Sevgili Çekmeköy2023 okurları,
Her toplumu ayakta tutan, onun nesiller boyu var olmasını sağlayan en temel sosyal
kurumdur aile. Bu kurum örf, adet, gelenek ve görenek kurallarına göre kurulup
varlığını bu yapı taşlarından alır. En temel haliyle ana, baba ve çocuklardan oluşan bu
sosyal kurum, bir milleti ayakta tutan en temel yapı taşıdır.
Türk toplumunun en temel yapı taşını oluşturan aile gelenek, görenek, dil, din ve diğer
özellikler ile bir bütün olarak vardır. Bu bütünlük anayasamızın 41. Maddesinde bulunan
“Aile toplumun temelidir” ifadesi ile belirtilmiş ve Türk toplumunun aileye verdiği
önem vurgulanmıştır. Türk Dil Kurumu ise aileyi “Evlilik ve kan bağına dayanan,
karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en
küçük birlik” şeklinde tanımlamaktadır. Aile kavramının hem anayasamızda yer alması
hem de farklı tanımları ile birlikte yer alması Türk toplumunun aileye vermiş olduğu
önemden kaynaklanmaktadır.
Aile sadece kendi içerisindeki bireylere karşı sorumlu değildir aynı zamanda yaşadığı
topluma karşı da görev ve sorumlulukları vardır. Bu görev ve sorumluluk bilinci ile
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hareket eden aile bireyleri sayesinde hem aile hem de toplum huzuru ve saadeti mümkün
olacaktır. Aile kendi içinde bulunan bireyleri en iyi şekilde yetiştirdiği gibi, kendisini
toplumda en iyi şekilde temsil eden sosyal bir fert haline getirmelidir. Aile toplumun
özüdür bu öz ne kadar iyi korunursa toplum o kadar iyi ve düzgün olur. Fakat bu öze zarar
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verilirse sosyal ilişkilerin bozulduğu, insanlığın manevi yönden boşluğa itildiği, yalnız
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insanlar toplumuna dönüşür. Batı toplumlarında bu öz, yani aile kavramı tamamen
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kutsiyetini kaybetmiş durumdadır. Baba ve anne çocuklarına toplumsal değer ifade
eden örf ve adet gibi kavramları ve yaşam biçimlerini öğretememektedir. Bunun sonucu

facebook.com

/cekmekoybele

diyesi

olarak anneye, babaya ve topluma asi bir nesil yetişmektedir. Çocukların aile ortamında
ilgisiz bırakılıp, eğitilememesi onların şer güçlerin eline teslim edilmesi demektir. Batı
toplumlarında ailenin kutsiyetini kaybetmesi ile birlikte toplumda kargaşa, anarşi
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kendini hissettirmiştir. Yine suçlu insanlara baktığımızda aile yapısı sağlam olmayan,
ailesel birlikteliğin tesis edilememiş, bireyler olduğu gözden kaçmamaktadır.
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Sevgili Okurlar
Aile yapısının toplumuz için bu denli önemli olmasının yanında şüphe yok ki çocuklarımız
için ailedeki eğitimden sonra okulda almış oldukları eğitim de çok önemlidir. Bu
eğitimleri verecek öğretmenlerimizin, bu vesileyle öğretmenler gününü kutlarım.
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Sevgili Okurlar
Çanakkale ve kurtuluş Savaşı önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük
komutan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 10 Kasım 1938 yılındaki vefatını saygı ve
minnetle anıyoruz.
Üçüncü yılını dolduran dergimiz Çekmeköy2023 ilk sayısından 36. Sayısına kadar
kesintisiz ve kalitesinden ödün vermeden yayın hayatına devam etmektedir. Dergimiz
Çekmeköy halkının soluksuz okuduğu bir dergi olmanın yanı sıra Türkiye genelinde de
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ilgi ile takip edilmektedir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.
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KÜRESEL OYUNLAR VE GENLERİMİZDEKİ KADER: BİRLİK RUHU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nde 40. Muhtarlar
Toplantısı’nda oldukça önemli
mesajlar verdi. Bunlardan biri
de birlik ve beraberlik ruhuna
bugünlerde her şeyden daha
çok ihtiyacımız olduğuydu.
Malum hem içte hem dışta bu
kadar bölücü unsurlar varken,
ülkemiz bir terör kuşatmasıyla karşı karşıyayken bu ülkenin
evlatlarından da başka bir şey
beklenemezdi zaten.

Konuya derinlemesine bir bakış
atmaya çalışsak söylenecek o
kadar çok sebep var ki aslında…
Sadece yukarıda zikrettiğim iki
husus bile küresel aktörlerin bu
bölgede Türkiye’nin neden etkili
olmasını istemediğinin cevabı
olabilecek niteliktedir. Bizlere
düşense birlik ve beraberliğimizi
tehlikeye atacak sebeplerden
uzak durmaya çalışmaktır. Söz
konusu Vatan ise sıradanlıkları,
basitlikleri, acizlikleri ve yorgunlukları bir kenara bırakıp bu
hak davaya sımsıkı sarılmamız
gerekir.
Sevgili Çekmeköy2023 okurları,
79. yıl dönümünde Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve
gazilerimizi hürmet, minnet ve
rahmetle anıyorum.
Ayrıca kadim değerlerin
günübirlik çıkarlara feda edildiği
günümüzde, böyle bir kutsal
mesleği icra eden öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler
Günü’nü kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim.
Bu arada 3.yılını geride bırakan
Çekmeköy2023 dergimize emek
veren tüm ekip arkadaşlarımı
tebrik ediyor nice başarılı yıllar
diliyorum.
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Yaptıklarınızla varsınız, yaptığınız kadar fark edilirsiniz. Taşlar değil,
yapılan işler anıtları meydana getirir dedik ve Çekmeköy2023
ailesi olarak 2014 yılının Aralık ayında yayın hayatına başladık.
Tecrübeli ve güler yüzlü ekibi ile kültür, sanat, magazin, röportaj,
kişisel gelişim gibi onlarca özgün konuyu binlerce okuyucuyla
buluşturan Çekmeköy2023, üçüncü gurur yılında, kendi alanında
zirvede olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Çekmeköy2023 ailesi olarak tarihe bir not düşmek, toplumsal bir
hafıza oluşturmak, gelecek için kalıcı bir kayıt bırakmak amacıyla
çıktık yola. Çünkü biz geleceğin inşası konusunda kendimizi sorumlu hissediyoruz. Ve çünkü medeniyetleri kelimelerin, cümlelerin, şiirin ve sanatın inşa edeceğine inanıyoruz. Her ay kendi
alanında seçkin isimlerin kapak olduğu, özel röportajlar verdiği
dergimizde kimler yer almadı ki!
Her ay düzenli olarak yayımlanan 10.000 adet dergi, Ankara ve
İstanbul protokolü başta olmak üzere Türkiye’nin tüm illerinde
1500 ayrı noktaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iletişim noktalarına ve Çekmeköy geneline dağıtılmaktadır. Hedefimiz Çekmeköy Belediyesi’nin hizmet ve çalışmalarını tanıtmanın yanı sıra
eğitimden sağlığa, esnaftan sanayiciye, kültür-sanattan teknolojiye okuyucularımız için yeni ufuklar açmaktır.
“Süreli yayınlara ömür biçmek zordur.” Ancak biz uzun soluklu
olmak için çıktık yola. Bunun içindir ki üç yıl boyunca, her ayın ilk
üç günü içinde çekmeköy2023 dergisi masalarınızda olmaktadır.
Dergimizin hazırlanmasında ve siz değerli okuyucularımıza
ulaşmasında bizlerden desteğini esirgemeyen, ulusal ve uluslararası birçok özgün projeyle ilçemizin ve ülkemizin adını tüm
dünyada duyuran, Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Poyraz’a
teşekkür ederiz.
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Matbaa
Greenart Reklam
İletişim
Çekmeköy Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
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Tel:0216 484 82 57
Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazara aittir.
Gönderilen yazılar, yayınlansın yayınlanmasın iade edilmez.
Gönderilen yazılarda gerekli editoryal değişiklikler yapılabilir.
Bu dergide kullanılan yazı ve görseller izin almak ve
kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir, alıntı yapılabilir.
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Peki, neden Türkiye’nin bölgesel
bir güç olmasından bu kadar rahatsızlık duyuyor birileri? Öncelikle bölgesel bir güç olarak Türkiye’nin Orta Doğu’da yaşanan
gelişmelere gözlerini kapatıp

İkinci olarak da Türkiye’nin bu
bölgeler için başka bir güçle ittifak kurması bölgenin geleceğini
şekillendirebileceği gibi, bu bölgenin dışına da taşıp küresel bir
etkinin oluşmasına da sebebiyet
verecektir. Bu sebeple küresel aktörler, böyle bir ittifakın
kurulmasını istemedikleri gibi, bu
ittifakın oluşmasını engellemeyi
hem bölgesel hem de küresel
çıkarları açısından zorunluluk
olarak görmekteler. Çünkü
Türkiye’nin bu ve benzeri durumlarda ilgili bölgesel ülkelerle
kuracağı bir ittifak hem bölgesel

hem de bölge sınırlarının çok
ötesinde bir etkiye sahip küresel bir güç çıkaracağını herkes
bilmekte…

Genel Yayın Yönetmeni
Şahmettin Yüksel
Başkan Yardımcısı

NEREDEN NEREYE…
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Türkiye’nin 80 milyondan ibaret
olmadığını söylüyordu Cumhurbaşkanımız. Bunu da şu şekilde
getiriyordu dile: “Bize Suriye’de
ne işiniz var, Irak’ta ne işiniz
var? Balkanlar’da, Kafkaslar’da,
Orta Asya’da, Kuzey Afrika’da ne
işiniz var? diye soruyorlar. Tarih
bilmez bu gafillere cevabımız
şudur, Ankara’nın doğusundaki
ve kuzeyindeki tüm coğrafyalar
kalbimizin bir yanı, batısındaki
ve güneyindeki tüm coğrafyalar
da kalbimizin diğer yanıdır.” Ve
ekliyor akabinde: “Biz orada
PKK’yı, DEAŞ’ı, Suriye’de YPG’yi
orada tasarruf alanında yetki kullanımına müsaade etmeyeceğiz.
Yeri geldiğinde bir gece ansızın
geliriz gereğini de yaparız.”

kendi kabuğuna çekilmesi zaten
mümkün değildir. Diğer bölgesel aktörlerden olan İsrail, İran
ve Suudi Arabistan ile küresel
aktörler ABD, Rusya ve Avrupa,
Suriye, Irak, Libya, Yemen, Katar
ve diğer ülkelerdeki gelişmeleri yakından takip ederken ve
gerektiğinde müdahale ederek
kendi çıkarları doğrultusunda
bu ülkelerin geleceğini şekillendirmeye çalışırken, Türkiye’nin
bu gelişmeleri görmezden gelip
susması ve seyirci kalması zaten
söz konusu olamaz. Böyle bir
dönemde Türkiye’nin özellikle
Irak ve Suriye’deki gelişmelere
seyirci kalması, en başta kendi
sonunu getirecek ve parçalanmasına kadar uzanacak riskli bir
sürecin de başlangıcı olacağından, Türkiye’nin bu bölgeyle
yakından ilgilenmesini zaruri
kılmaktadır.

Çekmeköy Belediyesi
Adına İmtiyaz Sahibi
Ahmet POYRAZ
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Güçlü Bir Ağrı Kesici:

Kına

Eski Mısır mumyalarının el ve ayak tırnaklarında sıklıkla kına bulunmuştur. Kına o zamanlarda da hem makyaj
hem süsleme ve hem de tedavi amacı ile kullanılmaktaydı.
Günümüzde de kına başta ağrı olmak üzere birçok tıbbi
sorunun tedavisinde kullanılır.
Efsanevi Mısır kraliçesi Kleopatra’nın kına yağından elde
edilen bir koku kullandığı bilinmektedir. Kleopatra Roma’lı
sevgilisi Antonius ile buluşmaya giderken geminin güvertesine bu losyondan bolca dökülürmüş.
Prof. Dr. Okan Bölükbaşı
Nöroloji Uzmanı

Kına, litrasea familyasından bir bitkiden elde edilmektedir.
Birçok türü olmakla birlikte sıklıkla kullanılan yeşil kına,
Güney Batı Asya, Kuzey Afrika, Avustralya, Batı Hint Adaları
halkaları tarafından endemik olarak kullanılmaktadır. Tüm
bu kültürlerde, kına kullanımının dini bağlantıları da vardır.
Kına, halk hekimliğinde, uyuz, saç kepeği, saç
dökülmesi, sarılık, mantar hastalıkları, dalak büyümesi,
kanser, amipli dizanteride kullanılmaktadır.

Kına, naftokinon gibi onu güçlü bir “boya” yapan
bileşiklerin yanı sıra; tanin, kumarin, flavinoidler, fenolik
asit, steroller ve ksantonlar gibi birçok biyolojik etkiye
yol açan ve tedavide çeşitli tıbbi sorunların çözümünde
yararlanılan maddeler de içerir.

Yararları yanında dikkat edilmesi gereken durumlar da
vardır. Nadir bir kan hastalığı olan favizm (Bakla yenmesi ile şiddetli iç kanama gelişmesi), ülkemizde
nispeten daha yaygın görülebilmektedir. Bu hastalığı
olan ama hasta olduğu bilinmeyen bir çocuğun eline
kına sürülmesi, az miktarda olsa bile, iç kanamaya neden olabilir!

Kına, yanık yüzeyler üzerinde serinletici etki yapmakta,
bu nedenle yüksek ateş tedavisi ve yanık bakımında
kullanılabilmektedir.
Kınanın özellikle nöropatik ağrıda etkili olabileceği,
doksanların sonlarına doğru bilimsel araştırmalarla
ispatlanmıştır. Normal ağrı kesicilere cevap vermeyen
nöropatik ağrı türü ağrılar, geniş bir grup hastalığı içermektedir. Trigeminal nevraljiden diyabetik nöropatiye
(Şeker hastalarında görülen ayak yanmaları bu durum
ile ilişkilidir); kanser ağrılarından fibromiyaljiye dek
birçok ağrılı hastalığı barındırır.
Uzun bir süredir nöropatik ağrıya neden olan sinir
sıkışması (En sık görüleni karpal tünel ) ve boyun fıtığı
hastalarının kına sürdüklerini gözlemliyorduk. Bazı Ortadoğu ülkelerinde doktorlar karpal tünel sendromunda
ellere kına sürülmesini bir hastalık işareti olarak görmektedir (Yani neredeyse kına varlığına bakıp karpal
tünel tanısı koymak!). Gerçekten de kına, bu gibi
durumlarda gözlenen “yanma”, “elektrik çarpması”,
“batma” , “iğnelenme” benzeri nöropatik ağrıları ciddi
biçimde azaltmaktadır. Halk arasında bu tür ağrılarda deriye kına sürmek uygulamasının boş bir inanç
olmadığı, bilimsel bir temeli olduğu anlaşıldı. Kınanın
içerdiği ağrı kesici maddeler ayrıntılı olarak tanımlanmış
ve Birleşik Devletler patent dairesi tarafından tescil
edilmiştir.
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Kınanın tıbbi kullanımında; verem ilerlemesini durdurduğu, antiviral, antimikrobik, antifungal (Mantarlara
karşı), protein glikasyonu önleyici, yara iyileştirici, antipiretik (Ateş düşürücü), analjezik (Ağrı kesici), antiinflamatuvar (Yangı-iltihap önleyici) özellikleri olduğu uzun
zamandır bilinmektedir. Mollusc, tyripanasoma, gibi
hastalık etkenlerine karşı da yararlı olduğu bilinmektedir. Kına, ayrıca kanser, parazit, şeker hastalığı önleyici
özelliklere sahipti. Karaciğeri korur. Bu nedenle sarılıkta
kullanılagelmiştir. Kına, bağışıklık sistemini olumlu
yönde düzenleyici etkilere de sahiptir. Günümüzde
Ayurvedik tıp ve Unani tıp (Hindistan’da halen kullanılan eski Yunan tıbbının bir formu) kına gargaralarını
bademcik iltihabı, farenjit, diyare, dizanteri, ülser, barsak
kurdu ve ateş tedavisinde uygulamaktadır.

Kına yağı, kınadan elde edilen ve tedavi amaçlı olarak
kullanılan bir maddedir. Özellikle eklem iltihabı ve romatizma kaynaklı ağrılarda etkilidir.
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Sağlık&Yaşam Dergisine Katkılarından Dolayı Teşekkür Ediyoruz.

Haberler

ASURE
BEREKETi

Çekmeköy Belediyesi,
geleneksel hale getirdiği
aşure dağıtımına bu yıl
da devam etti.
bir kısmı Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın
öncülüğünde hep mazlumların
yanında. Çekmeköy Belediyemize Belediye Başkanımız
Sayın Ahmet Poyraz'ın şahsında bütün emeği geçen arkadaşlarıma ve iştirak ederek bu
güzelliği oluşturan siz değerli dostlarıma teşekkürlerimi,
şükranlarımı sunuyorum.”
Aşurenin bereketin, birlik ve
beraberliğin sembolü olduğunu söyleyen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz ise şöyle dedi: “ Bu
vesile ile Allah’ın Resulü’nün
biricik torunu Hz. Hüseyin
olmak üzere tüm şehitlerimizi
rahmetle anıyorum. Rabbim
bir daha öyle acıları İslam
alemine yaşatmasın inşallah.
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Belediye ekipleri Cuma namazı çıkışında tüm camiler
ve cem evlerinde vatandaşlara aşure ikram etti. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde
Madenler Meydanı’nda da vatandaşlara aşure ikramında
bulunuldu. Sıcak ve soğuk aşure ikramlarının yapıldığı
programa Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, AK
Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı, Çekmeköy Müftüsü
Muhammed Suiçmez, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş
katıldı.
Müftü Muhammed Suiçmez’in Kerbela’da şehit düşen ehlibeyt ve tüm şehitler için okuduğu Kur’an tilavetiyle başlayan

Programda selamlama
konuşması yapan Çekmeköy
Kaymakamı Cemal Hüsnü
Kansız şöyle dedi: "Aşure günü
bir yönüyle baktığımızda güzelliklerin olduğu bir gün ama
diğer bir yönüyle baktığımızda
ise İslam tarihinin en hüzünlü
günlerinden bir tanesi. Zulme
karşı direnen istikamet şehidi
olan Peygamber Efendimiz
(S.A.V)’in Can Paresi Hz. Hüseyin'in bir avuç kahraman
ile birlikte koca bir orduya
direndiği, istikamet yolunda
şehadete yürüdüğü bir gün,
şehitlerin efendisi olma yolunda yürüdüğü bir gün. Onu
ve onunla birlikte doğruluk
yolunda savaşan bütün istika-

met şehitlerini saygı ve minnetle anıyorum. Rabbim bütün
şehitlerimizden razı olsun
diyorum. Şu anda bizler Hz.
Hüseyin'i ve doğruluk yolunda
kanlarını döken şehitlerimizi dualarla anıyoruz. Onların
karşısındaki zalimleri hiç kimse
hatırlamıyor, hiç kimse bilmiyor. Dolayısıyla önemli olan
güçlü olmak, kalabalık olmak
değil. Önemli olan doğru
olmak haklının yanında olmak
mazlumun yanında olmaktır.
Çok şükür şu an Türkiye'deki
büyük bir kesim mazlumların
yanında olmayı tercih ediyor.
Her ne kadar da birileri çıkıp da
‘Arakan neredeymiş haritada
bile yerini gösteremediğimiz
bir yere ne diye yardıma
koşuyoruz’ diye hep söylüyorlarsa da memleketimizin büyük
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program selamlama konuşmaları ile devam etti.

Haberler

Hangi Meyve
Neye iyi Gelir?

KİRAZ

Kavun A, B ve C vitaminleri açısından çok zengindir.
Bunun dışında bol miktarda B vitamini kompleksi içerir
B1 ( tiamin), B3 (niasin) B5 (pantetokin asit) ve B6 (pridoksin) içermektedir. Bunlara ek olarak E ve K vitaminlerini de içermektedir. Ayrıca, sodyum, potasyum, magnezyum, demir, bakır ve alfe-beta karotenleri zengin miktarda içermektedir. Antioksidan özelliği
vardır. Endişe ve uykusuzluğa iyi gelir. Göz sağlığını
koruyan nadir besinlerden bir tanesidir. Bağırsak ve cilt
kanserine karşı Amerikan Kanser Topluluğu’nca tavsiye
edilmiştir.

Bol miktarda A vitamini içeren kiraz bunun yanında C,
K ve B6 vitaminlerini de içermektedir. Kiraz, potasyum,
demir ve magnezyum açısından da zenginidir. Güçlü
bir ağrı kesicidir. 20 kirazda 12- 25 miligram arası “antosiyanin” maddesi bulunur ve bu maddenin ağrı kesici
etkisi, aspirinden on kat daha fazladır. Kolesterolü ve
kan şekerini düşürür. İhtiva ettiği “flavanoidler” vücuttaki zehri temizler, antioksidan etki yapar. Kabızlığı giderir,
nikotinin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Böbreklerin
taş ve kum yapmasını önler ve varsa zamanla döker.
Safra kesesi taşının dökülmesine de yardımcı olur.

KİVİ

İNCİR

ARMUT

Kivi, özellikle C, E ve K vitaminleri
ile potasyum açısından zengin bir
meyve. Kalp ve kas sağlığını koruyan
potasyum alımını arttırmak istiyorsanız, meyve tabağınıza rahatlıkla kivi
ekleyebilirsiniz C vitamini deposudur,
bir adet kivide günlük alınması gereken C vitamini ihtiyacından fazlası
vardır. Kivi DNA’yı korur. Antioksidan
özelliği vardır. Kan şekeri kontrolü için
yararlıdır. Kolon kanserinin engellenmesine yardımcı olur, astıma karşı
koruma sağlar.

Sodyum, potasyum ve magnezyum açısından çok zengindir.
Zengin bir C vitamini kaynağı
olan incir, aynı şekilde fazla
miktarda B3, B6, B2 ve K vitamini içermektedir. Çok az yağ
içeren incirin kalp ve mideye
çok faydası olan lif açısından çok
zengindir. Bağırsakları çalıştırır,
enerji verir. Yüksek kan basıncını
düşürür, kemik yoğunluğunu
artırır.

Armut bol miktarda A, C ve K
vitamini içermektedir. Özellikle
preslenerek suyunun çıkarılması
A,B1,B2,B3, Bl vitaminlerinden
maksimum derecede faydalanmamızı sağlar. Kalp-damar sağlığı,
alçak kan basıncı ve fiziksel
performansa iyi gelen vitaminleri barındırır. Yüksek tansiyonu
olanlar ve böbreklerinde sorun
yaşayanlar için faydalıdır. Kansızlık
ve kabızlığa iyi gelir.
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Salih Kırıcı da şunları kaydetti: ”Aşureyi ülkemize benzetiyorum. Nasıl ülkemizde her renkten her dinden ve kültürden insan bulunuyorsa aşure de
böyle. Hakikaten bir araya gelmez dediğimiz birçok malzeme bir araya
gelerek ortaya çok güzel bir lezzet çıkarıyor, ülkemiz de işte böyle. Rabbim
birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Bu güzel organizasyonu yapan belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum.

1 2
3 45
KAVUN
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Rabbim bugünün vesilesi
ile Arakan’dan Suriye’ye
tüm Müslümanların
yardımcısı olsun. Biz
belediye olarak tüm
güzel ve anlamlı günlerde vatandaşlarımızın
yanında oluyoruz. Bugün
de bu meydanda akşam
saatlerine kadar aşure
ikramımız davam edecek.
Yaklaşık Beş bin adet
sıcak ve soğuk aşureyi
vatandaşlarımıza ikram
edeceğiz. Rabbim birliğimizi
beraberliğimizi daim etsin. Bu vesile ile Ramazan Ayı’ndan sonra en makbul ay olan Muharrem ayınızı tebrik
ediyorum.”

Düzenli meyve tüketme alışkanlığınız yoksa
çok şey kaybediyorsunuz demektir! Meyvelerin sağlığımız için çok gerekli olduğu unutulmamalıdır. Sağlıklı bir vücut, güzel bir cilt
için meyvelere mutlaka ihtiyaç vardır. Peki,
hangi meyve neye iyi gelir? İşte detaylar;

7
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ÇİLEK

ÜZÜM

Üzüm ayrıca folatlar, Niasin, Pantotenik, Piridoksin, Riboflavin, Tiamin
yanında, C,E,K vitaminleri içermektedir. Bol miktarda potasyum, sodyum, kalsiyum, bakır, manganze, demir, magnezyum, çinko, Karoten-α,
Karoten-b, Kripto-ksantin, Lutein-zeaksantin açısından zengindir.
Böbreklerin çalışmasına yardımcı olur, kalp atışını düzenler, karaciğeri temizler.

Hz. Peygamber de çok severdi

Sevgili Peygamberimiz üzümün yaşına da kurusuna da bereketli olması
için dua etmiştir. Üzüm, en sevdiği meyvelerden biridir. İnsan vücudu için
mucizevi faydaları vardır. Üzümü, salkımının altından başlanarak yenmesinin sünnet olduğu rivayet edilir. Sindirimi kolaylaştırır, kansızlığı giderir. Siyah üzüm, kabukları ve çekirdekleriyle yenirse hücre yenileyicidir. Özellikle
bebeklerin gelişimi için çok faydalıdır. Ancak kalorisi yüksek olan üzümün
bir günde 15-20 adetten fazla tüketilmemesi gerektiğini de unutmayın.

Çilek, bol miktarda A, C,B6 ve B12
vitaminleri içerir. Bunun yanında,
kalsiyum, demir, fosfor, potasyum,
selenyum, sodyum, manganez,
magnezyum ve daha birçok besin
bileşeni içerir. Strese iyi gelir,
sakinleştirici etkisi vardır. Sigaranın etkilerini azaltır. Sigara içilen
bir odadayken gün boyunca ağza
iki çilek atılması önerilir. Çocuk
felci ve ağız-deri yaralarına yol
açan virüsleri öldürücü etkisi
vardır. Kansere yakalanma riskini azaltır, mide ve bağırsak
zayıflıklarını giderir. Safra kesesi
hastalıklarına iyi gelir. Yüksek ateşi
düşürür. Dişlere ve diş etlerine
iyi gelir, diş taşlarının oluşmasını
engeller, cilde canlılık kazandırır.

Şeftali bol miktarda C vitaminin yanı sıra A ve B
vitamini ihtiva etmektedir. Magnezyum, potasyum
ve kalsiyum açısından zengin şeftali demir ve sodyum açısından da zengindir. Kalp rahatsızlıklarına ve
kansere karşı korur. Sindirim sistemini çalıştırır, hazmı
kolaylaştırır. Böbreklerin ve safra kesesinin düzenli
çalışmasını sağlar, İdrar söktürür.

KARPUZ

Tam bir A vitamini deposu olan karpuzun gözleri
dinlendirdiği ve beslediğini, bağışıklık sistemini
güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Böbrekleri temizler. Astım, damar tıkanıklığı, diyabet, kolon kanseri
ve kireçlenme gibi hastalıklara iyi gelir. Tatlı ve sulu
karpuz, en önemli antioksidanlarla doludur.

12 1314
KAYISI

A, B, C ve P vitaminleri içermekle
birlikte kuru ve yaş olarak tüketilen
kayısının, kompostosu ve reçeli de
yapılmaktadır. Kansızlığa iyi gelir, kan yapar. Kalp hastalıklarının
ve kataraktın önlenmesinde
yardımcıdır. Kemik erimesinin
önlenmesine faydalıdır. Kabızlık
çeken ve sindirim sisteminde sorun
yaşayanlar için faydalıdır.

ANANAS

MUZ

İçerdiği zengin A ve C vitamini
yanında, potasyum ve kalsiyum
yardımıyla çok geniş bir yelpazede
sağlığımıza fayda sunar. Bakteri
ve parazitlerle savaşmaya yarar,
iltihaplanma riskini azaltmada
ve yaraların hızla iyileşmesini
sağlamada etkilidir.

Muz zengin miktarda kalori, protein, sodyum, potasyum,
magnezyum, A, E, K ve C vitaminlerini içermektedir. Kalbe ve
kas sistemine yararlıdır, yüksek
tansiyonu önleyici özelliğe sahiptir, Kolesterolü düşürücüdür ve
migren ağrısına faydalıdır.
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ŞEFTALİ

Önemli bir A, E, B6, C, K vitamin kaynağıdır, bunun
yanında yüksek miktarda potasyum ve çeşitli mineralleri içeren su içerir. Kanı ve böbrekleri temizler,
cilde parlaklık ve güzellik verir. Soğuk algınlığı ve
öksürüğe iyi gelir, kolesterolü düşürür. Sindirim
rahatsızlıklarının kontrol edilmesine yardım eder.
Baş ağrısına iyi gelir, yüksek tansiyonu düşürür. Kan
şekerini kontrol altında tutar. Romatizmaya ve gut
hastalığına ve uykusuzluğa iyi gelir. Bağırsaklardaki
parazitlerin dökülmesini sağlar.

Soğuk algınlığı ve gripten korunmaya yardım
eder. İçerdiği C vitamini ve folik asit sayesinde
öksürüğü azaltır, kalp hastalığı ve felçten korur. Ezik
ve çürüklerin daha çabuk iyileşmesini sağlar. Tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur, ihtiva ettiği potasyumla cildin kurumasını ve kırışmasını
önler. Mide ve pankreas kanserini önleyici etkisi vardır. Bağırsak gazlarını söker, parazitlerinin
dökülmesini ve karaciğerin düzenli çalışmasını sağlar,
safra salgısını artırır.
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ÇOCUKLARDA

Ödev yapmak öğrenmeyi pekiştiriyor

ÖĞRENME BECERİLERİNİ

GELİŞTİRME TAKTİKLERİ
Okul hayatında her çocuğun ders çalışma tekniği ve öğrenme
becerisi farklıdır. Ders çalışma tekniklerinde yetersiz kalan öğrenciler eksiklerini tamamlayacağı noktayı bilemediği durumlarla
karşı karşıya kalabiliyor. Peki, çocuklarda ders çalışma tekniği ve
öğrenme becerisini geliştirmek için neler yapılabilir. İşte öğrencilerin hayatlarını kolaylaştıracak önemli tavsiyeler.
Dijital çağın yaşandığı günümüzde pek çok çocuk kitap
okumayı ve ders çalışmayı sıkıcı bir eylem olarak görüyor.
Kitap okuyan ve derslerine etkili çalışan çocukların
okullarında daha başarılı olduğunu görüyoruz. “Bir
öğrencinin öğrenme becerisini geliştirmesi için
okuduğunu anlama, özetleyerek anlatabilmesi gerekir. Çocuklarda öğrenme becerisini geliştirmek,
onların çalışma sırasında kendine özel ders
çalışma tekniği oluşturmalarını sağlar.”

Bilgiyi tekrar
etmek şart!
Fotoğrafik hafızaya sahip çocuklarda öğrenme tekniklerinden biri de
tekrardır. “Öğrenci bazen bir sayfaya uzun uzun bakarak
fotokopik hafızasını devreye sokar ve bu şekilde o sayfanın
fotoğrafını çekerek aklında tutmaya çalışır. Uzun süreli
hafızada kalması için bu yöntemin daha sonraki dönemlerde tekrarlanması gerekir. Diğer yöntemler için de tekrar
önemlidir. Her bilgi uçup gider. Akılda kalma, uzaması için
tekrar etmek şarttır”.

Ders çalışma süresi

her öğrencide farklı
Öğrenmede çekilen problemler ve yanlış metodların, çocuğun dersi diğer arkadaşlarına göre
farklı süre aralığı ile algılamasına neden
olabilir. Ders çalışma süresi her öğrencide farklı olabilir. “Dikkatini yoğunlaştırdığı
noktalarda zorluk çekmemek için bunu
engelleyen faktörleri ortadan kaldırmalıdır. Ne
kadar süre ders başında oturacağı öğrenciden
öğrenciye değişkenlik gösterebileceğinin altını
önemle çizmek gerekiyor. Bazı öğrenciler
konu bitimini beklerken bazı öğrenciler süre
sınırı koyarak kendilerine ara verebilirler.
İki yöntem de çocuğun kendi seçimiyle
gerçekleşebilir.”

Okuma alışkanlığı

hayal gücünü besliyor
Etkin bir öğrenmeyi sağlamak için çocuklarda kitap okuma alışkanlığının kazandırılması kesinlikle Ana okuldan itibaren
çocukların kitapla buluşturulması soyut
düşünmeye ve hayal gücüne olumlu katkı
sağlayacaktır. “Akşamları ailenin çocuk ile
birlikte okuma yapması, çocuğu okumaya
katılmayı özendirir”. “3-4 yaşlarında okutulan kitap çocuk ile yetişkin arasında kurulan
iletişimin basamaklarını oluşturur. Okuma
sonrası kitap konusu hakkında konuşma
çocukları kitap okuma konusunda özendirebilir. Okuma alışkanlığı kazandırmak
çocuk için bir sonra ki adımı kolaylaştırmak demektir.”
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Yön Koleji
Rehberlik Danışmanı

Çocukların okuyarak, anlatarak, yazarak çalışması gibi
çeşitli çalışma teknikleri var. “Anlatarak çalışmada,
kişi okumayı sessizce yapıp daha sonra özetlemeye
çalışıyorsa okuma sırasında dikkatini toplamak için
çok fazla uğraşır, çocuğun etkili öğrenmesini
sağlar. Yazarak çalışmada ise, anladıklarını
ya da önemli gördüğü noktaları defalarca yazarak görsel hafızaya bilgi yollar.”
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Öğrenme becerisini geliştirebilmek için
öğrenme stratejisinin, öğrencilerin
gereksinimlerini karşılayacak şekilde
öncelikli olarak belirlenmesi gerekir.
Okul döneminde bilgilendirme,
öğretme, örnek uygulama yapma,
değerlendirme ve uygulamaya geçirme olmak üzere beş
aşamadan oluşuyor. Bunun
amacı, öğrencilerin kendi öğrenmelerini kontrol
etmesi ve bilişsel süreçleri
doğrultusunda duruma uygun öğrenme stratejisini
seçip kullanmalarını
sağlamak.

Özde Gül Şen

Çocukların evde ödev yapma yöntemini saptamasına ebeveynlerin yardımcı olması gerekir. “Çocuklar ilkokul birinci sınıftan itibaren sorumluluklarını
öğrenmeye başlarlar. Bu sorumluluklardan biri de
ödevleri tam yapmaktır. Ödevlerini yapan
çocuk okulda öğrendiklerini pekiştirir
ve anlamadığı noktaları saptar. Bu
süreci gerçekleştirebilmesi için bir
teknik kullanması gerekir. Bu teknik
her çocukta farklıdır”
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Haberler

Ampute Milli Takımı,
Avrupa şampiyonluğunu anlattı
Ampute Milli Takımımız, Türkiye'de düzenlenen 2017 Avrupa Ampute Futbol
Şampiyonası finalinde İngiltere ile karşılaştı. Ay-Yıldızlılar, Vodafone Park'ta
oynanan mücadeleyi 25. dakikada Ömer Güleryüz, 50+2. dakikada Osman
Çakmak'ın golleriyle 2-1 kazandı. Milli Takımımız, bu sonuçla 2015'in ardından
bir kez daha Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Maçtan sonra takım kaptanı Osman Çakmak duygularını şöyle ifade etti:
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“Bir şeyi ne kadar isterseniz Allah size
yardımcı olur ya... Kupa
için çok kişiye söz verdim.
Turnuvada hiç golüm
yoktu. Allah nasip etti,
ilk golümü attım. Sayın
Cumhurbaşkanı’ma da
çok teşekkür ediyorum.
Kimse engelli olsun
istemiyorum, kimse
Ampute olsun istemiyorum. Ama Cumhurbaşkanı'na da söylemiştim engelli Türkleri, tüm
Avrupa'ya göstereceğiz
diye. Bu golü kimin attığı
önemli değil. Benim
aslanlar gibi 13 kardeşim
var. Beraber mücadele
ettik. Sabah çıkarken
hocam ‘İngilizler hiç yenilmemiş’ dedi.
‘Tamam da hocam, daha
Türklerle oynamadılar ki’
dedim. Bizi diğer takımla
kıyaslamayın. Ben Emre
Belözoğlu aşığıyım.
O, 5 numarayı giyiyor
diye, ben de giyiyorum.
Kimse gazi olmasın,
engelli olmasın. Ancak
Türkiye’yi Avrupa'ya,
dünyaya biz tanıtacağız.
Çok mutluyum.”
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AVRUPA
ŞAMPİYONU’NA
SELAM DURUN

Haberler

Gururumuz Ampute Millilerin
engelleri kaldıran hayatları:
Hepsinin ayrı ayrı hayat hikayeleri ve kendilerine has yaşam
tarzları var ama tek tutkuları futbol ve milli formaya olan aşk…

Tarih 9 Ekim 2017!
Ve bugünü bir yere
not edin...
OSMAN ÇAKMAK

Şampiyonluk golünü getiren
Osman Çakmak, Şırnak'ta vatani
görevini yerine getirirken mayına
bastıktan sonra sol ayağını kaybedip gazi unvanını aldı ve TSK
Engelli Spor Kulübünde futbol
hayatına devam ediyor. Onunla
birlikte Ampute Milli Takımı'nın da
kaptanlığını yapıyor.

ÖMER GÜLERYÜZ

Finaldeki bir diğer golü atan
Ömer Güleryüz ise Yeditepe Spor
Kulübünde futbol oynamaya
devam edip engelleri birer birer
aşıyor. Sol ayağı ise doğuştan kısa...

MEHMET YUNSUR

Tarlada çalışırken sol ayağını saman makinesine kaptırıp kaybeden
Mehmet Yunsur da Şahin Belediyesi'nde futbol yaşamına devam
ediyor.

FEYYAZ GÖZAÇIK

Feyyaz da ampute milli takımındaki
gururlarımızdan... Onun da sağ
bacağı doğuştan yok...

MUHAMMET
YEĞEN

Bir diğer asker kökenli milli sporcumuz ise Muhammet Yeğen... Onun
da doğuştan bir bacağı kısa...

TEŞEKKÜR EDERİZ!

BARIŞ TELLİ

Hafızalarımıza, yaptığı akrobatik hareketler ve gollerle
kazınan Barış Telli de hayatını futbola adamış sporculardan... 5 yaşında sokakta futbol oynarken bir araba,
ayağının üzerinden geçti ve o da bu olay sonrasında
bacağını kaybetti.

KEMAL GÜLEÇ

Şırnak'ta vatani görevi sırasında geçirdiği bir kaza sonucunda, ayağına düşen bir taş bacağını kaybetmesine
sebep oldu. Şimdilerde ise vatana olan aşkını Ampute
Milli Takımı'nda göstermeye devam ediyor...

SERKAN DERELİ

Doğuştan sol ayağı olmayan Serkan Dereli de turnuvadaki özverisiyle kupayı bize getirenlerden oldu...

FATİH ŞENTÜRK

Motosiklet ve spor tutkusunu yaşam tarzına yansıtmış

bir isim Fatih Şentürk... Geçirdiği motosiklet kazası sonucunda sol ayağını kaybetti.

