Değerli Çekmeköylüler,
Meşhur hikâyedir; çölde bir yaz günü kavurucu sıcak altında devesiyle
yolculuk eden bir bedevî, susuzluk ve yorgunluktan yere yığılmış bir adam
görür. Hemen devesinden iner, suyunu alır, bayılmak üzere olan adamın
yardımına koşar. Fakat yerde yatmakta olan adamın niyeti kötüdür. Bedevînin
elindeki su kırbasını kapar, ani bir hareketle devesini de alarak hızla oradan
uzaklaşır. Bedevî bir süre ardından koşsa da yetişemeyeceğini anlamıştır.
Uzaktan, devesini kaçıran adama seslenir: “Ey harami, devemi ve suyumu
çaldın. Bari bunu kimseye anlatma, aramızda kalsın” der. Deve hırsızı, bu
tuhaf teklif karşısında şaşırmıştır. Bir an “Neden?” der gibi durakladığında
bedevînin şöyle söylediğini işitir: “Bu hadise duyulursa, bundan sonra darda
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Orta Asya’daki Türk devletlerinden Büyük Selçuklu’ya, oradan Osmanlı
Devleti’ne ve bugün bu köklü devlet geleneğinin mirasını devam ettiren
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Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar devam eden devlet geleneğimizde darda
kalmış, muhtaç, garip milletlere kucak açtık. Tarihimizi incelediğimizde
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görürüz ki ecdadımız zalimden kaçıp devletimize sığınan mazluma kol-kanat
germiş, zalime karşı dik durmuştur. Bugün ülkemizde Suriyeli mültecileri
ağırlıyoruz. Toplumun bazı kesimleri bunu desteklerken, bir kısmı bu
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duruma tepki gösteriyor. Ama şunu da hepimiz biliyoruz ki, Türk milletinin
en büyük özelliklerinden biri mazlumlara daima kucak açması ve düşene
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destek olmasıdır. Bunu yaparken de hangi milletten, hangi dinden olduğu
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gözetilmedi. Örneğin İsveç Kralı Demirbaş Şarl Rus İmparatorluğu ordusuna
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yenildikten sonra Osmanlı topraklarına sığınmıştı. Osmanlı topraklarında
kaldığı süre içindeki tüm masrafları Osmanlı Devleti tarafından karşılanmış,
bir krala yakışır şekilde beş yıl boyunca Osmanlı topraklarında ağırlanmış ve
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kalana, yardıma muhtaç olana kimsenin el uzatmamasından korkarım.”
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ülkesine dönerken de önemli hediyelerle gönderilmişti.
Sevgili Çekmeköylüler,
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v

Ülkemizin güney sınırlarında terörden kaçıp vatanlarını terk etmek zorunda
kalan insanlar ülkemize sığındılar. Boşalan topraklara ise küresel güçler
tarafından PYD ve PKK yerleştirilmeye çalışılıyor. Güney sınırlarımızı tehdit
eden bu terör örgütlerini bölgeden temizlemek aynı zamanda toprakları
gerçek sahiplerine teslim etmek için başlatılan “Zeytin Dalı Harekâtı”
devletimizin yine mazlumun yanında olduğunun en bariz göstergesidir. Bu
vesileyle Afrin’de şehit olan kardeşlerime Allah’tan rahmet, gazilerimize acil
şifalar dilerim.
Mart 2018
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YA DEVLET BAŞA, YA KUZGUN LEŞE!

Zeytin Dalı Harekâtı satranç
tahtasındaki piyonlardan olan
YPG’nin kaderini belirleyecek
sürecin hızlandığı bir dönemin
başıdır aslında. Malum, DAEŞ’in
etkin olduğu dönemlerde YPG
birbirine zıt görünen uluslararası
aktörlerle (ABD, Rusya, Almanya, İran ve hatta Esed Rejimi)
iş tutabiliyordu. Hatta Esed ile
ılımlı muhaliflerin ABD işbirliği ile
DAEŞ’in tasfiyesinde en büyük
piyonluk rolünü üstleniyordu
YPG. Ne zaman ki DAEŞ bölgeden
tasfiye edildi, bölgenin en etkin
piyonu oldu her ne hikmetse…

Bugünlerde YPG, Suriye’nin
kuzeyindeki kantonlarını koruyacak yeni hamlelerin peşinde
olsa da, hem Rusya-Esed rejimi ile
hem de ABD ile işbirliği yaparak
kendisini Türkiye’den korumaya
çalışsa da bu çabaları boşuna.
Zira Türkiye’nin sert güce başvurmasıyla birlikte YPG, artık sürekli
kaybedecek bir trendin içine girdiğinin farkına vardı en sonunda.
Elbette ki YPG, ABD ve Rusya’dan
destek almak için yeni hamlelere
başvuracak fakat bölgenin en
etkili gücü Türkiye’nin rızası olmadan ne YPG’ye ne de başka bir
piyona Suriye’de bir gelecek vaat
edilmeyeceğini herkes anlamış
durumda.

Bir anda Suriye’nin dörtte biri nispetindeki toprağa hükmeder
hale gelen YPG, daha zafer
sarhoşluğunu bile üzerinden
atamamışken hiç beklemediği bir

Dün bölgede DAEŞ, bugün YPG
yarın ABC, daha sonraki bir gelecekte X piyonları olmaya devam
edecek. Olmayacak demek polyannacılık olur farkındayız elbet!

Burada önemli olan bir devletin
dört bir yanı fillerle ve atlarla sarılı,
kalelerle kuşatılmış, dış piyonlarla
da taciz altındayken yöneticilerinin takındığı tutumdur.
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“Ya devlet başa, ya kuzgun leşe”
düsturu ile hareket edebilecek
bir liderin ve aynı zamanda bir
komutanın var mı buna bakılır.
Eğer varsa böyle bir komutanın,
küresel tüm aktörler ve haliyle de
piyonları önünde saygıyla eğilmek
durumunda kalır. Bugün gelinen nokta işte tam da böyledir.
Bir koluna Fetö’yü diğer koluna
YPG’yi takan ABD ve onun yardakçıları ne oldu da Afrin konusunda
şimdi bu kadar yumuşadı acaba?
Elbette Türkiye’nin tüm arenadaki dik duruşunun mimarı, lideri
ve başkomutanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın kararlı tutumunda yatmaktadır. Bize düşense bu dik duruşun sahibinin arkasında dimdik
durabilmektir. Yüce RABBİM bu
ümmetin yar ve yardımcısı olsun…
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Afrin’de Zeytin Dalı Harekâtı’nda
vatan savunması için canlarını hiç
sayarak feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ama gururlu ailelerine büyük
sabır, yaralı askerlerimize de acil
şifalar diliyorum.
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‘Vazgeçme!’ Bu kavram herkesin duyduğu ama
çoğumuzun burun kıvırdığı veya pes ettiği bir sözcük.
Yeterince denemişiz gibi, sanki en iyi olmaya çabalamışız gibi. Oysa başarılı insanların hayatlarına
bakıldığında ellerinde sihirli değnek olmadığını, akıllarında “Vazgeçemem” düşüncesi taşıdığını görürüz.
Ve bu düşünceyi taşıyan azınlığın en önemli özellikleri; yarınlarına dair hedefleri ve dününden daha iyi
olma çabalarıdır.
Çekmeköy2023 Dergisi ekibi olarak o azınlıktan olma
gayretiyle birbirinin aynı olmayan her ay daha yeni
daha dolu bir sayıyla siz değerli okuyucularımızın
karşısına çıkmaya çalışıyoruz. Mart sayısında da
sizlerin beğenisini toplamak adına ünlü gazeteci ve
yazar Bekir Hazar’dan, gazeteci ve yapımcı Cüneyt
Yalınkılıç’a; Spor Yazarı Kartal Yiğit’ten, Prof. Dr. Mesut
Hakkı Caşın’a kadar birçok ismi birbirinden önemli
konularla dergimizde misafir ettik. Söylemezsem
Olmaz programının eğlenceli ekibiyle, Karadeniz
müziğinin aranılan ismi Resul Dindar’la, İBB Şehir
Tiyatroları Başkanı Salih Efiloğlu ile keyifli söyleşiler
gerçekleştirdik. Tarihsel konulardan sağlığa, güzellik
tüyolarından moda trendlerine, eğitimden eğlenceye
kadar hemen her konuya farklı bakış açılarıyla değinmeye çalıştık. Ve işte yeniden en özel sayımızmışçasına titizlikle hazırladığımız Mart sayısıyla karşınızdayız.
Her sayfayı çevirişinizde kimi zaman gülecek kimi
zaman şaşıracak kimi zaman tam da aradığınız
konuyu bulacaksınız. Kahvenizin/çayınızın eşliğinde
elinizden düşürmeyeceğiniz Çekmeköy2023’ü keyifle
okumanızı dilerim.
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hamleyle karşılaşıverdi. Arkasında kendisini pohpohlayan, “Hadi
aslanım hadi koçum” gazları veren
küresel güçlerin de hiç tahmin
edemediği bir hamleydi bu! İşte
bu hamlenin adıdır Zeytin Dalı
Harekatı… YPG için rüzgarı tersine
çeviren, bir ay içerisinde en az
1600 teröristinin etkisiz hale
geldiği bir hamle!

Genel Yayın Yönetmeni
Şahmettin Yüksel
Başkan Yardımcısı

AYIN SÖZÜ: VAZGEÇME!
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Küresel satranç masası üzerindeki hemen hemen tüm hamleler
ülkemizi durdurma düşüncesi
üzerine kurulmaya devam
ediyor. Oyunun tüm küresel
aktörleri ve bölgesel güçler ile ne
amaçla hareket ettiğinin farkında olmayan terör örgütleri de
Afrin operasyonunu durdurma,
yavaşlatma, oyalama ve kilitleme
taktikleriyle Türkiye’nin Afrin
harekâtını engellemeye
çalışmakta.

MÜZİK BENİM İÇİN
BİR YAŞAM BİÇİMİDİR
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‘’Söylemezsem Olmaz!’’
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BUNLARIN HEPSİ

ZAMAN

KAZANMAK İÇİN
O yüzden biz tüm terör örgütleri
ile mücadele eden tek Milletiz.
Tüm terör örgütlerine odaklanan
yegane ülkeyiz. Adamlarda alçaklık o kadar ileri boyuta ki, utanmadan bir de Türkiye'ye nasihatler
veriyorlar. Mesela bir başka gazete
Times’da
"Türkiye NATO'nun
bir üyesi olarak Orta Doğu'daki amaçlarını gerçekleştirmek istiyorsa müttefiklerinin güvenini tazelemelidir" diye yazıyor. Bir
öküz bile böyle çağrı yapmaz.
Müttefiklerimizin güvenini tazelemeliymişiz. Lafa bak... Kim kimin
güvenini tazelemeli acaba? Taa
Obama döneminde ABD savunma
bakanı Meclis komisyonunda hesap veriyordu. Komisyon Başkanı
"PYD'nin PKK ile ilişkisi var mı" diye
soruyordu. Bakan kekeleyerek
"Evet" diyordu. Komisyon Başkanı
"PKK terörist değil mi" diye yeni
bir soru ile geliyordu. Savunma
Bakanı terleyerek "Evet" diyordu.
Bile bile Türkiye'ye saldıran teröristlerle müttefik olanların güvenini
sağlayacakmışız. Times'daki kafanın içindeki boşluğa bakın.
Beyinsizler önce "Terörist
olduğunu kabul ettikleri militanlarla müttefik olanların yargılanması ve Türkiye'nin Batı'ya güveninin sağlanması gerekir" diye
yazın da siz de beyin olduğuna
kanaat getirelim. Batı'nın bütün
başkentlerinde PKK'ya ofis açtınız
ofis...
Binlerce
PKK'lının
yanında
FETÖCÜ kanlı katil darbecileri bile
kucakladınız. PKK'nın eline binlerce TIR silahları tutuşturdunuz.

Suriye'nin güneyinden sizin eğittiğiniz çok sayıda canlı bomba
bu ülkeye giriş yaparak yüzlerce
sivil vatandaşımızı öldürmek üzereyken yakalandı. Batı artık Ortadoğu'da başarılı olmak istiyorsa
Türkiye'nin güvenini sağlamak
zorunda. Türkiye "Artık yeter" diyor. Sabır bırakmadınız 82
milyonda.
Oynadığınız tüm oyunlar ve
tezgahlar biliniyor artık. Ankara
günlerce size çağrı yaptı. "Rakka'daki DEAŞ'a birlikte odaklanalım" diye... Siz kalktınız kurduğunuz terör örgütü DEAŞ'a
komutanlığını yaptığınız terörist
PKK ile yürümeyi tercih ettiniz.
Şimdi kalkmışlar "Birlikte çalışalım"
diyorlar. Bunların hepsi zaman
kazanmak için aldatmaca operasyonudur. Yıllarca ABD'ye seslendik...
"Milyonlarca insan canını kurtarmak için evini terk edip Suriye'den Türkiye'ye sığınıyor. Müttefikiniz zor durumda kalmasına
rağmen kapılarını açıyor. Bu evlerinden yurtlarından edilen masumlar için uçuşa yasak güvenli
bölgeler oluşturalım" diye.
Gıkları çıkmadı... Şimdi ABD kalkmış, Ankara'ya "Suriye'de birlikte güvenli bölgeler oluşturalım"
diyor. Ne o namlu PKK teröristlerine çevrilince mi güvenli bölge
aklınıza geldi. "Kanlı katiller için
mi güvenli alan istiyorsunuz?"
diye sormazlar mı adama.

AİLE DOKUSUNUN TEMELİNİ TEŞKİL EDEN,

KARŞILIKSIZ SEVEN,

Şefkatin, Fedakarlığın, Sabrın ve
Özverinin Sembolü Olan Kadınlarımız…
BİR GÜN DEĞİL, HER GÜNÜNÜZ
MUTLU VE HUZUR DOLU GEÇSİN.
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PKK da bir terörist grup ama. "Biz
DEAŞ'a odaklanalım." Ortada DEAŞ
kalmamış adamların dediği naneye bak. NewYork Times
"Beyaz Saray Türkiye'yi eleştirmekten kaçındı ama aynı zamanda da
Ankara'yı DEAŞ ile mücadeleden
sapmamaya çağırdı" diye yazıyor.
İşte utanmazlık ve ikiyüzlülük
de burada başlıyor. PKK Afrin'de
hapishanelerde tuttuğu DEAŞ
üyelerini Türkiye'ye karşı en ön
cephede savaşmak şartıyla anlaşarak serbest bıraktı. Bu alçaklık
belli olmasın diye de hepsini traş
etti. Bu "Sakal" operasyonunun
mimarı da Amerika'dır.
Çünkü PKK'nın komutanı ABD'dir,
Pentagon'dur. Onlardan izin almadan tuvalete gidemeyen bir
PKK, DEAŞ militanlarını traş ederek
üzerimize salmayı akıl bile edemez.
Hadi DEAŞ ile mücadeleye odaklanacağız...
Madem böyle diyorsunuz olayın
üzerine gidelim... Amerika DEAŞ
üyelerini hapishanelerden çıkararak serbest bırakan PKK'ya hesap
sorsun. Buna odaklansın. Hadi
gelin yürüyelim DEAŞ'a özgürlük
olayının üzerine birlikte. Alın size
odaklanma hedefi...
Odaklanırlar mı? Asla... Bunlarda
psikolojik sorun var. Tüm uzmanlar psikoloji sorunu yaşayanların
odaklanma zaafiyeti içinde
olduğunu söylüyor. Bunlar hasta. Sadece kendi çıkarları için
teröristlerle müttefik olacak kadar delirmiş şizofrenlerle karşı
karşıyayız.
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Hoşgörü önyargıları yok eder

MUTLULUK VE
BAŞARI DEMEK
16 Kasım 1945 tarihinde kurulan UNESCO’nun kuruluş fikri, savaşların ancak insanların birbirini daha iyi tanıması ve verimli kültürel çeşitlilikleriyle
onları birleştiren şeylerin ayıranlardan daha fazla olduğunu anlamasıyla
engellenebileceğini temel alır. 1995 yılında UNESCO tarafından benimsenen Hoşgörü İlkeler Bildirgesi’nde farklı kültür ve kesimlerden insanların var olduğu, fotoğraf ve bilgilerinin yaygınlaştığı küreselleşen dünyada hoşgörünün sürdürülebilir vatandaşlığın yapı taşı olduğu vurgulanır.
Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Hoşgörü alçakgönüllülüğünün kardeşi sayılabilecek değerlerden biridir. Hoşgörünün karşıtı,
katı olmaktır. Katılığın arkasında ise yine benmerkezcilik yatar. Benmerkezcilikte düşünce
katılığı söz konusudur. Düşünceler esnek olmadığı için de kişi karşı tarafı değil, kendi istek
ve beklentilerini ön planda tutar. Muhatabının
hatalarını görmezden gelemez. Hoşgörü,
karşı tarafa hata yapma hakkı tanımaktır. Bir
insanın her zaman haklı olması mümkün
değildir; hoşgörü kişinin diğer insanların
çıkarlarıyla kendi çıkarları arasındaki dengeyi kurması ve diğer kişilere
inisiyatif, söz hakkı verebilmesi
demektir.

Narsisizmin bu derece yükseldiği ve benmerkezciliğin bu denli ortada olduğu
günümüzde en çok aşınmaya uğrayan değer
hoşgörü. Benmerkezcilik, önyargıları pekiştirir.
Kişiyi, mantıklı düşünce yerine baskıcılığa,
otoriter uygulamalara yöneltir ve sorunlara
otoriter uygulamalarla çözüm bulmaya çalışır.
Halbuki yapılması gereken, sorunları mantıklı
düşünceler yardımıyla çözmektir. Önyargılar,

mantıklı düşünmeyi engeller. Önyargıları yok
etmek için ise hoşgörüye ihtiyaç vardır. Önyargılı kişi eleştirildiği zaman, eleştiren kimseye
“Bu benim düşmanım” diye yaklaşırken,
hoşgörülü kimse “Belki onun da bir bildiği vardır”
diye düşünür. Toplumsal iletişim için hoşgörü
önemlidir; hoşgörü insanların birbirlerini doğru
anlamalarını sağlar.

Duyguları bastırmak hoşgörü değildir
İnsanların çevreyle ve kendileriyle olan ilişkilerinde hoşgörülü davranmaları onları hem mutlu
eder hem de başarıya ulaştırır. Bu noktada
mühim olan, kişinin ölçülü bir tutum sergileyebilmesidir. Kişinin duygularını bastırmak ile

hoşgörülü olmayı birbirine karıştırmaması gerekir. Hoşgörü, karşı tarafın her dediğine “evet”
demek değildir. Hoşgörü ve diyalog birbirini
tamamlayan kavramlardır.

Hoşgörü için diyalog şart
Hoşgörüyü hayata geçirebilmek için diyalog
gerekir. Diyalog olduğu zaman hoşgörü uygulamaya geçer. Mesela yeni bir ilaç keşfedildiğinde;
o ilaç insanlar üzerinde kullanılmadan, faydaları
ve riskleri görülmeden iyi olduğu iddia edilemez.
Hoşgörü de kulağa hoş gelen bir sözdür fakat

bunun hayata, diyaloğa geçirilip uygulanmasının
sonuçlarının görülmesi gerekir. Bu sebepten
dolayı hoşgörü ve diyaloğun birlikte
değerlendirilmesi gerekir.

Hoşgörü, farklı fikirlere saygıdır
Hoşgörü aynı zamanda toplumda tolerans
karşılığında da kullanılmaktadır. Karşı taraftaki
insanların farklı fikirlerine tolerans gösterme
anlamına gelir. Yaklaşık 250 sene önce Voltaire’in “Söylediklerinizin hiçbirine katılmıyorum, fakat bunları söyleme hakkınızı ölünceye

kadar savunacağım” sözü pozitif toleransın
(hoşgörünün) en güzel örneğini göstermiştir. Bu davranış, aynı zamanda kendine
güvenin işaretidir. Kendi fikrine güvenen insan
hoşgörüye ve diyaloğa açıktır.

Bu da gizli kibirden kaynaklanır ve evlilikteki en
büyük problemlerdendir. Eşler birbirini düzeltmeye ve kendine benzetmeye çalışırsa karşı
taraf kendini kötü hisseder ve çatışma çıkar.
Hâlbuki herkes kendini düzeltmeye ve geliştirmeye çalışır; farklı yönleriyle değil, benzer yönleriyle diyalog kurarsa, biz bilinci oluşur. Evlilikte
diyalog oluşması için pozitif hoşgörünün ön
plana çıkması gerekir. Karşı tarafın benzerliklerinden hareketle onu anlamaya çalışmak
burada kullanılacak etkili yöntemdir.
Sağlık ve Yaşam dergisine katkılarından
dolayı teşekkür ediyoruz.
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İnsan ilişkilerinde farklılıklar ve benzerlikler
vardır. Özellikle evlilikte pozitif hoşgörünün ön
plana çıkması gerekir. Hoşgörülü kişi farklılıklardan değil, benzerliklerden hareketle karşısındakiyle ilişki kurmaya çalışır. Fakat hoşgörüsü
zayıf insan benzerlikleri değil, farklılıkları görerek hareket eder. Mesela hoşgörüsüz kişi, 10
tane iyi davranışı değil, bir tane yanlış davranışı
görür. Bunlar narsistik özellikteki kişilerdir.
Kendi egolarını yüceltir, diğer kişilerin egolarını
değersizleştirir. Hoşgörüsüz insanların mükemmeliyetçilik özelliği de vardır. Alçakgönüllü gibi
gözüküp karşıdaki kişiden mükemmellik bekler.
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Evliliklerde pozitif hoşgörü ön planda olmalı

Haberler

Haberler

ŞAMPİYONLAR

KUPALARINI BAŞKAN
POYRAZ’DAN ALDILAR
köy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe
Başkanı Salih Kırıcı, Kulüp Başkanı
Murat Yıldırım, sporcuların aileleri ve
çok sayıda Çekmeköylü katıldı.
sürdürüyoruz diyen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz: “Spora ve
sporcuya değer veriyoruz. Hele de bu
sporu yapan böyle genç ve tertemiz
evlatlarımız olunca verdiğimiz değer ve
duyduğumuz heyecan katlanarak
devam ediyor. İnşallah gençlerimiz spor
hayatları boyunca birçok başarıya imza
atarak hem bizlerin hem de ailelerin
gurur kaynağı olurlar,” dedi.

Sporu yapan böyle
tertemiz evlatlarımız
olunca verdiğimiz değer
ve duyduğumuz heyecan
katlanarak devam ediyor.

