, evlatlarımızı
büyüterek aslında toplumsal
hayatı şekillendiren tüm kadınların
Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar,
hayatlarımızı güzelleştirdikleri ve
bizlere her daim destek oldukları
için kendilerine teşekkürü bir borç
biliyorum.
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SİZİN KARARINIZ NE?

Hayır demek kolaydır, çünkü evet denilirse yapılacak
çok işimiz olacak.
Evet denilirse karmaşa yok olacak ve Büyük Türkiye’nin
yolu açılacak. Evet denilirse Türkiye’de darbe, koalisyon
kelimeleri sadece tarih kitaplarında yer alacak. Karşımıza parti adı altında çıkarılan Türkiye karşıtı dış kuvvetlerin lider olma olasılığı yok olacak. Eksikliklerle dolu,
esintiyle yıkılan bir sistem yerine güçlü adımlarla 2023’e
ilerleyen bir sistem kurulacak. Her yönetici ehli olduğu
işi üstlenecek ve net sorumluluklarla görev karmaşası
ortadan kalkacak. Yargı bağımsız ve tarafsız olacak.
Ekonomi rahatlayacak, yatırımcı önünü görebilecek.
Bürokrasi tek merkezden yürütülecek devlet verimli
çalışan bir kurum haline dönüşecek. Kısacası Türkiye,
her yönüyle Güçlü Türkiye olarak yeniden inşa edilecek
ve yapacak çooook işimiz olacak.
Bu bir savaştır kardeşler! “Ülkemizi yönetme” savaşıdır,
piyonları ve görünmeyen üst akılları saf dışı bırakma
savaşıdır. Bulunduğumuz kara parçasına “vatan” diyebilmek için çok mücadele ettik, sıra vatan dediğimiz
topraklar üzerinde nasıl yaşayacağımıza
karar vermekte!

Editör - Soner KARTAL

Matbaa
Greenart Reklam
İletişim
Çekmeköy Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
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Tel:0216 484 82 57

kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir, alıntı yapılabilir.
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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
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ORİGAMİ

SANATI
D

aha çok kuş figürü yapılan bir sanattır origami…
Kuşlardan en çok yapılanı ise Turna kuşudur.
Turna kuşu, Japon kültüründe önemli bir yere
sahiptir. 1.000 adet turna kuşu yapanın uzun ve iyi
bir yaşam süreceğine inanılır.

Turna kuşunun günümüzde popüler olmasının nedeni Sadako Sasaki isimli on bir yaşındaki bir kız çocuğudur. II. Dünya
Savaşı sırasında Hiroşima'ya atılan nükleer bomba nedeniyle
Lösemi hastası olan bu küçük kız, iyileşme umuduyla turna
kuşu yapmaya başlar. Ama 664. turnasını bitirdikten sonra
hayata veda eder. Onun anısına bombanın atılışının her yıl
dönümü 6 Ağustos'ta Japonya ve dünyadan çocuklar evrensel barış adına turna kuşu yapıp, Sadako'nun Hiroşima'daki
anıtına gönderirler. Origami kâğıtlara katlama işlemi yapılarak
uygulanan sanattır.

Origami nedir?
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Origami temelde kâğıdı, makas, bıçak
gibi kesici aletler ya da yapıştırıcı tarzı
bir madde kullanmadan yalnızca katlayarak çeşitli şekillere sokma sanatına denir. İsteyen ve yaratıcılığı geniş
kişilerin tamamı origami yapabilir.

Origami nasıl
yapılır?
Origami ile ilgili birçok kitap,
modellerin yapımında kullanılan
tekniklerin temeli ile başlamaktadır. Konular temel diyagramları
içermektedir. Örneğin; dağ katlaması, ters katlama ve vadi katlaması. Bazı modellerin yapımında
klasik isimli bazı kaideler bulunur.
Örneğin kuş kaidesi, kanatlarını
çırpan kuş modelinin yapımının
orta aşamalarından bir tanesidir.

ORİGAMİ

ÇEŞİTLERİ
1 Klasik Origami:
Tek bir parça kâğıdın katlanması ile yapılan
origami çeşididir. Klasik origami ile at, kuş
ve bazı hayvanlar yapılabilmektedir.
2 Modüler Origami:
Halk arasında parçalı origami olarak da bilinir.
Birbiri ile benzer parçaların bir araya getirilmesi
ile meydana gelir. Klasik origami ’deki basit objelerin aksine üç boyutlu geometrik maddelerin
yapılması amacıyla kullanılır. Kullanılacak kâğıt
parçası sayısında hiçbir sınırlama yoktur.

Origami’nin Tarihçesi
Kimin icat ettiği ile ilgili kesin bilgiler bulunmamaktadır. Ancak kâğıdı Çinlilerin bulmuş
olması sebebiyle origami de Çinlilere mal
edilir. Japonya’ya Budist rahipler yoluyla
ulaşmış olduğu sanılır ve gelişimini burada
sürdürür. Çinliler’in, kâğıdı M.Ö 250 yılında icat ettiği ve bu dönemlerde ismi henüz
belirlenmeyen bu sanatı da yalnızca zenginlerin kullandığı bilinmektedir. Hediyelerin
kaplamasında zenginliği sembolize etmek
üzere kullanılır, zaman içerisinde kâğıt üretimi
arttıkça fiyatı da azalmaya başlar. Böylece de
kullanımı yaygınlaşır ve bu sanat daha çok
kişiye ulaşır.

3 Islak Katlama ile Origami:
Hayvan çeşitlerinin gerçek haline uygun olan
türlerini meydana getirmek için kullanılan bir
yöntemdir. Kâğıda istediğiniz şekli vermek;
kâğıt kuruyken düşündüğünüzden daha zordur.
Islatılan kâğıt, kolaylıkla şekil alabilir. Böylece
daha doğal görünümlü şekiller oluşturulabilir. Bu
tekniği; Akira Yoshizawa isimli bir üstat bulmuştur. Çalışması 1911 ve 2005 yılları arasını kapsar.
Yaptığı bu çalışma origami ’nin gelişiminde ciddi
bir katkı sağlamıştır.

17. yüzyıla gelindiğinde halk arasında sanattan
ziyade eğlence amacıyla yapılır ve daha fazla
kişinin yapması ile gelişimine devam eden
Origami, 19. yüzyılda basılı kitabı var ve okullarda etkinlik alanında ders olarak öğretilir. Çünkü origaminin, çocukların matematiksel zekâsı üzerine olumlu bir etkisi olduğu söz
konusudur.
2.Dünya savaşının ardından origami, sanat
alanında ciddi gelişmeler kaydetmiş, yalnız
çocukların değil, birçok yetişkinin de ilgisini
çekmeyi başarmış bir sanat dalıdır.
Mart 2017
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HİÇ BİTMESE

HOROZ ŞEKERİM

Köşe Yazısı

Sevgili Uygur amca, öncelikle selam eder
ellerinizden hasretle öperim. Sizi çok
özledim, kardeşim de özlemiş. Biliyorsunuz
yarıyıl tatili yaklaşıyor. Ben ve kardeşim
burada köyde çok sıkılıyoruz. Dördüncü
sınıfa geldik hala daha hiç şehir görmedik.
Bisiklete binmedik. Treni görmedik. Bu
tatilde gel bizi Adana’ya götür de gezdir e
mi Uygur amca? :)

Yukarıda özetle sunduğum
mektup, bana ait değerli okurlar.
İlkokul 4. Sınıfta akrabalardan biri
köyümüzden Adana’ya giderken
elden gönderdiğim mektuptur.
Çünkü bahsi geçen yıllar 1978 ve
bizim bölgemize o yıllarda henüz
Posta gelmiyordu.
Bir hafta sonra Uygur amcamız,
yine köyümüze gelen birisi ile
cevaben şu mektubu göndermişti:
“Sevgili yeğenim Selahattin, mektubunu aldım. Gözyaşlarına boğuldum,
ben de sizi çok özledim. İki hafta sonra
gelip sizi köyden alıp Adana’ya götüreceğim. O zamana kadar annenizi
babanızı üzmeyin olur mu? Derslerinize
de iyice çalışın. Çok çalışkan olduğunuzu
zaten biliyorum, sizinle gurur duyuyorum. Mektubun yanında iki tane tüp
çikolata gönderiyorum. Bu çikolatalar
yeni çıktı. Adana’da bile yok, ben sizin
için İskenderun Demir Çelik fabrikasındaki ustama aldırdım. İstanbul’dan
gelirken getirmişti. Çikolataları ben
gelinceye kadar yiyin. Sonra ben sizi
gelip alacağım, tamam mı yeğenim…
Haydi kalın sağlıcakla…”

Size anlatmak istediklerim elbette
ki bunlar değil. Yakın zamanda
ailemizin bir töreni için İstanbul’a
gelen ve yaşlandığı halde güler
yüzü ve sevecenliğiyle hayranlığımızı üstünde toplayan Uygur
amcamın çocuk sevgisi. Belki
daha önemlisi İnsan Sevgisi.
Uygur amcam o zaman bizi bir
hafta bekar evinde misafir etti.

Henüz evlenmediği için hep
birlikte oynuyor, keyifli zaman
geçiriyorduk. Bir hafta boyunca
Adana’yı gezdirdi. Kendi bisikletine bindirdi. Trene bile bindirdi. Yemekler yedirdi, Adana’nın
meşhur Bici Bici tatlısından da
yedik. İnanılmaz güzel geçen
günler, ne güzeldi, bir hafta çabuk
geçti. Bizi tekrardan köyümüze
bıraktı.
Ama Uygur amcayı tüm ömrümüzce hep sevdik. Ömür boyu
onu dinledik. Ne dediyse bizim
için doğruydu. Her zaman hürmet
ettik. Tüm sıkıntılarında, aile programlarında ailecek ve istisnasız
yanındaydık. O da bizi hep sevdi.
Sevmeyi ben önce rahmetli

Mart 2017

Çikolatalar inanılmazdı, masal yiyeceğine benziyordu. Biz
de kardeşimle masalsı bir his
ile inanılmaz büyülenmiş ve
mutluyduk. Hayatımızda hiç
çikolata yememiştik, Dünyalar
bizim olmuştu. Günler geçiyor
ve bizim gözlerimiz yollardaydı.
Tam bir hafta sonra bir Cuma
günü öğleden sonra Uygur amca
İskenderun’dan iş çıkışı köyümüze
geldi. Hiç durmadan bizi aldı

ve o zamanlar kervan geçmez
kuş uçmaz köyümüzden arabanın hiç işlemediği yıllarda ne
edip edip araba bulmuş, ve bizi
akşam olmadan Adana’ya, evine
götürmüştü.
O yolculuk ve o gece tam bir
masal gibiydi.
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Köşe Yazısı

Babaannemden, sonra da Uygur amcadan öğrendim.
Aslında tüm aile için geçerli bu.
Bu arada Uygur amca, öz amcamız da değildi. Babamın
dayısının oğluydu ama kimsesiz olduğu için babamla beraber büyümüştü, biz de O’na amca diyorduk.
Bize ayırdığı zaman sadece bir haftaydı. Kalbimizdeki
sevgisi ömürlüktü. Sadece bir hafta ayırdı bize, biz O’na
ömrümüzü verdik. Bize sadece bir hafta masalsı bir hayat
yaşattı, biz onu hep masallardaki gibi sevdik. Bizim için bir
haftasını ayırdı, biz ona zaman ötesi yakın olduk. Bizim
için olsa olsa şimdiki parayla 250 TL harcadı, bizim kalbimizde paha biçilmez bir Değer bıraktı.
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Geçen hafta marketten kahvaltılık bir şeyler alırken, tüp
çikolatayı görüp halen daha içimde sevgi, gözümde yaş
beliriyorsa, bir çocuğun kalbine girmek ne kadar da kolaymış, diye düşünmeden edemedim.
Evimizde misafir olan Uygur amcaya bu sabah bir sürprizim vardı. Kahvaltı masası hazırdı. Ve gizlice O’nun
tabağına bir tüp çikolata koydum. Uygur amca bu sürpriz
karşısında duygulanmış ve kelimelerin kifayetsiz kaldığı
bir ruh haliyle ayağa kalkıp ıslak gözlerini silerek “Yahu
çocuklar bir çikolatayı bu kadar büyütmeyin yahu” diyerek
tevazu göstermişti. Ben ve hikayeyi bilen çocuklarım da
kalkıp Uygur amcanın elini öpmüştük.
O sabah kahvaltıda hepimizin kalbi sevgiyle dolmuş ve
sevgiyle doymuştuk. Hayatta gerçek olan sadece iki şey
olduğunu düşündüm o sabah. Sevgi ve ölüm. Cahit Sıtkı
Tarancı’nın bir şiiri ile bu ayki yazıma son veriyorum.

ÇOCUKLUK
Affan Dede’ye para saydım,
Sattı bana çocukluğumu.
Artık ne yaşım var, ne adım;
Bilmiyorum kim olduğumu.
Hiçbir şey sorulmasın benden;
Haberim yok olan bitenden.
Bu bahar havası, bu bahçe;
Havuzda su şırıl şırıldır.
Uçurtmam bulutlardan yüce,
Zıpzıplarım pırıl pırıldır.
Ne güzel dönüyor çemberim;
Hiç bitmese horoz şekerim!

Selahattin YAYLAMAZ
Eğitim Bilimleri Uzmanı
www.yaylamaz.com
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GÜNEŞ BULUTLA KAPANDIĞINDA DÜNYAYA, KADIN
MUTSUZLUĞA KAPILDIĞINDA İSE EVE KASVET ÇÖKER.

BİR GÜN DEĞİL, HER GÜNÜNÜZ KUTLU, MUTLU VE
HUZUR DOLU OLSUN…
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
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ULUSLARARASI

BİLİM OLİMPİYATLARI
BAŞVURULARI BAŞLADI
Bilimle ilgilenen gençleri cesaretlendirmek ve yerli bilimsel çalışmaların
artırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan Uluslararası Bilim Olimpiyatları bu yıl Bilge Adam Aliya İzzetbegoviç adına düzenleniyor. İkincisi düzenlenen Uluslararası Olimpiyatları’nda yine icat çıkaran liseli
gençlerin projeleri değerlendirilecek.
Aliya İzzetbegoviç Uluslararası
Bilim Olimpiyatları tanıtım toplantısı Çekmeköy Turgut Özal
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız,
Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı,
Çekmeköy Belediye Başkan
Yardımcıları, Çekmeköy İlçe
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş, Maltepe Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Jüri Heyeti Başkanı
Doç. Dr. Numan Sabit Çetin ve
çok sayıda öğrenci katıldı.

Proje tanıtım toplantısında
konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “
Geçtiğimiz yıl, Nobel ödüllü bilim
adamı Prof. Dr. Aziz Sancar adına
düzenlenen yarışmaya 26 ülkeden
785 proje başvurmuştu. Ödül
töreninde kendisini misafir ettik
ve gençler ödüllerini kendisinden alma şansını yakaladı. Bu yıl
da mücadeleci kişiliği ile olduğu
kadar, bilgi birikimi ile de yakın
döneme damgasını vuran Bilge
Kral olarak anılan rahmetli Aliya
İzzetbegoviç adına düzenliyoruz.
İnşallah ödül töreninde ailesini
ülkemizde ağırlayacağız. Liseli
gençlerin; bilimi bilen, anlayan,
yorumlayan ve üreten gençler
olarak yetişmesi ve bu gençlerin bilimsel projelerine destek
olmak istiyoruz. Böylece kendi
arabamızı, kendi tankımızı, kendi
uçağımızı üretebilir hale gelmemize katkı sağlamayı hedefliyoruz,”
dedi. Başkan Poyraz, sözlerini
şöyle sürdürdü “Sizlerin çok daha
iyi imkanlarda ve
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1 Ocak 2107’den itibaren projelerin kabul edildiği yarışmaya 21
Nisan 2017 tarihine kadar başvurular kabul edilecek. Öğrenciler
projelerini http://icatmakinesi.
com adresinden jüri heyetine
ulaştırabilecekler. Projenin final
sergisi 18-19 Mayıs tarihlerinde
Maltepe Marma Otel’de yapılacak.
Ödül töreni ise birçok müzik grubu ve Mustafa Ceceli’nin sahne
alacağı 20 Mayıs gecesi Haliç
Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. 20 Mayıs’ta yapılacak ödül
töreninde kategori birincilerine
15 bin TL, ikincilerine 10 bin TL,
üçüncülere 5 bin TL, 4. ve 5.’lere
ise bin TL ödül verilecek. Proje
sonunda başarı elde eden öğrenciler proje destekçisi üniversitelerden burs alabilecekler.
Araştırma, Teknoloji ve Enerji Verimliliği adı altında 3 kategoride
ele alınacak projeler, akademis-

yenlerden oluşan jüri tarafından
değerlendirilecek. Projenin jüri
heyetinde; Dr Numan Sabit Çetin,
Yrd. Doç. Dr. Cem Emeksiz, Yrd.
Doç. Dr. Zafer Doğan, Yrd. Doç.
Dr. Ali Murat Ateş, Araş. Gör. Fırat
Salmanoğlu, Öğr. Gör. Dr. Kerim
Karabacak, Yrd. Doç. Dr. Levent
Görkem, Dr. Oğuz Perinçek, Öğr.
Gör. Murat Albayrak gibi alanında
uzman akademisyenler
bulunuyor.
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koşullarda yetişme imkanınız var. Tek yapmanız gereken bunu en iyi şekilde değerlendirmeniz. Kendinizi en iyi şekilde bu işe
adapte etmeniz. Sizler çok daha iyi yerlerde
olacaksınız. İçinizden bu ülkeye hizmet
etmiş Adnan Menderes’ler çıkacak. Turgut
Özal’lar, Necmettin Erbakan’lar çıkacak.
İnşallah aranızdan Recep Tayyip Erdoğan’lar
çıkacak. Buna inanıyorum. Bu ülkeye hizmet
edeceksiniz. Sizler varsanız bizler varız.
Sizler bu ülke için bir şeyler yapmak istiyoruz
dediğiniz zaman bizler varız. Bu etkinliklere
katıldığınız için bütün genç kardeşlerime
teşekkür ediyorum.”
Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız
şöyle dedi;
“Bu programın hayırlara ve güzelliklere vesile
olmasını diliyorum. Gençlerimize zaten
güveniyor ve seviyoruz. Zaman zaman çeşitli
konularda büyükleri gibi düşünmediklerini,
farklı heyecanlarla farklı görüntüler sergilediklerine şahit oluyorduk. Bir gün biri bana
şöyle söyledi; telefonla oynadıklarını söyledikleri gençlik, 15 Temmuz gecesi o telefonları nasıl memleket için, bayrak için bu vatan
için kullanacaklarını gösterdiler. Ben tüm
gençlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum.
Biz başkanımız ve milli eğitimimizle sizlere
hizmetin en iyisini vermeye çalışıyoruz.
Geçen yılki bilim olimpiyatı ne kadar önemliydiyse bu seneki Aliya İzzetbegoviç bilim
olimpiyatları da o kadar önemli. Sevgili
gençler bu önemli yarışmada hepinize başarılar diliyorum.”
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Proje Yöneticisi ve Çekmeköy Belediye
Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel de
yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Saygıdeğer misafirlerimiz Çekmeköy Belediyesi
olarak yeni ve özgün fikirlerin üretiminde
bir rol almak istiyoruz. Genç beyinlerin
özgün projeler üretmeleri için münbit
bir ortam hazırlıyoruz. İşte bu bilim
olimpiyatı, hayallerin gerçeğe
dönüşmesi için önemli bir yer
olacaktır. Doğru adım atmak,
doğru hedefe varmanın en
kısa yoludur. Bu yolda
bilimi ve teknolojiyi

erdem ve değerlerle süsleyerek yürüyecek
değerli genç kardeşlerimi, canı gönülden
tebrik ediyor, onların hazırlayacağı her projenin, insanlığın selameti, huzuru ve barışı
için çok önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Sevgili Gençler, Bilim Olimpiyatlarının final sergisi 18-19 Mayıs’ta, Maltepe
Üniversitesi kampüsünde bulunan Marma
Otel’de; ödül töreni ise 20 Mayıs’ta Haliç
Kongre Merkezi’nde olacak. Ödül töreni
konusunda sizlere bir müjde vermek istiyorum. Ödül töreninde birçok müzik grubunun
yanı sıra Mustafa Ceceli de sizler için sahne
alacak ve coşkulu bir gençlik konseri verecek. Şimdiden ajandalarınıza 20 Mayıs 2017
tarihini not almanızı öneriyorum.”
AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı
da selamlama konuşmasında şunları söyledi;
“Başkanımız ve belediyemiz gençlerimizin
kendilerini sürekli şekilde gösterebilmeleri için projelere öncülük ediyor. Belediye
Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Eskiden beri hep sorulurdu ‘neden bizim bilim
adamımız yetişmiyor neden bizden böyle
şeyler çıkmıyor’ diye. Ama artık devletimiz
imkanlar sağlıyor ve bilim adamlarımız yetişiyor, insanlarımızdan çok büyük başarılar
çıkıyor. İnanıyorum ki bu imkanlar sayesinde
gençlerimiz büyük işlere imza atacak ve
bu fırsatları hakkıyla kullanacaktır.”

Haberler
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SAKARYA

Türkiye’yi Geziyoruz

Önümüzdeki hayat. Her gün bir başka uykuya yatıp bir
başka rüya göreceğiz. Halbuki zaman, ağır ağır bizimle
beraber akan nehir, bir göle varıyordu. Bu gölde artık biz
akmıyor, dalgalanıyorduk. Yahut bana öyle geliyordu.

Sait Faik ABASIYANIK
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Türkiye’yi Geziyoruz

Sakarya Türküsü
İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya;
Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.
Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak;
Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak.
Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir;
Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir.
Akışta demetlenmiş, büyük, küçük, kâinat;
Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat!
Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne,
Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine;
Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için.
Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin?
Rabbim isterse, sular büklüm büklüm burulur,
Sırtına Sakarya’nın, Türk tarihi vurulur.
Eyvah, eyvah, Sakarya’m, sana mı düştü bu yük?
Bu dâva hor, bu dâva öksüz, bu dâva büyük!..
Ne ağır imtihandır, başındaki, Sakarya!
Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya?
İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal.
Hamallık ki, sonunda, ne rütbe var, ne de mal,
Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan;
Ve ayrılık, anneden, vatandan, arkadaştan.
Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu ân;
Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an!
Hani Yunus Emre ki, kıyında geziyordu;
Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu?
Nerede kardeşlerin, cömert Nil, yeşil Tuna;
Giden şanlı akıncı, ne gün döner yurduna?
Mermerlerin nabzında hâlâ çarpar mı tekbir?
Bulur mu deli rüzgâr o sedayı: Allah bir!
Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler;
Sakarya, kandillere katran döktü geceler.
Vicdan azabına eş, kayna kayna Sakarya,
Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya!
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İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su;
Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş pusu.
Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek;
Siz, hayat süren leşler, sizi kim diriltecek?
Kafdağını assalar, belki çeker de bir kıl!
Bu ifritten sualin, kılını çekmez akıl!
Sakarya; sâf çocuğu, mâsum Anadolu'nun,
Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun!
Sen ve ben, gözyaşı ile ıslanmış hamurdanız;
Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız!
Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader;
Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider!
Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz;
Sen kıvrıl, ben gideyim, Son Peygamber Kılavuz!
Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya;
Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya!
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NECİP FAZIL KISAKÜREK

?

SAKARYA İSMİ
NEREDEN GELİYOR

Sakarya ili adını; aşağı havzasında bulunduğu, topraklarında Karadeniz'e dökülen ve il topraklarını G-K
doğrultusunda ortadan ikiye bölerek kat eden Sakarya
Nehrinden alır. Sakarya Nehri'nin ise adını nereden
aldığına ilişkin bilgiler Frigler dönemine değin uzanmaktadır. M.Ö. 7. yüzyılda bu bölgeye sâhip olan Frigyalılar, nehre kendilerince kutsal tanıdıkları “Sangari”
ismini vermişlerdir. Daha sonraki devirlerde “Sengarios” (Sangarius) ve saldırgan manasına gelen “Zakharion” isimleriyle anılmıştır. Selçuklu Türkleri, Anadolu’nun tamamını ve bölgeyi fethedince bu nehre ve
etrafındaki bölgeye “Sakarya” demişlerdir. Sakarya
ismi, Türkler tarafından verilmiş hususi bir isimdir. Daha önceki isimlerinden ayrı, şahsına mahsus bir
isimdir.

Türkiye’yi Geziyoruz

Acarlar Longozu
Longoza yaklaşırken karşısında bulunan orman içerisindeki şirin bumerang evleri bize longozun güzelliğinin ipuçlarını veriyor sanki.
Girişte kısa bir bilgilendirme tabelası
karşılıyor misafirleri. “Acarlar Longozu ve Kuş Cenneti barındırdığı
birçok endemik ve nadir bitki türü
ve kuş türü ile birinci dereceden
doğal sit alanı.” Girişin sağ tarafında su üzerine kurulu bir restaurant,
sunduğu güzelliklerle en azından bir
çay içilmeyi hak ediyor. Yeri gezmek
için iki seçenek var; ya gölün yanına iliştirilen köprüden yürünecek
ya da tekne ile gezintiye çıkılacak.
Usulca süzülen gölde yüzeyi kaplayan nilüferler, suyun içine batmış ağaçlar, kuş sesleri ve yüzen
ördekler… Durarak, tadına vararak,
bolca fotoğraf çekerek tamamlıyoruz gezimizi.

Maden Deresi ve Selalesi
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Gezimiz için ihtiyaç listesi; deniz ayakkabısı(terlik
kesinlikle olmaz), gün ışığı (akşam saatleri yolculuk
için uygun değil), tok bir karın, kuvvet ve bolca sabır.
:) Şelaleye ulaşmak için adımlayacağınız yere girdiğinizde şırıl şırıl bir dere ve mesire yeri göreceksiniz;
kimi semaver çayı yudumluyor, kimi mangal sefası
yapıyor. Biraz ileri gittiğinizde derenin yürüme yolunu
kesmesiyle bol sulu, taşlı, eğlenceli ve kendinizi izci
gibi hissedeceğiniz yolculuğunuz başlıyor demektir.
Küçük taşlarla suyun içine bata çıka ilerlediğiniz dere
yolu doğruca sizleri şelaleye götürecektir. Oldukça sık
bir ormanlık alan içerisinde derince bir vadinin içinde
akan derenin sağ ve sol kıyılarında kayın, kestane ve
çınar ağaçları arasında yolculuk yaparken başınızı
kaldırdığınızda gün ışığının yardımıyla yeşilin her
tonuna rastlayacağınız ve hayatta birkaç kez görülebilecek bir doğa şölenine şahit olacaksınız. Kayalıklar
üzerinde çeşitli mağara girişlerinin bulunduğu bölgede
Cumhuriyetin ilk yıllarında açıldığı söylenen bir altın
madeni bulunmakta. Maden kapatılmış olup madene
ait bazı tünel ve yollar hala kullanılmaktadır. Yaklaşık
1 saatin sonunda sedef hastalıkları, mide ağrıları ve
yaraların iyileşmesinde çok etkili olduğu bilinen
şelaleye ulaşmış olacaksınız.
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SAKARYA LEZZETLERİ

Büryan
Malzemeleri;
1 kg tavuk (veya
kuşbaşı et)
1 kase pirinç,
100 gr margarin ,
1-2 çay kaşığı
tuz.

Sakarya’nın yöresel yemekleri; ada kıvırma, büryan, bulgur çorbası,
çerkez pastası ve peyniri, çerkez tavuğu, dartı, dartılı keşkek, ekşimikli
çökelek, erik sızbalı, ev makarnası, gaygana, hamsili pilav, höşmerim,
ısırgan böreği, ıslama köfte, incir uyutması, isli çerkez peyniri, kabak
dolması, kabak dondurması, kabak kıvırma, kabak lokumu, kabak
şekerleme, kabaklı lahmacun, kara lahana haşlaması, hamsi, karalahana sarması, kazımpaşa köftesi, keşkek, kızılcık suyu, köpüklü
taraklı helvası, kuru börek, kuymak, limandere kavurması,
mantar kavurma, pırasalı börek, sütlü kabak tatlısı,
tarhana çorbası, turşu kavurma ve uhut tatlısı olarak
sıralanmaktadır.
Sizin için seçtiğimiz lezzetin tarifi;

Yapılışı:
Tavuk ya da kuşbaşı et suda haşlanır. Haşlanırken
üzerinde oluşan kef alınır. 1 Kase pirinç yıkandıktan sonra 100 gram margarin ile 10-15 dakika kadar kavrulur. Fırın 250 derecede ısıtılır ve kavrulan
pirinç fırına dayanıklı bir kabın içine alınır. Üzerine 2,5 kase
kadar kaynamış et veya tavuk suyundan (sıcak olarak) ilave
edilir ve önceden ısıtılmış fırına konulur. Pirinç suyunu çekmeye başlayınca fırından çıkarılır. Üzerine ayıklanmış tavuk eti veya kuşbaşı etler konularak tekrar
fırına sürülür. 5 Dakika daha demlenen pirinçlerimiz fırından çıkarılır. Sıcak olarak servis yapılır.
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NOTUNUZU ALMAYI UNUTMAYIN!
Yenikent Park, Acarlar Longozu, Harmantepe
Kalesi, Deprem ve Kültür Müzesi, Acelle Yaylası,
Ağaçbaba Söylencesi ve Türbesi, Belengerme
Yaylası, Beyaz Kum Zambağı, Bosna Şehitliği, Çadır Gölü Orman İçi Dinlenme Yeri, Çark
Değirmen, Taraklı Çınar Ağacı, Çiğdem Yaylası,
Doğançay Şelalesi, Gölpark, Hacı Atıf Hanı, Harkköy Kanyonu, Harmantepe Kalesi, Hasan Fehmi
Paşa Camii, Hasan Fakı Göleti, Hendek Bayraktepe, Hıdır Dede Türbesi, II. Beyazıd Köprüsü, İnönü
Yaylası, Justinianus Köprüsü, Karaca Ahmet Sultan
Türbesi, Karakamış Türbesi, Karıncalı Dede Türbesi,
Kentpark, Keremali Türbesi, Kırca Yaylası, Kurtköy
Baraj Gölü, Kuzuluk Orman İçi Dinlenme Yeri,
Maden Deresi-Şelalesi ve Mesire Alanı, Mecidiye
Şelalesi, Ormanpark, Özel Alifuatpaşa Kuva-i Milliye Müzesi, Paşalar Kalesi, Poyrazlar Gölü, Rahime
Sultan Camii, Reisler Okçular Gölü, Rüstempaşa
Camii, Sakar Dede Söylencesi ve Türbesi, Sakarya
Müzesi (Atatürk Evi), Sakarya Şehitliği, Saklıgöl,
Sarıgöl Mesire Alanı, Selman Dede Mesire Alanı,
Seyifler Kalesi, Seyyid Karaman Baba Türbesi,
Soğucak Şelalesi ve Yaylası, Şeyh Müslihiddin
Camii, Taşkısığı Gölü, Turnalı Yaylası, U20 Batık
Denizaltı, Uzun Çarşı, Vecihi Kapısı, Yanık Yaylası,
Yenimahalle (Sakarya Nehri Ağzı), Yunus Paşa
Camii, Macerapark’ı görmeden DÖNMEYİN…

SAKARYALI
ÜNLÜLER

SAKARYA
HATIRASI
Sakarya’nın yöresel
hediyelik eşyaları; ağaç
işlemeleri, bakırcılık, çömlek, dokumacılık, hasır,
işleme, kilim dokumacılığı,
mutafçılık-keçecilik,
pabuççuluk, saraçlık, cam
sanatı ürünleri, semer,
sepet, sıcak demircilik
ürünleri, süpürge, şimşir
kaşık, şimşir tarak, taraklı
magnet evleri ve baston
olarak sıralanmaktadır. En
yaygın ürün ağaç işlemeciliği örnekleridir.

Sait Faik Abasıyanık Aykut Kocaman

Tuncay Şanlı

Yıldırım Gencer

Kenan Sofuoğlu

Gülcan Arslan

Faik Baysal – Semih Saygıner – Yılmaz
Vural – Mustafa İsen – Oğuz Çetin –
Didem Uzel – Süleyman Seba

Haberler

SPORUN DA MERKEZİ

7. Ultra Kış Maratonu’na ilgi yoğundu
Çekmeköy Belediyesi’nin Taşdelen Mesire
Alanı’nda düzenlediği Uluslararası 7. Ultra Kış Maratonu’na yüzlerce sporcu katıldı. Soğuk havada
düzenlenen yarışlarda başlangıç bisikletçiler ile
yapıldı. Ardından koşucular 7 Km, 15 Km, 30 Km ve
50 Km’lik parkurlarda soğuk havaya ve zor parkura
karşı mücadele etti. Yarıştaki kıyasıya mücadele renkli
görüntülere sahne oldu.

Tüm yarışmacıları Çekmeköy Belediyesi Uluslararası 7.
Ultra Kış Maratonu’nu vesilesi ile Çekmeköy’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Çekmeköy
Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Epli; yarışmacılara
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın selamını
iletti. Başkan Yardımcısı Epli, “Çekmeköy’ü doğa sporlarının merkezi haline getirmek için var gücümüzle
çalışmaya devam edeceğiz,” dedi.
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UYANMAK
Yıl 1966...
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Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Sırataşlar köyünün iki
sınıflı ilkokulu…
Dört ve beşinci sınıfların okuduğu geniş salon o sabah
çok heyecanlıydı.
O günün şartlarında bir uzay aracı gibi bakıyorlardı
şişman öğretmenin sınıfa getirdiği mikrofona…
Ali Öğretmen, evindeki irice bir radyoyu yanında bir
mikrofonla sınıfa getirmiş, radyoyu masasının üstüne
koyup, fişini taktığı uzun kablolu mikrofonu sınıfın en
uzak köşesine götürmüşü.
Mikrofona bir iki üfürüp bir de etli başparmağıyla
birkaç kez vurduktan sonra masasına geçmişti.
Çocuklar, gür seslerin çıktığı radyoya mı, yoksa uzak
köşede tahta zemin üzerinde duran “kuyruklu tosbağaya” mı bakacaklarını şaşırdılar.
Ali Öğretmen kendisine en yakın duran çocuklardan
birine işaret etti:
-Kalk, git o mikrofonu eline al ve ezberindeki bir şiiri
oku.
Çocuk tereddüt etti.
-Haydi oğlum!
-Öretmenim, ben şiir bilmirem.
Öğretmen sinirle kafasını “otur yerine” diye soluna
sertçe salladı; bir başka öğrenciyi kaldırdı.
Çocuk ürkek adımlarla gitti, yerdeki mikrofonu
korkarak eline aldı. İmdat ister gibi gözlerini kâh
pencerenin dışında kâh sınıfta dolaştırdı.
Sonra, öğretmene döndü, merhamet dilenir bir
gülümseme ile baktı. Öğrencilerin alaycı gülüşleri
arasında mikrofonu yere bıraktı. Masasına döndü.
Çocuğun bu masum acizliği öğretmenin de dudaklarında belli belirsiz bir tebessüme yol açtı.
Ve derken öğretmen “son kozunu” oynadı; sınıfın en
çalışkan talebesine döndü:
- Kalk, Birol.
Birol küt küt atan kalbiyle zaten bu anı bekliyordu;
sıranın kendisine geleceğinden emindi.
Annesinin kesip biçerek üstüne oturttuğu “ağabey
eskisi” siyah önlüğü, eprimiş lastik ayakkabıları ile
birincisi olduğu sınıfın en fakir öğrencilerinden Birol,
biraz sonra öğretmenini ve arkadaşlarını etkileyeceğini bilmenin heyecanıyla gitti, mikrofonu aldı, ağzına
götürdü.
Boynunda giderek şişen damarı, her satırda artan sesi,
dinleyenlerin şaşkınlık ve hayranlığının verdiği cesaretle salladığı boştaki sol eli ile müthiş bir şiir okudu.
Malazgirt Marşı’ıydı o şiir
ve şöyleydi:

Aylardan Ağustos, günlerden Cuma
Gün doğmadan evvel iklîm-i Rum'a
Bozkurtlar ordusu geçti hücuma,
Yeni bir şevk ile gürledi gökler
Ya Allah... Bismillah... Allahuekber!
Önde yalın kılıç Türkmen Başbuğu
Ardında Oğuz'un elli bin tuğu,
Andırır Altay'dan kopan bir çığı
Budur, Peygamberin övdüğü Türkler...
Ya Allah... Bismillah... Allahuekber!
Türk, Yüce Allah’ın soylu gözdesi,
Malazgirt Bizans'ın Türk'e secdesi,
Bu ses insanlığa Hakk'ın müjdesi,
Bu seste birleşir bütün yürekler...
Ya Allah... Bismillah... Allahuekber!
Naramızdır bugün gök gürültüsü,
Kanımızdır bugün yerin örtüsü
Gazi atlarımın nal parıltısı…
Kılıçlarımızdır çakan şimşekler;
Ya Allah... Bismillah... Allahuekber!
Yiğitler kan döker, bayrak solmaya,
Anadolu başlar, vatan olmaya...
Kızılelma'ya hey Kızılelma'ya!
En güzel marşını vurmakta mehter :
Ya Allah... Bismillah... Allahuekber!