RAHMİ ÖZCAN

Ampute Milli Takımı'nın yıldızlarından Rahmi, tek bacağı
olmasına karşın üstün futbol yetenekleriyle yeşil sahaların Ampute yıldızı... Onun da doğuştan sağ bacağı
yok ama maç içinde sunduğu resitaller için bu bir engel
değil...

ÖMER GÜLERYÜZ

Doğuştan sol ayağı kısa olan Ömer Güleryüz de Ampute futbol yaşantısına Yeditepe Spor Kulübün devam
etmekte...

SELİM KARADAĞ

Doğuştan sol kolu kısa olan Selim Karadağ, Ampute
millilerimizin kalesini koruyor... Aslında bu başarı,
sadece kazanılan bir kupa değil... Son dönemlerde
yaşanan birçok olaya da cevap tadında...
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Bir diğer gururumuz ise Alican Kuruyamaç... O da bir trafik kazasında
ayağını kaybetti ve vücudundaki
amputasyon onu Ampute futbolunda tarih yazması için belki de
kaderi oldu...

5 yaşında iken elektrik çarpması
sonucunda sol kolunu dirsekten
kaybeden Fatih Karakuş, Şahinbey
Belediyesi'nde engellere inat futbol
yaşamına devam ediyor.
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ALİCAN
KURUYAMAÇ

FATİH KARAKUŞ

Koca yürekli adamlar: Uzun süredir yeşil sahada
oynanan bir futbol maçında bu duyguları
yaşamamıştık. İyi ki varsınız...
İyi ki bizlere bu duyguları yaşattınız... Şan, şöhret
geçer ama bu başarı unutulmaz.
Maçtan sonra Ampute milli oyuncularımızın
hepsi maça gidenlere ve destek verenlere yüksek
sesle teşekkür ediyordu. Siz değil bizler asıl sizlere
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Çekmeköy
Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz
Çekmeköy Çocuk
Dergisi’nin Rahmi Mihriban Bedestenci İlköğretim
Okulu’nda devam eden
dağıtımına katıldı. Çocuk
dergisi kahramanları
Bilge ve Kağan maskotlarıyla sınıflara giren
Başkan Poyraz, öğrencilere çocuk dergisini
dağıttı. Sınıflarda büyük
coşkuyla karşılanan
Başkan Poyraz, öğrencilerle hatıra fotoğrafları
çekti sohbet etti.
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Çekmeköylü çocuklar Çekmeköy Çocuk Dergisi’ni sevgi
dolu kalpleriyle sahiplendiler diyen Başkan Poyraz, şöyle
dedi: “Bu çalışma ile çocuklarımızın hayal gücünün
sınırlarını genişletmeyi, genel
kültürünü artırmayı, zihinsel
ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunmayı ve tüm bunları yaparken yaş gruplarına
uygun olarak, eğlendirirken
öğretmeyi amaçlıyoruz. Proje
ile çocuklarımıza gelenek ve
göreneklerimizin yanı sıra;
tarihimiz, bilim, sanat, kültür
ve spor ile ilgili çeşitli bilgileri doğru şekilde aktarmayı
da hedefledik. Proje, çağın
kaçınılmazı olarak sanal
dünyanın etkileri altında kalan
ve yalnızlaşan çocuklarımızın,
tarihi bağlarından kopmadan,
Türk aile ve toplum yapısına uygun yetişmesi ve millet
olgusunun zihinlerinde yer
edinmesini sağlamaktır,”.
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19. sayısıyla öğrenciler ile buluşan
Çekmeköy Çocuk dergisi ilçede
eğitim veren 21 devlet okulunun
tamamında ilköğretim 1-2-3 ve 4
sınıf öğrencilerine dağıtılıyor. 20 bin
adet basılan dergi kültür merkezleri
ve hizmet binalarından da temin
edilebiliyor. Derginin içinde her ay
bir hediye de bulunuyor.
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“Sual eylen bizden evvel gelene
Kim var imis biz burada yog iken…”
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FATİH SULTAN MEHMET
(1451-1481)
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Kuşatma

Bütün kışı fetih
hazırlıklarıyla geçiren
Sultan Mehmet, 23
Mart 1453 Cuma günü
Edirne’den hareketle
Keşan’a geldi. Burada
Çanakkale boğazından
geçen Anadolu kuvvetlerini de alarak yoluna
devam etti. Yanında
Akşemseddin, Akbıyık ve
Molla Gürani gibi bilginlerin yan ısıra seksen binden fazla olduğu kabul
edilen Osmanlı ordusu

dolayısıyla yeni haçlı seferleri düzenlemeye çalışan
Avrupa’nın ümitleri kırılmış, ayrıca İstanbul’un fethi de
gerçekleşme evresine girmeye başlamıştır.

KARAMAN SEFERİ

Osmanlı’nın her sıkıntılı durumunu fırsat bilen Karamanoğulları saltanat değişikliğinden istifade bu sefer
de Alanya üzerine yürüdü. Bunun üzerine Sultan
Mehmet, Karaman topraklarına girdi ve zor durumda kalan İbrahim Bey’in barış teklifini kabul etti. Zira
düşündüğü fetih için komşularından emin olmak istiyordu. Karaman’dan süratle Edirne’ye hareket eden
genç padişah, Çanakkale Boğazı’nın düşman gemileri tarafından tutulduğunu gördü. Bunun her zaman
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Sultan Mehmet’in izlediği bu siyaset sayesinde
Balkanlar’da Osmanlı hâkimiyeti daha da güçlenmiş,

papazlar, İstanbul’da Latin serpuşu
yerine Osmanlı sarığını görmeyi
tercih ettiklerini söylemekten geri
durmadılar. Nüfuz ve itibarını iyice
kaybeden Konstantin Dragazes,
emir ve komutayı Guistiniani’ye
bırakmıştı. Kara tarafındaki surların
savunmasını ise Venedik ve Cenevizlere havale etmişti.
Bu arada İmparator ile arası açılan
Bizans’ın Macar asıllı topçusu Urban’ın Osmanlı’ya sığınması Sultan
Mehmet’i memnun etmişti. Urban’ı çok iyi karşıladı ve çalışmalar
başladı. Edirne’de yapılan topun ilk
denemeleri başarılı sonuç verdi. Buna sevinen Sultan, topun iki
misli güce sahip ikinci
bir topun daha yapılması
talimatını verdi.
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Yüksek bir ilim muhitinde iyi eğitim alarak yetişen
Sultan Mehmet, maddi-manevi üstünlüğe sahip
sağlam bir devleti de miras almıştı. Nitekim tahta
çıkmasından kısa bir süre sonra Bizans ve Trabzon
Rum İmparatorlukları, Sırp Krallığı, Mona Despotluğu,
Rodos, Galata Kolonileri gibi pek çok Avrupa devlet
ve Prensliklerinden gerek kutlama gerekse babasının
ölümü dolayısıyla taziye elçileri gelmiştir. Sultan
Mehmet, bu devletlerle olan mevcut antlaşmaları yenilemeyi şimdilik uyguladığı siyasete uygun
görmüştür.

Bİzans’ta
Durum
Dini anlaşmazlıklar
yüzünden büyük bir
kargaşa içerisinde olan
Bizans halkı, ahlaki
olarak da ciddi olarak
bozulma ve yozlaşma
ile karşı karşıya gelmişti.
Konstantin, 12 Ocak
1452’de, Papa ile kiliselerin birleştirilmesi hususunda Batı dünyasını
harekete geçirmek
istemiş ve bunu Ayasofya’da bizzat katıldığı
ayinde duyurmuştu.
Ancak gerekli destek
sağlanamadı hatta
gerek halk ve gerekse

Türk tarihinin büyük hükümdarlarından biri olan
Fatih Sultan Mehmet, 30 Mart 1432’de 2.Murad’ın
dördüncü oğlu olarak Edirne’de dünyaya geldi. 1443 baharında lalaları Kasapzade Mahmut ve
Nişancı İbrahim Beylerle birlikte Manisa’ya vali
olarak gönderildi. 1451 yılında babasının vefat haberi
üzerine süratle Edirne’ye gelerek hükümdar oldu.
2.Mehmed olarak Osmanlı saltanatını ikinci defa
ve büyük bir törenle devralan yeni sultan henüz 21
yaşındaydı.
Bu arada saltanat iddiasında bulunabileceği endişesiyle Şehzade Ahmet bertaraf edilirken* sarayda
çeşitli entrikalara kapı aralar düşüncesiyle analığı
olan Sırp kralının kızı ise Sırbistan’a gönderildi. Genç
Padişah, kendisini daha önce iki defa tahttan indirmiş
olan Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa’nın devletteki
hâkimiyetini de kırmak istiyordu. Bu yüzden, tecrübesinden istifade etmek için Çandarlı’yı yerinde
bıraktı ancak taraftarlarını iş başından uzaklaştırdı.
İlk hükümdarlığında ve özellikle Varna Zaferi’nden
sonra genç hükümdar İstanbul’un fethini kafasına
koymuş, lakin çok geçmeden tahttan indirilip Manisa’ya çekilince bu mesele daha sonraya bırakılmıştı.
İki yıl süren bu dönemde ‘fetih siyaseti’ fikrini
geliştiren ve gerçek kişiliğini kazanma fırsatı bulan
2.Mehmet, İstanbul’u fethetme düşüncesine de yine
bu dönemde yoğunlaşmıştır.

tehlike olacağını düşündü. İstanbul
Boğazı’na gelerek Anadolu Hisarı’nın karşısına Rumeli Hisarı(Boğazkesen Hisarı)inşası için
Zağanos Paşa’ya talimat verdi.
5000 usta, 6000’den fazla işçinin
çalıştığı ve dört ay gibi kısa bir zamanda bitirilen Boğazkesen Hisarı
Bizans’a korku salmaya başlamıştı
bile. Boğaz’ın kontrolünü eline
geçiren Sultan Mehmet, gönül
rahatlığıyla Edirne’ye çekilerek
bütün mesaisini ‘İstanbul’un Fethi’
hazırlıklarına ayırdı.

Ve Fetİh…

ben bu şehri zapt ederim, ya da bu şehir beni ölü veya
diri olarak zapt eder” cevabını gönderdi.
27 Mayıs Pazar günü toplanan divanda durum değerlendirilmesi yapılmış ve kuşatmanın devamına karar
verilmiştir. Genç padişah, bütün komutanların katıldığı
divanda askerlerine şöyle hitap etti: “Sizi, cesaretinizi
daha da artırmak için
buraya toplamadım.
Bunu her zaman zaten
gösterdiniz. Benim
esas gayem, zaferle neticelenecek bir
hücum vesilesiyle
ebedi şan ve şerefin
sizleri beklediğini
hatırlatmaktır. Bugün
size, âdeta yeryüzünün
merkezi durumundaki
kalabalık ve büyük bir
şehri hediye ediyorum.”
Konuşmasıyla gazileri
teşvik eden hükümdar,
komutanlarına görevlerini hatırlattı: Buna
göre donanma komutanı Hamza Bey, gemileriyle surlara yaklaşacak; Zağanos Paşa
Haliç surlarını zorlayacak; Karaca Bey ise
Bayrampaşa deresi
arkasındaki yıkılmış
surlara hücum edecekti. Bu talimattan sonra
komutanlar erkenden
hücuma hazır olmak
üzere istirahate çekildiler.

28 Mayıs günü sakin
geçmiş ancak geceleyin ordugâhta fener,
kandil, mum ve ateşler
yakılarak hendekler
civarına silahlar taşınmış,
son hücum için her türlü
hazırlık tamamlanmıştı.
İstanbul semalarında
inleyen tekbir sedaları
savaş naraları, davul, kös
ve boru sesleri Bizans
halkını iyiden iyiye tedirgin ediyordu. Erkenden
kılıcını kuşanıp atına
binen hükümdar, yanında Çandarlı ve Saruca
paşalarla hücum yerine
geldi. Şafakla başlayan
topçu ateşiyle hendekleri
birer birer aşan askerler
surlara merdiven dayadı.
Bizans kuvvetleri, Osmanlı hücumları karşısında panik halde kaçışırken
imparator hayatını
kaybetti. Zaten çözülmek
üzere olan birlikler de
hızlıca dağılmaya başladı.
Nihayet 29 Mayıs Salı
sabahı, iki aydır süren
amansız savaş neticesinde Allah Osmanlıya fethi nasip etmişti:
Artık Kostantiniyye’de
Müslümanların hükmü
geçerli olacaktı.

Fatih Sultan
Mehmet
Ayasofya’da

2.Mehmet, İstanbul’u fethederek hak ettiği
“Fatih” adını almıştı, artık hep öyle de anılacaktı. Bu arada unutulmaz bir gün yaşanıyordu
Ayasofya’da. Fatih atından indiğinde patrik,
ruhban ve yoğun bir kalabalıkla karşılaşır.
Yere kapanarak ağlayan patriğe: “Ayağa
kalk! Ben Sultan Mehmet, sana ve burada
toplanan her kese söylüyorum ki, bugünden
itibaren hayatınız ve hürriyetiniz için benim gazabımdan korkmayınız,” der.
Paşalar ve sancakbeyleri başta olmak üzere askerlerine, halka hiçbir kötülük yapmamalarını, halkın
ise huzur içinde evlerine gitmelerini emretmiştir.
Ayasofya’ya karşı saygılı davranarak buraya
zarar vermek isteyen bir askere bizzat engel
olan Fatih, bu mabedin Cuma günü ibadete
açılabilecek şekilde düzenlenmesi emrini
vermiştir.
Şehirde asayiş ve güvenlik tam olarak

sağlandıktan sonra
askerlerin şehir içinde
dolaşmasını yasaklayan Fatih, gizlenen
ya da Galata’ya sığınan
halkın, inançlarını rahatlıkla yaşayabileceğini
ilan etmiştir. Patrikliğin
devamına müsaade eden
Fatih, siyasi ve sosyal bir
planı gerçekleştirmeyi
hedefliyordu: O kiliseler arasındaki ayrılığı
devam ettirerek Doğu
Hristiyanlarını İstanbul
Patrikhanesinin kanalıyla
imparatorluk otoritesine bağlamak suretiyle
Rumlar ve diğer Balkan
Hristiyanları üzerinde
Latin-Katolik nüfuzunu
önlemek istemiştir. Bu
arada Yahudi ve Ermeni
cemaatlerine de inanç
özgürlüğü tanıyarak
cemaatler arasında bir
denge kurulmuştur.
Şehirde derhal bir imar
faaliyetine girişen Fatih, öncelikle harap
olan surların tamiri ve
Eba Eyyub el-Ensari’nin
mezarının yanına bir cami
inşa etmiştir. Şehrin yedi
tepesinden biri üzerine
sonradan kendi ismiyle
anılan Yeni Cami(Fatih
Camii) ve etrafına Semaniye Medreselerini tesis etmiştir. Ayrıca Kapalıçarşı, Topkapı
Sarayı ve İstanbul’un
çeşitli semtlerinde cami,
medrese, imaret, han, hamam, imaret ve darüşşifa gibi
sosyal eserler inşa etmiştir. Fetihten sonra kıs bir süre
İstanbul’da kalan Fatih, şehrin yönetimine Subaşı Süleyman Bey ve Kadı Hızır Bey’i getirerek Edirne’ye dönmüştür.

FATİH’İN BATI SİYASETİ

Hristiyanlığın doğudaki son kalesi İstanbul’un Osmanlılar tarafından fethi Avrupa’yı hayrat ve dehşet içinde
bıraktı. Fakat o sırada Avrupa devletleri arasında mevcut
anlaşmazlıklar ve menfaat çatışmaları yüzünden hiçbiri
Osmanlı’nın karşısına çıkacak durumda değildi. Papa,
bir haçlı seferi organize etmek için harekete geçse de
karşılık bulmadı. Öte yandan Fatih, Ceneviz ve Venedik’le anlaşma imzalamak suretiyle ticaret serbestisi
sağladı. Sırbistan, Mora ve Eflak problemleri çözüldü,
Bosna Osmanlı topraklarına katıldı. Macar ve Venedik
münasebetleri, ayrıca İtalya seferi Fatih’in hep gündeminde olmuştur.
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5 Nisan’da Topkapı önüne gelerek
otağını kurdu. Bu arada altmış manda
ile çekilen büyük top da İstanbul önlerine ulaşmıştı. 6 Nisan Cuma günü
Ayvansaray’dan Yıldızlıkapı’ya kadar
bütün surların kuşatıldığını gören
Bizans tam anlamıyla şaşkındı.
Sultan Mehmet, kuşatma hazırlıklarını
tamamlayınca Mahmut Paşa’yı imparatora göndererek İstanbul’un
teslimini istedi. Ancak İstanbul’un
güçlü surlarına ve Avrupa’dan gelecek yardıma güvenen imparator,
padişahın teklifini reddetti.
6 Nisan 1453 günü topların ateşlenmesiyle büyük mücadele nihayet
başladı. Genel saldırı 18 Nisan’da,
deniz savaşı ise 20 Nisan’da
gerçekleşti. Bu arada yaşanan deniz
mağlubiyetinin sebep ve sonuçlarını
görüşmek üzere Divan toplandı.
İmparator’un barış ve vergi artırımı teklifinin de
görüşüldüğü Divan’da Çandarlı Halil Paşa; kuşatmanın
uzaması halinde Batı’dan güçlü bir desteğin geleceğini
belirterek kuşatmanın kaldırılmasını teklif etti. Şehabettin ve Zağanos paşa ile Akşemseddin ve Molla Gürani
ise bu teklife karşı çıkarak padişahın yanında
yer aldılar.
Asıl büyük savaş, otuz
bin kişilik bir gücün
Bayrampaşa deresi üzerindeki surlara tırmanmasıyla başladı. Bunu
12 Mayıs’ta elli bin kişilik
diğer kuvvetin Tekfur
Sarayı ile Edirnekapı
arasındaki surlara hücumu takip etti. Bütün
bunlardan sonra genç
hükümdar İstanbul’un
fethiyle sonuçlanacak
genel bi taarruza karar
verdi. Ancak bundan
önce İsfendiyaroğlu
Kasım Bey’i, bir kez
daha imparatora gönderdi. Maksadı, genel
saldırının doğuracağı
dehşet ve felaketin neticesini düşünmeyi ve
bu yüzden hazinesini
de yanına alarak Mora’ya çekilmek suretiyle
şehri teslim etmeyi
hatırlatmaktı. İmparator
teklifi reddettiği gibi
yeni bir haçlı seferiyle
de tehdit etti. Bunun
üzerine Sultan, İmparator’a; “Buradan gitmem
söz konusu değildir, ya
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CEMAL GÜNGÖR
PARKI
YENİLENİYOR

Fatİh Sultan
Mehmet’İn Vefatı

Fatih, şüphesiz tarihin kaydettiği en büyük
şahsiyetlerden biridir. O gerçek bir kahraman olup gayesine ulaşmak için birçok defa
hayatını tehlikeye atmaktan geri durmamıştır.
İstanbul kuşatması sırasında atını denize
sürmesi anlamlıdır. Belgrat’ta ordusunun
bozguna uğradığını görünce atını savaş meydanına sürerek bizzat çarpışmış ve yaralanmıştır. Onun bu hareketi ordusunu büyük
bir bozgundan kurtarmıştır. Yapacağı seferlerden en yakınlarını bile haberdar etmeyen
Fatih, dünya çapında bir devlet kurma fikrine
olan inancı öylesine tamdı ki Bizans elçilerine: “Şimdiki Osmanlı padişahı öncekilerle
asla benzemez. Şimdi benim iktidarımın
ulaştığı yerlere onların hayalleri bile yetişmemiştir” dediği zaman henüz 21 yaşında
bulunuyordu.
Vefat ettiği 1481 yılına kadar sefere çıkmaktan geri durmayan Fatih, yine sefer esnasında Gebze yakınlarında hastalanarak vefat
etmiştir. Zehirletildiği rivayetleri ise ispat
edilememiştir.

Bİr Portrenİn
Hİkâyesİ

Çekmeköy Belediyesi, 46 bin m2 ile ilçenin büyük parkları
arasında yer alan ve Alemdağ, Ekşioğlu ve Taşdelen’de oturanlar tarafından yoğun olarak kullanılan Cemal Güngör Parkı'nı,
yeni düzenlemeler ve eklemelerle bahara hazırlıyoruz.

Batılı bir ressama portresini yaptıran ilk Osmanlı padişahı olan Fatih Sultan Mehmed’in
Avrupa’ya olan siyasi ve kültürel ilgi-alakası
fetihten sonra da hep devam etmiştir. Venedik Kralını oğlunun düğününe davet eden
Fatih, bir de ressam göndermesini ister. Ünlü
ressam Bellini’nin 1479’da İstanbul’a gelmesi
bu davetin sonucudur.

2018 yılının baharında yepyeni yüzü ile kullanıma sunulacak parkta, piknik alanlarının yanı sıra bir kır
lokantası da hizmete açılacak. Parkta ayrıca; oyun grupları, aletli jimnastik alanları, amfi tiyatro, travers
koşu ve yürüyüş parkuru, mescid, tuvalet, yağmur barınakları ve çeşmeler bulunacak.

Bellini, Fatih’in sarığını ve üzerindeki kıyafeti Osmanlı Sultanının ihtişam ve zarafetini
yansıtacak şekilde çizer. Dörtte üç açıyla
yan profilden tasvir edilen Fatih’in yüzündeki
durgunluk ifadesi ise dikkat çekicidir. Başının
etrafındaki kemer Sultan’ın bir camdan baktığı izlenimini vermekte. Kemerin iki yanında
asılı duran altı yaldızlı taç ve halı üzerindeki
taç, imparatorluk sancağını oluşturan yedi
tuğu temsil etmektedir. Resimde Fatih’in
özgüven, iç huzur ve sakinliğini öne çıkarmaya çalışan Bellini, Sultan’ın tasarrufu altında
bulunan siyasi ve askeri gücünü simgeleyen
tabloya “Cihan Padişahı” ibaresini nakşeder.

Sınırların duvarlarla çevrileceği alanda giriş-çıkış üniteleri konularak 24 saat güvenlik görevlileri parkın
emniyetinden sorumlu olacak.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz; “Bölge halkının yoğun olarak kullandığı 46 dönümlük bu
yeşil alanımızı, spor alanları, yürüyüş ve koşu parkurları da ekleyerek daha kullanışlı hale getireceğiz.
Bahar aylarında yine yüzlerce kişinin buluşma noktası olacak parkımızın amfi tiyatrosunda kültürel
etkinlikler düzenleyeceğiz,” dedi.

Avni mahlasıyla şiir yazan, divan sahibi Fatih’in bir beyti şöyledir:
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Hikmet Tekin
hikmettekin34@gmail.com
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Kaynaklar: Klasik Dönemin Üç Hükümdarı, Fatih-Kanuni-Yavuz,
Prof. Dr. Yaşar Yücel-Prof. Dr. Ali Sevim
Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız, Doğuştan Günümüze İslam Tarihi
Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Müslümanların Tarihi		
			
*“Evlatlarımdan her kime ki saltanat müyesser olursa, nizam-ı
âlem için karındaşını öldürebilir. Ekser ulema dahi tecviz etmiştir.
Gerektiğinde anında amil olunur.” Fatih Kanunnamesi
**Zulme iznimiz yoktur, biz adaletten yanayız.
Allah’ın hoşnutluğunu gözetiriz, biz O’nun emrine uyarız.
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Yok durur zulme rızamız adle biz maillerüz,
Gözlerüz Hakk’un rızasın emrine kaaillerüz**
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Sosyal
Belediyecilik anlamında
sayısız başarıya imza atan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz; “Hoş geldin bebek” projesiyle Çekmeköy’de dünyaya gelen
bebekleri ve “Çekmeköy’e hoş geldiniz” projeleriyle ilçemize taşınan yeni
komşularımızı tek tek ziyaret ederek
“hoş geldiniz” demeye devam ediyor.
Samimi sohbeti ve güler yüzüyle İşte
Çekmeköylülerle gönül bağını kuvvetlendiren Başkan Poyraz’ın
ziyaretlerinden kareler;
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Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

PARKİNSON TEDAVİSİNDE İLERİ TEKNOLOJİK YÖNTEM:

göstermektedir. Son yıllardaki yapılan
uluslararası yayınlarda, Parkinson hastalarının erken dönemdeki
başarılarına ağırlık verilmektedir.

BEYNİN
ÇEKİRDEKLERİNİN
UYARILMASI

H

amacıyla kullanılan sistemlerdir. Bir
çok gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerin sağlık sistemleri tarafından kabul edilmekte olan beyin
pili ameliyatları için kullanılan
cihaz, ekipman bedelleriyle beraber hastane, cerrahi ve klinik takip
hizmetleri ilgili ödeyici sigorta
kurumlarınca karşılanmaktadır.
Hastalık endikasyonuna göre ilgili
beyin pilleri (cihazlarını) sınıflandırmamız gerekirse; Parkinson, Distoni
ve Esansiyel Tremor Tedavisinde
Derin Beyin Stimülasyonu, Dirençli
Epilepsi ve Depresyon Tedavisinde
Vagal Sinir Stimülatörleri olarak ilgili
sağlık otoriteleri tarafından kabul
edilmiştir.
Parkinson rahatsızlığı, beyinde
dopamin hormonunun eksikliğinden kaynaklanan hareket yeteneğinde yavaşlama ve titremeyle
belirti veren kronik ve ilerleyici bir
rahatsızlıktır. Hastalığın ilerleyen
aşamalarında hasta kendi başına en

basit günlük aktivitlerini yapamaz duruma gelir. Yardım
almaksızın yemek yiyemez, su içemez, kaşık tutamaz,
kıyafetini giyemez duruma gelir. Parkinson hastalığının
diğer belirtileri; vücudun öne doğru eğik bir şekilde
durması, depresyon, sıkıntılı ruh hali, kas ağrıları,
konuşma bozukluğu, kısık sesle ve donuk konuşmak, yürürken kolların sallanması, terleme,
hipotansiyon (tansiyon düşüklüğü), yutma zorluğudur. Parkinson hastalarının sayısı dünyada
12 milyonu bulmaktadır. Türkiye'de sayıları 120150 bin arasında değişen Parkinson hastalarına
her yıl 10 bin kişi daha ekleniyor. Genellikle
40 yaş ve üzeri hastalarda görülmekle beraber genetik kökenli hastalarda çok daha
erken yaşlarda bile görülebilir. Parkinson
hastalığının erkeklerde görülme olasılığı
kadınlara göre 1,5 kat daha fazladır.
Parkinson tedavisinde, ilk başta uygulanan seçenek ilaç tedavisidir. Tedavinin
amacı merkezi sinir sistemindeki dopamine
düzeyini arttırmaktır. Parkinson için tedavi
seçeneğinde tekli ilaç veya gerekirse çoklu ilaçlar tedavisi uygulanır. İlaç tedavisinin
cevap vermediği veya yetersiz geldiği durumlarda cerrahi tedavilere başvurulur. 1990’lı
yıllarda uygulanan derin beyin stimülasyonu
(beyin pilleri) teknolojisinden önce kullanılan
yöntem radyo-frekans tedavisiyle, beynin
hareket bozukluğuyla ilgili çekirdeğini radyofrekans yöntemiyle yakma şeklindeydi. Ancak
bu tedavide, ilgili beyindeki sinirlere geri
dönülmeksizin bir uygulama gerçekleşmekteydi. 2000’li yıllara gelindiğinde beyin
pili teknolojisi, uluslararası sağlık otoritelerinde kabul görmesiyle beraber ilaç
tedavisinden sonraki dönemde Parkinson hastaları için tercih edilen bir tedavi
yöntemi haline gelmiştir. Ancak Beyin
Pili tedavisi, ilaca erken dönemde cevap
veren hastalara ilgili Nöroloji hekimiyle
birlikte onaylanmasıyla da başarılı sonuçlar

Parkinson Hastaları, ameliyat esnasında uygulamayı
gerçekleştiren beyin cerrahı ve beraberinde beyin
çekirdeğindeki sinyallerin
haritalanmasını değerlendiren
nörologlarıyla birlikte konuşabilmekte, uyanık yapılan testler sırasında hastalık
semptomlarındaki iyileşmelerine cevap
verebilmektedirler.
Beyin pilinin ameliyat sonrası kullanımından
çok, hareket bozukluğuyla ilgili beyindeki
çekirdeğe beyin pilinin elektrotlarının yerleştirilmesi önemlidir. Doğru yerleştirilen
beyin pili elektrodu sayesinde, beyin pilinin
ameliyat sonrası aktive edilmesiyle beraber
Parkinson semptomları daha yüksek başarı
oranlarıyla kontrol altına alınabilmektedir.
Parkinson Hastalarında %80’e varan başarı
oranının bulunduğu Beyin Pili ameliyatları,
hastalık semptomlarında düzelmesinin
getirdiği yaşam kalitesindeki artışla hasta
ve hasta yakınlarının yüzünü güldüren bir
tedavi yöntemi haline gelmiştir.
Nöroanatomi ve fonksiyonel beyin cerrahisi
çalışmaları için gittiğim Amerika’daki Flora Üniversitesi’nde 1,5 yıl bulunduğum süre zarfında birçok
beyin pili ameliyatlarına katıldım. Amerika ve Avrupa
ülkelerinde rutin uygulanan kliniklerde yılda 50-60
DBS vakası yapılmaktadır. BAU Tıp Beyin Pili Ekibimizin 5 yılda 250’e yakın Beyin Pili ameliyatı tecrübesi
bulunmaktadır ve multi disipliner Nöroloji-Beyin ve
Sinir Cerrahisi – Psikiyatri ekibimizle ameliyat öncesi
ve sonrası hasta değerlendirilmeleri yapılmaktadır.
Sonuç olarak, Parkinson hastalığında Beyin Pili tedavisi 1997’den itibaren uluslararası sağlık platformlarında
kabul gören ve rutin uygulanan bir tedavi seçeneğidir.
Sadece Parkinson tanısı beyin pili ameliyatının
gerçekleşmesi için yeterli değildir ve mutlaka iyi bir
multi disipliner Nöroloji – Beyin ve Sinir CerrahisiPsikiyatri ekibi tarafından hastanın ön değerlendirmesi yapılmalıdır.
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Beyin Pilleri; tıp alanında nöroimplantlar olarak geçen ve vücuda
tamamen yerleştirilen aktif tıbbi
cihazlar, sinir sistemindeki hücreleri stimüle (harekete geçirmek)

Bu ekipmanlar sayesinde beynin
hareket bozukluğuyla ilgili çekirdiğine
sıfıra yakın 0,01 milimetrik hata payıyla
girişim planlaması yapılabilmekte,
beynin ilgili çekirdekteki elektriksel
hareketler detaylı incelenmekte ve
bütün bu aşamalar ameliyathanede
hastaya lokal anestezi altında
gerçekleşmektedir.
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Doç. Dr. Akın AKAKIN
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
www.facebook.com/Doc.dr.AkinAkakin

areket Bozuklukları rahatsızlıklarından Parkinson, Distoni ve Esensiyel
Tremor gibi yaygın olarak
görülmek-te ve tedavi
yöntemleri çoklu ilaç kullanımının
yanı sıra alternatif teknolojik uygulamalar gün geçtikçe
tercih edilmektedir. Beynin hareket
bozukluğu ve dopaminerjik üretiminin yapıldığı çekirdeğin içerisindeki
bölgelere yapılan elektriksel uyarım
yöntemi olarak bilinen Derin Beyin
Stimülasyonu ( Beyin Pilleri) hareket
bozukluğu olan hastaların tedavisinde hastaların endikasyonlarına
bağlı olmakla birlikte orta ve ileri
evrelerde hastalara ülkemizin birçok
bölgesinde başarıyla uygulanmaktadır.

Beyin pili ameliyatı, ileri teknoloji
gerektiren ve ameliyathane ortamında kullanılan stereotaktik çerçeve ve
mikro elektrot kayıt cihazı gibi ekipmanları gerektirmektedir.
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ÇİZİMLER

Haberler

16.

İSTANBUL İŞ SAĞLIĞI
VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU’NA

ÇEKMEKÖY EV SAHİPLİĞİ YAPTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği
Müdürlüğü’nün düzenlediği İstanbul İş Güvenliği Sempozyumu’na bu yıl
Çekmeköy ev sahipliği yaptı.

Haberler

Programda selamlama konuşması yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz şöyle dedi:

Böylesi güzel ve anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaparak
sizleri ilçemizde ağırlamaktan dolayı son derece mutluyuz. Bu
sempozyumun hepimize fayda getireceği yadsınamaz bir gerçek.
Devletimizin son derece önemsediği iş güvenliğinde son yıllarda
önemli adımlar atıldı. Çekmeköy Belediyesi olarak, 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girdiği 2012 yılından
sonra, çalışmalarımıza başladık. İş Sağlığı ve Güvenliğini yönetecek bir birim kurarak konuya verdiğimiz önemi tüm personelimize göstermeye çalıştık. Oluşturduğumuz İSG birimi ile tüm
çalışanlara eğitim faaliyetlerimizi bitirdik. İnşallah bu işi kusursuz
yapıp insanımızın güvenliğini ve sağlığını önemseyen bir toplum
haline geliriz.

Taşdelen Turgut Özal Kültür
Merkezi’nde Çekmeköy Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde
gerçekleşen toplantıya yurdun
dört bir yanından iş güvenliği ve
sağlığı uzmanları katıldı.

ve güvenliği, Çekmeköy Belediyesi İşyeri Hekimi Dr.
Nigar Aladağ Karaca İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarında Çekmeköy Belediyesi çalışmalarını anlattı.
Alanında uzman İş güvenliği ve sağlığı uzmanları
tarafından verilen eğitimlerde sempozyuma katılan
iş güvenliği uzmanları çeşitli sorularına da cevaplar
buldu.
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Sempozyumda; Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Talat Canbolat iş Sağlığı Ve Güvenliğinde
Hukuki Sorumluluklar, Üsküdar Üniversitesi İSG
Bölümü Seyir Akademi Öğr. Gör. Efari Bahçevan Kalitatif-Kantitatif Risk Değerlendirmeleri ve Uygulama
Etkinliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş Güvenliği
Uzmanı Oktay Mutlu İhale Şartnamelerinde İş Sağlığı
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İstiklal Marşı’nın okunmasıyla
başlayan programa Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr.
Muzaffer Saraç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Süleyman Bakan ve
çok sayıda davetlide katıldı.

ORHAN GENCEBAY

Kendine Has Duruşundan Hiçbir Zaman Vazgeçmeyen

Berhudar olun dostlar…
Altı yaşında keman ve mandolin dersleri alarak müziğe başlayan,
Devlet Sanatçısı ünvanlı, sakinliğinden ve kendine has duruşundan
hiçbir zaman vazgeçmeyen Orhan Gencebay, nam-ı diğer Orhan
Baba ile birlikteyiz... Hepimiz onun şarkılarıyla büyüdük. Yeri geldi
“Batsın Bu Dünya” yeri geldi “Hatasız Kul Olmaz, Hatamla Sev
Beni” dedik Orhan Baba ile birlikte. Orhan babayla ofisinde Çekmeköy2023 dergimizin 3. Yıl pastasını kesmek üzere buluştuğumuzda, Baba adeta gençlere taş çıkartacak kadar dinç ve zindeydi.
Müthiş enerjisi, esprileri, tarifi mümkün olmayan misafirperverliği,
ayrıca akıllara ziyan bilgi ve birikimiyle bizleri kendine bir kez
daha hayran bıraktı. Eee boşuna baba demiyor herkes. Orhan
babaya sonsuz teşekkürlerimizi bir kez daha sunuyor ve soluksuz
okuyacağınıza inandığımız röportajımıza geçiyoruz.

Şu sıralar günleriniz
nasıl geçiyor?

Şükürler olsun… Çok iyi. Hiçbir
sıkıntım yok. Her şey olması gerektiği gibi yani… Hiçbir zaman ‘İlla bu
olsun, şu olsun’ diye düşünmedim.
Olması gereken neyse, o olacaktır
zaten. Allah herkesin gönlüne göre
versin.

Biraz çocukluğunuzdan
bahseder misiniz?

Dört kardeştik. Çocukluk yıllarım
gerçekten çok güzel geçti. Annem
babam çok özel ve farklı kişilerdi.
Allah rahmet eylesin. Mekânları
cennet olsun. Olağanüstü sakin,
sabırlı, anlayışlı, güler yüzlü
ebeveynlerdi.

Yaşıtlarınızdan sizi ayıran en
önemli özellikler nelerdi?
5-6 yaşımdan itibaren oldukça
düzgün konuşan, kendini ve
düşündüklerini düzgün ifade
eden bir özelliğe sahipmişim.
Beni sürekli konuşturmaya çalışırlarmış. Bir konu açarlarmış, ben
başlarmışım felsefe yapmaya. Sonradan değil, doğuştan olan müzik
yeteneğimi de eklemekte fayda var
tabii.

Takip ettiğim kadarıyla
verdiğiniz röportajlarda ve
şarkı sözlerinizde felsefe
tutkunuzu açık açık
gösteriyor zaten...
Aynen… Tasavvufla da ilgiliyimdir.
Mevlana’nın birçok sözünü

Yıllardır yaptığınız müziğinize arabesk diyorlar, siz de “Arabesk değil” diyorsunuz…

Benim yaptığım çalışmanın adı arabesk değil. Arabesk, eski Mısır’da
bir mimari tarzdır. Klasik balede, iki figürün adı.13. yüzyılda İtalyanlar Akdeniz’e ‘Arabesko’ demiş. Arabesk, ‘Arap etkinliği’ demek. Oysa
benim yaptığım çalışma, halk müziğinden sanat müziğine uzanır, Adriyatik’ten Çin’e kadar olan geniş bir alandaki özleri anlatır. Teknik olarak da
tüm teknikleri kullanırım. Klasik batı, rock, caz. Ben klasik Batı müziğiyle
başladım müziğe ama Türk müzisyeniyim. Tabii Batı Müziği’nin ne olduğunu da son derece iyi bilirim. Bizim müziğimizin zenginliği hiçbir yerde
yoktur diyecek kadar da bilgim var. Batıya saygı duyuyoruz ama bazıları saygı ve ilginin ötesine geçiyor, tamamen kendimizi inkar etme
noktasına geliyoruz. Siyasi olarak da kullandılar bunları... Ben amatör
bir tarihçiyim. Şu bir gerçek ki bazıları aşırı özentiden dolayı kendi
değerlerimizin üstüne basıyor maalesef.

giymişimdir. Der ki Allah ile bir
olana ölüm de ömür de hoş gelir.
Çünkü ölüm de ömür de yaşamın
parçasıdır. Allah’ın kurduğu sistem
böyle. Manevi alem, maddi âlem.
Maddi alemi öğrenip, bilip yaşarken
manevi alemi de bilmemiz,
yaşamamız gerek. Eksik yapıyoruz,
dengeyi kuramıyoruz.

başladım. Ağırlık çalıştığımdan
yaşıtlarımdan güçlüydüm. Elimden
geldiğince tüm dostlarıma sahip
çıktım.
Çevremi koruyup kollama gibi
bir özelliğim vardı. Dertlerine,
sıkıntılarına derman olmaya
çalışırdım. Bu özelliğim halen
bugün de çok şükür devam ediyor.

zaman şunu söylerdi biz barış için
savaştık. İşte böylesi bir kahramanın sürekli kullandığı bir deyimdi
berhudar ol. Bana da çok söylerdi.
Ondan bana hatıradır. Kendisine
pehlivan Hüseyin derlerdi. Dedem
kilolu olanlar için de şunu söylerdi:
“Et vücuda misafirdir, gelir gider.
Biz de misafir seven milletiz evlat…”

Peki, çocukluğunuzda severek yaptığınız şeyler neydi?