Mart 2018

Gençleri sokaklardaki tehlikelerden
uzak tutmak, onların fizikî, ruhsal
ve sosyal gelişimine katkıda bulunabilmek için çalışmalarımızı

Mart 2018
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Yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Çekmeköy Belediyesi Alemdağspor alt yapıda
aldığı başarılarla Çekmeköylüleri
gururlandırmaya devam ediyor. Liglerinde aldığı başarılı
sonuçlarla şampiyon olan u-16 ve
u-12 takımları kupa ve madalyalarını
Alemdağ Stadı’nda düzenlenen
törenle aldı. Kupa törenine Çekme-
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Çok Çanta

İLKBAHAR / YAZ

TRENDLERİ VE
STİL TÜYOLARI

Yeni bir sezonun daha kapılarının aralandığı şu günler,
ilkbahar & yaz trendlerine göz atmak için en doğru vakit.
Markalar bize yeni sezonda neler sunacak, hangi
renkler ön planda olacak, öne çıkan desen ve formlar
ne? En önemlisi bu trendler içinden kendi stilimize
uygun olanını nasıl seçeceğiz? Stil önerileri eşliğinde
yeni sezonun öne çıkan detayları şöyle;

Canlı Renk Blokları
İlkbahar yaz sezonunda renklerin en
canlı tonlarına şahitlik edeceğiz. Sarı,
mavi, yeşil, mor gibi baskın renklerin birlikte kullanılıp, renk bloklarına dönüştüğü
görünümler ön planda olacak. Bu trendde dikkat edilmesi gereken en önemli
şeylerden biri renk karışımında aşırıya
kaçmamak. 3’ten fazla canlı rengin bir
arada kullanıldığı kombinler, trend olmaktan çıkıp bir cümbüşe dönüşebilir ve
göze hoş gelmeyebilir aman dikkat!

Yılların eskitemediği puantiye
desenini 2018 yazında sıklıkla
göreceğiz. Elbiseler, etekler,
pantolonlar hep puantiyeye
bürünüyor. Bilinmesi gereken
şey, kısa boylu kadınların bu
trendi uygularken alt giyim
ürünlerinden ziyade üst
giyim ürünlerinde tercih
etmeleri gerektiği. Aksi
halde çok daha kısa
gözükebilirler. Diğer
yandan iri puantiyeler
kilolu gösterirken,
küçük puantiyeler
daha zarif ve minimal görünecektir.
Tercihinizi bu yönde
kullanabilirsiniz.

Pastel Tonlar
2018 yazında canlı renkler kadar pastel renk
birliktelikleri de trend oluyor. Özellikle lavanta, pembe, mavi en pastel tonları ile karşımıza
çıkıyor. Tek renk ya da çok
renk karışımı ile uyarlayabileceğiniz bu trendde ten
renginize uygun olan tonu
seçmeniz önemli. Özellikle başörtü renklerinizi
seçerken yüz renginizi iyi
analiz etmelisiniz. Pastel
tonlar açık ten rengi sever
unutmayın.
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Zaman zaman moda sahnesinde öne çıkan püskül, 2018 yazında yine
gündemde olacak. Elbise ve etek uçları ile birleşen bu hareketli dokular,
saçaklı üstler; şık görünümünün yanında bohem stil kodlarını da içinde
barındırıyor. Bu trende kendinizi kaptırmadan önce bilmeniz gereken şey
vücut yapınız. Püsküller sizi olduğunuzdan bir tık daha geniş göstereceği
için, tercih edeceğiniz püsküllü bir parçanın vücudunuzda fazlalık olan
bölgeye denk gelmemesi önemli.

Puantiye
Geri Döndü
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Püsküller & Saçaklar

“İki çanta takmak varken,
neden bir tane ile yetineyim”
mottosu bu sezon gerçeğe
dönüşüyor, trend olarak
karşımıza çıkıyor. Şehirli kadın
için çok da yeni bir şey olmamakla birlikte; belinize küçük
bir bel çantası, omzunuza
askılı bir çanta ya da elinize
genişçe bir portföy alarak bu
trende ayak uydurabilirsiniz.

Moda

Haber

Başkan Poyraz

MUHTARLARI
AĞIRLADI

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz mahalle muhtarlarıyla istişare
toplantısı gerçekleştirdi.

Takım Oyunları
Birkaç sezondur öne çıkan
takım trendi 2018 ilkbahar &
yaz sezonunda da varlığını
sürdürüyor. Özellikle ceket ve
pantolon takımlar oldukça revaçta olacak. Tesettür giyimde
uzun blazer ceketler ve
farklı kalıplardaki pantolonlarla bu trende ayak
uydurmak mümkün.
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Her daim ışıldamayı
seven kadınlar için, bu
sezon daha da parıltılı
geçecek. Yalnızca
akşam kombinleri
değil, gündüz kombinleri de payetlere
bürünüyor. Henüz
dolabınızda parıltılı bir
parça yoksa tek bir
parçada kullanarak
bu trendi
deneyebilirsiniz.

Yürüyüş alanları piknik ve dinlenme alanlarıyla parkımızı
vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yine Ömerli Mahallemizde ülkemizde örnek gösterilecek bir spor merkezinin
temelleri atılacak. Yerel, ulusal ve uluslararası birçok takıma
kamp yapma imkanı sunacak tesisler; 1 büyük futbol
sahası, 3 küçük halısaha, 1 basketbol sahası, toplantı ve
sergi salonları, koşu parkurları, havuzu ve kamp merkezi ile
modern ve model yapısıyla hizmete açılacak.”
Program hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.
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Parıltı ve
Payetler

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz mahalle
muhtarlarını İspinoz Sosyal Tesisleri’nde ağırladı. Muhtarlardan gelen istek ve talepleri dinleyen Başkan Poyraz, tüm
soruları tek tek cevapladı ve mahallelere yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında çeşitli bilgiler verdi.
Sağlık yatırımları bizim için çok önemli diyerek sözlerine
başlayan Başkan Poyraz şunları ifade etti:
“Devlet hastanemizin inşaatı devam ediyor. İnşallah çok
kısa bir süre içinde açılışını yapıp halkımızın hizmetine
sunacağız. Geçtiğimiz haftalarda Aydınlar Mahallesi’ne
bir Aile Sağlığı Merkezi açtık. Yine Ömerli Mahallemizde bir Hızır Acil Merkezi’ni tamamlayıp ilçe Sağlık
Müdürlüğü’müze teslim ettik. İnşallah bitirip doktor atamalarını beklediğimiz Taşdelen ve Çamlık Mahallelerimizdeki
aile sağlığı merkezlerimizi de yakın bir zamanda hizmete
açacağız. Aynı şekilde Merkez Mahallemizde de Doğa Aile
Sağlı Merkezi’mizin temellerini attık. Çekmeköy’ü bir eğitim
vadisine dönüştürmek için var gücümüzle çalışıyoruz.
Okulların bakım ve onarım çalışmalarından yıllık temizlik
malzemesine, öğrencilerin kırtasiye yardımına kadar birçok
hizmet gerçekleştiriyoruz. Hayırseverlerimiz destekleriyle ilçemize onlarca okul inşa ettik. İnşallah önümüzdeki
günlerde hayırsever bir vatandaşımızın desteğiyle ilçemize
16 derslikli bir engelliler okulu da kazandıracağız. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Taşdelen Mahallemizde Cemal Güngör Parkı’mızı yeniden yapıyoruz.

Köşe Yazısı

(14-20 Mart)

• Sofra Tuzu: Doğrudan
tüketiciye sunulan, ince toz
haline getirilmiş, iyotla zenginleştirilmiş, rafine edilmiş veya
edilmemiş yemeklik tuzlardır.
25-40 mg/kg potasyum iyodat
katılması zorunludur.
• Gıda Sanayi Tuzu: Gıda
sanayinde kullanılan yemeklik
tuzlardır. İyot eklenmesi zorunlu değildir.

D

ünyanın besin kaynakları
içerisinde tuzun
önemli bir yeri
vardır. 1700’li
yıllarda tuz sadece besinlerde kullanılırken 19. yüzyıl
süresince tuzun besinlerde
kullanımının dışında, besinleri
saklama, özellikle 20. yüzyılda
ticari olarak konserve yapma,
dondurma ve saklama yöntemleri gibi diğer yöntemlerde de
kullanılmaya başlanmıştır.
Tuz, besinlerin bileşiminde
bulunduğu gibi, göllerden,
denizlerden ve kayalardan saf
olarak da elde edilir. Diyetle
alınan tuzun kimyasal adı
“sodyum klorür” dür. Tuzun
%60’ı klor, %40’ı ise sodyumdan oluşur. Tuzun 1 gramında
400 mg sodyum bulunur.
Tuz genel olarak sofra tuzu ve
gıda sanayinde kullanılan tuzlar
olarak ikiye ayrılır.

Ülkemizde 2008 yılında
yapılan SALTURK-I tuz tüketimi çalışmasından elde edilen
verilere göre; kişi başı tuz
tüketimi ortalama olarak 18 gr.
olarak gösterilmiştir. Aşırı tuz
tüketiminin azaltılması politikası kapsamında 2012 yılında
yapılan SALTURK-II çalışmasında ise bu rakam 15 grama
düşmüştür.
2003 yılında ilk defa tuz tüketiminin azaltılması ile ilgili olarak
WHO ve FAO’ nün yayınladığı
raporda toplum düzeyinde
tuz alımının azaltılması ve
tuzun yeterli bir şekilde iyotla
zenginleştirilmesi ile birlikte
günlük kişi başı 5 gram (1 tatlı
kaşığı) tuz tüketimi önerilmiştir
ve 2013’de yeniden vurgulanmıştır. (Diet, Physical Activity
andNutrition, Global Strategy,
2003, Technical Counsultation,
Paris, WHO, 2006.)
Bu öneriler sadece hastalığı
nedeni ile ilaç tedavisi alan
hiponatrami ya da akut olarak
oluşan ödem, doktor kontrolünde diyete ihtiyaç duyan
hastalar(kalp krizi geçiren
hastalar ve tip 1 diyabetliler

gibi) hariç hipertansiyonu olan ya
da olmayan tüm kişilere (gebe ve
emzikli kadınlar dahil) uygulanmalıdır. Ancak tek başına anne
sütü alan 0-6 aylık dönem ile
tamamlayıcı beslenme ile birlikte
emzirmenin devam ettiği 6-24
aylık dönemi içermemektedir.
Genellikle besinler gereksiniminden daha fazla sodyum içerirler.

Sofra tuzu, kabartma tozu ve
yemek sodası sodyumun en iyi
kaynaklarıdır. Tüketilen sodyumun
büyük bir kısmı mutfak masasında yemeklere eklenen tuzdan
değil, işlem görmüş besinlerden
gelmektedir ve işlenmiş besinler
sodyum alımının genelde %75’ ini
oluşturur. Salamura besinler de
(zeytin, turşu, peynir gibi) sodyum
alımına önemli oranda katkıda
bulunur.
İnsan vücudunun belli miktarlarda
sodyuma ihtiyacı vardır. Vücutta
elektrolit ve kan basıncı dengesinin düzenlenmesi, kas ve sinir
sisteminin düzgün çalışması için
sodyum gereklidir. Bir yetişkinin
sağlıklı bir biçimde yaşantısını
sürdürebilmesi için günde
1500 mg (65 mmol) sodyuma ihtiyacı vardır. Bu değer
bile son dönemde bazı
kaynaklarda yüksek olarak
nitelendirilmektedir.
Fazla tuz tüketimi yüksek kan basıncı başta
olmak üzere inme, kalp
hastalıkları ve böbrek
hastalıklarına neden
olabilmektedir. Tuz
alımı arttığında uyarı
mekanizmaları
harekete geçerek
bağırsaklarda kalsiyumun
emilimi artıyor. Kemiklerden
kalsiyumun çekilmesine ve osteoporoza (kemik erimesi) neden
oluyor. Aynı zamanda aşırı tuz
tüketimi obezite ve insülin direnci
gibi rahatsızlıkları da tetiklemektedir.
Günlük 5 gram tüketilmesi gereken tuzu alırken dikkat edilmesi
gereken bir nokta da iyottur. İyot
yetersizliğinde endemik guatr,
boy kısalığı, cücelik, zekâ geriliği
gibi sağlık sorunları görülebiliyor.
Türkiye’de tuzların iyotlu olması
zorunlu hale gelmiştir.
En iyi iyot kaynakları ise deniz

balıkları (832-1220 mcg/kg),
midye (798 mcg/kg), deniz
yosunu (1000-2000 mcg/kg) ve
deniz tuzudur (1,4 mg I/kg’a kadar). Ayrıca tuz kullanırken iyotlu
tuzu tercih etmeliyiz. (nodüler
guatr, hipertroidi ve buna bağlı
oluşan haşimato hastalığı olanlar
hariç) İyot, vücutta tiroit hormonu olan tiroksinin yapısında
bulunuyor ve tiroksin hormonu
vücudun enerji harcama hızını
etkiliyor. Erişkin bir bireyin günlük 150 mcg/kg kadar iyot alması
gerekiyor. Hamile ve emziren
kadınlarda ise bu miktar 250 mcg/
kg dır.
1 gr sofra tuzunda 70 mikrogram
iyot bulunmaktadır.
Tuzun iyot etkisinin kaybolmaması
için tuzu yemeklere ilave ederken
ya tencere ocaktan alınmadan
hemen önce ya da servis edildikten sonra koyulmalıdır ve tuz ışık
almayan güneşe maruz kalmayacak şekilde kuru ve serin ortamda
saklanmalıdır.

Aşırı tuz
tüketiminden nasıl
vazgeçebiliriz?
Metabolizmanın işlevlerini sağlıklı
bir şekilde sürdürebilmesi için bazı
alışkanlıklar edinerek tuzu adım
adım azaltmak mümkün. Bunun
için ise; sofradan tuzu kaldırmak,
farklı aromalardan faydalanmak,
hazır yemekleri tercih etmemek,
etiket okuma alışkanlığı edinmek,
taze sebze meyve tüketimini arttırmak, salamura besinlerden ve
turşulardan mümkün olduğunca uzak durmak veya yeterli
miktar ve sıklıkta tüketmek yeterli
olacaktır.
Tüm bu bilgiler ışığında vücudunuzu sevmeye ve ona ihtiyacı
olanları vermeye ve böylelikle
sağlıklı yaşamaya NE DERSİNİZ?

Mart 2018

DÜNYA TUZA DİKKAT HAFTASI

AZ TUZLU
BİR HAYAT
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DAHİLERİN

Tuhaf
ALIŞKANLIKLARI
Harezmi: Sıfırı bulan bilim

Ali Emiri Efendi: Gece gündüz kitaplarla uğraşan tam
anlamıyla kitap aşığı olan Ali Emiri Efendi, uyurken bile
gündüz okuduklarını tekrar ettiğinden kimse onunla
aynı odada uyumak istemezdi.

Honore de
Balzac:

adamı olarak tanınan ünlü
matematikçi ameliyatlarda iplik
yerine karınca başı kullanırdı.

Ünlü Fransız
yazar günde
neredeyse
50 bardak
kahve
içiyordu.

Nikola Tesla: Mikrodalga fırın da dahil
olmak üzere birçok buluşa imza atan Tesla,
her akşam beyin hücrelerini harekete
geçirmek için ayak baş parmağını ezerdi.

Leonardo da Vinci:

Özel notlarını ters olarak yazdığı için yazılar
ancak ayna karşısında okunabilirdi.

Alexander Graham Bell:

Telefonu icat eden Graham Bell günde
yalnızca 3 saat uyuyordu.

Beethoven:

Sağır olan
ünlü müzisyen
çalışmalarından önce
başını soğuk
su dolu kovaya
sokardı.

Michelangelo: Yalnızca ekmekle beslenir,

kıyafetleri ve ayakkabısıyla uyurdu. Öyle ki
haftalar sonunda ayakkabısını çıkardığında
derisi soyulurdu.

üzerinde deney yapmaktan zevk alırdı. Göz ile kemik
arasında ne kadar mesafe olduğunu öğrenmek maksadıyla gözyuvasına çuvaldız batırmıştı. Bir keresinde
de görüş kalitesini nasıl etkileyeceğini ölçmek niyetiyle
dayanabildiği kadar güneşe çıplak gözle bakmıştır.

19

18

Dame’ın Kamburu gibi efsaneleşmiş
romanların yazarı Hugo, buzlu suyla
yıkanır, her gün 2 çiğ yumurta içerdi.

Newton: Yer çekimini bulan bilim adamı, kendi bedeni

Mart 2018

Mart 2018

Victor Hugo: Sefiller ve Notre
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Onlar hafta içi her sabah Beyaz TV ekranlarından
gündeme damga vurmaya devam ediyor. Bircan İpek,
İlkay Buharalı, Ali Eyüpoğlu ve Ece Erken magazin
dünyasındaki en son gelişmeleri masaya yatırıyor ve
perde arkasında kalmış tüm gerçekleri gün yüzüne
çıkarıyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren ekranların
en renkli programı olma özelliği ile herkesin takdirini kazanan ''Söylemezsem Olmaz'' gündem belirlemeye devam ediyor. Birbirinden değerli perde
arkası kahramanlarına, her sabah ekranlarımızı renklendiren Bircan İpek, İlkay Buharalı, Ali Eyüpoğlu,
Ece Erken ve yılların tecrübesi Bilal Özbilge’ye ilgi
ve alakalarından dolayı teşekkür ediyoruz. ''Söylemezsem Olmaz!'' Bu ekip çok iş yapar.
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Röportaj

Hafta içi her gün program yapmak zor olmuyor mu?
Ece Erken: Dile kolay yaklaşık 20 yıldır canlı yayın

programı yapıyorum. Bu durum bir noktadan sonra
iş olmaktan çıkıp yaşam şekli halini alıyor. Hobiniz
işiniz olunca çok da zor olmuyor. Emek ve vakit ayırmak şart. Gazeteleri sabah, interneti her an taramak
zorundayız. Sevdiğim mesleği yapıyorum, insanlar
sokakta tebessüm ediyor. Bunlar büyük şeyler. İnsan
sahip olunca kıymetini bilmiyor. Zorlu koşullarda
tırmanmanın ne demek olduğunu iyi bilen biriyim.
Çok şükür emeklerimin karşılığını zirvede almanın
keyfiyle ‘’işimi daha iyi nasıl yapabilirim’’in gayreti
içerisindeyim.

İlkay Buharalı: Sürekli antrenmanlı olmanızı ve gündemi sıkı takip etmenizi gerektiren bir durum. Bana
en yoğun yaşattığı duygu: zindelik.

İlkay Buharalı: Söylenemeyenleri söylemek :)
Ali Eyüpoğlu: Söylemezsem Olmaz, Beyaz TV’nin

marka programlarından biri… Ben yorumcu olarak
Nihat Doğan’ın Survivor’a gitmek için ayrılması üzerine dahil oldum programa. O nedenle yapılış amacı
önceden belirlenmiş, bu yayın çizgisi de seyircide
kabul görmüş bir işti. İlkay Buharalı ile Bircan İpek,
masanın eskileriydi. Ece Erken’le ben yeniyiz. Yapımcı
Bilal Özbilge ve ekibinin hazırladığı konulara masadaki dört kişi de kendi renklerini katıyor.

Gündemi takip etmek, her güne yeni konu ve konuklar
ayarlamak zor olmuyor mu?
Ece Erken: Sürekli güncel bilgiye ulaşıyoruz. Dolayısıy-

6 – 7 arasında kalkıyordum. Anadolu Yakası’nda
oturduğumdan Beyaz TV’ye gitmem için Şehitler
Köprüsü’nü geçmem gerekiyor. O yüzden 6 gibi
kalkıp, en geç 6.15 gibi çıkıyorum evden. Atalarımız
boşuna dememişler “Erken kalkan yol alır” diye. İyi
oluyor vallahi, program öğleden önce bittiği için
bayağı zaman kalıyor bana.

la gündemden kopma şansımız yok. Arkadaşlarımla
hep konuşuruz “Hepimiz adrenalin bağımlısı olduk”
diye. Benim için zor olmuyor çünkü 20 yıldır bu sektörde, bu işi yapıyorum. İyi bir ekibin, işin ehli olan bir
kadronun yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Tecrübe,
bilgi, birikim ve ruhlar bir olunca başarı kaçınılmaz
oluyor. Yürüdüğünüz yolda zorluk yoksa o yol sizi
hiçbir yere götürmez. Paslanacağınıza yıpranın :)

Söylemezsem Olmaz’ın yapılış amacı ne?
Ece Erken: Yıllarca bu masalarda benim de özel

İlkay Buharalı: En güzel aşk zor olandır :)
Ali Eyüpoğlu: Magazin gazeteciliği benim 1981 yılından

hayatım konuşuldu. Ben empati yapmak için, ünlüler adına buradayım. ‘’Bana yapılsa ne olurdu?’’

beri yaptığım bir iş. Halen Milliyet’te haftada dört gün
popüler kültür üzerine yazılar yazan bir magazinci

olarak zaten takip ettiğim, bildiğim
konuları tartışıyoruz masada.

Programda konuk olarak kimleri
ağırlamak istersiniz?
Ece Erken: Meslek hayatım boyunca

herkesi konuk ettim Tarkan dışında.
Tarkan’ı ağırlamak isterdim.

İlkay Buharalı:

Gülben Ergen’in
gıyabında çok konuşuldu. Malum
el yazıları, kartpostallar, fotoğraflar,
açıklamalar... Keşke programa gelse
ve tüm iddiaları yüz yüze kendisine
sorabilseydik.

Ali Eyüpoğlu:

Eylemleri ve söylemleriyle magazinin gündeminde yer
alan, haber olan her ünlünün
konusunu masada tartışırken
gerek yanımızda, gerekse telefon

bağlantısıyla konuk almak isterim.
Zaman zaman da yapıyoruz bunu.
Gönül ister ki sayıları daha da artsın,
ama programın yayın saati erken.
O yüzden o saatte genelde uykuda
oluyor şov dünyasının yıldızları.

Program öncesi hazırlık süreciniz nasıl?
Ece Erken: Diğer ekip arkadaşlarım

gibi sabahın erken saatlerinde
kanalda oluyorum. İlgi duyduğunuz
ve yıllarınızı verdiğiniz bir mesleği
yapıyorsanız yayınlara hazırlanmak için birkaç saat yeterli oluyor.
Gündemi takip etmek, yayınla ilgili
bilgileri birkaç küçük notla hatırlamak yeterli oluyor.

İlkay Buharalı:

Ben programın moderatörü olduğum için tüm gün zaten
gündemle yaşıyorum. Akışa hakim
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sorusunu soruyorum kendime ve değerlendirmelerimi de bu doğrultuda yapıyorum.
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Ali Eyüpoğlu: Oldum olası erken kalkan birisiyim. Saat

Röportaj

Röportaj

Röportaj

istihbaratlar doğrultusunda özel olarak hazırlanıyor. Gündemi
belirleyen bir program olması nedeniyle birçok gazete başlığı
da bizim sayemizde atılıyor. Magazin sayfalarında yer alan
birçok haberin altında bizim imzamız yer alıyor.

İlkay Buharalı: Samimiyeti ve cesareti.
Ali Eyüpoğlu: Her programın kendine özgü bir yayın politikası

var. Bu çizgi seyircide kabul gördüğü sürece ekrandalar. O
çizgiyi tutturamayan gidiyor. Aynı şey bizim için de geçerli. Ele
aldığımız konular genelde aynı. Bizim diğerlerinden farkımız
“Söylemezsem Olmaz”ın kamera arkasındakiler,
moderatörümüz İlkay Buharalı ve yorumcular.