Köşe Yazısı

Bir gece önce Brüksel’deki
futbol maçından sonra direkt
havalimanına geçtikleri için
yorgun argın eve düşen Birol,
eşi ve çocuğuyla neredeyse hiç
konuşmadan yatağa girmişti.
Kendisini tam elli yıl önceye götüren yukarıdaki rüyayı
gördüğü anlarda, dışarıdan gelen
bir gürültü onu uyandırdı:
“Ya Allah... Bismillah... Allahuekber!”
“Allah Allah ne oluyor yahu?
Rüyam sokağa mı taştı?” diye
düşünerek yataktan doğruldu.
Oda karanlıktı.
Parmaklarıyla etajer üzerindeki
cep telefonunu aradı, buldu.
Ekranı tuşladı: Saat 03.05.
Eee?
Sağa sola çarpa çarpa elektrik
düğmesini buldu, ışığı yaktı.
Odada yalnızdı.
Pencereye koştu.
Evin sol çaprazındaki Beylikdüzü
İlçe Emniyet Müdürlüğünün
önünde hatırı sayılır bir kalabalık, ellerinde bayraklar, öfkeli
dillerinde gür sesli bir slogan:
“Ya Allah... Bismillah... Allahuekber!”

Birol görüntüyü seçtikçe oturduğu koltuktan yavaş yavaş kalktı.
Ekranda Boğaz Köprüsü vardı;
üzerinde asker kıyafeti, ellerinde
silahlarla birtakım karaltılar korkuttu önce…
Bostan korkuluğu gibi duran bu
bir manga asker kılıklı karşısında,
farklı renk ve yaşlarda kalabalık
bir “Don Kişotlar” grubu gördü
sonra...
Boğaz’da patlayan silah sesleri, Beylikdüzü İlçe Emniyet
Müdürlüğünün önünden gelen

“Ya Allah... Bismillah... Allahuekber!” seslerine karışıyordu.
Ekrandaki görüntüde bir delikanlı, yavaşça yere düşerken
elindeki bayrağı yukarıda tutmaya
çalışıyordu…
Ve her baba, oğlunu her yerde ve
her şekilde tanırdı…
İstanbul’da sabah ezanları okunmaya başlarken, kâh rüyanın kâh
gerçeğin arka arkaya tokatlarıyla
sarsılan Birol’un zihninde mısralar
dönüp duruyordu:
Bu ezanlar -ki şehadetleri dînin
temeliEbedî yurdumun üstünde benim,
inlemeli.

Sadık SÖZTUTAN
Türkiye Gazetesi
Yazı İşleri Müdürü
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Hiçbir anlam veremedi Birol; “hâlâ
rüyada mıyım, bu neyin nesidir”
diye düşündü.
Eşinin, oğlunun isimlerini seslenerek odadan çıktı.

Dolaştığı diğer odalarda, mutfakta, banyoda, tuvalette kimse
yoktu!
Üstelik gecenin bu saatinde!
Salonun ortasında çaresizce
dönüp duruyordu; evin zemini
ayaklarının altından kayıyor gibi
hissedince koltuğa yığıldı.
O an aklına geldi, televizyon kumandasına hamle etti.
Ekranda yarı karanlık görüntü, çok
tanıdık bir efektle kendini gösterdi:
“Ya Allah... Bismillah... Allahuekber!”
N’oluyo ya?
Bütün bir ülke, kendisine kamera
şakası yapmak için mi anlaşmıştı?
Ama şaka havası yoktu ortada;
tam tersine, neredeyse elle tutulur
bir gerginlik hissediyordu.
Ama şokun büyüğü gerideydi.
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AK Parti olarak
hem içeride hem dışarıda
güçlü bir Türkiye istiyoruz.

Röportaj

MECLİS ÜYELERİMİZ
AK Parti meclis üyesi
Dursun Harman ile birlikteyiz.
Dursun Harman’ı tanıyabilir
miyiz, kısaca kendinizden
bahseder misiniz?
1973 Rize, Kalkandere doğumluyum.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme
bölümü mezunuyum. Evli ve 2 çocuk
babasıyım. 14 yıldır, Çekmeköy’de
gıda ve inşaat sektöründe çalışmaktayım.
1985’ten beri Çekmeköy’de ikamet
ettiğimden ilçemizin dününü ve
bugününü çok iyi bilen biriyim. İş ve
siyaset hayatımdan fırsat buldukça
aileme ve sosyal yaşantıma vakit ayırmaya çalışıyorum. Sağlıklı yaşamak
için mümkün olduğunca düzenli spor
yapmaya gayret ediyorum.

Siyasi süreciniz nasıl başladı?
Mahallemde uzun yıllar esnaflık
yapmam hasebiyle komşuluk-dostluk ilişkilerim oldukça kuvvetli. Hiç
aklımda yokken mahallemizin ileri
gelenleri beni muhtar olarak görmek

istediklerini dile getirdiler. Ben de
ısrar ve istek üzerine 2004’te Ekşioğlu
mahalle muhtarlığına aday oldum. Ve İstanbul’un en genç muhtarı
olarak Ekşioğlu Mahalle Muhtarlığına
seçildim.
Muhtarlık süreci benim siyasi hayatımın başlangıç dönemi oldu. Lakin
herkes de bilir ki muhtar vatandaşa en
yakın ve kolay ulaşılabilir yöneticidir.
Bu bağlamda ben de bu süreçte mahallemle iç içe olmuş vatandaşın her
derdi ile dertlenmişimdir. Beni muhtar
olarak görmek isteyen kanaat önderlerim 5 yıllık muhtarlık görevimin
sonunda mahalleme yapmış olduğum
hizmetleri Çekmeköy’ün genelinde
görmek istediklerini belirttiler. Konuyla ilgili Belediye Başkanımız Ahmet
Poyraz’ın sevgisi ve daveti birleşince
AK Parti’nin hizmet kervanına katılarak
kendimi siyasette buldum.
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Politikada örnek aldığınız kişi
veya kişiler var mı?
AK Parti olarak hem içeride hem
dışarıda güçlü bir Türkiye istiyoruz. Dünyanın neresinde olursa
olsun mağdur ve mazlum olan
ne kadar insan varsa onlara sahip
çıkıp, kucak açmaya çalışan bir
lidere sahibiz. Birleşmiş Milletlerin aldığı yanlış kararlara, ABD ve
İsrail’in oynadığı oyunlara sessiz kalmayan bir lider olan Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ı politikada örnek almaya
gayret ediyorum. Ondan aldığım
siyasi duruş; mazlumun sesi olmak, haklının yanında ve doğruyu
her platformda savunmaktır. Bu
unsurlar hem siyasi hem şahsi anlamda savunduğum temel ilkeleri
oluşturmuştur.

En büyük hayaliniz?
En büyük hayalim sadece
kendi ülkemizin evlatları değil
tüm çocukların; gülebildiği,
geleceğe umutla bakabildiği
güven ve huzur içinde
yaşadığı, savaşların olmadığı
bir dünyada yaşamalarıdır.
Böyle bir dünyayı oluşturmanın karınca misali parçası
olabilirsem ne mutlu bana.

Siyasetin hayatınıza en
büyük katkısı ve en büyük
hezimeti nedir?
Aktif olarak devam eden siyaset hayatımın bana kazandırmış
olduğu en büyük katkı empati
yeteneğini kazanmış olmamdır. Toplumda din, dil, ırk ayrımı
gözetmeden, ön yargılı olmadan
dinleyip anlayarak çözüme odaklanmaktayım. Bu sayede toplumda dezavantajlı bireylerin (yaşlılar,
engelliler, ihtiyaç sahibi bireyler,
çocuklar ve kadınlar) sorunlarının
içine kadar inerek onları yeniden
topluma faydalı bireyler haline
getirmek için mücadele etmekteyim.
Toplumun da siyasetten
beklentisi bu değil midir?

Çekmeköy’ün gelişimine katkı sağlamak için özel bir
çalışmanız var mı?
Çekmeköy içerisinde
faaliyet gösteren
vatandaşın faydasına olabilecek

bütün kurum ve yapılara destek
vermeye çalışıyorum. Çekmeköy Eğitim Gönüllüleri Derneği
Yönetim Kurulu üyesiyim. Bu
bağlamda gençlerin eğitimleri
ile ilgili konularda gerek İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü gerek Çekmeköy Belediyesi Eğitim Vakfı ve
derneklerde her türlü çalışmaya
katkı vermeye çalışıyorum.

Referandum sonucu Başkanlık/cumhurbaşkanlığı sistemi
kabul edilirse sizce Türkiye’ye
ne gibi yenilikler kazandıracak?
Her şeyden önce referandum
sandığından evet çıkarsa Türkiye kazanacak. Koalisyonlardan
kurtulacağız, 1950-2002 yılları
arasında Türkiye’de koalisyon
hükümetleri kuruldu. Bu da
istikrarsızlığın sonucudur. İsraftan kurtulacağız, çift başlılıktan
kurtulup demokrasi seviyemizi
yükselteceğiz. Güçlü bir Türkiye
olacağız.
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BAYIRDA BAĞINI, EVİNDE SAĞIMINI,

BAHÇEDE ARINI EKSİK ETME
Arı, güçlü bilgisini nereden alıyor?
“Rabbin, bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve insanların kuracakları kovanlardan kendine evler edin. Sonra meyvelerin ve çiçeklerin hepsinden ye
de Rabbinin bal yapımı için sana kolaylaştırdığı yaylım
yollarına koyul.

Hızı saatte 50 Km’ye yaklaşır. İşçi arıların bal özü toplarken kovadan en çok 5 km ayrıldıkları tespit edilmiştir.
Kanatlar, mutluluk, hayret ve kovana ya da çiçeklerin
bulunduğu yere çağırma ifadesi olarak çeşitli tonda
vızıltı sesi çıkarmaya yararlar.

Onların karınlarından çeşitli renklerde bir içecek, bal
çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda
düşünecek bir toplum için dersler vardır.” (Nahl Sresi,
ayet: 68-69)

Gözler
Petek gözlerle arı, çok
uzaklardaki cisimleri 60 kere
büyütülmüş olarak görür.

Kanat Kelepçesi
Ön ve arka kanatları birbirine
kenetleyerek uçuş sırasında
tek kanat gibi iş görmelerini
sağlar, böylece arının uçuş
yeteneğini artırırlar.

Kanatlar
öndeki kanatlar daha büyüktür
ve arının uçuş süresince havada
kalabilmesini sağlarlar. Arkadaki
kanatlar ise uçuşta yön tayinine
yararlar.

Duyargalar (anten)
Duymak, koklamak,
tat almak ve uzaklığı
tahmin etmek için
kullanılır.

Ağzı
Arının ağız yapısı tarıma zarar
vermeyecek biçimdedir.
Düz olduğu için üzüm ve
öteki meyvelerin kabuklarını
zedelemez.

Arka Bacağı
Çiçek tozu kesesi: arı
topladığı çiçek tozlarını
ve propolis adı verilen
bir çeşit reçineyi bunun
içinde biriktirir.
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Duyarga temizleme tarağı
Duyargalarına yapışan
polenleri ve dilini temizlemek için kullanır.

Orta bacak çiftçi
Orta bacak çiftçini yalnız
yere dayanmak için kullanır. Tüy yastıkları arının
dik ve kaygan yüzeylerde
kaymadan, düşmeden
yürümesini sağlar.

İğne
Bu iğne bir zehir
kesesine bağlıdır.
İğnesi bağırsaklara
bağlı olduğundan iç
organları parçalanır
ve ölür.
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DİŞ HEKİMLİĞİNDE

ORTODONTİ

Dr. Sadık GENÇOĞLAN
Ağız-Diş ve Çene
Cerrahisi Uzmanı
www.afsdent.com
sadik_genc@hotmail.com

Ö

ncelikli olarak ortodontinin sağlıklı gülümsemenin
en doğal yolu olduğunu
belirterek ortodonti ile ilgili sizlere
bilgi vermek isterim.
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Ortodonti, diş-çene-yüz bölgesini ilgilendiren bozuklukların
oluşmasını önlemeyi; mevcut
bozuklukların ilerlemesini durdurmayı ve tedavi etmeyi; bununla
birlikte iyi bir estetik ve fonksiyon (ısırma, çiğneme, konuşma,
gülme) sağlamayı hedefleyen
tedavi anabilim dalıdır. Ortodontik
tedaviler hareketli ve sabit ortodontik tedaviler olmak üzere
ikiye ayrılır.
Hareketli Ortodontik Tedavi;
kötü alışkanlıklar, parmak emme,
anormal yutkunma gibi faktörlere
bağlı gelişebilecek sorunları önlemek, daimi dişlere yer açmak veya
basit diş kaynaklı maloklüzyonları
düzeltmek amacıyla çeşitli hareketli aygıtların kullanıldığı tedavi
şeklidir.
Sabit Ortodontik Tedavi; dişlerin
üzerine yapışan, tedavi süresince
çıkarılmayan braketler ve bu
braketlerin içinden geçen tellerle
yapılmaktadır. Sabit ortodontik
tedavi sağlıklı diş ve dişetlerine
sahip her yaşta bireye uygulanabilmektedir. Tedavi ile elde
edilen sonuçların korunması için

çeşitli pasif aygıt ve dışarıdan
görünmeyen tellerle uzun süreli
pekiştirme gerektirmektedir.

ORTODONTİ

NEDEN VE HANGİ

DURUMLARDA GEREKLİDİR ?
• Diş büyüklükleri, çene
büyüklüğü ile uyumlu olmadığı
zaman dişler çeneye yerleşmek
için çapraşık ya da aralıklı dizilir.
Bu gibi dişsel ve iskeletsel bozukluklarda dişleri tekrar olmaları
gereken dizime getirmek için
ortodontik tedavi uygulanır.
• Estetik olarak hastayı dişin güzel
dizilmesi tatmin etse bile fonksiyon olarak dişler tam üst üste
gelmediği için zamanında tedavi
edilmesi tercih edilir.
• Dişlerde görülen çapraşıklıkların
tedavisinin yaşı yoktur. Her yaşta
tedavi edilir. Ancak çenelerin
önde ya da geride olması de-

diğimiz iskeletsel bozuklukların
tedavisi 12 yaş öncesi yapılmalıdır.
İleri yaşlarda bu tedavi çok daha
zor olmaktadır.
• Dişlerin düzeltilmesi işleminde
genellikle braket dediğimiz teller
kullanılır ancak teknolojinin
gelişmesi ile dişlerin arka yüzeylerinde sabitlenen braketler, şeffaf
plaklar, porselen braketler gibi
estetik çözümler de tedavi amaçlı
kullanılmaya başlanmıştır.
• Günümüzde estetik beklentilerin çok yükseldiği durumlarda
tam olarak hastanın ve hekimin
istediği estetiği yakalamak için
protetik tedavi öncesi yine ortodontik tedaviler tercih edilir.
Sabit ortodontik tedavilerin
geçmişten günümüzü gelişimi
gelişen teknoloji ve estetik
beklentiler ile oldukça gelişmiştir.
Bununla ilgili görselleri paylaşıyor
ve gelecek sayılarda sabit ortodonti seçenekleri arasındaki farkları görselleriyle sizlere anlatmaya
çalışacağım. Bir sonraki sayımızda
görüşmek dileğiyle…

Haberler

Durum Tesbiti

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Bölgesel
Amatör Lig’de mücadele eden Çekmeköy Belediyesi
Alemdağspor yöneticilerini ve teknik heyetini belediye
bahçesinde bulunan sosyal tesiste misafir etti. Toplantıya
Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcıları Eyüp Yıldırım,
Fatih Sırmacı, Şahmettin Yüksel, Ahmet Epli ve Latif
Coşar’da katıldı. Çekmeköy Belediyesi Alemdağspor’un
11. grupta sezonun geri kalanında ortaya koyduğu
performansın yanı sıra alt yapı yatırımları ve kazanılan
başarıların konuşulduğu toplantıda, bundan sonraki dönemde yapılması planlanan yatırımlar üzerine
istişarelerde bulunuldu.
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OYUNCAK ŞEÇMENİN

PÜF NOKTALARI

ocuk eğitiminde oyuncakların büyük bir yeri olduğunu
artık biliyoruz. Ancak doğru oyuncak seçimi yapalım
derken onları sınırlandırıyor olabilir miyiz? Oyuncak
seçimini çocuğumuza mı bırakalım yoksa kendimiz
mi yapalım? Bazı çocuklar satranç oynamak için can
atarken bazı çocuklar da arabayı bir iler bir geri itmesi veya
bebeklerini giydirip soyma gibi oyunları sever. Sizinki hangisi arabasını ileri geri itmek mi? Bebek giydirip soymak mı?
Veya satranç oynamak mı?
Başka çocuklar satranç tahtasının başına heyecanla otururken sizinkinin oyuncak arabasını sadece ileri geri itmesi
ya da bebeklerini giydirip soyması ‘gelecek vadetmiyor’
gibi görünebilir. Neyse ki uzmanlar sizin gibi düşünmüyor.
Çocukların sağlıklı gelişimi için oyun vazgeçilmez bir ihtiyaç. Oyun oynayarak öğreniyor, gelişiyor ve gün geliyor
birer ‘hanımefendi ve beyefendi’ oluveriyorlar.

Oyuncak seçerken...
Oyuncak seçerken öncelikle yaşına uygun özellikteki
ürünleri almalısınız. Çok küçük parçaları ya da sivri uçlu
oyuncakları yaşa göre değerlendirerek almalısınız. Sabırsız
davranmamak gerekiyor. Mesela oyuncakları kırıyor mu,
çarpıyor mu, fırlatıyor mu? Oyuncak seçimi yaparken
çocuğunuzun oyuncakla nasıl oynadığı size yön veren unsurlar olmalıdır. Örneğin çocuğunuz çok aktifse ve oyuncakları parçalara ayırarak oynuyorsa sizin gözetiminizde
oynamasına izin vermelisiniz. Dayanıklı sağlam
oyuncakları tercih etmeniz önemlidir. Özellikle ambalajdaki yönlendirmelere dikkat
ederek almanızda yarar var.
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Ahşap oyuncakların önemi...
Önemli konulardan bir tanesi ise oyuncakların kimyasal olarak çocuğunuzun
sağlığını tehdit etme riski. Özellikle kalitesiz plastik oyuncaklar, kimyasal etkenlerden dolayı çocukların sağlığını tehdit edebiliyor. Bu nedenle oyuncağın nerede üretildiğini ve hangi özelliklere sahip olduğunu inceleyerek almalısınız.
Bunları göz önünde bulundurarak, sağlam, dayanıklı, herhangi bir kimyasal
etkeni olmayan, mümkünse ahşap oyuncakları tercih etmenizde fayda var.
Ahşap oyuncaklar çocuklarımızı psikolojik olarak da rahatlamasını sağlıyor.
Konsantre bir şekilde uzun süre oynadıkları için hem el becerileri hem de
dikkat süreleri gelişiyor. Çocukların heyecanlı ve aktif şekilde oynadıklarını
düşündüğümüzde ahşap oyuncaklar çok dayanıklı olduğu için kırılmadan yıllarca dayanabiliyor. Diğer önemli faydası ise ahşap oyuncakların yaratıcılıklarını geliştirmesi... Genellikle çok teferruatlı olmadığı
için çocuklar oyuncağı farklı şekillerde kullanabiliyorlar. Ahşap
bloklar yaratıcılığı geliştirme konusunda çok destekleyicidir.

Yaşa değil, beceriye göre
oyuncak almak...
Çocuğunuza oyuncak alırken, sadece paketin üzerinde yazan
yaş gruplarını dikkate almanız pek mantıklı olmayabiliyor. Her
çocuğun gelişimi farklılık gösteriyor ve her çocuk her ayda
aynı beceri düzeyinde olmayabiliyor. Çocukların gelişimi ve
sahip oldukları beceri farklılık göstereceği için bir yaşındaki
çocuğunuz 1.5 yaş grubundaki oyuncaklarla da oynayabiliyor. Bu açıdan hem çocuğunuzu hem de oyuncağın güvenlik
özelliklerini iyi incelemeniz öneriliyor. Çocuğun zeka gelişimi
için her yaşta her oyuncak aslında yeterli oluyor çünkü
çocuğun gelişimi birbirini destekliyor. Bir oyun ya da oyuncak sadece bir gelişim alanını desteklemekle kalmıyor;
zeka, dil ve sosyal gelişimi de birlikte ilerletebiliyor. Genel
olarak takma çıkarmalı, neden sonuç ilişkisini içeren
oyuncaklar zihinsel gelişimi daha çok destekliyor.

Ellerin çalışmasını
sağlamak...

Çocuklarımız anne karnında ellerini kullanmaya başlıyorlar. Doğduktan sonrada elleriyle oynadığı tüm
oyuncaklar kas gelişimi sağlıyor.
İlk aylar değişik çıngıraklar, ses
çıkaran oyuncaklar ve ilerleyen
yıllarda Legolar, takma çıkarmalı
kutular el becerisini artırıyor. “Yapboz, Lego gibi zorlayıcı oyuncaklar
aynı zamanda yaratıcılıklarının

gelişmesine ve dikkat sürelerinin
artmasına destek oluyor. Örneğin
yapboz çalışmaları sabır gerektiriyor ve tamamlanana kadar çocuğun
düşünmesi ve dikkatli ilerlemesi
gerekiyor.” Anaokulunda yapılan
kesme yapıştırma etkinlikleri, boncuk dizme ve benzeri oyunlar kas
gelişimi ve yaratıcılığının gelişimini
daha da farklı boyuta taşıyor.

Oyuncaklarda cinsiyet
ayrımı yapmamak...
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Aileler oyuncakları cinsiyetlerine göre sınıflandırıyor
ve çocukları bu sınıflandırdıkları cinsiyete ait oyuncaklarla
oynamıyorsa kaygılanıyor. Özellikle erkeklerin, kızların tercih ettiği
oyuncaklarla oynaması konusunda yoğun endişe yaşıyorlar. Tam tersi
durumdan o kadar etkilenmiyorlar. Oysa çocuklar için oyuncakların
cinsiyeti olmaz. Onlar gerçek hayattaki rolleri oyuncakları kullanarak
deneyimliyor ve kendilerini hayata hazırlıyorlar. Kız çocuklar da erkek
çocuklar da evcilik oynayarak anne ve babasını taklit ediyor. Bir erkek
çocuğun annesini taklit ederek oyuncak tencerelerle yemek yapmaya çalışması kadar doğal bir şey yoktur” diyor. Böyle bir durumda
anne-baba çocuğa, “Sen erkek çocuksun, kız oyuncaklarıyla oynama”
derse çocuğun kızların tercih ettiği oyuncaklara ilgisi aksine artıyor.
Bu nedenle küçük çocukların ayrım yapmadan her türlü oyuncakla oynamasına izin vermek gerekiyor. Özellikle de erkek çocukların
oyuncak tercihlerinde yargılayıcı bir yaklaşım sergilememek şart. Aksi
takdirde çocuğun hayatında anne, teyze, hala gibi figürleri yok edilmiş
oluyor. Çocuklara cinsiyet ayrımından dolayı bazı oyuncakları yasaklar, tepki verir veya onu cezalandırırsanız çocuk potansiyel gelişimini
tamamlayamıyor.
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ün geçtikçe sizler de fark ediyorsunuzdur ve
sorguluyorsunuzdur toplum olarak neden daha katı neden daha önyargılı insanlar
haline gelmeye başladık diye; özellikle birlik
ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde. Hiç tanımadığımız insanları belki de bilinçsizce
yargılıyoruz belki de onları dışlıyoruz. Bu nedenle
bu ay sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere
önyargı kavramını ele almak istiyorum. Belki bu
yazı kendi içimizdeki bazı kalıplaşmış duyguların bir
nebze olsun yumuşamasına olanak sağlar. Şimdi siz
de bana kızıyor olabilirsiniz; konumuz önyargı ama
Psikolog hanım siz de bizlere önyargı ile yaklaşmıyor
musunuz? Amacım elbette kimseyi yargılamak değil
bu yazıyı yazma sebebim aslında öncelikle kendimle
yüzleşmek sonrasında da bu düşündüklerimi sizlerle paylaşmak. Belki bu kavramı burada açık açık
konuşursak etrafımızdaki insanlarla olan ilişkilerimizi
daha sağlıklı boyutlarda yürütebiliriz.
Türk Dil Kurumu (TDK)’nun önyargı kelimesini nasıl
açıkladığını merak edersek eğer şu şekilde tanımladığını görürüz:
“Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay
ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu
veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm, peşin
fikir.”
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Günlük sosyal yaşantımızda ise önyargı kavramını, kanıta ya da herhangi bir bilgi veya tecrübeye
dayanmayan her çeşit ‘ön fikir’ manasında kullanabiliriz. Çevremizle veya kendimizle alakalı edindiğimiz
önyargılarımız olumlu veya olumsuz yargılamalar olabilir. Ancak bazı yargılamalarımız vardır ki bizleri ilişki
içerisinde olduğumuz, grup, toplum veya kişiler ile
aramıza çok hafif bile olsa fiziksel ya da sosyal açıdan
uzaklık yaratmaya yol açıp bunun sonucunda
da ayrımcılığa, ayrıştırmaya doğru itebildiğinden
dolayı da çok tehlikeli bir hale gelebilir. İşin içine
ayrımcılık girdiği zaman ise olumlu bir yargıdan
bahsetmek ne yazık ki zorlaşmaktadır. Çoğunlukla da
kendimizde önyargıların olduğunu kabul etmeyebiliriz, kendimizde bu durumu fark etsek bile yaşadığımız
duygu ve düşüncelerin etkilerini tamamıyla ortadan
kaldırmakta büyük zorluklar yaşayabiliriz. Bununla birlikte içinde olduğumuz durumun farkına varıp
kendimiz ve çevremiz için çaba sarf etmenin de çok
büyük bir adım olduğunu da unutmamalıyız.

Önyargıda yukarıda da yazıldığı gibi hem duygusal
hem de düşünce bakımından ögeler bulunur. Bu iki
ögenin etkisi ile bazen etrafımızdaki toplum, grup
veya kişilere karşı ayrımcı bir tutumda bulunabiliriz.
Yani aynı koşullar altında aynı şekilde davranılması gereken iki duruma veya kişiye farklı davranışlarda bulunup ortaya koyacağımız tepkiyi de bu tutumumuza
bağlı olarak gerçekleştirebiliriz. Bir garsonun restorana müşteri olarak gelen bir kişiye dış görünüşünden
dolayı olumsuz bir tavır sergilemesi veya doktorları
erkek hemşireleri ise kadın olarak benimsememiz bu
konuya verilebilecek birçok örnekten sadece ikisidir.
Gelelim önyargının kaynaklarına. Önyargının ortaya
çıkmasında yani zemininin hazırlanmasında dört esas
yaklaşım bulunmaktadır:
Bizler önyargıyı çocukluğumuzdan itibaren
öğrenmeye başlarız:
Bizler bu kavramı küçüklüğümüzden itibaren önce
aile bireylerimizden, ebeveynlerimiz tarafından
öğrenmeye başlarız. Daha sonrasında ise büyüdükçe
komşularımızdan mahalle arkadaşlarımızdan, okula
başladıktan sonra da sınıf arkadaşlarımızdan, öğretmenlerimizden ve bizler büyürken model aldığımız
insanlar tarafından öğrenir bilinçsizce beynimize
işleriz. Eğer aranızda hiç fark etmez çocuğu, yeğeni, torunu…vb. olan varsa unutulmaması gereken
şudur ki çocuğun yanında veya etrafında konuşulan
sözler, uygulanan davranışlar, yargılamalar, dedikodular veya uydurulan lakaplar çocuğunuzun beyinlerinde, zihinlerinde belki de silinmesi çok zor olan
izler bırakır ve çocuklarınız da bu önyargıları benimseyerek büyümek zorunda kalırlar.

O zaman şu soruyu soramaz mıyız? Önyargılarımızı
azaltma veya ortadan kaldırma imkanımız var mıdır?
Önyargılarımız bizim kişiliğimizin bir parçasıdır:
Bu görüşe göre, önyargı geliştirmeye uygun otoriter
kişilik tipleri mevcuttur. Yani bizler eğer otoriter bir
çevre içinde ve baskı altında büyümüşsek başkalarını
cezalandırmayı kendimize hak olarak görürüz. Ancak
bu çalışmanın sonradan yapılan araştırmalarda çok
da desteklenmediği görülmüştür. Ancak ne var ki
kişilik yapımızdan çok içinde yetiştiğimiz toplum ve
çevrenin değer yargılarının bizlerin önyargılı tutumlarımızı etkilediğini söyleyebiliriz.
İçinde bulunduğumuz grup üyeliğinin doğal bir
sonucu olarak önyargı gelişir:
Bizlerin doğduğumuz andan itibaren nesne, olay,
durum ve diğer insanları, grubu veya toplumu sınıflandırma, kategorize etme eğilimlerimiz vardır. Bu
eğilimlerimizden ötürü de insanlar arasında gruplaşmalar olmaya başlar. Yani biz veya bizler diğer
yandan o veya onlar. Bu şekilde yazıldığı zaman bile
ne kadar ciddi bir ayrımcılığın içinde olduğumuzu anlayabiliriz. Bizler içinde olduğumuz grupla özdeşleşip
bir süre sonra diğer grubu yargılamaya başlarız. Yani
hangi gruptansak o grubu olumlu diğer grubu ise
olumsuz görme eğilimi içine gireriz.
Algıladığımız benzerlik oranı önyargımızın
temelidir:  
Bu görüşe göre önyargılarımızın temelinde algıladığımız benzerlik veya farklılık yatmaktadır. Yani
bize benzeyenleri sever ve onlardan hoşlanırız
diğer yandan bize benzemeyenlerden hoşlanmayız
ve onlara karşı kötü-olumsuz bir tutum takınırız.
Farklılığımız ne kadar çok artarsa olumsuz tutumlarımızın veya önyargılarımızın şiddeti de o
kadar çok olur.

Yapılan araştırmalara göre önyargıları azaltmak veya
ortadan kaldırmak için bizlerin aşağıda yazmış olduğum koşullar altında birbirimizle ilişki içerisinde
olmamız gerekmektedir.
İlişkilerimizde elimizden geldiğince sosyal statü farkını
en aza indirmeye çalışmalıyız.
Beraber olduğumuz ve ilişkiye girdiğimiz insanlarla bir
genel amaç üzerinde beraberce çalışmalıyız.
İçinde bulunduğumuz ilişkiyi o ortamda otorite olarak
bilinen kişiler de desteklemelidir.
İlişkide olduğumuz toplum, grup veya insanlarla
aramızda paylaşılan her türlü olay, bilgi, duygu, deneyim…vb. durumların var olduğunu açıkça algılanacak
bir biçimde ortaya koymalıyız. Bu durum da bize
karşılıklı olarak paylaştığımız ilgilerin var olduğunu göstermelidir.
Yukarıda yazılan koşullardan biri veya birkaçı yerine gelirse hem gruplar arasındaki hem de bizlerin
çevremizle olan ilişkilerimizdeki önyargılar azalmaya
başlar. Sonuç olarak etrafımızdaki insanlara empati ile yaklaşıp onları anlayarak ve onları ayrıştırmayıp
hep beraber ortak bir amaç doğrultusunda ilişkilerimizi sürdürerek önyargılarımızı azaltabiliriz. Ancak
bunun için de öncelikli olarak kendimizi ve duygularımızı anlamamız ve tanımlamamız gerekmektedir.
Kendimizi anlayamadıktan sonra başkalarını anlamak
da kolay olmayacaktır. Huzurla kalın…

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ
ALEMDAĞSPOR EMİN ADIMLARLA
.
ŞAMPİYONLUĞA..
Bölgesel Amatör Ligi 11. Grupta aldığı başarılı
sonuçlarla üst sıralara demir atan Çekmeköy
Belediyesi Alemdağspor rakiplerini bir bir dize
getiriyor.
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Tecrübeli yönetim, teknik ekip ve futbolcular
Lig Şampiyonluğu için kenetlenmiş durumda.
Kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çeken Çekmeköy Belediyesi Alemdağspor ‘un başarısında
futbolcuların azminin yanı sıra yöneticilerin de
katkısı tartışılmaz bir gerçek. Bölgesel Amatör

Ligde fırtına gibi esmeye devam eden Çekmeköy Belediyesi Alemdağspor’un bu başarısı gerçekten takdire şayan.
Şampiyonluğa inanmış yönetim ve futbolcular, aldıkları
başarılı sonuçların tesadüf olmadığının altını çiziyor ve
ekliyorlar. “ Bekleyin görün…”
Sporun ve sporcunun her daim yanında olduğunu yaptığı
yatırımlarla gösteren Belediye Başkanı Ahmet Poyraz
yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"Biz sahamızda ve deplasmanda bütün puanlara talibiz.
Bütün maçlara 3 puan parolasıyla çıkıyoruz. Bu sezon
çok iyi performans ortaya koyuyoruz. Taraftarımızın bize
verdiği destekten son derece memnunuz. Taraftarımızın
desteğiyle takımımız daha da iyi oynuyor. İnşallah bu
başarılarımızı şampiyonlukla taçlandırırız."
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Kalıcı ve
başarılı olmayı
kendime
felsefe edindim

Seveni de çok, sevmeyeni de; saygı duyanı
da çok, kızanı da. Ama tartışma götürmez
bir gerçek var: O korkusuz ve gerçek bir
gazeteci. Her sabah A Haber ekranlarından
milyonlara seslenen duayen gazeteci
Erkan Tan ile birlikteyiz.
Ver mehteri diyor ve röportajımıza başlıyoruz.
Erkan Tan, “ben kimim?” diye
kendine sorduğunda nasıl bir
cevap alıyor?
Soru çok manidar ve zor... Millet
ve memleket için dertlenen ve bu
derdi de seyircileriyle, dinleyicileriyle,
milletle paylaşan; millet ve memleket
için dertlenenlerle bir ve beraber
olmak isteyen biriyim.