“Berhudar ol” lafı sizinle
özdeşleşti nereden çıktı bu
“berhudar ol”.

Müzik yolculuğunuz nasıl
başladı?

En başa sporu koyabiliriz. Çocuk
denecek yaşlarda ciddi sporlar
yaptım. Body onlardan biriydi. Ayrıca resim, edebiyat, müzik, felsefe
de çok ilgimi çekiyordu.
Bir de arkadaşlarımla, çevremle
vakit geçirmekten çok hoşlanırdım.
Bana “Baba Orhan” derlerdi. Baba
Orhan zamanla Orhan Baba’ya
dönüştü.

Neden “Baba Orhan” derlerdi size?
Küçük yaşlarda body yapmaya

“Berhudar ol” farsçadır. Ber ve
hüda… İki kelimeden oluşuyor. Ber
üstünde yanında demektir, Hüda
Allah demektir. Yani Allah seninle
olsun, Allah’a emanet ol, Allah’ın
bütün güzellikleri seninle olsun.
Son derece geniş kapsamlı harika bir deyimdir. Ben bunu Allah
rahmet etsin babamın babası olan
Hüseyin dedemden öğrendim.
Hüseyin dedem tam on altı buçuk
yıl askerlik yapmış ve bunun on
dört buçuk yılı Albayrak için savaşla
geçmiş. Rahmetli dedem her

6 yaşındayken müzikle
ilgilenmeye başladım.
Müziğin işlevi kaç tanedir
biliyor musunuz?
Eğlendirir, dinlendirir,
ulvi duygular uyandırır,
tedavi eder, yaşama
başka bir anlam
katar. Çoğumuz
onun öneminin
farkında değiliz. Ne
yazık ki icra eder
geçeriz...

“Ölümü özüne sevdir, nasıl
olsa bir gün gelecek”
Türkiye’nin Orhan babası olmak bazen zor geliyor mu? Keşke
sıradan bir hayatım olsaydı dediğiniz oluyor mu?

Yıllar nasıl geçti hiç farkında değilim göz açıp kapayana kadar geçti. Geçen
yıllar içinde olması gerekenler oldu. Hiçbir şikayetim yok, şükürler olsun,
Orhan Baba demeleri gerçekten çok hoşuma gidiyor. Samimi bir yaklaşım. Hayatta her şey var. Ben de yaşamın bir parçasıyım. Bu ismi ben
koymadım, sevenlerim böyle uygun gördü. Hepimiz biliyoruz ki baba evin
temel direğidir, seven, kol kanat gerendir. Bu da benim için çok gurur
verici bir şey. Ün, gençlik ve gurur… Mezar hepsini alır.

Kaç Yıldır bu meslektesiniz, sıkılmadınız mı?

Sıkılmak mı? Asla… Kimse seni, beni, onu, bunu bulunduğu
yerde zorla tutmuyor. Altını önemle çizmek istiyorum.
Her geçen gün bu mesleği daha çok seviyorum. Sıkılan
insan üretmekten uzak olan insandır. Eğer insan
çalışmayı seviyor, araştırıyor bir de yeteneği, isteği ve
azmi de varsa… Bana göre bir mesleğe bir ömür bile
az gelebilir. Durmak ölüm, taklit uşaklıktır, çalışmak
ve yetişmek ise hayat ve hürriyettir.

Röportaj

Röportaj

Sürekli gündemde ve ön planda
olmanızın sırrı nedir?

“Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz”
derler. Ben de öğrendiğim her şeyin, geleceğime yatırım olduğuna inanırım. Çocukluk yıllarımda arkadaşlarımı koruyup kollama
dürtüsü, daha sonraki yıllarda tüm canlıları
koruyup kollamaya dönüştüğünü söylemek
mümkün.
Bu özellik sevgi ile birleştiğinde yetişkinlik
dönemimde güçlü bir empati yeteneğine
sahip olunacağının da işaretidir. Buradaki
empatiden kasıt sadece karşı tarafı anlamak
değildir. Onun ötesinde, kendisini yüzde yüz
karşı tarafın yerine koyabilmektir.

8 yaşında evi terk etmeniz nasıl
oldu, anlatır mısınız?

Kasım 2017

Orhan Gencebay
derginiz
Çekmeköy2023’ün
3. Yıl pastasını
kesti.
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8 yaşındayken bir konuya çok sinirlendim.
Anneme dedim ki; “Evi terk ediyorum!”
Annem: “Aman oğlum ne oldu? Hiç ev terk
edilir mi? Ben seni çok seviyorum” dedi.
Hayır, gidiyorum diye direttim. Paltomu
giydim yola koyuldum. Bir sokak aşağıya
inmiştim ki düşünmeye başladım, ‘Ya ben
annemi çok seviyorum’. Bir sokak daha
indim, aklımdan ‘Ben babamı da çok seviyorum, onları üzmek istemiyorum’
düşüncesi içimden geçmeye başladı.
Üçüncü sokağın başında durup düşündüm:
‘Babam duyarsa çok kızar.’ Üçüncü sokaktan geri döndüm. Kapıda annemi üzerinde
paltosuyla gördüm. Anladım ki gidişime izin
vermiş gibi görünse de gizli gizli beni takip
etmiş.

41

Röportaj

da

hem de geleceğimizi yiyeceğimizi, içeceğimizi kısacası her şeyimizi yok etmek anlamına geliyor. Bunun
önlemini bir an önce almak ve gereken ne varsa ivedi
yerine getirmemiz lazım.

Yıllardır ciddi ve değişmeyen yapınızla herkesin gönlünde taht kurudunuz. Lakin bu gün
gördük ki inanılmaz esprili bir yanınız da var.
Hemen hemen her Karadenizlinin heybesinde müthiş fıkralar var sizin de böyle
bir arşiviniz mevcut mu? Yakın dostlarınıza anlatır mısınız?

Orhan babanın hayatta
keşkeleri var mı?

Aklınızın takıldığı yer hayatınızın
takıldığı yer olabilir. Bu yüzden asla
“keşke” demedim ve demem. Ama
kendimi çok eleştirdiğim olmuştur.
İnsanlar yaşadıkları zaman boyunca çok çeşitli olaylar yaşarlar ve
kararlar verirler. Benim o kararlarla
ilgili keşkelerim yoktur. Doğmama
karar veremediğim gibi ölümüme
de veremeyeceğim. Olması gereken olur. Benim felsefem bu.

Karşıdan bakıp değerlendirirken kendinizi, değiştirmek
isteyeceğiniz bir şeyler
çıkıyor mu?

Kaderin, hayrın ve şerrin Allah'tan
geldiğine inanan bir Müslüman
evladı olarak her anımı, her
günümü, her saatimi bana lütfedip
bahşeden rabbime şükrediyorum.
Daha ne olsun.

Bildiğimiz kadarıyla Tarih
araştırmaları da yapıyorsunuz. Tarihimizi doğru anlatabiliyor ve anlayabiliyor
muyuz?

Kesinlikle doğru anlatıldığı kanaatinde değilim. Batılı tarihçilerin araştırmalarından etkilenerek
anlatıyoruz. Bizde de araştırmalar
başladı. Tarihimizi en iyi biz yazarız.
Başkalarının yazdıklarında kasıtlı
görüşler, fikirler de var çünkü. Onlar zarar vermiştir. Batı tarihçilerine
de saygılıyız ancak kendi tarihimizi
kendimiz yazalım. Şu anda onu
nispeten yapmaya başladık ama
bana göre hala büyük eksikliklerimiz var. Değerlerimize sahip
çıkalım.

Dünya gerçekten bir su
sıkıntısı ile karşı karşıya mı?

Bilim insanlarının senaryolarına
göre 15-20 yıl sonra dünyanın
çok büyük bir bölümü içme suyu
bulamayacak. Sadece içtiğimiz su
değil toprağı suladığımız suda da
sorunlar başlayacak. Bu kuraklık,
açlık demek… Su kavgaları nedeniyle savaşlar çıkacak. Bu savaşlarda kendi değerlerimizi korumalıyız. Ülkemizin bazı bölgeleri
için uzak olmayan bir gelecekte
çölleşme uyarıları yapılıyor. Bunlar
beni son derece üzüyor. Benim
elimde yetki olsa tarım alanlarına
inşaat izni vermem. Bir metrelik
alandır tarım alanı on bin yılda
oluşuyor. Biz onun içinden halk
oluyoruz. Bunun üstüne betonu
koymak hem kendimizi yok etmek,

Kıskanç mıdır peki?

Kıskançlıkları çoktan aştık biz. Seven mutlaka kıskanır
bunu kimse inkar edemez. Lakin karşılıklı verilen güven
kıskançlığın yerini sevgiye, saygıya bırakıyor. Yıllardır
bana çizdiği sınırlarda yaşıyorum. Çok şükür halimden
memnunum.

Elbette var. Hemen bir tanesini sizinle paylaşayım.
Temel ile Dursun futbolcuymuş. Bir gün sohbet ederlerken Temel sormuş:
- La Dursun, öbür dünyada
da futbol var midur?
Dursun:
- La ben de bilmeyrum, kim
önce ölürse öbürüne mektup
yazsın.
Ve Dursun ölmüş... Temel’e
mektup gelir:
- La Temel saa bir iyi bir kötü
haberim var... Eyisi puraya
futbol vardur.
Kötüsü ise bu haftaki maçın
kadrosunda sen de varsun :)

Sevim Hanım sizin için ne
ifade ediyor?

O benim yoldaşım. Sevim
Hanım’la hayat arkadaşlığımız
koca bir ömür. Bunu kelimelerle anlatmak çok zor.
Patırtımız gürültümüz olmaz,
fikirlerimiz bazen ayrılıyor
olsa da, çok şükür yıllardır
sevgiyle aynı çatı altındayız.
Her konuda destek olur bana.
Kolay kolay her şeyi beğenmez. Üst düzey bir beğenisi
vardır. Aşkın tarifi yoktur, aşk
yaşanır. Biz de 38 yılı böyle
geçirdik. Sevim’e olan aşkımı
şarkı yaptım. “Doğum Günü”
isimli şiiri besteledim, klipte
de birlikte oynadık.
Doğum günü
Bugün senin doğum günün
Sana dargın olamam ki
Şu gönlümü kırsan bile
Kıran sensin diyemem ki
Kaç yıl kaldı yaşanacak
Doğum günü kutlanacak
Değer mi kalp kırılacak
Ben seni hiç kıramam ki.
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Bu dünyada sınırlar olmasa, tek bir
lisan konuşulsa. Bu gerçekten olabilse. Sonuçta Yaradan “doğ” demiş
doğmuşuz, dünyaya gelmişiz. O
zaman dünya ana vatan oluyor. Bir
dörtlük aktarmak istiyorum burada:

“Bu vatanın çatısı yaşam kadar kutsaldır.
Yaradan’ım yaratmış dünya ana vatandır.
Dil, din, cins, ırk ayırmam şu dünya gurbetinde,
Bana Orhan diyorlar, asıl adım insandır…”

Kesinlikle her şeyimle bire bir ilgilenir…
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Orhan Gencebay gibi her
şeye sahip görünen birinin
ne gibi hayalleri vardır
geleceğe dair, insan merak
ediyor...

Demir gibi cahili, altın gibi bilginden
daha kıymetli yapan şey ahlaktır…

Sevim hanım her şeyinizle ilgileniyor mu?

Röportaj

Peki, sevenlerinize önümüzdeki
günlerde başka sürprizleriniz
olacak mı?

Hayranlarınız merak
ediyor Orhan Baba
neden dizilerde yok?
Çok teklif geldi ve gerçekten ben de olmayı istedim
fakat çok yorucu olduğunu
gördüm. Benim günlük normal çalışmalarımın üstüne bir
de böyle bir temponun bana
uyacak bir durum olmayacağına karar verdim ve gelen
birçok teklifi geri çevirmek zorunda kaldım. Dizide olanları
görüyor ve duyuyorum gece
gündüz setteler. Benim böyle
bir zamanım yok maalesef.
Film yapabilirim dedim hatta
çok güzel bir iki projem vardı
onları yapmayı çok arzuladım
fakat yoğunluk nedeni ile yapamadım. Ancak yapmadığım
yapmayacağım anlamına
gelmesin, çünkü bu günlerde
böyle bir çalışma içine tekrar
girdim.

Yeni albüm çok yakında…
Uzun zamandır albüm yapmadım…
Sağ olsun gönül dostlarım bu konuda
beni sürekli sıkıştırıyorlar. Gelen yoğun
istek ve talepler doğrultusunda yeni bir
albümün çalışmalarına başladım. Hatta
stüdyoya girmek üzereyim. İnşallah
birkaç ay içinde gönül dostlarımın yeni
eserlerimle karşısında olacağım. İnşallah
beğenecekleri birbirinden değerli Orhan
Gencebay eserleriyle buluşacaklar.

Son olarak 3. Yılını kutlayan
dergimiz hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?

Bir gönül yapmak
gelmiyorsa elinden
bari bir gönül
yıkılmasın dilinden…

Yaptığınız işten önce siz emin ve
memnun olacaksın. Akşam evinde
yastığa başını sorunsuz bir şekilde
koyuyorsan gerisi teferruat. Her yiğidin
farklı bir yoğurt yiyişi var. Herkes farklı
gözle bakar ve farklı yorumlar; fakat
bu yorumları yapanlara daha iyisi nasıl
yapılır diye soracak olsanız bir fikri, bilgi
ve birikimi yoktur. Taş koymak, baltalamak, gölge düşürmek, fitne çıkarmak
maalesef işe yaramaz boş insanların
işi. Onların kendilerine faydaları yok ki
topluma faydalı olsunlar. Hayatlarında
hiçbir başarı gösteremeyenler, kendilerini başkalarının başarılarını küçültmekle
teselli ederler. Bizim yapımızda yapıcı
eleştiri yerine yıkıcı eleştirel yapı hakim.
Buda bilgisizlikten, çekememezlikten ve
cahillikten kaynaklanıyor.

Röportaj – Soner KARTAL

Kasım 2017

Çekmeköy2023 dergisi bana göre ve
ufak bir araştırmam sonrasında belediyelerin çıkarmış olduğu dergilerin en
kapsamlısı ve en iyisi. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Benim yapımı
bilen bilir öyle iş olsun torba dolsun diye
söylemem. Dikkatli baktığınızda, her
sayfasını çevirdiğinizde mutlaka dikkatinizi çekecek bir içerikle karşılaşmanız
mümkün. Kalitenin sonu yok. Sürekli
araştıran, yenilikleri takip eden, ufku
geniş, çalışmayı üretmeyi seven ve
imkanları iyi olan bir ekip olduğunuz
takdirde daha iyisini yapan birileri çıkana
kadar en iyisi sizsiniz zaten. Bu arada
yapmış olduğunuz birbirinden güzel
ödül geceleri için sizleri canı gönülden
tebrik ediyorum. Emeği geçen başta
Başkan Ahmet Poyraz’ı ve tüm ekip
arkadaşlarını tebrik ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum. Nice başarılarla dolu
yıllar sizlerle olsun. Berhudar Olun…

Yeni albüm çok yakında…
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çocukla ilgili bilgi alınarak test, uygulayıcı eşliğinde
sürdürülür. Denver Gelişim Testi ile çocuğun ‘kişisel – sosyal, ince motor, dil ve kaba motor’ becerileri
ölçülür. Zaman sınırlaması yoktur ancak ortalama 15
– 20 dk. içerisinde test bitirilebilir.

ÇOCUK
PSİKOLOJİK TANIMA VE
ÖLÇME ARAÇLARI

lara bir uygulayıcı eşliğinde uygulanan projektif bir
testtir. Zaman sınırlaması yoktur. Hayvanlarla ilgili düzenlenmiş 10 değişik resim kullanılır. Hayvan
resimlerinin kullanılmasındaki sebep ise çocukların
kendilerini hayvanlar vasıtası ile daha iyi anlattıklarının

Herkese merhabalar. Geçen ay sizlere yetişkinlere Psikologlar
tarafından uygulanan ölçme ve değerlendirme araçlarından
bazı örnekler vermiştim. Bu ay da sizlere çocuklar için kullanılan testlerden birkaç örnek vermek istiyorum.

Dördüncü testimiz de bir öncekine benzer nitelikler taşımaktadır. Ancak bu test bir öncekine göre
çocuğun bir uygulayıcı ile birlikte sürdürdüğü projektif bir test olması bakımından da farklılıklar taşımaktadır. Adı da ‘’Luisa Duss Psikanalitik Hikâyeler
Testi’’ dir. Çocuğun kişilik komplekslerini, varsa içinde
bulunduğu patolojisini saptamak için kullanılır. Test
yarım bırakılmış ve çocuk tarafından tamamlanması istenen 10 hikâyeden oluşmaktadır. Uygulayıcı
çocuğa yarım kalmış bir hikâye anlatır ve çocuktan
hikâyeyi içinden geldiği gibi tamamlaması istenir.
Testte zaman sınırlaması yoktur.
Son testimiz ise önceki sayıda ‘’TAT’ olarak anlattığım ‘’Tematik Algı Testi’nin çocuklar için yapılmışı
olan ‘’CAT’’ yani ‘’Çocuklar İçin Algı Testi’’ dir. Kişiliği
ölçmeye yarayan bir testtir. 3 ila 10 yaş arası çocuk-

düşünülmesidir. Çocuklara
kartlar gösterilerek gördüğü
hayvan resimleri ile ilgili
hikâyeler anlatması istenir. Bu
testle çocuğun kişilik yapısı ve
problemleri incelenmektedir.
Ayrıca oyun terapilerin de de sıklıkla
kullanılır.
Bu ayki yazım da sizlere çocuklarda kullandığımız çeşitli psikolojik testleri anlatmaya daha doğrusu kullandığımız testlerden sınırlı sayıda da olsa örnekler vermeye çalıştım.
Burada en önemli noktalardan birisi hem çocuk
testleri olsun hem de geçen ay yazmış olduğum yetişkin testleri olsun hiç fark etmez bu testlerin alanında uzman bir Psikolog veya Çocuk Gelişim Uzmanı
tarafından uygulanması gerektiğidir. Etrafta kendisini
Uzman olarak tanıtan ancak meslekle hiç ama hiç
alakası olmayan insanlar dolaştığından başvuracağınız
kişilere çok dikkat etmeniz ve iyice araştırmanız sizin
ve çocuğunuzun sağlığı açısından oldukça önemlidir.
Eğer bu testler hastanelerde yapılıyorsa Psikiyatri
Uzmanlarından yönlendirme yapılacağı için elbette
güvenlidir ancak özelde bir uzman arayışı içerisine
girerseniz ince eleyip sık dokumanızda fayda olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Bir dahaki
yazımızda buluşana kadar içinizdeki çocuğa da iyi
bakmayı unutmayın. Sevgiyle kalın…
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İkinci testimiz 0 – 6 yaş
çocuklarına uygulanan bir
gelişim testidir. Bu testin adı
ise ‘’Denver Gelişimsel Tarama
Testi” dir. Genellikle çocuklara – her ne kadar öncesi için
de hazırlanmış zekâ testleri
bulunsa da - 6 yaşından önce
zekâ testi yapılmaz, gelişim
testi yapılır. Bu test, çocukların gelişimlerinin kendi
yaş dönemine uygun olup
olmadığının anlaşılabilmesi
için yapılır. Testi Psikologlar
gibi Çocuk Gelişim Uzmanları
da uygular. Test görüşmesi esnasında çocukla birlikte
çocuğun ebeveyni de görüşmeye alınır ve gerektiğinde

Üçüncü testimiz ‘’Gazi Beier Cümle Tamamlama Testi’’ dir. Adından da anlaşılacağı üzere bu test tamamlanmamış cümlelerden oluşan bir cümle tamamlama
testidir. Çocuğun tavır ve duygularını yansıtan projektif bir testtir. Çocuğa yarım bırakılmış cümlelerden
oluşan bir form verilir ve çocuktan cümleyi içinden
geldiği gibi tamamlaması istenir. Bu test çocuğun
geçmiş, gelecek aile, çevre, kaygı vb. duygu ve
düşüncelerini barındıran yakın çevresinde ilgili olduğu
kişi ve olaylara karşı duygusal tutumunu ortaya koymaya yarayan bir testtir.
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AYŞE NURCAN ÖZÜÇAĞLIYAN
Klinik Psikolog
nurcan.psikolog@gmail.com

İlk testimiz bir önceki sayıda yetişkinler için anlattığım bir zekâ testi olan
WISC-R. Bu test adını ‘’Wechsler Intelligence Scale for Children’’ kelimelerinin ilk harflerinden almıştır ve ‘’Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği’’
olarak Türkçeye çevrilmiştir. 6 – 16 yaş arası çocuklara bir uygulayıcı ile
birlikte uygulanan bir zekâ testidir. Çocuk Psikiyatrisinde sıklıkla kullanılan testlerden bir tanesidir. Yaklaşık 1 – 1,5 saat arasında uygulama
yapılabilmektedir. Sözel ve performans becerilerini içerir. Sözel beceriler kısmında ‘’ Genel Bilgi,
Genel Kavrayış, Aritmetik,
Benzerlik, Kelime Hazinesi,
Sayı Tekrarı’’ olmak üzere 6
alt test, performans kısmında
da ‘’Resim Tamamlama, Resim Düzenleme, Küpleri Yerleştirme, Parça Birleştirme,
Şifre ve Labirent’’ olmak
üzere 6 alt test yani toplam
12 alt test bulunmaktadır.
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YAŞLANMAYAN
YETENEKLER
Çok değil, bundan 4-5 yıl önce daha 32 yaşına gelmiş bir futbolcuya “yaşlı”
damgası vurulur, hatta yönetimler tarafından “gel jübileni yap, bizi yorma” teklifi yapılırdı. Ancak artık modern futbolda, formdan düşme yaşı oldukça
yükseldi. Bu algının kırılmasına bazı futbolcuların katkısı çok daha
büyük oldu. Bu sayımızda oynadıkları futbolla 10 yıl
önceki hallerinden pek de uzakta olmayan, hatta altın
dönemini 30’undan sonra yaşamaya başlayan isimleri gençlik iksirini bulmuş 8 yıldız isimden bahsedelim… Darısı bizim futbolcuların başına.

Zlatan Ibrahimovic,
Manchester United

Malmö’den Ajax’a transfer olduğu 2001 yılında, çok geçmeden döneminin en iyi santrforları arasına girmişti Zlatan.
Onun üzerinden 16 yıl geçti ve hala döneminin en iyi santraforlarından… Öyle ki, Paul Pogba’ya hiç gözünü kırpmadan
105 milyon euro ödeyebilen, ekonomisi tavan yapmış bir
takımın 9 numarasını taşıyor. Bugünlerde 36 yaşında olan
Zlatan’ın adı daha düşük profildeki liglerle anılması için daha
çok bekleyeceğiz gibi.

Jermain Defoe, Sunderland

Premier Lig’de yıllardır “underrated gol makinesi” kimliğini
koruyan Defoe, böylesine zorlu bir ligde hala imzasını atmaya devam ediyor. MLS’de kısa bir tur atıp, tekrar Premier
Lig’e dönen 35 yaşındaki yıldız, golcünün zeki ve teknik
olduktan sonra hiç fiziğe, yaşa bakmadan gayet de etkili
olabileceğinin en iyi örneği. Ayrıca kendisi eski CM’cilerin gönlünde de ayrı bir yer tutar, zira CM 04’de onu alan
takımın zirveye koşacağı garantiydi…

Aritz Aduriz,
Athletic Bilbao

İspanya gibi zamanında Diego Costa’yı bile dışarıda bırakmış, santrforlara doygun bir milli takıma 35’inden sonra girmeyi başaran Aritz
Aduriz, yıllandıkça daha da güzelleşen golcülerden. Athletic Bilbao’lu
oyuncu, takımının Ismael Urzaiz, Fernando Llorente gibi isimlerden
süre gelen klas santrfor bayrağının son taşıyıcısı ve kolay kolay da
bırakacağa benzemiyor.

Gianluigi Buffon, Juventus
Xabi Alonso, Bayern Münih

Şöyle söyleyelim, Nihat – Kovacevic’li, neredeyse şampiyon
olacak efsane Real Sociedad’ın gizli kahramanlarından biri
de Xabi Alonso’ydu. O günlerin üzerinden 15 yıl geçti ve
Alonso hala, hobi olarak Arsenal’e 5 atan Bayern Münih gibi
bir takımın önemli dişlilerinden.

Elbette kaleci olmasının avantajı var listenin diğer isimlerine göre. Ancak Juventus gibi bir takımın kalesini 16 yıldır
korumak, gerçekten büyük olay. Buffon bugünlerde 39
yaşında ve Parma günlerinde çok genç yaşta rüştünü ispat
etmesiyle birlikte yaklaşık 20 yıldır en iyi kaleciler arasında
anılan bir isim. Şöyle ki 90’lı ve 2000’li yıllarda çocuk olanlar da “dünyanın en iyi 11’i” listesini yaparken kaleye Buffon’u koyuyordu… Tabii artık bu apoleti Neuer’e kaptırmış
gözüküyor ama hala onu kaleye yazanlar da elbet çıkabilir.

Massimo Maccarone, Empoli

Middlesbrough’un 2006’da UEFA Kupası’ndaki rüya
yürüyüşünde, oyuna sonradan girip maçların kaderlerini
değiştiren bir ismin katkısı büyüktü: Massimo Maccarone.
Şimdiler o, parladığı kulüpte forma giyiyor ve 38 yaşına merdiven dayamış durumda. Yine de en iyi oyuncusu Saponara’yı Fiorentina’ya satan Empoli’nin en değerli
hücumcusu. Hatta geçtiğimiz sezon adı gol krallığı listesinin
zirvesinde geziyordu.

Francesco Totti, Roma

Dile kolay, 25 yıldır tek bir forma altında futbol oynayıp,
ikon tanımının sözlük karşılığını yazmak… Elbette bu liste
Totti’siz olmazdı. Peki, neden ana listede değil de mansiyon ödülünde? Şöyle ki artık haliyle yaşı 41’e gidiyor ve
Roma’nın ilk 11’inde düşünülmeyen bir oyuncu konumda.
Yani, elbette eski formundan biraz uzak. Ama buna rağmen
Şubat 2017’de Roma’nın en fazla forması satılan oyuncusu.
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Elbette bu listede Beşiktaş’ın gerçek anlamda belkemiği
Atiba Hutchinson var. Beşiktaş, iki yıl önce Atiba’yla sözleşme yenilerken aslında çok da istekli görünmüyordu. Defansif orta saha arayışlarında aranılan pek
bulunmamış, biraz da riske girmemek adına Atiba’yla
devam kararı alınmıştı. Ancak Kanadalının kariyerinin
en iyi zamanlarını bu dönemden sonra geçireceğini kimse tahmin etmemişti. Atiba bugünlerde 34
yaşında ve şüphesiz Beşiktaş’ın paha biçemeyeceği
futbolcuların başını çekiyor.
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Atiba Hutchinson, Beşiktaş

YENİ NESİL BİNALAR

için

TEKNİK EĞİTİM

A

vrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)
tarafından desteklenen ve
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yararlanıcısı olduğu
“İklim Değişikliği Alanında
Kamu Bilincinin Artırılması ve
Paydaş Kapasitesinin Geliştirilmesi” hibe programı kapsamında hibe alan
ve İstanbul Valiliği, Çekmeköy Kaymakamlığı,
Çekmeköy Belediyesi, ENVER ve EYODER’in
iştirakçi, Özyeğin Üniversitesi’nin proje sahibi
olduğu “Yeni Nesil Binalar İçin Teknik Eğitim
Projesi” açılış toplantısı Özyeğin Üniversitesi
Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Pınar
Mengüç’ün konuşmasıyla başlayan toplantıda
Çekmeköy’ün diğer ilçelere ve tüm Türkiye’ye müfredat ve mevzuat konusunda model
olacağı vurgusu yapıldı. Programa Çekmeköy
Belediyesi temsilen katılan Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Çetin bu tip
projelerin Çekmeköy’ü eğitim ve kültür vadisi
olma misyonunun yanı sıra, doğal güzelliklerin

Haberler

korunması için de önemli olduğunu vurguladı.
Ardından Yüksek Mimar Yasemin Somuncu
tarafından projenin tanıtımı gerçekleştirildi.
8 ay sürmesi planlanan projede Çekmeköy
Belediyesi sınırları içerisinde yer alan; Taşdelen İMKB, Nesrin Uçmaklıoğlu ve Hüseyin
Avni Sipahi Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nde gerçek zamanlı izleme ile doğalgaz ve
elektrik tüketimlerinin takibi ve iç mekan kalite
parametrelerinin değerlendirmesi yapılarak,
veri toplanacak. Toplanılan veriler eşliğinde
yapılacak mevzuat ve müfredat taraması ile
kılavuzlar oluşturulacak. Bu kılavuzlar düşük
enerjili binalar için yenileme çalışmalarında,
belediyenin imar mevzuatına enerji verimliliği boyutunun eklenmesinde ve mesleki ve
teknik okulların müfredatında enerji verimliliği
modülünün oluşturulmasında kullanılacak.
Çekmeköy’de tohumları ekilen enerji verimliliği konusunda kültürünün diğer ilçelere ve
illere yayılması ve gelecek nesillere aktarılması
hedefleniyor.
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“İklim Değişikliği Alanında Kamu Bilincinin Artırılması ve Paydaş Kapasitesinin Geliştirilmesi” hibe programı kapsamında hibe alan ve İstanbul Valiliği, Çekmeköy Kaymakamlığı, Çekmeköy Belediyesi, ENVER
ve EYODER’in iştirakçi, Özyeğin Üniversitesi’nin proje sahibi olduğu
“Yeni Nesil Binalar İçin Teknik Eğitim Projesi” açılış toplantısı Özyeğin
Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleştirildi
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MİNİK DEV
YÜREKLERİN
NAKIŞ NAKIŞ İŞLENDİĞİ
YERİN ADI

Geçen yıl TEÇÖM’e gelen ve burayı çok seven arkadaşlarım vardı. Onların memnuniyeti üzerine
ben de annemlere TEÇÖM’e gelmek istediğimi söyledim ve bu sene gelmeye başladım. Burada
çözdüğüm testler sayesinde ev ödevlerimi daha kolay yapar hale geldim. Sınavlar artık eskisinden
daha kolay geliyor, ders notlarım buradaki çalışmalarım sayesinde yükseldi.

YUNUS EMRE
EĞİTİM MERKEZİ
Ben öncelikle
burayı kuran belediyemize
çok teşekkür ediyorum.
Öğretmenlerimiz çok iyiler,
bizlere ders çalıştırıyorlar.
Okuldaki derslerimizi
sorularla tekrar ediyoruz,
burayı çok
seviyorum.

Eğitim vadisi Çekmeköy misyonumuz doğrultusunda İlkokul ve Ortaokul öğrencilerimizin ihtiyaçları
düşünülerek gerçekleştirilen TEÇÖM (Test Çözüm Merkezi)
Projesi kapsamında öğrencilerimizi yarınlara ilmek ilmek, nakış
nakış hazırlamaya tüm heyecanımızla devam ediyoruz.
18 eğitmenimiz ile 6 eğitim
merkezimizde bulunan 16 sınıfımızda ilçemizdeki sekizinci sınıf öğrencilerimizi lise sınavlarına hazırlarken
alt sınıf öğrencilerimize de okul
ödevlerinin çözümü noktasında
yardımcı olmaya gayret ediyoruz.

Semih Seymen Akyüz
9 Yaşında

4. Sınıf öğrencisiyim
ve Test Çözüm Merkezi’ne 3.
Sınıfa başladığımdan beri geliyorum. Buradaki öğretmenlerimi
ve arkadaşlarımı çok seviyorum.
Haftanın 4 günü okula gider gibi
Test Çözüm Merkezi’ne geliyorum. Bu sayede derslerime daha
iyi çalışıyor ve sınav notlarımı
yükseltiyorum.

Derginiz Çekmeköy2023 her
sayısında bir eğitim merkezimizi
sizler için ziyaret edecek ve
geleceğimizin teminatı minik
yavrularımızı bu sayfalarda misafir edecek. Bu sayımızın konukları
Yunus Emre Eğitim Merkezindeki
minik öğrencilerimiz. Lafı daha fazla
uzatmadan TEÇÖM hakkındaki
düşüncelerini öğrenmek üzere sözü
birbirinden değerli minik yavrularımıza bırakıyor, keyifli okumalar
diliyoruz.

Talip Egemen Ökten
9 Yaşında
Ege Sarp Tezcan
9 Yaşında
Ben 3. Sınıf
öğrencisiyim, burada
arkadaşlarımla birlikte soru
çözüyoruz. Belediyemize
çok teşekkür ediyorum bizim
derslerimizin iyi olması için
TEÇÖM’ü kurdu. Biz de
derslerimize daha iyi çalışıp
güzel notlar almaya gayret
ediyoruz.

Hüseyin Kenan Bayrak
8 Yaşında

Ravza Nur Gül
9 Yaşında

Turhan Sarıgül
9 Yaşında

Buraya geldiğim için çok mutluyum. 4.
Sınıf öğrencisiyim ve 3. Sınıftayken de test
çözmek için TEÇÖM’e geliyordum. Öğretmenlerimiz bize karşı çok ilgililer. Matematik,
Sosyal Bilgiler, Türkçe, İngilizce dersleriyle ilgili testler çözüyoruz. Yanlış cevapladığımızda öğretmenlerimiz bize doğrusunu öğretiyorlar. Bu sayede ders tekrarı da yapabiliyoruz. Sınav notlarımız açısından TEÇÖM bize
çok katkı sağlıyor.

Buradaki öğretmenlerimi çok
seviyorum, bizle çok ilgileniyorlar.
TEÇÖM’e geldiğimden beri dersler
daha kolay geliyor. Sürekli sorularla
tekrar yapıyoruz. Anlamadığımız
konuları öğretmenimize soruyoruz.
Derslerim daha iyi oluyor.

3. Sınıfa gidiyorum, daha yeni TEÇÖM’e
başladım. Okula gitmekten birazcık daha
güzel buraya gelmek. Arkadaşlarımızla
oyun oynayıp okuldaki derslerin sorularını
çözüyoruz. Hem de öğretmenlerimiz kitap
okumamızı da istiyorlar. Arkadaşlarımla
burada vakit geçirmek çok eğlenceli.
Eylül Melike Çelik
8 Yaşında
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Henüz
TEÇÖM’deki ilk yılım,
buradaki öğretmenlerimi ve
arkadaşlarımı çok seviyorum.
Sınıflarda hep birlikte derslerimizle
ilgili testler çözüp aklımıza bir şey
takıldığında öğretmenimize sorabiliyoruz. Okulda öğrendiğimiz
derslerle ilgili burada soru
çözmek bilgilerimizi pekiştiriyor.
Önümüzdeki yıllarda da
TEÇÖM’e gelmek
istiyorum.

Musa Karakaya
7 Yaşında

Dilanur Durmaz
9 Yaşında
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Azra Ceren Sukop
9 Yaşında

TEÇÖM’ü çok seviyorum,
arkadaşlarımızla kitap okuyoruz,
öğretmenlerimizin verdiği testleri
çözüyoruz. Okulda gördüğümüz
derslerle ilgili soru çözüyoruz,
öğretmenlerimiz bizimle çok ilgileniyorlar. Sorulara yanlış cevap verince
bize doğru cevabı anlatıyorlar. 3.
Sınıftayım, önümüzdeki yıl sınavlarım
güzel olsun diye yine TEÇÖM’e
gelmek istiyorum.

TEÇÖM’e bu sene gelmeye
başladım. İyi ki de buraya
gelmişim. Evde olsaydım
soru çözmek çok sıkıcı
gelirdi ama burada arkadaşlarımla birlikte soru
çözmek daha kolay geliyor.
Çözemediğimiz sorularda
öğretmenimize danışıyoruz.
Teneffüslerde arkadaşlarımızla oyun oynuyoruz. Bazen öğretmenlerimiz bizlere test çözdürmek
yerine kitap okutuyorlar. Bu
sayede yeni şeyler öğreniyoruz. Artık her yıl arkadaşlarımla buraya gelmek
istiyorum.
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Çekmeköy Kaymakamı
Cemal Hüsnü Kansız,
Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz
ve Gençlik Spor İlçe
Müdürü Muhammed
Kılıç’ın da yakından
takip ettiği yarışlarda
küçük erkekler, küçük
Kız, yıldız erkekler ve
yıldız kız kategorilerinde koşuldu.
Büyük çekişmeye
sahne olan yarışlarda
genç sporcular kıyasıya
mücadele etti. Yarış
sonrasında belediye
ekipleri sporcuların
güçlerini yeniden
kazanması için çeşitli
ikramlarda bulundu.

BÖLGESEL KROS LiGi
1.KADEME YARIŞLARI
ÇEKMEKÖY’DE YAPILDI

Konuşmasına eşsiz
doğasıyla İstanbul’un ciğerleri konumunda
olan Çekmeköy’de sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz
diyerek başlayan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “İnşallah
ileride sizleri uluslararası yarışlarda ülkemizi temsil ederken, dereceler alırken
görürüz. Bu yarışlara ev sahipliği yapmak bizim için son derece önemli. Biz spora ve
sporcuya belediye olarak desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Yarışlarda derece alan
almayan spora gönül veren tüm kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum,“ dedi.

Çekmeköy Şehit Üsteğmen Arif
Kalafat Doğa Park’ında gerçekleşen
Bölgesel Kros Ligi yarışlarına 11 ilden
200 sporcu katıldı.
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SUYUN
FAYDALARINI
NE KADAR
BİLİYORUZ?
NEDEN SUSARIZ?

SU ZAYIFLATIR MI?

Susamak, tiroit bezinin ağız
yoluyla bize ulaştırdığı bir mesaj
olup; sulanmaya ihtiyacın var
anlamını taşımaktadır. Ancak bu
kişisel ve psikolojik boyutları olan
ve kişiden kişiye farklılık gösteren
bir ihtiyaçtır. Kimi insanlar günde
2 bardak su içerken, kimilerinin
tükettiği su miktarı 2 litre olabilir.

Elbette hayır. Aynı şey maden
suyu için de geçerli. Bir gram
bile kaybetme olasılığınız yok.
Durmadan su içmenin ve ardından tuvalete gitmenin kesinlikle
incelmenize bir katkısı bulunmuyor. Aşırı su içmenin sonunda
vücudun atmakta zorlandığı su,
bünyede tutularak ödemlere dahi
neden olabilir.

NE ZAMAN SU
İÇMELİYİZ?
Çok basit bir şekilde cevaplamak
gerekirse; istek duyduğumuz an
dememiz mümkün. Bazı bünyelerin suya daha çok ihtiyaç duyduğu, bazılarının da azla yetindiği
sıkça rastlanan bir durumdur. En
iyi yöntem ise az ve sık, özellikle
de yemeklerin hazmedildiği saatlerin dışında içmektir. Ancak güç
sarf ederken kesinlikle içmemeye
çalışın ve karşılaşmalar sırasında
sadece suyla ağzını çalkalayan
boksörleri düşünün. Eski zamanlarda madenlerde çalışanların da
susadıkça bu yöntemi denediği
bilinen bir gerçek. Eğer bir defada
çok su içerseniz günün birinde
böbreklerin iflas etme olasılığı çok
fazla. Özellikle sabah yataktan
kalkar kalkmaz ve de aç karnına
bir bardak su içmek ise tüm organizmayı temizleyerek, toksinlerden arıtıyor. Zinde ve dinç olmayı
sağlıyor.