Magazinin tam kalbindesiniz. Dışarıdan bir gözle bakarak magazini
nasıl buluyorsunuz?
Ece Erken: Dışarıdan bakma şansım maalesef

hiç yok. Çünkü bazen istemesem de magazinin tam göbeğinde olmak zorunda kalıyorum.
Magazin dünyası çok sıkıntılı. Bu dünyada
nefes alıp da nasibini almayan insan yoktur.
Ben de aldım elbette ve sıkıntılı günlerim oldu.
Şu an magazin dünyası gerçekten çok çirkin
ve kirlenmiş durumda. En büyük yanılgı şu:
Kendisini iyi ilan etmek isteyen bir kötü arıyor;
kendisini melek ilan etmek isteyen de şeytan...
Dolayısıyla bu dünyada insanın kendini daha
üstte, daha iyi, daha beyaz algılatmak üzere
hep bir düşmana ihtiyacı oluyor. İnşallah en
yakın zamanda düzene girer ve olması gerektiği gibi kaliteli, seviyeli günlerine geri döner.

İlkay Buharalı:

Ülkemizin ünlülülerini ne yazık
ki son derece tahammülsüz buluyorum. Ne
eleştiriye, ne espriye ne de habere tahammülleri var. Halbuki biraz daha sakin ve anlayışlı olan, yeri geldiğinde kendisine de gülüp
geçebilen; uzun vadede mutlaka kazanan
oluyor. Hiç kimse kusura bakmasın ama esas
malzemeyi ünlülerimiz veriyor.
olabilmek için de yorumcu dostlarımdan birkaç saat önce
(sabaha karşı 04:30 gibi) kanala giriş yapıyorum. Sonra
yayına kadar yapımcımız Bilal Özbilge ve editör
arkadaşlarımın canını çıkartıyorum.

Ali Eyüpoğlu: Az önce de belirttim, çok özel bir hazırlık

zaman en fazla sesim yükseliyor. Eskiden daha fevri
davranışlarım vardı. Ama oğlum Eymen dünyaya geldikten
sonra sabırlı olmayı, kendimi törpülemeyi öğrendim. Yayın

yaşamıyorum. Ama zaman zaman programı izlemeden,
sağdan soldan duydukları yarım yamalak bilgiler veya
sosyal medyada okudukları deli saçması yorumlara inanıp
“Öyle değil de böyle” diye arayanlar oluyor. Olayın aslını
anlattığımda da ben değil, onlar rahatlıyor.

Söylemezsem Olmaz programını rakiplerinden ayıran
en büyük özellik nedir?
Ece Erken: Söylemezsem Olmaz programını diğer

magazin programlarından ayıran en büyük özelliklerden
biri toplumsal olaylara da değinmesi. Program içeriği
rakiplerimiz gibi gazete haberlerinden değil, alınan

Aranızda bir rekabet ve kıskançlık oluyor mu?
Ece Erken: Egosu ve kıskançlığı olmayan, işini

profesyonelce yapan birinde rekabet ve çekememezlik duygularının olacağını düşünmüyorum. Ekipte bulunan tüm arkadaşlar masadaki
yerini biliyor. Herkesin kariyerine ve kalitesine saygı duyuyorum. Kendi adıma böyle bir duyguya hiç kapılmadım ve hiçbir
arkadaşımın da bunun aksini düşündüğünü zannetmiyorum.
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Yaptığınız programın formatı oldukça zor.
Yayın sonrası ne yapıyorsunuz?
Ece Erken: Öyle hemen kızan birisi değilim. Bazen kızdığım

Ali Eyüpoğlu: Program ve formatı yüzünden bir zorluk

Ali Eyüpoğlu:

Türkiye’de magazinin evrildiği
yerden çok mutlu olduğumu söyleyemem.
Özel haberin gittikçe azaldığı, ünlülerin
sosyal medya hesaplarında yazdıklarının
kopyala yapıştır yöntemiyle haberleştirildiği
bir dönemdeyiz. Haberci, haber yapmaya ve yazmaya ayırdığından daha çok vakti,
çıkan haberlere, sosyal medyada yazılanlara
ayırıyorsa bu ciddi bir sorundur. İnternetin,
sosyal medyanın, halk gazeteciliğinin popüler
olduğu bir dönemde bir magazin yazarı olarak
benim felsefem şu: Yazdıklarımla konuşturmak, konuşulanları yazmak…
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yapmıyorum. Sadece olay yeniyse ve detaylarında eksikler
varsa, onları öğrenmeye çalışıyorum bu konuda fikir
beyan etmeden önce. Şayet bilgim yoksa o konuda, fikrimi
söylemiyorum. Bilgi sahibi olmadan fikir beyan edenleri
eleştiren biri olarak aynı yanlışa düşmemek için konuya
hakim olabilmek için çaba sarf ediyorum. Bilgim yoksa
‘’Öğrenmeden yorum yapmak istemiyorum’’ deyip
geçiyorum. Beş gün yayın yaptığımız için öğrendiğimde
izleyenlerle paylaşıyorum.

sonrası genelde oğlum Eymen’le vakit geçirmeyi tercih
ediyorum. Onun haricinde kendimle ilgili yapmam gereken
bakım vs. gibi işlere vakit ayırmaya çalışıyorum.
İlkay Buharalı: Yalan söyleyemeyeceğim, bazen üzerimden
tır geçmiş gibi oluyor. Haftanın 3 günü yayından sonra
hemen spora koşuyorum. Ama hayata karşı esas şarjım;
her şeyi ile ilgilendiğim bir evlat büyütmek ve çiçeğimin
günden güne yeşerdiğini görmek.
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İlkay Buharalı: Ece ile Bircan çok zeki,

başarılı ve güzel kızlar, Ali Abi çok
saygıdeğer bir üstat. Söylemezsem
Olmaz’da herkes kendi kulvarının
en iyisi. Beni de ekibin moderetörü
yaptıklarına göre fena değilim herhalde :) Şaka bir yana, kimsenin kimseyi
kıskanmaya ihtiyacı yok ekipte.

Ali Eyüpoğlu: Kendi adıma bu soruya

vereceğim tek yanıt var: hayır… Ben
söylediklerimden ve yazdıklarımdan
sorumluyum, kimin ne anladığından
değil.

Egonuzu nasıl kontrol ediyorsunuz? Bazen
ben kimim dediğiniz
oluyor mu?
Ece Erken: Ben bu

ışıltılı dünyaya yıllarımı verdim. Hiçbir
zaman ego denen
anlamsız bulduğum
bu duyguya kapılıp
uçsuz bucaksız
denizlere yelken
açmadım.
Olduğu gibi
görünen, göründüğü
gibi olan birisiyim.
Bunun aksini hiç
kimse iddia dahi
edemez. Üzerimde
ateşten bir gömlek
var ve bu gömleği
yanmadan yıllardır
giymeye çalışıyorum. Kibirli değilim
ve kibirli olduğunu hissettiğim kişilerle
de işim olmaz. Kibir bele bağlanan
taş gibiymiş, onunla ne yüzülür ne de
uçulurmuş.

İlkay Buharalı:

Biraz klasik olacak ama
samimiyetle söylüyorum; ben “başını
yastığa koyduğunda huzur ile uyumak
için” yaşayanlardanım. Herkesin bir
egosu var tabii. Ancak benim ekrandaki tek egom “doğru haber” yapmak ile
ilgili. Yeter ki biz adaletli olalım, yanlış
haber yapmayalım. Üzerimde çok
önemli ustaların emeği; omuzlarımda 17 yıllık ilmek ilmek dokunmuş bir
habercilik geçmişi var.

rızkımızın kefili Allah’tır, yeter ki sen
çalış ve hak et. Ben bu inançla işlerime
konsantre oluyorum. Şu saatten sonra
benim için varsa yoksa oğlum ve
oğlumla ilgili planlar var. Onun daha iyi

bir hayat sürebilmesi adına çalışmalar
yapıyorum. O iyi olsun, gerisi benim
için önemli değil.

İlkay Buharalı:

Bugüne kadar toplam 6
televizyon programı sundum. Ancak itiraf etmeliyim ki beni izleyici ile
tanıştıran proje “Söylemezsem Olmaz”
oldu. Allah’tan habercilikte, yıl aldıkça
kıymetleniyorsunuz :) E ben de artık
36’yım, elbette yapmak istediğim daha
çok şey var. Tabii her şey kısmet.

Ali Eyüpoğlu:

Magazinciliğe başladığım
gün kendime belirlediğim tek hedef
vardı: Magazin gazeteciliğinde kaynak
kişi olmak. Allah’a şükürler olsun ki
büyük ölçüde başardım bunu…

Neler sizi kaygılandırır?
Geleceğe dair korkularınız var mı?
Ece Erken: Daha önce de belirttiğim

gibi tek kaygım oğlum. Ben yalnızca
Allah’tan korkar ve ondan isterim.
İnsan evlat sahibi olunca hayata bakış
açısı tamamen değişiyor. Hayatımın
bundan sonraki akışını tamamen

İlkay Buharalı: Kaygılı bir insan değilimdir. Kaygı gerektirecek bir durum
olduğunda durur düşünürüm tabii.
Ancak önceden hayatı zehretmek son
derece manasız.

Ali Eyüpoğlu:

Allah’tan başka hiçbir
güçten korkmam. Yalandan, iftiradan nefret ederim. Geleceğe dair ne
kendi adıma kuşkum var ne de ülkem
adına…

Yoğun tempoda geçen beş günün
ardından hafta
sonlarını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Ece Erken: Benim için

dünyanın merkezi Eymen. Yoğun çalışma
temposundan arta
kalan hemen hemen
tüm vaktimi oğlumla
geçirmeye çalışıyorum. Ona gerçekten
daha fazla vakit
ayırabilmek isterdim.
İşlerim nedeniyle
yoğun bir şekilde
yurt içi ve yurt dışı
seyahatlerim oluyor.
Gurur duyacağı ve
onun geleceği için çabalayan, kaygı
duyan bir annesi var. Hissediyorum,
benimle gurur duyuyor. Bu da beni
çok mutlu ediyor.

İlkay Buharalı:

Hafta sonu “aile” demek
bizde. 21 aylık oğlum ve eşim ile bir an
bile ayrılmıyoruz.

Ali Eyüpoğlu: Hafta sonlarını genelde

eşim ve oğlumla birlikte geçirmeye
özen gösteriyorum. Bazen iki günlüğüne iş seyahatlerim oluyor.

Şu anda en çok nerede ve ne yapıyor
olmayı dilerdiniz?
Ece Erken: Şu an Maldivler’de olmak

isterdim. Fakat ben derim ki nerede
olursanız olun, tüm kalbinizle orada
olun.

İlkay Buharalı:

Ben tüm kalbimle
olduğum anda ve olduğum yerdeyim.
Şu anda da bu sorulara yanıt veriyorum ve bu da keyif verici.

Ali Eyüpoğlu: Ailemle beraber olmak,

sağlıklı bir hayat sürmek yetiyor bana…
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sitesini bilirse ne egosuna teslim olur
ne de başkalarına özenir. Televizyonda
yorumculuk yapıyorum diye kendimi
televizyon yıldızı sanmaya başlarsam
gazetecilik kimliğimi unutmuş olurum.
Ekran benim ek mesai yaptığım bir
yer, tek işim değil. 1961 doğumluyum. 1979’dan bu yana gazetecilik
yapıyorum. Televizyon benim haftanın

Yaşam adeta bisiklet üzerinde gitmeye
benziyor, ya gidersiniz ya düşersiniz.
Düşmemek için mutlaka bundan sonra da
hedefleriniz vardır. Bunlar nelerdir?
Ece Erken: Nefes alıp verdiğimiz sürece

oğlumla alakalı yapacaklarıma endeksledim. Allah herkesin evladının
yolunu, izini ve bahtını açık etsin.
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Ali Eyüpoğlu: Kişi ne olduğunu, kapa-

beş günü 2,5 saat program yaptığım
bir mecra, ama gazetecilik ömrünün
çoğunda 7x24 yaptığım bir meslek.
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oyun oynuyorlar. Başakşehir
şu anki görüntüsüyle şampiyonluğun en önemli adayı.
Yani bizleri ligin ikinci yarısında birbirinden zorlu maçlar,
her takımın puan alabileceği,
tam anlamıyla bir heyecan
fırtınası bekliyor. Bu sezonun diğer ilgi çeken olayı
ise Kayserispor ve Göztepe
takımlarının ortaya koyduğu
sürpriz çıkış. Göztepe, lige
yeni gelmiş olmasına rağmen
müthiş bir performans göster-

di. Şaşalı günlerini arayan
Kayserispor ise Romen teknik
adam Sumudica ile oynadığı
futbolla bunu kanıtladı. Kayserispor, herkesin korktuğu
bir deplasman haline geldi. Bir
diğer parantez ise Trabzonspor’a açmak gerek. Karadeniz Temsilcisi, sezona 50.yıl
ve şampiyonluk parolasıyla başladı ve takımın başına
Ersun Yanal’ı getirdi ama işler
düşündükleri gibi gitmedi. İç
saha ve deplasmanda
inanılmaz puanlar
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önemli bir avantajı elinden kaçırdı.
Bu görüntüde Beşiktaş için lig artık
eskisi kadar kolay değil. Geçen
yıl onları sadece Başakşehir takip
ediyordu. Bu sene üstüne koyan
Başakşehir, Fatih Terim ile silkelenen,
yeni yönetimin rüzgarını arkasına
alan, şampiyonluk havasına girmeye
çalışan Galatasaray ve her ne kadar
eleştirilse de Beşiktaş’ın sıralamada
üzerinde olan Fenerbahçe var. Yani
anlayacağınız siyah beyazlı taraftan
baktığımızda bu kez işler zor ama
oturmuş bir takım hüviyeti var. Orta
sahada yaşanan üretkensizlik Beşik-
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KARTAL YİĞİT
Habertürk Gazetesi Spor Yazarı
kyigit@htgazete.com.tr

üper Ligin 2. perdesi açıldı. Heyecan
kaldığı yerden devam
ediyor. Son yıllara
göre daha çekişmeli
ve 4 takımın potada
olduğu iddiasının
denk olduğu bir
sezon bizi bekliyor. Kadro ve teknik
yapısına baktığımızda ligin başında herkes yine favorinin Beşiktaş
olduğunu söylüyordu. Şu anki
tabloya bakıldığında ise yine Beşiktaş kaybettiği puanlara rağmen
artıları çok olan bir ekip ancak

taş’ı bu yarışta geriye düşürebilir. Sezonun
bence yine en flaş takımı Abdullah Avcı ve
öğrencileriyle şampiyonluğa inanmış, pozitif futbol oynayan, sonuca doğrudan giden
Başakşehir… Son yapılan Arda Turan takviyesi
ile de şampiyonlukta en ciddi aday konumundalar. Beşiktaş gibi onlar da kompakt bir

Köşe Yazısı
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kaybederek, ligin
gerisinde kaldılar.
Ligi iyi tanıyan
teknik adam Rıza
Çalımbay ile takım
hüviyetine kavuştular. Trabzonspor
ligde geri kalmasına rağmen
Türk Futboluna;
Yusuf Yazıcı ve
Abdülkadir Ömür
gibi genç yetenekler kazandırdı. İki genç yetenek geçmişte Nihat Kahveci,
Tugay Kerimoğlu, Emre Belözoğlu, Okan Buruk ve
günümüzde Arda Turan, Cengiz Ünder, Cenk Tosun
gibi Avrupa takımlarına transfer olarak adlarından söz
ettirip, Türkiye’yi, Avrupa’da bir değer haline getirebilir.
Anadolu Takımlarına yapılan transferler; Sivasspor’a
Robinho, Bursaspor’a; Fenerbahçe’den bildiğimiz
Moussa Sow’un gelmesi ligin kalitesini arttıracak gibi
görünüyor. Anadolu takımlarının zirveye oynaması
ligimizin katma değeri adına çok önemli bir adım.
Bunları söylerken maalesef ligdeki bu tablo milli
takıma bir türlü yansımıyor. Federasyonda yaşanan
tutarsızlıklar, Terim’den sonra Lucescu’nun göreve
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getirilişi, Dünya Kupasına
gidilmemesi,
hazırlık maçlarında bile oynanan
rezil futbol artık
futbolseverleri
bezdirdi. Eskiden,
Milli Takımın
maçları
olduğu zaman
günler öncesinden heyecan, büyük
coşku başlardı ama
şimdi ülkede kimsenin umurunda değil. Milli Takım
ne yapıp ne edip milleti arkasına almalı. Daha önce
yaşanan prim rezaletleri, oyuncuların vurdumduymaz tavırları, kavgalar, herkesi milli takımdan soğuttu. Bunun için Lucescu’ya da büyük görev düşüyor.
Tecrübesini ve deneyimlerini biran önce sahaya
yansıtmalı. Eğer yine kötü bir başlangıç olursa yeni
bir teknik ekibi değişimi kaçınılmaz olur. Bu yapboz
oyunu ile de nereye kadar gidilir? Federasyon Başkanı
Yıldırım Demirören, ligdeki bu heyecanı Milli Takıma
aşılamalı. Yoksa yine bizi karanlık günler bekliyor.
Bütün Çekmeköy2023 okurlarına sağlık, huzur dolu
günler diliyorum.
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“AŞK İLE DOYDUK BİZ

Aşk ile Beslendik“

Vücudumuzun ve beynimizin bize
yaptığı en güzel sürpriz AŞK’tır. Belki
de vesile olarak kullandığımız, altına
sığındığımız büyük bir çatı. Neydi tam
olarak bilemeyiz. İşte beslenme tam
olarak burada başlar. Ruhumuzun
beslenmesi, ufak acı günler, varlığına
doyamadığımız tatlı günler, peki ya da
çikolata krizleri nedendir? Küçük bir
sır vereyim size? Ben aşk acılarımda,
en çok da yaş pasta yerim. Bol çilekli.
Peki ya ne olacak biliyor musunuz?
Kriz anlarımızda, aslında kendimizi
tatmin etmek için yaptığımız ufak
kaçamaklar, yine bize acı olarak
dönecektir. Vücudumuza aldığımız
fazladan kaç kalori varsa bu bize daha
da acı verecektir. Aslında kendimizi
mutlu ettiğimizi sandığımız “O an”
kalbimizi yoruyoruz. Hücrelerimiz daha az çalışıyor. Karaciğerimiz
ağlıyor. Çikolatadan dişlerimiz isyanda, şekerden böbreklerimiz. Neden
daha fazla ağrıtıyoruz ki? Başarır mıyız
sizce bunu? Bu aşırı yeme duygusunu
atabilir miyiz? Bunlardan da vazgeçebilir miyiz? Hadi şimdi bu kış gününde
sevgiyle haşir-neşir olalım. Bir dondurma yiyelim. Sütlü olsun. Vücudumuz serotonin salgılasın azıcık.

Mutluluğa ihtiyaç var değil mi?
Bu sefer bir saman kağıdına dökülmüş
dizelerle yazıma başlayacağım;
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Dyt. Nurettin ŞAHİNLİ
Beslenme ve Diyet Uzmanı
www.dytnurettinsahinli.com
info@dytnurettinsahinli.com
Özel Çekmeköy Umut Beslenme
Danışmanlık Ve Diyet Merkezi

Üç kere üç dokuz eder
Bilirsin
Birin karesi birdir
Karekökü de
Bilirsin
“Mutlu aşk yoktur”
Bilirsin
Ama baharda ya da dışarıda
Sonsuz göğün altında
Aşkın aşka çarpımı
Garip bir şekilde
Hep sonsuzluktur
Karekökü de yoktur
Turgut UYAR

Evet, aslında tüm bu anlarımızda
yapmamız gereken zarar vermekten
çok, zararlı ne varsa hayatımızdan
çıkarmak gerekir. Aslında kendimizi
ufak mutluluk zannettiğimiz bize daha
sonra üzüntüyle gelecek, hastalıkla dönecek her şeyi hayatımızdan
çıkarmalıyız. Örnek olarak size bir sır
verdim. Ben yaş pasta yerim hem de
çok. Her üzüldüğümde önümde bir
koca yaş pasta alırım. İlk olarak mutlu
olduğumu düşünüyorum. Sonra bir
ağırlık çöküyor üstüme, hafif bir
yorgunluk. Kalbimin kırıklığına veriyorum bunların hepsini. Anlık zevklerin bedelini çok sonra öderiz. Ama
kesinlikle öderiz. Beslenmek hepimizin doğum ve ölüm arasında yaptığı
tek mühim olan şey. Bugün Leyla’nın
aşkı ile çöllere düşen Mecnun susuz
kalsaydı ne olurdu. Aslında her zorluk
anında bir şeylere sığınmak yerine, bir
kocaman pasta, çikolata, dondurma
vs. yerine hep beraber diyelim mi?
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“Fe inne meal usri yusra
İnne meal usri yüsra”
İnşirah,94/5-6
“Muhakkak ki her güçlükle
beraber bir kolaylık vardır.”
O zaman kolaylıkların olduğu bir
aşkı yaşatalım zorlaştırmadan.
Beslenme demiştik öyle değil mi?

MESELA KAHVALTI
Hem ruh hem de bedenimizin
beslenmesi. Bugünden sonra
kendinize bir iyilik yapın ve sabah
uyandığınızda 1 kocaman bardak
su için. Bütün metabolizmanız
güçlü ve gülerek temiz baksın
bir sonraki güne. Sonra
kocaman bir kahvaltı
tabağı her renk olsun
tabağınızda. Hayattaki her rengi koyun
sofranıza. Aşkınızın en
güzel renklerini. Güzel bir bardak sufi çayı
da olsun yanında. Çay
konusunda bir dip not
yazmak isterim elbette.
Çayı açık için bence,
çay bardağını her elinize
aldığınızda karşınızdaki
sevdiğinizin gözlerini rahat
görün. İki dilim de ekmek varsa eğer en güzel mutluluk.
Sonra telefon rehberinizden 2
güzel insan seçin ve onlara “iyi ki
varsın” deyin. Bu hem ruhunuzu
hem de güzel insanların ruhlarını
beslemiş olacaktır. Elbette sonra
işinizin başına geçtiğinizde ufak
bir meyve hem enerjinizi hem
de almanız gereken vitamini size
sağlayacaktır.

Ve bu güzel yemekten sonra,
elbette ki “O” …Yani ruhunuzu
mutlu eden, içinizdeki kıpırtıların
sahibi. İşte o ne ise, o her kim ise
1 porsiyon da onun sevgisi.