Televizyon serüvenin nasıl
başladı?
1989’da Türkiye Radyo Kurumu’nun
açmış olduğu spikerlik sınavlarını
kazanarak göreve başladım, 10 yıl
boyunca kültür sanat-spor-çocuk
programları gibi birçok farklı alanda çalıştım. 1999’da TV8 kanalının
kurulumunda rol aldım. TV8 Ankara
Temsilciliği görevinde, TV8 Danışma
ve İcra Kurulu Üyeliğinde bulundum ve 14 yıl boyunca sabah kuşağı
programı yaptım. 14 yıl boyunca aynı
kişinin aynı kanalda ve programda
kesintisiz yayın yapması Türkiye’de
bir ilktir. Bu anlamda televizyonculuk
tarihinde de bir rekora imza atmış
oldum. TV8 devredilince kanalda
haber ve siyaset programları yayınlamayacağı için Beyaz TV’de çalışmalarıma devam ettim. Erkan Tan-Şamil
Tayyar’la Son Söz, Erkan Tan Vakti,
Erkan Tan’la Tartışalım adlı programlarla seyircilerimle buluştum. Şu an A
Haber televizyonunda ve radyosunda programlarımı sürdürmekteyim.
Televizyonculuk dünyasında, benim
gibi farklı alanlarda yönetici, yapımcı
ve sunucu deneyimi bulunan kişi yok
denilecek kadar azdır, televizyon dünyasının hemen hemen her
alanında görev aldım.

Her gün ekranda olmak özveri
ister. Hastalanmaman lazım
mesela. Sağlığını nasıl koruyorsun?
Bir şey olur sizin yerinize görevi birisi
üstlenir, bu durumu yaşamışızdır
ama sizinle özdeşleşen bir programda keyfi davranmak ya da yayına çıkmamak söz konusu olamaz. Az önce
söylediğim gibi TV8’de 14 yıl boyunca bir fiil sabah yayını yaptım ve hafta
içi her gün yayınlanan bir programdı.
Şu anda da yaklaşık bir buçuk yıldır
süregelen bir programdayım. Bunu
başarmak için öncelikle çok disiplinli
ve katı bir yaşama sahip olmak gerek.
Uyku ve yemek saatlerinin düzenli
olması ve erken uyku şart çünkü
gece 3’te kalkıp 4’te kanalda oluyorum. Doğal olarak yaşamımı bu saat
düzenine göre ayarlamam lazım.
Çok özel bir yöntemim yok Allah’ın
yardımı ve desteğiyle bu düzeni korumayı başardım ve yine Mevla’mın
yardımıyla devam ettireceğim.

Televizyon dünyası bugüne
kadar pek çok kişiyi adeta yedi
bitirdi. Sen bu dünyada raydan
çıkmayan ender isimlerden
birisin. Bunu nasıl açıklarsın?
İcra ettiğim meslek eşittir şöhret
demek. Ama baktım ki ünlü olmak
değil de başka bir şey lazım. Allah
ilham, güç verdi, kalıcı ve başarılı
olmayı kendime felsefe edindim. Ve
rakip olarak da başkalarını değil kendimi belirledim. Çünkü başkalarıyla
yarışmak korkunç bir sonsuzluk. Bu
sayede bir öncekinden daha iyi bir iş
ortaya çıkarmak veya yapılan bir hata
varsa bir daha tekrarlamamak en
büyük gayretim.

Türk basını son dönemlerde çok fazla polemik
yaşıyor. Tartışılan bir dönemde gazeteci olmak
nasıl bir duygu?
Tartışmalara bir bakalım, ne diyorlar; tarafsız ve bağımsız
medya. Medya tarafsız olur mu? Bu kavramlar külliyen
yalan! Böyle bir şey yeryüzünde hiç olmadı. Yeryüzünde
hiçbir zaman diliminde, hiçbir ülkede, hiçbir medya
organı tarafsız ve bağımsız olmadı. Bu ahmakça çirkin
bir yalan! “Yalan haber” yapmak, o başka bir şey. Yalan
haber ahlaki ve hukuki bir sorun. Hem bu dünyada hem
ahirette cezası var. Ama hiçbir basın kuruluşu bu zamana kadar tarafsız olmadı. Kasıtlı bir şekilde bu kavramları
savunanlar dibine kadar taraflı köküne kadar bağımlılar,
karşı taraftakileri baskı altında tutmak, onların yayın
politikasını yönlendirmek amacıyla tarafsız-bağımsız
medya yaygarasını koparıyorlar. Böyle bir şey olamaz,
tabiata aykırı; güneşin batıdan doğması gibi. Mesela
siz, kendi değerlerinize, inançlarınıza hakaret eden bir
ürünü para verip alır mısınız? Parayla satıldığına göre ve
bu ürünü aldığınıza göre sizin istediğiniz ve inandığınız
şekilde yayın yapıyordur, dolayısıyla taraftır. Her gazete,
dergi, televizyon, radyo, sosyal ağ bir tarafa uzak ya
da yakındır, zaten kuruluş amacı da budur. Kendisi gibi
düşünen, isteyen, hisseden bir yayın organı insanlar için
de bir hak ve ihtiyaçtır. Şahsım adına söylüyorum. Ben
tarafım, devletten tarafım. Eksikleri, yanlışları olabilir gerektiğinde eleştiririm, tenkit ederim, bazı konuları
düzeltmesini isterim ama devletimden ve milletimden
tarafım. Seviyorum kardeşim inancımı, bayrağımı, ecdadımı, milletimi… Beni taraf olduğum için seyrediyorlar, benim karşımdakiler de taraf, onları da o yüzden
seyrediyorlar. Herkes karşı tarafa tarafsızlık ve bağımsızlık zırhının arkasından ateş ediyor. Kendisi de taraf ve
bağımlı olduğu halde. Cumhuriyet Gazetesi tarafsız mı
ya da Yeni Şafak? Bu kadar basit. Aslında gerçek olmayan bir tartışmayı oluşturdular ki milli ve yerli yayın
organları kurulmasın, kurulursa da güçlenmesin diye.
Gelelim ikinci basın yayınla ilgili tartışmaya; diyorlar
ki yandaş medya. Biraz önce saydığım kavramlardan
sebep yandaş medyayız. Vatanımızdan, milletimizden,
devletimizden, inancımızdan, Allah’ın emir ve yasaklarından, Kuran-ı Kerim’den, tarihimizden, birlik beraberliğimizden, yeniden Büyük Türkiye’den yanayız. Bu
yan’dan olmayanlar bize hakaret ediyorlar ama artık
eskisi kadar etkili değiller, çıldırmaları da o yüzden. Medya dediğimiz şey; radyo, televizyon, internet ve gazete
asla bir yayın organından ibaret değildir, birer savaş
aygıtıdır. Tüm yayın organları tank, füze, top, helikopter,
silah gibi birer savaş aygıtı ve saldırı aracı. Medyayla milli
çıkarlarımıza, devletimize, kültürümüze, ekonomimize saldırıyorlar. “Fındıkta kimyasal kalıntı ortaya çıktı”
diye bir haber yapılır haayydiii… Türkiye’de Karadeniz’in
tamamı fındığa bağlı, en büyük ihracat ürünlerimizden
bir tanesi. Türk fındığının uluslararası değeri sıfıra iner.
İşte bu bir saldırıdır! Bizim “ne var canım yayın organı
işte” dediğimiz araçları savaş aygıtı gibi kullanarak bize
saldırıyorlar. Dolayısıyla medya sahibi olmak çok önemli
bir durum ve bu milletin evlatlarının medya sahibi ol

malarını kabullenemiyorlar.
Haçlı ve Siyonistler ittifak
halindeler, ittifakın lideri ABD
ve birçok üye ülkeler mevcut,
bu ittifakın Türkiye’de de iş
birlikçileri var. Onlar içimizdeki
haçlılar! Adı, soyadı bizden ama
aklı, kalbi, ruhu bizden olmayan
haçlılar!

Ekranlardan gördüğümüz
kadarıyla uçları seviyorsun… Korkmuyor musun?
Korkuyorum… Evet korkuyorum çünkü her gün, her
an beni tehdit ediyorlar, bana
küfür ve hakaret ediyorlar. Neye
değinmem gerektiğini bildiğim
için beni tehdit ediyorlar ve
hedef gösteriyorlar. Hakkımda
yalan ve hakaret içeren yayınlar
yapıyorlar. Ama “Hasbinallah
ve ni’mel vekil ni’mel Mevla
ve ni’me’n nasir.” (Allah Teala,
bize yeter, O ne güzel vekildir.
Ne güzel Mevla ve ne güzel
yardımcıdır.)

Erkan Tan’a çok büyük
bir ilgi var. Sevilen bir
insansın. Aşırı ilgi insanın
aklını başından alabilir. Bu durum seni bazen
şaşırtıyor mu?

İnsanlar her şeyi bir başkasından
bekliyor. Herkes düzenim bozulmasın, durumu idare edeyim
düşüncesinde. Bu vakte kadar
ben de öyleydim; “Dur şimdi,
çoluk çocuk var, meslek var”
diyordum. Ne durması vatan
elden gidiyor! 15 Temmuz’da
hainler üstümüze çökmeye,
vatanımızı bizden almaya
çalıştılar. Ve öyle bir hain plandı
ki yapmak istedikleri, sanki Türkiye Cumhuriyeti yine Türklerinmiş gibi yapacaklardı, el koyacaklardı. Şimdi anlıyoruz ki 80
yıldır devletimiz bizim değilmiş,
her şeyi onlar belirliyorlarmış.
Derdim bu konu üzerinden
prim yapmak değil, maaşlı bir
çalışanım. Ortada gerçek bir
sıkıntı var, zaman durumu idare
etme zamanı değil. Birçok
şehit verdik, kadınlarımızdan,
gençlerimizden. Eğer sokaklara dökülmeseydik, vatan için
can feda diyemeseydik Türkiye’de darbe gerçekleşmişti. Bu
konuyu kendine ekmek kapısı
haline getirenler de var, ama
birilerinin gerçekten elini taşın
altına koyması lazım! Benim gibi
elini taşın altına koyan isimlerde var yok değil; Bekir Hazar,
Murat Çiçek, Melih Altınok,
Savcı Sayan, Ersoy Dede gibi…
Samimiyetimi ve gerçekliğimi
gören, ruhu milletle olan insanlar ilgi gösterdiler. Allah hepsinden razı olsun, hepsinin duasını
bekliyorum.

Şimdi iyi bir konumdasın.
Fakat yaşam bisiklet üzerinde gitmek gibi bir şey,
ya gidersin ya da düşersin.
Bundan sonra ki hedeflerin
neler?
Bugünlere gelmemde
yaşadığım düşmelerin çok katkısı oldu. Hatalarım sayesinde
neyi nasıl yapmam gerektiğini
öğrendim. Başarısızlıkların bana
kattıklarıyla yolumda ilerledim. Ve başarıyı yakaladım. Çok
şükür, Allah’ın emri ve izniyle
mesleğimde yapabileceğim her
şeyi yaptım, tüm konumlarda ve
görevlerde yer aldım. Allah bize
ne gösterecek bilmiyorum, sadece milletin yerli-milli değerlerle buluşmasına ve memleketin her yerinde hakim olmasına
katkı sağlamak istiyorum.
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Röportaj

kararı alamıyor, RTÜK’e gidip istediği kararı
çıkartabiliyor.
RTÜK A Haber’e ceza göndermek için kanunun
38. Maddesini ihlal ederek suç işledi, kanunlara
aykırı davrandı. RTÜK üyesi benim hakkımda
şikayet dilekçesi verdi, şikayetle ilgili müzakerelere katıldı ve oy kullandı. Aynı kişi hem
hakim, hem savcı, hem polis! Uzmanın; “Erkan
Tan herhangi bir ihlalde bulunmamıştır, ceza
verilemez” raporuna rağmen ceza aldım. CHP,
MHP, HDP beraber oy kullandı ve ceza aldım.
Savcı Sayan A Haber’deki bir yayında; “Kemal
Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’cü danışmanı var”
dediği için ceza aldı. Bahsettiği kişi, kırmızı
listedeki bir Bylock’u ve şu anda hapiste.
Yani doğru söylediği için FETÖ’cüye
Fetö’cü dediği için ceza aldı. Bu bağlamda
amacının dışında işleyen bir kurum haline
gelmiş RTÜK derhal kaldırılmalı!
Erkan Tan bir gününü nasıl geçiriyor?
Yayından çıktıktan sonra halkın arasındayım.
Beni besleyen milletimdir; pazar yeri, metro,
alışveriş merkezlerini gezer, kadın, erkek, yaşlı,
genç karşıma kim çıkarsa konuşurum. Benden
nefret edenlerle bile. :) İnsanımızın gündemini
ve hassasiyetlerini insanlarımızla paylaşırım.
En büyük eleştirmenin kim?
Annem, babam, eşim, oğlum, kendim ve vicdanım…
Acımasızca beni eleştiriyoruz. :)

Kendinle barışık mısın?
Bir günlüğüne birinin yerine geçme şansın
olsaydı bu kim olurdu ve neden?
Hep kendimle yarıştım, tek rakibimi aynaya
bakınca görüyorum. Onu yenmeye çalışıyorum! Dolayısıyla mesleki anlamda yerinde
olmak istediğim herhangi biri yok. Gördüğüm
yanlışları ve inandığım doğruları söylemeye devam edeceğim.
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RTÜK ismi sende ne çağrıştırıyor?
RTÜK; amacından sapmış, işlevini kaybetmiş ve derhal kapatılması gereken bir
kurum. RTÜK’te üyeler, siyasi kamplaşma
gerçekleştiriyor ve ona göre oy kullanılıyor.
Vicdan, adalet ve hukuka göre değil. Üstelik
kendi kendine hukuk icat ediyorlar. Adamın
biri mahkemede haksız olduğu için istediği

Öyle olduğumu zannediyorum.

Röportaj

Yeni Türkiye’yi nasıl görüyorsun?
Yeni Türkiye’yi ve referandumu büyük bir heyecanla bekliyorum. Referandumda; farz edelim ki; belediye başkanlığı için
söz konusu olan düzenlemeyi Türkiye’nin geneli için oylayacağız. Belediye başkanı tek olduğu için diktatör diyor musun,
belediye meclisine TBMM’ye yaptığın eleştirileri yapıyor
musun? Referandum için söylenilen eleştirilerin tamamını çok büyük bir dikkatle takip ettim. Bunu söylemekten
utanıyorum ama maalesef yalan söylüyorlar! Yeni bir yüzyılda Türkiye’nin yönetim modelini yeniden oluşturmak gerekiyor. Düzenleme daha güzel
olabilirdi, eksiklikleri muhakkak
var. Mükemmel olması imkansız, mükemmellik Allah’a
mahsustur. Ama mevcut
yapıdan bin kat daha iyi olan
bir yönetim şeklini oylayacağız. Şunu da belirtmek
isterim; Türkiye’de hiçbir
zaman yasama ve yürütme
birbirinden bağımsız olmadı. Ömrümün neredeyse tamamı TBMM’de
geçti, hiçbir hükümet
döneminde TBMM
yürütmeden bağımsız
olmadı. Yürütme neyse
yasama da o oldu.
Şimdi hiç değilse
aralarında biraz daha
mesafe olacak. CHP
elini taşın altına koysaydı referandumda
daha iyi bir düzenlemeyi oylayabilirdik.
Sayın Recep Tayyip
Erdoğan; kendisinin de
söylediği ve hepimizin
bildiği gibi bir fani… Bu
bağlamda referandum;
Tayyip Erdoğan ya da AK
Parti meselesi değildir.
Sayın Erdoğan’dan sonra
yönetimin düzgün işlemesi
için yapılan bir düzenlemedir.
Cumhurbaşkanımız güçlü bir
lider, inanılmaz eksikleri olan
bir sistemde yönetimi elinde
tutmayı başardı, Allah ona uzun
ve sağlıklı ömürler versin.

Haberler

HAYAT KURTARMAK SENİN

VAR

Çekmeköy Belediyesi ve Türk
Kızılayı Çekmeköy Şubesi
işbirliği ile Çekmeköy’de
düzenlenen kan bağışı kampanyasına Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz ve belediye çalışanları kayıtsız kalmadı.
Belediyenin ana binasındaki
fuaye alanında gerçekleşen kan
bağışı kampanyasında Başkan
Ahmet Poyraz başta olmak üzere
yüzlerce çalışan kan bağışında
bulundu.
Kan bağışı kampanyasına belediye
binasını ziyaret eden Çekmeköylü
vatandaşlar da katıldı.
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Kış aylarında yaygın grip ve buna
bağlantılı olarak ilaç kullanımı
nedeniyle kan bağışları azaldığını
belirten yetkililer bu aylarda kan
vermenin önemli olduğunu vurguladılar.

HEPİMİZ MÜLTECİ OLABİLİRİZ

Köşe Yazısı

Eğer güzel gözlerin olmasını istiyorsan, insanlara
iyilikle bak, eğer saçların güzel olsun istiyorsan, bırak
çocuklar ellerini geçirsin saçlarından, ince bir bedense isteğin, ekmeğini ihtiyaç sahipleriyle bölüş…
İşte yaşı küçük lakin kocaman bir yüreğe sahip olan
Melisa Akgül tam da böyle yaptı. Başarılarla dolu
bir karneyi ailesine getiren Melisa’ya hali vakti hatrı
sayılır derecede iyi olan ailesi tatil için nereye gitmek
istediğini sordu. Aldıkları cevap karşısında, gurur ve

şaşkınlığı bir arada yaşıyan Akgül ailesi kızlarının bu
isteğini hemen yerine getirdi. Melisa akranları gibi
doyasıya tatil yapmak, eğlenmek, gezmek, tozmak
yerine Hatay’ı, mültecilerin dramına şahit ve onlarla
birlikte olmayı tercih etti. Günlerce mültecilerin dertlerine ortak olmaya çalışan Melisa, artık her fırsatta
Hatay’a gidiyor. Melisa’dan, gördükleri karşısında neler
hissettiğini bizimle paylaşmasını rica ettik.

ÇÖP POŞETİNE SIĞDIRILAN HAYATLAR
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Çeşitli travmalar geçirmiş, savaşın külfetini çekmiş
insanların hayat hikayelerini dinleyebilir, az da olsa
empati kurabilirsiniz. Lakin ülkesi savaşta, her şeyini,
evini, sokağını, tanıklarını ardında bırakmak zorunda
kalmış insanlara nasıl yardım edileceği sorusunu cevaplamak oldukça zor. Savaşın kaybettirdiklerini,
yıktıklarını, silip götürdüklerini kelimelerle
tarif etmek imkânsız. Yüzlerdeki acı,
çaresizlik, bilinmezlik en kötüsü de
ümitsizlik… gördüklerimin kelimelere yansıması olabiliyor
bütün bunlar.
Her insan dini, rengi, sosyal statüsü veya eğitimi ne
olursa olsun yaşam hakkına
sahiptir. Bunları kabul ediyor
ve kanunlarımıza koyuyoruz. Uyguluyor muyuz? Bu
hakkın ellerinden alındığına
şahit olmak insanda tarifsiz
bir kızgınlık ve intikam duygusu uyandırıyor.

Savaşın en savunmasız kurbanları çocuklar. Hayattan
beklentileri oyun oynayacakları, koşacakları alan. Hayalleri büyümek, meslek sahibi olmak. Ancak buradaki
çocuklar çoktan büyümüş hepsi sanki yetişkin olmuş.
Hiçbirinin yüzünde en ufak bir tebessüm yok. Savaş
belki annesini, babasını, kardeşini, akrabasını
veya hepsini almış. Hayatımda hiç bu kadar
mutsuz ve umutsuz çocuğu bir arada
görmedim. İnsanın aklında sürekli bir
arayış. Nasıl yardım edebilirim onlara? Nasıl güldürebilirim
onları? Anlık da olsa nasıl hayal
kurdurabilirim?
Çeşitli travmalar geçirmiş,
savaşın külfetini çekmiş
insanların hayat hikayelerini dinleyebilir, az da olsa
empati kurabilirsiniz. Lakin
ülkesi savaşta, her şeyini,
evini, sokağını, tanıdıklarını
ardında bırakmak zorunda
kalmış insanlara nasıl yardım

Köşe Yazısı

Savaşın kaybettirdiklerini,
yıktıklarını, silip
götürdüklerini
kelimelerle
tarif etmek
imkânsız.

edileceği sorusunu cevaplamak oldukça zor.
Hiçbirimiz evimizi, ülkemizi, hayatlarımızı,
anılarımızı ve geleceğimizi iki adet çöp
poşetine doldurup kaçmak zorunda kalmadık. Anne, babalarımız
günlerdir aç oldukları halde
tokum diyerek kendi payını
çocuklarına yedirmek zorunda kalmadı. Hiçbirimiz
yeni doğmuş kardeşini
hastalıktan toprağa vermek zorunda kalmadı.
Bunları görmek insanı
utandırıyor. Utanıyorum. Utandırmak
istiyorum.
İnsan olmanın yolu biyolojiden mi geçiyor?
Güdülerimiz şaşmaz
mı? Sevgi kendiliğinden mi ortaya çıkar? Bu
sorularla boğuşan ben
şunu biliyorum: Savaş
mağdurlarının istedikleri
yalnız dayanışma. Yalnız
olmadıklarını hissetmek
istiyorlar. Uzattıkları ellerin
boşa çevrilmemesi onları mutlu
edecek. Yardım her yerden geliyor. Elimizden geleni zaten yaptık.
Yapmaya da devam edeceğiz. Ne kadar
uzak, ne kadar zor da olsa, zaman da alacak olsa bunu hissetmeye ihtiyaçları var.
Yaklaşık bir yıldır Suriyeli mültecilerin beni çok etkileyen hayatlarına dokunup biraz olsun faydalı olmak için uğraşmaktayım. Bu bana inanılmaz huzur
veriyor. Vicdanım rahatlıyor. Bir şeyleri değiştirebiliyor muyum? Bunu bilmiyorum ama dayanışmanın
gücüne inanıyorum. Bu dönem tatilinde Hatay’a
kısa ziyaretlerim oldu. Mülteci kamplarına gittim.
Durumu yerinde gözlemleme şansım oldu. Bu
gözlemlerimi fotoğraflarla insanlara taşımak istiyorum. Aileme yapmak istediklerimi anlattığımda
desteklerini benden eksik etmeyeceklerini söylediler. Çektiğim fotoğraflar
sergilendi. Gelen gelir mültecilerin ihtiyaçları ve
aynı zamanda TEV da benim adıma 2 öğrenci
okutulmasıyla değerlendirildi.
Mart 2017

Melisa Akgül
Öğrenci
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EL VE AYAK BAKIMININ

Pratik Yolları

Ellerimiz ve ayaklarımız bizim en değerli hazinemizdir. Her zaman göz önünde olan ellerimizin ve
kış aylarında ikinci plan da kalan ayaklarımızın bakımı
aslında pratiktir. Öncelikle el bakımı için ufak tüyolar
verelim sizlere;
Ellerinize ilk önce bakın ve nasıl göründüğünü kendinize bir ifade edin. Özellikle bayanların sahip olması
gereken güzel ve sağlıklı ellerdir. Elleriniz hayatınızın
aynası gibi yaşantınızla ilgili birçok şey söyler. Bir
insanın vücudunu sevip sevmediğinizi ve nasıl bir işle
uğraştığınızı ellerinizden anlaşılması mümkündür.

Ellerimiz de bizimle beraber yaşlanır; ancak bakımlı
eller her zaman etrafımızdakilerin dikkatini çekecektir.
Elbise, ayakkabı seçerken gösterdiğimiz özeni elimize
ve ayaklarımıza göstermeliyiz. Bakımsız el ve ayak
hiçbir şekilde güzel görünmez. Ellerimiz konuşurken
bir şeyler anlatırken kullandığımız yegâne araçlardır.
Örneğin; el sıkışmak, yemek yapmak, saçlarınızla
ilgilenmek, hissetmek, dokunmak, çalışmak ve yazı
yazmak bu eylemler i sadece elinizle yapabilirsiniz. Bu
nedenle ellerinizi hazineniz gibi korumanız gerekir.
İşte aklınızdan çıkmaması gereken 8 ipucu!

1 Ellerimizde bulunan deri çok hassastır; bu nedenle korumaya özen gösterin.

4 Yüzünüz için kullanılan gece kremini gece yatmadan önce ellerinize de uygulayın.

2 Cildinize uygun bakım losyonu ile günde 3-4 kez
ellerinizi nemlendirin.

5 Ev işleriyle ilgilenirken eldiven kullanmayı kesinlikle unutmayın. Çünkü kullanılan deterjan ve temizleyiciler ellerimiz için çok zararlıdır.

3 Yüzünüz için kullandığınız peeling ile haftada bir
ellerinizdeki ölü derinin soyulmasını sağlayın.

6 Ellerinizin yıpranmasını önlemek için dikkatli
davranın.
7 Ellerinizi hem güneşten hem de kuru havalardan
korumaya özen gösterin. Böylelikle ellerinizin çatlamasını büyük oranda azaltmış olacaksınız.
8 Günlük nemlendirici ve koruyucuları asla ihmal
etmeyin.
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Bu kadar büyük bir öneme sahip olan ellerimizle
ilgilenmenin en güzel yolu onlara iyi bakmaktır. Unutmayın ki elleriniz her zaman göz önünde olacaktır.

AYAK BAKIMI

Nasıl Yapılır?
Ayaklarımız genelde yazın göz önünde olsa da aslında büyük öneme sahiptir. Bundan dolayı ayak bakımı önemlidir. Gün boyu ayakkabı ve çorap
içinde olmasından dolayı hiç hava almayan ayaklarımız yazın değil kış
aylarında da bakımlı olmalıdır.
Bakımlı ve sağlıklı ayaklara sahip olmanız için ufak tüyolar verelim sizlere;

Ayak yorgunluğunu
ve ayak ağrıları için

Ayağınıza aldığınız ayakkabı küçük veya büyük olmamalıdır. Yanlış seçilen
ayakkabı nasır vb. hastalıklara yol açar, hem canınızı yakar hem de
bakımsız bir görünüme sebep olacaktır. Ayağınızın bütün yapısını bozan
son zamanlarda moda olan plastik yağmur çizmelerini giymemeye özen
göstermelisiniz.

Yalnızca 1 dakika kadar soğuk ve
tazyikli suya tutacağınız ayaklarınızın yorgunluk sorunu ortadan kalkacak. Ardından yorgunluk ve strese birebir lavanta yağı
ile masaj yapabilirsiniz.

Ayakların ve özellikle topukların çatlaması hiç hoş bir görünüm ortaya sermemektedir. Bu nedenledir ki ayaklarınızın çatlamaması için her
duştan sonra veya haftanın belirli günlerin de ayaklarınıza krem ile masaj
yapıp hem kuruyup çatlamasını engelleyebilir hem de kan dolaşımını
hızlandıracağı için daha sağlıklı ayaklarla yaşamınıza devam edebilirsiniz.
Her banyoda veya banyodan sonra ayaklarınızda, özellikle topuklarını da
oluşan ölü derileri ponza yardımı ile temizlemek de sağlıklı ayak için oldukça önemli bir adım ve bakım olacaktır. Eğer pedikür yaptıran biri iseniz pedikürünüzü yapan kişinin işinin uzmanı olmasına, ölü deriyi alırken
canlı deriyi de alıp götürmemesine önem vermeniz gerekmektedir.
Evde yapacağınız bir pedikür ayağınızı daha kötü ve sağlıksız bir duruma
getirebilir. Ayak sağlığında en önemli unsurlardan biri ise kişisel bakım ve
temizliğinizi aksatmamanız. Özellikle ayak tırnaklarınızı düzenli kesmelisiniz. Ayak tırnaklarının kesimi
düz olur ve çok dipten kesilen tırnaklar batık oluşumuna yol açabilir. Batık olmaması adına tırnakları biraz
uzun bırakmalısınız.

bakım;

Ayak kokusu için

öneriler:

İlk iş eve geldiğinizde ayaklarınızı
limon kolonyası ile bir süre masaj
yaparak rahat nefes almasını
sağlamak. Ardından antibakteriyel
bir sabunla 3-5 dakika ayaklarınızı
yıkayın. Ardından duş jeliyle bir
kez daha yıkayıp, nemlendirici
sürün. Bu işlemi her gün tekrarladığınızda ayak kokusunun 1 aya
kadar yok olduğunu göreceksiniz.
En önemlisi de aynı ayakkabıyı en
fazla iki gün üst üste giymemelisiniz. Ayakkabılarınızı dinlendirerek, havalandırmanız önemli.
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DEVLET DESTEKLİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

M

alumunuz Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) otomatik katılım 1 Ocak 2017 yılı
itibariyle mevzuata uygun çalışan
tüm vatandaşlar için zorunlu
hale geldi. Dolayısıyla söz konusu çalışanların “sisteme girmek
istemiyorum” deme hakları da bulunmamaktadır. Tasarruf oranlarını
artırmak, ürünü tabana yaymak ve
bireylerin refah düzeylerini emeklilik dönemlerinde de korumak
amaçlarıyla hayata geçirilen BES,
fonların büyümesinde, dolayısıyla piyasaların stabilizasyonu ve
derinleşmesi anlamında çok
önemli bir rol oynayacak. Peki
2017 itibariyle otomatik katılım

2018’den itibaren, 5-9 çalışanı
olanlar da 1 Ocak 2019’dan itibaren sisteme girebilecek.

3.

Maaşların Ne kadarı
Kesilecek?

adıyla 4/a’lılar ve yine eski adıyla
emekli sandığı mensubu, yeni
adıyla 4/c’li sigortalılar, yani işçi ve
memurlar…

2. Sektörler İtibariyle

Geçiş Süreçleri

Bin ve üzeri çalışanı bulunan
özel sektör 1 Ocak 2017 itibariyle
bu sisteme dahil oldu. Genel ve
özel bütçeli idarelerde çalışmakta olan memurlar ile 250-1.000
çalışanı bulunan özel sektör 1
Nisan 2017’de; 100 -249 çalışanı
bulunan özel sektör 1 Temmuz
2017’de; Mahalli İdareler ve KİT’ler
çalışanları ise 1 Ocak 2018’den itibaren bireysel emeklilik sistemine
otomatik olarak dahil olacaktır.
Öte yandan özel sektörde faaliyet
gösteren, 10-49 çalışanı olanlar
işverenler aracılığıyla 1 Temmuz
uygulamasıyla hayata geçirilen
BES hakkında neler biliyoruz. Bu
yazımızda da bu konu hakkında
kısa ve öz bilgilerle BES’i anlatmaya çalışacağız.
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1. Kimleri Kapsamaktadır?
1 Ocak 2017 itibariyle yürürlüğe
giren BES’e otomatik katılım, 1972
üstü doğumlu yani 45 yaş altı
çalışan kişileri kapsamaktadır. 45
yaş üzerindekiler bu sisteme dahil
edilmeyecektir. Çalışanlardan
kastedilen eski adıyla SSK’lı, yeni

Çalışanların katkı payları bağlı
bulundukları işverenleri tarafından
maaşlarından kesilip, emeklilik şirketine doğrudan aktarılacaktır. Bu
sayede çalışanlar, katkı paylarını
ödemek için herhangi bir ek işlem
yapmak zorunda kalmamaktadır.
Çalışan adına bireysel emeklilik sözleşmesine ödenecek olan
katkı payı çalışanın prime esas
kazancın, yani bir anlamda brüt
ücretinin yüzde 3’ü kadar olacak.
Örneğin aylık prime esas kazancınız 3.000 TL ise maaşınızdan
her 90 TL kesilecektir.
Şunu da belirtmekte fayda var,
katkı payı kesintisi prime esas
kazanca bağlı olduğu için kesinti
yapılırken prime esas kazanç miktarını artıran ya da azaltan durumların da dikkate alınması gerekiyor.
Yani, prime esas kazanç miktarı
bazı aylarda değişen çalışanlar
için yapılacak kesinti miktarının da
değişmesi söz konusu olacaktır.

Ekonomi

ayrılıp, daha önceden var olan
BES ile devam edebilir. Yok, eğer
zorunlu BES’le devam etmek
isterseniz, daha önceki haklarınız
geçmişe yönelik iptal olacaktır.
Ülkemizde şuan itibariyle genç
nüfusun oldukça yoğun olduğunu
düşünecek olursak, 40 yıl sonra
yaşlanacak nüfusa yönelik hazırlık
yapmak ve bunu öngörmek
adına sistemin fayda sağlayacağı
kanısındayım. Bu sistem ile hem
çalışanların emeklilik dönemindeki refah düzeyi yükselecek,
hem de oluşan uzun vadeli emeklilik fonları ekonomiye ayrıca ciddi
bir kaynak oluşturacaktır.

4. Sistemden Çıkma Şartı
ve Süresi
Zorunlu BES’in cayma yani iptal
edilme hakkı var fakat bunun
için bir yasal süre belirlenmiştir.
Buna göre sisteme otomatik giren
çalışanlar 2 ay içinde bu cayma
haklarını kullanabileceklerdir. Yani
sisteme katılım zorunlu olsa da
devam etmek tamamen isteğe
bağlıdır.
Kişilerin bizzat kendileri caymaya yönelik taleplerini, posta
veya güvenli elektronik iletişim
araçlarıyla ilgili sözleşme hükümleri gereğince bağlı çalıştığı
işverenine ya da şirkete bildirebilecektirler. Cayma bildiriminin
işverene ya da şirkete ulaşmasına
müteakip “10 İŞ GÜNÜ” içerisinde
ödenen katkı payları ve varsa
hesabında bulunan yatırım gelirleri
iade edilecektir.

5. Devlet Katkı Payı

6. Daha Önceden Bireysel

Emekliliği Olanların Durumu

Otomatik katılımdan önce bireysel emekliliği bulunanalar da zorunlu olarak ikinci bir defa otomatik olarak sisteme dâhil edilecektir.
İsterse her iki BES’i devam ettirebilir ya da 2 ay sonra zorunlu olan
BES’te cayma hakkını kullanarak

Mehmet DUMAN
Ekonomi Yazarı
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Devletin aylık katkı destek payı
yüzde 25’tir. Eğer kişi cayma
hakkını kullanmayacaksa, devlet
bir defalığına 1.000 TL lira destek
verecek. En az 10 yıl sistemde
kalıp birikimlerini maaş olarak
almak isteyenlere devlet toplam
birikimin yüzde 5’i kadar bir katkı
daha verecektir.
Çalışan ilk 3 yılda sistemden
ayrılırsa devlet katkısı alamaya-

caktır. Buna göre Devlet katkısı
hak ediş oranı 3-6 yıl için % 15;
6-10 yıl için % 35, 10 yılını dolduran çalışanlar için % 60, en az 10
yıl bulunan ve 56 yaşını tamamlayan çalışanlar için de % 100
olacaktır.
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Haberler

Doğa Park Mescidi

HAYIRLI OLSUN

Çekmeköy Doğa Park içindeki yapımı tamamlanan
mescidin açılışı yapıldı.
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Her gün binlerce Çekmeköylü’nün ziyaret ettiği
Hamidiye Mahallesi’nde bulunan Doğa Park içinde
yapımı tamamlanan mescit açıldı. İlk namazı Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın kıldırdığı
mescidin açılış törenine Çekmeköy Kaymakamı
Cemal Hüsnü Kansız, AK Parti İl Başkan Yardımcısı
Celal Erdoğan, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih
Kırıcı, Çekmeköy Müftüsü Muhammed Suiçmez,
Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye
Meclis Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş
katıldı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz;
“Bölgede mescit ihtiyacı vardı. Doğa Park’ta mescit
yapılması için vatandaşlarımızdan sıkça talep alıyorduk. Bizde vatandaşlarımızın sesine kulak verdik ve
mescit yapımı için çalışmamızı başlattık. Neticesinde
her gün 7’den 70’e binlerce Çekmeköylünün ziyaret
ettiği parkımıza bir mescit kazandırdık. Burası spor
yapan, yürüyen, piknik yapan genç yaşlı parkı ziyaret
eden tüm vatandaşlarımız ibadetlerini huzur içinde
yapacakları bir tesis oldu. Çekmeköy’ümüze hayırlı
uğurlu olsun,” dedi.