YAZIN KIŞA ORANLA
DAHA FAZLA SU İÇMEK
GEREKİR Mİ?
Evet, kesinlikle yazın daha fazla
su içmeliyiz. Özellikle yaz aylarında vücut ısındıkça daha fazla
terler ve su kaybeder. Dolayısıyla
su stokunu sık sık ve kışa oranla
daha fazla miktarlarda yenilemek
şarttır.

GERÇEKTEN DE DERİMİZDE BÜYÜK ÖLÇÜDE
SU BULUNUYOR MU?
Evet, cildimizin yüzde 50 oranında su barındırdığı bir gerçek,
ancak bu oran yaş ve cinsiyete
göre değişebiliyor. Bebekler için
yüzde 80’lere çıkarken, bu oran
erkeklerde yüzde 60, kadınlarda
ise yüzde 50 civarındadır. Derinin
epiderm tabakasındaki su miktarı
altderi tabakasına göre iki misli

Vücuttaki su, her şeyden önce
acil durumlarda organizmanın
yıkanmasını sağlayan bir rezervuar
olarak devreye girer. Temel görevleri
arasında vücut ısısını regule etmek ve cildi
sağlıklı tutmak sayılabilir. Bu arada kozmetikçilerin suya neden bu kadar fazla önem verdiği de
anlaşılıyor. Son yıllarda üretilen kozmetik
ürünlerin içeriklerine bir bakmanız yeterli.

NEMLENDİRME
SÜRECİ NASIL İŞLER?

Suyu içinde tüm hücrelerin yıkandığı bir sıvı
olarak düşünürsek, su seviyesinin azalması
halinde cildin neden kuruyup pul pul olduğunu
anlamamız kolaylaşır. Ancak bu pek de sık
görülen bir olay değildir. Vücuttaki tüm enzimatik
ve immüniter sistemlerin görevlerini yapabilmesi
için suya ihtiyacı vardır. Hücreler arası oluşumlar
ve antiradikal enzimlerin oluşumu için de yine
su gerekli derken, eksikliğinde ciltte gözenekler
oluştuğunu da hatırlatmakta fayda görüyoruz.

SU İYİ BİR MAKYAJ TEMİZLEYİCİ
OLABİLİR Mİ?

Özellikle yaz aylarında temizleme sütünüz ya da
köpüğünüzü kullandıktan sonra bol suyla durulamanız cildinizin tazelenmesini sağlar. Özellikle
içinde cildi soymaya yarayan küçük granüller
bulunan köpükler cildi hem ölü hücrelerden,
hem de tozlardan arındırmak için ideal. Bu tip
kremlerin en önemli fonksiyonu gözeneklerin
diplerindeki kirlere kadar ulaşarak, derinlemesine
temizlemesidir.

» Susuzluk hissi

» Ağız kuruluğu

» Yorgunluk
» Endişe ve hassasiyet

» Cilt kuruluğu
» Baş dönmesi

» Baş ağrısı

» Ağız kokusu
» Tatlı isteği

» Kas krampları

Vücudunuzun ciddi boyutta
susuz kaldığı gösteren
belirtilerden örnekler;

» Aşırı susuzluk hissi
» Hızlı kalp atışı
» Bilinç kaybı
» Hızlı nefes alıp verme
» Düşük tansiyon
» Ciltte aşırı kuruluk ve çatlaklar
» Şiddetli baş dönmesi
» Sıcak havalarda bile terlememek

İnsan vücudunun yüzde 60-80'i sudur. Yeterince su
içmediğinizde ise... Kanınızdan yüzde 8'e kadar su eksilir.
Bu, damarlarınızın daralmasına, kanın pıhtılaşmasına ve
yüksek tansiyona neden olur. Kalp krizi ve inme riskini artırır. Hücrelerarası boşluktan yüzde 26'ya kadar su
eksilir. Bu, asit seviyesinde artışa, guta, böbrek taşlarına, kemiklerin kırılganlaşmasına ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Hücreler arası boşluktan
yüzde 26'ya kadar su eksilir. Bu, asit seviyesinde artışa,
guta, böbrek taşlarına, kemiklerin kırılganlaşmasına ve
bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Hücrelerinizden yüzde 66'ya kadar su eksilir. Bu da, yüksek kolesterol, zayıf metabolizma ve erken yaşlanmaya neden
olur. Susuz kalan hücreler yağı etkili bir şekilde yakamaz.
Bu durumda obezite kaçınılmaz olur.
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BUNUN
DIŞINDA
VÜCUTTAKİ
SUYUN BAŞKA
İŞLEVLERİ
VAR MIDIR?
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Suyun adeta sihirli bir içecek
olduğunu herkes biliyor.
Sağlıklı ve güzel olmanın,
ciltteki ve vücuttaki nemin
korunmasının temel koşulu
bol su içmek… Sizlere neden
susadığımızı ne zaman su
içmemiz gerektiğini doğru
bildiğimiz yanlışlarını bu
sayımızda kaleme
aldık.

Vücudunuzun
susuz
kaldığını
gösteren
belirtilerden
örnekler;

fazla olup,
cildin parlak ve ışıltılı
görünmesinde
başrolü oynar.

Köşe Yazısı

Sevgili Çekmeköy2023 okurları, bu ay Sizleri Japonca
adını oluşturan kanji karakterlerden ötürü “güneş”
ve “köken” (Doğan Güneşin Ülkesi) olarak da bilinen
Doğu Asya’nın 6.852 adasından oluşan Japonya’ya
götüreceğiz.

Japonya’nın ilk başkenti 710 yılında Nara şehrinde kurulmuştur. 794 yılında başkentin Kyoto’
ya taşınması, Heian Dönemi’nin de başlangıcı
olmuştur. Bu dönemde Japon yazısı gelişmiş,
alfabede saf Japon stili geniş bir biçimde kullanıma girmiştir. 1869 yılında İmparator Meiji başkenti
Kyoto’dan Edo’ ya taşımış ve buraya “doğunun
başkenti” anlamına gelen “Tokyo” adını vermiştir.
Japonya, sahip olduğu kültürel çeşitlilik, kuzeyinden güneyine dört mevsimin aynı anda yaşandığı
renkli ve estetik doğal güzellikleriyle ve misafirperver halkı ile eksiksiz bir güven duygusuyla
gezilebilecek nadir yerlerdendir.

Turist olarak gittiğimiz yerlerde, geleneksel
lezzetleri tatmak insanı mutlu eden zevklerden
biridir. Bu gerçek yöresel lezzetleri ve egzotik
yiyecekleri bulmanın yegane yerleri pazarlardır.
Japon mutfağında sushi, sashimi, tempura,
sukiyaki, soba, tadılmadan geçilmeyen başlıca
lezzetlerdir. Lezzet, hijyen hepsi bir arada; Japon
mutfağında… Ayrıca dünyada sadece Japonya’da bulunan “maccha tea” doğrudan içildiği
gibi birçok içecek ve tatlı yapımında da kullanılan
yegane lezzettir. Tadılmadan geçilmeyecek olan
maccha latte, maccha cafe au lait, maccha milk
shake, maccha cake bazılarıdır.
Japonya’da ülke içinde zevkle ve konforla seyahat etmek mi: Shinkansen (yeni ana hat) trenleri
Japon demiryolları tarafından işletilen hızlı tren
ağı. Sadece turistlerin kullanabileceği ve kendi
ülkelerinden satın alacakları “JR Pass” ile turistler
tüm Japonya’yı serbestçe gezebilirler.
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Japonya’da bu yıl 15. si düzenlenen “Uluslararası Tensor Society Konferansı“ ve 52. si düzenlenen “Uluslararası Finsler Sempozyumu” nda bilimsel çalışmalarını
sunmak üzere katılan ve ülkemizi başarıyla temsil
eden İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Matematik Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zerrin ŞENTÜRK
bu ay dergimize misafir oldu. Matematik
bilimine olan tutkusu yanında profesyonel
hobisi olan fotoğrafçılığa gönül vermiş ve
bu nedenle de Anadolu Üniversitesi “Fotoğrafçılık ve Kameramanlık” Bölümünü
başarıyla bitirmiş bir Fotoğraf Sanatçısı
olarak fotoğraf çekmeye devam etmektedir. Aşağıda bir solukta okuyacağınızı
düşündüğüm makaleyi kaleme alan ve
kendi objektifiyle çektiği mükemmel
fotoğraflarla dergimizi renklendiren
Prof. Dr. Zerrin ŞENTÜRK ile siz
değerli Çekmeköy2023 okuyucularını baş başa bırakıyorum…

127 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık
onuncu ülkesidir Japonya. Honshu’da bulunan
ve 30 milyonu aşkın nüfusu ile dünyanın en
büyük metropolleri arasında bulunan Tokyo ise
başkentidir Japonya’nın. Fakat ülkenin tarihine
baktığımızda Tokyo’dan önce de farklı şehirlerin
başkent olduğunu görmekteyiz…
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JAPONYA’NIN
ÜÇ BAŞKENTİ:
NARA
KYOTO
TOKYO
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Kutsal arkadaşlarımızla! gideceğimiz bir başka durak
ise Kasuga Taisha’dır. Japon inanışına göre Tanrıça’ya
adanan bu tapınak, şehir başkent olduğu dönemlerde,
şehri koruması açısından önem taşımaktaydı.

KYOTO

Tamamen tahtadan inşa edilmiş olan tapınaktan içeri
girildiğinde, sizi büyüleyen ve tüm heybetiyle karşınızda
kocaman dünyanın en büyük bronz Buda heykeli duruyor; Daibutsu.
Doğu’da Todaiji Tapınağı’nın en meşhur alt tapınaklarından Nigatsu-do bulunuyor. Tapınak ay takvimine göre
ikinci ayda harika bir ateşin yakıldığı Arınma Festivali’ne
ev sahipliği yapar. Bunun yeni yılda uğur getireceğine ve
kişinin geçmiş yılın günahlarının yok olacağına inanılır.

Japonya ya uzun süre başkentlik yapmış olan Kyoto,
Dünya Miras Listesi’nde olan nadir şehirlerden biridir.
Japon geleneklerini en güzel şekilde yansıtan bu büyüleyici şehir, özellikle tapınaklarıyla öne çıkar. Caddelerde
geleneksel Kimono kıyafetleriyle dolaşanları fotoğraflamak ve onlarla kaynaşmak gerçekten de ayrı bir zevk.
Kyoto’yı gezerken ilk olarak gidilecek yer, insanı
büyüleyen Kinkakuji Temple (Altın Köşk Tapınağı) olmalıdır diye düşünüyorum. Bu tapınak adeta Kyoto’nun
simgesi durumunda. Zen Bahçesi içerisinde, etrafı
ağaçlarla ve gölle kaplı olan bu tapınağın birebir göle
yansıması inanılmaz bir tablo etkisi yaratır…
İkinci durak Kiyomizu Dera Tapınağı olmalı. Tapınağın
terasına çıkıldığında harika bir manzara sizi beklemekte… Akşam olunca ışıklandırılan tapınak, mavi saatlerde
apayrı bir güzelliğe bürünüyor.

NARA :
Geyiklerin şehri

Nara Parkı’nın batı tarafında Todaiji Tapınağı’na geyikler eşliğinde yürümek huzur dolduruyor insanın içini.
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Geyiklerle birlikte ilk göze çarpan Kofukuji tapınağıdır.
Tapınak “Fujiwara ailesi” tarafından kullanılmıştır. Alt
geçitten sonra hemen yakınındaki bina Nara Ulusal
Müzesi’dir. Burada Budizmin o dönemde ne kadar etkili
olduğuna şahit olmamak olanaksız. Ayrıca İsuien Bahçesi mutlaka görülmeli.
Kasım 2017
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Düşüncelere dalmış doğayı seyrederken, heyecanla
fotoğraf çekerken ya da bir yerde oturup atıştırırken,
geyiklerle arkadaşlık yapmayı veya sessizce yanınıza gelen bir geyiğin size tatlı bir çığlık attırmasını istiyorsanız,
şehirle orman arasında bulunan ve bir geyik cenneti
olan “Nara Parkı” benzeri bulunmaz eşsiz bir yerdir. Japon inanışında “tanrıların habercisi” olarak kabul edilen
ve “Kasuga Taisha” tanrısının beyaz bir geyiğe binip
geldiğine inanıldığından, Sika geyikleri kutsaldırlar ve bu
nedenle koruma altına alınmışlardır; öyle ki trafik işaretlerinin başında karşınıza geyik çıkabileceğini gösteren
tabelalar bulunmaktadır ve ayrıca da geçiş üstünlüğü bu
arkadaşlara aittir! Doğasında yabani olan bu şirin varlıklar
evcilleşmiş ve insanlarla arkadaş olmayı başarmışlardır…

Köşe Yazısı

TOKYO:
Doğu’nun Başkenti
Tokyo’da ilk görülebilecek tarihi mekan, Topkapı
Sarayı’mız tadında İmparatorluk Sarayı’dır. Sarayın
bahçesi ayrıca büyüleyicidir. Özellikle yansıma
fotoğrafı çekmek istiyorsanız, saray arazisindeki
Nijubashi köprüsünü görmeden ayrılmayın.
Tapınaklarla dolu olan Tokyo’da Müslümanlar için Tokyo Camii ve Türk Kültür Merkezi
de yer almakta. İçeri girildiğinde estetik bir
güzellikle karşılaşıyorsunuz.
Japonlarca anlatılan bir efsaneye göre iki
balıkçı kardeş balık avlarken kutsal Merhamet Tanrıçası Kannon’un heykeli ağlarına
takılır. Heykeli buradaki evlerinde saklarlar ve
daha sonra aynı yere Sensoji Tapınağı inşa edilir.
Asakusa’dan tapınağa giderken yolun iki yanında
geleneksel Japon kıyafetleri, hediyelik eşyalar ve
yiyecek satan dükkanlar, alışveriş zevkini ziyaretçilere
fazlasıyla yaşatıyor.
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Kyoto Üniversitesi’nde
felsefe Profesörü olan
Nishida Kitaro’nun, kendini dinlemek ve sağlıklı
kalabilmek için yürüdüğü ve
adını bu hikayeden alan Philosopher’s Path (Filozof Yolu),
özellikle sakura ağaçlarıyla çevrelenmiş bir kanal yanındadır. Ayrıca
meslektaşımın yürüyüş yolu olduğundan burada yürümek ve burayı
fotoğraflamak benim için ayrı bir zevk
olmuştur…
Kyoto’da kaldığım on bir gün boyunca saatlerce gezdiğim ve fotoğraf
çektiğim halde hala doyamadığımı
hissediyorum. Burada Kyoto ile ilgili
sadece birkaç yere değinebildim.
Arashiyama Bambu Ormanı’nda
yürüyerek temiz havayı içinize çekmek harika… Ayrıca eski taşıtlardan
biri olan ve Japonların el yardımıyla
çektiği arabalarla kısa süre de olsa
gezmenizi tavsiye ederim.
Kinkakuji Tapınağı’nın kardeşi olan
Ginkakuji Temple (Gümüş Köşk
Tapınağı) İmparatorluk Sarayı, Nijo
Kalesi, Gion, Kyoto’da gezilecek diğer
masalımsı yerlerden sadece birkaçıdır.

Karada bu kadar dolaştıktan sonra bir de tekne gezisi
yapalım…
Bunun en güzel yolu, Asakusa’dan kalkan teknelere binmektir. Buradan, keyifli bir yolculuktan sonra Odaiba’ya
varırsınız. New York’ta bulunan Özgürlük Anıtı ve Paris’teki
Eyfel Kulesi’nin benzerlerini görebilirsiniz. Rainbow Bridge
ve çevresini özellikle gün batımında fotoğraflamak ayrı bir zevktir. Aynı yerde alışveriş
yapabilir ve harika manzara eşliğinde
yemek yiyip bir şeyler yudumlarken
günün sonunu daha da eğlenceli
hale getirebilirsiniz.

Köşe Yazısı

Haberler

Tokyo’yu yüksekten görmek ve
bu harika şehri fotoğraflamak için
Skytree kulesine çıkabilirsiniz.
Havanın sisli olmadığı günlerde
Japonya’nın simgesi olan ünlü Fuji
Dağı’nı seyretmek de insana apayrı
bir zevk veriyor. Diğer bir seçenek,
Eyfel Kulesi’nin turuncuya boyanmış izlenimini veren Tokyo Tower’dır. Bunun dışında Metropolitan
Government Building, Roppongi
Hills diğer seyir mekanlarıdır.

İKİNCİ DÖNEM

Oylamalar sonucunda; Dönüşüm Kafe projesi ile Eda Alataş birinci olarak Diz Üstü Bilgisayar,
Bebek Bakım Odası Projesi ile ikinci olan Elif Çakmak Tablet Bilgisayar, Wİ Fİ Durak Projesi ile
üçüncü olan Faruk İlhan altın ödülünün sahibi oldu. Motosiklet Park alanı projesi ile Mete Kaygusuz da 70 puanla mansiyon ödülü almaya hak kazandı.
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Başkan Poyraz, önerileri için mesai arkadaşlarına teşekkür ederken, “Akıl akıldan üstündür derler.
İlçemize faydalı olacak fikirlerin çoğalması için vatandaşlarımızdan gelen talepleri olduğu kadar,
yaşadığı yeri iyi tanıyan personelimizin fikirlerini de önemsiyoruz,” dedi.

bahçelerinden biri. Ueno’da ayrıca
geleneksel yiyecekler almak için
ünlü Ameyoko Pazarı harika bir
alternatif.

Prof. Dr. Zerrin
ŞENTÜRK Kimdir?

Alışveriş yapmak ve dev binalar
arasında kaybolmak zevkini tatmak
da gerekir bazen. Shinjuku ve
Shibuya bu anlamda ideal iki yer.
Ayrıca Tsukuji Fish Market sabah
erken saatlerde açık olan taze balık
almak için tek mekan.

9 Şubat 1964 yılında İstanbul’da
doğan Prof. Dr. Zerrin ŞENTÜRK, ilk ve
orta öğrenimini İcadiye İlkokulu ve Üsküdar
Kız Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik
Mühendisliği Bölümü’nden Matematik Mühendisi olarak mezun olmuştur.
1987 yılında aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamış ve aynı
yıl Yüksek Lisans çalışmalarına devam ederek 1989 yılında Yükse Matematik
Mühendisi olarak mezun olmuştur.
YÖK Bursu ile görevli olarak gittiği İngiltere’de, Leeds Üniversitesi’nden 1994
yılında Matematik Doktoru unvanını almış ve aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak atanmıştır.
Aynı üniversiteden 2000 yılında Doçent ve 2008 yılında Profesör unvanını
almıştır. Japonya, Polonya ve Belçika’da davetli araştırmacı olarak bilimsel
çalışmalarda bulunmuştur. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik
Mühendisliği Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak Görevini sürdürmektedir.
Henüz 12 yaşındayken babasının kendisine aldığı Zenit makinayla diyafram
ve enstantane ile tanışan Prof. Dr. Zerrin ŞENTÜRK, okuldaki eğitim hayatına
ağırlık verdiğinden fotoğraf çekmeye zaman ayıramamış ve yıllar sonra bu
hobisini aldığı küçük fotoğraf makinasıyla sürdürmüştür. Hobisi olan fotoğraf
çekmeyi profesyonelleştirmek için ileri düzeydeki makinasıyla kurslara devam
ederek fotoğraf eğitimini hem teorik hem de pratik yönden geliştirmiştir. Bir
Öğretim üyesi olarak eğitimin ne denli önemli olduğunu bildiğinden Anadolu
Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü’nden 2015 yılında mezun
olmuştur. Prof. Dr. Zerrin ŞENTÜRK, Öğretim Üyeliği göreviyle birlikte fotoğraf sanatçılığını devam ettirmektedir…
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ÖDÜLLERİNİ ALDI

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Fikirperest projesi kapsamında proje öneren ve
mesai arkadaşlarının oyları projeleri ile en iyi üç arasına giren personele ödüllerini verdi.

Şehrin yorgunluğunu atmak,
ruhunuzu dinlendirmek için Ueno
Hayvanat Bahçesi kaçınılmaz
bir yerdir. Burası Panda’yı bile
görebileceğiniz nadir hayvanat

Elektronik dünyasında dolaşmak
istiyorsanız Akihabara tek yer. Bu
yüzden burası “Elektronik Şehir”
adını da almaktadır. Gece olunca yanıp sönen ışıkları, dev video
ekranları ve gürültülü müziği ile
elektronik endüstrisinin dünyaca
ünlü en büyük merkezidir burası.
Japonya’nın son başkenti olan
Tokyo’dan son olarak ismini vermek istediğim iki mekan daha var.
Burası sadece çocukların değil
büyüklerin de zevkle eğleneceği
iki yer: Tokyo Disneyland ve ünlü
Hello Kitty karakterinin merkezi
“Sanrio Puroland”. Bahsetmesi
benden ziyaret etmesi Sizden…

FİKİRPERESTLER

Haberler

Mustafa Kemal ATATÜRK...
Geçmiş dönem
liderleri arasında
günümüzde bile hala
sevgisiyle, saygısıyla
gönüllerde yaşatılan bir
liderdir. Önemli olan da
yaşarken ölmek değil,
öldükten sonra da bu
kadar uzun süre canlı kalabilmeyi başarmak değil
midir? Siz okuyucularımız
için bu ay iz bırakanlarda
G. Mustafa Kemal
ATATÜRK’ ü saygıyla
anıyoruz.

Gazİ Mustafa Kemal Atatürk’ün
yaşamından kesİtler

GAZİ
MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK

1881 yılında, Osmanlı İmparatorluğu’nun bir ili olan
Selanik’te doğdu. Babası Ali
Rıza Efendi, annesi Zübeyde
Hanım’dır. Babasını küçük yaşta kaybettikten sonra ilkokulu
Selanik’te Şemsi Efendi Mektebi’nde okudu. Öğrenimini Selanik Askerî Rüştiyesi
ve Manastır Askeri İdadisi’ nde
sürdürdü. 1899’da girdiği İstanbul Harbiye Mektebi’ni 1902
yılında piyade teğmeni rütbesiyle, Harp Akademisi’ni de
1905’te kurmay yüzbaşı olarak
bitirdi.
Mustafa Kemal 1905 yılında
Şam’da 5. Ordu’da, 1907’de
Makedonya’daki 3. Ordu’da
görevlendirildi. Manastır ve
Selanik’te görevli iken 1909’da
İstanbul’daki (31 Mart Vak’ası)
ayaklanmayı bastıran Hareket Ordusu’nda görev yaptı.
Arnavutluk isyanını bastırma
harekâtına katıldı. 1911’de
İtalya’nın Trablusgarp’a asker

çıkarması üzerine Tobruk’a
gönderildi. Tobruk ve Derne’de
Türk Kuvvetlerini başarı ile
yönettikten sonra binbaşı
rütbesiyle 1912–1913 yıllarında
Balkan Savaşı’na katıldı;
Edirne’yi Bulgaristan’dan geri
alan kolorduda görev yaptı.
1913–1915 yıllarında Sofya’da
ataşe olarak bulundu. Birinci Dünya Savaşı’nda, 1915’te,
19. Tümen Komutanı olarak
Çanakkale Savaşı’na katıldı.
Gelibolu’da düşman saldırılarını
başarı ile durdurdu; “Anafartalar Kahramanı” olarak ün
kazandı.
1916’da Doğu Cephesi’ne Kolordu Komutanı olarak atandı
ve generalliğe yükseltildi. Rus
saldırılarını durduran Mustafa Kemal, Bingöl ve Muş’u
düşmandan geri aldı. 1917’de
Filistin ve Suriye’de görevli 7.
Ordu Komutanlığı’na atandı.
Aynı yıl Veliaht Vahdettin ile
Almanya’ya gitti.

İz Bırakanlar

Alman Genel Karargâhı ve Alman
savaş cephelerinde incelemeler
yaptı. 1918’de yeniden görevlendirildiği Suriye cephesinde
7. Ordu Komutanı iken, Birinci
Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle imzalanan Mondros Ateşkes
Antlaşması’ndan sonra İstanbul’a
geldi. Ülkeyi düşman işgalinden
kurtarmak amacını gizli tutarak, Ordu Müfettişliği
görevi ile İstanbul’dan
ayrıldı.

İz Bırakanlar

toplanacağı, manda ve himayenin
kabul edilmeyeceği” kararları alındı
ve açıklandı. Türkiye Büyük Millet
Meclisi, onun çabalarıyla 23 Nisan
1920’de Ankara’da tarihî görevine

Karadeniz yoluyla 19
Mayıs 1919’da Samsun’a
çıkan Mustafa Kemal, 22
Haziran 1919’da Amasya
Genelgesi’ni yayımladı.
Türk milletine, “Vatanın
bütünlüğünün ve milletin

başladı; Mustafa Kemal, Meclis ve
Hükümet Başkanı seçildi. Osmanlı
Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Sevr Antlaşması’nı
Türk milletinin kabul etmediğini
dünyaya duyurdu.
İtilaf Devletleri’nin yardımıyla
İzmir’i işgal eden Yunan Kuvvetlerinin ilerlemesi 1921’de Birinci ve
İkinci İnönü savaşlarıyla durduruldu. 23 Ağustos 1921’de yeniden
saldıran Yunan Ordusu bozguna
uğratılarak Başkomutan Mustafa
Kemal Paşa’nın yönettiği Türk Ordusu Sakarya Meydan Savaşı’nı za-
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bağımsızlığının tehlikede olduğunu, azim ve kararlılıkla vatanın
kurtarılması için Sivas’ta bir kongre
toplanacağını” bildirdi. Ayrıca Osmanlı Hükümeti’nin verdiği görevden ve askerlikten istifa ederek
23 Temmuz 1919’da Erzurum’da,
4 Eylül 1919’da Sivas’ta toplanan
kongrelerin başkanlığını yaptı.
Bu kongrelerde, “Düşman işgaline
karşı milletin vatanı savunacağı,
bu amaçla geçici bir hükûmetin
kurulacağı ve bir millî meclisin

ferle sonuçlandırdı. 22 gün geceli
gündüzlü süren bu savaşta Yunan
Ordusu ağır kayıplara uğratıldı.
Bu zafer nedeniyle Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafından Mustafa
Kemal’e ‘Mareşal’ rütbesi ve 'Gazi'
unvanı verildi. Türk Ordusu, vatanı
düşman işgalinden kurtarmak için
26 Ağustos 1922’de karşı saldırıya
başladı. Mustafa Kemal
Paşa’nın yönettiği Başkomutan Meydan Savaşı’nda (30
Ağustos 1922) Türk Ordusu Yunan Ordusu’nun
büyük kısmını yok etti.
Bozguna uğrayarak kaçan
düşman kuvvetlerini izleyen Türk Ordusu 9
Eylül 1922’de İzmir’e girdi.
11 Ekim 1922’de Mudanya
Ateşkes Antlaşması imzalandı
ve İtilaf Devletleri işgal ettikleri
Türk topraklarından çekildiler.
Kurtuluş Savaşı’nın ardından
TBMM tarafından 29 Ekim 1923
günü Cumhuriyet ilan edilirken,
Mustafa Kemal de Cumhurbaşkanı
seçildi. 1938’deki ölümüne dek
arka arkaya 4 kez cumhurbaşkanı
seçilen Atatürk, bu görevi en uzun
süre yürüten cumhurbaşkanı oldu.
Mustafa Kemal’e, 24.11.1934 günlü,
2587 sayılı kanunla Atatürk soyadı
verildi ve bu soyadının başkaları
tarafından kullanılması yasaklandı.
Mustafa Kemal Atatürk, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın etkilerini
hafifletmek ve ülkenin kalkınmasını
hızlandırmak amacı ile 1933’te Beş
Yıllık Sanayi Planı’nı başlattı. Aynı

dönemde dış politikada da önemli adımlar atıldı; Milletler
Cemiyeti’ne girilmesi (1932), Balkan Antantı’nın imzalanması
(1934), Montrö Boğazlar Sözleşmesi (1936) ve Sadabat Paktı
(1937) gibi girişimler Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada etkili
bir aktör olarak öne çıkmasına katkıda bulundu. Atatürk,
Hatay’ın anavatana katılması için yoğun bir diplomatik çaba
sarf etti ve onun bu amacı, vefatının ardından 1939 yılında
gerçekleşti.
Atatürk, yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’nı başarı ile
yöneten bir komutan değil, aynı zamanda gerçekleştirdiği devrimler ile de dâhi bir devlet adamı idi. 57 yıl süren
yaşamının büyük kısmında, milletinin ve vatanının bağımsızlığı
ve mutluluğu için yılmadan çalıştı ve girdiği her mücadeleden
zaferle çıktı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, cesur ve unutulmaz önderi
Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de aramızdan ayrıldı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün
Kullandığı İmzanın Az
Bİlİnen Hİkayesİ
1934 yılında soyadı kanununun çıkarılmasıyla birlikte
Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadı verilir. Bunun üzerine
meclisteki vekiller Atatürk’e güzel bir imza numunesi
armağan etme kararı alırlar.
Bugünkü adıyla Boğaziçi Üniversitesi olan Robert
Kolej’inde uzun yıllar öğretmenlik yapan Hagop Vahram
Çerçiyan, 1920’li yıllarda Amerika’daki Palmer Method
Okulu’nda güzel yazı konusunda uzmanlaşmıştır.
Zaten o yıllarda meclisteki vekillerin bir kısmı Çerçiyan’ın
yetiştirdiği öğrencilerdir. Bunun üzerine söz konusu
karar Atatürk’ün özel kalemi vasıtasıyla Boğaziçi’ndeki Bebek semti Komiserliği tarafından Hagop Vahram
Çerçiyan’a ulaştırılır. Toplamda beş imzadan oluşan
numuneler 24 saat içinde hazırlanır. O yıllarda küçük bir
çocuk olan Çerçiyan’ın oğlu Dikran Çerçiyan, o geceyi
şu sözlerle anlatıyor…
“Saat sabah 8.30 sularıydı. Kapı çalındı annem açtı.
Endişeli bir suratla odaya dönüp, ‘Vahram kapıdaki komiser ve bir sivil adam seni görmek istiyor’ dedi. Önce
okulda bir hadise olduğunu sandık… Babam hemen
masa başına geçti çünkü imza numunelerini hazırlamak
için sadece bir günü vardı sabah saat 8.30’da imzaları
teslim etmesi gerekiyordu. Bütün gün babamı seyretmekten yorulmuştum. Bir süre sonra uykuya daldım. Sabah uyanıp yanına gittiğimde masasında beş hazır imza
numunesi gördüm, istenildiği üzere sabah saat 08.30’da
numuneler bir gün önce kapımıza gelen komisere
teslim edildi. Babam Atatürk’ü canı gibi severdi ben de
öyle ve yaptığı işten dolayı büyük kıvanç duyuyordu.”
Mustafa Kemal Atatürk, hazırlanan numuneler arasından
beşinci imzayı seçer.

Dini Köşe

Dini Köşe

İSLAM Kadın
Kadının çilesi tarih boyunca
hep cehaletten kaynaklanmıştır,
dense yeridir. Onu kumalığa hatta
“gözden uzak gönülden ırak”
konumuna iten sebep de cehaletten başkası değildir. Gerek
Kur’an’da gerekse Hz. Peygamber’in uygulamalarında insana,
özellikle de kadına karşı hassas
ve özenli bir yaklaşım söz konusu iken, Müslüman toplumlarda
kadının ikinci plana itilmesi anlaşılır gibi değildir. Peki, kadın
kendi değerinin farkında mı? “Eş”
denilerek hayatın her aşamasında
erkeğe ortak durumda olduğunun
bilincinde mi? Ya da bir bütünün
iki bileşeninden biri, yani elmanın
diğer yarısı…

Hal böyleyken kadın-erkek eşitliği
ve eşitsizliği tartışmaları ne anlama
gelmektedir. Hem kadının ahlaki
yaşamı ve giyim-kuşamı konusunda niye hep erkekler konuşur?

Çünkü bizim kadına bakış açımızda sorunumuz var. Kadını ‘günah
kutusu’ gören yaklaşımlar hiç de az
değil maalesef…
Oysa İslam açısından kadın da
erkek de özgün bir varlıktır. Hac
esnasında birlikte tavaf edip birlikte
namaz kılmaları bunun en güzel
göstergesidir. Kur’an, insanın
topraktan yaratıldığını söyler. Peki,
toprak olmadan yaşamak mümkün
mü? Ve insana saygının olmadığı
bir yerde İslam’dan söz edilebilir
mi?
Alınıp-satılan bir meta olarak
görüldüğü bir dünyada Kur’an’ın
kadından bahsetmesi, hakkını-hukukunu belirlemesi ve
sosyal hayatta onu erkeğe ortak etmesi kuşkusuz büyük bir
hadisedir. Lakin çok geçmeden
hilafet saltanata dönüşünce köle
ve cariyeden de söz edilir oldu ne
yazık ki…

hine,60/12) düşünüldüğünde; tarihte kadın ve
erkeklerin oyu ile seçilen ilk başkan Hz. Muhammed’dir.*
Şu hususu da özellikle belirtmek gerekir ki; “Biz
cahiliye devrinde kadınları adam yerine koymazdık” diyen Hz. Ömer’i, kadınlardan ilmi ve
idari sahada hizmet talep edecek seviyeye yükselten güç, İslam’dan başkası değildir. Hz. Ömer
gibi bir şahsiyetin, kadınlara danışması ve onlara
idari görev vermesi anlamlı olduğu kadar, İslam’ın
kadına bakışının da özetidir bir bakıma...**
Bilindiği gibi Kur’an’ın emir ve prensiplerinde
kadın-erkek ayırımı yapılmadığı gibi, kadınların
dışında erkeklere tanınan herhangi bir ayrıcalıktan da söz edilmez:
“İster kadın, ister erkek olsun, Allah’a inanmış
olarak kim hayırlı işler yapmışsa işte onlar cen-

Nitekim Ensar kadınları Hz. Peygamber’in huzuruna
çıkıp: “Erkeklerden bize fırsat kalmıyor, bizler için ayrı
bir gün ayırıp Allah’ın sana öğrettiklerinden bize de
öğretsen” diye teklifte bulunur. Hz. Peygamber de gün
ve yer tayin ederek eğitim-öğretim isteklerine bizzat
karşılık verir.

Namus Bekçiliği Görevi
İffet ve namus gibi değerlerin korunması nedense
sadece kadından beklenir ve kadının bekçiliği de erkeğe
bırakılır. Oysa kadının, bakılması haram olan şeylerden
gözlerini sakındırması ve iffetini koruması emredil-

irken, aynı emir bir önceki ayette de erkeklere yöneltilir:
“Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar…”(Nur,24/30-31).

?

DAYAK CENNETTEN Mİ ÇIKTI
Ataerkil toplumlarda kadının dövülmesi, anlaşmazlıklarda sözüm ona çözüm yollarından biri olarak görülür.
Erkek egemen karakterli bu davranış dini dayanaktan
yoksundur. Erkeklerin, eşlerine karşı şiddete başvurmalarını onaylamak mümkün olmadığı gibi, böyle bir ahlaki
düşkünlüğü Kur’an’la temellendirmeye kalkışmak da
en hafifinden insafsızlıktır. Sevgili Peygamberimizin bu
konudaki uygulamasına özellikle dikkat edilmelidir:
Resul-i Ekrem, eşlerini boşama konusunda serbest
bırakacak derecede aile içi huzursuzluk yaşadığı dönem-

de bile eşine karşı en ufak bir şiddet eğilimi göstermemiş, eşini döven arkadaşlarına sitem ederek onları
uyarmayı da ihmal etmemiştir: “Sizden biri hanımını
dövecek, gece vakti de utanıp sıkılmadan onunla aynı
yatağa girecek, öyle mi?”(Buhari-Tirmizi).
Hiç şüphe yok ki; iyi bir aile yuvası işbirliğini gerektirir:
Eşler arasındaki ilişkilerde de karşılıklı anlayış esastır.
Aralarında daima merhamet, şefkat, istişare ve dayanışma ile ancak ‘iyilikte yarışmak’ söz konusudur.

*Kadına seçme ve seçilme hakkı İngiltere’de 1918’de; Türkiye’de ise 1930’da
seçme, 1934’te de seçilme hakkı verildi.
**Hz. Ayşe validemiz ve Hz. Talha’nın kızı Ayşe ilmi konuda otorite kabul
edilirdi. Şifa Ümmü’l-Müminin de Hz. Hafsa’ya yazı öğretmiş ve Hz. Ömer’e
de fikir danışmanlığı yapmıştır. 		
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Günümüz Müslüman toplumlarında kadının
ikinci plana itilmesinin kaynağı din değil, kültürel
anlayıştır. Nitekim kadın ve erkek cinsi için
ortak olarak “nas/insanlar, inananlar” kavramını
kullanan Kur’an, insanın yaratılışından aşama
aşama bahseder ancak kadın ile erkeğin cinsiyet farklılığına herhangi bir üstünlük tanımaz:
“Ey insanlar! Sizi bir tek canlıdan yaratan,
onun(özünden, maddesinden de) eşini var
eden ve her ikisinden pek çok erkek ve kadın
meydana getiren Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun…”(Nisa,4/1).
Bir kimsenin kendi cinsiyetini seçmesi söz
konusu değildir. “Dilediğine kız, dilediğine erkek
çocuk veren Allah’tır”(Şura 42/49). İslam Peygamberi, kadını ve erkeğiyle bütün insanlığın peygamberidir. Kadınlardan da biat alındığı(Mümte-

Hz. Peygamber’in tebliğ ettiği dinin bütün vecibelerine, hanımlar kendilerini muhatap saymakta en ufak bir
tereddüt göstermemişlerdir. Bunun içindir ki Peygamber
devrinde kadınlar, İslam davetine koşmuş, hicreti göze
almış, savaşlarda yaralıların imdadına koşmuş, gerek vakit namazlarında gerekse Cuma ve Bayram namazlarına
katılmış, Arafat’a çıkmış ve Kâbe’yi birlikte tavaf etmişler,
bunun karşılığı olarak da birlikte ilahi övgünün muhatabı
olmuşlardır:
“Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin
dostları ve yardımcılarıdır. İyiliği emrederek kötülükten
alıkoyarlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı veriler.
Allah’a ve peygamberine itaat ederler. İşte Allah bu
kimseleri bağışlayacaktır.”(Tevbe,9/71)

Kur’an’ın aydınlığında kadın-erkek ilk Müslümanlar, emsalsiz bir adanmışlık örneği sergilediler. Hatta kadınların
bir adım önde oldukları bile söylenebilir. Kocasından
önce Müslüman olan kadınların varlığı bilinmektedir.
İlahi davete ilk “evet” cevabını veren ve bütün varlığıyla
ona sahip çıkmış Sümeyye Hanım’ın İslam uğruna şehit
olması ise tarihi bir gerçeğin ifadesidir. Eğitim-öğretim
faaliyetlerinde de kadınlar, erkeklerle âdete yarış halinde
olmuşlardır.