Yazının burasında sıkıştım şimdi. Ne yazmalı bilemedim. Evde
sevdiğiniz var ise farklı bir menü,
eğer yoksa bir seveniniz evde
kocaman bir yaş pasta… Yok yok
hadi toplayalım en iyisi evde seveni bekleyenler, sevgiyle hazırlanmış o özel menüden 1 porsiyon
yesin. Yalnızlar ise… taksınlar
önlüklerini girsinler mutfağa,
bugünün aşk yemeğini hazırlasınlar. Kocaman bir yeşillik tabağı,
kızarmış iki parça hellim peyniri ya
da 2 parça göğüs eti. Ve aşkın bir
meyvesini seçsinler özenle. Sonra
güzel bir sofra. Büyük bir bardak
ayran olsun yanında. Bu arada
naneli ayranı da çok severim.
Velhasıl bu yemekten de mutlu
kalktık değil mi?
Aslında mutluluk kolay elde
edilebiliyor. Şimdi yağmura
çamura inat beyaz elbiselerle sokağa çıkma
vakti. Biraz ıslanmak
kirlenmek iyi gelecektir.
Ve en güzel anlardan
birisi, belki bir mektup
arkadaşınız var ona
yazacaksınız şimdi.
Ya da çıkarın telefonu
rastgele belirleyin yine
iki kişiyi ve onların sizin
hayatınızdaki önemini
onlara yazın. Hayat kısa
kuşlar uçuyor. Değerli
okuyucularım, her şey bizler
için bu hayatta, üzülmek de
bize, ağlamak gülmek de.
“Acıya karşı en korunmasız olduğumuz zaman, birini sevdiğimiz
zamandır” der, Sigmund Freud.

AKŞAM
Ve aradan yine zaman
geçer belki gerginlikler olmuştur. Belki de
hüzünlü anlar. Belki de
hayatınızda en önemli toplantılardan birini
başarı ile geçirmişsinizdir.
Eve giderken bir ekmek
aldınız. En değerlileriniz
evde sizleri bekliyor. Belki
de bir bekleyeniniz yok.

Bu yazımın son kısmına gelirken sizlere sağlıklı ve güzel bir
ömür diliyorum. Kalbinizden aşk,
mutluluk, huzur ve UMUT eksik
olmasın.

HEDİYE VE DUALARLA

UĞURLANIYOR
Çekmeköy Belediyesi’nin
başlattığı Asker Çantası projesinde askere giden gençlere,
içerisinde kışlada
ihtiyaç duyacakları
eşyaların bulunduğu
çanta hediye ediliyor.
Çekmeköy Belediyesi ilçede
askere gidecek gençleri dualar
ve hediyelerle kışlaya uğurluyor.
Vatani görevini yapmak üzere
gün sayan gençlerin ailelerini
ziyaret eden belediye ekipleri,
içerisinde kışlada ihtiyaç
duyacakları eşyaların bulunduğu
çanta hediye ediyor. İçinde tıraş
takımı, kişisel temizlik malzemeleri, havlu, çamaşır, çorap
bulunan çantalar Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz’ın hayırlı tezkereler
dilekleriyle iletiliyor.

Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz, “Bugüne kadar çocukları askerde olan
ailelere asker aylığı ile destek
oluyorduk. Bugünden sonra
askere gidecek gençlerimizi
önceden görmek, ailelerine
Allah kavuştursun diyebilmek
için bu projeyi başlattık. Biz
Mehmetçiklerimizin hepsine
ulaşmak istiyoruz. Duyanlar
duymayanlara iletsin, hiçbir evladımızı
atlamayalım,” dedi.
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Ve aradan zaman geçer. Bu kış
mevsiminde sıcak bir çorba iyi
gelecektir. Boğazımızdan aşağıya
doğru giderken sıcaklığı biraz
canımızı yaksa da acıya alışkın
olduğumuz için bu bize hiçbir
olumsuz etki yapmayacaktır. Ve
hatta bu bize olumlu yönlerle

geri dönecektir. Mesela sindirimi
güçlendirecek. Sindiremediğimiz
ne varsa bu hayatta, bir kâse
çorba yediklerimizi sindirecektir. Ve bunu başarıyla yapacaktır.
Sonra güzel 2 parça et ve bizi
güçlü gösterecek, Temel Reis
gibi her güçlükle başa çıkaran bir
kahraman yapacak bir porsiyon
sebzeyi de ihmal etmeyeceğiz. Ve
ne demiştik renkler önemli. İçinde
her rengi barındıran kocaman bir
salata. Daha ne olsun değil mi?
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Haber

Gezi
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Türkiye’yi Geziyoruz

KIRŞEHİR
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ŞEHRİN İSMİ NEREDEN GELMEKTEDİR?
Şehrin bilinen en eski isimleri "Parnassos" ve "Makissos" olduğu
düşünülmekte. Hititler döneminde Kırşehir havzasına "Ahiyuva"
ülkesi denilmekte idi. Roma ve Bizans döneminde ise "Kapodakya"
olarak tanımlanmıştır. Selçuklular döneminde şehrin adı
Gülşehir olarak geçmektedir. Osmanlı kaynaklarında ise
adı Kırşehri olarak geçen şehir, rivayetlere göre günümüz
halini halk söylenişiyle almıştır.

Şirin Kırşehir
Ana vatanımsın baba yurdumsun
Ozanlar diyarı şirin Kırşehir
Uzak kaldım gurbet elde derdimsin
Hasretin bağrımda derin Kırşehir
Kimi engin kimi yüksek evlerinen
Kimi fakir kimi zengin böyleyinen
Kazaların nahiyelerin köylerinen
Gönlümün içinde yerin Kırşehir

Feleğin yazdığı kara yazıynan
Çok yürüdüm bağrımdaki sızıynan
Kara kaşlarıynan kara gözüynen
Aşık etti beni birin Kırşehir
Yaktı bu bağrımı birin Kırşehir
Garibim engince gönüller alan
Aşkı feryadınan sazı çalan
Ozanlar içinde birimiz olan
Muharrem ustadır erin Kırşehir
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Neşet Ertaş

37

Gezi
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Cacabey Medresesi
ve Türbesi
Görenlerin: “Nasıl yani?” diye hayret
ettiği Cacabey Medresesi ve Türbesi
tüm hayretleri hak edercesine zamana meydan okuyor! 1272 yılında Cacabey tarafından yaptırıldığı bilinen
medrese daha sonra camiye çevrilmiştir. Minaresindeki mavi çiniler sebebiyle halk arasında “Cıncıklı Camii”
olarak adlandırılan Cacabey uzaktan bakıldığında kale görüntüsünü
anımsatmakta. Yapıyı daha yakından
incelemek için yaklaştığınızda ilk
göze çarpan detay heybetli kapısının
önündeki kitabedir: “Rahman ve
Rahim olan Allah’ın adı ile başlarım.
Allah’ın rahmetine ve mağfiretine
muhtaç, köle Cacaoğlu Cebrail,
Allah’a ve Allah’ın rızasına yaklaşmak
üzere bu mübarek meymenetli
medresenin, en büyük sultan, Ulu Şahinşah, ümmetlerin efendisi, Arap ve Acemin sultanlarının
başbuğu, Karanın ve Akdeniz ile Karadeniz’in
hakimi, dünyanın ve dinin medarı nusreti, İslamin
ve Müslümanların yardımcısı, Kılıçarslan oğlu (Allah
devletini ebedi kılsın) Fethin babası Keyhüsrev’in devletinde yapılmasını emretti.” Taş kabartmalı kapıdan
girince kısa bir koridorun ardından Cacabey’in sandukasının bulunduğu türbeye girilmektedir. Kare planlı,
kümbet şeklinde yapılan türbe üzeri üçgen biçiminde

NOTUNUZU ALMAYI
UNUTMAYIN!

pahlarla sekizgene dönüştürülmüş kasnak üzerine
taştan piramidal bir külah ile örtülmüş. Türbenin
içerisinde yer alan mihrap biçimindeki pencereye
“Dünyanın bir durak yeri ve her şeyin fani olduğu”nu
belirten bir kitabe bulunmakta, türbe içerisinde
her bakılan yerde ayrı bir detay göze çarpmaktadır.
Çoğunlukla çini yazılarla kaplanmış türbede Ayet-el
Kürsi de yer alır. Her detayın ayrı bir anlam taşıdığı
Cacabey Medresesi ve Türbesi ziyaretçilerinden tarihi
ve manevi havasıyla tam not almayı başarıyor.

Kırşehir Müzesi, Kaman Kalehöyük Arkeolojik Müzesi, Mucur
Yeraltı Şehri, Kepez Yeraltı Şehri,
Dulkadirli Yeraltı Şehri’ni görmeden; Ahi Evran-ı Veli, Cacabey
ve Gökbilim Medresesi, Aşık Paşa,
Yunus Emre, Ahmedi Gülşehri,
Şeyh Edebali, Süleyman Türkmani’yi ziyaret etmeden; Terme
Kaplıca, Karakurt Kaplıca, Bulamaçlı Kaplıca, Mahmutlu Kaplıca’sına girmeden; Hirfanlı, Çuğun
barajlarını ve Obruk Gölü’nü
seyretmeden; Kuş Kalesi, Keçi
Kalesi, Kesikköprü Kervansarayı,
Üçayak Kilisesi, Derefakılı Kilisesi, Aflak ve Aksaklı Kiliseleri, Aşık
Paşa Türbesi, Neşet Ertaş Gönül
Sultanları Kültür Evi, Seyfe Gölü
Kuş Cenneti’ni gezmeden
DÖNMEYİN…

KIRŞEHİR HATIRASI
Normalde bir yöreyi temsil eden
birçok hediyelik eşya bulunmasına rağmen Kırşehir’de aynı durum söz konusu değil. Hediyelik
eşya denildiğinde akla gelen ilk
ve neredeyse tek seçenek onyx
taşından yapılmış el sanatı ürünleridir. Kaman cevizi de hediye
anlamında alternatif oluşturabilir.
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KIRŞEHİRLİ ÜNLÜLERİMİZ

Neşet Ertaş

Osman Bölükbaşı

Uğur Mumcu

Safiye Soyman - Oktay Çimen – Zennibe Yıldız –
Salih Çetinkaya – Mikail Arslan.
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Roma döneminde Hristiyanların
yoğun baskısından korunmak
amacıyla yapılan pek çok yeraltı şehirlerinden biri, Mucur Yeraltı Şehri.
Şehrin merkezinde bulunan, zeminin
8 metre kadar altında olan yeraltı
şehri; 42 odaya, dehlizlere, ahırlara,
ibadet yerlerine, gizli yollara, havalandırma bacaları ve geçitlere sahip.
Şehir volkanik bir oluşum olan tüf
kayaların oyulmasıyla yapılmıştır.
Gözlerden uzak ve gizlice ibadet
edebilmek için yapılan şehirde
herhangi bir saldırıdan korunmak
amacıyla dairesel şekilli odaların
kapılarını kapatabilecek büyüklükte
taş kütleler bulunmaktadır. Kayseri
Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kurulu tarafından ‘Birinci derecede korunması gerekli kültür varlığı’ olarak
tecil edilmiştir.

Anadolu mutfağının zenginliğinden nasibini almış Kırşehir’in en
meşhur lezzetleri; Ayran Çorbası, Madımak, Topalak, Çömlekte Kuru
Fasulye, Tandırda Çömlek Paça, Kırşehir Köftesi, Et Yahnisi, Çullama,
Kesme Aşı, Düğür Çorbası, Lepe (Sütlü Pilav), Pancar Çırpması, Lepe,
Efelek Dolması, İncir Yağlaması, Keşgah, Yarma Aşı, Soğanlama, Çirleme, Boranı, Sürdürme, Ayva dolması olarak sıralanmakta. Sizin için
seçtiğimiz Kırşehir lezzeti;
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Mucur Yeraltı Şehri

KIRŞEHİR LEZZETLERİ

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

‘Matematik doğuştan gelen yeteneklerimizi ortaya çıkarır’
“Neden matematik öğreniyoruz?” Daha
çok bilmek ve daha çok anlayabilmek için
matematik öğreniyoruz. Matematik öğrencilerin; kritik düşünme, soyut düşünme, analiz
ve sentez yapma gibi üst düzey becerilere sahip olması için bir araçtır. Matematik bireyin doğuştan gelen yeteneklerinin
ortaya çıkmasını, geliştirilip kullanılmasını
sağlar. Matematik öğretiminde gelişmiş tüm

yöntem ve teknikler kullanılmalı, teknolojinin sunduğu tüm olanaklardan yararlanılmalı
hazırlanmış geniş ve kapsamlı bir matematik eğitim programı uygulanmalıdır. Ders
içinde öğrencilerin her birinin fikir yürüterek,
çözüm üreterek, yorum yaparak katkı sağlamasına imkân verilmelidir. Değişik modelleme ve materyallerle dersler zenginleştirilirse başarı kaçınılmaz olur.

‘Günlük hayattan örnekler vermek şart’
Matematik öğretim
sürecinin günlük hayatla
ilişkilendirilmesi şart.
Dersteki örnekleri, hayatın
içinden seçmek öğrencilerin
matematiği içselleştirmelerine ve önemini anlamalarına önemli katkı sağlar.
Çocuk evine alınan eşyanın,
malzemenin, gıdanın, yediği
ekmeğin fiyatlarını bilmezken, oturduğu yerin kaç

metrekare olduğunu ölçemezken; sınıfta tahtada bir
musluğun bir havuzu kaç
dakikada boşalttığını bilmesi ona matematik dersinin
gerekli olduğunu anlatamaz.
Bir öğretmenin öğrenmeye
bakış açısı ve öğrenmeyi
nasıl tanımladığı çok önemli. Öğretmen, kendi rolünü
nasıl kavrarsa öyle öğretir.
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Ön yargılar nedeniyle en zor
ders olarak görülen matematik
doğuştan gelen bir yetenek ya
da zekâ göstergesi değildir. “Her
çocuk matematik öğrenebilir.”
21. yüzyılda matematik bilgisi
olmadan normal bir yaşamın
sürdürülemeyeceğine inananlardanım, “Matematik de diğer
dersler gibi öğrencilerin ilgi ve
yeteneklerine göre az ya da
çok öğretilmelidir. Çocuklara
matematiği sevdirmek için öncelikle, matematiğin ne olduğunu,
sonra da neden öğrenilmesi gerektiğini doğru bir şekilde açıklamak gerekir. Son yıllarda birçok
ülkenin problem çözme becerilerinin kazanılması, bu becerilerin gerçek hayat problemlerine
uygulanması ve matematiğe karşı
olumlu tutum geliştirmesiyle ilgili
güçlü bir çalışmalar var. Matematik eğitimini güncel hedeflerine ulaştırmak için sürekli
program geliştirme çalışmaları
yapılıyor.
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Y. Emre Yılmaz
Yön Koleji Matematik Öğretmeni
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ÇEKMEKÖY’E BİR
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DAHA
Çekmeköy Belediyesi sağlık yatırımlarına devam ediyor. Sultançiftliği Mahallesi’nde belediyeye ait bina; bakım,
onarım ve tefrişatının tamamlanmasının
ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis
edildi. Doktor atamalarının tamamlanmasının ardından açılışı gerçekleştirilen
Aile Sağlığı Merkezi 5 Şubat Pazartesi
gününden itibaren vatandaşlara hizmet
vermeye başladı.

Aile Sağlığı Merkezi
açılışında yeni yatırım müjdeleri
Açılışta vatandaşlara Taşdelen Mahallesi girişine yapılacak olan
yatırımları da anlatan Başkan Poyraz şöyle dedi: “Taşdelen’imizin girişinde TOKİ’ye devrettiğimiz 180 dönümlük arsanın
100 dönümünü inşallah kamuya ait yer olarak belirlenmesini
sağladık. Emlak Konutla yaptığımız görüşmeler sonucunda buraya 2 tane okul alanı, 1 tane çok kapsamlı sağlık merkezi alanı,
spor aktivitelerini gerçekleştireceğimiz kapalı bir spor salonu
alanı, 1 cami alanı ve kent meydanı alanı ayırdık. İnşallah orada konut çalışmaları tamamlandığında bu alanlarda halkımızın
hizmetine açılacak.”
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Çekmeköy’de
sağlık bizim
olmazsa olmazlarımdan
diyen Çek-

meköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz
şunları ifade etti: “İnşallah birkaç hafta
içinde Çamlık Mahallemizde bir aile sağlığı merkezimizi
daha açacağız. Sağlığa ve eğitime
yatırımlar yapmaya devam ediyoruz.
Bir gün bu mahallemizde dolaşırken
bir yaşlı teyzemiz başkanım aşağıdaki
aile sağlığı merkezi uzak, buralarda
bir tane olsa dedi. Bizde baktık ki burada bir binamız var. Hemen bakımını
yaptık hizmete hazır hale getirdik ve
halkımızın hizmetine sunduk. İşte
o yaşlı teyzemin, vatandaşlarımızın
dualarıyla bu hizmetleri yapıyoruz.
İnşallah hizmetlerimize hız kesmeden
devam edeceğiz” dedi.
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Sultançiftliği Mahallesi’nde gerçekleştirilen açılış programına Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, İstanbul
Halk Sağlığı Müdürü Dr. Abdullah Emre
Güner, belediye meclis üyeleri ve çok
sayıda Çekmeköylü katıldı.

Programda selamlama konuşması yapan
İstanbul Halk Sağlığı Müdürü Dr. Abdullah Emre Güner, “Yine bir aile sağlığı
merkezinin açılışında beraberiz, yine
diyorum çünkü başkanımızın
hızına yetişemiyoruz.
Her hafta bir açılış için
Çekmeköy’deyiz. Ben
başkanımıza ve ekibine yaptıkları
sağlık yatırımları
için teşekkür ediyorum,” dedi.
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Resul
Dindar
Bazı coğrafyalar insanın yaşamında iz bırakır. Tıpkı Karadeniz
gibi… Hırçın dalgaları, sert rüzgârları ve dik yamaçlarıyla toprağında büyüyenlere mücadeleyi öğütleyen bu coğrafya, nice
sanatçılar armağan etti Anadolu insanına. Karadeniz müziğinin
en sevilen isimlerinden Resul Dindar da onlardan biri. Güçlü
sesi, mütevazı kişiliği ve ışığını hiç kaybetmeyen mavi gözleriyle bu memleketin sevincini, hüznünü, kederini ve enerjisini
yansıtmaya devam ediyor. Nayino, Gözlerin Doğuyor Gecelerime, Hiç gibi şarkılarıyla sadece Karadenizlilerin değil, tüm Türkiye’nin gönlünde taht kuran Resul Dindar ile müziğe başlama
hikayesini, futbola ilgisini, beklentileri ve yaşamına dair birçok
ayrıntıyı konuştuk. İşte tüm içtenliği ile karşınızda Resul Dindar.
Türkiye’nin gönlünü kazanmış
Resul Dindar’ı kendisinden
dinleyebilir miyiz?
24 Ocak 1982 Artvin- Hopa’da
doğdum. Yaşamımın büyük bir
kısmını memleketimde geçirdim.
Yaklaşık dört yıl süreyle şarkılarımı,
beslendiğim topraklarda icra ettim. Hopa benim için çok önemlidir: Yaşadığım, hissedebileceğim
kadar doğal, özüyle güzel ve
kıymetli olan; yaylasıyla, deresiyle,
balığıyla, insanıyla, kültürüyle
gerçekten kendimi şanslı hissettiğim bir memlekette büyüdüm.

Müzik hayatınızın başlangıcını
ve bugünlere gelme
öykünüzü okuyucularımızla
paylaşır mısınız?
Aslında bir keşifle başlamadı
çünkü müzik içime doğduğunda

değil, müziğin içine doğduğumda var oldum diyebilirim. Annemden dinlediğim kadarıyla, beşikte
mırıldanarak kendi sesimle uyurmuşum, mırıldanmak dediğim
o yaşlarda dilimin elverdiği ses
bütünleri diyelim. Yani benim
müziği hissetmem doğumumla başlıyor. Evde ailem, ilkokulda
öğretmenim, askerde komutanlarım, çevrem ve arkadaşlarım
benden hep şarkı söylememi isterlerdi. Yaşadığım aile ortamında
profesyonel anlamda müzik yapan yoktu ama evimizde birçok
enstrüman vardı. Sonrası zaten
arayışlar, besteler, kendi sesimi
doğaya kaçıp keşfetme heveslerim, memleketteki grup çalışmalarım ve İstanbul’a gelişimle süregelen bir süreçle ilerledi. 2005
yılında ‘So Bulurt’ adında, müzis-

Röportaj

Röportaj

yen arkadaşlarımla kurduğum ilk
müzik grubuyla müzik dünyasına
adım attım.

Resul Dindar müziğini tanımlayan temel öğeler nelerdir?
Öncelikle şunu belirteyim: Müzik
benim için bir yaşam biçimidir. Temel öğelerden kısaca bahsedersek insanın yüreğine dokunan, her
ezgiyi, her tınıyı - bu ister Karadeniz Müziği, ister Özgün Müzik,
ister Türk Sanat Müziği olsun- insanlara hissettirebilmek, onların
heyecanlarına ortak olmak, onlarla aramda bağ kurmak… Bunlar
benim müziğimi tanımlayan temel
öğelerin başında gelir.

Doğup büyüdüğünüz yeri
şarkılarınızla dünyaya anlatmak nasıl bir duygu?
Memleketimi ezgilerle hissettirmek benim için tanımı olmayan
bir mutluluk. Doğup büyüdüğünüz
yeri şarkılarda dile getirmek eşsiz bir
tat. Bu bambaşka bir iletişim yolu;
duygulu, içten ve bir o kadar da
bizden. Her memleket değerlidir,
her kültürdür özeldir bu anlamda. Bunun temsili de geçmişinden
aldığı güçle bir o kadar kıymetli
ve heyecan verici… Yöremize ait
olan tulumun, kemençe gibi enstrümanların kullanılması ve halk
tarafından da beğenilmesi benim
çok hoşuma gidiyor. Düşünsenize,
konserlerinizde insanların horon
oynaması, Karadeniz müziğine
özgü parçalara eşlik etmesi,
sahnede bunu yaşıyor olmak tarif
edilemeyen bir heyecan.

Biraz da Karmate grubundan
bahsetmenizi istesek?

Son yıllarda Karadeniz
müziğine ilgi arttı. Bunu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Evet Kazım Koyuncu’nun açtığı
yolla birlikte bir hayli arttı. Bu
kültürün bu kadar yaygın olması
mutluluk verici elbette. Karadeniz
doğasıyla, insanıyla, kültürüyle
çok kıymetli bir coğrafya. Bunu
gelecek nesillere ne kadar doğru,
içten ve yalın haliyle aktarabilirsek
o kadar iyi. Bu işi hassasiyet ve
sorumluluğunun farkında olarak
icra etmek ve dinlemek gerekiyor; tüketmeden, tükenmesine
müsaade etmeden, her zaman
yeniliğe açık ve öncü olunması
gerekiyor.

Sesinizin her müzik türüne
uygun olduğuna albümlerinizi ve konserlerinizi dinlerken
şahit oluyoruz. Sizi tanımlayan en özel şarkınız hangisi?
Öyle bir şarkı yok aslında. Yüreğime
dokunan her eser ayrıdır benim
için. Bu yüzden eserler arasında
tür ayırt etmiyorum. Müzik eşsiz
bir ruh çünkü; kalıplara sığamay-

acak kadar güçlü ve o kadar da
yürekten, koskocaman bir umman
gibi.