?

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ

2
1

En yüksek sese sahip
canlı kaplan tabanca
karidesidir. Sesi 200
desibele kadar çıkabilir
ve bir insanı kolayca
sağır edebilir.

Mars'ın uydularından biri olan
Deimos bir gün içinde iki kez
doğup batmaktadır.

3

Kurbağalar midelerini ağızlarından dışarı
çıkarıp, ön ayakları ile temizledikten sonra
tekrar yutarlar.

6

Birçok balık cinsi hayatı boyunca cinsiyet değiştirir. Örneğin
gençken erkek olarak üreyen, Olgunlaşınca dişiye dönüp yumurtlayan balıklar vardır.

7

Fareler
inanılmaz
bir hızda
ürer. Bir çift
fareden 1,5
yıl içinde 1
milyon fare
elde
edilebilir.

8
10

Kaplanların sadece
tüyleri değil, derileri de
beneklidir.
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9

Papağan
ve tavşan
kafasını
çevirmeden
arkasını
görebilir.

5

Mart 2017

Astronotlar uzaydan döndüğünde
5-6 santim
daha uzundurlar. Yerçekimsiz
ortamda omurilik
diskleri arasındaki
mesafe genişler.

4

En uzun süre yaşayan
Japon balığı 41
yaşında ölmüştür.

Dünya üzerindeki arazilerin
sadece % 1’i
kadınlar üzerine
tapuludur.

Röportaj

MERVE İLHAN
Her ayrıntı gizlidir…

Unutma bitiş de sensin aslında başlangıç da…
Güzel de gizlidir çirkin de, güzelsen güzelliklerle buluşursun, karanlıksa kalbin zira aydınlatamaz kimse… Düşün dedim ya durup düşünmeye
vakit bırak ne sözde mana ne de manada söz arama. Umut yok diyorsan
da, kaldırıp atacaksan da sileceksen de her şeyi bir kere daha düşünme
payın olsun. Emin olamadan adım atma. Aşka emin ol, dostluğa emin ol,
işine emin ol ve öyle ilerle o zaman bütün kapıların anahtarlarını alırsın
eline… En çok da güçlü ol. Sırtını yalnız kendine yasla ve kimsenin de senin
gücünden faydalanmasına iznin olmasın.

Öncelikle Çekmeköy2023
okurlarının seni tanıması
bakımından Merve İlhan kimdir sorusuyla başlayalım?

Kitabın adı neden başlangıç?
Senin de yazmaya başlangıcın
olduğu için mi bu ismi tercih
ettin?

İstanbul Kadıköy doğumluyum. 22
yaşındayım. Sakarya Üniversitesi
sosyoloji son sınıf öğrencisiyim. Çekmeköy’de yaşamaktayım. Aslen Erzurumluyum. Okul
dışında da bir dergide editörlük
yapıyorum.

Aslında bir nebze öyle olduğunu
söyleyebilirim benim başlangıcım
olduğu için başlangıç ismini koydum ama en önemli etken anneannem onu rüyamda gördüğüm
gece bana bir kitap yazacağımı
ve isminin başlangıç olacağını
ve çok güzel yerlere geleceğimi
söylemişti Allah’tan rahmet diliyorum ona mekanı cennet olsun…
Kitabın türü roman mı, araştırmaya dayalı bir sosyoloji kitabı mıdır?
Araştırmaya dayalı ya da bir sosyoloji kitabı olduğunu söyleyemem kitabımın türü roman.
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İlk kitabın olan Başlangıç’ı
çıkartmayı ne zaman ve
nasıl düşündün? Bunu
gerçekleştirmek senin hayalin
miydi?
Geçen senenin yaz tatilinde
başladığım bir iş vardı kitap yazmak. Başlamak konusunda sürekli
kararsızdım tabii korkuyordum
yazdıktan sonra asla bastıramayacakmışım gibi geliyordu ve ben
de bir ışık görmeyi bekliyordum
sanırım. O haftalarda anneannemi kaybettim ve ertesi gün
onu rüyamda gördüm kitabımı
yazmaya bu şekilde başladım
anneannemi rüyamda görerek…
Aklımda zaten bir konu vardı ama
tam netleştirip dile dökmekle
uğraşabilir miydim bilmiyordum.
O rüyadan sonra hayatımın en
güzel dönüm noktasına girmeye
başladım… Kesinlikle en büyük
hayalimdi kitap yazmak tabii daha
da büyüğü kitabı bastırabilmekti şükürler olsun şu an kitabım
elimde.

Kitabının konusu nedir?
Kitabımın konusu aile dizimi. Evet
pek sık rastladığımız bir konu
değil belki de ben de bu konuyla
kitabımı yazmaya başlamadan üç
ay öncesinde karşılaştım. Kitabım
da iki gencin aile dizimi tekniğiyle hayatlarında yaşanacak olan
serüvenleri işledim.

Aile dizimi tam olarak nedir?
İlk olarak Hellinger’in ismiyle
anılıyor dizim tekniği, ama ona
öncülük Etmiş olan başka isimler
var hepimizin tanıdığı Sigmund
Freud’a göre çocuk ve ebeveyn ilişkisi psikolojimizi en ince
ayrıntısına kadar etkiler. Aslında

Röportaj

bu sistem ne kadar basitmiş gibi
gözükse de oldukça zor bir yöntemdir. Bu tekniği görmek isteyen
kişi içlerinden aile bireyleriyle
kendisine temsilci seçeceği bir
grupla bir araya gelir. Temsilcileri
hiçbir açıklama yapmadan onları
içinden geldiği gibi aile bireylerinin yerlerine yerleştirir. Böylece
bir aile portresi oluşur. Her aile
bireyinin hissi birer birer ortaya
çıkar. Dizimde yer alan temsilciler
hiç tanımadıkları, haklarında bilgi
sahibi olmadıkları halde yerlerinin
aldıkları aile bireylerinin duygularını çok kısa bir süre içinde
hissetmeye başlarlar.

Bu kitabın hedef kitlesi
kimdir? Kimler bu kitabı
okumalı?
Ben kitapların belirli hedef
kitlelere hitap etmesi gerektiğini düşünmüyorum.
Özellikle okuması gereken
bir kitleden bahsetmeyeceğim ortaokul yaşıtında
bir birey de orta yaşlı bir
anne de okuyabilir kitabımı.
Hissettiğimiz şeyler varsa
zaten kitaplar bizleri kendisine çekiyor ve onun serüvenine
kapılıyoruz. Bu yüzden her
yaş kitlesinin okumasını isterim
umarım ki herkes kendisinden bir
parça bulabilir.

Sence herkes kitap
yazabilir mi? Yazmak bir
yetenek midir?
Herkes kitap yazabilir elbette ama
ne hakkında ya da nasıl soruları
hemen karşımıza çıkacaktır. Kitap
okumak dünyanın en basit eylemi
değil mi? Düşünsenize dünyadaki
en kolay iş ayaklarımızı uzatarak
kitap okumak ya da okuduğumuz

bir engel yarınlarımıza olan
umutlarımızın kilitlerinin pas
tutması demek.

Okumaktan
hoşlandığın Dünya ve
Türk edebiyatı yazarları
kimler?

kitaplardan yeni bir şeyler öğrenmek ama bunu yapamıyoruz
dünyanın en zor işlerinden daha
zormuş gibi geliyor bize ve ülkemizin okuma oranı gerçekten
kalbimde büyük bir acı yaşamama sebep oluyor. Abartıyormuşum gibi gelebilir ama öyle
değil şimdiki öğrencilere baktığım
zaman teknolojinin gelişimiyle
birlikte yok olan hayal güçleri, bir
çocuğun hayal gücünün zayıflaması demek ilerlemesinde büyük

Ülkemizin okuma oranı
gerçekten kalbimde büyük bir acı
yaşamama sebep oluyor.

Ortaokul ve lisedeyken bütün
kitap okuma yarışmalarına
katılmıştım çoğu dünya klasiklerini o zaman okuma fırsatım
olmuştu. İlk okuduğum roman
dünya klasiklerindendi. Tolstoy’un
İnsan Ne ile Yaşar’ı olmuştu.
Dostoyevski, Balzac, Victor Hugo
ve daha birçok dünya klasikleri.
Türk edebiyatından ise Reşat Nuri
Güntekin den tutun Ömer Seyfettin’ e kadar birçok yazarımızın
birçok eserini okudum. Sınavlardan nasıl vaktin kalıyor da bu
kadar kitap okuyorsun diyen
arkadaşlarım oluyordu otobüsle
eve giderken durakta otobüs
beklerken bile okuyordum elime
aldığım her kitapta

Röportaj

kendimi dünyanın başka bir ülkesine yolculuk yapacakmış hissine kapılıyordum. Hatta çoğu yazarımızın
eserlerini iki defa okuduğumu itiraf edebilirim çünkü
ilk okuduğum zaman kitabı anlıyorum ikinci defa
okuduğumda ise çoğu kitaptan kendi hayatımda
yerler buluyorum ve hissederek okuyorum mesela
bende derin izler bırakan Angela’nın Külleri serisi kitap
okuma serüvenimin en özel zamanıdır.

Henüz çok gençsin ve ilk kitabını daha üniversitedeyken yazdın. Bundan
sonraki kariyer planını
nasıl hedefledin?
22 yaşındayım çevremdeki herkes beni kitap
yazdığım için tebrik
ediyor ama ben bu
tebrikleri henüz kabul
etmek istemiyorum
çünkü henüz daha
hiçbir şey yapmış
değilim. Hayatımın en
büyük amacı ülkeme
hizmet etmek yaşlısından gencine kadar her
alanda hizmet edebileceğim işlere imza
atmak istiyorum. Çok
kazanmak harika yerlere gelmek değil her
gördüğüm derdi olan
insanın derdine çözüm
sağlayabilmek için çalışmak istiyorum kitabımı
da bu amaçla yazmıştım
aslında biliyorsunuz tüm gelirini şehit
ailelerine bağışlayacağım
aslında ilk günden beri bir yere
bağış yapacağımdan emindim
ama kimseye söylemiyordum hislerim bana bunun bir gün gerçekleşeceğini
söylüyordu ve asla ümidimi kesmedim. Kariyerim de
bundan sonra planlarım şunlar demek istemiyorum
aklımda olan şeyler elbette ki var buna hani diyor ya ‘
İşin Allah’a kalmışsa olmuş bil ‘ diye kalbimden geçen
tek kariyer planım bu bundan bahsetsem bence yeterli olacak.
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Son olarak söylemek istediğin bir şeyler var
mı?
Son olarak şunları eklemeden geçemeyeceğim
kapınızı çalan bir öğrenci olursa asla geri çevirmeyin onu dinleyin fikirlerine önem verin elinizden
geldiği kadar da yardım edin. Çalmadık kapı bırakmadım sözünü bu süreçte anladım ben kitabımı

bastırabilmek adına elimden geldiğince çabaladım
bir senelik bir süreç sonunda da Çekmeköy Belediyesi’nin yardımlarıyla birlikte kitabımı bastırabildim.
İnsan duygulanıyor çamurlu yollardan yürüyerek
karların içinde ayağımızda yırtık ayakkabılarımızla
gittiğimiz okul yollarında şimdi kitap yazmış bir insan
olarak dolaşıyor olmak ve Çekmeköy Belediyesi’nin
desteğiyle bunu sağlayabilmiş olmak
işte tam da burada ‘ Belediyemiz ne yapıyor ‘ sorusuna
hala cevap bulamamış
olan insanlar varsa onlara
cevap vermek isterim. En
özel şey olan eğitime
destek sağlıyor. Çok
mutluyum Çekmeköy de büyüdüğüm
için bu denli eğitime
önem veren eğitimin
önünü açan bir beldede
yaşadığım için. Belediye Başkanım Sayın
Ahmet Poyraz’a, başkan
yardımcılarımızdan
Şahmettin Yüksel’e ve
Fatih Sırmacı’ya, başta
benden desteklerini asla esirgemeyen
anneme, babama, tüm
aileme ve dostlarıma
da bu süreçte yanımda
olduklarından dolayı
teşekkür ederim.

Röportaj: Soner KARTAL

Köşe Yazısı

Bitkisel Tedavinin
SAĞLIK AÇISINDAN ÖNEMİ!

İ

nsanoğlu var olduğu günden
beri hastalıklarla mücadele etmektedir. Önceleri halk arasında
deneme yanılma yöntemiyle
bulunan pek çok ilaç, zamanla
tedavide kullanılmıştır. Bu amaçla
çok fazla sayıda bitkinin de halk
arasında kullanılışını görmek
mümkündür. O günün şartlarında
kaynatma, ezme, suyunu çıkarma, posasını alma, pişirme gibi
yöntemler sayesinde etkili kısmın
ayrılıp kullanılmasıyla tedavi
gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.
Günümüze gelen pek çok bitkinin etkisi bilimsel çalışmalara
konu olmuş, yapılan araştırmalar
sonucunda bazıları eczanelerde
ilaç olarak hastalara sunulurken
bazılarının ise etkinliği tespit
edilememiştir. Hatta bu çalışmalar

sırasında tedavide kullanılan bazı
bitkilerinse son derece zararlı
olabileceği görülmüştür. Yapılan
bilimsel çalışmalar bize şunu göstermiştir:
• Etkili olduğunu düşündüğümüz
bitkinin tedavide neresinin ne kadar süre ve nasıl kullanılacağı son
derece önemlidir.
Unutulmamalıdır ki ilacı zehirden
ayıran en önemli şey dozudur.
Hayat kaynağımız olan su bile aşırı
tüketildiğinde zehirlenmeye yol
açabilir (su zehirlenmesi). Kimyasal bir maddenin tedavide miktarı önemli olduğu gibi kullanılan
doğal bileşiklerin de miktarı son
derece önemlidir. Ayrıca diğer
önemli konu, tedavide bitkinin neresinin kullanılacağıdır.
Örneğin; Ihlamur bitkisinin

çiçekleri, tarçının kabukları, defnenin yaprakları tedavi açısından
önemlidir. Katıştırılmış bir üründen
etki almak zor olduğu gibi aile
bütçesine de zarardır. Zira sadece
etkili kısmı alıp kullanmak yerine
bitkinin pek çok kısmını içeren
bir ürünü almak gereksizdir. Bu
yüzden şu bitki şu hastalığa iyi gelir cümlesi yeterli ve kabul edilebilir değildir.
Pek çok ilacın kaynağı da bitkilerdir. Tedavide bu tür ürünlerin yeri yadsınamaz. Ancak çok
ileri çalışmalarla sadece istenilen
kısımdan istenilen maddeler izole
edilerek uygun formda ve uygun
dozda hastalara sunulmalıdır.
Günümüzde televizyon programlarında bitkisel olduğu öne
sürülen ve zararı olmadığı iddia
edilen ürünlere dikkat edilmelidir.
Sağlık bakanlığı onayı olmayan bir
ürün sağlık açısından son derece
tehlikeli olabilir. Doktorunuzun ya
da eczacınızın uygun görmediği
ürünleri kullanmamak gerekir. Bir
ürünün doğal olması sağlığınıza zarar vermeyeceği anlamına
gelmez.
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FATİH TOK
AKADEMİSYEN-ECZACI
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Fark aramaya
gerek yok
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kalitesi
yeter

Haberler

ZİRVEDEYİZ

İnsani Gelişme Vakfı İNGEV tarafından bu yıl ilki
düzenlenen ve birçok uluslararası kuruluş, özel sektör
ve kamu üst düzey yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetim temsilcisinin katılımıyla
gerçekleştirilen Act*Human / İnsani Gelişme Zirvesinde Çekmeköy Belediyesi yönetişim endeksi
alanında 1. sırada yer aldı.
Araştırmada ele alınan yönetişim endeksi değişkenleri ise şöyle; Belediye Bilgi Paylaşımı ve Saydamlık
Endeksi, Belediyeye Erişim Endeksi, Belediye Sosyal
Medya Kullanım Endeksi ve Seçimlere Katılım Oranı
olarak belirlendi.

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) Nedir?
İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) ülkemizde insani
gelişmeye katkı yapmak üzere kurulmuştur. İNGEV’in
hedefleri, ilgili kamu kuruluşları, yerel yönetimler,
uluslararası kuruluşlar, üniversiteler ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yaparak, ülkemizde insani
gelişme konusunda ana bilgi ve başvuru kaynaklarından biri olmak, araştırmalar ve raporlar yoluyla
politika yapıcılara yol gösterici görüş ve öneri sunmak, yenilikçi uygulama projeleriyle insani gelişmeyi
desteklemektir.
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Yönetişim göstergeleri, genel olarak belediyelerin
faaliyet raporlarından ve resmi internet sitelerinden
derlenerek 4 başlıkta incelendi. İnceleme yapılırken
belediyelerin yayınladıkları zorunlu ve resmi bir yayın

olan faaliyet raporları ele alınarak, karşılaştırmalarda
eşitliğin sağlanması amaçlandı. Faaliyet raporlarında
yer alan etkinlikler/alanlar dikkate alındı ve raporda
yer almayan etkinliklere/alanlara ilişkin bir veri derlemesi yapılmadı.
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Belli bir tarihi geçmişinin olmayışı, gökdelenler ve alışveriş üzerine kurulmuş
yapay bir şehir. Yapay şehir ama insanı rahatsız etmiyor, bilakis şaşırtıyor.
Dubai, paranın gücünü kolaylıkla hissedebileceğiniz bir yer. Daha ilk ayak
bastığınızda ne denli lüks bir şehirde olduğunuzu anlayacaksınız. Dubai sizi
Arap motifleriyle tasarlanmış çok büyük ve şık bir havalimanı ile ilk şaşkınlığı yaşatacak ve devamı gelecektir. Dubai Bu yedi emirliklerden en modern,
en turistik olanı aynı zamanda Ortadoğu'nun finansal merkezidir. Nüfusun
çoğunluğunu, ülkeye çalışmaya gelen yabancılar oluşturuyor. Bunların
çoğunluğunu da Pakistanlılar, Asyalılar ve Hintliler oluşturuyor. Ülkede vergi
olmadığı için yabancı çalışan sayısı çok fazla ve her geçen gün bu sayı artıyor.
İnanması güç ama Dubai'de işsizlik yok!

DUBAİ
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BURÇ HALİFE
Dünyanın en yüksek binası sizce nerede? Tabii ki burada.
Dubai 'en'lerin olduğu bir yer. Bina içerisinde kullanılan
son teknoloji asansörler, 124 katı sadece 60 saniyede
çıkıyor. Dünyanın en yüksek binası olma özelliği taşıyan
bina, 6 yılda tamamlandı. 828 metre uzunluğunda ve 163
katlı. Binanın içinde oteller, iş merkezleri ve restoranlar
var. Burç Halife'nin, 'at the top' adında bir de seyir terası
var. 'At the top sky' kısmı ise 124. ve 148. katları görmenizi
sağlıyor. Ek olarak burada bazı ikramlar da yapılıyor.

THE DUBAI MALL
Burç Halife'nin hemen yanında yer alan
Dubai Mall, toplam kapladığı alan bakımından dünyanın en büyük alışveriş merkezi
olarak geçiyor. O kadar büyük ki, girişte kaybolmayın diye alışveriş merkezinin haritasını
veriyorlar. Kaybolursanız da her katta dokunmatik ekranlar nerede olduğunuzu gösteriyor. İçeride kaybolmamanız mümkün değil.
Fakat haritası olduğu halde kaybolanlarda
var. Dubai'nin en turistik alışveriş merkezidir.
ayrıca avm içerisinde devasa büyüklükte akvaryum var.
Dubai Mall'un en ünlü etkinliği ise ışıklı su
gösterisidir. Bu gösteri açık alanda akşam saat
6'dan sonra başlayan ve her yarım saatte bir
yapılan müzikli bir gösteridir. Bu alanda Su ve
ışık müzikle dans etmesini şaşkınlıkla izleyebilirsiniz. The Dubai Mall 54 milyon ziyaretçi
ile dünyanın en çok ziyaret edilen alışveriş ve
eğlence merkezi ve ziyaretçi sayısı her geçen
yıl artmaktadır.

Çölde safari keyfi

Mart 2017

Çevrenizdeki lüks gökdelenleri görüp, çölde
olduğunuzu unutmayın. Anlaşacağınız acente sizi
olduğunuz yerden alıp safarinin yapılacağı yere
götürüyor. 4 ya da 6 kişilik ciplere biniyorsunuz.
Kamp alanı dedikleri yer ise eski zamanlardaki
Arap tarihinin anlatıldığı bir yer. Burada deveye
binebilir, hediyelik eşya alabilir ya da şahinlerle
hatıra fotoğrafı çektirebilirsiniz.
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Devr-i Alem

BURJ EL ARAB
Burç El Arab diğer adıyla yelken otel.
Dubai denince akla gelen ilk yapılardan biri olan, dünyanın ilk 7 yıldızlı
oteli. Otele giderken uymanız gereken
kıyafet kuralları vardır.

PALM
JUMEIRAH
Dubai’nin bütün fotoğraflarında gördüğünüz
palmiye şeklindeki suni ada burada bulunuyor. Genelde yabancıların yaşadığı lüks yer
olarak geçiyor. Bunun dışında villalar, oteller
de bulunuyor.

DUBAI
MARİNA
Dubai Marinada birbirinden ilginç mimari-
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lere sahip gökdelenler bulunuyor. Kendinizi bir an Amerika’da gibi hissettirebilir.
Aynı zamanda lüks yatların olduğu marina da burada yer alıyor. Sahil şeridindeki
kısımda yürüyüş yapabilir, orada yer alan
kafelerde vakit geçirebilirsiniz.

Devr-i Alem

DUBAİ
MÜZESİ
Dubai tarihini anlatan müze,
Bur Dubai bölgesinde yer alıyor.

DUBAİ'DE

İçki Yasak mı?

DEIRA BÖLGESİ
Benim biraz Kapalıçarşı'ya benzettiğim bir yer.
Dubai’de yeme içme
Dubai'nin belli bir kültürel tarihi ve geçmişi olmadığı için, herhangi
bir yemek kültürü de yok. Yemek için damak tadınıza uygun bir yer
bulmanız çok kolay çünkü şehir de uluslararası mutfakların hepsi
mevcut. Canınız Türk yemeği çektiyse merak etmeyin şehirde Türk
yemekleri yapan restoranlar da var.

KADINLARA ÖZEL

METRO
Dubai'de yeşil ve kırmızı olmak
üzere 2 tane metro hattı var.
Metro çok temiz ve kullanışlı,
ilk 2 vagon sadece bayanlara ve
çocuklara ayrılmış, erkeklerin bu
vagonlara binmesi yasak.

Turistlerin Dubai hakkında en çok
merak ettiği konu İçki Dubai’de
yasak mı? Hayır, Dubai'de içki
yasak değil. Adeta sadece yabancılar için kurulmuş olan bu
yapay şehirde turistlere herhangi
bir kısıtlama ve yasak yok. Dubai
sanıldığı gibi petrolden değil, turizmden para kazanıyor. Otellerde
ve otellerin barlarında alkol servisi
yapılıyor. Dolayısıyla içkiler biraz
pahalı. Marketlerde alkol satışı
yok. Ülkede yaşayan yabancılar,
kendilerine verilen içki alma ruhsatı sayesinde alkol satılan yerlerden alkol alabiliyorlar.

BENZİN
SUDAN UCUZ

Benzin inanılmaz ucuz olduğu
için taksiler de çok ucuz. Bu
yüzden çekinmeden bol bol taksi
kullanabilirsiniz. Bu arada ülkedeki
bütün taksiler Dubai şeyhine ait.
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OTOBÜS DURAKLARI

KLiMALI
Dubai'de hava çok sıcak olduğu
için otobüs durakları kapalı ve
klimalı.
Çölün içinde bir cennet: Dubai
Taksi çok ucuz olduğu için otobüsleri sadece çalışan işçi sınıfı
kullanıyor.
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DUBAİ YOLCULARI
İstanbul'dan uçakla 4 saatlik uçuş mesafesinde.
Birleşik Arap Emirlikleri'ne girerken vize almanız gerekiyor.
Vize online olarak alınıyor. İlgili evraklarınızı elektronik posta yoluyla yolluyorsunuz.
Vize elektronik posta adresinize geliyor, vizenin çıktısını alıp ülkeye girişte pasaport
kontrolünde göstermeniz gerekiyor.
Vize ücreti 96 saat için 55 Dolar, tek girişli turist vizesi ise 90 Dolar.
Ülkeye girişte göz tarama işlemi yapılıyor.
BAE'nin para birimi dirhem, kısaltması AED. 1 AED= 0,80 TL.
Dubai Türkiye'den 2 saat ileride.
Resmi dil Arapça olsa da her yerde İngilizce konuşuluyor. Levhalarda her şeyin
İngilizce açıklaması da var.
Dubai tatili için 4 gün yeterli olacaktır.
Dubai'de hafta sonu tatili cuma ve cumartesi.
Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarına Emirati deniliyor.
Oldukça pahalı ve lüks bir yer. Biraz birikiminiz yoksa oldukça zorlanırsınız.
Yürüyüş yapmayı unutun. Sadece akşam saatlerinde çıkıp yürüyebilirsiniz. Gündüz
o sıcaklarda yürümek istediğinizde insanlar size tuhaf tuhaf bakabilir.
Gündüz ve gece sıcaklığı biraz fazla. Bu yüzden yanınızda her zaman uzun kollu bir
hırkanız olsun Taksiler oldukça ucuz, kullanmaktan çekinmeyin.

Köşe Yazısı

GÜÇLÜ YÖNETİM

GÜÇLÜ TÜRKİYE
Türkiye 15 Temmuz sonrası siyasi ve idari
sistemin güçlendirilmesi adına tarihi bir
sürece girdi. AK Parti ve MHP gruplarının
uzlaşması da bu süreci hızlı bir şekilde
neticelendirdi. 316 imzayla parlamentoya
sunulan 18 maddelik Anayasa teklifi 338
Millet Vekilinin oyuyla TBMM’de yeterli
çoğunluğu alarak kabul edildi ve referandum için gerekli destek sağlanmış oldu.
Teklifte gerek yönetim, gerekse yargı ve
seçim sistemiyle ilgili önemli değişiklikler
var. En önemli yeniliğin hiç kuşkusuz;
“Cumhurbaşkanlığı” adı altında “Başkanlık” sisteminin öngörülmesi, yürütmenin
başına Cumhurbaşkanının getirilmesi
ve Başbakanlık kurumunun da kaldırılmasıdır. Millet Vekili sayısının 550’den
600’e çıkarılması, seçilme yaşının 18’e
indirilmesi ise diğer önemli yenilikler.

Neden Başkanlık Sİstemİ?

Hiç kuşkusuz Başkanlık sistemi de demokraside
var olan hükümet sistemlerinden biridir. Türkiye’de
hükümet sistemi konusunun uzun yıllardır yoğun bir
şekilde çeşitli kesimler tarafından tartışıldığı bilinmektedir. Çift başlı yürütme yapısı ciddi ihtilaflara, siyasi
bunalımlara neden olmakta ve bu durumun, uzlaşı
kültürünün henüz tam olarak yerleşemediği ülkemizde
zaman zaman siyasi krizlere bile dönüştüğü
görülmektedir.
Öte yandan parlamenter sistemin zayıflığı sonucu
ortaya çıkan siyasi istikrarsızlık, sisteme olan zaaf ve
güvensizliği de iyiden iyiye belirgin hale getirmiştir.
Öyle ki; bir yandan ekonomik faaliyetlere getirdiği yüksek vergiler, diğer yandan katı bürokrasiyle vatandaşına
ayak bağı olan devletin, artık temel ve asli görevlerini
aksattığı gün gibi ortadadır. Hal böyle olunca siyasi
sistem, çeşitli vesayetler yüzünden en iyimser tabirle
“işleyemez” durumdadır.

Başkanlık sİstemİ ne getİrİr?
* Başkanlık sistemi tarihimize ve kültürümüze
uygun.
* Yürütmeye istikrar getirir, yönetime güç
kazandırır.
* Gerçek kuvvetler ayrılığına geçişi sağlar,
parlamentoyu güçlendirir.
* Türkiye’nin her bakımdan önünü açar.
* Ekonomi başta olmak üzere her alanda
ülkenin gelişimi sağlanır.

Türkiye’de seçim kazanma başarısını yakalamış hemen hemen tüm liderlerin başkanlık sistemi talep etmiş olmasının altında
yatan neden de bu olsa gerek.
Mart 2017

Sistemin doğası gereği başkanlık sisteminde
yürütme parlamentonun içinden değil, halk
tarafından seçilmekte ve normal şartlarda
görev süresini tamamlamaktadır. Bu yüzden

de yürütme uzun ömürlü olur ve yetkilerini
kullanma yolunda aşamayacağı engellerle karşılaşmaz. Bu durumda hem yürütme
istikrarlı olacak hem de bürokratik vesayetle
mücadele edilecektir. İstikrarlı ve güçlü bir
yürütme kendi alanına diğer kuvvetlerden
veya bizde olduğu gibi bürokratik vesayet odaklarından gelecek haksız ve hukuksuz müdahalelere karşı da daha dikkatli ve
dayanaklı olacaktır. Bunun Türkiye açısından
olumlu bir durum teşkil ettiği elbette
söylenebilir.
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Köşe Yazısı

BAŞKANLIK SİSTEMİ İÇİN NE DEDİLER?
Türkiye’de başkanlık sistemi talepleri sadece AK Parti
hükümetleri döneminde dile gelmiş değildir. Daha önce
de zaman zaman dile getirildi ancak dile getirilmenin ötesine gidilemedi. Nitekim 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal, 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel,
eski başbakanlardan merhum Necmeddin Erbakan, merhum eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş ve eski BBP
Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu gibi geçmişte
pek çok siyasi lider tarafından gündeme getirildi.

ÖZAL’IN İDEALİYDİ

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Başdanışmanı Prof. Dr.
Hikmet Özdemir; 17 Nisan 1993'te şüpheli bir ölümle
hayatını kaybeden Özal’ın, ekonomik ve sosyal gelişmelerdeki başarısının yanı sıra yeni anayasa, başkanlık sistemi
ve terörün bitirilmesine

dair projeleriyle de hala anıldığını belirterek şunları söylemektedir:
“ Turgut Bey, Türkiye için daha iyi olacağına inandığı için
başkanlık sistemini istiyordu. Hatta dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş Paşa ile başkanlık sisteminin
Türkiye için neden daha iyi olacağını konuşmuş, Paşa da
ikna olmuştu. Türkiye' de bir takım siyasi kavramlara garip
anlamlar yüklediğimiz için panikliyoruz, diyen Özal; şunları
eklemişti: Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi denince ‘Vay
sen bölünme mi istiyorsun?’ diye telaşa kapılmanın yersiz
olduğunu, tam aksine bunun Cumhuriyet'in kuruluşundan
beri uygulamasını geciktirdiğimiz ve aslında Cumhuriyeti
tamamlayacak bir projedir.” demişti.

54. Hükümetin Başbakanı, Prof
Dr. Necmettin Erbakan’ın kurduğu MNP (Milli Nizam Partisi)
ve MSP(Milli Selamet Partisi) gibi
parti programlarında başkanlık sistemi ile ilgili şöyle denir: “
Başkanlık sistemi getirilecektir.
Devlet başkanlığı olan Cumhurbaşkanlığı ile hükümet başkanlığı
olan başbakanlık birleştirilecek,
icraya kuvvet, sürat ve müessiriyet
sağlanacaktır. Başkanı tek dereceli
olarak millet seçecektir. Böylece
devlet - millet kaynaşması ve
bütünleşmesi kendiliğinden
doğacak ve cumhurbaşkanlığı

Süleyman Demİrel ve Başkanlık Sİstemİ
9. Cumhurbaşkanı Süleyman
Demirel, 2006 yılında katıldığı bir
konferansta ; “Başkanlık sisteminin
olması gereklidir. Benim içimde kalan bir ukdedir bu. Yapmak
istedik ama yapamadık. İstedim ki,
Türkiye Cumhurbaşkanını seçsin.
Türkiye’de seçimlerin çok parçalı
idari yapıyı ortadan kaldırması için

başkanlık sistemine gidilmesi gerekir. Türkiye’de eksik olan moral
desteğidir. Önemli olan bu desteği
sağlamaktır. Türkiye, AB’ye Brüksel’de değil, Erzurum’da, Gaziantep’te, Samsun ve Çan’da olduğu
gibi kurulu olan bu tür kuruluşlarla ve yatırımlarla girecektir.”

seçimi mevzuunda rejimimizi
yıpratan iç ve dış spekülâsyonlara
imkân kalmayacaktır.
Millî iradenin tecellisini kayıtlayan
veya kısıtlayan ve bu vatanın
evlâdını birbirine düşürerek siyasî
hayatı çekilmez hale getiren parlamentonun seçimlerden sonra
da ahenkli bir barış içerisinde
çalışmasını engelleyen, verimini
azaltan ve daha çok delege saltanatına yol açan seçim sistemlerini tasfiye etmeye ve karma
liste imkânına geniş manada yer
veren yeni bir seçim sistemi getirmeye kararlıyız.”

Alparslan Türkeş
Başkanlık Sİstemİnİn Kİtabını Yazdı
MHP lideri Alparslan Türkeş de başkanlık isteyen
isimlerdendi. Üstelik Türkeş, başkanlık sisteminin tarifini 1979 yılında yayımladığı “Temel
Görüşler” isimli kitabında, “Çağımız kuvvetli,
adil ve hızlı icra çağıdır. Türk milleti, dünya imparatorlukları kurduğu devirlerde bunu uyguladı. Bu, icra gücünün tek elde toplanmasıyla
mümkün. Tarih ve töremize uygun olarak
başkanlık sistemini savunuyoruz” demişti.
Eski Türk devletlerinin ‘Başkanlık’ ile yönetildiğini ve bu sayede başarı geldiğine atıfta bulunan
Türkeş, şunları yazmıştı: "Milliyetçi hareket; tek
başkan, tek meclis sistemini savunur. Çağımız
kuvvetli, adil ve hızlı icra çağıdır. Türk milleti, dünya imparatorlukları kurduğu devirlerde
kuvvetli, adil ve hızlı icra sistemini uygulamıştır,
kuvvetli ve hızlı icra, icra gücünün tek elde
toplanmasıyla mümkündür. Bunun için tarih
ve töremize uygun olarak başkanlık sistemi-

ni savunuyoruz.
İcrayı, cumhurbaşkanlığı
ve başbakanlık olarak ikiye
bölemeyiz. Her
konuda bütünleştirici olduğumuza
göre, icranın başında
da ‘bütünlükçü’ olmalıyız. Türk tarih felsefesi ve tarihinde icra organı
hiçbir zaman bulunmamış yani tek bir başkan
tarafından yürütülmüştür. Milliyetçi Türkiye'de
de demokratik milli cumhuriyet ilkesi içinde
başkan, Türk milletinin yürütme organında tek
başına yetkili olacaktır. Tek başkan sistemine
uygun olarak yasama organı yönünden de tek
meclis sistemini savunuyoruz."

Muhsİn Yazıcıoğlu
Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu lideri ve Sivas eski milletvekili
merhum Muhsin Yazıcıoğlu, 2008
yılında verdiği bir röportajda;
“Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi gerektiğini belirtmiş, sistem değişikliğiyle ilgili de
şunları kaydetmişti: “Türkiye’nin,
sorunlarından kurtulması için
birçok alanda reforma ihtiyacı var
ve başkanlık sistemiyle yönetim
yeniden belirlenmelidir.”