Kasım 2017

Kasım 2017

islam’ın kadına bakışı

nete girecek ve orada onlara hesapsız rızık verilecektir”(Mümin,40/40).

Haberler

Haberler

EĞİTİM VADİSİ ÇEKMEKÖY
Çekmeköy Belediyesi 2017-2018 Dönemi Eğitim Öğretim
Projeleri açılış töreni Adnan Menderes Gençlik ve Spor
Merkezi’nde yapıldı.
Törene Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız,
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ahmet Aktaş, İlçe Müftüsü Muhammed Suiçmez, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Kılıç,
öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.
Yenilik Akademisi Projesi, Teçöm (Test Çözüm
Merkezi) Projesi, Okul Günlüğü Projesi, Uzay Ve
Tekonoloji Merkezi (Utm), Açık Fikir Platformu projelerinin tanıtıldığı toplantıda Çekmeköy Belediyesi
kurslarında eğitim alan TEOG ve Uluslararası Aliya İzzet
Begoviç Bilim Olimpiyatları’nda dereceler elde eden
öğrencilerde söz aldı. Öğrenciler Sedanur Fatma Nasuh
ve Ahmet Mutlu eğitime destekleri için Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’a teşekkür ettiler.

etti: “Bugün güzel ve anlamlı hizmetlerimizin açılış
töreninde bir aradayız. Eğitim merkezlerimizde
binlerce öğrencimiz eğitim görüyor. Biz belediye
olarak eğitimi önemseyip elimizden geleni
yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Bizim için eğitim olmazsa
olmazdır! İlçemize yeni okullara
yeni kültür ve eğitim merkezleri
kazandırmak için çalışıyoruz. İnşallah Hamidiye Mahallesi’nde ve
Doğa Park yanında ve Çamlıkta 3
yeni kültür merkezini ilçemize kazandıracağız. Yapılan her
çalışma gençlerimiz için onların
ve memleketimizin ge-

Programda selamlama konuşması yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz şunları ifade

leceği için. Yeni eğitim öğretim dönemin hayırlı
uğurlu olmasını diliyorum. Bu projelerin mutfağında olan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Eğitim Projelerini Tanıyalım
Yenilik Akademisi: Projenin amacı; lise ve üniversite
düzeyi öğrencilerin proje üretmelerinin desteklenmesi, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımlarının
arttırılması, ürettikleri projelerin anlamlandırılarak yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasının teşvik edilmesidir.3
yıldır devam eden projede 136 öğrenci eğitim alıyor.
Akademiye devam eden öğrenciler hazırladığı projeler ulusal ve uluslararası yarışmalarda şu dereceleri
elde ettiler: 13 Dünya birinciliği, 1 Dünya ikinciliği, 8
Dünya üçüncülüğü, 14 Türkiye birinciliği, 10 Türkiye
ikinciliği, 8 Türkiye üçüncülüğü, 15 mansiyon ödülü.
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TEÇÖM (Test Çözüm Merkezi):
Projenin amacı; ilçemizdeki ilk ve ortaokul öğrencilerini girecekleri tüm sınavlara ücretsiz hazırlamak
ve okul ödevlerine yardımcı olmaktır. 3 yıldır devam
eden projeye 100 kişi ile başlandı bu sene ise 3.500
öğrenciye hizmet verildi. 6 eğitim merkezinde 16
derslikte ve 18 eğitmenle çalışmalar devam ediyor.
Ayrıca bu yaz ayında yaşıtları tatildeyken TEÇÖM Yaz
Kurslarına katılan 850 öğrenci başta Değerler Eğitimi
olmak üzere İngilizce, Matematik, Fen - Teknoloji ve
Türkçe kursları düzenlenmiştir.

Haberler

Söze

Okul Günlüğü Projesi:
Proje 5 yıldır devam etmektedir.
İlkokul 3. Sınıf öğrencilerine günlük tutturarak onlara hem okuma
hem de yazma alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan proje 2017
yılında ilçedeki 5.000 öğrencinin
katılımıyla gerçekleşti. Projede
başarılı öğrenciler ödüllendirildi.

Hacet Var Mı?

Açık Fikir Platformu Projesi:
Projenin amacı; özgür düşünen,
vicdan sahibi, değerleri ile
barışık gençler yetiştirilmektedir.
Öğrenciler bu kapsamda felsefe,
müzik, sinema, şiir, dünya tarihi,
batı edebiyatı gibi farklı alanlarda alanında uzman hocalardan
eğitimler alıyorlar.İki yıldır devam
eden projede 40 öğrenciye eğitim verilmektedir. Proje
kapsamında Hamidiye Eğitim
Merkezi’nde Hafta sonları eğitim
ve atölye çalışmaları yapılmaktadır.

Uzay Ve Teknoloji Merkezi:
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İlçemiz sakinlerine bilimi sevdirmek ve özellikle öğrencilerimizi yenilikçi teknolojilerle buluşturmak amacıyla 5 Ekim 2017
Perşembe saat: 11.00’da Adnan
Menderes Gençlik ve Kültür
Merkezi hizmete açılacak. Uzay
Teknolojileri Merkezi Çekmeköylüler’in beğenisine sunulacak.
Randevu sistemiyle çalışacak
merkez Eğitim Vadisi Çekmeköy
vizyonuna uygun şekilde
tasarlandı.

SANCAK / SIRBİSTAN

Röportaj

Röportaj

B A Ş A R I H İ K AY E L E R İ İ L E
PA R M A K I S I R TA N F İ R M A L A R I M I Z

Sizi tanıyabilir miyiz,
okuyucularımız için kısaca
kendinizden bahseder misiniz?

Tuğba & Venn firmasının kuruluş ve gelişim öyküsünü bizimle
paylaşır mısınız?
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TUĞBA’nın temeli, kurucuları
Şevket KOTAN, Fatih YAVUZ ve
diğer ortaklarının 1982 yılında
Ankara’da üniversite okurken
ticaret hayatına girmeleri ile
atılmıştır. Başlarda tüp gaz
dağıtıcılığı, kundura dükkânı
işletmeciliği gibi birçok farklı
iş yapan firma kurucuları 1993
yılında kadın hazır dış giyim
sektörüne TUĞBA markası ile
girmişlerdir. TUĞBA, bugünkü
geldiği noktada ise TUĞBA,
NİHAN ve VENN olmak üzere 3
markaya, yurtiçi ve yurtdışı satış

ofislerine, 99 mağaza, 200’den
fazla yurtiçi satış noktasına
sahip, başta Orta Doğu, Kuzey
Afrika ve Orta Asya olmak
üzere 20’den fazla ülkeye
ihracat gerçekleştiren, koleksiyonlarında üst kalite kumaş
ve materyal kullanan, 1.000’e
yakın personeli ile sektörünün
en önemli firmalarından biridir.
TUĞBA Grup’un lokomotif markası TUĞBA, kadın dış giyimde
pardösü, kap, manto, kaban,
etek, elbise, takım, abiye, ferace, tunik, pantolon, eşarp, şal,
çanta ve cüzdan başta olmak
üzere birçok ürün grubunda
koleksiyon hazırlamaktadır. 21
yıldır müşterilerine üst kalite
ürünler sunmayı amaç edinen
Tuğba, kendisine ait 61 mağaza
ve 26 bayi olmak üzere toplamda Türkiye’de 87 mağazaya
sahiptir. 2016 ve 2017 de açtığı
mağazalar ile mağazacılık ağı
en yüksek tesettür giyim markasıdır. Kendi mağaza ve bayilerinin haricinde yurtiçi ve yurt
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Merhaba, ismim Necat YÖNDEM. 1999 yılından itibaren
Tuğba şirketinde farklı şehirlerde farklı pozisyonlarda görev
aldım. Pazarlama, toptan, satın
alma, mağaza müdürlüğü…
Farklı alanlarda çalışmak şirket
yönetimini anlamak ve sahadan
biri olarak mağazacılığa daha
hâkim olmamı sağladı. Yönetim
kurulu kararıyla 2014 tarihinde
organizasyonda Operasyon
Müdürlüğü görevini devraldım.
Bu göreve geldiğimden bu yana
30’dan fazla mağaza açılışı
yaptık. Her bir mağaza açılışı
yeni heyecanla işimize sarılmamıza, daha büyük düşünmemize sebep oldu. Sürekli
büyüyen yapı içerisinde, doğru

kararlar verip, başarılı adımlar
atmak ekibimizi zinde tutuyor.
Bu ekibin başında ve içinde olmak beni daha mutlu ve dinamik kılıyor.

77

Röportaj

dışındaki 150’den fazla seçkin
mağazada koleksiyonunu satışa
sunan Tuğba, ISO 9001 kalite
standardına sahiptir.

Tekstil sektörü her mevsim
değişim ve yenilik gösteriyor.
Modayı yakalamak adına nasıl
bir yol izliyorsunuz?
Nitelikli değer üretebilmek,
detaylı çalışma ve iyi bir ekip
gerektiriyor. Tuğba ailesinin
güçlü ve doğru bir ekibi var.
Arkadaşlarımız birçok alanda
gözlem yapıp, araştırıp, gerçek
ve sağlam verilerle raporlamalar, tahliller ve analizler sunuyorlar, bu veriler doğru adım
atılmasında oldukça etkili oluyor. Birçok alanda; hammadde,
kumaş, aksesuar, ar-ge, tasarım,
kaliteli üretim, doğru lokasyonlarda ürün satışı, mağaza
seçimleri ekibimizin başarısıdır.

“Trend” ve “şık” kavramlarını
tekstil sektörüne hâkim biri
olarak kendi pencerenizden
bize anlatabilir misiniz?

renkli ve daha değişken… Doğacak modayı önceden yakalayıp,
günün modasını ve zarafetini,
işçilik kalitesini, güne gündeme
uygun hale getirerek harmanlamanız ve doğru bir sonuç
ortaya çıkarmanız trendi belirlemenizi sağlıyor. Trend daha
genel bir kavram iken, şıklık ise
daha özel bir kavramdır. Birbirine yakışan parçaları birleştirip
kendinize yakıştırmanız şıklıktır.
Trend şıklık ise modaya uygun
parçalarla giyinmektir.

İyi giyinmek, şık olmak sizce
direkt kişinin bütçesiyle ilgili
bir durum mudur?

Sektörünüzde çok fazla rakip
var. Kendinizi hangi yönlerinizle rakiplerinizden
ayırıyorsunuz?

Kurumsal ve firma kurum
kültürü insana (personel ve
müşteri) verilen değer, ahlak,
disiplin ve huzur. Bunlar bizim
yapı taşlarımız. Bunları temel kural olarak görüp, bunu
sağladığımızı düşünüyoruz.
Tuğba şirketi personel almaz,
ailesine yeni bir birey alır.
Seçimler bu doğrultuda titizlikle yönetilir. Tuğba’da çalışan
bir kişi çok büyük bir ailenin
mensubudur. Aile kurallarımız
bellidir, kati ve kesin kurallarımız
vardır. Ahlak ve disiplin olmazsa olmaz kuralımızdır. Genel
olarak huzurlu ve çalışmayı seven aile bireylerimiz var,
huzurumuzun bozulmasına
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Genel olarak evet. Fakat çok
pahalı veya çok uygun fiyatlı
olması her zaman ürünü nitelikli ya da olumsuz kılmaz.
Kaliteli, sağlıklı, marka ürünleri
de uygun bulabilmek mümkün.
Modayı herkes sever fakat kimi
zaman bütün trendleri takip
etmek mümkün olmuyor. Bu

konuda stratejik alışverişler yaparak, çok da para harcamadan
iyi bir gardırop oluşturulabilir.
Önemli olanın üzerinize uyan
kıyafetleri seçmek. Tuğba, her
bütçeye uygun üretim yapmaya çalışıyor. Bütçe dostu
olan ürünleri de bulmak zor
değil, online alışveriş adresimizde (www.tugba.com.tr) ve
mağazalarımızda uygun fiyatlı
ürünleri rahatlıkla bulabilirler.
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Biz kadın giyim ve tesettür giyim üreten bir markayız. İşimiz
diğer sektörlere göre daha
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asla müsaade etmeyiz. Tuğba çalışanları bilir ki;
Türkiye’nin en büyük tesettür giyim markasının
mensubudur, üzerinde çok büyük bir misyon
taşır. Mağazaya girdikten sonra ismi her ne olursa
olsun o artık bir TUĞBA hanımdır. Bu değerde ve
samimiyetle müşterilerine yaklaşır.

Tesettüre uygun bir şıklığı yakalamış marka
olmayı nasıl başardınız?
Aslında röportajımızda bunlara kısmen değindik.
Kısaca çok çalışkan, eğitimli, cesur, fikir üretebilen, risk alabilen, özverili çalışma arkadaşlarımız
var. Ürünlerimizde kaliteyi ön planda tutarız. Satış
sonrası dahi hizmetlerimiz devam eder. TUĞBA’yı
güçlü ve özel bir marka kılan unsunlar bunlar
olduğunu düşünüyorum.

Tuğba & Venn mağazalarını nerelerde görebiliriz?

Gaziantep, Yozgat, Adana, Afyon, Kırıkkale, Konya,
Kütahya, Malatya da tekli mağazalarımız var. Türkiye’nin en iyi avm ve caddelerinde Tuğba & Venn
mağazalarını bulabilirler.

Önümüzdeki sezona nasıl bir hazırlık yaptınız?
Kıyafetlerde hangi detaylar ön planda
tutulacak?
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Moda ve trendler hakkında araştırma / geliştirme
yaparak, marka imajımızı göz önünde bulundurarak, kumaş, renk ve detayları dikkate alarak
doğruyu hatta en doğruyu üretmeyi hedefliyoruz.
Trendlerin analizi sonrasında müşterilerimizin
beklentileri ve marka olarak oluşturduğumuz
imajımız için en uygun detaylara koleksiyonumuzda yer veriyoruz. Her Sezon olduğu gibi bu sezon
da yükselen trendlere göre seçilen kumaşlar ve
özel aksesuarlar koleksiyonun anahtar parçalarını
oluşturuyor. 2017-18 kış sezonu için ise nubuk ve
kadife ürünler ön plana çıktı. Detaylarda ise nakış
ve kürk detayların yoğun olarak kullanıldığı bir
koleksiyon sunuyoruz. Tuğba olarak dış giyimde
olan tecrübemizi kaliteden ödün vermeden
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Tuğba & Venn’in İstanbul’da 16, Ankara’da 10, Bursa’da 3, Adapazarı, Maraş, Kayseri, İzmit, Samsun,
Antalya Çorum, Denizli, Erzurum’da 2’şer mağaza, Bozüyük, Balıkesir, Eskişehir, Elâzığ, Şanlıurfa,

Röportaj
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Röportaj

Röportaj

zamansız parçalar yaparak sürdürmeye bu sezonda
devam ediyoruz.

Okuyucularımıza iyi giyinmekle ilgili ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?
Kıyafet seçmek hem çok zevkli hem de zor bir iş
aslında. Trend olan her ürün doğru ürün değildir. Kişi
kendi vücut tipine uygun, kaliteli ve sağlıklı ürünleri seçmeli. Geçici trendlerden çok kendi stillerine
uygun parçalara yatırım yapılmalı. Gardıroplarını iyi
analiz ederek ihtiyaçları olan eksik parçaların neler
olduğundan emin olmalılar. Sade ve zarif bir stil için
doğru zamanda doğru parçalara yatırım yaparak şık
görünüm garantili bir gardırop oluşturabilirsiniz.
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Röportaj – İrem MERT
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Teknoloji

Teknolojİde
nereden nereye
Geçmişten günümüze teknolojinin biz fark etmesek bile ne kadar ilerlediğini gözümüze sokan
8 eski ve yeni teknoloji karşılaştırması.
Biz fark etmesek de teknolojik gelişmeler hep ilerliyor. Eski teknolojilerin üzerine bir çok yeni teknolojiler ortaya
çıkıyor. Birike birike ilerleyen bu teknoloji yığınında eski teknolojiler unutulup gidiyor. Biz de o yığından eski ve
yeni teknolojileri alıp teknolojinin ne kadar ilerlediğini göstermek için bir karşılaştırma yaptık. İşte şaşırtıcı bilgiler:

Günümüzde ortalama 480 şarkı depolayabilen bir İPOD.
Eski müzik kasetlerinden 38 tanesine eşittir.

BAŞKAN POYRAZ

1948 yılının ADMIRAL 9A111 televizyon
çözünürlüğü 653*499 iken.
Günümüzdeki televizyonlarda en
düşük çözünürlük 3840*2160’dır.

DÜNYA MUHTARLAR GÜNÜ’NÜ
Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet
Poyraz Çekmeköylü Muhtarların Dünya
Muhtarlar Günü’nü kutladı.

1885’lerde kodak kutu kamera ile
100 çekim yapabilirken günümüzde ortalama bir akıllı telefon
10.000 civarında fotoğraf çekebiliyor.

Apollo’daki bilgisayarların sadece 4kb hafızası var
iken günümüzde bu hafıza internette tek bir fotoğraf
açmaya yetmiyor.

1900’lerin en güçlü arabası 20 beygirlik ‘t model ford’
günümüzde bir çim biçme arabasının beygirine eşittir.
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Çekmeköy Belediyesi İspinoz Sos-yal
Tesisleri’nde Muhtarları ağırlayan Başkan
Poyraz şunları ifade etti: “Çeşitli vesilelerle bir araya geldiğimiz muhtarlarımızı
bu özel günde ağırlamaktan mutluluk
duyuyoruz. Biz yıl içerisinde muhtarlarımızı dinliyor onlardan gelen istek ve
talepler doğrultusunda hizmetlerimizi
yönlendiriyoruz. Koordineli çalışarak
Çekmeköy’ümüzün marka değerini
hep birlikte artırıyoruz. İnşallah bu
dayanışmamız devam eder ve ilçemize hep birlikte hizmet etmeye devam
ederiz.” Program, muhtarlarla hatıra
fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

1946 yılında üretilmiş bu alet 468 vakum tüpüne,
70.000 reostaya ve 10.000 kapasitör bulunduruyor.
46 metrekareyi kaplayan bu cihaz aslında sadece bir hesap makinası.
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Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü
Kansız ve Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz Dünya Muhtarlar
Günü’nde, Çekmeköy’de görev yapan
21 mahalle muhtarıyla buluştu.

KUTLADI

1990’ların ortalama bir disketi 90kb veri depolayabilirken,
günümüz ortalama usb bellekleri 16gb veri depolayabilmektedir.
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2017
NOBEL
ÖDÜLLERİ
SAHİPLERİNİ
BULDU

NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ KÜTLEÇEKİMSEL DALGA ÇALIŞMALARINA VERİLDİ
Rainer Weiss, Barry C. Barish ve Kip S. Thorne, LIGO
dedektörüne ve kütleçekimsel dalgaların gözlemine
yaptıkları katkılardan ötürü bu yılki Nobel Fizik Ödülü’ne
layık görüldüler. Kütleçekimsel dalgalanmaların tespit
edilmesinin, evren üzerine tamamen yeni araştırmaların
kapılarını açtığı belirtiliyor.
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamada "Bu tamamen yeni ve farklı bir şey ve daha önce
görülmemiş dünyaların kapılarını açıyor. Bu dalgaları
yakalayıp, mesajlarını çözmeyi başaranları çok sayıda
keşif bekleniyor" denildi.

NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ KİRO-ELEKTRON MİKROSKOBİSİ ÇALIŞMALARINA VERİLDİ

Tıp, fizik, kimya, edebiyat, barış ve
ekonomi alanında verilen Nobel
Ödülleri'nin 2017 yılı kazananları belli
oldu. 2017 yılı Nobel Ödülleri sahiplerine takdim edildi. İlki 1901 yılında
takdim edilen Nobel Ödülleri, İsveç
Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç
Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve
Norveç Nobel Komitesi tarafından
barış, fizik, kimya, edebiyat ve fizyoloji
veya tıp alanlarında veriliyor. Ekonomi
dalında verilen bir başka Nobel Ödülü
ise 1968 yılında Sveriges Riksbank ile Merkez
bankasının İsveç ekonomisine yapmış olduğu katkılar
nedeniyle verilmeye başlandı. Ödüllerin idaresi ve finansmanı
Alfred Nobel'in 1895 yılındaki vasiyeti doğrultusunda kurulan Nobel
Vakfı tarafından sağlanıyor. Her ödül ayrı bir komite tarafından veriliyor. Ödüle layık
görülen kişi ve kurumlara bir madalya, bir diploma ve değişen miktarlarda para ödülü takdim ediliyor. Bu yıl ödüle
yüzde 12,5 zam yapıldı ve ödül 1.12 milyon dolara yükseldi.

Jacques Dubochet, Joachim Frank ve Richard Henderson, çözeltideki biyomoleküllerin yüksek çözünürlüklü
yapısının belirlenmesi için geliştirdikleri soğuk-elektron mikroskopisi ile Nobel Kimya Ödülü’nü kazandı.
Joachim Frank, bu teknik sayesinde bozuk iki boyutlu
görüntülerin yerini keskin üç boyutlu görüntülerin alacağını söyledi.

Nobel Ödülü'nün mİktarı 9 mİlyon krona yükseltİldİ
Nobel Ödülleri, şimdiye dek 579 kez, toplamda 911 kişi ve kuruluşa verildi. Birden fazla kez Nobel Ödülü alanlar hesap edildiğinde toplam 881 farklı kişi ve 23 farklı kuruluşun bu ödülü almaya hak kazandığı belirtiliyor.

NOBEL TIP ÖDÜLÜ BİYOLOJİK SAAT ÇALIŞMASINA VERİLDİ

NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ
KAZUO ISHIGURO'YA
VERİLDİ

yazılmış en iyi 100 roman listesine
alınmıştı ve sinemaya da aktarılmıştı.

Nobel Edebiyat Ödülü’ne romanlarındaki büyük duygusal güç
sayesinde dünya ile aramızda
bulunduğuna inandığımız aidiyet
hissinin altındaki derin boşluğu gün
yüzüne çıkardığı için Kazuo Ishiguro layık görüldü.
Nagazaki doğumlu Japon kökenli
İngiliz yazar Kazuo Ishiguro, Nobel
Edebiyat Ödülü’nü ‘Günden Kalanlar’ isimli romanıyla kazandı. ‘Günden Kalanlar’, Şebnem Sunar’ın
çevirisiyle Türkçe’ye kazandırılmıştı.
Ishiguro'nun 2005'te yazdığı Never
Let Me Go (Beni Asla Bırakma)
Time dergisi tarafından, İngilizce

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ
NÜKLEER İLE MÜCADELEDE ÇIĞIR AÇAN
ÇALIŞMALARI NEDENİYLE
ICAN'A VERİLDİ
Nükleer Silahların Tamamen
Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Kampanya (ICAN), nükleer
silah kullanımının yol açacağı
insani sonuçların yıkıcı etkisine
dikkat çektiği ve bu tarz silahların
anlaşmalarla yasaklanması için
gerçekleştirdiği çığır açan çalışmaları sebebiyle Nobel Barış Ödülü’ne
layık görüldü.

Küresel bir sivil toplum girişimi olan
kampanya Nükleer Silahsızlanma
Anlaşması’nın tam ve doğru bir
şekilde uygulanması için çalışıyor.

NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ
RİCHARD THALER'İN
2017 Nobel Ekonomi Ödülü'nü
Richard Thaler kazandı. ABD'li akademisyen Richard Thaler Hindistan
Merkez Bankası başkanlığı yapmıştı. Ödülü veren Nobel heyeti,
"Thaler'İn araştırmaları sayesinde,
ekonomi ve psikoloji disiplinleri
arasında bir köprü kuruldu" dedi.
Açıklamada ayrıca, "Ortaya koyduğu teorik altyapı ve deneysel
bulgular, davranışsal ekonomi
alanının ortaya çıkıp hızla büyümesini sağladı" ifadeleri yer alıyor.
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bu genden kodlanan başka protein bileşenleri de tespit
eden bilim insanları, böylece hücrelerin kendi içinde
biyolojik saati nasıl çalıştırdığını açığa çıkardı.
Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada "Yeryüzünde
hayat, gezegenimizin dönüşüyle uyumludur. İnsanlar
da dahil yaşayan organizmaların bir iç biyolojik saati olduğunu ve bu saatin organizmanın günün doğal
ritmine uyum sağlamasına yardımcı
olduğunu biliyorduk. Ancak bu
saatin nasıl çalıştığını Hall, Rosbash
ve Young'ın çalışmaları sayesinde
öğrendik. Bu bilim insanlarının
çalışmaları, bitkilerin, hayvanların ve
insanların biyolojik ritimlerini Dünya'nın devinimiyle nasıl uyumlu hale
getirdiğini anlamamıza yardımcı
oldu" denildi.

Akademiden yapılan açıklamada "Biyomoleküllerin
görüntülenmesini hem kolaylaştıran hem de ilerleten
kiro-elektron mikroskobisini geliştiren Dubochet, Frank
ve Henderson, bu yılki Nobel Kimya Ödülü'ne layık
görüldü. Bilim insanlarının geliştirdiği yöntem, biyokimya
alanında yeni bir çağın başlangıcı oldu. Güçlü elektron ışınları biyolojik materyali öldürdüğü için elektron
mikroskoplarının sadece ölü maddelerin görüntülenmesine uygun olduğu sanılıyordu. 1990'da Henderson, elektron mikroskobunda atomik çözünürlükte bir
proteinin üç boyutlu görüntüsünü elde etmeyi başardı.
Dubochet, Frank ve Henderson'ın çalışmaları sayesinde
elektron mikroskobu, çok daha verimli bir biçimde kullanılmaya başlandı. 2013'te atomik çözünürlük hedefine ulaşıldı ve araştırmacılar, artık biyomoleküllerin üç
boyutlu yapısını düzenli olarak elde edebiliyor. Geçen
birkaç yılda bilimsel literatür, antibiyotik dirence yol açan
proteinlerden Zika virüsünün yüzeyine kadar her şeyin
görüntüleriyle doldu. Büyük bir hızla gelişen biyokimyayı
heyecan verici bir gelecek bekliyor" ifadeleri kullanıldı.

Kasım 2017

Kasım 2017

Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash ve Michael W. Young,
sirkadiyen ritmi (biyolojik saatimizi) kontrol eden
moleküler mekanizmalar alanındaki keşifleri sebebiyle
Nobel Tıp Ödülü’nün sahibi oldu. Günlük biyolojik ritmi
kontrol eden bir geni ayrıştırmayı başaran bilimciler,
bu genin gece boyunca hücrede biriken ve gündüz de
çözünen bir proteini kodladığını gösterdi. Daha sonra,

İlk kez Albert Einstein tarafından tahmin edilen ve izafiyet teorisinin bir parçası olan yerçekimsel dalgaların
varlığı ilk olarak 2015'te tespit edilmişti.

Gezi

Türkiye’yi Geziyoruz

KONYA

Sehrin ismi Nereden Geliyor?
En yaygın söylentiye göre şehrin isminin hikayesi
şöyledir; eski çağlarda kente zarar veren bir canavarı
öldüren kişiye şükran ifadesi olarak bir anıt yapılmış,
bunun üzerine de bu olayı anlatan bir resim çizilmiştir.
Bu anıta da ‘İkonion’ ismi verilmiştir. Zamanla İkonion adı, İcconium’a dönüşmüştür. Roma döneminde
şehrin ismi imparatorların adlarıyla değişmiş, Claudi-

conium, Colonia İconium gibi isimlere dönüşmüştür.
Bizans kaynaklarında Tokonion olarak geçen Konya’ya
Ycconium, Conium, Conia, Konien, Konia isimleri de
yakıştırılmış. Arapların Kuniya dedikleri bu isim, Selçuklu
ve Osmanlı dönemlerinde de kullanılmış. Günümüze
Kuniya ismi Konya olarak ulaşmıştır.

Konya Divanı

Aşk-u şevkile kurulmuştur binası Konya'nın
Anın içün bad-i Cennettir havası Konya'nın
Hicrine mahbubunu kılmış muhayyer aşıkı
Devet etmiş dostuna olmuş havası Konya'nın
Hor gezer ademleri amma veli irfan olur
Hafızı gayet ceri alimleri umman olur
Hasılı bir katre abın nuş iden arslan olur
Galiba toprağının bu iktizası Konya'nın

Aşık Semsi

Mevlana Türbesi Ve Müzesi

Kasım 2017

Türkiye’nin dünyaya nam salmış özel değerlerinden biri Mevlana Türbesi ve
Müzesi… Hakkında söylenecek, yazılacak, çizilecek çok şey var. Ama nerden
başlamalı? Nasıl demeli? Sanırım doğrusu çok ayrıntıya girmeden en baştan
başlamak. Dergah olarak kullanılan Tebrizli Bedrettin mimarisinin eseri Yeşil
Kubbe’li(kubbei hadra) yapı Mevlana’nın rahmete kavuşmasıyla birlikte istek üzerine türbe haline getirilmiş ve 1926’da müze olarak hizmete girmiştir. Mevlana
Türbesi ve Müzesi’nin içerisinden bahsetmek gerekirse; müzenin avlusundan
Derviş Kapısı’na gidiliyor, iki yönlü olarak uzanan derviş odaları matbah ve
Hürrem Paşa türbesinin ardından Susmuşlar Kapısı ile son buluyor. Avludaki
Yavuz Sultan Selim’in yaptırdığı şadırvan, Şeb-i Aruz ve Sebebil adı verilen
çeşme, misafirlerine müthiş bir gezi olacağının habercisi niteliğinde.
Mevlana’nın ve aile fertlerinin kabristanı avlunun yanındaki ana binada bulunuyor. Huzur-u Pir olarak adlandırılan müzede kabristanlar
bulunuyor yani aslında isim olarak müze denilse de bir türbe.
Tivalet Odası’ndaysa; hat örnekleri, halılar, bazı müzik aletleri,
tazhip örnekleri gibi eserler sergileniyor. Semahane Bölümü;
mescid bölümüyle birlikte Kanuni Sultan Süleyman tarafından
yaptırılmış ve yapı müze olarak kullanılmaya başlanana kadar dergah görevini sürdürmüş. Matbah bölümü dergahın yemek ihtiyacını karşılamak için
Sultan 3. Murat tarafından yaptırılmış. Tüm bu eserler karşısında neden
dünyanın buraya akın ettiğini anlamak çok da zor değil. Eminim herkesin hafızasında buram buram tarih kokuyor olması, adım atılan yerde
daha önce yaşananları hayal etme, geçmişe dokunabilmenin verdiği
garip duyguyla Mevlana Türbesi ve Müzesi unutulmaz bir gezi anısı
olarak kalacaktır.
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Gezi

Gezi

Tropikal
Kelebek
Bahçesi
Etli Ekmek
Malzemeleri: 2’şer adet kuru soğan-domates-yeşilbiber,
200 gram bıçak arası et (etin kuzu kaburga, arka buttan
ya da koyunun sırtı ile yağlı but bölümü), bir demet maydanoz, bir adet ekmek hamuru, tuz-karabiber.

2015 yılında Selçuklu Belediyesi’nin ülkemize kazandırdığı
gezilesi yer Kelebekler Vadisi; bin
adet kelebeğin rahatça yaşaması
üzerine tasarlanmış Avrupa’nın
en büyük tropikal yapay kelebek
bahçesidir. Yapay kelimesini duymak insanın içini burkar gibi olsa
da toplamda 7.500 metrekarelik
bahçeye yaklaştığınızda gezi alanları, 20 bin adet bitki türü ve uçuşan
kelebeklerin oluşturduğu renk cümbüşü
insanı adeta yeni bir dünyaya kavuşturuyor.
Gezi; kelebekler hakkında bilmediğiniz hiçbir bilgi
kalmayacak şekilde tasarlanmış. Kozalarının içerisinden
çıkmayı bekleyen kelebekler, kozalarından yeni çıkmış

kanatlarının kurumasını bekleyen
kelebekler ve en sonunda bir
kelebeğin yaşamına dair her
şeyi anlatan kelebek müzesi…
Orkidelere, papağanlara ve
tropikal kuşlara ayrılmış bölüm
geziye ayrı bir renk katıyor. Tropik
bahçenin son durağı ise büyük
bir bölüm olan zar kanatlılar, yusufçuk, hayalet böcekleri vb. ilgili bilgi
alabileceğiniz böcek köyü. Bahçeden
ayrılmadan hediyelik eşyaların bulunduğu
bölüme uğrayanlar kendileri ve sevdikleri için
anahtarlık, kelebek tabloları, masa süsleri vb. eşyalardan
alabilirler.

Yolunuz Konya’ya düşerse; Akşehir Müzesi, Ereğli Müzesi, Atatürk Müzesi, Etnoğrafya
Müzesi, Sırçalı Mezar Anıtlar Müzesi, Karatay Müzesi, İnce Minare Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Mevlana Türbesi, İmaret Cami, Sahip Ata Cami ve Külliyesi, Hacı Veyiszade
Cami, Şerafettin Cami, Şemsi Tebrizi Cami, Aziziye Cami, Kapu Cami, Selimiye Cami,
İplikçi Cami, Eşrefoğlu Cami, Alaeddin Cami, Hocacihan Hanı, Zazadin Hanı, Horozlu
Han, Yerköprü Şelalesi, Büyük Düden Mağarası, Tınaztepe Mağarası, Kelebek Vadisi, 80
Binde Devri Alem Parkı, Türk Yıldızları Parkı, Mevlana Kültür Merkezi, Konya Büyükşehir
Torku Arena, Konya Bilim Merkezi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Alaeddin Tepesi, Zafer
Meydanı, Kültür Park, Şems Parkı, Şekerciler Parkı, Sehit Yüzbaşı Ümit Özer Parkı, Saray
Bosna Parkı, Sancak Parkı, Mevlana Gülbahçe Parkı, Saman Pazarı Parkı, Saadet Parkı,
Kozağaç Parkı, Kardeş Şehirler Parkı, Karaslan Hadimi Parkı, Japon Parkı – Restaurant,
Hayvanat Bahçesi, Evliya Çelebi Parkı, Akyokuş, Sakaltutan Mağarası, Balatini Mağarası,
Körükini Mağarası, Tavus Baba Türbesi, Taş Mescit, Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi,
Nasreddin Hoca Türbesi, Ali Gav Zaviyesi ve Türbesi, Ateş Baz Veli Türbesi, Hasbey Dar’
ül Huffazı, Yusufağa Kütüphanesi, Özel A.R. İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi,
Konya İl Halk Kütüphanesi, Oymalı Yeraltı Şehirleri, Selçuklu Köşkü, Kubadabad Sarayı,
Kilistra Antik Kenti, İvriz Kaya Anıtı, Karahöyük Meram, Eflatunpınar Hitit Anıtı, Çatalhöyük, Astra Antik Kenti, Sille Aya Elena Kilisesi, Kaya Kilisesi, Katolik Kilisesi, Sultan
Hamamı, Sille Ak Hamamı, Meram Hamamı, Tuz Gölü, Suğla Gölü, Meke Gölü, Eber
Gölü, Beyşehir Gölü, Ilgın (Çavuşçuolu) Gölü, Akşehir Gölü, Bedesten Çarşısı’nı görmeden DÖNMEYİN…

Konyalı
Ünlülerimiz

Ahmet Davutoğlu

Mustafa Yıldızdoğan

Zülfü Livaneli
Murat Yıldırım
Yalçın Doğan
Feyzi Halıcı
Tarık Buğra
Ali Kırca
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Yörenin en meşhur lezzetleri; Yoğurt Çorbası, Etli Topalak, Etli Pilav,
Çebiç, Fırın Kebabı, Etliekmek, Peynirli Pide, Sacarası, Tirit Kebabı,
Arabaşı Çorbası, Bamya Çorbası, Su Böreği, Mevlana Böreği, Dilber
Dudağı Baklavası, Höşmerim Tatlısı, Papara Yemeği, Batırık, Kaygana
Tatlısı, Düğün Pilavı, Un Helvası, Üzüm ve Kayısı Hoşafı, Dolma, Ekşili
Kabak, Bütümetli Patlıcan, Bütümetli Pilav, Kıkırdaklı Börek, Tandır Saç,
Lahana Kapaması, Mercimekli Oğmaç, Tutmaç, Erişte Çorbası, Çullama,
Yumurtalı Kabak, Zülbiye, Tatar Böreği olarak sıralanmakta..

NOTUNUZU ALMAYI UNUTMAYIN!

Bölgemizde yer alan en
meşhur hediyelik eşya
hiç kuşkusuz Mevlana biblosu ve Mevlana
şekeri. Çeşitli çini
eserleri, Tasavvufi müzik
enstrümanları, Konya’nın ilçe ve köylerinde
dokunmuş halı ve kilim
alınabilecek güzel hediyelerdendir.
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Konya’nın Lezzetleri

Yapılışı: Yemeğimizin iç malzemesini hazırlamak için
önce kuru soğanları çok küçük doğrayın. Aynı şekilde
domateslerin kabuklarını soyarak, biberlerin çekirdeklerini
ayıklayarak küçük şekilde doğrayın. Bunların içine maydanozları incecik kıyın. Malzemeler küçük doğranmalı bu
işlem için mutfak robotu kullanılmamalıdır. Daha sonra içine karabiber ve tuz ilave ediniz. En son bıçak arası
etinizi ekleyiniz. Ekmek hamurunu iki parçaya ayırarak pide
şeklinde elinizde açın. Üzerine hazırladığınız iç harcından
yayın. Önceden 180 derecede ısıtmış olduğunuz fırında
etli ekmekleri 20 dakika kadar pişirmeniz yeterlidir. Dikkat
etmeniz gereken, etli ekmeğin fazla kızarmamasıdır. Fırından çıkardıktan sonra etli ekmeklerin üzerine biraz tereyağı
sürün. Sıcak olarak servis edin, afiyet olsun.

Konya Hatırası

Haberler

Haberler

ekmeköy Belediyesi ve Alman Çoban Köpeği Irk ve Spor
Derneği iş birliğiyle düzenlenen
“Alman Çoban Köpekleri Türkiye Şampiyonası”na yüzlerce
köpek yarıştı. Renkli görüntülere sahne
olan yarışlara aileler yoğun ilgi gösterdi.
Çocuklar köpeklerle birlikte gönüllerince vakit geçirme imkanı buldu. Onlarca
sokak köpeğinin test edildiği yarışlardan,
elde edilecek gelirle sokak hayvanlarına
yüzlerce kilo mama temin edilecek.
Irk standartları yarışında hakemler, köpeklerin anatomik yapılarının incelendiği
yürüyüş etabında sırt açıları, kulak diklikleri, adım aralıkları, kuyruk duruşlarını
inceleyerek puanlama yaptılar. 7 etaptan
oluşan şampiyonada her etap sonunda
hakemlere, köpeklerle ilgili yorumlarını da
köpek sahipleriyle paylaştılar.
Yarışın sokak hayvanları için farkındalık
oluşturmak amacıyla düzenlendiğini belirten Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz, " Bugün çok güzel bir gün
ve güzel bir ortam var. 120 köpeğimiz
bugün burada yarışıyor. Yurtdışından
gelen köpeklerimiz de var. Burada dereceye girenler önümüzdeki günlerde yurt
dışında da yarışmaya katılacaklar. Çekmeköy önemli bir ilçe, üçte ikisi ormanlarla
kaplı bir ilçe. Ülkemizde bu tarz etkinlikler
yapmak önemli. Hele hele bugünlerde.
Sokak hayvanlarına sokaklarda işkence
yapıldığı bu günlerde. Kimisi tekme atıyor
kimisi arabasının arkasında çekiyor. Böyle
bir ortamda böyle bir yarışmayı organize
etmek önemli" dedi.