Sizi özetleyen tek kelime/
cümle nedir?
İnsanı kendini tek cümlede ifade
etmesi çok zor. Ben çok sıradan
bir insanım. Öyle çok farklı özellikleri olan bir yapım yok. Çok
büyük bir aile ya da çok farklı bir
dünyadan gelen biri değilim. Ben
kısaca Anadolu insanıyım. Herkes
gibi normal bir kişiliğe sahibim.

Sahnede duruşunuzu hareketlerinizi Oğuz Aksaç ile
bağdaşlaştıranlar var. Siz bu
konuda ne düşünüyorsunuz?
Oğuz Aksaç’ı çok severim.
Müziğe hemen hemen aynı yıllarda başlamış olabiliriz, çok yakın
arkadaşımdır. Kendisiyle sonradan tanışmamıza rağmen acaba
konserlerinden, sahnedeki duruşundan etkilenmiş olabilirim mi
diye düşündüğüm olmuştur, tam
bilemiyorum. Bizi benzeten in-

sanlar belki de kendilerine yakın
buluyorlardır. Görsel olarak da ikimizin ortak yanı aşırı şişman değil,
çok zayıf olmamız.

Sanatın ve sanatçının toplumu yönlendirdiğini biliyoruz.
Sizce, bu yönlendirme daha
çok hangi yönde olmalıdır?
Daima iyiyi aşılamalıdır. Çünkü
sanat, toplumları iyileştiren en
güçlü damarlardandır. Bunu en insani ve vicdani biçimde işlemekse
bizim görevimizdir. Sevgiyi, saygıyı, birlik olmayı, yardımlaşmayı,
emeği ve hep iyi niyeti barındırmalı. Cümlelerimiz, ezgilerimiz,
bu yöndeki düşüncelerimiz hep bu
doğrultuda olmalıdır.

Size göre zirve nedir?
Zirve büyük bir sorumluluktur.
Sanatçı için de öyle. En yüksek
zirveyse tanımlanamayan, ölçülemeyecek bir şeydir: insan sevgisi.
Layık görülen sevgiyi muhafaza etmek, dinleyicisine, ailesine,
çevresine yakışmak ve daima faydalı olmak en yüksek zirvedir.
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Beş yıl grupta kaldıktan sonra, misyonumu tamamladığımı
düşündüm. Kendi inandığım,
gönlümün
doğrultusundaki
müzik yolculuğuna devam etmem gerektiğine inandığım için
ayrıldım. Daha kendim olabileceğim, yüreğime adımlar attığımda sekiz kişinin değil de
yanlışıyla doğrusuyla kendi sorumluluğumu yürütebileceğim
bir yol istedim. Kendime ait
değirmenim olmalıydı. Öyle
de oldu. 2013 yılında Türkçe,
Lazca, Hemşince, Gürcüce
dillerinde 18 parçadan
oluşan Divane albümünü
çıkardım.
Albüm
çok
satanlar
listesinde
yer
aldı. Divane albümünün aranjörlüğünü Muhterem Sur, müzik
yönetmenliğini Cem Sait Arslantunalı yaptı. Hep hayalim olan
Türk Sanat Müziği şarkılarından
oluşan Aşk-ı Meşk albümümü 26
Mayıs 2017’de çıkardım ve halk
tarafından da beğenildi.
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Karmate, bir oluşumdu. Karmate,
Lazca’da ‘’değirmen’’ anlamına
geliyor. Karadeniz’de değirmenin
önemi büyüktür; karşılığı emeği
paylaşım, beraberliktir. Biz de böyle
bir oluşumun içerisinde olmak
istedik ve 2008 yılının Temmuz
ayında müzisyen arkadaşlarımla,
solistliğini üstlendiğim bu grubu
kurduk. İki albümümüzü Nani ve
Nayino’yu çıkardık.

Gruptan neden ayrıldınız?

Röportaj

En yüksek zirve;
tanımlanamayan,
ölçülemeyen
insan sevgisidir.

Futbolla ilgili
olduğunuzu ve Trabzonspor’u sevdiğinizi biliyoruz. Size
göre Trabzonspor başarılı mı?
Trabzonspor, her anlamda benim memleketimin simgesi, örnek sembolüdür. Trabzonspor
renklerini Trabzon’dan almış fakat kudretini ve
inancını Karadeniz’le bütünleştirmiştir. Trabzonspor, sevdadır; Karadeniz’in ruhudur. Takımı
başarılı buluyorum. Başarısı da başarısızlığı da
bizimdir.
Aamir ve Samir Khan kardeşleri
çok başarılı buluyorum. Çok film
izleyen biri olarak bana göre Hint,
Çin ve Japon filmleri çok başarılı
ve yükselişte. Amerikan filmlerini pek beğenmiyorum. Sebebi de
içinde çok milliyetçilik barındırması. Filmlerde hep Amerikan
bayrağını görüyorum, bundan rahatsızlık duyuyorum. Bana göre
sanat, tamamen bağımsız ve özgür
olmalı. Din, dil, bayrak ayrımı bu
kadar olmamalı.

RESUL DİNDAR’IN ‘EN’LERİ
En sevdiğiniz yemek?
Ben içerisinde patatesin olduğu her yemeği
çok severim. En sevdiğim çorba mercimek çorbasıdır. Eşim Derya Batum Dindar çok güzel
yemek yapar. Onun yaptığı ciğer, patates püresi,
pilav ve makarnayı çok seviyorum. Diğer yemekleri de çok güzel yapar. Biz genelde yoğun konserlerim ve işlerim dolayısıyla dışarda yemek yeriz
ama evde olduğumuz zaman eşim az ve öz yemek yapar.

Pek boş zamanım olmuyor ama olursa sinemaya
gitmek, futbol oynamak ve arkadaşlarım ve ailemle
zaman geçirmek.

Sinirli misiniz?
Az da olsa Karadeniz’in hırçınlığını almışımdır. Biraz
sinirli bir tarafım var.

Okuduğunuz kitaplar ve beğendiğiniz yazar?
Maalesef pek kitap okuyamuyorum. Film izlemeyi
daha çok seviyorum.

İzlediğiniz filmler, beğendiğiniz oyuncular?
Hint filmlerini izlemekten çok büyük keyif alıyorum.

Oyunculuklarını beğendiğim
sanatçılar: Adile Naşit, Münir Özkul, Tarık Akan, Halit Akçatepe,
Zeki Alasya, Şener Şen, Kemal Sunal, Türkan Şoray, Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan yakın arkadaşlarım
olan Yunus Emre Yıldırımer, Melisa Yıldırımer, Mustafa Yıldıran,
Eren Vurdem ve beğendiğim,
çok başarılı bulduğum Aras Bulut
İynemli diye sayabilirim. Gülse Birsel’in Aile Arasında filmini de çok
beğendim, tavsiye ederim.

Hayranlarınıza vermek
istediğiniz bir mesaj var mı?

Dünyada savaşların olmamasını
istiyorum. En büyük temennim
Filistin’in İsrail işgalinden kurtulmasıdır. Irak, Suriye ve Mısır’daki iç
savaşların bitmesini diliyorum.
Din, dil, ırk ayrımı olmasını istemiyorum. İnsanların, insanca
yaşamalarını istiyorum. Barış,
sevgi ve insanların herkes için iyi
olan şeyleri hayatlarında dilediği
gibi yaşamalarını; gereksiz yere
suçlanmadıkları ve ölmedikleri bir
dünya istiyorum.
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Etkilenmekten korkarım açıkçası. Mutlaka birbirimizi
etkilemişizdir. Sanatçılar birbirlerinden duygusal anlamda bilinçli ya da bilinçsiz olarak bir şeyler alır ve etkilenir. Müziğinin etkisini, gücünü, büyüsünü ağırlığını
hissettiğim insanlar elbette vardır. Bunların içinde
benim için tek ve en önemlisi olan ‘‘Kazım Koyuncu’’
dur. Beğenerek dinlediğim sanatçılar: Müslüm Gürses,
Müzeyyen Senar, İbrahim Tatlıses, Erkan Oğur, İsmail
Hakkı Demircioğlu, İbrahim Erkal. Başarılı bulduğum
sanatçılar: Gökhan Türkmen, Serkan Kaya, Aleyna Tilki. Dünyada ise Freddie Mercury ve Queen’dir. Çok
keyifle dinlerim.

Hobileriniz neler?

2018 yılından
beklentileriniz neler?

Mart 2018

Mart 2018

Dinlemekten keyif aldığınız ve
etkilendiğiniz sanatçılar kim?

Ben kendilerini ‘’hayran’’ olarak nitelendirmek istemiyorum. Çünkü
çok basit bir açıklama olarak
kalıyor. Eğer öyle bir şey varsa
ben de onlara karşı aynı duyguları
hissediyorum. Bizi bir araya getiren şeyin enerjisi, birikimi bana
göre Karadeniz kültürü ve iyi niyettir. Bunlar bizi araya getiren
temel dinamiklerin başında gelir.
Onları çok seviyorum ve birbirimizden ayrılmamamız gerektiğini düşünüyorum. Dönem dönem
onların beklentilerini karşılayamadığımı da düşünüyorum. Birbirimizi sevmeli, anlamalı ve dinlemeliyiz. Bu topraklarda yaşayan
bir halk müziği
sanatçısıysam eğer;
onlar için doğru ve iyi şeylerin
yapılmasına gayret
edeceğim. Bazen
de hatalar yapılmış
olabilirim, bunları
düzeltip
onların
sevgisi için gelecekte yine dinleyicilerim için çok güzel
şeyler yapacağım.

Köşe Yazısı
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KÜRESEL SİSTEMDEKİ GELİŞMELER VE
TÜRK DIŞ POLİTİKASINDAKİ HEDEFLERİN
GELECEĞİNE BAKIŞ
ekonomilerin atalet içindeki işsizlik
sorunsalındaki dalgalanmalar, Brexit’in henüz kestirilemeyen sonuçlarını
ucu açık hale getirmektedir. Ortadoğu
ülkeleri ve Rusya’nın ekonomilerindeki petrol ve gaza dayalı kalkınma modellerinde küresel ekonomiye eklemlenmekte zorluk çekmeleri, küresel
enerji pazarında talep güvenliğini de
olumsuz etkiyebilmektedir.
Kuzey
Kore ve Orta meselelerinde ortaya çıkan fay kaymaları, küresel çapta
savunma sektörünü hareketlendirerek devletlerin savunma harcamalarını
yükseltmeleri beklenebilir.

Bu kısa genel değerlendirme perspektifinden hareketle, Türkiye, siyasal anlamda yaşadığı 15 Temmuz başarısız darbe girişimindeki
travmanın olumsuz etkilerini kararlı
bir şekilde aşarak, halkın iradesinin demokrasiye güçlü desteği ile
ekonomik alanda kısa sürede kararlı
bir toparlanma ile bertaraf ederek,
normalleşme trendini yakalamıştır.
Halkımızın güçlü iradesi sayesinde
bertaraf etme başarısını küresel
düzlemde kuvveden fiile çıkarmayı
başarmıştır.
Arap Baharında rüzgarın tersine
dönmesi, Türkiye’nin mensubu
olduğu ve olmayı planladığı yeni
ittifak ilişkilerini de ciddi manada
etkisi altında tutmaktadır. Nitekim,
ABD-Türkiye ittifakındaki ağır gerilim frekansı değişmekle birlikte son
olarak PYD’ye silah yardımındaki
artış, vize krizi ve nihayet Kudüs’ün
tek taraflı olarak başkent ilanı ile
farklı parametrede makasın kapanmadığını ortaya koymaktadır.

verici, temelsiz ve kabul edilemez”
diyerek tepkisini ortaya koymuştur.
Ancak, ABD sürpriz bir şekilde, Türkiye’ye koyduğu vize yasağını iptal
ettiğini resmi olarak açıklamıştır. Bu
gelişme, 2018’de iki ülke arasındaki
gelişmelerin normalleşme sürecine
girmesi yolunda müspet bir mesaj
olarak kabul edilebilir.
Türkiye’nin son yıllarda Batı’da
demirlediği yerlerden sürüklendiği
iddiaları ön plana çıkarılmaktadır.
16 Nisan’daki anayasa değişikliği
referandumu öncesi Avrupa Birliği
(AB) ülkeleriyle gerilim artarken,
mevcut ilişkiler, çok yıpranmış bir
duruma evrilmiştir. Alman hükümeti
Türkiye’de faaliyet gösteren Alman
şirketlerine yönelik kredi ve yatırım
garantilerini sınırlandırmıştır. Türkiye ise Almanya ve diğer AB ülkelerinin Gülen yapılanması mensuplarını
Türkiye’ye iade etmemesinden
şikayetçi konumdadır. Başbakan
Yıldırım’ın Londra ziyaretleri, İngiltere ile yeni ekonomik ve siyasal denklemin
dengelenmesi
hedeflenmiştir.
Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın, Ukrayna, Sırbistan, Polonya ve Yunanistan ziyaretleri, bu
bağlamda önemli mesajlar içermektedir.
Kanaatimizce, Türkiye-Batı ilişkileri öneminden bir
şey kaybetmiş değil. Sonuçta Türkiye’nin kaderi hep Batı ile yakın
ilişkilere bağlı olmuştur. Avrupa
Birliği Türkiye’nin en büyük ihracat
pazarı. Nitekim, Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya, Hollanda ve diğer
AB üyeleri ile yeni bir beyaz sayfa açılabileceği mesajını vermiştir.
Berlin’den gelen mesajlar, kanaatimizce AB ile ilişkilerin 2018’de
yeniden normalleşerek daha iyimser bir işbirliği modeli
Mart 2018
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Ankara, 20 Ocak 2017’de ABD
Başkanı olarak göreve başlayan
Donald Trump’ın 15 Temmuz
2016’daki darbe girişiminin ardından
gerilen Türkiye-ABD ilişkilerindeki
sorunların çözümü için adımlar atmasını; Fetö elebaşı Gülen’in iadesi
ve PYD’ye silah yardımlarının askıya

alınasını talep etmiştir. Trump’ın Netanyahu tarafında yer alarak, Suudi
Arabistan üzerinden İran’a karşı bir
cepheleşme hareketi içindeki tutum değişikliğinin bölgeyi olumsuz
etkilemesi beklenmektedir. Yeni
ABD Güvenlik stratejisinde, Çin,
Rusya, İran ve Kuzey Kore’nin muhasım devletler olarak sınıflandırılması, bu tespitimizi doğrulamaktadır. Ancak ABD Dışişleri Bakanı
Tillerson
tarafından
Türkiye’ye
yönelik yapılan “İran ve Rusya’ya
yaklaşmayın” uyarısı, ABD’nin Türkiye’den vazgeçmediğini gösteriyor.
Bununla birlikte Türkiye’ye yapılan
ekonomik baskının sürdüğünü ve
Dolar’ın kur değerlerinin yükselmesine bağlı olarak, milli ekonomimizin ciddi zarar aldığını görüyoruz.
Ayrıca Reza Zarrab davasıyla da
Türkiye hukuki açıdan yıpratılmaya
çalışılmaktadır. Bütün bunlardan
şunu görüyoruz ki; Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en zor günlerini
geçiriyor. Siyasi baskılarla uğraşan
Türkiye hiç hak etmediği halde bir
hukuk devleti olmadığı, yönetilemez devlete savrulduğu yolundaki
algı operasyonlarıyla da uğraşıyor.
Bu tartışma geçse de, Türkiye ve
NATO müttefikleri arasında giderek
artan sürtüşme, özellikle de ABD’nin
uluslararası liderlikten çekilmesi ve Rusya’nın Avrasya tutkuları
bağlamında tehlikeli. ABD ise Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasından duyduğu
rahatsızlığı gizlememiştir. Amerikan
Savunma ve Dışişleri bakanlıkları
kararı “Kaygı verici ve endişelendirici” olarak nitelendirmiştir. ABD
Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymon McMaster Aralık ayı
başında “Türkiye ve Katar’ın radikal ideolojilerin yeni sponsorları
olduğunu” iddia etmiştir. Dışişleri
Bakanlığı, onun sözlerine “Hayret
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ABD Başkanı Trump’un, BM Güvenlik Konseyi kararlarını ve uluslararası
hukuk kurallarını ağır şekilde ihlal ederek, Kudüs’ü İsrail’in başkent
olarak ilanı ciddi tepkilere yol açmıştır.
Nitekim, Türkiye’nin İslam İşbirliği
Teşkilatı Örgütü’nün olağanüstü toplayarak konuyu BM Güvenlik Konseyi
ve Güvenlik Kurulu’na taşıması, Washington’un “Güçlü Yalnızlık” sendromuna kapıları aralamıştır. BM Güvenlik
Konseyi’nde, Güvenlik Kurulu’nda yalnız kalan ABD’nin erozyona uğrayan
prestijini dünya gündemine getirmiştir.
ABD’nin üye ülkelerinin egemenlik
haklarını hiçe sayarak BM’nin ekonomik yardımlarını kesme yolundaki tehdidi, geleneksel diplomasi
kuralları dışına çıkılması ters tepkilere
yol açmış ve oylamayı kaybetmesini
körüklemiştir. Türkiye, ileriye yönelik
tedbirler paketi olarak, Filistin devletini ve Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti
olarak tanıyan ülke sayısını artırmak,
Harem-i Şerif’in statüsünün korunması çabalarını yoğunlaştırmak, Kudüs
ve Kudüslülerin ekonomik açıdan
güçlenmesi ve desteklenmesini sağlamak için somut adımlar atmayı hesaplamaktadır. Ankara yeni barış planı
konusunda istişarelerini de sürdür-

mektedir. Bu çerçevede, BM, AB,
Arap Ligi ve ABD ile yeni bazı planların gündeme gelmesi beklenebilir. Ancak, Filistin davası, Türkiye
için bundan böyle bir liderlik ve
sorumluluk öngörüsü olacaktır. 1.5
milyarlık İslam dünyasının, Türkiye
liderliğinde ortaya çıkan haklı manifestosunun; tarihin önemli bir köşe
taşını teşkil edeceğini söylemek
mümkündür.
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İlişkiler Bölüm Başkanı

Soğuk Savaş’ın sona ermesinden
sonra geçen çeyrek yüzyıla rağmen,
uluslararası küresel sistemde ortaya
çıkan yeni kriz ve çatışmalar, devletler
ve uluslararası örgütlerin çıkar odaklı
dış politika tercihlerini baskılamaktadır. Dış politika vizyonunun inşasında diğer önemli bir başlık ise dünyadaki güç dengelerinin nasıl ve ne yöne
evrildiğinin dikkatle takip edilerek,
doğru öngörülerin zamanında yapılması, hata payını azaltacaktır. Genel
olarak ele alındığında, ABD Başkanı
Trump’ın güvenlik ve dış politika
seçeneklerinde sergilediği belirsizlik,
kararsızlık eğilimleri, dünya gündeminde şaşkınlık yaratmaya devam etmektedir. Washington ve Kuzey Kore
arasında yaşanan gerginliğin, Asya-Pasifik bölgesinde olası bir nükleer/konvansiyonel çatışmaya sürüklenme
tehdidi; halen mevcut ciddiyetini muhafaza etmektedir. İki devlet arasında
barışçı uzlaşı veya nükleer silahlardan
arındırılma teşebbüsleri, yeni balistik
füze denemeleri ile dünya kamuoyunca ilgi ile izlenmektedir. Esasen, dünya
çok kutuplu bir siyasal sisteme doğru
hızla sürüklenirken, ekonomik ve askeri açından giderek güçlenen Çin’in
dünya egemenliğinde lider konumuna
yükselmesi, ABD’nin arka planda kalmasına sebep olurken ortaya çıkabilecek pazar kayıplarındaki endişeleri hareketlendirmektedir. Ayrıca Çin
bankacılık sektörünün durumundaki gelişmeler gibi finansal dalgalanmalar küresel ekonomi ve piyasaların
gidişatı hakkında çok büyük risk faktörlerini tetikleyebilir. Bu bakımdan ele
alındığında, Kuzey Kore uyuşmazlığı,
aslında Pasifik bölgesindeki tarihi hesaplaşmanın ayak sesleri olarak
da yorumlanabilir. Japonya ve bölge
ülkeleri, silahlanma ve savunma harcamalarını artırmaktadırlar. Bu itibarla, Avrupa Birliği şemsiyesi altındaki
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dahilinde ilerleyeceğini desteklemektedir.
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Buna karşılık Türkiye, Rusya ile
ilişkilerini geliştirdi ve Orta Doğu’da
yeni adımlar attı. Türkiye ve Rusya
arasındaki işbirliği çok hassas bir
zeminde ilerleyen, ancak tarafların
farklı ortak çıkarlarında birbirlerinin
ayaklarına basmaya özen gösterdikleri “rekabete dayalı zorunlu”
bir ortaklık olarak da tanımlanabilir.
Nitekim, 2017’de iki ülke arasındaki ticaret hacmi önceki yıla göre
yüzde 30 artarken, Türkiye’ye gelen
Rus turist sayısı ise yılın ilk 10 ayında
2016’ya göre yüzde 500 artarak, 4.2
milyonun üzerine çıkmıştır. İki ülke
İran’la birlikte, Kazakistan’ın Astana
kentinde Suriye hükümeti ve muhalifleri bir araya getirerek çözüm
arama çabalarını, Soçi süreci ile
bir üst çıtaya taşımıştır. Türkiye son
olarak 4 batarya S-400 hava savunma füzesi sistemi satın aldığını ve
karşılığında toplam 2,5 milyar dolar
ödeyeceğini deklere etmiştir.
Yeni küresel merkezlerin hiçbiri henüz veya görünen yakın gelecekte Batı’yı ikame etmesi veya
Türk siyasal ve ekonomik stratejisindeki temel önceliklerin yerini değiştirmekte yetersizdir. Ortadoğu’daki savaş, OHAL, Güney
Doğu’daki çatışma ortamı devam
ettiği müddetçe Türkiye yabancı
yatırımcı açısından risk altında. Siyasal düzlemde ve güvenlik algılamaları bakımından Türk dış
politikasının enerjisini tüketen Ortadoğu, ekonomik anlamda Türkiye
için yeterli potansiyel öneme halen
uzak bulunmaktadır. Suriye mülteci krizinin yükünü üstlenen Türkiye,
Irak ile yeni enerji projelerini hayata geçirmeyi başarmıştır. Türkiye, Orta Doğu’da Suudi Arabistan
ve Mısır gibi ülkelerin ambargosuna maruz kalan Katar’a da destek
çıkarak, olası bir askeri müdahaleyi
ve işgali önlemiştir. Türkiye’nin İsrail ile ilişkilerinde 2016 yılının ortalarında başlayan normalleşme
süreci, iki ülkenin de 2016 sonunda birbirlerine büyükelçi atamasıyla sonuçlanmıştır. ABD Başkanı
Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in