ABD Osmanlı'yı örnek aldı
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Anavatan Partisi (ANAP) kurucularından, döneminin Milli
Eğitim Bakanı ve Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın en yakınındaki isim olan Hasan Celal Güzel ise, Özal'ın ABD'de gördüğü
olumlu sistemi Türkiye'ye de getirmek istediğini anlattı.
Kendisinin başlangıçta Başkanlık'a karşı çıktığını ama Özal'ın
bunu “Osmanlı da bu sayede süper güç oldu. Şimdi ABD de
Osmanlı'yı örnek alarak büyük güç oldu” sözleriyle savunduğunu söyledi. Başkanlık sisteminin ‘federal yapı’ gerektirmediğini de anlatan Güzel, "Özal da böyle düşünüyordu”
dedi. Bugün Erdoğan'a saldırıları gördükçe aklıma rahmetli
Özal geliyor. Aynı basın, aynı isimler, aynı gazeteler, aynı çıkar
odakları… Özal'a nasıl saldırdıysa Erdoğan'a da saldırıyorlar.
Oysaki hepsi de parlamenter sistemden şikâyetçiler. Anlamak
mümkün değil" dedi.
Hazırlayan: Hikmet TEKİN
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Öne Çıkan
Haberler
DENİZLERİN KORKULU
RÜYASI; HIZIR!

10 LİRAYA İCAT YAPTI
TÜBİTAK’TAN ÖDÜL ALDI!
Gaziantep’te, 5 yaşında geçirdiği trafik
kazası sonrasında sol bacağının diz kapağından
aşağısını kaybeden 7. sınıf öğrencisi Deniz Kazak,
10 liraya mal ettiği protezle TÜBİTAK’ın ‘O Benim
Eserim’ yarışmasında 70 bin proje arasında ilk
100’e girmeyi başardı.
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Kazak; “Evlet’in protezini bir süre kullandım.
Rahatsızlık vermeye başladı. Yürüyemiyordum
ve bıraktım. Daha sonra bacağımın alt kısmının
boruya benzediğini fark ederek plastik boru ile
bir protez yapmaya karar verdim. Denedim ve
başarılı oldum, daha sonra bunu geliştirdim. 8
yıldır kullanıyorum ve hiçbir sorun yaşamadım”
dedi. Deniz Kazak, protez için plastik boru, çizme,
koli bandı, tel ve ten rengi bayan çorabı kullandığını ifade ederek, plastik boruyu dikey olarak
kestiğini ve iç içe geçirerek bacağını kavrayacak
şekilde telle tutturduğunu, alt kısmını çizmenin
içine koyduğunu ve yine telle birleştirdiğini, koli
bandıyla da aralık bırakmadan sardığını anlattı.
Kazak, “hazır protezlerin en ucuzu yaklaşık 2 bin
ile 5 bin lira arasında. Bu protezin maliyeti ise
sadece 10 lira. Üstelik protezin ayak kısmından
kıvrılabilme özelliği de var. Ayrıca tel ile sabitlediğimiz için gevşetip bacağa göre ayarlayabiliyoruz. Maddi durumu iyi olmayan engelli
kardeşlerimiz bunu rahatlıkla kullanabilir” dedi.

ASELSAN HIZIR kapsamında yer alan alt sistem
birimlerinin konfigürasyonu entegre edileceği su
üstü platformların özelliklerine ve müşteri gereksinimlerine göre değişebilir yapıdadır. ASELSAN
HIZIR, su üstü gemileri için yabancı muadillerine
göre, en güncel teknolojiyle donatılmış ilk milli
'Torpido Karşı Sistemi'dir.
Deniz üstünden veya altından gelecek taarruz
maksatlı torpidolara karşı 'sakınma, aldatma'
görevini destekleyecek sistem, torpidonun
uzaktan tespiti, izlenmesi, sınıflandırılması ve
torpido tehdidinin bertaraf edilmesi maksadıyla
kullanılacak.
ASELSAN HIZIR Temel Konfigürasyonu; Torpido
Tespit Dizini, Çekme Kablosu, Vinç Uzak Kontrol
Birimleri, Elektronik Kabinet, Kontrol/Gösterge
Üniteleri, Sarf Edilebilir Dekoy Lançerleri, Lançer
Kontrol Birimleri, Sarf Edilebilir Dekoy.
Sistemin temel teknik özellikleri; Tespit, Teşhis,
Sınıflandırma, Uzun menzilden torpido tespiti,
Hassas konumlandırma, Tehdit veri tabanı ile
Sınıflandırma.
Karar Destek; Kullanıcı Konsoları (SHM/KÜ), Kullanıcı tanımlı karşı tedbir taktikleri, Savaş Yönetim
Sistemi ara yüzü, Sonar ara yüzü.
Karşı Tedbir imkanları; Geniş bant yüksek güçlü
akustik karşı tedbir, Hareketli Aldatıcı / Karıştırıcı
(Gürültü Yayıcı).
Diğer Özellikler; Açık Mimari1, Değişik tür ve
sınıftaki torpidolara karşı kullanım imkanı, Çoklu
hedef takibi (6 adet – opsiyonel olarak arttırılabilir).
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CEP TELEFONU KAN TAHLİLİ YAPABİLECEK
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğrencileri, cep telefonundan bir damla kanla sağlık
taraması yapabilecek yazılım geliştirdi.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde (İYTE)
geliştirilen yazılım sayesinde, cep telefonları, özel bir kağıt üzerine damlatılan
kandan hastalıkları tespit edebilecek.
İYTE Kimya Bölümü öğretim üyesi Yrd.
Doç. Dr. Ümit Hakan Yıldız, kimya bölümü
2. sınıf öğrencisi Hakan Berk Aydın ve bilgisayar mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisi Cihan Toklucu, "BİORGB" adlı proje
kapsamında geliştirdiği yazılımla, kan tahlili
sayesinde öğrenilebilecek tüm hastalıkların
kısa sürede, daha düşük bir maliyetle öğrenilebilmesini sağlayacak. Cep telefonuna
yüklenen yazılımla tespit edilebilecek
hastalıklar arasında grip, Hepatit B, Hepatit
C'nin yanı sıra HIV virüsü ve kanser türleri
de bulunuyor. Yrd. Doç. Dr. Yıldız, doktora
başvuran hastalardan hastalığının belirlenmesi için çeşitli testler istendiğini, tüplerce
kan alındığını, bu kanların eğitimli personelce tıbbi cihazlar kullanılarak değerlendirildiğini aktardı.

"Deneylerde başarı sağlandı"
Yıldız, yazılımı yapay kan kullanarak test ettiklerini belirterek, bu deneylerde başarı sağlandığını, yazılım sayesinde
hastalığa neden olan etmenlerin tespit edildiğini söyledi.
Kanınızın fotoğrafını çekiyor
Yazılımı geliştiren öğrencilerden Hakan Berk Aydın’da
yazılımın sağlık taramasında tıbbi cihazlara gereksinimi
ortadan kaldırdığını, aynı işi daha hızlıca yaptığını belirtti.

TÜRKİYE 'SU DAMLASI' VE 'KÜRESEL'İ
DEVREYE SOKUYOR
Türkiye, Suriye sınır hattında ve karakollarda İnsansız Balonlu
gözetleme sistemleri kullanmaya hazırlanıyor.
TSK, sınırda yasadışı ve terörist geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerine engel olmak için ASELSAN üretimi insansız balonları kullanacak. Balonlar, üs bölgesi ve karakol gibi noktalara ise istihbarat sağlama, yakın gözetleme ve erken ikaz
amacıyla da kullanılabilecek.
Savunma Sanayi Araştırmacısı Turan Oğuz tarafından paylaşılan bilgilerde ASELSAN 'Su Damlası' ve 'Küresel' olmak
üzere iki çeşit üretecek. Büyüklüklerine göre ikiden fazla
model olması bekleniyor.
'Su Damlası' olarak adlandırılan balonlar azami 1000 m irtifaya çıkabilmesi planlanıyor. 16 metre uzunluğundaki balon
180 m3 hacme sahip olacak. 35 m3 hacimli 'Küresel' balonlar ise azami 500 m irtifaya çıkabilecek. Her iki balon da sert
hava şartlarına ve hafif silahlara karşı dayanıklıdır.
Gözünden hiç bir şey kaçmayacak
360 derece keşif ve gözetleme yapabilecek sistemle donatılacak olan balonlar görüntüleri gerçek zamanlı olarak
merkeze iletecek. Küçük sistemlerde termal kamera büyük
sistemlerde ise CATS sisteminin kullanılması planlanıyor. Her
iki tip balon ve sistemin ilk testleri başarıyla tamamlanmış
durumda.
CATS olarak adlandırılan sistemin ağırlığı 60 kg civarında
üzerinde Renkli TV Kamera, IR Kamera, LRF/LD,LP, Spottur
gibi sistemler yer alıyor.
CATS Termal Görüntüleme Sistemi Özellikleri: 3. Nesil
Kızılötesi Kamera (MWIR), Gündüz Görüş Kamerası ( Full HD,
1920x1080p), Düşük Işık Kamerası (EMCCD), Lazer Hedef
İşaretleyici ( LD, 1064nm), Lazer Mesafe Ölçer ( LRF, 106nm),
Lazer Aydınlatıcı ( Illminator), Lazer Noktalayıcı (Pointer,
850nm), Ataletsel Ölçüm Birimi ( IMU, 3 eksen İÖ, 3 eksen
Gyro)
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TÜRKİYE’NİN UZAY ÜSSÜ
Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezinin tasarım
ve projelerinin bittiğini ifade eden Bilim Teknoloji
Merkezi Genel Koordinatörü Rıfat Bakan, yakında
temelinin atılacağını söyledi.
Bilim ve Teknoloji Merkezinin ikinci kanadı olarak
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan
ve TÜBİTAK’ın desteklediği Uzay ve Havacılık
Merkezinin yakında temeli atılacak.
Son 3 yıl içinde 350 bin ziyaretçiyi ağırlayan
ve özellikle çocuklara okulda gördükleri teorik
eğitimi pratiğe dönüştürme imkanı sunan Bilim
ve Teknoloji Merkezi, aynı zamanda Türkiye’nin
uzay ve havacılık merkezi projesiyle Bursa’yı
dünya ligine taşıyacak. 120 milyonluk bir bütçe
ile gerçekleştirilecek olan yatırım hakkında bilgi
veren Bilim Teknoloji Merkezi Genel Koordinatörü Rıfat Bakan, “Şu anda kurulacak sergilerin
neler olacağı ve tasarımları tamamlandı. Türkiye’nin ilk uzay ve havacılık merkezini Bursa’da

inşa edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yakın
bir zaman içerisinde temeli de atılacak. Uzay
çalışmaları bildiğiniz gibi dünyada gelişmiş ülkeler
tarafından büyük bir rekabetle sürdürülmektedir. Başta bilimsel proje olarak bakılan uzay ve
havacılık, artık önemli bir gündem maddesi oldu.
Yer altı madenlerinden hava durumuna kadar
hemen her şey uzaydan yapılıyor. İnanıyorum
ki geleceğin astronotları, pilotları burada eğitim
alan gençlerimizden çıkacak. Onlar Türkiye’yi
ileriye taşıyacaklar” dedi. Dünya çapında yatırım
ve çalışmalarıyla Amerika’nın ve Rusya’nın uzay
ve havacılıkta önemli imkanlara sahip olduğunu
ifade eden Bakan, “Türkiye’nin de bu alanda var
olabilmesi için gerçekten bu yatırımların yapılması gerekiyor. Her şeyde sona gelindi. Bundan
sonra inşaat aşaması var. Temelin atılmasıyla birlikte 18 ay sonrasında ilk ziyaretçilerine kapılarını
açmasını bekliyoruz” diye konuştu.

FBI'NIN 2 SAATTE YAPTIĞI TESTİ 34 DAKİKAYA İNDİRDİ
Çalıştığı üniversitede 15 yıl boyunca 100 bine yakın genetik test yapan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onay,
1,5 yıl önce üniversite bünyesindeki teknoparkta şirket
kurarak yerli ve hızlı DNA test kitleri geliştirmek amacıyla
çalışmaya başladı. Türkiye'nin her yıl onlarca milyon lira
vererek yurt dışından aldığı genetik test kitlerini yerli imkanlarla geliştiren Onay, kitlerin maliyetini de düşürdü.

68

Mart 2017

'Şu anda en hızlı biziz'
Tükürükte serbest halde bulunan, bir izolasyon
çalışması gerektirmeyen DNA örneklerini kullanan
Doç. Dr. Onay, bu yolla yaklaşık zamandan kazanıldığına dikkati çekerek şöyle devam etti: "Rutin
laboratuvar koşullarında normalde en az 6 saatte
yapabileceğiniz bir test. Bunu FBI rutinde yaklaşık 2
saatte yapıyor. Bizim süreç optimizasyonunda
yakalamaya çalıştığımız rakam 30 dakika.
Şu anda Ar-Ge sürecinin tam ortasındayız,
34 dakikayı yakaladık. Bu da bizi şu anda
en hızlı kişi tanımlama testi yapan yer
haline getiriyor."
'Pasaport yerine kullanılabilir'
DNA temelli kişi tanımlamanın şu
anda adli tıp ve tıpta kullanıldığını,

yüzde 100 güvenilir olması sebebiyle üst düzey güvenlik gerektiren yerlerde de rahatlıkla kullanılabileceğini
aktaran Onay, bunun ülkeye girişteki pasaport kontrolleri,
bankacılık sektöründe kişisel kasalara ulaşım, kozmik oda
girişlerinde de tercih edilebileceğini ifade etti.
DNA test kiti çalışmalarının iki yönlü devam ettiğini, bir
yönünün yerli test kiti üretimi olduğunu anlatan Onay,
ithal kitlerin yerini almasını istedikleri yerli kitleri 3 ay önce
satışa sunduklarına işaret etti. Süreci ilk etapta 30 dakikaya indirmeye çalıştıklarını söyleyen Onay, daha sonraki
aşamalarda bu sürenin 10 dakika ve 5 dakikaya doğru
ilerleyeceğini ifade etti. Doç. Dr. Onay, çalışması için patent başvurusu yaptığını da dile getirerek çalışmayı 2-3 yıl
içerisinde sonuçlandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Pratik BİLGİLER
Kaşmir kumaşın
kalitesini anlamak için kumaşı
hafifçe yanlara
doğru açın. Bıraktığınızda aynı şekli
alıyorsa kaliteli
demektir.
Klavyenizi temizlemek
için yapışkan bant kullanın.
Tek tek uğraşmanıza gerek
kalmadan klavyedeki kirden,
tozdan bu sayede
kurtulabilirsiniz.

Kablolarınızın ilk günkü gibi
beyaz olmasını mı istiyorsunuz? Herhangi bir sıvıyla
temizlemeye çalıştığınızda
yapış yapış mı oldular?
İhtiyacınız olan tek şey
sıradan bir silgi.

Hoparlörlerin
üzerindeki tozu tüy
toplayıcıyla alabilirsiniz.
Hoparlörlerin üzerindeki tozu
aldığınızda ses kalitesi
artacaktır, silindiri üzerinde
gezdirmeniz yeterli.

Yeni aldığınız jean pantolonlarınızı terziye götürmeden
önce 2 kez mutlaka yıkayın.
Unutmayın, jeanler yıkandığında mutlaka çekme yapar.

Evinizde ağrı kesici olmadığında
10-12 adet badem yiyebilirsiniz.

Pamuklanan kıyafetleri
tıraş bıçağıyla
temizleyebilirsiniz.

Yarım kalmış
cipslerinizin askı
tutacağı sayesinde
hava almasını ve
bozulmasını engelleyebilirsiniz.

Açmakta zorlandığınız paketleri
2 adet bozuk parayla kolayca
açabilirsiniz.
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Gümüşlerinizi
parlatmak için
muz kabuğu
kullanabilirsiniz
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TOPLULUĞU
Topluluğumuz
Çekmeköy Belediyesi’nin ve Çekmeköylü
sanatseverlerin
destekleriyle daha
büyük ve saygın
çalışmalara imza
atmaya devam
edecektir.

Çekmeköy’e ve müzik dünyasına
değer katan çalışkan ve mütevazi
ÇKM Taşdelen Türk Müziği
Topluluğu’nun yöneticileri Serap
Öztürk ve İbrahim Gül ile sohbetimiz.

ÇKM Taşdelen Türk Müziği
Topluluğu’ndan kısaca
bahseder misiniz?
Bir müzik topluluğu olarak 10 yıl
önce Türk sanat müziği yolculuğuna Çekmeköy belediyemizin bünyesinde Hamidiye Kültür
Merkezinde başladık. Daha sonraki süreçte her yıl biri kış diğeri
bahar konseri olmak üzere en az
2 konser programı ile Çekmeköylülere müzik ziyafeti sunumu
gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra
Feshane’de düzenlenen Hemfest
Programlarına iştirak ederek Çekmeköy’ün adına yakışır performanslar sunulmuştur. Öğretmenler Günü, Kadınlar Günü vb. özel
günlerde de Çekmeköy Belediyesi
adına düzenlenen bir takım etkinliklere katılarak ilçemizin sanat ve

kültür faaliyetlerine katkı sağlanmıştır.
2015 yılında çalışma mekânı
olarak kullanılan Hamidiye Kültür
Merkezi’nin farklı faaliyetlere
ev sahipliği yapması söz konusu olunca çalışma mekânı sorunu ortaya çıkmıştır. Taşdelen
Bölgesi’nde faaliyetlerine devam
etmekte olup, başarılı sanat çalışmaları
ile adını duyuran Özen Sanat
Merkezi’nin daveti üzerine Kasım
2015 tarihinde topluluk çalışmalarımız Taşdelen’e taşınmıştır.
Çalışmaların Taşdelen Bölgesi’ne
taşınmasıyla topluluğun adı “ÇKM
Taşdelen Türk Müziği Topluluğu”
olarak değiştirilmiştir. Topluluğumuz Çekmeköy Belediyesi’nin ve
Çekmeköylü sanatseverlerin destekleriyle daha büyük ve
saygın çalışmalara imza atmaya
devam edecektir.

İyi bir müzik topluluğu olmanın
unsurları nelerdir?

Röportaj

Koronun, bireyin müziksel gelişimlerinin
yanında sosyal, kültürel, psikolojik yaşamı
açılarından etkisi olan bir kültürel eğitim
olduğunu varsayıyoruz.

sanatçısı sınavına katılma hakkı kazanmıştır. Girdiği bu
sınavı da kazanarak TRT ses sanatçısı olarak göreve
başlamış, 1997 – 2005 yılları arasında görev yaptığı
bu kurumda çok sayıda solo bant çalışmasına imza
atmıştır. Okumuş olduğu bu eserler, ilgili radyolarda
yayınlanarak halen dinleyiciye ulaşmaktadır. Şefimiz
Hikmet Ulutaş geçmişten günümüze; Yeşilköy Musıki
Derneği, Yeşilyurt Spor Kulübü TSM Korosu, İSKİ Türk
Sanat Müziği korolarını çalıştırmış olup halen, 2005
yılından bu yana Neveser Musiki Topluluğu ve 2009
yılından bu yana da Çekmeköy Taşdelen Türk Müziği
Topluluğu’nun şefliğini yürütmektedir. Sayın Hikmet
Ulutaş sanatçı kimliğini, bestekârlığı ve usta bir udi
olması ile tamamlamaktadır. Sanatının yanında saygın
kişiliği ve naif yapısıyla tanınan Ulutaş, evli ve bir
çocuk babasıdır.

Kaç kişilik bir ekibe sahipsiniz?
En başta müzik sevgisi diyoruz. Müziği seven herkes bir müzik topluluğunun üyesi olabilir diye
düşünüyoruz. Koronun, bireyin müziksel gelişimlerinin yanında sosyal, kültürel, psikolojik yaşamı açılarından etkisi olan bir kültürel eğitim olduğunu varsayıyoruz. Takım oyuncusu olmak en temel unsurdur
tüm topluluklarda olduğu gibi müzik topluluklarında
da.
Bunun yanı sıra idari yönden;
- Yönetimin, topluluğu oluşturan bireylerin bir
bütünün parçası haline getirilmesini sağlaması;
- Sanatın icrasında en küçük ayrıntılara dahi titizlikle
yaklaşan; bilgi, birikim ve ses nosyonu yüksek ve etkin
bir şef;
-Çalışma koşullarının; konserlerin, etkinliklerin tüm
lojistik desteğinin sağlanması
Bizce iyi bir müzik topluluğu olmamızın unsurlarıdır.

Bize biraz da koro şefinizden bahseder misiniz?

Bir konser hazırlığı nasıl gerçekleşiyor?
Her hafta Salı ve Perşembe günleri saat 19.30 – 21.30
saatleri arasında, Özen Sanat Akademisi’nin koro
salonunda toplanıyoruz. Koro şefimiz tarafından gelecek konser için belirlenen eserleri; şefimizin titiz ve
disiplinli yönetimi altında hazırlıyoruz. Ayrıca konserlerimizde görev verilen solist arkadaşlarımız da aynı
titizlikle şefimiz kontrolünde eserlerini icra ediyorlar.
Her konserin teknik, lojistik, görsel ve sunum altyapıları hazırlığı titizlikle, senkronize çalışmalarla
yürütülmektedir. Söz konusu alt yapı hazırlığı topluluk yönetiminin tespiti ve gönüllü arkadaşlarımızın
katılımları ile tam bir ekip çalışması içinde
yürütülmektedir.

Sizce iyi bir korist mi solist mi daha ön planda
olmalıdır?
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Koro şefimiz Hikmet Ulutaş, 1970 Giresun doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Giresun’da tamamladıktan sonra, İstanbul’da, Fatih İleri Türk Musıkisi
Konservatuarı’nda nota, usul, nazariyat ve repertuvar
dersleri almış ve kısa sürede icra heyetlerinde yer alıp,
konserlerde korist ve solist olarak görev almıştır.
1996 yılında TRT’nin düzenlediği Amatör Ses
Yarışmasında Marmara Bölgesi’nde 2.olmuş, yarışmada aldığı bu dereceden dolayı, TRT’nin açtığı ses

Yıldan yıla değişmekle birlikte yaklaşık 35 kişilik bir ekibe sahibiz. Yıllardır verdiğimiz konserler neticesinde,
Çekmeköylü ve hatta çevre ilçelerden gelen müzikseverlerin katılımları ile koromuz çalışmalarına devam
etmektedir. Bu vesile ile değerli “Çekmeköylü Türk
Müziği Severleri” her zaman aramızda görmekten
memnuniyet duyacağımızı da belirtmek isterim.
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Elbette koro kültürünün temel noktası korist
olmaktır. Bir koronun başarısı, tek tek bireylerin
bir arada uyumu ve özverileri ile ortaya konur.
Koro halinde seslendirilen eserlerin dinleyici
tarafından sanki tek bir ses çıkıyormuşçasına
algılanması, beğeniyi en üst seviyeye çıkarır.
Şefimizin bize söylediği” kendi sesini duymak
ve duyurmak değil tüm koronun sesini duymak” prensibi ile çalışıyoruz. Tabii ki, konserlerimizde solistlerimiz de yer almakta ve
konserlerimizi zenginleştirmektedir yani koromuzun
bir rengidir, amacı değildir.

Bir de ödülünüzün olduğunu biliyoruz. Bu ödülün
hikâyesinden de bahseder misiniz?
Her yıl BTH TV (Birtatlıhuzur) tarafından düzenlenen
“Amatör Korolar Yarışması’na” 2016 bahar konserindeki performansımızın video kayıtları ile katılmaya karar verdik. İlk defa Çekmeköy adına katıldığımız
bu yarışmada bu konser performansı ile önce finale
kaldık. Akabinde, sezon çalışmaları bitmiş olmasına
rağmen şefimiz ve korist arkadaşlarımızın özverileri ile yaklaşık 20 gün içinde yapılan ek çalışmalarla,
Kozyatağı Kültür Merkezi’ndeki finale katıldık. Bu
finalde gerek akademi-

syen ve uzmanlardan oluşan jüri gerekse tüm salonu
dolduran seyirciler tarafından ilk defa katılan tek koro
olarak, olağanüstü övgüler aldık ve dereceye girerek 3.lük ödülünü de ilçemize kazandırmış olduk. Bu
başarımızla büyük gurur duyuyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Sayın Başkanımız Ahmet
Poyraz’ı ziyaret ettiniz. Görüşme nedeniniz
neydi?
Şefimiz Hikmet Ulutaş aynı zamanda güzel bestelere
imza atan bir bestekârdır. Karamanlı şair ve söz yazarı
Hikmet Elitaş’ın yazmış olduğu bir şiire yaptığı son
bestesini Aralık 2016 Taşdelen Turgut Özal Kültür
Merkezindeki konserimizde ilk kez seslendirmiştir. Bu
vesile ile aynı konsere eserin söz yazarı davet edilmiş
ve kendisi büyük bir nezaket göstererek konserimize
teşrif etmiştir.
Karaman’dan gelirken ilin önemine binaen Karamanoğlu Mehmet Bey’ in fermanını temsil eden bir
heykelciği Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Poyraz’ın şahsına teslim edilmek üzere tarafımıza emanet
etmiştir. Türkçe’nin resmi dil olarak ilk kez kullanıldığı,
Türk dilinin merkezi Karaman’dan gelen bu hediyeyi
başkanımıza teslim etmekten mutluluk duyduk.

Yakın zamanda sizi dinleyebileceğimiz bir etkinlik düzenleyecek misiniz?
Elbette. En yakın konserimizi, 05 Mart 2017 Pazar
günü Altunizade Kültür Merkezi’nde gerçekleştire-

Röportaj

ceğiz. Bu bizim Çekmeköy sınırları
dışında ve Çekmeköy’ü temsilen
ilk salon konserimiz olacak. Bir
sonraki konserimizi de 21 Mayıs
2017 Pazar günü yine Taşdelen
Turgut Özel Kültür Merkezi’nde
gerçekleştireceğiz. Her iki konserimize de sizleri ve değerli Çekmeköylü müzikseverleri bekliyoruz.
Bunun dışında önemli hedeflerimizden birisi de yurt dışı festival,
konser vb. bir etkinliğe katılmaktır.
Bu amaçla bu yıl biri İspanya’da
diğeri Balkanlarda olmak üzere
iki festival için başvuru yapılmıştır.
Başvuru sonucuna göre bu festivallerden birinde yer almak bu
yılki çalışmalarımız için güzel bir
final olacaktır.
Tüm bu sanat çalışmalarının
yanında bir de sosyal sorumluluk
projesi yürütüyoruz. ÇKM Taşdelen Türk Müziği Topluluğu ve Çekmeköy Türk halk Müziği Topluluğu
olarak birlikte bir ‘Köy Okullarına
Yardım projesi’ gerçekleştiriyoruz.
Kırtasiye, kitap, giysi, bilgisayar ihtiyacı olan köy okullarını belirleyip
bu ihtiyaçlarını temin ediyor ve
doğrudan okullara ulaştırıyoruz.
Umut Şarkısı adını verdiğimiz
bu grupla sürdürdüğümüz bu
çalışma iki topluluğun sanatla
başlayan birlikteliğinin çocuklara umut olarak dönüşümünü
sağlamış oluyor.

Yapmayı planladığımız tüm
çalışmalarda belediyemizin her
zaman yine yanımızda olacağını,
daha geniş kitlelere ulaşma arzumuza en büyük desteği onların
vereceğini biliyoruz.

Müziğe yatkın ancak yeni
başlayacak olan kişilere
tavsiyeleriniz nelerdir?
Öncelikle, ister bir müzik aleti
kullanmaya isterse de şarkı söyle-

Özellikle ilçemiz sınırları içerisinde
bulunan çeşitli müzik akademileri
bizlere bu imkânı vermektedir.
Belediyemizin de müzik eğitimine
destek konusunda daha geniş
etkinlikler düzenlemesini
bekliyoruz.

Çekmeköy2023 okuyucuları
etkinliklerinize katılmak
amacıyla sizi nereden takip
edebilir?
Facebook üzerinde bir sayfamız
mevcut. Faaliyetlerimizi; “ÇKM
Taşdelen Türk Müziği Topluluğu”
adı altında takip edebilirsiniz.
Ayrıca yakın bir zamanda web
sitesi kurmayı da planlıyoruz. Bize
ulaşmak için kullanabileceğiniz
mail adresimiz:
tasdelenmusic@gmail.com
Ayrıca isteyenler, Özen sanat ve
müzik akademisi ile de iletişime
geçebilirler.
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Çekmeköy’de yer alan bir müzik
topluluğu olarak belediyemizin
desteğini hissediyor musunuz
veya çalışmalarınız için destek
bekliyor musunuz?

Başladığımız günden bu yana
belediyemizin desteğini her
zaman yanımızda hissettik. Gerek
konser salonlarının tahsis edilmesi, gerek basılı afiş ve broşürlerin
hazırlanması, gerekse de ihtiyacımız durumunda bizlere araç
tahsis etmiş olmaları, bizlerin
çalışma azmini her zaman arttırmakta ve tüm konserlerde Çekmeköy’ümüzü temsil edebilmenin
gururunu yaşamamızı sağlamaktadır. Diğer yandan, Çekmeköylü
müzikseverlerin konserlerimizi
izlemeleri ve beğenilerini bizlere
alkışları ile bildirmeleri, bizim için
en önemli destektir.

meye başlasınlar, müzikseverlerin dikkat etmeleri gereken
ilk husus, hayatta hiçbir şeyin
hemen gerçekleşmeyeceğini
bilmeleri ve sabırlı olmaları gerektiğidir. Müziğe yatkın bir insanın
seçimi, bir müzik aleti kullanma
yönünde ise mutlaka kendilerine
en uygun olacak aleti seçmeleri
başarı için önemli olacaktır. Şarkı
söylemek yönünde tercihi olanlar ise sesinin iyi olup olmadığı,
müzik tercihinin farklı olması gibi
unsurları gerekçe göstererek uzak
durmamalıdır. Sesini eğitmek ve
doğru söylemek için bireysel ses
eğitiminin yanında koro eğitiminin de büyük yararı olacağını
bilmelidirler.
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MODERN HARİCÎLER
IŞİD (Irak-Şam İslam Devleti) gibi terör örgütleri bazı
dini kavramları kullanarak yandaş devşirdikleri ve
kendilerine alan açtıkları bilinmektedir. En kötüsü
de İslam’ın adını kullanmalarıdır. Emperyalistlerin de
desteğiyle sözüm ona devletleşme çabası içinde olan
kanlı örgüt, bir yandan sınır aşırı kitle propagandası
yaparken, diğer yandan daha çok da ‘Hilafet’ ve ‘Cihat’

Kimdir Hariciler?
“Gruptan ayrılanlar” anlamına gelen
ve 644-656 yıllarından itibaren sapkın bir grup olarak ortaya çıkar Hariciler… Sıffin Savaşında ‘anlaşma yoluna gidilmesine’ ve olayın
hakeme bırakılmasına şiddetle
karşı çıkarlar. Hatta “Hüküm ancak
Allah’ındır” (12/67) ayetini yüzeysel
okudukları için; “Allah’ın hükmünü
bırakıp başka hükmü tercih ettiği”
iddiasıyla Hz. Ali’yi tekfir ederler.
Hz. Ali ise bunun; “Kendisiyle batılın
istendiği doğru bir söz…” olduğunu,
ancak kendilerinin yanlış yolda
olduklarını söylediyse de bu çok
kaba-saba ve tavizsiz sapkınları ikna
edemez.
Bilindiği gibi, bu tür fitne hadiselerinin ‘sorumlularını dışarıda arama’
girişimleri hep olmuştur. Ancak herhangi bir tahrik unsurunun, uygun
koşullar bulmadan başarılı olma
şansının olamayacağı da unutulmamalıdır. Hz. Osman ve Hz. Ali
dönemlerinde her şeye ve her kese
karşı çıkarak kendilerinden başka
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Sünni

kavramları üzerinden ‘statü’ kazanma gayretindedir.
Yapısı ve işleyişiyle tarihteki Haricîleri anımsatan bu
sapkın güruh, Kur’an ayetlerini bağlamından koparıp
sloganlaştırma konusunda seleflerinden bir hayli
ileridedir. Gelin önce Haricileri kısaca tanıyalım, daha
sonra da benzer yönlerini tespit edelim:

herkesi “din dışı” görmeye başlayan
Hariciler, amaçlarına ulaşmak için
her türlü şiddete, acımasızlığa başvurmaktan da geri durmadılar.
Ortaya çıkmasıyla İslam dünyasına
ağır siyasi sonuçlar bırakan Harici
topluluklardan bugün geriye kalanlar Umman’daki İbadiler ve Cezayir
başta olmak üzere Kuzey Afrika’daki ılımlı gruplardır. Bu topluluklar
şiddetle anılmayan ılımlı Haricilerin
devamı niteliğindedir.
2003 yılındaki Irak işgali ile bölgede
ortaya çıkan, başka bir ifade ile
1978-89 Afganistan-Sovyetler Birliği
arasındaki savaşta vücut bulan
gruplar kısa zamanda örgütlenmek
suretiyle tam da tarihteki Haricîlerin
yöntemlerine başvurdular. Hatta gerek yaptıkları silahlı saldırı ve gerekse
intihar eylemlerine bakıldığında bu
Modern Hariciler’in canilikte, tarihteki Haricileri bile geride bıraktıkları
açıkça görülecektir.
Destek aldıkları emperyalist güçleri
bundan sorumlu tutmak gibi
bahanelere sığınmak ise sorunu
ötelemekten öteye gitmeyecektir.
Çokça kullandıkları ve örseledikleri
kavramlar ise İslam Devleti, Hilafet
ve Cihad... Bu yazımızda cihad
kavramının Kur’an’da ve sevgili peygamberimizin uygulamalarında nasıl
kullanıldığını irdelemek istiyoruz.
Diğerleri de kısmetse başka yazıların
konusu olacaktır.

CİHAD NEDİR?
Çok anlamlı bir kavram olan cihad,
Kur’an’da kırk bir yerde geçmekte ve
başlıca şu anlamlara gelmektedir:
*Fedakârlık yapmak; Allah yolunda
çalışmak, O’nun uğrunda çaba sarf
etmek: “Bizim uğrumuzda fedakârlık yapanlara bütün yollarımızı
açacağız” (Ankebut,29/69).
*Kur’an’ı anlatmak; “Kafirlere
boyun eğme ve onunla(Kur’an ile)
onlara karşı büyük cihad yap” (Furkan,25/52).

*Cihad etmek, savaşmak; “Ey Peygamber! Kâfirlerle ve münafıklarla cihad et; onlara sert davran.
Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir gidiş yeridir o!”
(Tevbe,9/73;Tahrim,66/9).

İSLAM VE SAVAŞ
Öncelikle belirtmeliyiz ki; Cihad
kelimesi “silahlı savaş” anlamını da
içermekle beraber Kur’an’da savaş
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için aslında “kıtal/mukatele” kelimelerinin kullanıldığını hatırlatmakta
fayda var. Ayrıca Kur’an’da durduk
yere “saldırı” anlamında bir savaştan
da kesinlikle söz edilmez. Ancak
“savunma savaşına” izin verilmektedir. Ayrıca cihadın amacı insan
öldürmek değil, tam aksine insan
kazanmaktır.
Hiç kimsenin dini inançlarından
dolayı, yani; kâfir, müşrik, münafık,
agnostik, ateist, deist her ne ise bu
dünyada Allah'ın kulları tarafından
cezalandırılamaz. İnsanlar insanları
ancak, kişilere ve topluma karşı işledikleri suçlardan dolayı cezalandırabilir. Cezalandırılmalıdır da.