ALMAN
ÇOBAN KÖPEKLERİ

Yarışlar için Karabük’ten geldiğini söyleyen
bir vatandaş ise, “Ben Karabük’ten geliyorum. Alman kurt köpeklerine gönül vermiş
birisiyim. Köpekler güzel, ortam güzel,
gerçekten herkesin katılmasını tavsiye
ediyorum. Bir hayvansever olarak herkesin
sokak hayvanlarını da destek çıkmasını
tavsiye ediyorum” dedi.
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YARIŞTI
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SOKAK HAYVANLARI İÇİN

Ailelere çağrıda bulunan Başkan Poyraz,"
Yazları çocukları istedikleri için köpek alan
ailelerimiz var. Yaz sonralarında da ormana
bırakıyorlar. Evcil hayvanlar için zor koşullar oluyor. Yaşamaları zor oluyor. Barınaklarımız var, bizlerden yaz süresince böyle
bir talepte bulunurlarsa ve yaz bitince geri
vermek isterlerse evcil hayvanlarımız da
sokakta kalmamış olurlar. Onların daha
uzun yaşamalarına vesile olmuş oluruz.
Bunlara dikkat çekmek adına da önemli bir
organizasyon. Bu yarışmadan 600 kilogramlık bir mama elde edilecek. Belediye
olarak buradaki hayvan barınaklarına hediye edeceğiz“ dedi.

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

FOT ĞRAF
SANATI
Modern Sanatlar…

Fotoğraf, birdenbire ortaya çıkan bir icat
değildir. Bir evrim sonucu ortaya çıkmıştır.
İnsanoğlunun görüntünün aksi ve bunu
sabitleştirme merakı insanlık tarihi kadar
eskidir. Mağara duvarına çizilen resimler
bu duygunun ilk belirtileridir. Fotoğraf
kullanıma girinceye kadar, fotoğraf kalitesinde yapılan resimler yine bu anlayış ve
merakın ürünüdür.
GÜLÜZAR ÇEVİK
Çini hocası ve çini sanatçısı
glzrakar@hotmail.com

Fotoğraf makineleri, fotoğraftan eskidir. Fotoğrafın henüz 150
yıllık bir geçmişi varken, fotoğraf
makinelerinin 400 yıllık bir geçmişi
vardır. Fotoğrafın mantığının
oluşması ve görüntünün bir yere
aksettirilmesi çalışmalarının tarihi
ise çok daha eskilere dayanır.
İnsanoğlu
doğayı inceleme araçları
arasına fotoğraf
makinesini
de kattığında, bir yandan
gözün görme
eşiğindeki
dünyamızın
olağanüstü
biçim, ton ve
renk armonileriyle dolu
olduğunu
bulmuş, öte
yandan bilim
ve teknoloji
alanında inanılmaz doğru bilgi
ve ayrıntıları
saptayan bir
sistemde
elde etmiştir.
Böylece fotoğraf bilimsel ve teknik
araştırmaların vazgeçilmez bir aracı
olmuştur.

Neden fotoğraf çektiğimiz sorusuna cevaben; Psikoloji bilimi “bakma” eyleminin hisleri tetiklediğini
söyler, zira gözler beyin ve sinir
sistemiyle doğrudan bağlantılıdır.
Durağan bir görüntü olan “fotoğraf” ise anın daha iyi algılamasına olanak verdiği için akla ve kalbe
de hitap eden en güçlü görsel
kültür ürünüdür.

Çıplak gözle
fark edemeyeceğimiz ya da
çok kısa sürdüğü için kaçırdığımız
anları dondurup çerçeveler fotoğraf makineleri. Video da anı
kaydeder ama bir surat ifadesini,
bir bakıştaki heyecanı en güzel
fotoğraflar sabitler. Bir kuşun
kanat çırpışının, bir damlanın suya
düşüşünün ve ya bir futbolcunun
havada topu kavrayışının güzelliğini
o anı dondurmadan göremeyiz.
Bir fotoğrafçının sadece bir kaç
salisede görüp yakaladığı o ana, biz
bazen saatlerce bakarız.
Ted Grant’ın da dediği gibi, “İnsanları renkli olarak fotoğrafladığınızda
onların kıyafetlerini fotoğraflamış
olursunuz. Fotoğrafı siyah beyaz
çektiğinizde ise ruhlarını.”
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Fotoğraf çok yönlü olarak değerlendirilmelidir. Öncelikle fiziğiyle,
kimyasıyla bilimsel yönü, kullanılan
makine ve diğer malzemesiyle
teknik yönü, görselliğiyle estetik yönü, verdiği mesaj ve dünya
görüşüyle felsefi yönü vardır.
Fotoğrafın kullanım alanları da çok
çeşitlidir. Anıların, olayların ve me-

Fotoğraf makinesi Camera Obscura denilen karanlık kutu ve iğne
deliği görüntüsü mantığına dayanır.
Bu bir fizik kuralıdır. Çok küçük
bir delikten geçen ışık, karanlık
ortamın karşı yüzeyine ters olarak
düşer. Görüntünün ters olması
ışığın delikten geçerken kırılmasından kaynaklanır. Yüzeyinde
ister küçük, ister büyük delikler
olan karanlık kutular, günümüzün
modern fotoğraf makinelerinin
atalarıdır.

Fotoğrafı çekilmemişse çocuğumuzun ilk gülüşünü veya ilk
adımını hatırlamamız çok zordur. Lise yıllarında ne kadar komik, evlenirken ne kadar mutlu
göründüğümüz o günlerden bir
fotoğraf yoksa silik bir hatıra olarak
bile kalmaz. Bazen yıllar önce
bu dünyadan
göçüp gitmiş
birisi gülümser bize albüm sayfasını
çevirdiğimizde.
Hafızası iyi olmayan toplumlara, birbirleriyle
bağlarını koparmış ailelere,
geçmişini
unutan insanlara nereden
geldiklerini ve
mutlu olabilmenin aslında
ne kadar kolay
olduğunu hatırlatır fotoğraflar.
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Fotoğraf, ışıklı yazı anlamına gelen
ve sözcüklerinin birleşmesinden
meydana gelmiş bir kelimedir.
Çeşitli alet ve malzeme kullanarak,
bir konunun görüntüsünü, kimyasal maddeler yardımıyla özel
bir satıh üzerine geçirme olarak
tanımlanır. Fotoğrafın özü, ışık ve
ışığın bazı maddelerin renk ve tonlarında yol açtığı etkilerle ilgilidir.

kânların belgelenmesinin yanında,
bilimsel çalışmalarda, modada,
tanıtımda, uzay araştırmalarında, resmi işlemlerde, iletişimde,
yayıncılıkta, bilgisayarda, sanatta
ve hayatın değişik birçok alanında
fotoğraf hayatımızla iç içedir.

?

BUNLARI
BİLİYOR
MUSUNUZ
Atlar ve
fareler
kusamaz.

Çin’de bebekler
doğdukları
anda 1 yaşında
sayılıyorlar.

Singapur’da
sakız
bulundurmak
veya satmak
yasaktır.

Gökyüzündeki yıldız
sayısı yeryüzündeki
tüm plajlarda bulunan kum tanelerinin
sayısından daha
fazladır.

Bir salyangoz
bir millik yolu
115 günde kat
edebilir.

Eğer baharatlı bir
şey yedikten sonra
bir çay kaşığı
şeker yerseniz, bu
hararetinizi tamamen alacaktır.
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Bir kaba çok fazla
sayıda Antep fıstığı
doldurursanız bir süre
sonra kendiliğinden
ısınacak ve
patlayacaktır.

Eski Mısırlılar
kedileri öldüğünde
kaşlarını kökünden kazıyarak yas
tutuyorlardı.
Kasım 2017
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Filler sırtındaki
deri kıvrımlarını
sivrisinekleri ezmek
için kullanırlar.

Arıların
başlarının üzerinde
3 küçük önlerinde iki
olmak üzere toplamda
5 gözleri bulunur.

Öğretmen doğan güneşe benzer.
Etrafını aydınlatarak
karanlıklara meydan okur.

Çekmeköy2023 ailesi olarak tüm öğretmenlerimizin
24 Kasım Öğretmenler gününü kutluyoruz. Açık Fikir Platformu öğrencilerimize
öğretmenlerini sorduk. İşte öğrencinin gözüyle öğretmenlik mesleği;

M.Enes
Akdoğan

Mecidiyeköy Anadolu Lisesi

Hilal Demir

Berfin Keleş

Öğretmenleri çömlekçilikle uğraşan
ustalara benzetebiliriz. Saf çamura
form kazandırıp, pişirerek yaptıkları
çanak, çömlekleri el emekleriyle
işleyen sanatkârlardır öğretmenler
bir bakıma. Ebediyete hükmeden insanlardır. Değerleri paha biçilemez.
Başöğretmen M. Kemal Atatürk'ün
de dediği gibi, “Eserinin üzerinde
imzası olmayan yegâne sanatkâr
öğretmendir.”

24 Kasım Öğretmenler Günü her
zaman hatırlanmayı ve değer verilmeyi hak eden çok sevgili öğretmenlerimizin günüdür. Öğretmen
bizleri bilgi ile aydınlatan bir mumdur. Yansıttığı ışık bilgi ile aydınlanmamızı, karanlıklardan kurtularak
önümüzü görmemizi sağlar.
Öğretmenler elleri öpülecek, her
zaman saygı ve sevgiyi hak eden insanlardır. Onlara sadece bu önemli
günde değil, her zaman hatırlayıp
değer vermek gerekir.

Ümraniye Final Temel Lisesi

Güç Kardeşler Anadolu Lisesi

İnsanları hayvanlardan ayıran
en önemli özellik düşünmektir,
düşünen insan öğrenir, öğretir. Bize
de öğrenmek düşer ve bu işi bize
sevdiren üstatlar öğretmenlerimiz…
Onlar bize hayatın asıllarını öğreten
önderler, her daim zorluklarla baş
edebilmemiz için bize abilik ablalık
yapan koca yürekli insanlar, siz
dünya ya gelmiş en değerli şeylersiniz...

Emre Altuntaş
Çekmeköy Anadolu
İmam Hatip Lisesi

Rabia Özay

Fatma Talip Kahraman Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi

Fatma Betül
Göğüş

Fatma Talip Kahraman Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi

Yetişip, hayırlı insanlar olmamızda
en büyük rolü üstlenen öğretmenlerimiz, milletimizin ve devletimizin
en değerli hazineleridir. Bizlere satır
satır okumayı, yazmayı öğreten bu
muteber insanlar daima nesillerimize
öncülük etsin ve dimağ mürekkebimiz zinhar bitmesin.

“Bana bir harf öğretenin kırk yıl
kölesi olurum” demiş, Hz. Ali.
Peki ya bize sadece bir şeyler öğretmekle kalmayıp aynı zamanda bizi
eğiten öğretmenlerimizin hakkını
nasıl ödeyeceğiz? Bizleri eğitip
öğreten öğretmenlerimizin gününü
kutluyorum.

Nazan Akman

Güç Kardeşler Anadolu Lisesi

Miray Akın

İlayda Sağdıç

Fatma Talip Kahraman Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi
Öğretmenler hangi yönü istersek,
neyi merak ediyorsak ya da ne
öğrenmemiz gerekiyorsa bizlere
pusula oluyorlar. Allah razı olsun,
cennetine koysun, gibi dualar
düşmüyor insanın dilinden. Ve
kelimeler kifayetsiz, dualar yetersiz
kalıyor, vesselam.

İlknur Kol

TEB Ataşehir Anadolu Lisesi
Öğretmenlerimiz bizi her konuda
hayata hazırlayan eşsiz bir mücevherdir. Hayatımız boyunca bize
birçok bilgi katan ve hayallerimi
gerçekleştirmem de çok etkili olan
sevgili hocalarımın öğretmenler
günün kutluyorum.
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Öğrencilere sadece eğitim-öğretim değil, insanlık dersleri vermeyi amaçlayan
ve bunu başarabilen nadir insanlardır onlar.
Kıyıya vuran o kadar denizyıldızı içinden, belki bazıları benim sayemde kurtulur
deyip, onları tekrar hayatla buluştururlar.
Bizleri azmin sonucunda başarıya giden yolda tek bırakmayan, ''Başarabilirsin''
kelimesini duyduğumuz nadir insanlardır.
Hep bir şeyler öğretmek için emek verirler öğrencilerine.
Puslu bir camın arkasındaki gizemi çözmeyi çalışırcasına uğraşırlar evlatlarıyla.
Bize uzanan yardım elidir öğretmenler.
Hayatımızın bir bölümünde bazılarımızın dönüm noktası olurlar.
Kendimizi aşmamızı sağlayan, her düştüğümüzde bizi kaldıran, ailemizin bir
parçası olan ve bize çok şey öğreten öğretmenlerimizin öğretmenler günü
kutlu olsun.

Eğer “gelecek” ise bizi şu anın sorunlarından, çarpıklıklarından ve
loşluğundan kurtaracak yegane araç,
geleceğe ışık tutan fenerin sahibi
öğretmenler, öğretmenlerimizdir.
Tek bir öğretmen yeter dünyayı
değiştirmek için, tek bir öğretmen
yeter dünyada mutlak barışı sağlamak
için ve yine tek bir öğretmen yeter
çağ kapatıp çağ başlatmak için. Onlar
ki toplumun baş tacı, onlar ki toplumun pusulası, haritası...
Eğitim önce bireyi sonra da tüm
toplumu ulaşılabilecek en mümkün
irfan ve ahlak seviyesine ulaştırabilir
ve bu sadece öğretmenler tarafından
mümkün kılınabilir.
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Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Herkesin bir rehbere, lidere, hocaya,
öğretmene yani bir öğreticiye ihtiyacı
vardır. Şu andaki hayatımızda bize
istikamet veren, yolumuzu aydınlatan
iyi ve tecrübeli öğretmenlerimiz var. Bu
yaşıma kadar pek çok öğretmenim oldu
ve hepsi de hayatıma çok önemli ve
birbirinden güzel değerler şeyler kattı.
Hepsine çok teşekkür ediyorum.

Haberler

Zehra Bayraktar

Sinem Bozkurt

Fatma Talip Kahraman Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi

Güç Kardeşler
Anadolu Lisesi

Siz bir nesli baştan
yazan öğretmenlerimizin kıymetini
anlayabilir misiniz?
Öğretmenlik
mesleği hata kabul
etmez. Başka
mesleklerde yapılan
hatalar düzeltilebilir
ancak öğretmenin
hatası bir nesli
mahveder. Kutsal
olmasının yanı sıra
titizlik de ister.
Öğretmen bir mum gibidir, erir fakat çevresini aydınlatır.
Usta kalem Ali Ural'ın deyimiyle; "Sözlükler binlerce kelime
bildikleri halde konuşmazlar"
O halde konuşma sırası onlarda.
Geleceğimizin temelini atan saygıdeğer
öğretmenlerimize... ♥

Küçükken ne olmak
istersin diye sorduklarında “öğretmen
olmak istiyorum” diye
cevap verirdim. Benim
için gerçekten harika bir
meslekti. Hiç çocuğun
olmadan bile yüzlerce
çocuğun annesi yahut
babası olabiliyordun.
Bilimsel bir eğitim
vermek dışında maddi
manevi her konuda
yanında olan öğretmenlerimize büyük bir
hayranlık besliyordum. Hatta bazen üzüldüğüm konuları
ailemin bile fark edememesi ama öğretmenimin ders
içindeki halimden fark etmesi beni büyüleyen şeylerden
biriydi sadece. Toplumun geleceğini onlara emanet
ettiğimiz öğretmenlerimize bu hayranlığımın geçeceğini hiç sanmıyorum. Benim için öğretmenlik kutsal bir
meslektir ve tüm öğretmenlerime duygusal bir bağla
bağlıyım. Biz gerçekten güzel öğretmenlerle büyüyoruz.
Tüm öğretmenlerimize teşekkür ederim ve öğretmenler
gününü kutlarım.

Sude Külünkoğlu
Elif Akbulat

Fatma Talip Kahraman Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi
Hayatta daima bize yol gösterecek
kişiler ararız, bulduğumuz çoğu
kişi de öğretmendir. “Öğretmen”
kelimesine binlerce anlam yüklenebilir belki ama ben en çok karanlığın içindeki bir lamba olarak ifade
etmeyi tercih ediyorum. O yandı mı
her taraf aydınlanır.

Tuğba Yılmaz
Özden Cengiz Anadolu Lisesi

Tek gayeleri bizi gözlerimizi
açtığımız küçük dünyalarımızdan
daha ileri götürmek olan güzel
öğretmenlerimiz. Sesiniz, ışığınız,
bastığınız toprak bizim öncümüz.
Sizleri seviyoruz

İ

Toplantıda ortak projeler, çözüm yolları, yapılması
planlanan projeler ve hizmetler gibi konular üzerine
istişarelerde bulunuldu. Belediye Başkanları; İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ı yeni görevi
vesilesi ile tebrik etti ve başarılar diledi.
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Özverili bir şekilde çalışıp yaşamımızı
bir lamba misali aydınlatan, doğruyla
yanlışı ayırabilmemiz için karanlıkta
bize yol gösteren yıldızlardır öğretmenlerimiz.
Öğretmenlerimiz ilkokuldan bu yana
yanımızdadırlar. Artık bir aile ferdi
olmuşlardır bizim için. Her türlü ihtiyacımızda yanımıza koşarlar. Sırtımızı
yaslayabileceğimiz bir duvardır öğretmenlerimiz. Kısacası öğretmenlerimiz
hayatımızın her anında vardır. Onlara
olan sevgimiz sözcüklere akıtamayacağımız kadar büyüktür. Onlar her
zaman kalbimizin en güzel köşesindeki tahtın sahibidir.

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt
Uysal, her ay düzenli olarak yapılan Anadolu
Yakası Belediye Başkanları İstişare toplantısına
katıldı. Bu ay Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz’ın ev sahipliğinde belediye bahçesinde bulunan
İspinoz Sosyal Tesisleri’nde yapılan toplantıya Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can, Beykoz Belediye Başkanı
Yücel Çelikbilek, Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin,
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Şile Belediye Başkanı Can
Tabakoğlu, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin,
Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ve AK Parti
Yerel Yönetimler İstanbul İl Başkanı Ahmet Cin katıldı.
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Yüksel İlhan Alanyalı Fen Lisesi

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
MEVLÜT UYSAL
ÇEKMEKÖY’DE

Gezi

Katar ekonomisi 1940'lı yıllara kadar balıkçılığa ve inci avcılığına bağlıydı. Bu tarihten
sonra petrolün keşfedilmesiyle beraber Katar ciddi ekonomik değişimler geçirdi. Yaşam
standartlarında ciddi bir yükselme oldu ve bu sayede sosyal imkânların erişilebilirliği
önemli oranda arttı. Petrol rezervlerinin yanı sıra Katar dünyada en çok gaz rezervini
elinde bulunduran ülkeler arasında yer almaktadır. Katar yer altı kaynakları sayesinde 145
bin Dolarla dünyada kişi başına düşen en yüksek milli gelire sahip tek ülke.

Katar Osmanlı
Devleti'nden neden ayrıldı?
Osmanlı Devleti 29 Temmuz 1913 tarihinde Katar'dan çekilme kararı aldı. 1. Dünya
Savaşı patlak verdiğinde Katar İngilizler
tarafından işgal edildi. İngiltere hâkimiyetinden 3 Eylül 1971 yılında ayrılan Katar
bağımsızlığını ilan ederek bağımsız bir
devlet oldu.
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Katar resmî adıyla Katar Devleti, Arap Yarımadası'nın doğusunda bulunan bir Basra Körfezi
ülkesi. Orta Doğu'da Basra Körfezi'nde yer alan küçük
bir yarımada ülkesidir ve emirlikle yönetilir. Tek kara sınırı
olan komşusu Suudi Arabistan'dır ve kuzeyinde Bahreyn, doğusunda İran
yer alır. Katar'ın başkenti ve en büyük kenti Doha'dır. 2014 yılı itibari ile
Katar nüfusu 2 milyon 570 bin 446'dır. Katar nüfusunun yalnızca % 15'i
yerel halktan oluşmaktadır. % 85'i Katar'a çalışmaya gelen yabancı işçilerdir. Eğer bir gün katara yolunuz düşer veya tatile giderseniz yazımızda
birkaç gidilecek yer önerisini okumanızda fayda var.

Katar'ın başlıca geçim kaynakları nelerdir?
Katar nasıl bir ekonomiye sahiptir?
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KATAR(QATAR)

Gezi

Haberler

Gezi

The Pearl Qatar (İnci Adası)
Geçmişte geçimlerinin büyük bir kısmını inci çıkarmaktan sağlayan
Katarlılar, bunun anısına sahile büyük bir İstiridye ve İnci heykeli yapmışlar. Heykellerin olduğu yere İnci Meydanı deniyor. Sadece bir meydandan ziyade geçmişe göz kırpıyor. Tekne kiralayarak Basra Körfezi’ni
gezebilme olanağı sağlayan bir meydan…
Burası şehrin en lüks ve pahalı bölgelerinden sadece bir tanesi… Çok şık
restoranları ve markaları burada görebilirsiniz. Fiyatlar da oldukça pahalı.
The Pearl Qatar tamamen yapay doldurularak yapılmış bir bölge.

Souq Waqif
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kapalı oluyor. Özellikle Güneş battıktan sonra en kalabalık zamanlarını yaşıyor. Katar’da hayat genel olarak
geceleri daha canlı ve hareketli. Yürüyüş yapanlar,
alışveriş yapanlar akşamları dışarı çıkıyor. Souq Waqif’te
aradığınız her şeyi bulmanız mümkün. Geleneksel
kıyafetler, lambalar, tabaklar, şallar gibi her şey bu çarşıda
satılıyor. Labirent şeklinde sokaklarında sanatçılara ve
sanat atölyelerine de rastlıyoruz. Kendi resminizi burada
yaptırabilirsiniz. Katar her ne kadar sıcak olsa da alışveriş
merkezleri çok soğuk. Alışveriş Merkezi gezecekseniz,
üzerinize kalın bir şeyler giymenizde fayda var.
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Katarın başkenti Doha’nın Eski Kent merkezi çevresinde
tam bir Ortadoğu havası var. Souq Waqif denilen bu
bölge şehrin en canlı ve hareketli noktalarından biri
burası. Katar’ın eski havasını ve Arap Kültürü’nü en fazla
hissedebileceğiniz yerlerden de biri olan çarşıda saatler
geçirebilirsiniz.
Arapların develere, atlara ve kuşlara özel ilgisi var. Çarşıda kuş satan birçok dükkân var. Ayrıca kuşlar için özel
hastanelerin var olması da ayrı bir güzellik…
Souq Waqif’i akşam saatlerinde gezilebiliyor. Sebebi
ise öğleden sonra hava çok sıcak olduğu için burası
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Doha Corniche
Kordon Bölgesi Doha’da mutlaka görülmesi
gereken ve gezmekten
en fazla keyif alacağınız
yerler arasında olacaktır. Özellikle akşam
saatlerinde en kalabalık
ve hareketli saatlerini
yaşıyor. Bu saatlerde
manzara izlemek,
yürüyüş ve spor yapmak için gelenlerle
dolup taşan bölgede
vakit geçirmek gezinizin
tadının damağınızda kalacağı anlardan olacaktır. Kordon Bölgesi tam
7 km boyunca sürüyor.
Eğer yürüyüş sizi sıktı
ise yapabileceğiniz diğer
bir etkinlik teknelerle
gezmek… Sıkılmanın
mümkün olmayacağı
yer yapmışlar.

Doha West Bay

Aspire Park

İş merkezlerinin toplandığı
bölge dev gökdelenleri ile
dikkat çekiyor. New York Manhattan’ın sahilden görünüşüne
benziyor. Burada yapacağınız
yüksek bir yerden saatlerce
şehri izlemek.

Katar’da yemyeşil bir park
gezmek isterseniz, Aspire
Park’a uğrayabilirsiniz. Çölde
adeta vaha yapmışlar.

Katara
Cultural Village
Arap Kültürü’nü hissedebileceğiniz Katara Kültür
Köyü’nü mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerlerden.

Katar Banana Island
Katar Banana Island duymamıştınız değil mi? Çoğu
kişinin buraya gidene kadar
buranın varlığından haberdar
değil. Eğer Maldivler uzak geliyorsa burada aynı standartlarda
konforlu bir tatil yapabilirsiniz.
Deniz, kum, Güneş aradığınız
her şeyi burada bulabilirsiniz.
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Türkiye’den Katar’a gidip görmeniz gerekenler
arasında bulunan Doha İslam Eserleri Müzesi farklı mimarisi ile dikkat çekiyor. Geçmişten
günümüze kalan birçok eseri müzede görmek
mümkün...
Müze gezmeyi çok sevmeseniz de bu müzeyi
mutlaka ziyaret etmenizde fayda var. İznik’ten,
Konya’dan ve Türkiye’nin birçok yerinden getirilen
Osmanlı İmparatorluğu zamanına ait eserler burada sergileniyor. Doha’nın ikonik müzesini yapan
mimar çok ünlü. Paris’teki Louvre Müzesi’nin
girişindeki piramit inde bu mimar yapmış.

Katar Nerede:
Katar Ortadoğu’da Basra Körfezi kıyılarında küçük bir ülke.
Katar’a Nasıl Gidilir:
THY ve Qatar Airways’in direk uçuşları ile Katar’a gidebilirsiniz. Yaklaşık olarak 4 saatlik bir uçuş süresi var.
Katar’a Ne Zaman Gidilir:
Yaz aylarının çok sıcak yaşanması sebebiyle Katar’a gitmek için en uygun aylar Ekim, Kasım, Aralık, Ocak,
Şubat, Mart ve Nisan aylarıdır.
Katar'ın resmi dili Arapça'dır. İngilizce de günlük hayatta sıkça kullanılır. Katar'ın yönetim biçimi üniter
anayasal mutlak monarşi ile yönetilmektedir. Katar bir emirliktir.
Katar nasıl bir iklime sahiptir:
Orta Doğu ülkelerindeki tipik çöl iklimine nazaran yarımada olması sayesinde Katar yazları nemli ve kurak
kışları ara ara yağışlı ve ılık bir iklime sahiptir. Katar'ın en yüksek noktası 103 metredir.
Türk vatandaşları Katar'a gitmek için vize almalı mıdır:
Umuma mahsus pasaport sahipleri 30 güne kadar Katar'a vizesiz giriş yapabilir.
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İslam Eserleri Müzesi

Kısa bilgiler;

Sağlık

Sağlık

•
•
•
•
•

Ateroskleroz ve diğer koroner arter hastalıklarının oluşma sıklığı
artar.
Gözlerde bulanıklığa ve körüğe yol açabilen retinopati, katarakt
veya glokom meydana gelebilir.
Böbrek glomerüllerinin tutulması sonucu böbreklerde fonksiyon bozuklukları veya yetersizlikleri oluşabilir
Tutulan sinirlerin lokalizasyonuna göre nöropatiler (sinir hasarları) görülebilir.
Deri enfeksiyonlarının görülme sıklığı artar.

Diş hekimi
olarak:

DİŞ HEKİMLİĞİ VE

Dr. Sadık GENÇOĞLAN
Ağız-Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı
www.afsdent.com
www.doktortakvimi.com/sadık gençoğlan

DİABET HASTALARINA

GENEL YAKLAŞIM

Hastalığın ortaya çıkışında viral
enfeksiyonlar, inek sütü proteini,
nitrözaminler, stresli yaşam tarzı
gibi çevresel faktörler suçlanmaktadır. Ayrıca, bu hastaların
Hashimoto tiroiditi, vitiligo, pernisiyöz anemi gibi diğer otoimmun
hastalıklara da yatkın oldukları
bildirilmiştir.
Tip 1 diyabetin başlangıcı akut
olup, klinik belirtilerin ortaya çıkışı
ile tanı konulması arasında geçen
süre kısadır ve bu süre genellikle
4 haftadan daha azdır. Poliüri,
polidipsi ve polifaji kısa sürede
ortaya çıkar. Polifaji ile birlikte kilo
kaybının olması dikkati çeker. Halsizlik, kaslarda kramplar, bulanık
görme, ciltte kuruluk ve yaraların
geç iyileşmesi görülebilir.
İnsülin; hücrelere glikoz girişini

arttırır, karaciğerde aminoasitlerden glikoz yapımını inhibe
eder, protein sentezini arttırır ve
karaciğerde yağ asitlerinin beta
oksidasyonu sonucu oluşan keton
cisimleri üzerine antiketajonik
etkilidir. İnsülinin yokluğuna bağlı
olarak glisemi ve yağ asitleri artar
ve kanda ve idrarda keton cisimleri (aseton, asetoasetik asit)
görülür. Ketonlar asidik olduğundan kan pH’sı asite doğru kayar
(diabetik ketoasidoz). Normal bireylerde tokluk kan şekeri 80-120
mg, açlık kan şekeri 70-110 mg/
dl’dir. Diabette ise açlık kan şekeri
140 mg’dır, tokluk kan şekeri ise
200 mg’ın üzerindedir. Diabetli
hastalarda;

Diyabetlilerde ortaya
çıkabilecek ağız ve diş
problemleri nelerdir?

Özellikle kan şekeri kontrolsüz
seyreden şeker hastalarında
tükürükteki yüksek şeker seviyesi
bakterileri davet eder ve kolaylıkla
çürükler ortaya çıkar.

Diyabetlilerde görülebilen ağız ve diş sorunları şunlardır:

Dişeti hastalıkları. Diş çürükleri.
Ağız kuruluğu, diyabetli hastalarda tükürük salgısının koyulaşması
ve miktarının azalması nedeni
ile tükürüğün dişleri yıkayıcı,
çiğnemeyi kolaylaştırıcı etkisi-

Dişler günde en az 2defa, 2 dakika fırçalanmalı. Şeker hastalarında ara öğünlerin de bulunması
nedeniyle fırçalama sayısının
artışı gerekebilir. Yumuşak
fırça kullanılmalı. Dilin üzeri
de fırçalanmalı. Ağız kuruluğu. Ağız içinde mantar
infeksiyonları, pamukçuk.
Diyabetli hastalar
tükürüklerindeki şeker
nedeniyle ağızda mantar
enfeksiyonlarına açıktır. Bu
sorunun, dudakların birleşim
yerinde çatlak ve kızarıklıklar
halinde kendini belli eder.
Sigara kullanımı ve protezlerin gece ağızdan çıkarılmaması
mantar gelişimini hızlandırabilir.
Ağızda mantar enfeksiyonunun
tedavisinde ilaçlardan faydalanılır.
Protezlerin temizliğine dikkat
edilmeli ve geceleri de mutlaka
çıkarılmalıdır. Yaygın çürüğü ve
dişeti sorunları olan hastalarda
fluoridli ve klorheksidinli gargaralar kullanılmalı. Diş aralarındaki
bakterileri uzaklaştırmak için
günde en az bir defa diş ipi kullanılmalı. İşlem sonrası ağız su ile
çalkalanmalı Diş ipi, dişler arasına yerleştirilirken dişetine fazla
bastırılmamalı.
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Diabetes mellitus, insülin hormonunun yokluğu, yetersizliği
veya etkisizliği nedeni ile hiperglisemiye ve bazı özel komplikasyonlara yol açan bir hastalıktır. Diabet hastalığı tip 1 ve tip 2
olmak üzere ikiye ayrılır biz bu
ayki yazımızda tip 1 ile ilgili genel
bilgi vereceğiz.
Tip 1 Diabet (insüline bağlı diabet,
juvenil diabet)
Sıklıkla çocuklarda ve genç
erişkinlerde görülür. Kalıtsaldır ve
resesiftir. Pankreasın langerhans
adacıklarındaki beta hücrelerinin
harap olmasına bağlı görülür.
Genellikle, kuzey ülkelerinde daha
sık görülmektedir. Tip 1 diabette
meydana gelen otoantikorlar
beta hücrelerini tedrici olarak
yıkımına ve kaybına neden olurlar.

Kontrolsüz diyabet, kalp, böbrek
ve göz gibi organların yanı sıra
ağız-diş sağlığını da olumsuz
yönde etkiler. Dişeti hastalıkları
önlenmesi için her şeyden önce
iyi bir şeker kontrolünün sağlanması ve düzenli ağız bakımı
gereklidir.

nin kaybolmasıdır. Tükürük azlığı
gıdaların diş yüzeyine yapışıp plak
gelişmesine ve daha sonra da diş
taşlarının oluşmasına yol açabilir.
Ağız kuruluğu hastanın ağrı hissetmesine, yaraların iyileşmesinin
gecikmesine ve iltihaplanmanın
artmasına ve bunların sonucunda
diş kayıplarına kadar gidebilir. Ağız
kuruluğunun önüne geçilemiyor
ise sık sık ağız çalkalanmalı veya
diş hekiminin tavsiye edeceği
yapay tükürük preparatları kullanılabilir.
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DİABETES MELLİTUS (ŞEKER HASTALIĞI) 1

Hastanın dental tedavilerinin
yapılabilmesi için kan glikoz seviyesinin %120-220 mg arasında
olması gereklidir. Daha yüksek
değerlerde hiperglisemi, daha
düşük değerlerde ise hipoglisemi
riski mevcuttur. Diabetli hastalarda enfeksiyona eğilim arttığı
için, ağızdaki enfeksiyon odakları
uzaklaştırılmalı ve hastaya iyi bir
oral hijyen eğitimi verilmelidir.
Preoperatif olarak antibiyotik
profilaksisi uygulanarak enfeksiyon riski en aza indirilebilir.
Aşırı heyecanlı ve tedaviden
korkan hastalara sedasyon
uygulaması yapılabilir.
Tedavi seansları mümkün olduğunca kısa
tutulmalıdır. Tedaviler
için sabah saatleri tercih
edilmeli ve hastanın rutin
insülin enjeksiyonunu ve
kahvaltısını yaptığından
emin olunmalıdır. Adrenalin
kullanımı glikoz seviyesini
artırabileceğinden ve enjeksiyon
bölgesinde kanlanmayı azaltarak
enfeksiyon riskini arttırabileceğinden, adrenalinsiz lokal anestezikler tercih edilmelidir.

Diyabetlilerde diş ve
dişeti problemleri nasıl
önlenebilir?
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OKULLARIN
TEMİZLİK MALZEMELERİ
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ’NDEN
Çekmeköy Belediyesi her yıl olduğu gibi bu eğitim öğretim döneminde
de ilçedeki tüm devlet okulların temizlik malzemesi ihtiyacını karşılıyor. İlçede
bulunan devlet okullarının tamamına yapılan temizlik malzemesi yardımıyla
öğrencilerin daha hijyenik ortamda eğitim almaları amaçlanıyor.
Alemdağ İlköğretim Okulu’nda gerçekleşen temizlik malzemesi dağıtım
törenine Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ahmet Aktaş da katıldı.
Dağıtım programında konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz şöyle dedi: “Okullarımıza eğitim öğretim dönemi içinde
yetecek kadar temizlik malzemesi yardımı yapıyoruz. Okullarımızın
bakım ve onarım çalışmalarını da yapıyoruz. Bu hizmetlerimizi her
yıl düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Öğrenci kardeşlerimizin
hijyenik ortamda eğitim görmeleri bizim için son derece önemli.”

MALCOLM X
Irkçılık ideolojik bir düşünce değil, aksine psikolojik bir hastalıktır.
Eğer uğrunda ölmeye hazır değilseniz,
"özgürlük" kelimesini lügatinizden çıkarın.
Eğer, dikkatli olmazsanız, gazeteler, mazlumlardan nefret etmenizi, zalimleri ise çok sevmenizi
sağlar.
İster mermi kullansın, ister oy pusulası, insan iyi
nişan almalı. Kuklayı değil, kuklacıyı vurmalı.

Eğer sen, sana ait bir şeyi elde etmek için onun
peşinden koşuyorsan, seni engelleyen herkes,
kim olursa olsun suçludur.
İnsanlar bir adamın bütün hayatının bir tek
kitapla değişebileceğinin farkında değiller.
Kimse sana özgürlüğünü vermez. Kimse sana
eşitliği, adaleti ve başka hiçbir şeyi vermez. Eğer
gerçekten adamsan, bunları kendin alırsın!
Gelecek, bugünden ona hazırlananlara aittir.

Bütün uyuyanları uyandırmaya bir tek uyanık
yeter.
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Tarihi değiştirebilenler, ancak ve ancak insanın
kendisi hakkındaki düşüncesini değiştirmeyi
başarabilmiş olanlardır.
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Bana bir kapitalist gösterin, ben de size bir kan
emici göstereyim.

En iyi nasihat, iyi örnek olmaktır.

115

Sitede Yaşam

Sitede Yaşam

m
a
s
a
Y
Sitede

Kasım 2017

Kasım 2017

116

i
r
e
l
v
E
a
y
n
u
Sard

117

Sitede Yaşam

Sitede Yaşam

Ali Ekber Metin kimdir,
kısaca kendinizden
bahseder misiniz?
1963 yılında Sivas Zara’da
doğmuşum. 1965’te İstanbul
Kadıköy’e yerleştik. İlk, Orta, Lise
eğitimimi Kadıköy’de aldıktan
sonra 1982 yılında askeri okula
gittim ve Ekim 2006 yılına kadar Dz. K.K.lığı ve Genel Kurmay
Başkanlığına ait birimlerde görev
yaptım. 1996 – 1998 yılları arasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi
Turizm ve Otelcilik bölümünü
bitirdim, TSK Bünyesinde birçok
kurs ve eğitim aldım. 2010 yılında
çocukların Üniversite eğitimi
nedeniyle tekrardan İstanbul’a
yerleştik. Sardunya Evleri Site
Yönetim Kurulunun Temmuz
2012 tarihinde bana tevcih ettikleri site müdürlüğü görevini hali
hazırda devam etmekteyim.

Siteniz ne zaman kuruldu, kaç blok ve daireden
oluşuyor?
Sitemiz 2009 yılında Ekşioğlu
beş yıldız grubu (Ekka İnşaat)
tarafından oturuma hazır hale
getirilmiştir. Sitemiz 14.750 metre
kare alan üzerinde altı adet blok
ve doksan altı bağımsız daireden
oluşmaktadır.

Site yönetiminde olmaya nasıl karar verdiniz ve
kaç yıldır site yönetiminde
görev almaktasınız?
Ekka İnşaat Firması, Site Yönetim
Kurulunu site sakinlerine 2011
yılında devrettikten sonra
önceleri
iyi bir
yönetim
düsturu
ile site
sakinlerinin

gönüllü görev alması ile yönetim
oluşturulmuş, sonrasında site
sakinlerinin yoğun iş tempoları
üzerine siteyi her yönden idare
ve yönetebilecek bir site müdürü
düşüncesiyle talep üzerine göreve
getirildim. İşlerin yoğunluğu ve
takip edilmesi bir sistem içinde
yürümesinin yanında site sakinleri
tarafından oluşturulan Yönetim
Kurulu ve üyeleri her yönüyle
bilgilendirme yapılmak şartıyla her
türlü yetkiyi site müdürüne vermişler, bu kapsamda ihtiyaç duyulduğunda anında, diğer şartlarda ise haftalık, aylık bilgilendirme
ve raporlama ile kendilerine bilgi
sunumu yapmaktadır.