başkenti olarak tanımasının ardından ilişkiler gerildi. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Filistin’deki protestocuları
gözaltına alan İsrail’i “terör devleti”
olarak tanımlamıştır.
Türkiye’nin Afrika ekseninde başlattığı yeni açılım politikası, siyasi,
kültürel, stratejik, askeri ve ekonomik açılardan son derece önem
arz etmektedir. Ankara, Afrika
ülkelerinde siyasi ağırlığının yanı
sıra yaptığı anlaşmalarla ekonomik varlığını da artırıyor Afrika
ile Türkiye’nin yıllık ticaret hacmi 2004 yılında 5,6 milyar dolar
iken, 2016’da % 200’lük artışla
16,7 milyar dolara yükselmiştir. Afrika Açılım Politikası’nın 15 yıldır
başarıyla sürdüğü ve 2017 itibarıyla
her geçen gün derinleşen bir ortaklık ilişkisine. Son olarak, Erdoğan’ın
ziyaret ettiği Sudan, Çad ve Tunus
ile tarım, eğitim, sağlık ve enerji alanlarında olmak üzere birçok
anlaşma yapılmıştır. Erdoğan’ın
Sudan ziyaretinde yeniden inşa ve
ihya edilmesi için Türkiye’ye tahsis
edilmesini istediği Sevakin Adası,
ilk olarak Türk işadamları tarafından
yeniden inşa edilecek. Hatırlatmak
gerekirse eğer 2017 yılı baharında
yapılacak anayasa referandumundan öte, 2019 yılında bizi sonucu
kestirilemeyen 3 seçim beklemekte
olduğunun altını çizmek gerekir. Bu yaklaşım, genel enflasyon
düzeyinde
tırmanma
eğilimini
yükseltebilir. Türkiye ekonomisini
2018’de bekleyen en büyük riskin
enflasyon olabileceği varsayılmaktadır. Bu bakımdan, bankacılık ve
para piyasalarında yaşanan hareketliliğin, faizleri yükseltmesi söz
konusu olabilir. Merkez Bankası’nın
bu noktada, döviz hareketliliklerini
ve faiz ivmelerini çok ciddi mercek
altına alması, bu riski hafifletebilecektir. Türkiye’nin makroekonomik gelişmelerdeki mevcut
pozisyon parametreleri ışığındaki genel değerlendirmesine göz
atıldığında, 2017 yılının ilk yarısında %
5,1 seviyesinde büyüyen
ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri
olan Türkiye’nin, üçüncü çeyrekte
daha yüksek büyüme oranı yaka-

laması beklenmektedir. 2015’den
bu yana küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, dış
ticaret açığında ciddi daralma getirmiştir. 2017 başından bu yana
ise emtia fiyatlarındaki artışın yanı
sıra yurtiçindeki güçlü altın talebi
ile açık genişlemem eğilimindedir. Rusya ve diğer çevre ülkelerden
gelen turist sayısındaki artış, turizm gelirlerindeki kademeli toparlanmaya karşın enerji ve altın
ithalatındaki artışlar ile dış ticaret
açığındaki genişleme, cari açığın
genişlemesinin nedenleri olarak
görülebilir. 2017 sonunda 39 milyar dolara ulaşması beklenen cari
açık için 2018 tahmini 42 milyar
dolar olarak tahmin olunmaktadır.
2018 yılının diğer gözde sektörü de
yatırım harcamalarının sürekli arttığı ileri teknoloji sektöründe yeni
atılımların hayata geçmesi beklentiler içinde sayılabilir. 2018 yılının
ise hem dünya hem Türkiye ekonomisi için toparlanmanın bir adım
ötesine geçilerek yeni yatırımların gerçekleşeceği bir yıl olacağı öngörüsü hakim. Dünyadaki
gelişime bağlı olarak, e-ticarette ise
artışın %10-20 oranlarını bulması
sürpriz olmayabilir. Ekonomide
işlerin iyileştirilmesi için hükümetin
hayata geçirdiği teşvik paketi umut
vadeden gelişmelerden bir tanesi
olarak işaretlenebilir. Gıda, tarım,
hayvancılık, ulaştırma ve haberleşme, otomotiv, tekstil, denizcilik
ve havacılık alanlarında yeni teşviklerin, sektörel olarak ülkemizin
elini güçlendirecektir. Üniversitelerin eğitimlerinde ve kamu sağlığında
yeni özendirici tedbirler, 2028’de
elimizi daha da güçlendirecektir.
Tük işadamları ve sanayicilerinin
küresel piyasalarda rekabet edebilmek için, her sektörde Ar-Ge ve
inovasyonda fark yaratmak, üretim
ve tasarımda dijitalleşme, yeni ve
farklılık yaratabilecek inisiyatiflerini hayata geçirmeleri, geleceğe
umutla bakmamızı sağlayabilecektir. Nitekim Türk savunma sanayii
ürünlerinin dünya pazarlarında itibar kazanarak, rekabet katsayılarını
artırmaları bu tespitlerimizi doğrulamaktadır.

ÜLKEMİZİN HER KÖŞESİNDE,
İNSAN HAYATININ
KUTSALLIĞINDAN ÖDÜN
VERMEDEN, SONSUZ SABIR VE
ÜSTÜN GAYRET İLE ÇALIŞAN
TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN
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Sinema Akademisi ’nde

DERS BAŞLADI

Sanata yeteneği olan insanların profesyonelliğe giden
yolda donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Çekmeköy Belediyesi
Sinema Akademisi'nde öğrencilere ilk dersi ünlü
oyuncular verdi.
Çekmeköy Belediyesi Sinema Akademisi projesinde
ilk dersler başladı. Turgut Özal Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen akademinin açılış törenine İstanbul
Milletvekili Mehmet Ali Pulcu, Çekmeköy Kaymakamı
Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci,

ünlü oyuncular Burak Hakkı, Bahadır Yenişehirlioğlu,
Erdem Baş, Barış Başar, Damla Kaya, Onur Buldu ve
çok sayıda öğrenci katıldı.
15 ile 81 yaş arası vatandaşların eğitim için başvurduğu, genel sanat yönetmenliğini Diriliş Ertuğrul
dizisinin oyuncusu Burak Hakkı’nın üstlendiği akademide; öğrencilere oyunculuk, yönetmenlik, senaryo, yapım ve teknik bölümler alanında eğitim alma
imkanı sağlanacak. Sinema akademisinin ilk dersini ise
ünlü oyuncular Burak Hakkı, Bahadır Yenişehirlioğlu,
Erdem Baş, Barış Başar, Damla Kaya verdi.

Sinema toplumumuz
için çok önemli
Yetenekli insanlara imkan verilmesi gerektiğini ve
kendilerinin de başarılı gençlere yol açmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz, “Sinema toplumumuz için çok
önemli bir şey. Sizleri televizyonlarda, farklı dizilerde,
karakterlerde izlediğimiz zaman bu genç kardeşimde
bizlerin de az çok emeği vardır diye gurur duyacağız, bu
gururu bizlere yaşatın gençler. Onun için sizler, inşallah
gelecekte ülkemizin çok değerli yapımcı, sanatçı, tiyatrocu gibi her anlamda güzel yerlerde olacak gençlerisiniz. Bu akademinin kurulmasında, böylesi güzel ve
yetenekli bir ekibin bir araya gelmesinde emeği geçen
mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, akademimizin
hayırlı olmasını diliyorum,” dedi.

Haber

Haber

Programın açılış konuşmasını yapan proje koordinatörü ve belediye
başkan yardımcısı Şahmettin
Yüksel, "Belediyemizin kültürsanat alanında hayata geçirdiği Sinema Akademisi, kültür ve
medeniyetimizi inşa eden değerlerin merkeze alındığı bir anlayışla
hazırlandı. En büyük arzumuz, siz
değerli katılımcılarımızın burada
aldığınız oyunculuk, yönetmenlik,
senaryo eğitimi ve kazandığınız
teknik donanımla sinema sanatına
adım atmanızdır. Bizler bu noktada hiçbir özveriden kaçınmayarak
az önce kendileriyle tanıştığınız
sanatçılar dışında her hafta sinema
sektöründe yetkin bir isimle de
sizleri buluşturma sözü veriyoruz.
Sizlerden ricamız akademiyi aksatmadan devam ederek, buraya
sizler için gelen sanatçılarımızın
bilgi, birikim ve tecrübelerinden
maksimum düzeyde istifade etmenizdir,” dedi.

Program sonunda Başkan Poyraz, Sinema Akademi’sini
yönetecek olan Burak Hakkı ve konuk oyuncu Bahadır
Yenişehirlioğlu'na hediye takdim etti.
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Ünlü isimler, sinemada okumanın, yeniliklere açık olmanın
ve çalışmanın önemine dikkat çekti. Kendini yeterli
görmenin insanın gelişimini engellediğini ifade
eden oyuncular, sanatçı olma yolunda gençlere
önemli tavsiyelerde bulundu. Sanat akademisine 500’e yakın öğrenci kayıt yaptırırken
Mayıs ayına kadar devam edecek dersler, her
Cumartesi ve Pazar sabah saat 10.30-12.30
arasında yapılacak. Her yaştan insanın eğitim
için başvurduğu akademiye sanat eğitimi almak için başvuran 81 yaşındaki bir vatandaş
da dikkat çekti. Akademide her hafta sinema
dünyasının ünlü bir ismi konuk eğitmen olarak
öğrencilerle buluşarak akademide geleceğin
sanatçıları yetiştirilecek.
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Sinema Akademisi’nde her hafta ünlü
bir isim derslere konuk olacak
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“Bitkisel”
DEYİP BİLİNÇSİZ KULLANMAYIN
alanında son 20 yıldır ‘Bitkilerden nasıl daha etkin
yararlanarak kanseri tedavi edebiliriz?’ sorusunun
cevabını aramaya devam
ediyor.

Rahat bir kış
için bitkiler
önemli

Sindirim sisteminde toksin ya da viral kökenli bulaşıcı
hastalıklarda bitki çaylarının kullanılabilir. Düzenleyici
etkilerinden dolayı papatya, nane, ıhlamur, rezene ve

Ağrı konusunda kişinin kendi vücuduna iyi bir gözlem yapması gerekir.
Devam eden inatçı, şiddetli ağrı durumlarında en kısa sürede bir sağlık
kuruluşundan destek alınmalı. Fakat
hafif- orta şiddette, yeni başlamış ve
tolere edilebilir ağrılara hekim kontrolünde fitoterapötik tedaviler uygulanabilir.

‘Nasıl olsa bitkisel’
denmemeli
Bitkisel ürünleri kullanmadan önce
mutlaka fitoterapi alanında yetkin
olan hekime danışılmalıdır. Çözümün
sadece
bitkilerde
olduğunun
düşünülmesi ve diğer tıbbi yaklaşımların tercih edilmemesi bazen insanın canına bile mal olabilir. Kişinin
komşusundan duyduğu rastgele bir
bitkinin doğru bitki olup olmadığı,
hangi koşullarda temin edildiği ve
saklandığı bilinmeden dışarıdan rastgele tüketilmesi sağlık açısından ciddi problemler oluşturabilir. Fitoterapi
tamamlayıcı tıp bilimidir, özellikle akut
ve hayati hususlarda fitoterapötik tedaviler sadece sürece destek olur. Bu
durumlarda güncel tıp kesinlikle daha
üstündür. Kronik ve uzun sürede
meydana gelmiş anormal sendromlar ya da durumlar nedeniyle ortaya
çıkan bozukluklarda ise fitoterapi ve
diğer tamamlayıcı tıp bilimlerinden
etkili şekilde yararlanılabilir.
Sağlık ve Yaşam Dergisi’ne katkılarından dolayı
teşekkür ediyoruz.
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İştahsızlık, sindirim ve bulantı
durumlarında bitki çayları
tedavileri uygulanabilir

Hafif ve orta
dereceli ağrılar
bitkilerle tedavi
edilebilir
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B

ilimsel bir tedavi
yöntemi olan fitoterapi, kanserden
üst solunum yollarına, sindirim sisteminden ağrılara kadar birçok
alanda fayda sağlıyor. Ancak bu yöntem mutlaka
uzman kontrolüyle kullanılmalı çünkü çözümün
sadece bitkilerde olduğunun düşünülmesi ve
diğer tıbbi yaklaşımlardan
uzaklaşılması insanın canına bile mal olabilir.
İnsanlık tarihi kadar eski bir
yöntem olan bitkilerle tedavi yani fitoterapi, bilimsel
çalışmalarla her geçen gün
daha fazla destekleniyor.
Fitoterapinin halk arasında
koca karı ilacı olarak bilinen bitki kürleri ile karıştırılmaması gerekir. Fitoterapötik uygulamalar son 60 yıldır bilim dünyasının gündeminde daha fazla yer ediniyor.
Tedavide bitkilerin gücünü kullanmaya odaklanan fitoterapi ana tedaviye yardımcı, bilimsel bir yöntemdir. Bitkisel tedavi dendiğinde halen akla halk arasında
koca karı ilacı denen bitki kürleri gelebilir ancak fitoterapi kanıta dayalı bilimsel veriler eşliğinde güncel klinik
tıp branşlarına katkı sağlar. Modern tıp dünyası kanser

Üst solunum yolu enfeksiyonlarında
uzman
danışmanlığında fitoterapötik amaçlı kullanılabilecek pek çok bitki vardır.
Sonbahar-kış geçişlerinde
bir kara mürver ağacının
sezonluk meyvesi, mevsim boyunca bir aileyi
koruyabilir. Alman papatyası, nane, ıhlamur, melisa oldukça popülerdir. Bu
bitkilerin tedavi amaçlı
kullanılan kısımlarının etkinliği karabiber, limon
kabuğu gibi bitkilerle daha
da zenginleşir. Ayrıca organik bal, propolis, polen,
arı sütü ve Kore ginsengi
hem koruyucu hem de tedaviye yardımcı olarak kullanılabilir.

anason gibi bitkiler başta hazımsızlık
olmak üzere birçok sindirim sistemi
probleminde uzmanına danışılarak
güvenle tüketilebilir. İştahsızlık ve bulantı durumlarında kırmızı kantaron,
kimyon, zencefil gibi bitkiler etkilidir.
İshal vakalarında böğürtlen ve yaban
mersini; inatçı kabızlık durumlarında uzman kontrolünde ravent ve
sinameki; kalın bağırsak iltihabı için
de biberiye, kimyon ve rezene gibi
bitkiler kullanılabilir.

Yakın Tarihimizdeki
ÖNCÜ KADINLAR
Düşünceleri, mücadeleci ruhları, öncülükleri ve çalışkanlıkları ile tarihimize yön veren
kadınları ne kadar tanıyoruz? İlk kadın yazar, doktor ya da kimyagerimiz… Nasıl bir hayatları oldu hiç merak ettiniz mi? Dünyamızı değiştiren, kadınların ufkunu açan ve en önemlisi de genç nesillere en güzel şekilde örnek olacak bu abide kadınların bir kaçını tanıyalım.

Tercüman-ı Hakikat gazetesinin
başyazarı Ahmet Mithat Efendi’nin gazetesinde takma adla
kadınlar hakkında yazılar
yazmaya başlamıştır. 1891
yılında Ahmet Mithat Efendi ile ortak kaleme aldığı
Hayal ve Hakikat isimli
eserdeki kadın karakterin
tüm konuşmaları Fatma
Aliye Hanım tarafından yazılsa da roman
Ahmet Mithat’ın ismiyle
basılmıştır. Tamamı kendine ait olan ilk romanı Muhadarat 1892 yılında yayınlanmıştır. Bu tarihten sonra
Udi, Ref’et, Enin ve Levayih-i
Hayat isimli romanları yayınlanır.

EMİNE SEMİYE (1866-1944)
Fatma Aliye’nin kız kardeşi olan Emine Semiye, Fransa ve
İsviçre’de psikoloji ve sosyoloji eğitimi almıştır. Ablasının
izinden giderek o da edebiyat alanında yaptığı çalışmalarla yazarlığa adım atar. Başta kadın ve çocuk olmak üzere
çeşitli konularda makale ve mektuplar kaleme alır. Dönemin siyasi ve sosyal hayatını yansıtan yazılar yazdığı için
Türk edebiyat tarihi açısından önemli bir kişiliktir. 1895’te ilk
hikayesi Hanımlara Mahsus Gazete’de yayımlanır ve Emine
Semiye edebiyatımızdaki ilk kadın hikayecilerden biri olur.
‘’İnsan ölür, asarı yaşar’’ diyerek gezi yazısı alanında da
kadınlara öncülük yapar. Edebi olarak çok nitelikli yazılar
yazamadığı için ablasının gölgesinde kalır. Şehit ailelerine
yardım için kurulan Şefkat-i Nisvan ve ilk kadın derneklerinden Hizmet-i Nisvan derneklerinin kuruculuğunu üstlenir.
Emine Semiye siyasetle her daim yakın ilişki içerisinde
olmuştur. İttihat ve Terakki Fırkası’nın kadın kolları başkanlığını yürütür, kadın haklarının iyileştirilmesi için çalışmalar
yapar. İttihat-Terakki’nin vaatlerini yerine getirmemesi
üzerine II. Meşrutiyet sonrası partiden uzaklaşır. Sonraki
yıllarda Anadolu’nun çeşitli yerlerinde öğretmenlik yapar.
Tüm yazın çalışmaları ve öğretmenliği sırasında tek gayesi
kadınların bilinçlenmesi, haklarının farkına varmasıdır.
İslam’daki kadın algısının çarpıtıldığını, kadının sosyal ortamdan uzaklaştırılarak ötekileştirildiğini vurgulayarak hem
siyasi hem de edebiyat sahasında kadınların kendilerine
yer edinebilmesi için mücadele eder. Ne var ki, Sefalet ve
Gayya Kuyusu dışında hiçbir eseri basılmamıştır.

Muharrire-i Osmaniyye’nin Neş’eti
isimli monografiyi yazmasına
önayak olur.
Fatma Aliye edebi olarak çok
nitelikli eserler bırakamamış olsa
da onu ve eserlerini kıymetli
kılan, konularının özgünlüğüdür.
Yaşadığı dönem içerisinde değerlendirildiğinde çokeşlilik, cariyelik,
(İslam’da) kadın hakları, kadının
toplumdaki yeri gibi konuları eserlerinde tartışması cesur bir hamle
olarak nitelendirilebilir.

SAFİYE ALİ (1894-1952)

Babası, Abdülaziz ve II. Abdülhamit’in yaverlerinden olan Ali Kırat Paşa; annesi 17 yıl Mekke
şeyhülislamlığı yapmış Hacı Emin Paşa’nın kızı
Emine Hasene Hanım’dır. Aktif bir öğrencilik
hayatı geçiren Safiye Ali, Amerikan Kız Koleji’nde okur ve Tevfik Fikret’in gözde öğrencileri
arasına girer. Balkan Savaşları’ndan etkilenerek
doktor olmaya karar verse de o dönem tıp
fakültesine kız öğrenciler kabul edilmiyordur.
Dönemin Maarif Nazırı Şükrü Bey’in inayetiyle
devlet bursu alarak Almanya Würzburg Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaydolur. Doktor unvanı
almak için sınava giren tek Türk olan Safiye Ali,
türlü zorluklarla karşılaşsa da birincilik derecesiyle fakülteden mezun olur. Kadın ve çocuk
hastalıkları alanında ihtisas yaparak yurda geri
döner. Burada daha sonradan Ferdi Ali ismini
alan Ferdinand Krekeler ile evlenir. 1923 yılında
Türkiye’nin ilk kadın doktoru olarak icazetnamesini alır ve Cağaloğlu’nda muayenehanesini
açar. Gazete ilanıyla adını duyurmaya çalışsa da ilk zamanlarda hastası yoktur. Zengin
hanımlar kadın olduğu için doktorluğuna
güvenmez; fakir hanımlar ise kadın olduğu için
vizite ücretini düşük tutarlar. Fakat Fatma Aliye
bu anlayışla mücadele etmekten geri durmaz.
Maddi imkanı olmayanlardan ücret almaz, aksi
takdirde erkek doktorlarla aynı ücreti
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İslam hukuku alanında başyapıt
sayılan Mecelle ve Tarih-i Cevdet
isimli 12 ciltlik bir Osmanlı tarihi
kitabı bulunan tarihçi, hukukçu
ve devlet adamı Ahmet Cevdet
Paşa’nın kızıdır.(1) Türk edebiyatının
ilk kadın romancısı olarak bilinen
yazarın 50 liralık banknotlar üzerinde fotoğrafı bulunmaktadır.
Fatma Aliye Hanım, çağdaşlarından farklı olarak iyi bir eğitim
görmüştür. Okula gitmese de özel
hocalardan dersler almış, tutkuyla
bağlı olduğu Fransızcayı mükemmel derecede öğrenmiştir. 1878’de
II. Abdülhamit’in yaverlerinden
Kolağası Faik Bey ile evlenerek 4
çocuk sahibi olmuştur. 2 yıl sonra
da Fransızca bir romanı Meram
adıyla Türkçeye tercüme etmiştir.
Bu çeviri ile yazın dünyasının
övgüsüne mazhar olmuş ve

madalyaya layık görülmüştür.
Fatma Aliye’nin bireysel teşebbüslerinden biri de İlk resmi kadın
derneklerinden biri olan ‘’Nisavan-ı
Osmaniye İmdat Cemiyeti’’ni kurmuş olmasıdır.
Fatma Aliye, monografisi yazılan
ilk Osmanlı kadınıdır aynı zamanda. Hayatında önemli bir yer tutan
Ahmet Mithat Efendi ile uzun süren
mektuplaşmaları hem onun edebi
ve fikri anlamda olgunlaşmasını
sağlar hem de Ahmet Mithat’ın Bir
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FATMA ALİYE
HANIM (1862-1932)

Peki, nedir Fatma Aliye Hanım’ı bu
derece önemli kılan? Öncelikle,
erkeklerin hükümranlık sürdüğü
edebiyat sahnesine bir kadın olarak
adım atmış ve dönemin en önemli
kalem erbaplarından Ahmet Mithat
Efendi’nin övgüsünü kazanmıştır.
Öyle ki Ahmet Mithat en büyük yol
göstericisi olacak ve onu ‘’manevi
kızı’’ olarak tanıtacaktır. Fatma Aliye
Hanım, yaşadığı döneme kadın
gözüyle bakmış, kadınların da hem
yazın hem de yaşam alanında var
olduğunu duyurmuştur. Romanlarını hep kadını merkeze alarak
kaleme almıştır. Tek başına kaleme
aldığı ilk eseri olan Muhedarat’ta
üst düzey ailelere mensup kızların
evlilik hayatına dair düşünceleri ve
yaşadıkları sorunları ele almıştır.
Refet romanında ise haksızlığa
uğramış bir genç kızın kendi
çabalarıyla okuyup öğretmen
olması ve toplumda kendine yer
edinmesi anlatılmaktadır. En çok
bilinen romanlarından biri olarak
gösterilen Udi’de ise aldatılan, terk

edilen fakat ud çalarak hayatını kazanan bir kadının hikayesini anlatır.
Levayih –i Hayat’ta ise toplum,
evlilik, sadakat, kadın, erkek, aile
gibi meseleler birbirlerine mektup
yazan bir grup kadın tarafından
tartışılır. Enin romanında, sevdiği
erkeğin ihanetine uğrayan lakin
ayakta kalmaya çalışan bir kadın
konu edilir. Anlaşıldığı üzere Fatma
Aliye Hanım evlilik, aile, aşk, ihanet,
sadakat gibi konuları kadınların
gözünden işlemiştir. Eğitimli, maddi olarak erkeğe ihtiyaç duymayan,
ihanete uğrasa da buna göz yummayan; bireysel olarak kendini inşa
etmiş, eril tahakkümlere karşı çıkan
kadınları kahramanlaştırır. Osmanlı
döneminde ilk kez bir kadın, kadın
meselesini eleştirel bir üslupla masaya yatırır ve sorgulayan, araştıran,
karşı çıkan kadın portresini çizer.
Tabi tüm bunları yaparken geleneksel değerlere bağlı kalmayı
sürdürür. Zira 20. yüzyılda geleneğin gösterdiği istikametten
ayrılırsa aforoz edileceğini ve sesini
duyuramayacağını biliyordur. Sadece roman ve anı kitabı yazmakla
kalmayan Fatma Aliye, Kadınlara
Mahsus Gazete’de tam da bu
anlayışla toplumsal kabullerden
kopmadan kadın haklarını savunur.
Tercüman-ı Hakikat, Kadınlara
Mahsus Gazete, Mahasin, Ümmet,
Inkılap gibi gazete ve dergilerde
kadınların bilinçlenmesi için
çalışmalar yürütür. Kadınların eğitim almalarının önündeki engelin
İslam olmadığını söyleyerek kadınerkek eşitliğini savunur. Kadın ile
ilgili hükümlerin ve dahi çokeşliliğin, zaman içerisinde çarpıtılarak
yorumlandığını ifade etmekten de
geri durmaz.
Fatma Aliye Hanım kadının
toplumdaki yerini güçlendirme