“Yeryüzünde fitne kalmayıncaya,
din yalnız Allah’ın oluncaya kadar

savaşmamış ve sizi yurtlarınızdan da
çıkarmamış kimselere iyilik yapmaktan ve onlara adil davranmaktan
men etmez. Şüphesiz Allah adil
davrananları sever.
Ancak Allah, sizinle din uğrunda
savaşanları, yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanız için yardım
edenleri dost edinmenizi yasaklar…” (Mümtehine,60/8-9). Ayrıca
bakınız; 2/191, 4/91, 9/5.

“Fitne, öldürmekten daha beterdir”
(Bakara,2/191). Adam öldürmekten

daha büyük olan fitnenin ise “şirk”
olduğu kanaati yaygındır. Buna göre
müminleri dinlerinden döndürmeyi
amaçlayan, onların şirk koşmalarını
sağlamayı hedefleyen bir musibet,
baskı/ terör anlamındaki fitnedir ve
şirkle denk sayılmıştır. Bundan da
anlaşmayı bozan ve Müslümanlara
saldıran kimseler kastedilmektedir.
Yoksa “bütün müşrikler Müslüman
oluncaya kadar onlarla savaşın”
şeklinde bir emir değildir. Peygamberimizin uygulaması da bu yönde
olmuştur. Eğer, “yeryüzünde fitne
kalmayıncaya kadar müşrikleri katledin” olsaydı, Peygamberimizin Arabistan yarımadasında yüz binlerce
insanı öldürmesi icap ederdi.

SAVAŞ ESİRLERİNİN
DURUMU
“… Savaş bitince de onları ya
karşılıksız olarak, ya da fidye ile
salıverin” (Muhammed,47/4).
Bilindiği gibi Sevgili Peygamberimizin, savaş esirleriyle ilk tanışması
Bedir Savaşı sonrasında olmuş
ve uygulaması da bu ayete göre
olmuştur.
Görüldüğü gibi; temel hükümler olanca açıklığı ile ortadayken
görünen o ki IŞİD ve benzeri sapkınlar İsmet Özel’in benzetmesiyle;
cennet ümidi içinde cehenneme
hazırlık yapıyorlar…

KİMLERLE SAVAŞILIR?
Kur’an’da, kendileriyle savaşılacak
olan kimseler; “Müslümanlara savaş
ilan edenler, işgalciler ve bunlarla
işbirliği içinde olanlar” diye belirtilmiştir:
“Allah sizi; din konusunda sizinle
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Peki, bu ayetleri nasıl anlayacağız?
"Müşrikleri nerede bulursanız
öldürün, yakalayıp hapsedin, onları
gözetim altında tutun. Eğer tevbe
ederlerse serbest bırakın” (Tevbe,9/5)
ayette belirtilen kimseler müşriklerin eşkıyalarıdır. Buradaki emir de;
tüm müşriklerin öldürülmesi değil,
saldırgan müşriklerin öldürülmesidir.
Hatta bir tür gözdağı ve yıldırma
politikasıdır. Zira Yüce Allah; Hiç
kimsenin Müslüman olması için zorlanamayacağını belirtmiştir: “Artık
dileyen iman etsin, dileyen de
inkâr etsin…”(Kehf,18/29). Buna göre
İman kalben tasdiktir ve imanda
gönüllülük esastır. “Dinde zorlama
yoktur!”

savaşın” (Bakara,2/19).
Buradaki ‘’fitne”; esas itibariyle din
ve vicdan hürriyetini kaldırmaktır.
Allah’ın emri de; “Din ve vicdan
hürriyetini kaldıran zorbalara
karşı mücadele edin” yönündedir.
Nitekim ‘fitne’ kelimesi; Buruc,10
ve Nahl, 110 ayetlerinde "müminlere işkence yapmak" anlamında
kullanılmıştır.

75

AŞIK VEYSEL
Bundan 44 yıl evvel bu topluma önemli değerler kazandırmış bir tel'i bir nefes'i kaybettik.
Hayatı, “uzun ince bir yol” olarak, Sadık Yari’ni
ise kara toprak olarak tanımladı. “Ben giderim
sazım kalır” dedi sazı da sözü de yüreklerimizde
kaldı. Yokluğunda türküleri dilden dile dolaştı
nesilden nesile aktarıldı ve dünyaya ulaştı.
ÇEKMEKÖY2023 dergisi olarak bizde bize bu
güzellikleri katmış insanı bir kez daha rahmetle
anıyoruz.

AŞIK VEYSEL'İN HAYATI
Aşık Veysel, 1894 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinin
Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Babasının ismi
Ahmet, annesinin ismi ise Gülizar'dı. Çiftçi bir ailenin çocuğuydu. Yedi yaşına geldiğinde Sivas'ta çiçek
hastalığı salgını ortaya çıktı. Aşık Veysel de çiçek
hastalığına yakalandı ve sol gözünü kaybetti. Bundan
kısa bir süre sonra diğer gözünü de kaybetti.
İki gözünü de kaybeden Aşık Veysel asla yılmadı. Her
gün babası ezberlediği halk ozanlarının şiirlerini okurdu ona. Aşık Veysel büyük bir istekle dinlerdi babasını.
Bu isteğini gören babası bir gün elinde sazla yanına
geldi ve ona verdi. Çok sevmişti sazı. Ona saz çalmayı
Çamşıhlı Ali Ağa öğretti. Gün geçtikçe kendini geliştirdi. Artık sazını yanı başından hiç ayırmıyordu. Aşık Veysel, 25 yaşına geldiğinde Esma adında bir kızla evlendi.
Ancak kısa bir süre sonra anne ve babasını kaybetti.
İkinci çocuğuysa doğumundan 10 gün sonra öldü.
Daha sonra karısı Esma onu bırakıp gitti. Karısı bırakıp
gittiğinde bir yaşında kızıyla kalmıştı Aşık Veysel.

Esma hanımın evden ayrılışı
Aşık Veysel evli olduğu zamanlarda eşi başka bir adama aşık olur ve kaçmaya karar verir. Gece uyumak
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Kendi anlatımıyla gözlerinin görmemesi

‘’Çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına
göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu
bir gündü, eve dönerken ayağım kayarak düştüm.
Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım...
Çiçek zorlu geldi. Sol gözüme çiçek beyi çıktı. Sağ
gözüme de, solun zorundan olacak, perde indi. O
gün bugündür dünya başıma zindan.’’

için yataklarına girdikten sonra eşi kalkar, bohçasını
da aldıktan sonra pabuçlarını giyer ve ardına bakmadan kaçmaya başlar. Biraz aradan sonra ayağına bir
şeyin vurduğunu fark eder. Pabuçlarını çıkarttığında
gördüğüne inanamaz. Aşık Veysel’in tüm parası oradadır. Kaçacağını anlayıp sahip olduğu her şeyi eşine
bırakmıştır. Ayrıca parayla beraber bir kâğıt bulur ve
o kâğıtta şu yazar ; “Al bu para ananın ak sütü gibi
helal olsun, gittiğin yerde kendini ezdirme. Bir de
güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa... “
Aşık Veysel’deki cevheri ilk görenlerden biri Ahmet
Kutsi Tecer’di. Ahmet Kutsi Tecer, Aşık Veysel’in şiirlerinin tanınmasında büyük katkı vermişti. Bir dönem
Köy Enstitüleri’nde öğretmenlik yaptı. 1965 yılında TBMM, “Ana dilimize ve milli birliğimize yaptığı
hizmetlerden ötürü” özel bir kanun çıkartarak maaş
bağladı. 21 Mart 1973 günü doğduğu köy Sivrialan’da
hayata gözlerini yumdu. Ondan geriye yıllar geçse
de unutulmayacak şiirleri kaldı. Eserlerinde kullandığı
Türkçe yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içedir.
Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler
yönelttiği şiirleri de vardır.

Aşık Veysel’in Edebi Kişiliği ve sanat anlayışı

Şiirlerini sade bir dille söylemiştir.
Toprak, insan sevgisi, insan acısı, yaşama sevinci, kardeşlik duygusu, barış özlemi şiirinin çıkış noktasını oluşturur.
Tasavvuf felsefesinin kazandırdığı hoşgörü anlayışı,
şiirlerinin temellerinden biridir.
Yalnızca hece ölçüsüyle şiir söyleyen Âşık Veysel, halk
şiirinin son büyük ustası olarak nitelendirilmektedir.
Şiirleri Deyişler, Sazımdan Sesler adlı iki kitapta toplanmıştır. Son olarak tüm şiirleri, Ümit Yaşar Oğuzcan
tarafından Dostlar Beni Hatırlasın adıyla yayımlanmıştır.

AŞIK VEYSEL ŞİİRLERİNDEN...
Cahil insan gül ise de koklama
Evlattan uşaktan fayda bekleme
Binde bir bulunur o da tekleme
Cahil insan gül ise de koklama
Ayvası turuncu nar belli değil

Güzelliğin on para etmez bu
bendeki aşk olmasa

Ben giderim adım kalır, dostlar
beni harılasın

Güzelliğin on para ‘etmez
Bu bendeki aşk olmasa
Eğlenecek yer bulaman
Gönlümdeki köşk olmasa

Ben giderim adım kalır
Dostlar beni hatırlasın..
Düğün olur bayram gelir
Dostlar beni hatırlasın.

GÖRGÜSÜZ TABAKADAN AŞIK VEYSEL, ATATÜRK İLE NEDEN GÖRÜŞEMEDİ?
Yıl 1933 aylardan Ekim Türkiye’nin her yerinde Cumhuriyetin 10. yılı kutlanıyor.
Sivas’ta da büyük bir tören düzenlenmiş. Her taraf
bayraklarla donatılmış, marşlar söyleniyor ve şiirler
okunuyor. Sivas’ın Sivrialan Köyünün Akçakışla nahi-

yesinden de aşıklar gelmiş. Bağlamalarını çalıyorlar,
yanık türküler hayat buluyor. Aralarında biri var ki, o
farklı. Sazı farklı, sözü farklı ve üstelik gözleri görmüyor.
Cumhuriyet’in 10.Yılı için yazdığı destanı okuyor.

“Gazi Paşa Hazireti bir kişi
Ne kadar cesaret tuttu bu işi
Sarmıştı vatanı düşman ateşi
Esirgedi bizi ziyanımızdan ”
Veysel Şatıroğlu’ydu bu destanı okuyan, tanınan
ismiyle Aşık Veysel’di.
Sazı, sözü çok beğenilmişti. Sivas Belediye Başkanı ve ilin
önde gelenleri o an karar verdiler. Veysel Angara’ya gitmeli,
bu destanı mutlaka Mustafa Kemal’e okumalıydı. Aylar süren
bir çalışma yapıldı. Heyet kuruldu, yol için para toplandı. Ama
“Angara uzun, ince bir yoldu. Motorlu taşıt yoktu…” Veysel,
arkadaşı İbrahim Tutiş ile yola koyuldu. Angara’nın yolları
taştan ibaretti. Cumhuriyet ve Mustafa Kemal aşkına… Tabana
kuvvet dediler… Günlerce yürüdüler aylar sonra Angara’ya
varabildiler. Tarih 1 Nisan 1934 idi. Üstlerinde köylü kıyafetleri
vardı. Altlarında potur, ayaklarında çarık, toz toprak
içindeydiler.
Sorup soruşturdular Gazi Mustafa Kemal’in
huzuruna nasıl çıkabiliriz?
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Tam Kızılay’da vardılar ki, iki polis çıktı karşılarına. Polise “biz Sivas’tan geliyoruz, halk ozanıyız. Gazi’nin huzuruna
çıkacağız dediler. Polis izin vermedi ve siz bu kıyafetle değil gazinin yanına Kızılay’da bile dolanamazsınız yasak”
dedi. Gerçekten de o günlerde Ankara Kızılay’da böyle kıyafetlerle dolaşmak yasaktı. Yasağı Ankara Valisi Nevzat
Tandoğan koymuştu. Kızılay yabancı devlet adamlarının ve turistlerin gezdiği bir bölgeydi… Üzerinde Türkiye
Cumhuriyeti’ne yakışır kıyafet olmayanlar giremezdi. Vali efendi ‘Hırpani kıyafetlileri sokmayın’ demişti. Cumhuriyetin “Köylü Milletin Efendisidir” sloganı Ankara’da geçerli değildi. Arkadaşı İbrahim Veysel’e “Bari bir gazeteye
gidelim, derdimizi anlatalım. Belki Gazi gazeteyi okur, bizi çağırtır” dedi. Soluğu Hakimiyet-i Milliye gazetesinin
matbaasında aldılar. Dertlerini anlattılar. Veysel sazını çıkardı 10. Yıl Destanını okudu, fotoğrafları çekildi. Ertesi
gün 2 Nisan 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi’nde çıkan haber şöyleydi.
“Dün gazetemize Anadolu’nun saz şairlerinden biri geldi. Sivrialan köyünden olan bu yanık yüzlü adamın iki
gözü de görmüyordu. Bu saz şairinin yeni yazdığı koşmalar, inkilabın halkın en görgüsüz tabakalarına kadar nasıl
işlemiş, anlaşılmış ve sevilmiş olduğuna en büyük delildir.”
Görgüsüz tabakadan Aşık Veysel Ankara’da uzun süre haber bekledi. Günlerce ne arayan, ne soran oldu.
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Haberler

KOCA BİR YILIN

MUHASEBESİ
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Çekmeköy Belediyesi yönetimi, yıllık yönetim değerlendirme toplantısı yaptı. Belediye Başkan Yardımcıları
ve birim müdürlerinin hazır bulunduğu toplanda birim
müdürleri yılbaşında koyulan hedeflerin gerçekleştirilme oranları, yıl içinde yapılan çalışmalar ve faaliyetlerin yanı sıra projeler hakkında çeşitli sunumlar
gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar için Başkan Yardımcıları ve birim
müdürlerine teşekkür eden Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz “ Çekmeköy vizyonu için tüm
gayretimizle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çalışmalarımızın tamamı insan odaklı ve ihtiyaçlara cevap
veren faaliyetler. İnşallah önümüzdeki yıl içinde de aynı
gayret ve çabayla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben
idareciliğini yaptığınız, bu güzel çalışmaların Çekmeköylü hemşehrilerimizle buluşmasını sağlayan emek
sarf eden ve ter akıtan tüm çalışma arkadaşlarıma
teşekkürlerimi iletmenizi istiyorum” dedi.

TWEET DÜNYASI
Tabuları yıkıyoruz
beyler, simit sarayına martı fırlatıyoruz
artık.

Messi'nin oğlu olmuş,
kucağına alınca hemen
Xavi'ye vermiş, Xavi
Inıiesta'ya vermiş,
Iniesta tekrar Xavi'ye
vermiş... Alışkanlık
işte...

En zor meslek bankacılık değil mi? Gün
1.Murat hangi
boyu milyarları say
savaşta ölmüştür'
dur. Akşam olunca
sorusuna; 'katıldığı
Bim'den ucuz yoğurt
en son savaşta'
al eve git.
diyen öğrenciye
alkış.

Ben bardak
kırsam sakarım,
annem kırsa nazar,
babam kırsa o
bardağın orda
ne işi var.

Bir araba görürsün
arabayı hayal edersin, parayı biriktirirsin,
sonra ÖTV’yi ve benzini
hesaplamayı unutursun,
para yetmez, havanı
alırsın hevesin kaçar…

Makyaj;
insanların
karıncalı olan
görüntülerini
full hd yapma
sanatıdır.

Sabri Sarıoğlu'nun,
Wesley Sneijder ve Didier
Drogba'nın takım kaptanı
olduğu bir dünyada kim neyin
imkânsızlığından söz
Sevgili RTÜK, 10
edebilir ki?
dk. Reklam arasına

Evinin güvenliğini
alarm taktırarak değil, evden
çıkarken koridorun
ışığını açık bırakarak
sağlayan insana
Türk denir.

alışmış bir milletiz,
ara 4 dk'ya inince bir
panik olduk, tuvalete
koşarken düşenlerimiz var. Eski düzeni
istiyoruz.

Aref Ghafouri: Acun
bey 1 ile 3 arasında
bir sayı tut ama 1 ve 3
olmasın.
Acun: evet tuttum.
Aref:2 mi?
Acun: yok artık!
Mart 2017
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ŞEKERLİ
KAHVE
Tuba Hanım’ın nostaljik müziklerle
kulakların pasını silen cafesinde,
birbirinden lezzetli ve renkli ikramların
eşliğinde Şekerli Kahve’sini yudumladık…
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Tuba Şekerli’yi tanıyabilir miyiz,
kendinizden bahseder misiniz?
Soyadımı çocukluğumdan beri çok
sevdim. Hep bana “şeker, şeker kız,
şekerin kızı” diye seslenirlerdi. Ben küçük
bir kasabada Akşehir'de dünyaya geldim.
Çocukken Akşehir'de sokakta yürürken
hep şeker market, şeker tekel, şeker
petrol gibi işletmeleri görürdüm. Ve hepsi
bizim aile fertlerimizin işletmeleriydi.
Çocukluk işte, Şekerbank'ların bile bizim
olduğunu zannederdim. Şekerbank’ın
bizim olmadığını öğrendiğimde büyük
hayal kırıklığı yaşamıştım:) Dolayısı ile
soyadımın olduğu bir işletme kurmak
isteyen ve ticarete hep yakın biriy-

dim. Çocukluğumda varlıklı bir ailem
vardı. İşlerin kötü gitmesi ve yaşadığımız
iflaslarla Akşehir’den taşındık. Göle maya
tutmaya çalışan Nasrettin Hoca Torunu
olunca, hep “ya tutarsa” deriz. Hemen
pes etmeyiz, olmasa bile tekrar tekrar
deneriz. Yüzümüzde hep bir gülümseme
vardır bizim. Akşehir’den taşındığımızda
rahmetli babam Elit Pastanelerini kurdu.
Şu anda hiçbiri faaliyette değil. Pastanecilik, baba mesleği olması sebebiyle benim hep çok sevdiğim bir iş olmuştu. İşe 7
yaşımda okuldan gelip babamın pastanesinde kasada durarak, tezgâhta babama
yardım ederek başladım diyebilirim. 18
yaşımdan beri de hem çalışıp hem de
eğitimimi tamamladım. Birçok 5 yıldızlı
otelde satış müdürlüğü ve iş geliştirme

Röportaj

direktörü olarak görev aldım. Ulusal ve uluslararası kongre acentalarında görev aldım. Türkiye’nin
ilk yerli franchising zinciri olan
bir pizza firmasında franchising
direktörlüğü yaptım. Eğitimimi
de hizmet sektöründe alanında
uzmanlaşmak üzerine tamamladım. Marmara Üniversitesi
Turizm ve Otel işletmeciliği mezunuyum. Aynı zamanda Eskişehir Anadolu Üni. halkla ilişkiler
okudum. Eğitimimi ve bugüne
kadar edindiğim organizasyon
tecrübelerimi birleştirip kendim
için çok severek yaptığım bir iş
oluşturmuş oldum.

Dekoru ve otantik
havasıyla misafirlerine huzurlu bir
ortam sunan Şekerli
Kahve kaç bölümden
oluşuyor?
Şekerli Kahve 2 kattan oluşmaktadır. Alt katı; 45’lik müziklerin
çaldığı, eski radyo ve plakların
olduğu, atmaya kıyamadığım
eskimeyen eskilerimle dolu ev ortamı gibi otantik bir havada. Üst
katında ise çocuklarımızın rahatlıkla oyun oynayabileceği 35 kişilik
bir çocuk alanımız bulunmaktadır. Böylelikle veliler çay kahvelerini rahatça içerken çocuklar
da dilediğince eğlenebiliyorlar.

Şekerli Kahve, konuklarına
ne gibi hizmetler sunar?

Başarılı bir iş kadın olmayı
neye borçlusunuz?
Beni her zaman destekleyen
annem ve ablamdır. Onların
desteği ve Şekerli Kahve’ye olan
inançları bana güç veriyor. Ablam
Gülşah Ayşe Ermiş aynı zamanda
bu işletmenin hiç ortada görünmeyen ortağıdır. Ablam
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Kafe hizmetimizin haricinde
çoğunlukla bayanların günlerini
yaptığı, velilerin okul toplantıları
için buluştuğu bir yer oldu. Ayrıca çocuk doğum günü organizasyonları yapıyoruz. Çocuklar
için hizmet veriyor olmak ve
yeni bir şeyler tasarlamak beni
çok motive ediyor. Şekerli Kahve

doğduğundan beri, bir bebek gibi
her şeyiyle ilgileniyorum. Müşterilerle birebir iletişimde olmayı
tercih ediyorum. Birçok müşterimizle artık aile dostu ve arkadaş
olduk. Böylece en değerlilerimiz
olan çocuklarımızın hayatlarına değer ve farklılık katmak için
annelerin ve çocuklarının özel
günlerine kulak veren, onlara
güzel hatıralar bırakan bir marka
oluşturduk.
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her zaman evin sakin oturaklı
ve başarılı çocuğu olmuştur, ben ise
her zaman en yaramaz ve isteklerini
yaptırmak için çok inatla uğraşan bir
çocuk oldum. Dolayısı ile ön planda hep beni görseniz de en büyük
destekçim her zaman ailemdir.

Tadıyla kokusuyla kahveniz
içenlerin damağında enfes bir
lezzet bırakıyor. Kahvenizin
yapılışındaki püf noktaları
Çekmeköy2023 okuyucularıyla
paylaşır mısınız?
Özel bir formülü yok. Bir kahvenin
40 yıllık hatırı var derler, bizde içine
yüreğimizden bir tutam sevgi ve dostluk katıyoruz o kadar. :)

Kahve haricinde menünüzde
yer alan en çok hangi yiyeceği
ya da içeceği tavsiye edersiniz,
Şekerli Kahve’ye gelenler neyi
mutlaka tatmalı?
Şekerli Kahve'ye genellikle kahvaltı için
geliyorlar. Anne eli değmişçesine bir
kahvaltı yapmak isterseniz sizleri de
aramızda görmek isteriz. Bunun
yanı sıra mantımızı denemenizi
öneririm.

Yer olarak neden
Çekmeköy’ü tercih
ettiniz?
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İlk adımlarını attığımız
Şekerli Kahve'yi Çekmeköy’de kurmamızın sebebi
Çekmeköy sevdası ve buradaki
dostlukların hatırı. Evimiz, çocuklarımızın okulları annemin işyeri hep
Çekmeköy’de. Hayatta hep idolüm
olan annem Gülay Yavaş Çekmeköy de
özel bir kurumda öğretmenlik yapıyor.
Birçok kişi de bu yüzden Şekerli Kahve
demiyor da “öğretmenin kızının kafesi”
diyor.

Çalışma hayatında başarılı
olmak erkeklere mahsus zannedilir. Siz başarılı bir iş kadını
olmayı neye borçlusunuz?
Kadın girişimci sayısının artması, farklı
alanlarda yepyeni markalar ya da iş
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kollarının oluşması ekonomimiz
açısından oldukça iyi bir gelişme.
Kadınların daha fazla olduğu bir
rekabetçi ortamda, kadın elinin
değdiği her ürünün güzelleşmesiyle beraber piyasa daha estetik ürünleri görmeye başlıyor.
İstihdam yaratmak ve bir kadın
olarak ekonomide var olmak için
girişimci kadınların gücüne ihtiyaç
olduğuna inanıyorum. Türkiye'deki kadın girişimcilerin daha cesur
olması gerektiğini düşünüyorum. Çoğu kişinin bu ekonomide
iş mi yapılır kaygısıyla hayal ve
düşüncelerini uygulamadığını
görüyorum ama asıl girişimcilik
bu konjektorü fırsata çevirmekte.
Şu anda ise özellikle bayan girişimcilere ve girişimciliğe çok
fazla önem veriliyor. Kosgeb gibi
birçok teşvik var onlardan yararlanılabilir. İyi bir fikri olan ve denemek için fırsatı olanların kendi
işlerini kurmayı denemesi gerektiğine inanıyorum. Evet, sıkıntılı
zor zamanlar geçirebiliyoruz ama
büyük markalar da böyle fikirlerle
doğuyor.

Şekerli Kahve’yi ilerleyen
dönemlerde Çekmeköy’ün
farklı yerlerinde veya başka
ilçelerde görecek miyiz?

Biz Çekmeköy’lü olmaktan çok
mutluyuz. Yeni bir şube açmak
istiyoruz. Fakat bu sefer sadece
“çocuk parti evi” olarak hizmet
vereceğiz ve tercihimiz yine Çekmeköy olacak.
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Sosyal Sorumluluk
projelerinizden bahseder
misiniz?

Şu anda aktif olduğum
Değer Otizm Dernek
Platformu, Çekmeköy
Gönüllü Annelerde Gönüllü
anneyim. Şahsım adına
elimizin yettiği gücümüzün
dayandığı yerlere ulaşmaya
çalışıyoruz. Geçtiğimiz ay Tomurcuk Vakfı down sendromlu
çocuklar için kahvaltı ve kermes etkinliği düzenledik. Aralık
ayında Galip Öztürk Sevgi Evi
çocuklarının yemek ve ev ihtiyaçlarını karşıladık. 23 Şubat’ta
Değer Otizm Derneği için Şekerli
Kahve’de organizasyon düzenledik. Mart ayında zihinsel engelli
çocuklarımız için yine organizasyonumuz var. Kısacası Şekerli
Kahve’de farklı projeler ile hizmetteyiz.
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Köşe Yazısı
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YAZILARIN EN GÜZELİ
Hat Sanatı

Köşe Yazısı

E

stetik ve görsel kuralların göz önünde
bulundurulup, yazı ve çizgilerin bir
araya getirilerek uygulandığı yazı
yazma sanatına hat sanatı denir. ‘Hat’ çizgi ve
yazı anlamına gelir. En güzel tarafı ise Kur’an
harfleri ölçü alınması ve Kur’an harflerinden
başka hiçbir alfabenin sanat olma özelliğinin
bulunmamasıdır.

Hat sanatının Türkler açısından
tarihi gelişimi ise…
Bu sanat Arap harflerinin 6.10. yüzyıllar arasında geçirdiği
uzunca bir gelişme döneminden
sonra ortaya çıkmıştır. Türkler,
Müslüman olduktan ve Arap alfabesini benimsedikten sonra uzun
bir süre hat sanatına herhangi
bir katkıda bulunmamışlar ve hat
sanatıyla da Anadolu'ya geldikten
sonra ilgilenmeye başlamışlar.
Tabi ki bu alanda en zirve dönemlerini de Osmanlılar zamanında
yaşamışlar.
Tarihi kamışla şekillendiren sanatçılardan, Yakut-ı Mustasımi'nin
Anadolu'daki etkisi 13. yüzyıl
ortalarından başlayıp 15. yüzyıl
ortalarına kadar sürmüş. Bu
yüzyılda yetişen Şeyh Hamdullah (1429-1520) Yakut-ı Mustasımi'nin koyduğu kurallarda bazı
değişiklikler yaparak Arap yazısına
daha sıcak, daha yumuşak bir
görünüm kazandırmıştır. Türk hat
sanatının kurucusu sayılan Şeyh
Hamdullah'ın üslup ve anlayışı
17. Yüzyıldan sonra, Hafız Osman

(1642-98) Arap yazısına estetik bakımdan en olgun biçimini
kazandıran sanatçıdır. Bu tarihten
sonra yetişen hattatların hepsi
Hafız Osman'ı takip etmişlerdir.
Türk hat sanatı 19. yüzyılda ve 20.
yüzyıl başlarında da parlaklığını
sürdürmüş, fakat ne üzücüdür ki
1928'de Arap alfabesinden Latin
alfabesine geçilince yaygın bir
sanat olmaktan çıkıp yalnızca belirli eğitim kurumlarında öğretilen
geleneksel bir sanat halini almıştır.

GÜLÜZAR ÇEVİK
Çini hocası ve çini sanatçısı
glzrakar@hotmail.com
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Hat sanatıyla uğraşan
kişiye “güzel yazı yazan
sanatçı” anlamına gelen
“hattat” adı verilir. Hattatlar yüzyıllar boyu usta
ve çırak ilişkisi içinde
yetişmişlerdir. Hat sanatını öğrenmek isteyen
kişi bir hattattan ders
alır, başlangıçta alıştırma
dediğimiz yani “meşk”
adı verilen bu dersler tek tek
harflerin yazılışının öğrenilmesiyle
başlar, harflerin birleşme biçimleriyle, sözcüklerin ve tümcelerin
yazılış tarzlarının öğrenilmesiyle
ilerlerdi. Ortalama üç beş yıl kadar
süren bu eğitimin sonunda hattat
adayı iki ya da üç hattatın önünde
yazı yazarak bir çeşit sınav verirdi.
Hattatlar bu yazıyı beğenirlerse
altına imzalarını koyarlardı. Buna,
başarı ya da izin belgesi anlamına
gelen “icazetname” adı verilirdi.
İcazetname almamış kişi hattat
sayılmadığı için yazdığı yazının
altına adını koyamazdı.
Aynı zamanda bu sanat dalında
malzeme çok mühim yer tutar.
Kalem olarak kamış kullanılırdı.
Kamışın ucu yazılacak yazının
kalınlığına göre makta denilen
sert maddelerden yapılmış altlığın
üstünde eğik olarak tutulur ve
kalemtıraş olarak adlandırılan
özel bir bıçakla yontulurdu. Celi
yazılar ise ağaçtan yapılmış kalın
uçlu kalemlerle yazılırdı. Çok
ince yazılar için madeni uçlar da
kullanılmıştır. Hat sanatında kullanılan mürekkep de özel olarak
hazırlanırdı. Yağlı isin çeşitli katkı
maddeleriyle karıştırılmasıyla elde
edilen bu mürekkep akıcı biçimde yazı yazmayı sağlar, yanlış
yazma durumunda da kolayca
silinirdi. Hat sanatında kullanılan
kâğıtlar da ayrıca özeldi. Mürekkebi emip dağıtmaması, kaleme
akıcılık sağlaması için kâğıtlar ahar
denilen bir maddeyle saydamlaştırılırdı.
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KARDEŞ BELEDİYEDEN
İADE-İ ZİYARET

Iğdır Vali Yardımcısı ve Hoşhaber
Belediyesi Kayyumu Bigehan
Karanfil Çekmeköy Belediyesi’ni
ziyaret etti.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz Iğdır Hoşhaber Belediyesi kayyumu ve Iğdır Vali Yardımcısı
Bilgehan Karanfil’i makamında ağırladı. Geçtiğimiz ay içinde Çekmeköy

Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın
görevlendirdiği heyet Iğdır’da ziyaretlerde bulunmuştu. Ziyaretler
kapsamında kardeş belediye olarak
belirlenen Iğdır Hoşhaber Belediyesi kayyumu ve Iğdır Vali Yardımcısı
Bilgehan Karanfil ziyaret edilmiş ve
bölge hakkında bilgiler alınmıştı.
İade-i ziyarette istişarelerde
bulunuldu.

Kıssadan Hisse

5 MAYMUN
HİKAYESİ
Kafese beş maymun koyarlar. Ortaya da bir merdiven
konur ve tepesine de iple bir kangal muz asılır.
Her bir maymun merdivenleri çıkarak muzlara ulaşmak istediğinde dışarıdan üzerine soğuk su sıkılır.
Her bir maymun aynı denemeyi yapar, buz gibi soğuk
suyla ıslatılır.
Bütün maymunlar bu denemeler sonunda sırılsıklam
ıslanırlar.
Bir süre sonra muzlara doğru hareketleneni diğer
maymunlar engellemeye başlar.
Su kapatılıp maymunlardan biri dışarı alınır, yerine
yeni bir maymun konulur.
İlk yaptığı iş, koşup muzlara ulaşmak için merdivene
tırmanmak olur. Fakat diğer dört maymun buna izin
vermez ve yeni maymunu bir de döverler.
Daha sonra ıslanmış maymunlardan biri daha yeni bir
maymunla değiştirilir. Ve o da merdivene ilk yaptığı
atakta dayak yer.
Bu maymunu en şiddetli ve istekli döven de biraz
önce diğerleri tarafından engellenen ve ilk dayağı
yiyen birinci yeni maymundur.
Islak maymunlardan üçüncüsü de değiştirilir.
Bu da ilk atağında diğerleri tarafından cezalandırılır.

Diğer dört maymundan yeni gelen ikisinin en yeni
gelen maymunu niye dövdükleri konusunda hiçbir
fikirleri yoktur ama en iştahlı dövenler de onlardır.
Sonra en baştaki ıslanan maymunların dördüncü ve
beşincisi de yenileriyle değiştirilir.
Ama tepelerinde o bir kangal muz hala asılı olduğu
halde artık hiç biri merdivene yaklaşmamaktadır.
Neden mi?
Çünkü burada işler böyle gelmiş ve böyle gitmektedir…

ACİL TELEFONLAR
Sıhhi İmdat (Ambulans) 112
Beklemesiz Arama 131
Çağrı 133
Yerinde Olmayan Abone 134
Uyandırma 135
Yangın İhbarı (İtfaiye) 110
Zabıta 153
Trafik İmdat 154
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Sahil Güvenlik 158
PTT Hizmet Danışma 161
Telekom Borç Sorma 163

Kodlu Arama 168
Alo Doktorum 113
Uluslararası Kayıt 115
Uluslarası Sıra Sorma 115
Bilinmeyen Numaralar
11811
Posta Kodu 119
Telefon Arıza 121
Ankesör Arıza 122
Teleks Arıza 123
Data Arıza 124
Radyo-TV Arıza 125
Kablo TV Arıza 126
Şehirlerarası Sıra sorma 131

Beklemesiz Arama 131
Çağrı 133
Yerinde Olmayan Abone 134
Uyandırma 135
Yangın İhbarı (İtfaiye) 110
Zabıta 153
Trafik İmdat 154
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Sahil Güvenlik 158
PTT Hizmet Danışma 161
Telekom Borç Sorma 163
Kodlu Arama 168
Mart 2017

87

ASRIN HÜZÜN YILI
Y

edinci yüzyılda Müslümanlar çok sıkıntılı bir süreç
içerisindeydi. Bitmek bilmeyen işkenceler, ambargo dönemi
ve peşinden gelen hüzün yılı.
Bunlar Müslümanları bezdirip,
usandırmaya çalışarak davalarından vaz geçirmek için yapılıyordu.
Bizlerin yürekleri dayanmadığı
onlarınsa tarihe adını altın harflerle yazdıran Bilali Habeşi’lerin bedenleri o işkencelere dayanıyordu. Bunu o zamanlar gören
kafirler iman etmeyi değil başka
bir yönteme başvurmayı yeğliyordu. Bu sefer ambargo yöntemini
uygulayıp Müslümanlara psikolojik işkence yapıp toplumdan
soyutlayarak dışladılar. Yöntemleri
değişmiş olabilirdi ancak uyguladıkları kişilerin davaları hiç bir
zaman değişmediğinden netice
de değişmeyecekti. Ve koca bir
tarihte yalnızca bir virgül olarak
kalacaktı üç sene süren bu boykot

dönemi. Onun ardından peygamberimizin hayat arkadaşı cefakar
zevcesi Hz. Hatice ve çok sevdiği
amcası Ebu Talip’in peşi sıra vefat
etmeleri üzerine bu yılı hüzün yılı
olarak anacaktı tarihçiler. Böyle idi
Müslümanların yedinci yüzyıldaki
hali. Ancak gördüğümüz gibi her
şeye rağmen inanmışların direnişi,
inancı, birlikleri düşmanlardan

üstün geldi ve Hz. İbrahim’in
putları yıktığı balyozun darbesi
başlarına indi.