Yönetim kadronuz kaç
kişiden oluşuyor?
Yönetim Kadromuz; 1 Başkan
(Şamil Alakuş), biri muhasip (Fuat
Ulugay) ve yardımcı (Uğur Çiloğlu) olmak üzere 3 kişiden teşekkül etmektedir. Bunun dışında
1 site sakinimizden de denetçi
(Şahin Demir) seçilerek yönetim
oluşturulmuştur.

Site sakinlerimizi telefon, e-posta,
WhattsApp vb. her türlü iletişim
araçları ile site sakinlerimizden
gelen her türlü hizmet ve talepleri
7/24 üzerinde takip etmekte ve

yürütmekteyiz. Sitemizde
24 kamera ile 7/24 görev yapan
güvenlik personeli, bina sorumlusu ve bahçıvan olarak site
sakinlerimize hizmet vermekle
birlikte yaz aylarında açık havuza
yüzme bilen, sertifikalı, kurtarma
konusunda bilgili ve tecrübeli
bayan personel alarak hizmet verilmektedir. Site sakinlerimiz için
iki adet kamelya, basket, futbol
sahası, açık yüzme ve çocuk parkı
alanlarımız mevcut olup buralarda zaman zaman tertiplenen
etkinlikler ile hizmet vermekteyiz.
Bunun haricinde su tesisatı, elektrik vb. konularda personelimiz
olmaması nedeniyle dışarıdan
güvenilir firma ve kişiler ile site
sakinlerimizin her türlü ihtiyaçları
karşılanmaktadır.

Site sakinlerinden
talep geldikçe çeşitli spor
etkinlikleri (site yönetim ofisinde
fitnes, dans vb.) yazında havuzda
sponsorlar eşliğinde çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Site sakinlerimiz genelde genç ve çalışan
ailelerden oluştuğundan bu tür
etkinlikler için zaman bulamamalarını bize beyan ettiklerini, hafta
sonu ve bayram tatillerinde ise
farklı arayış içinde olmaktadırlar.

Sardunya Evlerinin, sizce
başka sitelere göre en belirgin özelliği nedir?
Sardunya Evleri sitesi Çekmeköy
İlçesinin elit bir sınıfın yaşadığı
nezih sitelerinden bir tanesi
olduğu bilinmekte ve de telaffuz
edilmektedir.
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Yönetim olarak site sakinlerin
genel memnuniyetine dayalı, pratik, akılcı çözümler bularak hizmet

Site yönetimi olarak
site sakinlerine ne gibi
hizmetler sunuyorsunuz?
Site sakinleri için sosyal tesis vb. alanlarınız bulunuyor mu?

Site sakinlerini bir araya
getirmek için
yaptığınız aktivite var mı?
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Yönetim olarak sitenin işleyişini nasıl sağlıyorsunuz?
En çok hangi konular sizi
zorluyor?

vermekteyiz.
Bu düşence ile
kurallarla zenginleştirilmiş profesyonel
bir yaklaşım ile
sorunları sakinlerin üzerinden
alarak komşuluk ilişkilerine zarar
vermeden işleri yürütmekteyiz.
Önyargı ve eleştirel tutumdan
uzak durarak, site sakinleriyle her
daim iletişim odaklı olarak, tutarlı ve örnek duruş sergileyerek,
yönetimsel ve teknik konularda
hakimiyeti sağlayarak site işleyişini
sağlamaktayız.

Sitede Yaşam

Şehirler kalabalıklaştıkça, iş hayatı arttıkça şehir
yaşamı ve trafik yoğunluğu insanları daha da yor-

Röportaj - Engin ERKÖSE

121

120

Site yönetimi olarak Çekmeköy2023
dergisi okuyucuları iletmek istediğiniz
bir şey var mı?

maktadır. Çekmeköy İstanbul’un birçok ilçesine
göre insanların bu ihtiyacını karşılayacak olanaklara
ve potansiyele sahiptir. İstanbul’un böylesine güzel ve şehir yaşamından uzak ama o ana yolları ve
bağlantıları da ne denli şehir merkezine yakın bir
konsept özelliğine sahip olmasını tüm İstanbullulara
duyurmak ve yaşamlarına burada devam etmelerine vesile olacak ve her türlü hizmetlerini bu ilçede
karşılayabileceklerini, özledikleri yaşamları ilçe sınırları içinde bulacaklarını, İstanbul’un en yaşanılacak
ilçelerden biri olduğunu duyurmak sizler gibi duyarlı
yayıncılık hizmetleri yapanlara düşmektedir.
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Sitemizin 14.750 km’lik alanında kır ve köy özlem
ini aratmayacak 5.000 metre karelik yeşil çim alanımız, 2.500 civarındaki ağaç ve bitkilerimiz ile doğal
yaşamını yaşatacak, çoğu zaman kuş ve çocuk sesleri
eşliğinde oldukça sessiz, temiz, bakımlı ve sakin bir
hayatı görmek mümkündür.

Sitede Yaşam

Kültür Sanat

KÜLTÜR & SANAT
KALANLAR
Tezer Özlü’ nün 1990 yılında
derlenen bu kitabında düşünce ve
psikolojik tahliller ön planda. Bu
kitap Özlü’ nün gittiği şehirlerde, ülkelerde yazdığı deneme
ve duygularını yansıtan cümlelerden oluşan bir anı kitabı. Kitapta
uzun ve karışık cümleler olmakla
birlikte birbirinden bağımsız kısa
cümlelerle de ustaca bir ahenk
yaratılmış.
Türk edebiyatının gamlı prensesi olarak anılan Tezer Özlü çok
sevdiği, ayrı bir bağ kurduğu Svevo, Kafka, Pavese
gibi yazarların gezdiği, ayak bastığı yerleri dolaştı. Onlarla aynı
topraklarda aynı havayı solumak istedi. Gittiği ülkeler, şehirler ona geçmişini anımsattı, oralarda her zaman kendinden bir şeyler buldu. Fakat bunlar
acıklı ve yüreğe dokunan türden anılardı. Bazı yerler, iklimler ona çocukluk
anılarını; küçükken geçirdiği hastalıkları, ateşli ve öksürüklü geceleri hatırlatırken bazıları lise yıllarını, o yıllarda geçen zorlu günleri anımsattı. Onun
yaşamı yazarların acısını aramak oldu. “Çocukluğumda Dostoyevski’nin
nihilist acısını buldum. Otuzumda Pavese’nin intihar acısını. Bugün Berlin’de
Peter Weiss’ın antifaşizm acısını.”
Tezer Özlü insanlardan pek hoşlanan biri olmadığını da vurguluyor eserde.
“Artık giderek dünya insanları bana birer fabrika ürünü gibi görünüyor.” Tabi
bunun “insanları tanımadan önce kullanılabilecek bir yargı” olduğunu da
söylemeden edemiyor.
O, her fırsatta yıllara değil de anlara önem verdiğinin altını çiziyor. Gelin
edebiyatımızın gamlı prensesinden “Kalanlar” a bir göz gezdirelim:
“Haykırmak istediğim çok şey var. Büyük kayıplar yıkacak değil bizi. Açıkça
birbirimizle konuşamıyorsak ben ağlamak, bağırarak ağlamak için bahçenin
yeşillikleri gerisindeki odama geçiyorsam, biliyor musun ne güzel ağıtlar
içinde uyuyakalmak?”
“Sıska bedenimden deriler sarktığında izin isteyeceğim. Ölmek için köyüme
döneceğim, diyeceğim. Burada ölemez misin? diyecek. Burada ölecek
yer yok, diyeceğim. Sonra siz beni yakarsınız. Ya küller arasında uyanıp,
gövdemi arayıp, yalnız külleri görürsem? Oysa toprak içinde bir süre daha
kollarım, bacaklarım ve tüm bedenimle birlikte olabileceğim. Belki ölüme
alışana dek. Ölüm içinde ölümü unutana dek.”
“…ben her zaman güzelliklerin değil de güçlük, terslik, acı ve öfkelerin
peşinden koşan bir insanım.”
“Doğumum bile bir kökünden kopma idi. Köklerimi hiç aramadım.”
“Çocukluğumuz üzerine kâbus gibi çöken eski kuşaklar, bilinçli yıllarımızı da
elimizden almayı başaramayacak. Biz mutlu isek, mutlu olmayı istediğimiz
ve bunun için çaba harcadığımız için mutluyuz.”
“Kültür bir şeye cesaret edebilme sorunudur. Okumaya cesaret edebilme,
bir görüşe inanmaya cesaret edebilme, görüşlerini açıklayabilme cesaretidir.”
“İnsanın başkalarına söyledikleri kendi duymak istedikleridir. Yazdıkları, okumak istedikleridir. Sevmesi, sevilmeyi istediği biçimdedir.”

TEZER ÖZLÜ
KİMDİR?

Öykü ve roman yazarı olan
Demir Özlü’nün kız kardeşi
olan Özlü 1943 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Avusturya Kız Lisesi’nde ortaöğrenimine başladı fakat öğrenimini
tamamlayamayan Özlü dışardan sınavlara girerek 1965
yılında İstanbul Erkek Lisesi’ni
bitirdi.
1981’de burslu gittiği Almanya’da radyo programları hazırladı. 1983’de Almanca yazdığı
“Bir İntiharın İzinde” adlı
romanıyla adının bir anda duyulmasına yol açan Marlburg
Edebiyat Ödülü’nü kazandı.
1984 yılında bu ödüllü kitap
Türkçe olarak “Yaşamın Ucuna Yolculuk” adıyla Türkiye’de
yayımlandı.
Tezer Özlü yakalandığı göğüs
kanserinden kurtulamadı ve
43 yaşında İsviçre’nin Zürih
kentinde hayatını kaybetti.
Cenazesi İstanbul’a getirildi ve
Aşiyan Mezarlığı’na defnedildi.

Kasım 2017

İlk kez 1989 yılında gerçekleştirilen, yerli ve yabancı tiyatro,
dans ve performans topluluklarının izleyiciyle buluştuğu
uluslararası bir etkinlik olan
İstanbul Tiyatro Festivali, 2002
yılından beri iki yılda bir Mayıs
ayında düzenleniyordu. Festival artık 2017 yılından itibaren
her yıl düzenlenecek. Böylece
İstanbul Tiyatro Festivali her
sene uluslararası ve ulusal oyun,
dans, performans ve etkinliklerden oluşan zengin programıyla
İstanbul’un tiyatro hayatına taze
bir soluk getirecek.
21. İstanbul Tiyatro Festivali’nde
yurtdışından 6, Türkiye’den 13
olmak üzere 19 tiyatro, dans
ve performans topluluğunun
55 gösterisinin yanı sıra yan
etkinlikler programında bulunan okuma tiyatrosu, söyleşi ve
kitap tanıtımları, film gösterimleri, atölye çalışmaları ve ustalık
sınıfları gibi ücretsiz etkinlikler
de gerçekleştirilecek

Festival kapsamında sahnelenecek
oyunlar her iki yakada bulunan
toplam 18 mekânda seyirci ile
buluşacak.
Oyunlar Zorlu PSM, Moda Sahnesi,
ENKA İbrahim Betil Oditoryumu,
Hazırlayan: Havva Kotan

Çevre Tiyatrosu, Caddebostan
Kültür Merkezi, Yunus Emre Kültür
Merkezi (Turhan Tuzcu Sahnesi,
Müşfik Kenter Sahnesi), DasDas,
Kenter Tiyatrosu ve MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi Şebnem Selışık
Aksan Sahnesi salonlarında izlenebilecek.

Festival programında yer alan
ücretsiz yan etkinlikler ise, TÜYAP
Kitap Fuarı, Moda Sahnesi, Fransız
Kültür Merkezi, MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi, Sahne Khas, Studio
Oyuncuları ve Salon İKSV’de
gerçekleştirilecek.

OYUNLAR
Martı / 13-14-15 Kasım / Zorlu PSM
Stüdyo
Bir Daha / 14-15 Kasım / Moda
Sahnesi
Yuva / 14, 25 Kasım / Enka İbrahim
Betik Oditoryumu
Akşam Yemeği / 15-16 Kasım /
Çevre Tiyatrosu | 20-21 Kasım /
Caddebostan Kültür Merkezi
Seni Seviyorum Türkiye / 16-17,
25-26 Kasım / Yunus Emre
Kültür Merkezi Turhan Tuzcu
Sahnesi
III. Richard / 17-18 Kasım / Zorlu PSM Drama Sahnesi
Fresk / 18 Kasım / Zorlu PSM
Ana Tiyatro
Fırtına / 18-19 Kasım / Moda
Sahnesi
Uyarca / 18-19 Kasım / DasDas
Göçmenleeeer / 21-22 Kasım /
Kenter Tiyatrosu
When In Rome / 21-22-23
Kasım / DasDas
Kelebekler / 21-22-23-24-2526 Kasım / Zorlu PSM Stüdyo
Önce / 22-23 Kasım / Moda
Sahnesi
Panopticon / 23-24 Kasım /
Yunus Emre Kültür Merkezi
Turhan Tuzcu Sahnesi
Yalnız /24-25 Kasım / Zorlu
PSM Drama Sahnesi
All About the Heart / 24-25
Kasım / MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi, Çağdaş Dans ASD, Şebnem
Selışık Aksan Sahnesi
Güneşin Zaptı / 25-26 Kasım /
Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik
Kenter Sahnesi
İhanet / 25-26 Kasım / Caddebostan Kültür Merkezi
Karton Şehir / 26 Kasım / Zorlu
PSM Drama Sahnesi
Kasım 2017

123

122

Tiyatro severlerin heyecanla
beklediği, İstanbul Kültür Sanat
Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen
21. İstanbul Tiyatro Festivali 13-26
Kasım tarihleri arasında “Tiyatro
Bağımsızlık Yapar” sloganıyla
gerçekleştirilecek.

Oyunlar 18 Mekânda
Sahnelenecek

KİTABIN KÜNYESİ
ADI: Kalanlar
YAZARI: Tezer Özlü
YAYINEVİ: Yapı Kredi Yayınları
SAYFA SAYISI: 75
İLK BASIM YILI: 1990

İSTANBUL’DA
TİYATRO GÜNLERİ

Kültür Sanat

Kültür Sanat

Turan Koç
Prof. Dr. Turan Koç ile Türkiye Yazarlar Birliği’nde buluştuk. Kendisiyle şiire ne zaman
başladığını, edebiyat çevresiyle ve usta isimlerle yolunun nasıl kesiştiğini konuştuk.
Her seferinde “sevgili ağabey” diye bahsettiği Nuri Pakdil’i de anmadan geçemedik.
Bunun yanında yapmış olduğu akademik çalışmalar ve yayımladığı eserler hakkında
bilgi aldık. Çok samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen bu söyleşide edebiyattan
sanata, çeviriden şiire, felsefeden mimariye pek çok konu hakkındaki düşüncelerini
sorduk. Hocamızın nezaketi, hoş sohbeti ve samimiyeti ile gerçekleştirdiğimiz bu
röportajı sizin de keyifle okuyacağınızı düşünüyoruz.
Kitapların oluşturulma süreci
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Şu anda piyasada olan kitapları
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bunu çeşitli alanlara ayırmak gerekiyor.
Edebiyat açısından baktığımız zaman roman alanında Tanpınar, Kemal Tahir, Peyami Safa
gibi yazarlarımız öne çıkıyor. Bu isimlerden önce Âşık
Garip’in de olduğunu ve mutlaka okunması gerektiğini
belirtmeliyim. Bunlardan başka okunması gerekenler
arasında Kısasü’l Enbiya ve Tevarih-i Hulefa var, Mesnevi var. Bizim ecdadımız, esnâfımız bunları okumuş.
Dünyaya açıldığımızda ise Dostoyevski önemli bir
romancı olarak, düşünür olarak hatta filozof olarak
karşımıza çıkıyor. Bunun yanında Tolstoy’u ve Çehov’u da anmak gerekiyor. Batı’ya gittiğimiz zaman
Shakespeare önemli bir yazar olarak karşımıza çıkıyor.

Tabi gençlere sürekli tavsiyelerde
bulunuyoruz. Bazen bu tavsiyelere uymadıklarını ördüğümüzde
sinirlendiğimiz de oluyor. Gençlere
genellikle yaşadığımız bu çağda, günümüzde bulunduğumuz
yerin neresi olduğunu kavratacak ve bu konuda kendilerine bir
şeyler verebilecek kitapların öne
alınması gerektiğini söylüyoruz.
Ancak insanın kendi yazarını kendi
düşünürünü de tanıması gerektiğine inanıyorum. Bu bakımdan
Sezai Karakoç, Rasim Özdenören,
Sait Halim Paşa, Ahmet Cevdet Paşa gibi yazarları özellikle
öneriyorum. Tabi öğrencinin de
düzeyine ve üniversitedeki yerine
göre tavsiyelerde bulunuyoruz.
Öğrenci eğer sanata ilgi duyuyorsa, felsefeye ilgi duyuyorsa, kendi
medeniyetimizin yazarlarından
daha fazla olmakla birlikte dünya
edebiyatından da okumalar yapmasını öneriyoruz. Yani Farabi’yi
oku, Gazali’yi aman ha ihmal etme,
bunların yanında da dışarıdan
Kant’ı, Descartes’ı, Heidegger’i
oku diyoruz. Ancak sadece bunları

okumakla iş bitmiyor. Ben öncelikle, bir Kur’an’ı okuyacaksınız,
iki Hadis’i okuyacaksınız, üç
İncil’i okuyacaksınız, dört Tevrat’ı
okuyacaksınız diyorum. Çünkü
hem bizim medeniyetimiz hem
Hıristiyan medeniyeti dini kitapları
referans alarak bunların ortaya koyduğu değerler üzerinden
çiçeklenmiş, gelişmişlerdir.
Türkiye’de bir ara bir yayınevinin
mottosu “bütün kitaplar bir tek
kitabı anlamak içindir” şeklindeydi. Dolayısıyla ilk önce okumamız
gereken kutsal kitabımızdır. Biz aklınızda olmayanları aklınıza düşürelim diye ilave kitaplar söylüyoruz.
Medeniyetimizin kurucu kaynağı
kitabımızdır, hadistir. Bu konuda ayaklarımızın sağlam basması
gerekiyor.

Akademik kimliğinizin yanı
sıra sanatçı kimliğinizin
olduğunu, şiirler yazdığınızı
biliyoruz. Şiir yazmaya nasıl
başladınız? İlk zamanlarda
şiirlerinizde rol model aldığınız isimler var mıydı?
Bir insanın şiir ve sanatla olan
ilişkisi veya o konuda söz alma
fikri düşünsel gelişmeye göre daha
erken başlar. Gençler bildiğiniz gibi
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Türk ve dünya yazarlarından en
çok kimi/kimleri okursunuz.

Akademi hayatınız dolayısıyla gençlerle sürekli iletişim
halindesiniz. Onlara ne
okumalarını önerirsiniz?
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Doğrusu kitapları bütün olarak
gördüğümüzde piyasaya çıkan
kitapların hepsi için bir şey
söylemek zordur. Ama insan
hangi medeniyete aitse önce
o medeniyetin varlık tasavvurunu ilgi anlayışını ve değer
telakkisini telkin eden onları
ortaya koyan kitapları okursa
çok daha başarılı olur. Şiirden bir
örnek vermek gerekirse Fuzuli’nin,
Yunus Emre’nin okunmasını isterim.
Turan Koç’u da okursunuz ama Turan Koç’u
önce okursanız bir yerde tıkanıp kalabilirsiniz.
Ben tarih içinde medeniyetimin, kültürümün sentezlediği kitapları, eserleri okuyarak Turan Koç oluyorum.
Dolayısıyla önce medeniyetimizin arz ettiğim varlık
tasavvurunu, bilgi anlayışını ve değer telakkisini öne
alan ve bunun üzerinde yükselen bunu yorumlayan kitapların okunmasını öne alırım. Bunun yanında Batı’dan
veya Doğu’dan kitapların okunmasında da yarar var.
Günümüzde çok fazla kitap çıkarılıyor. Bu kitaplar televizyon kanalıyla, gazete yoluyla gençlere, okuyucuya
ulaşıyor.

Tabii pek çok alanda eser var. Psikoloji, sosyoloji, tarih… Sosyolojiden kimi
okuyalım diyenlere Weber’i oku, İbn-i
Haldun’u oku deriz. Ama ben İbn-i
Haldun’u öne alırım. Bir kişi sosyoloji okuyacaksa, tarih okuyacaksa
İbn-i Haldun’u öne almasında yarar
vardır diye düşünüyorum. Bizi kuran
medeniyetimizin yorumu, onun
rengini onun sesini veren kitaplara
öncelik vermeliyiz diye düşünüyorum.

William Faulkner, John Dos Passos,
Marquis gibi isimler de oldukça
önemli. Tabi pergelin bir ayağı
medeniyetimiz üzerinde olmak
üzere dünya edebiyatından da
yazarları okumamız gerekiyor.
Düşünce alanına baktığımız zaman
orada da Ortaçağ’dan günümüze
gelinceye kadar birçok kişiyi
saymak gerekir. Düşünce alanında hala sesleri çok net biçimde
duyulan Kant gibi Heidegger gibi
düşünürleri takip etmemizde yarar
var diye düşünüyorum.

20 yaşına kadar hemen hemen
hep şairdir. Yani duygu ve duygusal
tarafları öndedir. Dolayısıyla bende
edebiyata ve şiire ilgi, akademik çalışma, tefekkür ve analitik
düşünme süreçlerinden çok daha
önce başladı. Ben ilkokula gitmeden önce rahmetli babamın
yardımıyla elif cüzünü okurdum.
İlk hikâye okumalarımı ilkokul
zamanlarında yaptığımı hatırlıyorum. Aynı zamanda yakınlarımdan
Karacaoğlan’ın şiirlerini okuyanlar
vardı. Dolayısıyla Karacaoğlan’ı çok
erken yaşta tanıdım. Lise hayatım
da böyle geçti. Ankara’ya gelince
sanata olan ilgim çok bilinçli bir
istikamet kazandı. Bu da Edebiyat
Dergisi, Nuri Pakdil ve o derginin
çevresinde yer alan güzel insanlar ile oldu. Böylece üniversite
tahsilimin yanında edebiyat ve
sanatla da ilgilenmeye, meraklarımı
gidermeye devam ettim.
“Bilmek” ile “olmak” çok önemlidir.
Üniversite bilmeye ağırlık verir ama
olmayı biraz ıskalar. Olmak dediğimiz bu durum bende Edebiyat
Dergisi’ndeki yazarlarımız başta
Nuri Ağabey, olmak üzere diğer
ustaların yönlendirmesi, onların
bilinç alanımı genişletmesi, derinleştirmesi ile oldu diyebilirim. Burada küçük bir not eklemek isterim.
Akademik çalışma ile tefekkür
süreci, edebi süreç birbirinden ayrı
süreçler değildir. Mevlana’yı örnek
verirsek, her şeyden önce Mevlana
bir hocadır, medrese hocasıdır,
orada hukuk dersleri verir. Orada
hadis okurlar, kuran okurlar, hukuki
konuları tartışırlar. Ancak ilerleyen
dönemlerde yani olgunluk yaşından sonra Mevlana’da şiir ağırlık
kazanmaya başlıyor. Aynı şey
Fuzuli için de söz konusu. Onun
Malau’l-İtikad fi Marifati’l- Mabda’i
Va’l-Maad diye kelam kitabı var.
Dolayısıyla insan zihninde önce
fikri yani nazari, teorik bir kuruluş
söz konusudur. Fuzuli bunu iyi
bildiği için arkasından iyi şiirler

Haberler

Kültür Sanat

TURAN KOÇ KİMDİR?

çıkıyor. Bizim geleneğimiz akademik çalışma ile sanatı, şiiri birlikte
götüren bir medeniyettir. Buna
istinaden birkaç örnek daha vermek isterim. İbn-i Sina bilim insanı
olmasının yanında aynı zamanda
şiir de okur, Gazali düşünceleriyle
öne çıkmasının yanında önemli bir şairdir, İmam Şafi de aynı
zamanda şairdir. Ahmet Cevdet
Paşa tarihçidir, hukukçudur, tezakir
yazmıştır, Belagat-ı Osmaniye’yi
yazmıştır, dilcidir. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır tefsircidir
ama aynı zamanda filozof, sufi ve
hattattır. Dolayısıyla düşünce ve
bilim sanattan, şiirden ayrı değildir.
Ben de bu saydığım önemli isimleri
kendime örnek alıyorum.

Şaşıyor diyemem ama gençlerimiz
edebi taraflarını görse, derinleşse,
kendisiyle karşılaşsa, kendisiyle
buluşsa, kendi hakikatini bulsa,
bu hakikati terennüm edecek bir
dil yakalamaya çalışsa çok güçlü
sanatçılar çıkar.

Şiirleriniz ilk olarak Edebiyat
ve Diriliş Dergisi’nde yayımlandı. Dergiler, dergicilik
edebiyatımızda nasıl bir yer
tutuyor? Edebiyat dünyasına
nasıl katkıları oluyor?
Dergiye eskiden encümen derlerdi.
Hatta Encümen Der Halvet denilir.
Yani topluluk içerisinde ve yalnızlık
içerisinde toplu olmak. Dergiler
bir mahfile, meclise, bir bargâha
benzer. Orası bir olma, derinleşme,
kişinin önce kendisiyle buluşma,
kendi medeniyetiyle, kültürüyle,

Edebiyat dünyası diye bir
dünya var mı? Turan Koç bu
dünyanın neresinde?
Sondan başlayayım. Neresinde
olduğumu bilmiyorum. Ben, tam
içinde, merkezinde tam dinamitlendiği yerde olmayı isterim. Ama ne
kadar olurum ne kadar içindeyim onu bilemiyorum. Yazmaya
uğraşıyorum. Kuramsal olarak yani
nazari anlamda şiirin ne olduğuna,

hikâyenin
ne olduğuna ilişkin,
romanın bize
ne söylediği nasıl
söylemesi gerektiği -tabi
bunun başka dillerle olan ilişkisinin nasıl
olduğu- diller arasındaki farkın ne olduğu
veya fark olup olmadığı konularına hala
ciddi bir biçimde kafa yoruyorum.
Zihni düzeyde söyleyecek olursak edebiyat dünyası diye bir dünyadan söz edebiliriz ama edebiyatçıların herkesin yaşadığı
dünyadan ayrı insanlar olmadığını da
söyleyelim. Onlar dünyanın daha fazla
içinde olan insanlardır. Bu sebeple edebiyat dünyasını akademik dünyadan, siyaset
dünyasından ayrı tutamayacağımızı
düşünüyorum. Edebiyatçı da siyasetçidir.
Hem de bal gibi siyasetçidir. Eğer herhangi bir siyaseti yoksa yazmasın derim.
Söyleyecek bir şeyi, benimle paylaşacak
bir şeyi yoksa -bu değer olabilir, doğru
olabilir, düşünce olabilir- insanlara söylemek istediği bir şey yoksa yazmamalı. Her
yazarın her edebiyatçının, şairin sesinin
yaslandığı bir dünya görüşünün olduğuna inanıyorum. Hatta ben belirleyecek
değilim ama olması gerektiğine inanıyorum. Edebiyat dünyasında olanlar hayatın
dinamitlendiği yerde olanlardır. Hayatın,
doğrunun, hakikatin bulunması gerektiğine inanıyorum. O bakımdan edebiyat
dünyası çok canlı bir yer.

Eserleri: Kan Gibi Vakte Düşen (şiir), Fetret Zamanları (şiir),
Ölümsüzlük Düşüncesi, Din Dili, İslam Estetiği, Varoluşun
Tanıkları, Zamanın Gözleri: Sanat, Dil Hakikat. Çeviri eserleri
arasında öne çıkanlar: Titus Burckhardt, İslam Sanatı: Dil ve
Anlam; Martin Lings, Kur’an Hat ve Tezhibinden Parıltılar;
William C. Chittick, Tasavvuf ve Var Olmanın Boyutları. Oliver
Leaman, Ortaçağ İslam Felsefesine Giriş.

Not: Röportaj bir sonraki sayımızda devam edecektir.

Röportaj - Havva Kotan
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Gencin anlamı, hazine demektir.
Genç zihinde analitik düşünceden
önce imajinatif dediğimiz hayale dayalı düşünce önde olduğu
için daha çok kendisini sanat ve
edebiyatla dışarı vurmak ister. O
bakımdan 30 yaşına kadar insan hayatı çok önemli bir yaştır.
Şimdi gençlerimizin her alanda
her türlü imkân önlerine konuyor.

Sanat amacından şaşmıyor
mu bu şekilde?

diniyle, diyanetiyle buluşmanın
yeridir. Dolayısıyla edebiyat sadece
sanat için sanat şeklinde teknik bir
şey öğreten yerler değildir. Ortak
varoluş tecrübesinin doruğa çıktığı
yerlerdir. Mesela Diriliş Dergisi öyle
bir yerdir. Ortak varoluş tecrübemizi paylaştığımız daha neler
yapabileceğimizi konuştuğumuz
yerdir. Edebiyat Dergisi özellikle
benim de içinde daha çok bulunduğum Mavera Dergisi bunlar öyle
dergilerdir. Oradaki o ortam o hava
orada yapılan tartışmalar bize hem
kendimizi hatırlatır hem de kendimiz olarak bu çağın içerisinde
nerede durduğumuzu, nasıl bir yer
almamız gerektiği konusundaki
sorumluluk bilincimizi yani şuur
alanımızı genişletir. Orası bir ocaktır, derdimizi paylaştığımız yerdir.
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Düşünce ve şiir arasındaki
uyumu, birlikteliği nasıl yorumlarsınız?

Ama çok daha başka kar amaçlı,
pratik-pragmatik amaçlı bir takım
durumlar önünü kesiyor. Kendisinin hayata ilişkin kaygıları da daha
pratik-pragmatik işlere, para getirecek işlere yöneliyor olabilir, onu
da hoş görmek lazım.

1952 yılında Kayseri’de doğdu. 1977 yılında
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden
mezun oldu. Daha önce çeşitli kamu kuruluşlarında görev yapan Turan Koç 1984
yılından itibaren akademik hayata atıldı.
“Ölümsüzlük Açısından Ruh-Beden İlişkisi”
adlı tezi ile ‘Dr.’ Unvanını aldı. Halen İstanbul
Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler
Fakültesi’nde öğretim üyesi (Dekan) olarak
çalışmaktadır.
Şiir ve edebiyatla yakından ilgilenen Turan Koç’un
akademik araştırmaları din felsefesi, dil felsefesi,
estetik, sanat felsefesi, kültür ve medeniyet gibi konular
üzerinde yoğunlaşır. İngilizce, Arapça ve Farsçadan sanat,
edebiyat, felsefe ve tasavvufla ilgili kitaplar çevirdi.
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MASUMİYET MÜZESİ

KİTAP VE MÜZE HAKKINDA
Türk ve dünya edebiyatı için oldukça önemli eserlere
imza atan Orhan Pamuk, yazarlığın yaşamla çoğaldığını
her zaman hatırlatır. Eserlerinde, karakterlerinde, duruşunda ve yaşam izleğinde daima aynı sezgi hissedilir. Bu sayede büyüyen hikâye, kendi doğrusuyla
ilerleyerek yeni bir yaşam alanı kurar. Yazarın dünyası
da aynı yaşam alanının içerisindedir. Masumiyet Müzesi,
başlangıcı ile okuyucuyu en çok etkileyen kitaplardan olmuştur. Orhan Pamuk’un, kitabı kızı Rüya’ya ithaf
ettiği o ilk sayfadaki cümle, Celal
Salik, Samuel Taylor Coleridge ve Ahmet Hamdi Tanpınar’dan yaptığı alıntılar, sadelikleri ve ele aldıkları
durumlarla tekrar tekrar okutmuştur kendini.

Müzenin en duygu yüklü katı olarak bizi 3. kat beklemekte, Kemal'in odası... Kemal'in odasında bir yatak, duvarda
birkaç fotoğraf, bunlara ek olarak Füsun'un fotoğrafı.
Orhan Pamuk Kemal'le karşılıklı oturarak bu odada dinliyor yaşananları. Bu katta aynı zamanda Orhan Pamuk'un
Masumiyet Müzesi kitabını yazdığı ve müzenin ilk taslak
desenlerini yaptığı not defteri bulunuyor.

Hazırlayanlar: Hilal Demir, Nazan Akman (Açık Fikir Platformu)
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"Bir müze yapacağım, kataloğu da roman olacak."
Orhan Pamuk, Şeylerin Masumiyeti, Sayfa 21

Çukurcuma'da
bulunan ve ilk
şehir müzesi olma
özelliği ile karşımıza çıkan bu üç katlı
müzede, kitapta
da karşımıza çıkan
Aristocu Zaman
anlayışının simgesi
iç içe geçmiş spiraller karşılıyor bizi.
Aynı spiralleri
kitabın ilk
bölümünden
itibaren bahsedilen
Füsun'un küpelerinde de görmeniz mümkün.

İlk kutu çok çarpıcı, ismi;
Hayatımın En Mutlu Anı
Kim bilebilir ki sevdiği yanından ayrıldıktan sonra onun
evde unuttuğu bir küçük parçayı bulmak hayatının en
mutlu anı olacak? Herkes daha önünde yaşanacak çok
an var diye düşünür genellikle. Kemal bize belki de olamayacağını anlatıyor, tüm gerçekliğiyle...
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Kitap, “Hayatımın en mutlu anıymış, bilmiyordum.”
cümlesi ile başlar. Bu cümle, kitabın başkahramanı
Kemal'in halinden çok, hayatının en mutlu anını
yaşayıp yaşamadığı sorusunu irdeletir okuyucuya.
1974 ile 2000’lerin başı arasında geçen aşk romanı,
biri zengin diğeri orta halli iki aile üzerinden geçmişe
dönüşler ve hatıralarla birlikte 1950-2000 arası İstanbul
hayatını anlatıyor. Müzede ise romanda anlatılan kahramanların kullandığı, giydiği, işittiği, gördüğü, biriktirdiği,
hayal ettiği şeyler dikkatle düzenlenmiş kutu ve vitrinlerde sergileniyor. Orhan Pamuk müze için tüm süreci anlatan bir metin kaleme aldı. Müze kataloğu
''Şeylerin Masumiyeti'' aslında uzun bir anlatı gibi.
Adım adım, obje obje koleksiyon ve dizilimi anlatırken
bir yandan da Orhan Pamuk ailesine ait ayrıntılar veriyor.

Orhan Pamuk’un yaklaşık 15 yıldır üzerinde çalıştığı
ve aslında “bir küçük ve alçakgönüllü İstanbul günlük
hayat müzesi” olarak tanımladığı, Masumiyet
Müzesinin açılışının üzerinden tam 6 yıl geçti, 2012
yılının 28 Nisan’ında ilk ziyaretçilerini ağırlamıştı bu
yaşanmışlıklar müzesi. Müzeden zevk almak için romanı okumaya gerek yok. Tıpkı romandan zevk almak için müzeyi
gezmeye gerek olmadığı gibi. Ama
romanı okuyanlar,
müzenin çeşit çeşit
anlamını daha iyi
kavrayacakları gibi,
müzeyi gezenler de, romanı
okurken fark etmedikleri pek çok
şeyi görecekler.

Müze de kitap gibi 83
bölümden,83 farklı
vitrinden oluşuyor. Her
bölümde bizi farklı anılar
bekliyor. Bu bölümlerden birinde müzede ziyaretçileri, romanın
kahramanı Füsun'un
içtiği 4.213 sigaranın etkileyici yerleştirmesi
karşılıyor. Her sigara izmaritinde biraz
Füsun'un rujunu biraz
da Kemal'in burukluğunu görüyoruz.
Bütün izmaritlerin altında Orhan
Pamuk'un el yazısıyla düzülmüş "diplomatdeğilim.
Ama bekliyorum.Bekliyoruz" ve "Yalan kolay,gerisi zor...dizisi
izlendi." gibi notlar
karşımıza çıkıyor.
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VİZYONDAKİLER
ŞEHİT ÜSTEĞMEN ARİF KALAFAT
DOĞA PARK MEYDAN PROJESİ BAŞLADI
1
SECRET SUPERSTAR
Yönetmen: Advait
Chandan
Oyuncular: Zaira Wasim,
Aamir Khan, Raj Arjun
Süre: 145 dk.
Tür: Dram
Vizyon Tarihi: 20.10.2017

2
CİNGÖZ RECAİ
Yönetmen: Onur Ünlü
Oyuncular: Meryem
Uzerli, Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer
Süre: 106 dk.
Tür: Aksiyon
Vizyon Tarihi:
13.10.2017

3
UZAYDAN GELEN
FIRTINA
Yönetmen: Dean Devlin
Oyuncular: Ed Harris,
Abbie Cornish, Gerard
Butler, Jeremy Ray
Taylor
Süre: 109 dk.
Tür: Aksiyon
Vizyon Tarihi: 20.10.2017

4
DAMAT TAKIMI
Yönetmen: Doğa Can
Anafarta
Oyuncular: Özgürcan
Çevik, Furkan Andıç,
Pelin Akil
Süre: 109 dk.
Tür: Komedi
Vizyon Tarihi: 20.10.2017

Çekmeköy Belediyesi Şehit Arif
Kalafat Doğa Parkı’nın Mimar Sinan
Caddesi girişinde çevre düzenlemesi ve meydan çalışması başlattı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün
Çekmeköy’e çıkış noktasının da
bulunduğu;
Kavaklıdere, Mimar Sinan Caddelerinin kesişiminde yapılan çalışmalarda; yeşil alan düzenlemesi, giriş
çıkış ünitesi, güvenlik noktası ve
araç trafiği için kavşak yer alıyor.

5
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AYLA
Yönetmen: Can Ulkay
Oyuncular: Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu,
Ali Atay, Murat Yıldırım,
Taner Birsel
Süre: 124 dk.
Tür: Dram
Vizyon Tarihi: 27.10.2017

6
TESTERE:
JİGSAW EFSANESİ
Yönetmen: Michael Spierig,Peter Spierig
Oyuncular: Tobin Bell,
Callum Keith Rennie,
Laura Vandervoort
Süre: 91 dk.
Tür: Korku
Vizyon Tarihi: 27.10.2017

7

8

ZİRVE

YOL AYRIMI

Yönetmen: Santiago
Mitre
Oyuncular: Dolores
Fonzi, Erica Rivas, Ricardo Darín
Süre: 114 dk.
Tür: Gerilim
Vizyon Tarihi: 10.11.2017

Yönetmen: Yavuz Turgul
Oyuncular: Rutkay Aziz,
Şener Şen, Nihal Yalçın,
Çiğdem Selışık Onat
Tür: Dram
Vizyon Tarihi: 10.11.2017

Metal ve doğal taştan üretimi
yapılan ay ve yıldızlı meydan figürü
de Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü
kullanarak Anadolu Yakası’na Çekmeköy çıkışından ulaşan sürücüleri
karşılayacak.

Zeliha Bolat
Zeliş'in Mutfak Sırları...