çalışmalarını sürdürürken dönemin
sosyal faaliyetlerine de öncülük
etmiş bir isimdir. Türk – Yunan
Savaşı’nda hayatını kaybedenlerle
gazilerin ailelerine yönelik başlattığı
yardım kampanyası ile dönemin
padişahı II. Abdülhamit tarafından
beratla ödüllendirilmiştir. Bunun
yanı sıra ilk kadın üyesi olduğu
‘’Hilal-i Ahmer Cemiyeti’’nin
Trablusgarp ve Balkan şehitleri ile
malullerine yardım çalışmalarında
bulunmuş ve emeklerinden dolayı

Haber

talep eder. Safiye Ali, sadece kendi
muayenehanesini açarak kenara
çekilen bir doktor olmamıştır hiçbir
zaman. Amerikan Koleji bünyesinde açılan ilk kız tıp okulunda
dersler vererek bu alanda ders
veren ilk kadın olarak tarihe geçer.
Anne sütünden kesilen ve steril
süt bulamayan bebekler için
Avrupa’da kurulan Süt Damlası
Bakım Evleri’nin İstanbul şubesinin
başına geçerek merkezin daha faal
hale gelmesini sağlar Safiye Ali.
Bu kapsamda anne sütünü teşvik
eder, sağlıklı beslenme konusunda eğitimler verir. Bunun yanında,
Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi
Küçük Çocuklar Muayenehanesini kurarak annelere sağlıklı ve
modern çocuk bakımını öğretmeyi
hedefler. Gönüllü çalışmalarıyla
Annelerin gönlünde taht kurar,
muayenehanesi de hasta akını-

na uğrar. Kadının toplumda hak
ettiği yere gelmesini sağlamak
amacıyla Türk Kadın Birliği’nde
çok sayıda konuşma yapar. Sıhhiye Komisyonu Başkanlığını yaptığı
bu kurumda fuhuşa sürüklenen
kızlarla ilgili çalışmalar yapmış, bu
kızlara yönelik genç kızlar yurdu
açmak için girişimlerde bulunmuştur. Gönüllü olarak yürüttüğü
bu çalışmalar ve mesleki başarıları
meslektaşlarının hışmına uğramasına sebep olur ve Süt Damlası’ndaki görevinden istifa eder.
Kadınlar Safiye Ali’yi o kadar sevmiş
ve benimsemişlerdir ki bu olayın
üstüne giderek protesto gösterileri
düzenlerler. Safiye Ali incinmiştir
bir kere. İstifasını geri çekmez.
Uluslararası kongrelerde ülkemizi temsil eden Safiye Ali, Londra
Kadın Doktorlar Kongresi’nde ülkesindeki tek kadın doktor olması-

REMZİYE
HİSAR

14 Şubat Sevgililer Günü’ne nikah tarihi
alan Çekmeköylü 40 çift, Çekmeköy
Nikah Sarayı’nda dünya evine girdi.
Çekmeköy Belediyesi’ne başvurarak hayatlarını 14 Şubat gibi
önemli bir günde birleştirmek isteyen 40 çiftin nikahını Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Çetin kıydı. Çiftlere
hayat boyu mutluluk dileyerek Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz’ın selamını ileten Başkan Yardımcısı Çetin, evlilik
cüzdanlarını hanımlara teslim etti.

BETÜL
MARDİN
(1927 - )
Betül Mardin Türkiye’nin ilk halkla ilişkiler
uzmanı olarak bilinir.
1927 yılında Şişli’de
pek çok diplomat ve
devlet adamı yetiştiren
bir ailenin kızı olarak dünyaya gelir. Arnavutköy Kız
Koleji’nden mezun olur. Babası üniversiteye gitmesine
izin vermez. Üniversite eğitimi olmamasına rağmen
evlendikten sonra, hanımlara evde İngilizce dersleri
verir. 1952 yılında Tercüman Gazetesiyle gazeteciliğe
adım atar. Yeni Sabah, Amerikan Haberler Merkezi ve
TRT’de sürdürdüğü kariyerini BBC’de Televizyon kursu
alarak devam ettirir. Gazetecilikten radyoculuğa, televizyondan tiyatroya geniş bir bilgi birikimine sahiptir.
2. evliliğini yaptığı Haldun Dormen sayesinde sinemaya da aşinalık kazanır. 1968 yılında özel bir bankada
halkla ilişkiler uzmanı olarak göreve başlar. Ardından
başka bir şirketin basın ve reklam işlerini üstlenir. 1987
yılında ise 4 ortakla birlikte kendi halkla ilişkiler şirketini
kurar. Halkla ilişkiler alanında çok sayıda ödül alır. Hatta
yıllarca üst üste en başarılı halkla ilişkiler uzmanı olarak
tüm ödülleri toplar. İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü’nde uzun yıllar dersler verir. Boğaziçi
Üniversitesi’nde de dersler veren Betül Mardin en son
Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nde öğretim
görevlisi olarak görev yapmıştır. Uluslararası Halkla
İlişkiler Derneğinin başkanlığını yürüttükten sonra üstat
anlamına gelen Member Emeritus unvanını kazanmıştır.
1998 yılında Anadolu Üniversitesi tarafından iletişim
konusunda fahri doktor ilan edilmiştir.
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Üsküp’te doğan Remziye
Hisar 1919 yılında İstanbul Darülmuallimat’ından birincilikle mezun
olur. Aynı yıl Darülfünun
Kimya bölümüne girerek
Azerbaycan kültürünü koruma çalışmaları kapsamında
Bakü’ye öğretmen olarak atanır. Burada tanıştığı Doktor
Reşit Süreyya Gürsey ile evlenir. 1922 yılında da Adana
Darülmuallimat’ına müdür olarak görevlendirilince yurda
döner. Tedavi için Paris’e giden eşine eşlik ederek Paris’e
gider ve Sarbonne Kimya Bölümü’nde eğitim görmeye
başlar. Maarif Vekaleti’nin verdiği bursla öğrenim gören
Hisar, Madam Cruie ve Langavin gibi önemli bilim insanlarından dersler alır. Biyokimya sertifikasını almaya hak
kazansa da doktoraya başlayacağı sırada bursu kesilince
yurda dönmek zorunda kalır. 6 yılın ardından doktorasını yapmak üzere yeniden Paris’e gider. Paul Pascal
ile tamamladığı doktorası ile 1933 yılında Türkiye’ye
dönerek İstanbul Üniversitesi’nde kimya ve fiziko kimya
alanında doçentlik yapar. Çeşitli üniversitelerde kimya
doçentliği yapan bilim kadını, İstanbul Teknik Üniversitesi
Maden Bölümü’nden profesörlük derecesini alır. Fransa Hükümeti 1956 yılında kendisine Akademik Memur
unvanı vermiştir. 1991 yılında, vefatından bir yıl evvel,
TUBİTAK Bilim Ödülü’ne layık görülmüştür. Tüm ömrünü
kimya alanında ilerlemek ve Türk adının bilim dünyasında duyurulması için harcayan Remziye Hisar, Paris
Sorbonne Üniversitesi’nden mezun olan ve sonrasında
doktor unvanı almaya hak kazanan ilk Türk kadınıdır. Aynı
zamanda Türkiye’de kimya biliminin öncülerindendir.

14 ŞUBAT’TA
40 NİKAH
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(1902-1992)

na yönelik eleştirileri ‘’Ben burada
halihazırdaki kadın doktorları değil,
yakın zamanda yetişecek doktorları
temsilen bulunuyorum.’’ diyerek
bertaraf etmiştir.
Tüm ömrünü insanların sağlık
konusunda bilinçlenmesi ve
çocukların bakımına adayan Safiye
Ali, erkek meslektaşları tarafından
çokça yıldırılmaya çalışılmıştır.
Fakat o, hakkında çıkan dedikodulara ve önünün kesilmesine
aldırmadan mücadelesine devam
etmiştir. Sağlık sorunları sebebiyle
yerleştiği Almanya’da da hizmetlerine devam eder ve başarılarla dolu
yaşamı Dortmund’da sonlanır.
Türkiye’nin ilk kadın doktoru olan
ve hayırseverliği ile nam salmış bu
saygıdeğer kadın, genç nesillere
örnek teşkil etmesi açısından daha
çok anılması gereken bir isim.

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

PSİKOLOJİK
DAYANIKLILIĞIMIZI
A R T T I R M A N I N YO L L A R I

Ayşe Nurcan Özüçağlıyan
Klinik Psikolog
nurcan.psikolog@gmail.com

Bazen de içinde bulunduğumuz
süreçte çok yıpranıyoruz. Huzursuzluklar, gerginlikler yaşayabiliyor,
psikolojik problemler geliştirebiliyoruz.
Bazen de bu olumsuz
duygularla başa çıkıp uyumsal bir
süreç içinde olabiliyoruz. İşte tam da
bu nokta da “Psikolojik Dayanıklılık”
kavramı devreye giriyor.
Psikolojik dayanıklılığı genel olarak
tanımlamak istersek başarı veya
uyum sağlama süreci olarak ele alabiliriz. Az önce de bahsettiğim gibi
hepimiz bize stres veren olumsuz
yaşam olayları ile karşılaşabiliyoruz.
Burada önemli olan ise içinde bulunduğumuz duruma karşı direnebilme gücünü elde edebilmemizdir. Travma, aile içi sıkıntılar,
maddi sıkıntılar, hastalık vb. gibi
olumsuz yaşam olayları karşısında
direnebilme gücümüzü arttırarak
geliştirdiğimiz uyum sağlama sürecini psikolojik dayanıklılık olarak

tanımlayabiliriz. Diğer bir bakış
açısı ile zorlu yaşamsal deneyimler karşısında kendimizi toparlama gücü ya da başarılı bir şekilde olumsuz olayların üstesinden
gelebilme becerimizin var olması
psikolojik olarak dayanıklı olduğumuzun bir göstergesidir diyebiliriz.
Psikolojik dayanıklılık uyumluluğu
arttırırken stresin bizde yarattığı
olumsuz etkisini de olumlu bir
şekilde aşağıya doğru çekmektedir. Stresin olumsuz etkilerini en
aza indirmek için 3 tane durum
söz konusudur. Bunları sırası ile
bağlanma, denetim ve meydan
okuma şeklinde ele alabiliriz.
Bağlanma kavramını açacak olursak, bizim çeşitli alanlarla ilgilenmemeylimiz şeklinde tanımlayabiliriz. Yani bir inanca, işimize,
ailemize… vb. bağlanmak anlamını
taşımaktadır. İşimizi geliştirmek
için çaba harcamak, aile ve çevre
ilişkilerimizi geliştirmek, bir hobi
bir aktiviteye yönelmek, ibadetlerimizi yerine getirmek, dua etmek
hayata katılmamızı da arttırır. Yani
yaptığımız şeylerin bir amacı ve

anlamı olur. Aynı zamanda bu durum kendimizi de anlama ve farkına varma sürecini de ortaya çıkarır.
Denetim; bizim, hayatın içindeki
olayları, süreçleri yönlendirebileceğimize dair inancımızı ortaya koyar. Bazen hayattaki olumsuzlukları değiştirebilmek için
yeni fikirler ve eylemler ortaya
koymamız gerekmektedir. Çaresiz kalmak yerine, olayların veya
süreçlerin sonuçlarını yönlendirebilirsek iyi bir denetim kurmuş
oluruz. Bu inanca sahip olmak için
de kendimize güvenmeli, sorun
çözme yönelimli olmalı, özerkliğe,
öz disipline ve sorumluluk alma
becerisine sahip olmalıyız.
Meydan okuma ise hiçbir şey
yapmamanın tersine değişebileceğimize,
gelişebileceğimize
olan inancımızdır. Hayatımızda
yaptığımız bir değişim, gelişimimiz
için de farklı kapılar açar bizlere. Burada da kendimize güven
ve olumlu bir bakış açısına sahip olmak çok önemlidir. Meydan okuma, etrafımızla ilişki
içerisinde olmamızı, hayata daha

fazla aktif katılımımızın olmasını ve
yaşadığımız her şeyden ders alıp
hem kendi yaşamımızdan hem de
gözlemlediğimiz faklı yaşamlardan
yeni deneyimler elde etmemizi ve
öğrenmemizi sağlar.
Yukarıda açıklamasını yapsak bile,
yaşadığımız ruhsal veya fiziksel
sıkıntılarla baş edebilmek elbette
kolay değildir. Bazılarımız genetik
olarak daha dayanıklı bir yapıya
sahibizdir. Ancak bu durum psikolojik dayanıklılığın öğrenilemeyeceği anlamına da gelmez. Hepimiz istersek öğrenebiliriz. Başarıya
ulaşmak için de çaba harcamamız
gerekmektedir elbette. Ancak bazen bizler ne kadar çabalasak da
işler istediğimiz gibi gitmeyebilir.
Bazı ruhsal problemlerin veya
çatışmaların üstesinden gelmekte zorlanabiliriz. Bu noktada hiç
çekinmeden bir Psikologdan veya
Psikiyatri Uzmanından destek
alabilirsiniz.
Yaşamdan hep huzur duymanız
dileği ile…
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kimse için mümkün değil, yani
gerçekçi değil. Ama hayat sadece
dertlerden ibaret de değil; hastalık
varsa iyileşme de var, kavga etmek
varsa anlaşmak da var, işten atılmak
varsa iş bulmak da var, düşmek varsa kalkmak da var. İşte hayat acısı
ile tatlısı ile bir bütün olarak devam
ederken biz de bu hayatta ayakta
kalmak için çaba harcıyoruz.
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Önemli olan
içinde bulunduğumuz
duruma karşı
direnebilme
gücünü elde
edebilmemizdir.

Hiçbirimiz mükemmel bir dünyada yaşamıyoruz. Elbette hepimizin
birbirimizle aynı olmasa da dertleri
ve sıkıntıları vardır; belki travmatik
bir süreçten geçiyoruzdur veya bazı
hastalıklarımızla
uğraşıyoruzdur,
belki de çocuklarımızla veya eşimizle sorunlar yaşıyoruz, diğer yandan geçinmeye de çalışıyoruz, iş
yerinde de sorunlar yaşayabiliyoruz. Bu yazdıklarımın bazılarını
veya daha fazlasını gündelik hayatımızda hepimiz yaşıyoruz. Dertsiz bir yaşam
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İBB Şehir Tiyatrolarının
“Darül-Bedayi-i Osmani”
yazılı amblemi

İBB ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRÜ

SALİH EFİLOĞLU

Şehir Tiyatroları Türk tiyatrosuna yön vermiş önemli bir kurumdur. Resmi kuruluşu 1914 yılına tekabül eder. Daru’l-Bedayi-i Osmani (Güzellikler Evi) adı altında kurulmuştur.
Kuruluş amacı çok enteresandır: Türk kültürünü, sanatını,
edebiyatını ve dilini geliştirmek, yaygınlaştırmak ve tiyatral
anlamda da İstanbul seyircisiyle buluşturmak. Bunun yanında diğer kültürel faaliyetleri gerçekleştirmek gibi bir misyon
edinmiş kendine. Bütün kültürel değerleri sahnelemek,
oyunlaştırmak; oyunlaştırılanları dünyayla buluşturmak. Bu
amaçla yapılmış. O günden bugüne de kendi iç dinamiklerine göre ve kendi iç dinamiklerini reflekse dönüştürerek
yaşamış 104 yıllık bir kurum. Türkiye’de 104 yıllık kurum
sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Bu anlamda dünyanın
en büyük tiyatro oluşumlarından biri. Londra Kraliyet
Akademisi de eski ve tarihidir ama bizdeki 1914 rakamı
resmi kuruluşu simgeler. Yoksa Abdülhamit Dönemi’nde

tiyatro çok iyi, onun öncesinde de öyle. Osmanlı
Dönemi’nde Geleneksel Türk Tiyatrosu, Karagöz-Hacivat ve meddah oyunları çok iyi. Orta oyunu ise bir eğitim
kurumudur. Darülbedayi de bir eğitim kurumu zaten. Asıl
amaç sadece oyun oynamak ya da tiyatro yapmak değildir.
Meddah olarak halka bir eğitim vermek, halka ahlaki
değerleri anlatmaktır. Çocuklara kendi değerlerini anlatmaktır. Büyüklere nasıl saygı duyulacağını, büyüklerle nasıl
konuşulması gerektiği, nelerin öğrenilmesi gerektiği,
insanların neye sevineceklerini, neye güleceklerini, nasıl
tepki göstereceklerini anlatan bir Darülbedayi bu.
Geleneksel tiyatrolarımızda var olan temaşa sanatını modern
Türk tiyatrosuna ne ölçüde almışız ya da adapte etmişiz?
Bizim geleneksel bir Türk tiyatro birimimiz vardır. Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun özünü oluşturan, insanlara daima
güzeli ve doğruyu anlatma çabasıdır. Bu anlamda Darülbedayi’nin dünyadaki Batı tarzı tiyatroya da etkisi söz
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Daru’l-Bedayi-i Osmani olarak kurulan Şehir Tiyatroları dünyanın en
büyük tiyatrolarından biridir. Bünyesinde barındırdığı seçkin sanatçı
kadrosuyla da bir hayli göz doldurmaktadır. Bilindiği gibi tiyatro sahnesi
“oyuncunun er meydanı” olarak tanımlanır. Er meydanında nelerin olup
bittiğini ve insanlığın ortak mirası olan tiyatromuzun tüm gelişim aşamalarını İBB Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu ile konuştuk;

Şehir Tiyatroları’nın serüvenini
kısaca anlatır mısınız?

Salih Efiloğlu
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İLE SÖYLEŞİ

Süha Uygur
Şehir Tiyatroları
Genel Sanat Yönetmeni
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Oyunda en çok neler ararsınız,
izlerken nelere dikkat edersiniz?

konusudur. Söz gelimi, Pişekâr-Kavuklu, Hacivat-Karagöz, Meddah
bunlara örnek verilebilir. Bizim
birçok oyunumuz, geleneksel tiyatro
anlayışımız bir Meddah niteliğinde
devam etmektedir. Geleneksel Türk
Tiyatrosu, dünya tiyatrosunu da çok
etkilemiştir. Batı’da tiyatroda musiki yokken bizde musiki vardı. Batı
sadece kilise müziğiyle işi götürmeye çalışırken biz geleneksel
oyunlarımızda özel beste ve
jenerikler kullanmışızdır. Tabi bu da
bugünkü tiyatromuzun
nüvesini oluşturmuştur.

Oyunun mükemmel bir konusu olmalı.
Metnin ne anlatmak istediğinin anlaşılır olması lazım. Oyunun neyi tenkit
ettiğini ya da neyi vurgulamak istediğini ortaya koyan bir metne ihtiyaç var
öncelikle. Oyunun kendine ihtiyaç var.
Bunun iyi bir rejisörün elinde ve iyi bir
aktör/aktrisle, teknikle buluşturularak;
ışık, efekt, dekor, kostüm, halogram,
mapping gibi olması gereken ögelerin
bir araya getirilerek işlenmesi gerekiyor.

Tiyatro sanatçısına dışarıdan bir
müdahale söz konusu mu?

Tiyatro oyuncusu sanatını topluma
yeterince aktarabiliyor mu ve
bunun karşılığında gerekli desteği
görüyor mu?
Sanatçı toplumu dönüştürme görevini uzun süre taşımış. Tiyatrocunun
söyledikleri hep baş tacı edilmiş.

kimselerden biridir. Bizde ise
sinemanın, bilhassa yazlık
sinemanın gelişmesiyle
tiyatro biraz dumura uğramış
ama Şehir Tiyatroları ve
Devlet Tiyatrosu misyonundan hiç vazgeçmemiş. Drama
oynamalarında, Geleneksel
Türk Tiyatrosu’nun motiflerini, Türk romanını ve Türk
dilini sahneye taşımakta hiç
zafiyet yaşamamış.

Bir kişinin “Ben oyunculuk
yapabilirim” diyebilmesinin
şartları nelerdir?
Bu çok kolay ulaşılan bir merhale değil. Bir oyuncu kolay
yetişmiyor. Bir defa üniversite
eğitimi alınıyor. O da yetmiyor,
usta-çırak ilişkisiyle çalışıyor. O da
yetmiyor, piyasada çalışıyor. Bize
gelen bir oyuncu direkt başrolde
başlamıyor. Küçük rollerde pişiyor.
Yavaş yavaş yükseliyor. Bu bir
eğitim sistemidir. Tedricen oyunculuk dediğimiz de tam olarak bu.
Eğitim tedricen sosyalleşmektir.

Tiyatronun, Komedi Dükkânı gibi
televizyon uyarlamalarına nasıl
bakıyorsunuz?
Bakmıyorum aslında. Bu tiyatro mu?
Değil tabii ki. Tiyatronun bir konusu vardır. Dramatik bir yapısı vardır.
Başlangıcı, gelişimi ve sonucu vardır.
Popüler kültürün yarattığı bir alt dal
diyebiliriz. Televizyonlarda izlenen
bu tür programlar tiyatroya çok
fazla bir şey kazandırıyor mu diye
sorarsanız, hayır. Tiyatro dramadır
artık. Bir hikâyeyi baştan ayağa
canlandırıyorsunuz en iyi şekilde. Biz
de bunu teknikle buluşturuyoruz.
Gerekli sistemleri güçlendirdik. Bu
tür çalışmalar yapıyoruz.

Türk Tiyatrosunun İki Önemli Figürü
“Pişekar ve Kavuklu”

Yazdığınız ve yönettiğiniz oyun
var mı?