Şairin dediği gibi ’Tarih tekerrürden ibarettir’. Yani şuan yaşanmışların tekrarını yaşıyoruz. Olayın
özü aynı yalnızca tarih, mekan ve
kişiler farklı. Yine düşmanlar bir
olup tek dertleri Müslümanları
bağlı oldukları bu davadan vaz
geçirmek olan hayallerinin peşindeler. Tankın, tüfeğin karşısında dimdik durarak asrın Bilali
Habeşi’leri bunu başaramayacaklarını tüm dünyaya canlı ve
kanlı olarak 15 Temmuzda tekrardan hatırlattı. Canını bu dava
uğurunda feda eden yüzlercesi
oldu ve üstadın dediği gibi ‘Bu
yoldaki ölüm oğul balıdır’ olarak
şehadetlerini bir nimet olarak
niteleyen niceleri vardır. Cahiliye devrindeki putperestler gibi
fiziken yılmayacağımızı anca idrak

Köşe Yazısı

Mutlaka inananlar
galip gelecektir.
Çünkü “inanıyorsanız
üstünsünüz” diyen
yaradanın kullarıyız.

edebildiler ve psikolojik işkenceyle şanslarını deniyorlar. Toplumsal dışlama politikasını uygulayarak
akıllarınca da ekonomik boykotla bizleri davamızdan
vaz geçirebileceklerini düşünüyor ahmaklar. Oysa
açtıkları bu savaş bize karşı değil ilebet sürecek
olan hak ile batılın mücadelesidir yani hakka(Allah’a)
açtıkları bir savaştır. Ayetler de derki yüce yaradan
onun dinine kim yardım eder o uğurda savaşırsa
Allah ona yardım edecektir. Allah bizimle olduğu
sürece bu dava sahipsiz kalmayacaktır. Mutlaka
inananlar galip gelecektir. Çünkü inanıyorsanız
üstünsünüz diyen yaradanın kullarıyız. Çünkü korku,
endişe, hüzün duygularını bir arada yaşarken hicret
eden peygamberimiz ve yanındaki sadık arkadaşı
Ebubekir’(r.a)i ayak seslerini duyabilecekleri kadar
yakınlarında olan düşmanlardan alay edercesine
ince bir örümcek ağıyla kurtaran yaradanın kullarıyız. O sıra mağara da çaresizce beklerken aslında
ümitsizliğe düşmüş ne yapacağını bilmeyen bütün
Müslümanlar için inmiş olan karanlığımızı aydınlatan
o huzur verici ayet vahyoldu ‘korkma, hüzünlenme,
endişelenme, ümitsizliğe kapılma Allah bizimle beraber, inanlarla beraber’(Tevbe 40.)
Ülkemiz son yıllarda asrın boykot dönemi ve hüzün
yıllarını yaşıyor olabilir. Düşmanların ayak sesleri çok
yakınımızda olabilir ancak bu durumlarda ardından
gelen zaferin çok yakın olduğunu hatırlatmak isterim. Çünkü tevbe suresindeki kırkıncı ayetin muhataplarıyız dostlar. Allah bizimle beraber olduğunda
neler başarabileceğimizi görmüş olduk geçmişten.
Biz seferden sorumluyuz zafer ise Allah’ındır.

Sarı Ve Beyaz
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Ispinoz
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Çekmeköy Belediyesi’nin yeni sosyal tesisi İspinoz
Çekmeköy Merkez Mahallesi’ndeki Kent Park içinde
hizmet vermeye başladı.
Çekmeköy Belediyesi’nin de bulunduğu 50 dönümlük yeşil alan içinde açılan yeni sosyal tesis İspinoz,
hizmet vermeye başladı. İspinoz Kafe, doğallığın
ve rahatlığın ön planda tutulduğu modern mimari
yapısının yanı sıra, kaliteli hizmet anlayışıyla da Çekmeköy’lülerin yeni buluşma mekânı olmaya aday.

İçinde bulundurduğu farklı alternatifler nedeniyle dört
mevsim Çekmeköylüler tarafından kullanılan Kent
Park içinde yeme içme alanı olarak açılan İspinoz
Kafe, Çekmeköy Belediyesi’nin iştiraki olarak kurulan
7 Tepe A.Ş tarafından işletilecek. Çekmeköy Belediyesi’nin kamu güvencesi ile özel sektörün hız ve daha iyi
olma anlayışını birleştirecek tesislerde kaliteli hizmet
uygun fiyata sunmayı hedefliyor.
Her gün sabah 08.00’de açılacak olan İspinoz
Sosyal Tesisleri gece 24.00’e kadar vatandaşlara
hizmet vermektedir.
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ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE OYUN NEDEN ÖNEMLİ?

KİTABIN KÜNYESİ
ADI:
Oynadıkça –
Çocuğumun
Psikologu Oluyorum
YAZAR:
Çisem Uzun
Arzık(Uzm. Psk. Dan.
& Eğitmen)
YAYINEVİ:
Çizgi Kitabevi Yayın

kriterlerden biridir oyun. Çocuklarımız
oyun esnasında bize kelimelere dökmedikleri, yaşları sebebiyle ifade edemedikleri pek çok duyguyu anlatırlar.
“Oynadıkça”; oyunun bir çocuğun
hayatındaki yerini, kurduğu oyunların
ve seçtiği temaların anlamlarını, yaş
dönemlerine göre oyunların ve oyuncakların şifrelerini çözebilmek adına
anne-baba, eğitimciler ve tüm büyüklere
yönelik bir başucu kitabı…
“Oynadıkça” çocuk oyunlarına bambaşka bir gözle bakmanıza, oyun çağındaki
çocuklarınızın duygularını, onlarla oynarken anlamanıza yardımcı olacak.
Çisem Uzun Arzık Kimdir?
(Uzm. Psk. Dan. & Eğitmen)
Uzman Psikolojik Danışman Çisem Uzun
Arzık, Psikoloji eğitimlerini Maltepe ve Arel
Üniversitelerinde tamamladı. Çok sayıda
enstitüden eğitimler (Psikodrama, Şematerapi, Bilişsel Davranışçı Terapi vb.) alarak
birikimini arttırdı. İstanbul Ataşehir’deki
danışmanlık merkezinde çalışmalarına devam etmektedir.
Tezini “Boşanmış Ailelerin Çocuklarında
Depresyon ve Sosyal Beceri Araştırması”
konusuyla tamamladı. Alanda çocuklarla
uzun yıllardır çalışmaktadır.
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“Oynadıkça - Çocuğumun Psikoloğu
Oluyorum” kitabı anne-babalar için ne
ifade ediyor?
Oynadıkça anlayacak, anladıkça oynayacaksınız.
Yazılmış pek çok oyun oynama kitabı
var. Tüm bu kitaplar oyun çeşitlerine
ulaşmanızı, oyun bulmak için zihninizi
yormamanızı ve hatta oynamaya motive
olmanızı sağlıyor olabilir. Ancak biliyoruz
ki çoğu zaman yetişkinler için hayatın
sorumlulukları ağır oluyor. Çocukluğumuzu hatırlayamayacak kadar geride
bırakıyoruz. İçimizdeki çocuğu kaybettiğimiz için de asıl ve önemli hedefimiz
çocuğumuzu olabilecek en iyi şekilde
yetiştirmek oluyor. Çocuğumuzun oyun
ihtiyacını göz ardı ediyoruz ya da oynamış
olmak için oynuyoruz. Emin olun ki görev
gibi oynadığınızda anlıyorlar ve yeterince
mutlu olmuyorlar. Çünkü hayatları eksik
kalıyor. Çünkü biz çocuklarımızın her şeylerini temin etsek de oyun onların dünyası.
Oyunla yaşamazlarsa, oyunlarını bizlerle paylaşmazlarsa dünyaları dönmez oluyor…
Hayatta sağlam duruşun temeli iyi ve
doğru anlaşılmış bir çocukluk döneminden geçer. Çocukluk döneminin duygusal
açıdan sağlıklı geçmesi için ise, en önemli
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Dekorasyon

H

epimizin hayalidir aslında bahçesi olan bir
evde yaşamak. Bahçeli eve özlem duyduğumuzdan mıdır yoksa betonlaşan kentlerin
insanı bahçeli evlere çekmesinden midir hep
bir arayış içinde oluruz. Her mevsim güzeldir bahçesi
olan evler. Baharda açan çiçek kokuları eşliğinde ısınan
havaları fırsat bilip sevdiklerimizle içilen çaylar insana
ayrı bir huzur katar.
Siz de bahçesi olan şanslı insanlardansanız ve bahçe
dekorasyonu konusunda kararsız kaldıysanız bazı pratik
bilgilerle bahçe dekorasyon örnekleri ile siz de daha
güzel bir bahçeye sahip olabilirsiniz.
Bahçe dekorasyonu yaparken ilk yapmanız gereken
alanı nasıl kullanmak istediğinize karar vermek olmalı.
Ve akabinde bahçeyi bölümlere ayırmalı, bölümlere
ayırırken yeşil alan ve diğer kullanım alanları olarak ikiye
bölmeliyiz.

Bahçe Dekorasyonu İçin
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Yeşil Alan

Yeşil alan bahçe için büyük önem arz etmektedir. Yeşil alanın önemi dışında
asıl mesele bu alanı nasıl dekore edeceğimiz ve nasıl kullanacağımızdır. Yeşil
alan için mesela ağaçlar, çiçekler, çimenler ve diğer yeşil bitkiler kullanabiliriz. Dekor için, çabuk büyüyen ağaçlar ya da büyük fidanlar almanız
bahçenizin kısa zamanda oluşmasına katkı sağlayacaktır. Ağaç seçimi
konusunda meyvesi olanları seçmeyi düşünürseniz kolay yetişmesi açısından: Vişne, Kiraz, Kayısı, Elma, Ceviz, Üzüm, Dut ve Üzüm Asmasını tercih
etmelisiniz. Meyve veren ağaçlar dışında gölgesinden faydalanabileceğiniz
ağaçlar ile de bahçenizi yeşil bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

Dekorasyon

Bahçede Çİmen Tercihi
Bahçe için bir diğer önemli unsur ise zeminde kullanacağınız çimendir. Çim Tohumu ile kendiniz ekip
yetiştireceğiniz gibi Rulo Çim alarak da toprak üzerine
serip daha hızlı bir şekilde yeşil zemine sahip olabilirsiniz.
Zemin ve ağaçlardan sonra bahçenizde ne gibi bitkiler
yetiştirmek istediğinize bir bakalım. Bunlar renkli çiçekleri olan bitkiler olabileceği gibi gölgelik ve
dekoratif olarak kullanabileceğiniz bitkiler de olabilir.
Örneğin; Çiçekli bitkileri mevsimlik olarak seçerseniz
tüm yıl boyunca bahçenizde çiçek olacaktır. Yıldız
Çiçeği, Ateş Çiçeği, Kadife Çiçeği, Karanfil, Alisyum,
Arslan ağzı, İpek Çiçeği(kedi tırnağı) Horozibiği, Mine

ve yayılımcı mineler, Sanvitalia, Gazanya, Petunya,
Sardunya, Begonya, Cam Güzeli. Kış Gülü, Çuha, Hercai Menekşe, Kış Nergisi gibi bitkilerle ortamı renklendirebilirsiniz. Gölgelik olarak kullanabileceğiniz bitkiler
ise: Bambu, Mor Salkım, Sarmaşık ve Sarmaşık Gülü.
Bahçede ki yeşil alanların dışında kalan bir bölümü de
meyve ve sebze ekimi için mutfağınıza fayda sağlayacak bir alan açabilirsiniz. Bu alanda isteğinize göre
meyve, sebze ve yeşil bitkileri doğal yetiştirip gönül
rahatlığı ile tüketebilirsiniz. Ektiğiniz ürünleri kuşlardan korumak için tel bir bölüm yapabilirsiniz. Kendiniz
ihtiyacınıza uygun boyutlarda bahçenizde küçük bir
sera yaparak kışın dahi sebze ve meyve yetiştirmeniz
çok kolay olacaktır.

Bahçede Farklı Kullanım Alanları
mangal başı keyfi yaparken size kolaylık sağlayacaktır.
Akşam serinliğinde şöminesini yakarak da güzel vakit
geçirebilirsiniz.
Bahçe dekorasyonu yaparken çocuklarımızı da unutmamamız lazım, bahçeleri bizler kadar çocuklar da
severek güven içinde kullanmalı. Zemin konusunda malzeme seçerken oyun alanı oluşturmayı
düşünüyorsak onların güvenliği için bu alanın zemini
diğer alanlardan farklı olarak özel malzemeler seçilerek yapılmalı. Böylelikle oluşabilecek yaralanmaların
ve kazaların önüne geçmiş oluruz.
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Bu alanlar bahçenin ihtiyaçlara uygun yapılan alanlarıdır. Bunların ilk sırasında bahçe içinde kullanacağımız yol gelmektedir. Yol dışında bahçe mobilyaları için kullanacağınız taş zemin veya çimen
kullanabilirsiniz. Lakin yağışlı havalarda veya bahçe
sulandığı zaman zemin çamur olacağından çimenlerin
üzeri mobilyalar için pek tavsiye edilmez. Yol ve mobilyalar için kullanacağınız taş zemini bahçe dekorasyonu ile uyumlu şekilde yapmanız durumunda ahenk
katmış olursunuz.
Bahçede küçük bir mutfak, yiyeceğiniz yemeklerde ve
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Dekorasyon

Bahçede

Mobilya Tercihi
Bahçede mobilya seçerken dayanıklı
ya da taşınabilir olmalarına dikkat
etmek gerekir. Son zamanlarda
popüler olan ferforje mobilyalardan
bahçeniz için her türlü ürün çeşidi imkanı mevcut. Ferforje bahçe
mobilyalarını takım alabilir ya da
isterseniz ferforje sehpa ve ferforje kanepe ile kendi takımınızı
oluşturabilirsiniz. Bahçe mobilyası
için kalabalık sofralarda oturmak için
bank kullanarak bahçe dekorasyonuna park havası katabilirsiniz.

Gölgelik
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Bahçede gölgelik için en uygun ürün arasında
ilk sıralarda veranda gelir. Veranda ile gölgelik
bir alan oluştururken aynı zamanda verandanın
altında kendiniz için özel bir alan yaratabilirsiniz. Alt kısım için bahçe dekorasyonu dışında
ev dekor fikirleri ile daha yaşanabilir rengarenk
bir alan koyu sohbetlerin vazgeçilmez mekanlarından olabilir. ;) Burada sevdikleriniz ile güzel
zamanlar geçirebilirsiniz. Sonbahar döneminde
bahçe bakımına canlı olan bitki ve çiçekler ile
başlanmalı onları kışa hazırlamak için hastalıkları
varsa bunlara uygun ilaçlar ve daha dayanıklı
olmaları için gerekli bakımlar uygulanmalıdır.
Ağaç ve çiçekler dışında bahçedeki mobilyalar
ve yağmurdan zarar görecek tüm ürünler
temizlenerek kapalı bir alana taşınmalı.
Bahçe dekorasyon resimlerine bakarak kendi
bahçenize en uygun bahçeye göre dekorasyon
yapabilirsiniz. Küçük bahçe dekorasyonu ya da
lüks bir bahçe dekorasyonu yapmak isteyenler
kendi zevk ve tercihlerine uygun bahçe konseptlerini bularak bahçe dekorasyonu konusunda fikir sahibi olabilirler.

KENDİN YAP
Bahçe
Feneri
Malzemeler:
• Konserve kutu,
• 1 adet büyük
boy çivi,
• Bir miktar tel,
• Sprey boya,
• Mum,
• Makas,
• Pens ve Çekiç
Yapılışı:
Çiviyi çekiç yardımıyla konserve kutularına vurarak
istenilen şekillerde ve istediğiniz miktarda delik açın. Bir
miktar tel parçasıyla askı yapın ve istediğiniz renklere
boyayın içlerine mum yerleştirin. İşte bu kadar bahçe
için fenerleriniz hazır ;)

Haberler

MİLLİ İŞLETİM
SİSTEMİNE GEÇİŞ
Bir ödül töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK tarafından üretilen yerli işletim sistemi
PARDUS'un yaygınlaşmadığını belirtti. Milli
teknolojilerin desteklenmesi konusunda
konuşan ve bu konunun önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Anadolu yakasında bulunan dokuz
ilçe belediyesi ve TÜBİTAK arasında imzalanan protokolle önemli bir destek geldi. Dokuz ilçe belediyesi;
TÜBİTAK ile protokol imzalayarak PARDUS işletim
sistemini kullanma kararı aldı. Anadolu yakasında
bulunan Çekmeköy, Pendik, Beykoz, Sancaktepe,
Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar Belediyesi bundan sonra yerli işletim sistemi olan PARDUS'u kullanacak.

Yerli ve milli bir işletim sistemi olan PARDUS'un kullanılmaya başlanmasıyla hem TÜBİTAK desteklenmiş
olacak hem de kullanıma sunulan sistemin yaygınlaşması sağlanacak.
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Pendik Mehmet Akif Ersoy Sanat Galerisi'nde düzenlenen protokol törenine AK Parti İstanbul Milletvekili
Mihrimah Belma Satır, Çekmeköy Belediye Başkanı

Ahmet Poyraz, Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan
Şahin, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek,
Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Şile Belediye
Başkanı Can Tabakoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Dr.
Şadi Yazıcı, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can,
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve TÜBİTAK
ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu katıldı.
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İhlas Park
Röportaj

KONAKLARI
SİTEDE YAŞAM

İstanbul’un gelişen
ilçelerinden Çekmeköy…
Etrafı yeşillerle çevrili, yaşam
standartlarının üst seviyede
olduğu sitelerimizden İhlas Park
konaklarını yakından tanımaya
çalışıyoruz.
Çekmeköy2023 dergisi olarak
site yönetici Selma Hanımla
sitedeki hayata dair sohbetimiz…

Röportaj

Selma Zaim kimdir?
Kısaca kendinizden bahseder
misiniz?
Ankara doğumluyum. ODTÜ
Endüstri Ürünleri Tasarımı
bölümünden mezun olduktan
sonra iş hayatıma İstanbul’da
başladım. 13 yıl Elginkan Holding’in çeşitli şirketlerinde üretim-satış-pazarlama alanlarında
görev aldım. Daha sonra Metro
Toptancı Markette devam eden
kariyerimin son 15 yılında Genel
Müdür Yardımcısı ve Gıda-dışı
Satın alma Direktörü olarak görev yaptım. 2014 yılında
emekli olduktan sonra eşimle beraber çok sevdiğimiz
Çekmeköy ’de gayrimenkul alanında çalışmaya karar
verdik. Araştırmalarımız sonucunda yolumuz Coldwell Banker Türkiye ile kesişti. 4 sene önce Türkiye’ye
gelen Coldwell Banker Amerikalı bir şirket ve 110 yıllık
bir deneyime sahip.. Biz de çok sevdiğimiz Çekmeköy
ilçemizin hemen girişinde Coldwell Banker Çekmeköy
Şubesini açarak gayrimenkul sektörüne girdik. Eşimle
birlikte profesyonel hayattaki deneyimlerimizi gayrimenkul sektörüne yansıtarak alım-satım-kiralama
işlerine aracılık yapıyoruz.
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Çekmeköy ilçesi size neyi ifade ediyor?
Çekmeköy İlçesi, benim içinden çıkmak istemediğim
bir huzur yuvası. Deniz haricinde, doğanın tüm gü-

zelliklerini doya doya yaşayabileceğimiz, yaşayanların doğaya
daha saygılı, bireylerin birbirine
selam vermekten imtina etmediği,
daha yardımsever, restoranda,
markette, eczanede, butikte
daha yakın ilgi ile karşılandığınızı
hissederek yaşadığınız küçük
mü, büyük mü tam değerlendiremediğim ama özel bir ilçe…
Bunun yanında İstanbul’un,
özellikle Anadolu yakasının hem
lokasyon bakımından, hem de
doğası ve konumu itibarıyla çok
özel bir bölgesi olduğunu yaşıyor ve hissediyorum.
Bunu bir kaç örnekle açıklarsam, Çekmeköy ile Bostancı, Kadıköy, Üsküdar, Kartal, Levent, Etiler, Mecidiyeköy semtlerine uzaklıklar 18-20 km. mesafededir.
Ümraniye, Beykoz, Şile, Pendik, Sancaktepe ilçeleri
ile çevrili komşu ilçeleriyle de önemli bir demografik
haritaya sahiptir. Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz’ın
değerli yaklaşımları ile daha güzel, önemli ve İstanbul’a değer katan bir ilçesi olarak lokomotif görevini
artırarak sürdürecektir. Projelerin seçimindeki hassasiyet Çekmeköy ’ün İstanbul’un ideal sayfiye ilçesi
olmasını sağlayacaktır. Bütün metro tünel, 3 katlı tünel
projelerinin bir kolu mutlaka Çekmeköy’den geçmekte ve bu özellik dolayısıyla ulaşım hususunda da çok
tercih edilecek bir alt yapıya kavuşmaktadır.
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Yönetim ekibiniz kaç kişiden oluşuyor?
Sitemizin yönetim kurulunda eşim Ömer Nezih
Zaim görev yapmaktadır. Sitemizde Yönetim Kurulu
3 Kişiden oluşmaktadır. 1 yıl süre ile görev almaktadırlar, Yönetim kurulumuzu destekleyen Danışma
kurulumuz, yıllık faaliyetlerimizin sunulduğu ve
incelenmesini istediğimiz Denetleme Kurulumuz
ve bunun yanında yapılması gereken projeleri
desteklemek ve yönetim kuruluna destek vermek
üzere gönüllü olarak seçilen bir proje danışma kurulumuzca yapılan veya yapılacak projelerde
araştırma, geliştirme desteği vermektedir.
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İhlas Park Konakları kaç blok ve kaç daireden oluşmaktadır?
İhlas Park Konakları 20 adet müstakil evden oluşmaktadır.Site yöneticiliğinde yaşadığınız zorluklar
nelerdir?Yönetim olarak zorluk ve sıkıntılar olacak
tabii, bu işin tadı tuzudur. Fakat 20 konutluk bir
site olduğumuz ve mutlu yaşamak istediğimiz için
hepimiz elimizi taşın altına koyarak ve Site Yönetimine katılarak elimizden geldiğince konforlu,
mutlu, doğayla barışık bir yaşam tarzını oluşturmaya
çalışıyoruz. Bu tür herkesin katılımının ve desteğinin
sağlandığı çağdaş değerlerin yoğun olduğu bir sitede genellikle karşılaşılan bir sorun oluşmamaktadır.
Herkes ihtiyaç ve yapılması gerekenlerin bir kenarını
tutarsa özellikle sorunların keyfe dönüştüğünü
izleyebilirsiniz.

Site hayatının “geleneksel komşuluk anlayışını
bitirdiği” anlayışına katılır mısınız?
Site hayatının “geleneksel komşuluk anlayışını bitirdiği” savına katılmıyorum, çünkü site kavramı ilk
anda aklıma 2 çeşit site kavramını getirir, yatay
ve dikey olmak üzere. Bizim sitemiz yatay bir site
olması ve 20 komşudan müteşekkil olması sebebi ile mutlaka değerlerimiz ve duygularımızı da ön
planda tutarak bu güzel birlikteliği nasıl taçlandırabileceğimizin duygularını ve güzelliklerini oluşturabileceğimizin planlamalı ve yaşatmalıyız. Hepimizin
birbirimizden beklentisi sadece bir güler yüz ve bir
merhabadan oluşmuyor mu? Bir de bahçenizden
kopardığınız bir gülü karşınızdaki kişiye güler yüzle
sunabiliyorsanız ve karşılığında bir tebessümden
daha güzel ne olabilir.
Site sakinlerinin site içerisinde yapabileceği
aktiviteler var mı?
Site sakinleri olarak yılda iki kez Bahçe veya Havuz
başı ilkbahar, Yaz ve Kışın doyumsuz manzarasında
Kış bahçe buluşmaları, herkesin katılımı ve el emeği
ile yapılan pasta, kurabiye ve sandviçleri ile düzenlenmektedir. Tabii ki bu görsel şölene çocuk ve kuş
sesleri ayrı bir anlam katmakta iken 10 yılın sonunda
çocuk sesleri olgun gençlik seslerine dönüşmeye
başlamasının gururu ile birlikte zaman ne kadar çabuk ve acımasızca geçiyor düşüncesine de kaptırıyor
kendini insan ister istemez…

Röportaj: Engin ERKÖSE
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GELECEĞİ
DEĞİŞTİRECEK
FİKİRLER
Kuramsal yaklaşımlar, hayalinin peşinde koşan
fikir perestler ve iyi fikirler… Yarının bugünlerden
farklı olmasını sağlayacak projeler onların
kalemleri ile yazılıyor!

Layla Richardas 12 aylık bir bebek…
Tüm kemoterapi uygulamalarına ve kemik iliği nakline rağmen lösemiyi
bir türlü yenemedi…
Bilinen tedavi yöntemleri ile tedavi edilemeyen Layla için yeni bir
teori yeni bir ilaç ya da benzeri herhangi bir çalışma bulunabilir miydi? Bebeğin ailesi ölüm hariç herşeye hazırdı ve aile radikal bir tedavi
bulmanın peşine düştü ve çözümün Londra'daki Great Ormond adlı bir
hastanenin dondurucusunda olduğu ortaya çıktı: Genetiğiyle oynanmış
beyaz kan hücreleri. Ancak lösemiyi yok etmek üzere tasarlanmış bu
hücrelerin insanlar üzerinde test edilebilmesi için henüz onay alınamamıştı. Toplamda dört farklı genetik değişim geçirmiş olan hücrelerin
tedavi olarak sunulabilmesi için uzun süre boyunca test edilmesi gerekiyordu. Hastanedeki doktorlardan biri inisiyatif alarak Fransız bir biyoteknoloji firmasıyla iletişime geçip, yaşayan hücrelerde genetik değişimler
yapmaya yarayan bu gen düzenleme tekniğini (TALENs) ve ellerindeki
tedaviyi onlara sundu. Böylece Layla Richards’a Cellectis adlı bu şirket
yoluyla bir tedavi önerilebilecekti. O ana dek sadece fareler üzerinde
denenmiş olan yöntem, Cellectis tarafından uygulanabilir bir tedaviye
dönüştürüldü…
Yöntem sayesinde bağışıklık sisteminin en önemli savaşçılarından T
hücreleri üzerinde kontrol kazanıp, kanseri yenmek ' üzere eğitilmesini
sağlayabiliyoruz. Daha bilimsel şekliyle ifade edecek olursak; hastanın
kanından elde edilen T hücreleri, bir , virüs kullanılarak eklenen yeni DNA talimatlarıyla güçlendiriliyor ve tümörlerle savaşabilecek hale geliyor. Teknik, 300'den fazla insan üzerinde denendi ve şaşırtıcı başarılar elde edildi. Şimdilerde hem ilaç şirketleri
hem de biyoteknoloji firmaları bu tedavinin uygulamaya geçirebilmesi adına hummalı bir çalışma yürütüyorlar. Cellectis,
yarattığı yenilmez T hücrelerine ihtiyaç duyacak tüm hastalar için küresel bir tedarik mekanizması kurmaya hazırlanıyor.
Bunun için hastaların kan örnekleri dışında, kan bağışı yapan insanlarınkini de toplayacak. Bir insandan elde edilen T hücreleri
normal şartlarda başka bir insana nakledilirse hiçbir işe yaramaz çünkü nakledildikleri yeni vücudun kendi dünyaları olmadığını görünce düşmanca bir saldırı altında kaldıklarını sanıp, enfeksiyonla mücadele ediyormuşçasına her şeye saldırmaya
başlıyorlar. Ancak genetiğiyle oynandığında bu risk ortadan kalkıyor. Peki yaratacağı yeni riskler olabilir mi? Henüz o kısmını
bilemiyoruz. Ama Layla bu sayede iyileşti ve Cellectis'in hisse senetlerinin fiyatı hızla arttı.

Yutulabilen Origami Robot
Endüstriyel tasarım, sağlık bilimleri ile işbirliği
içerisine nano teknoloji sayesinde girdi. Bu
ikilinin birlikteliği ile yapılacak, ve vücudun
içinde yolculuk yapabilecek mini robotların,
geleceğin tıbbi uygulamalarına imzasını
atacağı kesin. Bilim insanları bu mikro robotları hastalıkları içeriden iyileştirmek
için kullanmayı hedefliyor. Kan damarlarımızda yolculuk edebilecekleri
gibi, bir hap gibi yutmamız yeterli
olacak.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü
araştırmacıları mikro robotlar
için yepyeni bir tasarıma imza attı.
Katlanabilir robotlar ufak bir kapsülün
içinde geliyor. Hayvan bağırsağından

üretilen mikro robotlar minik birer mıknatıs
içermekte. Kapsül yutulup mideye ulaştığında, mide asitleri kapsülü ve içindeki robotları
çepeçevre saran koruyucu buz tabakasını
eritiyor. Böylece kağıttan yapılmış bir origami
gibi açılıp şekil alabilen mini robotlar göreve
hazır hale geliyor: Çocukların yanlışlıkla yuttuğu zararlı maddeleri ya da mide sorunlarını
hedef alabilecek robotlar istenilen şekli alabilecek biçimde tasarlandı. Isıya ve manyetik
alanlara maruz kaldıklarında açılarak büyüyebilir ya da katlanarak küçülebilirler. Araştırmacılar, elektromanyetik alanları kullanarak,
yutulmuş olan robotları dışarıdan yönlendiriyor. Gerektiği takdirde mideye ilaç da taşıyabilecek olan robotlar hala test aşamasında.
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Karbondioksiti Kullanan Pil
Geleceğin elektrikli
aletleri, atmosferdeki
karbondioksit oranını
artırmadan çalışabilenler olacak. Ama asıl
amaç, karbondioksit
fazlasını kullanarak
çalışıp “karbon negatif"
grubunda yer alabilen
teknolojiler üretebilmek.
Çeşitli araştırmalardan
elde edilen sonuçlar,
çözümün sandığımızdan
basit olabileceğini gösterdi:
Lityum-iyon pillerdekigrafit
elektrotların, karbon nanotüpler
ve karbon nanofiberlerle değiştirilmesi yeterli. Vanderblit Üniversitesi ve George Washington
Üniversitesi işbirliğinde yürütülen
araştırmayla elde edilen bu
piller, karbondioksitteki karbonun ayrıştırılıp karbon nanotüp
yaratılmasıyla elde edildi. Çok
daha uzun süre dayanabilen (2,5
aylık testlerinde pillerin ömrünün
azalmadığı tespit edildi) ve çabuk
şarj olan piller sayesinde çevreye
zarar vermenin ötesine geçip,

elektronik aletlerimizi kullanırken
atmosferin aşırı karbondioksitten
arınmasına yardımcı olabiliriz. Ayrıca diğer pillerden daha
ucuza mal ediliyor ı olduğunu
da ekleyelim. Araştırmacılardan Stuart Licht bu teknolojinin
önemini şöyle özetliyor; “İklim
değişimi sorununa çifte çözüm
üretmiş olduk. İlki. bir sera gazı
olan karbondioksiti değerli bir
ürüne çevirmiş olmak. İkinciyse
bu çözümü çok geniş bir alanda
kullanabilecek olmamız. Ulaşımda fosil yakıt kullanımına da son
verebilir. hatta endüstriyel olarak
kullanılmasını sağlayabiliriz."
Çünkü daha verimli pillere ek
olarak. araştırmada üretildiği şekliyle pratik bir karbon nano tüp
üretim yöntemi elde etmiş olduk
ve buolağanüstü derecede güçlü
malzemeyi ihtiyaç duyulan
her alanda kullanabiliriz.
Hem aşırı karbondioksit salınımına çözüm sunup hem de kurtulmamız gereken karbondioksit
fazlasından enerji üretebilecek
duruma gelmek şu ana dek

karşılaştığımız en iyi fikirlerden biri. Cornell Üniversitesi
araştırmacıları Wajdi Al Sadat ve
Lynden Archer da tasarladıkları
elektrokimyasal hücrelerle aynı
hedefe farklı şekilde ulaştılar.
Bu kez pilin anodu, son derece
ucuz ve bol bir malzeme olan
metalik alüminyumdan üretildi.
Katot ise gözenekli karbon ya
da aktif karbon olarak tanınan
malzemenin oksijen gazı ve karbondioksit ile güçlendirilmesiyle
oluşturuldu. Alüminyum, oksijen
ve karbondioksit bir araya gelince
reaksiyona girip bir yandan
elektrik üretmeye, diğer taraftan
alüminyum okzalat yaratmaya
başlıyor ki bu da temizlik malzemelerinde kullanılan değerli bir
malzeme. Sadece deterjanlarda
kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan yıllık okzalat miktarı 230, bin
ton. Ancak bu pilin kullanılabilir
bir teknoloji olarak piyasaya
sürülebilmesi için önce verimlilik
testlerinden geçmesi gerek.