Şeker Hamurlu Pasta
MALZEMELER:
-Pandispanya
-Krema
-Muz ve damla çikolata
-Ganaj
PANDİSPANYA İÇİN:
8 yumurta
350 gr un
250 gr şeker
50 gr ovalex ( Pasta malzemesi satılan
yerlerden bulabilirsiniz.)
15 gr kabartma tozu
100 gr su
50 gr nişasta

KREMA İÇİN:
1 kg süt
4 yumurta
200 gr un
175 gr şeker
175 gr kuvertür sütlü çikolata
( Eğer beyaz çikolatayla yapmak istiyorsanız 50
gr undan azaltıp yerine 50 gr nişasta ekleyin.)
GANAJ İÇİN:
1 kg bitter
200 gr krema
DIŞ KAPLAMASI İÇİN:
İstenilen renkte şeker hamuru ve şekil vermek
için kalıplar

- Ganaj yapımı için kuvertur çikolatayı ya benmari usulu
ya da mikrodalga da eritelim. Erittiğimiz çikolatanın
içine kremayı ekleyip karıştıralım.
Pandispanyamız pişip soğuduktan sonra tel keskimiz ile kekimizi bölüyoruz. Böldüğümüz parçalardan
en düzgün olanını en üstüne koymak için ayırıyoruz.
Sonrasında bir kat kek arasına krema, muz ve damla
çikolatayı koyup eşit bir şekilde döşemeye başlıyoruz.
Tüm katlarımız bittikten sonra ayırdığımız katını üzerine koyup dışını, içine koyduğumuz kremayla çok ince

NOT:
Şeker hamurlu pasta yapmak çok fazla hata
kabul etmez. :) Pastayı yaparken titizlik ve
kullanılan malzemelerin kaliteli olması önemlidir. Ganajını pürüzsüz yapabilirseniz pastanın
dış görüntüsünde deforme oluşunu engelleme
şansınız yüksek. Pastanın dış süslemelerini de
internet videolarından yardım alarak istenilen
süslemeyi yapabilirsiniz:) Afiyet Olsun.
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-Pandispanya yapımı için önce yumurta ve şekeri krem
şanti kıvamına gelene kadar hamur yoğurma makinesinde çırpıyoruz. Sonrasında tüm malzemeleri katıp
çırpalım. Elde ettiğimiz pasta hamurunu kalıplara alıp
180 derecede pişmeye bırakıyoruz.
-Krema yapımı için süt, şeker ve unu kısık ateşte iyice
çırparak pişirmeye başlayalım. Sonrasında çikolatayı
katıp pürüssüz hale gelene kadar iyice çırpalım ve
ocaktan alalım. Üzerini streç film ile kapatıp (üzerinin
kurumaması için ) soğumaya bırakalım.
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YAPILIŞI:

bir şekilde sıvayıp buzluğa atıyoruz. Bu sırada
ganajımızı hazırlıyoruz. Buzluktan çıkarıp bir
kat pastamızı ganajla sıvayıp tekrar buzluğa
atıyoruz. Bu arada ganajımız çok katılaşmaya
başlarsa mikrodalgaya atıp eritelim. Tekrardan buzluktan çıkarıp ganajla sıvayıp buzluğa
atalım. Ganajı 2-3 defa yapabiliriz. Ganaj
işlemimiz tamamen bittikten sonra buzlukta
donmaya bırakıp şeker hamurumuzu nişasta
yardımıyla açmaya başlıyoruz. Pastanın dış
süslemesini isteğinize göre kalıplarla veya kendi süslemeleriniz ile yapabilirsiniz.

Ekonomi

Ekonomi

izi de bilgiyle donatırsak, ülkemiz
bu konuda önemli bir konuma
gelerek dünyanın tahıl ambarı olabileceğini söylemiş.
Ekonomimizdeki olumlu bir takım
haberlere bir nebze olsun değinmeye çalıştım. Aslında değinmek
istediğim asıl konu, Başbakanımız
Binali Yıldırım’ın 17 Ekim tarihinde
milyonları ilgilendiren müjdeleri idi.
Fakat aklıma gelen diğer önemli
başlıklara değinmeden de geçemedim. Evet, Başbakan Yıldırım
birçok konuda müjdeler verdi. Birbirinden değerli müjdeler diyorum
hakikaten öyle! Bunlar, özellikle
esnafın sırtındaki yükü azaltırken
aynı zamanda bizlerin de
daha müreffeh bir ortamda
yaşatılacağının müjdeleriydi...
Cep telefonunda halihazırda yüzde 25 olan
vergi dilimini yüzde 7,5’e,
ev telefonlarındaki yüzde
15 olan vergiyi de aynı
şekilde yüzde 7,5’e indireceğini söyledi Yıldırım.
Bitti mi bitmedi tabii ki… 2018
yılı tasarruf yılı olacağından,

Bu ülke büyüyecekse, toplumun
bir kesiminin değil tüm kesiminin birlikte hareket etmesi
ve çalışması halinde büyür.
Bu sebeple “insanı yaşat ki
devlet yaşasın” düsturu ile
hareket edilmesi elzem bir
düşüncedir. Devlet kavramına yüklenen anlamlar,
sürekli değişmekle birlikte
kendisinden beklentiler hep
aynı kalmıştır. Bu beklentilerin
toplamı ise insanca yaşamakta
gizlidir. Evet, hangi çağda ya da
hangi ülkede olursa olsun insanlar
birey olarak devletten her daim bu
ihtiyacının karşılanmasını bekler.
Bu ihtiyacı karşılayabilen devletler
varlıklarını sürdürebilmiştir. Bundan
hareketle kendi ülkesinin refahının,
bireylerin refahına denk olduğunu
bilen Başbakan Yıldırım’ın
bu müjdeleri insanca
yaşamanın şifrelerini
içermektedir…
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Neredeyse son bir aydır Cumhurbaşkanımızın bankalara yönelik
sert uyarıları, faizlerin düşmesi
yönünde bizleri umutlandırdığından, vatandaş düşük faizle ev ya da
araba sahibi olabilmenin heyecanıyla bir beklenti içine girdi bile.
Rusya, GDO’lu olduğu gerekçesiyle
domateslerimizi alma noktasında
sıkıntı oluşturadursun, Isparta’nın
Deregümü köyünde üretilen
domatesler çoktan Ortadoğu ve
Avrupa ülkelerine ihraç edilmeye
başlandı bile. Yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesiyle
birlikte faturalarda 540 ila 801
milyon TL tasarruf sağlamışız.
Dünya Gıda Günü etkinliğinde
konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ülkemizdeki toprakları suyla çiftçilerim-

bir mülkiyet için yüzde 50 değer
artırımı uygulayabilecek bundan
sonra... 1300 cc motor hacmine
kadarki araçlar istisna olmak üzere
diğer araçlarda motorlu taşıtlar
vergisinde yüzde 10’luk artış söz
konusu olacak. Yani 1300 cc motor hacmine kadarki araçlar yüksek
bedelli olmuş olsa bile vatandaş bu
durumdan olumsuz etkilenmemiş olacak. Esnaflar için oldukça
önemli olan müjde ise esnafların
kullanacağı işletme kredilerinin 150
bin liradan 200 bin liraya çıkarılması ve iş yeri satın almak istediği
zaman da 500 bin lira krediyi 10 yıl
vade ile alabilecekleri müjdesiydi.
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Mehmet DUMAN
Ekonomi Yazarı

Küresel piyasalarda doların değer
kazanmasına paralel, gerileyen
altının ons fiyatı bu yazının yazıldığı
günlerde yüzde 0,4 azalışla 1.290
dolardan işlem gördüğünden
çeyrek altın uzun zamandan sonra
152 TL’nin altında alıcı bulmaya
başladı. Kuzey Irak ve Suriye'deki
gelişmelere paralel artan jeopolitik
risk algısına karşın pay piyasalarının yükseliş eğilimini sürdürmesi
sebebiyle BIST 100 endeksi de artmaya başladı. ABD'nin ham petrol
üretiminin 1970'te yakalanan 9,6
milyon varillik rekor üretim seviyesini geride bırakabileceği haberleri,
petrolün varil fiyatının ucuzlayacağı yönünde olumlu etkiye sebep
olabilir.

güvenlik konuları ve acil konular
dışında asla kamuda araç alımı
olmayacakmış... 150 TL’ye kadar
olan engelli aracı alımlarında hiçbir
vergi söz konusu da olmayacakmış... Bazı belediyeler, paraya
ihtiyaç duyduğunda vatandaşın
100 liralık mülkiyetine 5000 lira
kıymet koyuyor ve vergiyi de buna
yönelik artırmış oluyor. Bu sebeple
gayriciddi değer artışlarının ve de
vergi artışının önüne geçebilmek
amacıyla Belediyeler en fazla

Kıssadan Hisse

Mutluluğun Sırrı
Bir tüccar Mutluluğun Sırrı’nı öğrenmesi için oğlunu insanların en bilgesinin yanına gitmesini söylemiş. Delikanlı
bir çölde kırk gün yürüdükten sonra, sonunda bir tepenin
üzerinde bulunan güzel bir saraya varmış. Söz konusu bilge
burada yaşıyormuş.
Bir ermişle karşılaşmayı bekleyen
bizim kahraman, girdiği salonda hummalı bir manzarayla
karşılaşmış: Tüccarlar girip
çıkıyor, insanlar bir köşede
sohbet ediyor, bir
orkestra tatlı
ezgiler

ENGELLİLER OKULU İÇİN

İMZALAR ATILDI
Çekmeköy’de
yapılması planlanan
Engelliler Okulu için
protokol imzaları atıldı.

Sonunda bilge delikanlının yanına gelerek ziyaret nedenini açıklamasını dikkatle dinlemiş ama Mutluluğun Sırrı’nı
açıklayacak zamanı olmadığını söylemiş ona. Gidip sarayda
dolaşmasını, kendisini iki saat sonra görmeye gelmesini salık
vermiş. “Ama sizden bir ricada bulunacağım,” diye eklemiş
bilge, delikanlının eline bir kaşık verip sonra bu kaşığa iki
damla sıvıyağ koymuş. “Sarayı dolaşırken bu kaşığı elinizde
tutacak ve yağı dökmeyeceksiniz.” Delikanlı sarayın merdivenlerini inip-çıkmaya başlamış, gözünü kaşıktan ayırmıyormuş.
İki saat sonra bilgenin huzuruna çıkmış.
“Güzel,” demiş bilge, “peki yemek salonumdaki Acem halılarını
gördünüz mü? Bahçıvan Başı’nın yapmak için on yıl çalıştığı
bahçeyi gördünüz mü? Kütüphanemdeki güzel parşömenleri
fark ettiniz mi?”
Utanan delikanlı hiçbir şey göremediğini itiraf etmek
zorunda kalmış. Çünkü bilgenin kendisine verdiği
iki damla yağı dökmemeye çabalamış, başka bir
şeye dikkat edememiş.
“Öyleyse git, evrenimim harikalarını tanı,”
demiş ona bilge. “Oturduğu evi tanımadan
bir insana güvenemezsin.” İçi rahatlayan
delikanlı kaşığı alıp sarayı gezmeye
çıkmış. Bu kez, duvarlara asılmış,
tavanları süsleyen sanat eserlerine
dikkat ediyormuş. Bahçeleri, çevredeki dağları, çiçeklerin güzelliğini,
bulundukları yerlere yakışan sanat
eserlerinin zarafetini görmüş. Bilgenin
yanına dönünce, gördüklerini bütün
ayrıntılarıyla anlatmış.
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“Peki, sana emanet ettiğim iki damla
yağ nerede?” diye sormuş bilge.
Kaşığa bakan delikanlı, iki damla
yağın dökülmüş olduğunu görmüş.
“Peki,” demiş bunun üzerine bilgeler
bilgesi, “sana verebileceğim tek bir öğüt
var:
- Mutluluğun Sırrı dünyanın bütün
harikalarını görmektir, ama kaşıktaki iki
damla yağı unutmadan...”
Kasım 2017
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Çekmeköy Belediyesi’nin Milli Eğitim Bakanlığı’na devrettiği arsada,
hayırsever bir iş adamı tarafından
yaptırılacak olan ve engelli çocukların eğitim göreceği devlet okulu
için harekete geçildi. Çekmeköy
Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız,
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, İlçe Milli Eğitim Müdürü
Ahmet Aktaş ve bağışçılar, protokol
imza töreninde bir araya geldi.
Merkez Mahallesi’nde yapılacak olan
okulun yapımına projelerinin onaylanmasının ardından başlanacak.

çalıyormuş; dünyanın dört bir yanından gelmiş lezzetli yiyeceklerle dolu bir masa da varmış. Bilge sırayla bu insanlarla
konuşuyormuş ve bizim delikanlı kendi sırasının gelmesi için
iki saat beklemek zorunda kalmış.
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GAZEL
Sabreyle gönül, derdine derman ire, umma
Can atma oda bîhude, canan ire umma.
Gözün sadefinden nice dürdâne dökersin
Şol dişi güher, dudağı mercan ire, umma.

BİR
DİVAN
ŞAİRİMİZ
HOCA
DEHHANÎ

Dehhani; Yaşadığı dönemin ve halkın sosyal yaşantısını, toplum
ahlakını, hayatını ve dini yaşantıları eserlerinde paylaşan ilk divan
edebiyatı şairlerinden bir tanesidir. Horasan doğumlu olan Dehhani 3. Alaaddin Keykubat döneminde en büyük eserlerinden
birisi kabul edilebilecek 20.00 beyitlik Farsça Selçuklu Şehnamesini yazmıştır. Böylesine büyük bir eser maalesef günümüze kadar
ulaşamamıştır. Günümüze kadar ulaşan ve bilinen bir kaside
ve dokuz gazeli bulunurken, Dehhani hiçbir eserinde tasavvufi
konulara değinmemiş ve dini konuları eserlerine yansıtmamıştır.
Doğumu, ölümü, sosyal hayatı ve hayatının birçok dönemi
hakkındaki bilgiler yani tarihin karanlık yüzünde kalan Dehhani
günümüz edebiyatçılarının hala ilgisini çekmekte ve birçok
araştırmaya konu olmaya devam eden eserleriyle gelecek nesle
büyük bir yatırım bırakılmıştır.
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Gazelin çevirisi

1. Aceb bu derdümün dermânı yok mıYa

Bu yanmanın sonu gelmeyecek mi?

bu sabr itmegün oranı yok mı

2. Yanaram mumlayın başdan

ayağaNedür bu yanmagun pâyânı yok mı

3. Güler düşmen benüm ağladuğuma Aceb şol kâfiirün îmânı yok mı

4. Delüpdür cigerümi gamzen okı Ara
yürekde gör peykânı yok mı

5. Su gibi kanumı toprağa kardunNe

1. Acaba bu derdimin çaresi bulunmaz mı? Yahut
bu sabr etmenin bir ölçüsü, bir sınırı yok mu?

2. Mum gibi baştan ayağa yanıyorum. Bu nedir?
3. Düşman benim ağlamama güler. Acaba o kâfirin îmânı yok mudur?

4
 . Yan bakışının oku (oka benzeyen yan bakışın)
ciğerimi deldi. Ara da yürekte temre-ni olup olmadığını bir gör.

5. Kanımı su gibi toprağa karıştırdın. Garibin kanı
yok mu sanıyorsun?

6. Yüzünün güzelliği için gururlanıyorsun, gü-

sanursın garîbün kanı yok mı

zelliğin bir kusuru yok mu, bu güzelliğin bir gün
sona ermeyecek mi?

6. Cemâl-i hüsnüne mağrûr

7. Beyim, Dehhânî için ölmeden evvel huzuru-

olursınKemâl-i hüsnünün noksânı yok mı

7. Begüm Dehhânî’ye ölmezdin öndinTapuna irmegün imkânı yok mı

na kavuşmasının, yanına gelmenin imkânı yok
mudur?
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Hoca Dehhani
Gazel Örneği ve
Türkçe Manası
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şiirinin din dışı konu

Ger, vasi dilersen ko bu feryadı a bülbül
Gül gonca gibi ağzı gülistan ire, umma.
İnceldise hecrile karınca gibi bilin
Furkat nice bir ola Süleyman ire umma
Yakûb gibi hüzn ile katlan bir iki gün
Bir gün haber-i Yûsuf-ı Ken’ân ire, umma.
Feryâd u figân itme a bülbül dahi ağzun
Yum gonca gibi yine gülistan ire umma

Röportaj

Röportaj

SOKAĞIN SESİ
Şehir içinde bir yerden bir yere ulaşmak
pek çok şehir için ‘sözü bile edilmeyecek’
bir konudur. Peki, İstanbul için de öyle mi
dersiniz? Çekmeköy2023 sokağa sordu;
“Trafikte günde kaç saatinizi geçiriyorsunuz, trafiğe çözüm olarak ne önerirsiniz?”

Bekir Kartal

53 Yaşında
Servis şoförü olduğum için yarım günüm trafikte
geçiyor. Trafiği oluşturan insanlardır, özellikle mesleği
şoför olanlar bu konuda duyarsız davranıyorlar. Trafik
kurallarına riayet edilmiyor, emniyet şeridi amacından farklı kullanılıyor. Servis şoförleri 10 dakika daha
erken işlerini bitirmek için trafik cezası alsalar bile
kurallara uymuyorlar. Her şoförün, her araç kullananın kurallara uymasını istiyorum. Bu sayede daha
az trafik kazası ve daha az trafik sorunu yaşanacağını
düşünüyorum. Önce herkes kendi sorumluluğun
bilincinde davranacak ki trafik sıkışıklığı kavramı yok
olsun.

Habibe Gözütok

Gülay Tokmak

41 Yaşında
Kısa bir mesafede bile günde iki
saatimiz trafikte geçiyor. Trafik
olmasının da birçok sebebi
olduğunu düşünüyorum. Bina
yapılırken yolun işgal edilmesi, yol
kenarına çekilen araçlar, yolların
şerit sayısının az olması, şehrimizde yaşayan insan sayısının
fazla olması gibi… Toplu taşıma
araçları artırılıyor, yeni yollar
köprüler yapılıyor ama yine de
trafik yoğunluğunu bu şehirde
yok etmek mümkün değil. Belki
insanımız biraz daha duyarlı olup
en azından iş günleri toplu taşıma kullanımını artırırsa yoğunluk
azalabilir, bu sayede hepimiz daha
rahat ve trafiksiz bir yolculuk yapabiliriz.

53 Yaşında
Özellikle sabahları trafik yoğunluğu insanın
tüm enerjisini alıyor. İstanbul nüfusu çok
yoğun olan bir şehir ve trafik de bu yüzden
yaşanıyor. Gençler okullarına ulaşmaya
çalışırken bizler iş yerlerimize yetişmenin telaşı
içinde oluyoruz. Her sabah ve akşam trafikte
bir kaos yaşanıyor. Zaten çoğu toplu taşıma
aracı kullanmıyor, araç sayısı çok fazla, insan
sayısı çok fazla. Hal buyken trafiğe bir çözüm
bulunacağından çok ümitli değilim ne yazık ki.
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41 Yaşında
Öğretmen olarak çalışıyorum ve
gittiğim yerler yakın olduğu için
trafikte en fazla günde 1 saatimi
geçiriyorum. Fakat uzak yerlerde
çalışan veya gezi için uzak yerleri tercih eden insanlar için trafik
gerçekten bir çiledir. Çözüm olarak
da insanlarımızın özellikle toplu
taşıma araçlarının kullanılmasını
öneririm. Araç sayısı yolda azaldıkça
trafik de muhakkak azalacaktır.

42 Yaşında
Otobüs şoförlüğü yaptığım için günde
en az 8 en fazla 16 saatimi trafikte
geçiriyorum. Trafik olmasının birçok sebebi olduğunu düşünüyorum. Öncelikle
yol kenarına park edilen araçların yoldaki şerit sayısını azaltması, park eden araç
sahiplerinin yoldan geçecek olan diğer
şoförleri umursamayışının trafiğin asıl
sebebidir. Yol boyunca tüm araçlar belli
bir manevra yapmak zorunda fakat park
edilen araçlar yüzünden araçların özellikle toplu taşıma araçlarının manevra
yapma alanı kalmıyor. Mecburen yolda
önümüz boşta olsa araç dönemediği
için trafik oluşuyor. Bu konuda yetkililerin çözüm üretmesi gerektiğini
düşünüyorum.

Mehmet Ertek

65 Yaşında
Günde 8 saatimi trafikte harcıyorum, mesleğim gereği tabii ki.
İnşaat yapılırken yolun işgal
edilmesi, park halindeki araçların
yolu kapatası trafiğin temel sebepleridir. Yani yine biz insanlar
trafikten hem şikayet ediyor hem
de trafiği oluşturuyoruz.
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15 Yaşında
Trafik sorunun en büyük sebebi park
yerlerinin yol kenarları olması diye
düşünüyorum. Yollar geniş bile olsa
kenarlara park edilen araçlar yol şeritlerini
düşürerek trafik olmasına neden oluyor.
İstanbul’un genelinde araç parkı için
daha pratik çözümler üretilirse trafikte bu
kadar yoğun olmayacaktır.
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31 Yaşında
Ben ev hanımıyım ama çalışanların halini görüyorum ve bir
yere gitmek istediğimde trafik vazgeçme sebebim olabiliyor.
Genellikle bir yere gitmek için trafiğin yoğun olmadığı saatleri
tercih etmeye çalışıyorum. Oturduğum muhitin civarından
ayrılmamaya çalışıyorum. Her ilçeye metro yapılabilirse İstanbul
genelinde trafik yaşanmayacağını düşünüyorum.

Vural Korkut Akbulut

32 Yaşında
Günde ortalama 4 saatimi
trafikte harcıyorum. Geçen
yılın verilerine göre İstanbul’da günlük araç 3,8 milyona
ulaşmıştı. Bu yılın rakamlarını
bilmiyorum ama azalmadığı
kesin. Eskiden bir evde ya
hiç araç olmazdı ya bir araç
olurdu ama günümüzde öyle
değil ne yazık ki. Araç yoğunluğunun hat safhada olması
trafik sorunun başlıca sebebidir.

Yusuf Daşdemir

Sevgi Sömer
Seda Lale

Özkan Kaya

Çekmeköy Tarihi

Çekmeköy Tarihi

Çekmeköy Sularını
İSTANBUL HALKINA ULAŞTIRMA GAYRETLERİ
stanbul’da ilk önemli su tesisleri
Roma imparatorları zamanında
yapılmıştır. İmparator Hadriyen
tarafından sur dışındaki bir kaynaktan Haliç’in kenar mahallelerine kadar su yolu yaptırılmıştır. Valens de Halkalı civarından Beyazıt’a kadar su getirtmiş ve bu su yolu için Mazul Kemer
ve Bozdoğan Kemeri’ni inşa ettirmiştir.
Yine Valens zamanında Kâğıthane
Deresi’nin suları ızgara ve havuzlarda
toplanarak şehre getirilmiştir.
Osmanlı padişahları da bu işe büyük
önem vermişlerdir. İnşa edilen su
eserleri, çizilen haritalar, planlar,
padişah fermanlarının yanı sıra dilden
dile dua mahiyetinde aktarılan atasözleri, deyimler, türküler atalarımızın
suya verdiği ehemmiyetin delilidir.
Diğer alanlarda olduğu gibi su
konusunda da vakıflar hep ön planda
olmuştur. Osmanlı vakıf medeniyeti en
önemli ürünlerini su yapıları konusunda vermiştir. Osmanlı İmparatorluğu,
başşehri İstanbul için izleri şehrin her
tarafına yayılmış, kendine has bir su
medeniyeti geliştirmiştir. Fatih döneminde kurulan Su Nezareti suya ne
kadar önem verildiğini bize açıkça
gösterir.

İstanbul’da çeşmelere ya da su bentlerine gelen suların yetersiz olması zaman
zaman su kıtlığına sebep olmuştur. Bu
durum da memba sularına olan talebi
artırmıştır. Memba sularına gösterilen bu ilgi ve talep “saka”lık denen bir
mesleğin doğmasına sebep olmuştur.
Fakat testi, fıçı gibi kaplara doldurularak,
hayvanların sırtında taşınıp kontrolsüz
olarak satılan bu sular bazen de çeşitli
salgın hastalıkların çıkmasına neden
olmuştur.
İstanbul halkının su ve sudan doğan
problemlerle karşı karşıya kalması adeta
insanları canından bezdirmiştir. Dönemin basını da bu sıkıntıları sık sık haber
yaparak dikkat çekmiştir. Bu yayınlar
kısa sürede etkisini göstermiş ve İstanbul’un su işinin özel şirketlere verilmesi
kararlaştırılmış ve 1874 yılında Sultan
Abdülaziz İstanbul’da bir su şirketi kurulması için izin vermiştir.

getirmek amacıyla kurulan şirket, Kandilli ile Erenköy
arasında su dağıtım işini üstlenmişti. Şirketlerin su
dağıtımına başladığı günlerde halkın su ihtiyacı vakıf,
kaynak ve su kuyularından karşılanıyordu. Ancak bu
sular uzun süre bakım ve onarım görmedikleri için kullanım özelliklerinin çoğunu kaybetmişti.

İkinci Abdülhamid döneminde Terkos
Gölü suyunun getirilmesi için 1883
yılında bir anonim şirket kurulmuş ve
1885’ten itibaren de Terkos suyu halka
verilmeye başlamıştır.

Ayrıca su konusunu istismar eden bazı kimselerin de
ortaya çıkması şikâyetlerin artmasına neden olmuştu.
Bunun üzerine, İstanbul’un diğer semtlerinde olduğu
gibi vakıf kaynak sularının da özelleştirilmesine karar
verildi.

İstanbul’un Anadolu tarafındaki isale
hattının yapılması amacıyla yine İkinci
Abdülhamid döneminde 1890 yılında
Üsküdar-Kadıköy Su Şirketi kurulmuştur. Elmalı sularını Üsküdar ve Kadıköy’e

Yine Çekmeköy dâhilinde bulunan çok sayıdaki membaın su yolları sık sık bozuluyordu. Bunların tamir ettirilmesi halkın üzerine kalsa ekstra masraf demekti. Bu
konuda da padişahların duruma el attığını görüyoruz.

Mesela Sultan İkinci Abdülhamid 1888 yılında bölgedeki
su yollarının tamiri ile bizzat ilgilenmiş ve hatta masrafları şahsi hazinesinden karşılamıştı. Bu durum bölge
halkını çok sevindirmiş ve Sultan Abdülhamid’e şükranlarını ifade eden bir teşekkür yazısı yazmışlardı.
Yine Birinci Dünya Savaşı sırasında -savaş süresince
buralara gerekli zaman ayrılamamış olmalı ki- Alemdağı’nda bulunan Kasr-ı Hümayun’a ait su yollarıyla civarındaki köylerin su yolları oldukça bozuk durumdaydı.
Evkaf-ı Hümayun Nezareti’ne yazılan bir yazı ile durum
bildirilip, idari gereklilikten dolayı bahsedilen su yollarının acilen düzeltilmesi gerektiği ifade edilmekteydi.

Yrd. Doç. Dr. Arif Kolay’ın İstanbul’un Yaşam Pınarı Çekmeköy isimli eserinden alınmıştır.
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Eskiden evlere su verilmezdi. İnsanlar
su ihtiyaçlarını mahalle çeşmelerinden
temin ederlerdi. Çeşmeler aynı zamanda birer sosyal iletişim mekânları idi.
Zamanla nüfusun iyice artması üzerine

Osmanlı döneminde şehir hizmetleri
kısmen devlet teşkilatı kısmen de
vakıflar eliyle görülmüştür. Önemli
belediye hizmetleri ise vakıflar eliyle
yürütülmüştür. Belediye teşkilatları kurulduktan sonra da vakıflar etkinliklerini
sürdürmüş, şehir ve kasabalar ile köylere vakıflar vasıtasıyla su sağlanmıştır.
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İstanbul için su temini hususu tarih
boyunca önemli problemlerden biri
olmuştur. Şehrin gelişmesi, büyümesi ve
nüfus artışıyla birlikte su problemi devamlı gündemde olmuştur. Osmanlılar,
değişik dönemlerde var olan suyollarına
ilaveler yaparak bu sorunu çözmeye
çalışmıştır.

ana kaynaklardan evlere su getirilmeye
başlandı.

Haberler

Haberler

ÖNE ÇIKAN

HABERLER
Online kıyafet
deneme devri başlıyor

MİLLİ RADAR MİLDAR,
ENVANTERDE

İnsan vücudunu 3B tarayan bir teknoloji geliştiren
New York merkezli girişim Body Labs, Amazon
tarafından satın alındı.
Tüm vücudu ve hareketlerini üç boyutlu olarak
tarayan bir yazılım geliştiren Body Labs, bunu diğer
şirketlere satıyor. Bu teknoloji, oyun ve animasyon
gibi alanlarda bir hayli popüler ancak Amazon bunu
online alışveriş sektörüne entegre etmeyi planlıyor.
Body Labs'ın bu girişimine 50 ila 70 milyon arasında
bir değer biçilirken Amazon'un satın almasıyla ilgili
detaylar açıklanmadı.

Türkiye'nin milimetre dalga
bandında çalışan ilk atış kontrol
radarı Helikopter-MİLDAR'ın kabul
işlemleri tamamlandı. Meteksan
Savunma'nın, "Hava Platformları İçin Milimetre Dalga Radarı
Geliştirilmesi Projesi" kapsamında
yaptığı radar, önemli bir sınavı başarıyla
geçti. Bir süredir T129 ATAK helikopteri
üzerindeki uçuş testlerinde performansını
ortaya koyan Helikopter-MİLDAR'ın kabulü, SSM Kabul
Heyeti tarafından yapıldı.

Milli insansı robot seri üretime başladı
Hastanelerde hasta bakıcı
olarak hem su hem yemek
gibi benzeri şeyleri getirmek,
götürmek gibi aynı zamanda
ilaç zamanlaması, ilaç planlaması ya da hastayla bir şekilde
diyalog kurma hastanın sadece
ses iletişimiyle bilgisayar kullanabilmesini sağlama, internet
kullanabilmesini sağlamak, aynı
zamanda önünde bir ekran var
akıllı olduğu için ellerini kullanamayan uzuvlarını kullanamayan
hastalar için bilgisayar kullanma
imkanı sağlama, hastayı arkadaşlık etme görevlerini
yapabilecek.

MİLDAR, ATAK'A GÜÇ KATACAK
Helikopter-MİLDAR, Türk Silahlı Kuvvetlerine, elektro-optik
sistemlerin performanslarının zayıfladığı hava koşullarında yüksek performans
gösterme, elektro-optik
sistemlerin hedefe yönlenmesinde ve silah angajmanında zaman kazanma,
alçak irtifa ve düşük görüş
şartlarında pilota pozisyon
farkındalığı kazandırma
gibi önemli operasyonel
avantajlar sağlayacak.

AMAZON
MODAYI
SEVİYOR

MİLDAR'IN ÖZELLİKLERİ
"Hedef tespit takip" ve "arazi profili oluşturmak" gibi iki
temel fonksiyonu bulunan Helikopter-MİLDAR'ın sahip
olduğu özellikler şöyle:
- Hedef tespit takip fonksiyonu
- Çoklu hedef tespiti
- Yavaş ve hızlı tarama
- Yüksek açısal ve menzil çözünürlüğü
- Yavaş tarama modunda hedef tespit ve takip için 12
kilometre menzil
- Düşük hacim, ağırlık ve güç ihtiyacı
- Gerçek zamanlı ARPO görüntüsü
- 2,5 kilometre menzilde arazi profili oluşturma - Seyrüsefer desteği

Tamamı milli olan robotların
hizmet sektöründe birçok alanda
çalışacağını ifade eden Özgür
Akın, "Robotlarımızın bütün
parçaları laboratuvarlarımızda üretildi. Devre tasarımları,
yazılımları, mekanik tüm aksamları
tarafımızdan geliştirildi. Bu anlam-

Sizi bir kez tanıdıktan sonra bir
daha geldiğinizde size isminizle
hitap edebiliyor. Robotlarımız
interneti çok aktif kullanabiliyor.
Dokunma hissi oluşturan çeşitli
sensörler var, dokunduğu nesneyi
algılayabiliyor. Onun dışında her
insanın programlayabileceği
şekilde geliştirdik, yani basit bir
ara yüzle, kullanışlı bir ara yüzle
rahatlıkla bir insanın bir işe adayıp
programlayabileceği şekilde
geliştirdik" dedi.

Hiçbir zaman teknoloji işsizlik getirmemiştir diyen Akın,
“Bugün tarım ülkesi olduğumuzu
söylüyoruz. Tarımda bile maalesef
teknolojiyi kullanmadığımız için
çok geri kalıyoruz ve işsizlik
oranımız hızla artıyor. Yüksek
teknoloji kullanarak insanları
işsizlik değil, daha nitelikli iş sahaları oluşturmuş oluyoruz" diye
konuştu.
Özgür Akın, bundan sonraki
hedeflerinin Yüksek Teknoloji
Üniversitesini ve Uzay Bilimleri
Araştırma Enstitüsünü kurmak
olduğunu sözlerine ekledi.
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Bundan sonraki süreçte Helikopter-MİLDAR'ın, T129 ATAK
helikopteri üzerindeki nihai yerinin kararlaştırılmasıyla silah
sistemlerine entegrasyon ve seri üretim faaliyetlerinin
başlaması bekleniyor. Helikopter-MİLDAR'da kullanılan ara
yüz ve yazılımlar, radarın başka helikopterlere de entegrasyonuna imkan veriyor.

Robot üretimini geliştiren firma
bir fabrika ortamına geçerek seri
üretime başladı. Temellerini 2 yıl
önce attıkları Akın Robotix fabrikasının yaklaşık 11 bin metrelik
alana kurulduğunu, 2 bin 700
metrekare kapalı alanda çalışan
Türkiye'nin ilk insansı robot fabrikasında seri üretime geçtiklerini kaydeden Özgür Akın, farklı
şekillerde hizmet veren 16 çeşit
robotları olduğunu dile getirdi.

da yüzde
100 yerli
bir robot
diyebiliriz. Yapay
zekâ
donanımı
ile tamamen
birleştirilmiş
ve insansı hareketler yapabiliyor, koku, görme sağlayabiliyor,
insan tanıyabiliyor, hatta insanla
tanışabiliyor.
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Son yıllarda
modaya odaklanan Amazon'un bünyesindeki moda şirketlerini sayısı 7’ye ulaşmış durumda. Öte yandan online
alışveriş devi, Echo Look gibi giyim odaklı cihazlar,
kıyafet abonelik servisi ve Style Check isimli bir
kıyafet öneri motoru üzerinde çalışıyor.
New York merkezli girişimin satın alınmasıyla üç boyutlu vücut taraması sayesinde Amazon,
kıyafetlerin sanal olarak denenmesini ve online
alışverişin gerçeğe yakın olmasını sağlayacak.

ATAK MİLLİ RADARA KAVUŞUYOR

Konya'da bir yazılım firması Türkiye'nin ilk insansı robot fabrikasını
kurarak tamamı yerli robotların
seri üretimine başladı. Akınsoft
yazılım firması 20 milyon lira
yatırımla Türkiye'nin ilk insansı
robot fabrikasını kurdu.

Güvenlik görevlisi
olarak da çalışabilecek robotlarla
ilgili hem Türkiye'den hem
dünyadan birçok
noktada sipariş
ya da ön talep
alıyoruz. Robotlarımızın genel
olarak talepleri
doğrultusunda
öncelikle AVM'ler söz konusu
bizim için.
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teşekkür edilen veya övülen bir kimsenin söylediği
bir söz

4. sevilen, aşık olunan erkek
5. Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar

hoş görme durumu, müsamaha, tolerans

6. dedikodu
7. Hiçbir şeyde kararlı olmayan veya konudan
konuya geçiveren (kimse), yeltek, gelgeç
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belirten davranışlar, matem

3 2
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8. haddi olmayarak
9. Ölüm veya bir felaketten doğan acı ve bu acıyı

11. cilveli, nazlı
12. başlangıcı olmayan eski, ezeli
13. sarhoş
14. utangaç
3 8 1
15. güç, zor, çetin
4 5 7
16. "Öyledir, doğru, diyecek yok, inandık" anlam9 2 6
larında bir onaylama sözü

8 9
3
8 9
2
7
9 6
2
1 4
5
7
2 8
8
5
5
9
8
2

Bir önceki sayının yanıtları:

18

1. Üzgün
2. Sevgiyi sürdürme, sevgi, dostluk bağlılığı
3. İncelik ve alçak gönüllülük göstermek üzere

4
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Kur’an tilaveti, ilahiler ve
dualarla başlayan programda konuşmaların
ardından hafızlara,
hafızlık belgeleri takdim edildi.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz adına programa katılan Belediye Başkan Yardımcısı
Şenol Çetin; “Hafızlık eğitimlerini tamamlayan
öğrencilerimizi can-ı gönülden kutluyorum.
Anne-babalarını tebrik ediyorum. Hocalarına da
teşekkür ediyorum” dedi.
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ekmeköy Kaymakamlığı ve
Çekmeköy
Belediyesi
ilçede eğitim
gören genç hafızlar
için icazet töreni
düzenledi. Hamidiye Mahallesi Huzur Camii’nde
gerçekleşen icazet törenine Çekmeköy Kaymakamı
Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkan
Yardımcısı Şenol Çetin, Çekmeköy Müftüsü
Muhammed Suiçmez, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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Haberler

CAMİ VE DİN GÖREVLİLERİ
HAFTASI KUTLANDI

Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız,
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve İlçe
Müftüsü Muhammed Suiçmez, Cami ve Din görevlileri haftası vesilesi ile düzenlenen yemekte din
görevlileri ile buluştu. Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğini yaptığı yemeğe din
görevlileri tam kadro katıldı.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz din
görevlilerine hitaben yaptığı konuşmada şunları ifade
etti: “Belediye olarak meşakkatli görevinizde eli-

mizden geldiğince size yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Gerek camilerin temizliğinde olsun, gerekse çevre
düzenlemesinde üzerimize düşen görevleri aksatmadan yapıyoruz. Bu süreçte size de destekleriniz
için teşekkür ediyorum. Bu güzel haftanın herkese
hayırlı olmasını diliyorum.”
Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız ve
Başkan Poyraz programa katılımları için din
görevlilerine teşekkür etti.

Haberler

ÖMERLİ

SPOR TESİSİ

YENİLENİYOR

Çekmeköy Belediyesi Ömerli Mahallesi’ndeki
spor tesisleri ve Görsel Sanatlar Merkezi’nde
yapılan yenileme çalışmalarıyla tesisleri yeni
bir çehreye kavuşturacak.
29.250 m2 tesis alanı üzerinde 1.160 m2
oturumlu zemin, +2 normal katlı spor tesisi,
tribünüyle birlikte bir büyük halı saha, üç küçük
halı saha, bir basketbol sahası sporseverler için
yenileniyor.
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Tesisin içinde bulunan ve mahalle halkı tarafından yoğun olarak kullanılan Görsel Sanatlar
Merkezi binası da yeni sergi ve toplantılara ev
sahipliği yapmak üzere modernize ediliyor.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz
konuyla ilgili şöyle dedi: “Yaz okullarına ve
spor müsabakalarına ev sahipliği yapan Ömerli
tesislerimizde yılların verdiği bir yıpranmışlık
vardı. Bu nedenle daha yeni, daha modern
bir tesis için çalışmalara başladık. En kısa süre
içinde halkımızın kullanımına sunacağız.”