Güvenlik için Beyin izi
Kimsenin ele geçiremediği bir şifreniz olsun
istemez miydiniz? Gelecekte dalgalarımızı şifre
olarak kullanacağız. Binghampton Üniversitesi’ n
de gerçekleştirilen bir araştırmada, beyinlerimizin belirli sözcüklere, kişiye özel tepkiler
verdiği tespit edildi. Öyle ki araştırmada kullanılan bilgisayar, katılımcıların beyin tepkilerine
bakarak karşısındaki insanın kim olduğunu anlayabildi. İşte bu sonuç, beyin dalgalarının güvenlik sistemlerinde kullanılabileceğini gösteriyor.
Araştırmacılardan Sarah Laszlo’nun dile getirdiği
şekliyle; “Beyin biyometrisi, parmak ya da retina
taraması gibi taklit edilebilir imzalardan değil
ve başkaları tarafından ele geçirilemez.” Üstelik
retina ve parmak izindeki gibi hiç değişmeyen bir
izden bahsetmiyoruz. Çünkü beyin izi, dilendiği
takdirde sıfırlanıp, yeniden farklı bir şekilde
yaratılabiliyor.
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Çevre Dostu
Ulaşım
Elon Musk'ın Tesla otomobilleri artık daha da akıllı. Tesla
tüm araçlara bir yazılım güncellemesi gönderdi ve bir
anda hepsi uyandı. Artık istenildiği zaman sürücüsüz
araçlara dönüşebilen otomobiller, yollarda, yakın gelecekte her yerde göreceğimiz sürücüye hiç ihtiyaç duymayan otomobillerin atası gibi geziyor. Elon Musk iki
yıl içinde tüm Tesla otomobillerinin sürücüsüz çalışabileceğini de duyurdu. Tabii bunun için gerekli izinleri alabilirlerse. Aslında sürücüsüz otomobillere geçiş yapmak
için yasaların da buna göre düzenlenmesi gerek. Bir kaza
yaşanırsa kim suçlu olacak? Kendi kendine giden otomobili üreten firmanın, arka koltukta kahvesini yudumlayan
otomobil sahibi mi? Ya da kaza ihtimallerini tamamen
ortadan kaldırabilir miyiz? Musk'ın amacı hiç kaza yapmayacak akıllı otomobiller yaratmak Google ve Apple da
kendi sürücüsüz araçları için aynı şeyi hedefliyor.
Diğer taraftarı, sürücüsüz kamyonlar da yakında yolların

tozunu attırmaya başlayacak. Sürücülü araçlara oranla
daha temkinli yol alan, elektrikli ya da daha az benzinle
çalışabilen yük kamyonlarıyla karşılaşmamıza çok az kaldı.
Üstelik direksiyon başında uyku ya da yemek ihtiyacı duyan bir şoför de olmayacağı için, bu kamyonlar teslimatları çok daha hızlı gerçekleştirecek. Belki şoförleri ve kazancım onlara hizmet vererek sağlayan restoranları olumsuz etkileyebilir ama yeni iş alanları da doğuyor. Örneğin
her bir kamyonda, taşınan kargodan sorumlu olmak üzere
görevlendirilmiş insan yolcular bulunması hedefleniyor.
Akıllı araçların gelişiyle birlikte akıllı yollara da alışacağız
Şimdiden asfalt yerine güneş paneli kullanılan yollar
tasarlanmaya başlandı bile. Böylece üzerinde yol alan
tüm elektrikli araçlar seyir esnasında şarj olabilecek Ama
bu daha başlangıç Yolların bizlere sunabileceği çok şey
var. Örneğin sadece sürücüsüz araçların geçtiği bir yol
düşünelim Seyrin güvenliği insan sürücüye bağh olmadığı
için bu yolu kilometreler boyunca aydınlatmak zorunda
kalmazdık. Gelecekte göreceğimiz şeylerden biri de karanlıkta parıldayan yollar
olacak. Hatta şu anda insan sürücülere
uyarlanmış haliyle Hollanda'da kullanılıyor.
Geceleri parlayan şeritler, sürücülerin
yol aydınlatmalarına ihtiyaç duymadan
ilerlemesini sağladı. Peki ya hızla geçen
araçların savurduğu rüzgârı kullanarak
elektrik üretebilen bir yol olsaydı?
Hiç şüphe yok ki sürücüsüz araçlar çağına
adım attığımızda ulaşım konusundaki algılanma da değişecek. Örneğin en
gösterişli olan otomobili değil. en güvenli
olanı ve çevreye zarar vermeden çalışanı
talep edeceğiz. Ya da en az kaza yapanı.
Akıllı yollar ve sürücüsüz araçlar trafik
sorununu da ortadan kaldıracak gibi
görünüyor. Tüm bu araçların birbiriyle
haberleşip, şehir trafiğini tıkanmadan
yönetebildiklerini düşünün. Harika olmaz
mıydı?
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Alevleri Yenen Hoparlör
Orman yangınlarını kısa süre
içinde kontrol altına alıp çevreye büyük zararlar vermeden
söndürebilseydik, gün geçtikçe
azalttığımız yeşil alanların korunması adına büyük bir adım
atmış olurduk. Peki ya bunu sesle
yapabilsek ve örneğin kocaman
bir hoparlör kullanıp yangını
kısa süre içinde kontrol altına
alabilecek olsak? Amerikalı iki
mühendislik öğrencisi bir araya
gelerek, yangını ses dalgalarıy-

la söndürebilen olağanüstü bir
yöntem geliştirdi. Şimdilik ufak ev
yangınlarını hedef alacak şekilde
çalışan sonik yangın söndürücü
gelecekte çok daha geniş alanlarda kullanılabilecek hale
getirilebilir. Aslında yangını ses
dalgalarıyla söndürmek yeni bir
fikir sayılmaz. Fakat ABD Defansif
İleri Araştırma Projeleri Ajansı'nın
(DARPA) geliştirdiği proje de
dâhil olmak üzere, uzun yıllardır
üzerinde çalışılan sonik yangın

Teknoloji

söndürücü prototiplerinin hiçbiri başarı kaydedememişti. Dünyanın en güçlü araştırma laboratuvarlarının bile başaramadığı projeyi hayata geçirenlerse
George Mason Üniversitesi mühendislik öğrencileri Seth Robertson ve Viet Tran oldu. Sonik yangın
söndürücünün çalışma prensibi, ses dalgalarının hem
yanan malzeme hem de onu çevreleyen oksijen üzerinde etkili olmasına dayanıyor. Yanan malzeme ve

yanmayı sağlayan oksijeni birbirinden ayıran dalgalar,
alevleri besinsiz bırakıp yangına son veriyor. Robertson ve Tran çeşitli frekanslardaki ses dalgalarını tek
tek deneyip, en etkilisinin 30-60 Hz arasındaki bas
sesler olduğunu buldu. Bu teknoloji örneğin uzay
istasyonunda çıkabilecek bir yangında da kullanılabilir çünkü ses dalgalarının bu özelliği yerçekiminden
bağımsız çalışıyor.

Nanoelmas
En az grafen kadar mucizevi olup, malzeme
kaynaklı teknolojik sorunlarımızı çözme iddiasına sahip mükemmel bir materyal daha
var. Nanoelmaslar. Gerçek bir elmas gibi
parıldıyor olmasına rağmen gözle görülemeyecek kadar küçük olan (5 nanometre)
bu yeni malzemeyi birçok farklı uygulama
alanında kullanabiliriz. Gerçek bir elmasın
tüm özelliklerini taşımakla birlikte, nanoelmasların kullanım alanı çok daha geniş. Örneğin
son derece emici bir malzeme olduğundan, toz
halinde kullanıldığında kozmetik ürünlerinin içeriğindeki tüm aktif maddelerin en yüksek performansta çalışmasını
sağlıyor ve bu etkiyi cildin derinlerine kadar taşıyor. Ama
onun asıl mucizesini tıbbi uygulamalarda göreceğiz.
Nanoelmas tozu, ilaçların vücutta hedeflenen
bölgeye yönlendirilmesi için kullanılacak Yeni
yeni anlamaya başladığımız bu malzemeye
yakında örneğin kanserli hücreleri hedefleyen bir tedavide rastlayabiliriz. Los
Angeles California Üniversitesi araştırmacıları fareler üzerinde gerçekleştirdikleri
deneylerde, ilaçları kanserli hücrelere nanoelmasları kullanarak ulaştırdılar. Bu uygulamayla
sağlıklı hücrelere zarar verilmediği için ilaçların yan etkileri de sınırlanmış oluyor. Araştırmada
görev alan * bilim insanlarından Dr. Dean Ho, “Nanoelmaslar kanserin farklı türlerinde taşıyıcı
olarak kullanabilecek bir malzeme. Bunun için uygun olan ilaçları geliştirdiğimizde kanser tedavisi
için önemli bir gelişme kaydetmiş olacağız" diyor. Dahası, yine Dean Ho öncülüğünde yürütülen
araştırmalarda nanoelmasların kemik ve kıkırdakların kendini hızlıca onarması için de kullanılabileceği görüldü.

Gelecekten Gelenler
Bilim ve Teknoloji Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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Oğuzhan AYDEMİR
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Haberler

KAPALI PAZAR YERİNE
YOĞUN İLGİ

U
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lus Pazarı, Çekmeköy Belediyesi Kapalı
Pazar Yeri ÇEKPA'ya taşındı. ÇEKPA’daki
ilk hizmet gününde alanda incelemelerde
bulunan Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcıları
Şahmettin Yüksel, Fatih Sırmacı, Ahmet Epli ve
Latif Coşar pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet
ettiler.
Ziyaret sırasında Ulus Pazarı Esnaf Kooperatif
(UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu ve yöneticileri de Çekmeköy Belediyesi heyetine eşlik etti.

Vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmeleri için
zabıtalar her katta pazar işleyişi ve düzeniyle ilgili
kontrollerde bulundu.
Yakın zamanda tam kapasiteyle hizmet vermeye
başlayacak olan yeni pazar alanında; bankamatikler, dinlenme alanları, çocuklar için oyun
alanları, güvenlik, otopark ve ısıtma sistemi de
bulunacak. Vatandaşların ÇEKPA'ya ulaşabilmeleri için gün içinde mahallelerden ücretsiz servisler kaldırıldı.

Haberler
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Futbol

Yıllar yılı bizde Hami Mandıralının çektiği şutlar
dünyanın en hızlısı olarak tarihteki yerini almış ve hala
bu rekor kırılamamıştır. Gerçekte hala öyle mi? Peki
dünyada topa en sert vurabilen futbolcu kim? Roberto
Carlos mu? David Beckham’ mı? Tüm zamanların en

sert vuruşları listesinde onlar da var ama en başlarda
olmadığını görünce şaşırabilirsiniz… Çekmeköy2023
dergisi olarak futbol dünyasında bugüne kadar çekilen
en hızlı şutları sizler için derledik. İşte o füze kıvamındaki şutlar...

Hami Mandıralı
Türkiye-San Marino
266 km

Ronny-2007
Sporting LizbonNaval 221 km

Hakan balta
2007-2008
Galatasaray –
Gençlerbirliği Oftaş
200,3 km

David Hirst-1996
Arsenal-Sheffield
Wednesday 183 km

Ronald Koeman-1992
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Barcelona-Sampdoria
188 km

Futbol

David Trezeguet-1998
David Beckham
1996 -1997

Monaco-Manchester United
154,5 km

Manchester United-Chelsea
157 km Manchester
United-Derby 129,5 km

Matt Le Tissier-1997
Richie Humphreys
1996

Southampton-Newcastle
139,7 km

Sheffield Wednesday Aston Villa 154 km

Alan Shearer-1997
Newcastle-Leicester
138 km

Tugay Kerimoğlu-2001
Blackburn-Southampton
135,5 km

Roberto Carlos-1997
Fransa-Brezilya 137 km

Obafemi Martins-2007
Newcastle-Tottenham 135,2
km
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İki Şiir Bir Şair

İKİ

Siir

BİR

Sair

Edebiyatımızın "Zarif" insanı olarak
bilinen eşsiz şair Cahit Zarifoğlu
hayatını soyadının nazikliğinde,
bir o kadar da yalnızlığın kıyısında,
inandıkları uğruna her şeyi göze
alarak, kimliğini gerek şiirlerinde
gerekse onu tanıyanlara nakşetmiştir.
Kendini gizemli gösterme çabası
olmasa da karakterinden ötürü
gizemli, içine kapanık olan Zarifoğlu'nun karakterini çözmeye
çalışan en yakınları tarafından her
zaman zor biri olarak tanındı. Bu
yüzden Bilge kral havası ona "Aristo Cahit" lakabının da takılmasına
sebep olmuştur. Hep bir kederli,
tek kelimelik cümleleri sanki aşkına kavuşamayan bir hal içinde
tanıdık kendisini.
" Yedi Güzel Ada'm" dizisiyle biraz daha yakından tanıdığımız
Cahit’e daha derinden muhabbet
besler olduk. Bizleri şaşırtan Aristoluğunun yanı sıra güreşe olan
merakı... Bunun üzerine kıymetli
dostu Alaeddin Özdenören; "Cahit
şiir gibi güreş tutardı" anımsamalarıyla bu konuda hayranlık
uyandırıyor doğrusu.

Zarifoğlu; bir şaire kafa tutacak kadar şahsına münhasır karakteriyle
hatıralarımızda kaldı. Edebiyat dersinden yıllarca kalmasına rağmen, edebi eserler bırakması, bu bilge kralın aynı zamanda bir dava adamı oluşu,
bu zarif haliyle güreşlerde birinci olması, içine kapanık haliyle bütün
dünyayı özgürce otostop yaparak gezmesi bizleri gerçekten kendisine
hayran bıraktıracak kadar etkili. Bir şairin çok ötesinde...
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Herkesin olduğu gibi e tabii Aristo Cahit'in de bir öncüsü, hocası diyeceği biri vardı. Necip Fazıl Kısakürek... Onu her daim “Üstadım” diyerek
anmıştır. Şairimiz; Necip Fazıl vasıtasıyla Abdülhakim Arvasi'nin soyundan Berat Hanım'la evlenir. Eşi Berat Hanım'a yazdığı şiirse bizlere örnek
olacak incelikte... Der ki:
"Ey Berat Hanım dersen ki, 'Bu ne zalim adam, halimi bilmez halden
anlamaz, küçük bir şeyi mesele yapar'
-Ne büyük yalanDoğrusu var hakkın N'etsem N'apsam kollarını bilezik boynunu kordon
ayağını hal hal donatsam yine hakkın kalır" diyerek seslenmiştir.
Zarifoğlu; dirilişin, yeniden inanmanın, yeniden düşünmenin, yeniden
duymanın adıdır. Onun bu hali; İslam dünyasının inançlarını yansıtmaya,
yeniden kurmaya, bu estetikliği yeniden canlandırmaya, bizlere bir yoldur.
Hayatımızdan bir Zarif insan olarak gelip geçen, Hüznün yüreğine konuk
olduğu, bir nevi tabiat haline gelen yansıması olan Zarifoğlu; " Kırlarda
çiçekler artık bensiz açacak" güzelliğinde hayata şiir gibi vedasıyla göçüp
giderken kendisini saygı, özlem ve Sevgi'yle anıyoruz....

Anılar Defterinde
Gül Yaprağı

Anılar defterinde gül yaprağı
Gibi unutuldum kurudum
Başıma düşmüş sevda ağı
Bir başıma tenhalarda kahroldum
Sen kimbilir, rüzgârlı eteklerinle
Kimbilir hangi iklimdesin, ben
Sensiz bu sessizlikle
Deli gibiyim sensiz
Bu sessizlikle
Ayrılıkla başım belada
Gözlerini çevir gözlerime
Yoksa sensiz bu sessizlikle
Deliler gibiyim
Sensiz bu sessizlikle

İki Şiir Bir Şair

Sevmek de Yorulur
Bir adam bir kadın var içimde iyice anladım
Bana bunu sessizce anlatıyorlardı
Bir yerde onların yönlerinden
alımlı bir zarf katlanmıştı uzaktaki
bulvarların geceye vurdukları
çağırmasız kır günlerini zararsız akrepleri
uzunlamasına yaşayıp yatay bir çocukla kalkan
bir sürü alışkanlıklar taşıyan
insanlığımızı gülüşü yalnızlar çarşısında
çağrılmış gümüş seslerini aynadaki yüzlerin
başkası sevsin diye en seçkin yerine
bir şal gezdirirdi
İnsanlığımıza bir şey getirirdi yalnızlarla
Bir sen varsın hep saçların ağzın
Bir merdiven hücresinde
uzak çağrışımlarla koşardın ya bensem
seni sonsuz gelişinle
saçından tanıyor gülüşünden kaçıyor
eğilip başını içlerimden geçtiğin zaman
uzağa bir yolcuya karşı çıkar gibi
Artık gecikmiş alışıldığım gidişinle
davranılmaz üstünde durulmaz
hiçbir tüfeğe gelmez bir kekliksem
Yüzün soygundan geçmiş öyle bir yerde
durmuş ki bakışın boynun bozgun
üstünden bir nehir geçer gibi
ya gecedir ondan ya bulanık sudan
bir hasta gibi ağrımaktasın
Gelişini aldım onu nasıl harcadım
Denizden bunalıp okyanusa
Selâm çakan vapurun
Sevindik adımına birden parka çekildik
Ve birden nasıl bayram bıyıklı
Bir yaylım herkesin yaydığı bir merhabayla
Eğip başını içlerimden gittiğin zaman
Uzağa bir yolcuya çıkar gibi

Selini üstüme çektin önce
camdan bir mektup dolabının
üstüste sayısız koridorunu yüzüme yakın
başını duvara değdirmiş bir benzetişle
josef ka benzeri bir bakışındı
ya da konuşmayı kesip aman sen
öyle bir gittin ki benimle
Piknik beni sana verdi önce
Gelişen güneş yalnızlıktan bir göze
Eski ellerin
Ve çağlarınla bir şeye uzanmış etin
Ve hançerinle zamana saf durmuş
Son gidişindir bu
Bunların hepsi beni çağırıyorlar sevinçlerimden
Biri denizdir uzun boylu gürültüsüyle
zaten hangisi kavak zürafası değil
biri bütün yan odaları bekler
kuşkulu geçer camlardan
ve bırakır yerini bir koridor bekçisine
Haydi sen bütün onlara git benimle
Son sigaramdın
Gidişin antinikotin
Birden bir şey mutlu eşit piyano çalıyor
Elleri iki çeşit durgun
Gerçi çıkmıyor gelenlerin karanlığa duranların
Suya inen sesleri
Tam şimdi denizinle
bir çakıl taşına yaklaşıyor
kuma çok yakın bütün kesitlerinle
bakıyor ve bunalıyorsun
Tam şimdi ipe koşan
beni elleriyle alkışlayan
ağrıyan bir gün geliyor
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ÇEKMEKÖY’ÜN Doğal

Alemdağ Ormanı

ÇEKMEKÖY’DE

Ormanlar, Çiftlikler, Akarsular
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İstanbul sınırları içerisinde Çekmeköy coğrafyasının önemli bir yeri
vardır. Burası ormanlarıyla adeta
şehrin oksijen deposudur. Bünyesinde barındırdığı bitkiler, kuşlar,
böcekler ve diğer canlılarla birlikte
ormanların insan hayatı üzerinde
önemli etkileri olmuştu. İstanbul’da
ormanı görmek için bir zamanlar ya Bentlere ya da Alemdağı’na
gidilirdi. Çünkü buraların çamları
ormandan ziyade adeta saksıda
yetişmiş çiçek ağaçlarına benzerdi.
Çekmeköy geçmişte de bir orman
ve çiftlik bölgesi idi. Bizans döneminde Beykoz’dan Alemdağ’a kadar
olan bütün alan ormanlarla kaplıydı. Meludion denilen yerde Bizans
İmparatoru’na ait bir av köşkü
bulunmaktaydı. Bizans İmparatoru
Kontakuzinos, kızı Teodora’yı Osmanlı Sultanı Orhan Bey’e vermiş,
fakat bu yol ile amacına ulaşa-

Güzellikleri

mayınca tacını ve tahtını bırakarak
Alemdağı’ndaki Mangallar Manastırı’nda keşişlik yapmaya başlamıştı.
Osmanlı döneminde İstanbul’un
odun ve kömür ihtiyacının önemli
bir kısmı aynı zamanda gezi, avlanma, eğlence ve mesire alanı olan
Çekmeköy bölgesindeki ormanlardan karşılanmaktaydı. Sırapınar,
Ömerli, Hüseyinli ve Koçullu gibi
köylerde ahalinin çoğu geçimini odunculuk ve kömürcülükten
sağlıyordu. Genellikle dağlardan ve
korulardan temin edilen odunlar,
önce araba ve hayvan sırtlarında
en yakın iskelelere getirilir, buralardan da deniz yoluyla İstanbul’a
nakledilirdi. Hem odun ve kömür
ihtiyacının kaynağı hem de önemli
dinlenme, eğlenme ve mesire alanı
olan Çekmeköy bölgesinin önemli
ormanları şunlardı:

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda,
Üsküdar-Şile arasına çekilecek
hayali bir hattın üzerinde ve
Çekmeköy İlçesi sınırları içinde
bulunur. Anadolu Yakası’nda
Marmara Denizi’ne paralel yayılan
yerleşimin en kuzeyinde geniş
bir orman alanının parçasıdır.
Kocaeli Yarımadası’nın en yüksek
yerlerinden birisidir. Doğusunda
Ömerli Barajı havzası, batısında
Sultançiftliği Taşlıtepe Ormanı
vardır. Deniz seviyesinden yüksekliği 442 metredir. Alemdağı
ve çevresi Birinci Zaman’ın (Paleozoik) Silürien ve Devonien devirlerine ait kayaçlardan meydana
gelmiştir. Alemdağı’nı oluşturan
kayaçların tabakaları, Kocaeli
Yarımadası’ndaki diğer yüksek
tepeler gibi doğu-batı doğrultusunda kıvrılmıştır. Bu kıvrılma
hareketi muhtemelen Kaledonien
Orojenezi’nde (435-395 milyon
yıl önce) meydana gelmiştir.
Alemdağı, üzerini kaplayan orman
örtüsüyle ilginç bir günübirlik

dinlenme alanıdır. Kocaeli Yarımadası’nda görülen iki
farklı karakterdeki bitki örtüsünün sınırı bu dağdan
geçer. Dağın kuzeye bakan yamaçları nemli ormanlar
sahasına dâhil iken, güneye bakan yamaçlarında kuru
ormanlar görülür. Dağın zirve kesiminden kuzeye,
Polonezköy’e kadar olan bölgede, 250 metreye kadar,
kayın ağaçları hâkimdir. Kayının içine özellikle batı
kesimde birlikler halinde kestane de dâhil olur. Doğuda
ise gürgen ve ıhlamur nemli ormanın diğer türlerini
oluşturur. Özellikle kayının tahrip edildiği yerlerde,
hâkim türlerini kızılcık, muşmula, üvez, geyik dikeni,
fındık ve sırımbağının oluşturduğu maki benzeri bir
bitki örtüsü yer alır.Kuzeye bakan yamaçlarda 250
metrenin altındaki yükseltilerde saçlı meşe toplulukları
yayılır. Alemdağı’nın güneye bakan yamaçlarında, kuru
ormanı mazı meşesi ve yer yer maki temsil eder. Maki
topluluğu içindeki hâkim türler akçakesme, kermez
meşesi, kocayemiş, funda ve katran ardıcıdır. Alemdağı’nın kuzey yamaçlarında, gelişmiş ağaçlarıyla tam
bir orman görünümü
varken, güneye bakan yamaçlar çalı görünümlü
ağaçlardan oluşmuştur. Ormanın özellikle alt seviyeleri
sürekli tahriple karşı karşıyadır. Hayvan otlatma, kaçak

ağaç kesimi ve tarla açmak için yapılan tahribat
yüzyıllardır devam etmektedir.

Sultançiftliği Taşlıtepe Ormanı
Anadolu Yakası’nda Çekmeköy İlçesi sınırlarında
bulunur. Orman askeriyenin yönetimi altındadır ve
askerî bölge olarak korunmaktadır. Bölgedeki ormanlık alanlar buradan başlayarak Karadeniz kıyılarına dek
kesintisiz ulaşır.

Taşdelen Ormanı
Çekmeköy İlçesi sınırlarında bulunan Taşdelen Ormanı,
Alemdağ ve Taşlıtepe ormanları arasında yer alır. Çam,
meşe, kayın ve köknar ağaçlarıyla kaplı nezih bir mesire
yeridir. 800 dönüme yayılan bu güzelliği öne çıkaran
asıl zenginlik ise, orman içindeki çeşmelerden gürül
gürül akan ünlü Taşdelen Suyu’dur.
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Röportaj

Her ay birbirinden farklı konularla ilgili vatandaşla
sohbet eden Çekmeköy2023 ekibi
sokağa sordu;
“Eğer 70 yaşına gelseydin ve 25 yaşındaki bedenine
veya aklına sahip olma şansın olsaydı, aklını mı
seçerdin yoksa bedenini mai?”

Yiğit Can Nalbant
22 Yaşında

Tabii ki aklımı tercih
ederdim. Akıl sağlığı olmadığı
mühletçe bedenimizin sağlıklı
olmasının hiçbir önemi yoktur. Yaşlılıkta akıl ve özellikle
hafıza ile ilgili birçok problem yaşayan insanlar var. O
yüzden yaşlılıkta hafıza ve
akla daha çok ihtiyaç duyarız.

Anıl Uygun
17 Yaşında

Bedeni değil de aklı seçerdim. Çok
sağlıklı ve dinç bir bedene sahip olmak akli melekeleri yerinde olmayan
bir insan için hiçbir şey ifade edemez.
Dinç bir bedendense dinç bir aklımız
olsun gerisi önemli değil.

Sakine Sabancı
72 Yaşında

Zekiye Mutlu
73 Yaşında
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Eğer öyle bir seçenek sunulsaydı
aklımı tercih ederdim. Çünkü yaşım
ilerledi ve unutkanlığım başladı. Artık
zaman zaman bazı şeyleri aklımda
tutamaz oldum. 25 yaşındaki aklımı
geri kazanabilmeyi çok isterdim.

25 yaşındaki bedenimi isterdim.
Çünkü yaş ilerledikçe bedensel rahatsızlıklar ortaya çıkıyor.
Eklem ağrıları, hızlı hareket
edememek yaşamımı oldukça
kısıtlıyor. Sağlıklı bir bedene sahip
olmak istediğin gibi hareket
etmek özellikle de eklem ağrıları
çekmemek demek. O yüzden
bedenimi tercih ederdim.

Röportaj

Turgut Laçin
62 Yaşında
Aklımı isterdim. Beden sağlığı da
önemli fakat akıl sağlığı hayat demektir. Akıl
sağlığı yerinde olan bir insan en azından
hayatın, yaşamın farkında olur. Yaşı ilerlemiş birçok insan ne yazık ki akıl sağlığını
kaybedebiliyor, çok üzücü. Koca bir hayat
yaşıyorsun fakat hatırlayamıyorsun. Bu sebeple 25 yaşındaki aklımı geri isterdim.

Sonel Koyun
43 Yaşında
Akıl. Akıl olmayınca yaşamanın
hiçbir anlamı kalmıyor. Herkes
fikri ve düşünceleriyle yaşar,
bedensel sağlık aklın önüne
geçemez diye düşünüyorum.
Yaşlılıkta fiziksel rahatsızlıklar
da oluyor ama yine de aklı
tercih ederdim.

Faruk Ateş

Songül Alan

32 Yaşında

45 Yaşında

25 yaşındaki aklımı isterdim.
Bedensel rahatsızlıklar bir
nebze azaltılabiliyor fakat
Allah korusun akıl sağlığı
kaybolan insan için her şey
bitmiş demektir.

Bedenimi isterdim. Yaşlılık zor, hatta çok zor.
İstediğin gibi yürüyemiyorsun bile. Sürekli
yavaş hareket etmek zorundasın ki düşmeyesin ya da bir yerin ağrımasın. Bedeninde
sürekli ya kas ya eklem ağrısı. O yüzden 70
yaşına geldiğimde böyle bir imkan sunulsa
bedenimi tercih ederdim.

Ahmet Çelik
53 Yaşında

Bedeni tercih ederdim. Yaş ilerledikçe romatizma ve kireçlenme rahatsızlıkları baş gösteriyor.
Bu sebeplerden günlük aktiviteleri bile yerine
getirmekte zorlanmaya başlıyoruz. 70 yaşında
olsaydım fiziksel bir rahatsızlık yaşamamak için 25
yaşındaki bedenimi geri isterdim.
Mart 2017

Röportaj – Ömer İSLAM
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Sanat, Görüneni Tekrarlamaz
GÖRÜNÜR KILAR

Türk ve İslam kültürüne ait
klasik sanat dallarındaki eserlerden oluşan
“Klasik Sanatlar” projesi,
Çekmeköy Belediyesi sergi alanında
açılan sergi ile hayata geçirildi.

Haberler

İlk Sergi Belediye Binasında
Proje kapsamında ilk olarak Çekmeköy Belediyesi’nde açılan
sergide 60 sanatçının 50 eseri sergilendi. Hat, Tezhip, Minyatür,
Ebru, Katı, Kalemişi dallarında yapılan eserler, 4 gün boyunca ziyarete
açıktı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Ne yazık ki birçok nesil
tarihimize, kültürümüze uzak büyüdü. Bir milletin tarihinden ve kültüründen koparılması o milletin coğrafyasına daha kolay hakim olunmasını
sağlıyor. Bunun ülkemizde yıllarca sistematik olarak uygulandığını çok iyi
görüyoruz. Yıllarca tarihimizi yok saymaya çalıştık. Tarihimizle barıştıkça,
yarım kalan birçok proje hayata geçti. Aynı şekilde Türk-İslam motiflerini taşıyan, büyük özen ve emek isteyen muhteşem sanat dallarımız var.
Batının klasik sanatlarının yanı sıra bizim klasik sanatlarımızı da öğrenmek
bizi daha da güçlü yapar. Geçmişle gelecek arasındaki en sağlam köprü
sanat eserleridir. Yüzyıllar sonra bakıldığında; bir dönemi en iyi, o döneme
ait sanat eserleri anlatır. Bu yüzden bize ait olanı iyi bilmeli, anlamalı,
anlatabilmeli ve nesilden nesile aktarabilmeliyiz. Bu nedenle bu alanda bir
farkındalık yaratmak için bu projeyi hazırladık,” dedi.
Programın kapanış konuşmasını yapan Çekmeköy Kaymakamı Cemal
Hüsnü Kansız şunları söyledi: “Belediyemiz birçok konuda insanlarımıza öncülük yapıyor. Bugün kültür ve sanat hizmetlerine yeni bir halka
ekleniyor. Unutulmaya yüz tutan klasik sanatlarımızın öne çıkarılmasını
önemsiyoruz. İstanbul tarih boyunca hat sanatının merkezi oldu. İstanbul’un bütün camilerinde, sokaklarında, evlerimizde bu sanatlara rastlamak mümkün... Bu sanatları, bu proje vesilesi yeniden gündeme getiren
belediyeye teşekkür ediyorum.”
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Klasik sanatların genç nesillere aktarılmasını amaçlayan
proje kapsamında; Hat, Tezhip, Kündekari, Cilt, Naht, Minyatür, Ebru, Çini, Katı, Kalemişi,
Sedef Kakma ve Edirnekari
dallarında yapılan eserler sanatseverlerle buluşuyor. Çekmeköy
Belediyesi ve İstanbul Klasik Sanatlar Merkezi iş birliği ile hayata
geçirilen projede, sergiler, seminerler, sempozyum ve
650 sanatçının 1001 eserinin yer
aldığı albüm hazırlanacak. Proje
kapsamında Çekmeköy’deki tüm
kültür merkezlerinde seminerler
verilecek. Seminerlerde, 12 sanat
dalının ustaları, klasik sanatların felsefesini, tarihini ve nasıl
yapıldıklarını sanatseverlerle paylaşacaklar. Seminerlere katılanlara, klasik eserlerin tıpkıbasımları
hediye edilecek. Proje, Kasım
ayında Haliç Kongre Merkezi’nde
yapılacak uluslararası sempozyum
ve serginin ardından sona erecek.

Projenin açılışında konuşan Hattat Ahmet Zeki Yavaş, “İstanbul Klasik Sanatlar Merkezi olarak bu sanatlarımızın nitelikli üretimini sağlayıp gelecek
nesillere daha doğru güzel daha nitelikli bir şekilde tanınmasını sağlamak
amacıyla yaptığımız faaliyetler devam ediyor. Bu sergide hat, teship, ebru,
minyatür, kalem işi gibi sanatlarımızdan 50 tane eser var,” dedi.
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Zeliha Bolat
Zeliş'in Mutfak Sırları...

Afyon
Kaymağı /
Lokumu
Malzemeler
1 lt. süt
1 su bardağı un
1,5 su bardağı tozşeker
1 paket vanilya
1 çorba kaşığı margarin
Diğer Malzemeler
1,5 su bardağı hindistancevizi
1 poşet kremşanti
1 su bardağı süt

120

Mart 2017

Yapılışı
Bir tencerede un ve şekeri karıştırıp (Un topak olmasın diye) sütü karıştırarak yavaş
yavaş ekleyelim.Tencereyi ocağa alıp devamlı karıştırarak kaynatalım. Kaynayınca altını
kapatıp içine vanilya ve margarini ekleyip 15
dakika mikserleyelim. Büyük fırın tepsisine
hindistancevizini hiç tepsi gözükmeyecek
şekilde yayalım. Üstüne muhallebiyi döküp
üstünü düzleştirelim. Bir kasede sütü ve

kremşantiyi çırpalım. İyice soğumuş muhallebinin üstüne kremşantiyi yayıp 3/4 saat
dolapta bekletelim. Çıkarınca 3 parmak kalınlığında şeritlere keselim. Herbir şeridide 3
parçaya bölelim. Herbir parçayı bir spatula
yardımıyla rulo şekilde saralım. Üstüne biraz
fıstık serpip damla çikolata koyup soğuk servis
yapalım.

NOT: İsterseniz kremşanti sürmeyebilirsiniz. Afiyet Olsun…

Mutfak

Sebze Rüyası
Malzemeler

2 kabak
2 patlıcan
2 kırmızı biber
2 çerliston biber
2 top brokoli
10 kültür mantarı
2 domates
1 kahve fincanı mısır

4 dilim hellim peyniri
1/2 çay bardağı sıvı
yağ
1 çay kaşığı sarımsak
tozu
1 çay kaşığı fesleyen
1 tatlı kaşığı petso
sosu

Yapılışı
Tüm sebzeleri iyice yıkayıp, kabuklu uzunlamasına
kesiyoruz. Izgaramız varsa ızgarayı, yoksa ızgara tavayı
kızdırıyoruz. Sıvı yağ, sarımsak tozu, tuz ve fesleyeni karıştırıp, tüm sebzeleri bu karışıma bulayıp, ızgara
yapıyoruz. Servis tabağına sebzeleri düzgün bir şekilde yerleştirip, en üstüne 4 dilim hellim peynirini ızgara
yapıp, yerleştiriyoruz. Üzerinede pesto sosunu ilave edip
servis ediyoruz. Afiyet olsun...

Tavuk
Şiş
Malzemeler
1 tavuk göğsü

Terbiyesi için
2 yemek kaşığı sıvı yağ
3 yemek kaşığı süt
1 adet küçük soğanın suyu
2 diş sarımsak
Karabiber
Kırmızı biber
Kekik
Tuz

Yemek kaşığı sıvı yağ veya 1
yemek kaşığı tereyağı

Tavuklar küp küp doğranıp bir kaba alınır.
Sıvı yağ, süt, soğan suyu, ezilmiş sarımsak ve baharatlar karıştırılır
ve doğranan tavuklarla birlikte harmanlanıp 3-4 saat dinlenmesi
için buzdolabına konur.
Dinlenen tavuklar çöp şişlere geçirilir ve teflon tavada, orta ateşte
sıvıyağ veya tereyağında çevirmek suretiyle kızarana kadar pişirilir. Servis tabağına alınır. Yanında pilav ve garnitürle servis yapılır.
Afiyet olsun…
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Pişirme esnasında
kullanmak için

Yapılışı
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ZEKA OYUNLARI
MATEMATİK OYUNU
1’den 9 a kadar tüm rakamları eşitlikleri doğru sonuca ulaştıracak şekilde yerleştirelim.

RENKLİ SUDOKU

‘Çocuklar İçin’
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Aynı renkler
aynı satır ve sutünda
olmayacak şekilde
boyayalım.

Hazırlayan/Düzenleyen: Fatma EROL

1
2

3

4

5

6

7
9

8
11

10

12

13
14
15

16

17

BULMACA
1. Erkek kardeş
2. tarla sürme
3. Bellek
4. Hz. Muhammed’in Hz. Ali’ye armağan ettiği, ucu
ikiye ayrılmış kılıç
5. Giyecek, yorgan vb.nin bazı yerlerine ilikleyici veya
süs olarak dikilen kemik, metal, sedef gibi sert maddelerden yapılmış küçük tutturma aracı
6. Açıkça
7. Söz dinlemez, söz anlamaz, taş gibi kafa
8. Kadife

9. Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar
çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki
10. İnanç
11. Kendisine çıkar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı
ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse
12. İnsanoğlu, insan
13. Serbest bırakma
14. Aydınlık, ışık, parıltı, ziya
15. Yol
16. Selam
17. Deniz, göl, ırmak vb. su kıyılarında veya karada
dik yer, yar
Mart 2017

123

124

Ocak 2017

!

EVE
T
EVE
T

!

EVE
T

!

On
Al lar G
m
eyl an a ezi’d
biz emci janla e 200
l
be mily ik oy rı ile TL’y
de
e
l ö arlar nark
de
dik ca do en,
mi lar
?

EVE
T?

On
PK lar h
e
biz K’ya ndek
k
ver vata alk baş
dik n iç an o ınd
mi in c lur a
?
an ken

EVE
T

!

Mİ

On
du lar m
r
çık durm illi p
he mazk ak i rojel
p
e
ç
sun sini en, b in A ri
Y
du hiz iz
M’
k m me
de
n
u? te

On
ko lar 90
a
me lisyo ’lı yı
ist zken nla ü llard
ikr
a
arl biz 1 lke y
aü 5y
ö
lke ıld nete
ı
r
yö
ne
ttik
mi
?

EVE
T!

Ku
ku tupla
c
açı akla şma
d
l
etk acağ şma k eğil
,
ı
ili
ha , muh apısı
le g
a
ele lefet
ceğ
d
i iç aha
in

EVE
T!

Biz
tan 15 T
e
olu kları mm
u
tik rken n önü z’da
,
be kuyr onla nde
kle
s
u
r
diğ klar ban iper
ı
k
i iç nd
a amain

NED
EN