Süha Uygur babası ünlü tiyatrocu
Nejat Uygur'la

Yazdığım da var, yönettiğim de
var. Bir Vicdan Uyanıyor, Asrın
Öğrencisi, Orkestra oyunlarını
yönettim. Yazdığım 6 tane oyun
var: Biri şu an oynanan bir oyun:
Sızı.
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Tiyatro, etki alanını çok geniş tutmuş
bir sanat dalı olmuş. Televizyon ve
sinemanın yaygınlaşmasından sonra
bir nebze eksen kayması yaşanmış.
Bugün de bu var. Evet, tiyatro her
bakımdan bir okuldur. Orada güzel
şeyler olur, insanlara eğitim verilir,
düşünceler anlatılır. Ama bu anlamda
bir örnek vermek gerekirse Hitler’i
dünyaya tanıtan Charlie Chaplin’dir.
Hitleri dünyaya faşist olarak anlatan

Son 5 yıldır bütün amacımız
sanatçılarımızın her birinin
topluma örnek olması, bir
rol model olması. Hatta bu
çalışmalarımız geleneksel anlayışla buluşturulup
bir usta-çırak ilişkisine
dönüştürüldü. Söz gelimi bizim bir
oyuncumuz artık kendi yanında tıpkı
çocuğu gibi yeni oyuncular yetiştiriyor. Biz bir eğitim kurumuyuz. Bu
sebeple de akademi çalışması devam
ediyor kurumuzda. Burada amaç
tiyatronun etki alanını biraz daha
arttırmaktır.

Dünyada hiç de zayıf bir noktada
değiliz. Bizim oyunlarımız ya da
Devlet Tiyatrosu oyunları da tüm
dünyada izlenen oyunlar arasında
yer alıyor. Türk Hava Yolları’nın dış
hat seferlerinde bizim oyunlarımız
izleniyor. Bu, dünyada çok büyük
ilgi uyandırdı. Çekimlerini yaptığımız
oyunları yolcularımız izleme imkânı
buluyor. Şehir Tiyatrosu ve THY
birlikte uçuyor ve bu yenilik için çok
olumlu dönüşler aldık.
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Son dönem sanatçıları bu
misyonu taşıyor diyebilir
miyiz?

Dünya sanatına baktığımızda ülkemiz sanatını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bizim kurumumuzda asla böyle bir
şey olmaz. Zaten tiyatro seyircisi de
dışarıdan müdahaleyi kabul etmez.
Sanatçı özgür olmadığı takdirde
yaptığı sanat değil konferans olur.
Sanatın özünde çelişkiler mutlaka
var. Tenkit edilecek bir konu olmalı.
Rahip rolünü oynadım. Arkadaşlar
bana ‘’Vay! Papaz mı oldun?’’ diye
saldırdılar. Ben papaz mı oldum?
Hayır. Veya ben Fatih Sultan Mehmet’i
oynasaydım padişah mı olacaktım? En
güzel anlatma yolu da şudur: Mutlaka toplumda karşılığı olan bir şey
olmalı. Toplumda karşılığı olmayan,
halkın DNA’larına hitap etmeyen, ruh
dünyasına, ruh zenginliğine bir şey
katmayan oyunun hiçbir faydası yok.
Biz de böyle oyun yapmıyoruz zaten.
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Yerel yönetimlerin
kültür politikaları
hakkında bilgi verir
misiniz?

Öncelikle Cumhurbaşkanı’mızdan

Allah razı olsun. O cümleyi kimileri
doğru anladı kimileri de doğru
anlayamadı. Demin kullandığım
ifade Cumhurbaşkanı’mızın Boğaziçi
Üniversitesi Mezunları Programı’nda
yapmış olduğu konuşmada geçmektedir. Nereye yaslandığınıza bağlı.
Eğer sen kendi halkına, kendi,
medeniyetine, kendi düşüncene
yaslamıyorsan sırtını; evrensel
olamazsın. Yerlilik asalettir. Eğer
asil olmak istiyorsan yerli olacaksın.
Bir İngiliz burada asil olamaz. Bir
Londralıya İstanbul asil değildir, biz
asilizdir. Ama Londra’da da onlar
asildir. Orada da ben asil olamam.
Ben olsam olsam taklitçileri olurum.
Taklitçi, bir Anadolu medeniyetinde
bir Müslüman’ın omurgalı duruşuna
ve insan profiline uygun düşmez.
Cumhurbaşkanı’mızın söylediklerini
çok doğru anlayıp bunu hem hayat
tarzımıza hem konuşmamıza, dostluklarımıza, üslubumuza ve ekonomik gücümüze uyarlamalıyız. Ama
bizim burada kastımız medeniyet.
Bizdeki medeniyet tebessüm eden
bir yüz, düşünen bir beyni idealize
eder. Kur’an-ı Kerim’de 170 yerde ilk
olarak ‘’Akletmez misiniz, düşünmez
misiniz?’’ ikinci olarak ‘’Hissetmez
misiniz?’’ diyerek gönlün önemine
dikkat çekilir. Bazen bir tebessüm

Şehir Tiyatroları’nın bir
sanat perspektifi var.
Bize bir oyun geldiğinde benim de
içinde olduğum Repertuvar Kurulu’nda görevli
7 kişi tarafından derinlemesine okunuyor.
Bir ay içinde okuduğumuz oyunları, bir toplantıda değerlendiriyoruz. Hepimiz tek tek analiz
ediyoruz. Repertuvar Kurulu, oyunun tüm tenkit ve kritiğini yapıyor.
Oyunun sahnelenebileceğine karar
verilirse oyun repertuvara alınıyor.
Bazen de oyun beğeniliyor fakat kimi
eksiklikler göze çarpıyor. Yine de
kabul ediyoruz. Çünkü yönetmen ve
reji, oyunun eksik yanlarını güçlendirebiliyor. Dolayısıyla oyun seçimi her
ay düzenli olarak toplanan bir Repertuvar Kurulu tarafından yapılıyor.

En çok izlenen ya da beğendiğiniz
oyun hangisi?
2 yıldır tüm oyunlarımızı kapalı
gişe oynuyoruz. Bu, her oyunun iyi
olduğu anlamına gelmiyor tabii. Ama
seyirciyi doyuran, sosyal içerikli
oyunları seyirci tutuyor. İçinde bir
fikir kırıntısı varsa ve kendine ait bir
değer işleniyorsa, söz gelimi Bizim
Aile veya Sızı -bir göç hikâyesioldukça beğeniliyor. Batı tandanslı
oyunları da sahneliyoruz. Shakespeare’den Macbeth’i uyarladık.
Mutlaka izleyin. Komik-i Şehir Naşit
Bey bir geleneksel Türk Tiyatrosu
örneğidir. Seyircinin ışık aldığı, mutlu
olduğu oyunlarımız çok fazla.

İsteyip de yapamadığınız
bir projeniz var mı?
Var tabii. 4. Murat’ı yapacaktık. Şu an
hazırlıklar devam ediyor, yapacağız.
Onun haricinde Kemal Tahir’in Yorgun
Savaşçı isimli romanını oyunlaştıracağız. O sıkıntılı günlerin askeri
kanadını resmi olarak anlatan bir oyun.
Kemal Tahir düşünce hayatımızda
önemli mihenk taşlarından birisidir.
Bu yıl Tarık Buğra yılı. Onun Küçük
Ağa isimli eseri üzerinde çalışıyoruz.
Anadolu halkının Kuvay-ı Milliye
ruhunu canlandırması, mücadeleye
katkı vermesini anlatması bakımından
birbirini tamamlayan oyunlar bu ikisi.
Makedonya Gamzesi ve Üstün Hoca’nın bir oyunu üzerinde çalışıyoruz.
12 Öfkeli Adam isimli Batı tarzı bir oyunumuz var. Lakin bu oyunun milli versiyonu Reis Bey olarak sahneleniyor.
Bu iki oyun da hukukun sorgulanması
üzerine kurulu. Seneye belki de yine
hukuk anlayışının sorgulandığı bir oyun
kuracağız. Biz aynı konu hakkında hem
Batı’daki hem de yereldeki örnekleri
gösteriyoruz. Dolayısıyla iki örnek de
halkta karşılığını buluyor.

Tiyatronun geleceği için
neler planlıyorsunuz?
Öncelikle, bundan sonraki süreçte
kendi oyuncumuza, teknik personelimize, yönetmenimize ve yazarımıza kendilerini yetiştirme anlamında
akademik bir çalışma başlatıyoruz.
Örnek vermek gerekirse ‘’Geleneksel
Türk Tiyatrosu İleri Oyunculuk Eğitimi’’
gibi. Bizim burada amacımız sadece
kişiyi alıp yetiştirmek değil, alanında

Tiyatro sanatına yönelmek isteyen
gençlerimize neler önerirsiniz?
Eğitim almak gerekiyor. Ama eğitim de
tek başına yeterli değil. Biz arkadaşlarla tiyatro yapmaya başladığımızda
Sütçü İmam’ı mesleği imamlıkmış gibi
oynamıştık. Oyunu izleyenler arasında Urfa kökenli şair Kazım Astsubay
vardı. O dedi ki: ‘’Çocuklar oyunu çok
güzel oynadınız. Yalnız oynadığınız
Sütçü İmam, cami imamı değildir. Adı
İmam’dır.’’ Birkaç da tavsiyede bulunmuştu: “Mutlaka sergilere gidin;
fotoğraf, halı, resim, köstekli saat sergilerini gezin. Bunun yanında mutlaka
şiir, hikâye okuyun. Diksiyonunuzu
düzeltin” gibi. O
günden bu yana
sürekli okuyorum.
Bu tavsiyeler herkes için geçerli.
İyi bir oyuncu
olmak istiyorsanız
kendi değerlerinizi bileceksiniz.
Hedefinizdeki
kitlenin nasıl bir
oyun ve konu
istediğini bileceksiniz. Burada
mühim olan kendi değerlerinizle
seyircini-

zin değerlerini buluşturmak. Siz bu
değerleri buluşturamazsanız iş yapmış
sayılmazsınız. Bir Adile Naşit’i, Münir
Özkul’u kimse unutmaz. Çünkü onlar
Türk insanının karakterini sinema ve
tiyatroya iyi yansıtan oyuncular.

Salih Efiloğlu Kimdir?
1956 Ordu/Akkuş doğumlu olan Salih
Efiloğlu, orta ve yüksek eğitimini
İstanbul’da tamamladı. Memuriyet
hayatına öğretmen olarak başladı.
Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı’na
bağlı kurumlarda görev yaptı. Farklı
yıllarda Bolu, Kastamonu ve Gaziantep İl Kültür Müdürlüğü görevlerinde
bulunan Efiloğlu, meslek hayatında
ulusal ve uluslararası seviyede çeşitli
sempozyumların yanında Türk Dünyası
Günleri, Türk Dünyası Sanatçılar
Buluşması gibi çeşitli programlar
gerçekleştirdi. Bu nedenle kendisine
Azerbaycan Vektör Üniversitesi şura
kararıyla Türk Dünyası ile Türkiye
arasında “Bir Gönül Köprüsü” oluşturması adına Fahri Doktora verildi.
Görevi sırasında gerçekleştirdiği
programları Avrupa ile buluşturması
nedeniyle Birleşmiş Milletler tarafından 2010 yılında “Dünya Kültürüne
Üstün Hizmet Altın Madalya ve Beratı”
na layık görüldü. 2009 yılında TÜREB
tarafından yılın Turizm Bürokratı seçildi. Ayrıca meslek hayatında sanata ve
kültüre katkısını göz önünde bulunduran ve doktorasını tamamladığı Avrupa
Fen Bilimleri ve Avrupa Üniversitesi
şurası; doktora unvanının Onursal
Profesörlüğe yükseltilmesine karar
vermiştir. Basıma hazır, Ergene-Suya
Senfoni, Sinan ve Selim adında 3
eseri bulunmaktadır. Efiloğlu, Ağustos 2015’ten beri İBB Şehir Tiyatroları
Müdürlüğü görevini yürütmektedir.
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Sayın Cumhurbaşkanı’mızın
‘’Eğitimde, kültürde, sanatta
gelmek istediğimiz yere bir türlü
gelemedik’’ şeklinde açıklamaları
oldu. Niye gelemedik sizce?

Şehir Tiyatroları’nda
sergilenen oyunlar
neye göre seçiliyor?

dünya çapında bir isim
haline getirmek. Eğitime
aldığımız kişileri ‘’ileri
seviye’’ meslek erbabı
yapacağız. Bu insanları
yetiştirmek için 40’ın
üzerinde hocamız var.
Bu bağlamda kostümde
bizden daha ileride bir
ülke yok. Frankfurt’ta
kostüm sergisi açtık.
Binlerce insan ziyaret
etti. Festivalde ‘’Bir
daha bize gelmeyin’’
dediler. Tiyatro biletini
alan seyirciler kostüm
sergisini gezerken
tiyatro saatini kaçırdı.
Sergi, bu derece etkiledi
gezen insanları. Akademik çalışma haricinde
görüntü ve seslendirme
birimi olarak teknik bir
projemiz var. Kendi
oyunlarımızı tamamen
arşivlemek amacıyla
çekimlerini yapıyoruz.
TRT’ye, Ulaştırma Bakanlığı’na ya
da THY’ye vereceğimiz oyunları bu
şekilde çekeceğiz. Diğer tarafta arkası
yarın tarzı tiyatro çalışmaları yapacağız
TRT ile.
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Popüler kültürden
ötürü gerçek
kültürümüzü, gerçek
medeniyetimizi tam
olarak anlatmadığımız
için bu alanı başkaları doldurdu. Mesela
Bizim Aile diye bir
oyun yaptık. Normalde
Münir Özkul’un, Halit
Akçatepe’nin, Şener
Şen’in, Adile Naşit’in
oynadığı bir filmi biz
sahneye taşıdık. Artık
aile kavramını kaybetmeye başladık. Çünkü
mahalle kültürümüz
vardı. Şimdi binanın 18.
katında ölseniz kimse
sizi bulamaz. Sayın
Cumhurbaşkanı’mız
diyor ki: “Bu binaların
hali ne?” Buna TOKİ’nin
ve özel kuruluşlarının
dikkat etmesi lazım.
Tabii burada en büyük
sorumluluk yerel yönetimlerde.
Birbirimize selam verecek, dokunacak, hal hatır soracak
komşumuzu biz niye kaybedelim?
O yüzden yapılan çalışmaların sanat
adına Şehir Tiyatroları’nda yeni yeni
oturmaya/toparlanmaya başladığını
söyleyebiliriz. Kendi geleneklerimizi,
değerlerimizi, medeniyet perspektifimizi kaybettik. Bunu da sanata
yansıtamadık. Yansıtamazsan bu alan
boş kalmıyor ki. Hem ruh dünyanızda
hem kafa yapınızda yaslandığınız yer
burası olmalıdır. Sanat da böyle bir
şey. Başkasının düşüncesiyle nereye
kadar gidebilirsiniz? Bir söz vardır: Bir
başka millete benzemekle ne o millet
gibi olabilirsiniz ne de kendiniz gibi
olabilirsiniz. Bu kısır döngüyü kırmanın, yumurtayı çatlatmanın vakti
şu andır. Hem ekonomik gücümüz
çok yüksek hem yazarlarımız tiyatronun anlamını kavramaya başladı hem
de seyircimiz tiyatroyla buluştu. Bu
bağlamda yerel yönetimler olarak
yapmamız gereken kendi medeniyetimize yaslanmaktır.

bile sadakadır. Anadolu’nun 3 profili/karakteri vardır. Bunu biraz
daha sistemleştirirsek
düşünen bir beyin,
hisseden bir kalp, tebessüm eden bir yüz
olarak ifade edebiliriz.
Yavuz Sultan Selim’in
dervişi kovduğu bir
hikâye anlatılır. “Adam
çok güzel şeyler
söylüyor, neden kızdın,
kovdun?’’ diye soruyor
Halim Efendi. Selim
de “Adam bize sağır
sultan dedi, dilsiz dedi.
Müsaade etseydik his
yoksulu bile diyecekti”
şeklinde cevap verir.

Köşe Yazısı

Soguk Hava
Sivilceleri
Nedeni:
Kış aylarındaki akneyi tedavi etmek normal zamankinden daha
zordur. Akne kremlerinin içinde
bulunan benzoil peroksit ve salisilik asit gibi içerikler kışın zaten
kuru olan cildi daha da kurutur.

Gülden Sarıkaya
Be Plus – Daha Fazlasını İste
Medikal Estetik ve Kozmetoloji Uzmanı
beplus.danisma@gmail.com

Çözümü:

Kadınlar gününe özel:

1970'lerden bugüne güzellik anlayışı
Zevkler ve renkler

Bu özel günün kısa tarihçesinden bahsettikten sonra, Kadınlar
Günü'nün kutlanmaya başladığı
tarih olan 1970'lerden bu yana,
değişen güzellik anlayışlarına
kısaca bir göz gezdirelim.

1970'ler

Bronzlaşmanın, eyelinerın, siyah
göz makyajının ve kıvrımların yılı!
Feminenlik ve zarafet ön planda.
Kahkül çok moda. İncecik kaşlar
ve küllü sarı saçlar zirvede. Krepe
ve iri dalgalar her yerde.

1980'ler

Disko disko! Yavaş yavaş elektronik çağa geçiş yapılıyor. Saçlar
daha da kabarık. Perma altın
çağında. Kemik çerçeveli büyük
gözlükler, yüksek belli kot pantolonlar, tayyörler, vatkalar ve dudak
kalemi zamanı.

1990'lar

Rengarenk ve kafası karışık
zamanlar. Elbette bu güzellik
anlayışını da kapsıyor. Spor giyim,
absürd renkler, pop kültürün çağı.
Milenyuma adım adım. Ne kadar
ince, o kadar iyi anlayışı hakim.

2000'ler

Ve Milenyum çağı başlar. Her yer
metalik gri, her yer ışıl ışıl. Jennifer Lopez, Waiting for Tonight'la
kariyerinin başında. Kaşlar hala
incecik. Solaryumlu tenler, sarı
röfleli saçlar, markasını gösteren
kıyafetler ve bronz makyajın altın
çağı. Hala içinde olduğumuz bu
zaman dilimi, popüler kültürün ve
teknolojinin de etkisiyle neredeyse her sene apayrı akımları
doğuruyor. Şimdilik dolgun dudaklar, kalın ve doğal görünümlü
kaşlar, dolgun kalçalar, belirgin
bakışlar ve nude makyajda sabitlendik. Bakalım önümüzdeki yıllar
bize neler getirecek…
Dünya Kadınlar
Günümüz kutlu olsun!

Çatlamış
Dudaklar
Nedeni: Çatlayan
dudakların asıl nedeni
soğuk ve sert havalar
olmakla beraber
çok sık dudak
balm’ı uygulamak
da bir diğer neden
olabilir. “Günde 10
kere dudaklarıma koruyucu
sürmeme rağmen hala çatlıyor!” diyen insanlar görüyorum.
Çünkü aynı formüle çok sık maruz kalındığı zaman vücudumuz
formüldeki kimyasallara bağışıklık geliştirebiliyor. Aynı zamanda
dudaklarınızı çok fazla yalıyorsanız bu da dudaklarınızın çatlamasına sebebiyet verebilir, salya asidik olduğu için sanıldığının
aksine dudakları nemlendirmek yerine kurutur.

Soluk Cilt
Nedeni: Kışın hava kuru
olduğu için cilt daha da kuru olur.
Cilt yüzeyinizdeki eski ve ölü deri
hücreleri yüzünüzde soluk bir
illüzyon yaratır, bu da yeterince
peeling yapmadığınız ve cildinizi
nemlendirmediğiniz anlamına
gelir. Profesyonel peeling ve
nemlendirme için AQUA PEEL
öneriyoruz.
Çözümü: Gece bakımınızda
serumlarınızın içinde C vitamini
olmasına özen gösterin, C vitamininin içindeki antioksidan
cilt renginizin düzenlenmesine
yardımcı olacaktır.

Çözümü: Ekstra nazik bir dudak peeling’i ile dudaklarınızdaki ölü derilerden kurtulabilirsiniz, peeling uygulamasının
ardından uyumadan önce dudaklarınıza kalın yapılı bir dudak balm’ı sürün. Günlük kullandığınız dudak balm’ınızı da
çok sık uygulamamaya dikkat edin, eğer formüle bağışıklık
geliştirirseniz dudak balm’ınızı değiştirmelisiniz.
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Bugünkü kutlanma amaçlarından
çok daha farklı bir çıkış noktası
bulunan Dünya Kadınlar Günü,
köklerinde trajik bir hikayeyi
barındırıyor. 8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde
40.000 dokuma işçisi daha iyi
çalışma koşulları istemiyle bir
tekstil fabrikasında greve başlıyor.
Ancak polisin işçilere saldırması
ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında
işçilerin fabrika önünde kurulan
barikatlardan kaçamaması sonucunda 129 kadın işçi hayatını kaybediyor. İşçilerin cenaze törenine
10.000'i aşkın kişi katılıyor.
26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag
kentinde 2. Enternasyonale bağlı
kadınlar toplantısında (Uluslararası
Sosyalist Kadınlar Konferansı)
Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8
Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler
anısına 8 Mart'ın "Internationaler
Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü)

olarak anılması önerisini getiriyor
ve öneri oybirliğiyle kabul ediliyor.
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Emekçi kadınlar

Nemlendirici! Akneye eğimli
ciltlerin bile neme ihtiyacı vardır
çünkü nemsiz kalan cilt sivilcelenmeye çok daha fazla eğilimlidir.
Kısacası sabahları yüzünüze nemlendirici krem veya jel uygulamayi
unutmayın! Akşam makyajınızı
çıkardıktan sonra haftada 2-3 gün
nemlendirici bir maske uygularsanız cildinizin nem ihtiyacını
karşılamış olacaksınız.

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

Lazer Epilasyon Hakkında
Bilinmesi Gerekenler

Kuru
ve Soyulan Cilt
Nedeni: Kışın kapalı mekanlarda çalışan ısıtıcıların
yarattığı kuru hava ve aldığınız upuzun sıcak duşlar cildinizin kuruyup dökülmesine yol açan başlıca iki nedendir.
Çözümü: Kuru ve parça parça olan cildinize yapmak istediğiniz
ilk şey peeling olacaktır fakat dikkat edin, eğer gereğinden fazla
peeling yapıyorsanız parça parça dökülen cildiniz size bir mesaj
vermek istiyor olabilir. Fazla peeling yaparak cildinizin koruyucu nem
bariyerine zarar vermiş olabilirsiniz, peeling yerine yoğun nemlendirici
maske ya da kremleri tercih edin. İlk olarak günlük yüz temizleyicinizi
köpürmeyen ve kremsi bir yıkama jeliyle değiştirin veya miselar
temizleme sularından kullanın.
Çözümü: İçerisinde yulaf, tatlı badem yağı veya seramid olan

Kızarıklık ve Çatlamış
Kılcal Damarlar

nemlendirici krem ya da serumları tercih edin. Duşlarınızı kısa
ve ılık tutmaya çalışın. Daha sonra nemlendiricinizi banyodan
çıktıktan beş dakika içinde, banyo hala buharlıyken, uygulayın. Bu adımlarla belli bir süre devam ettikten sonra
peeling aşamasına geçebilirsiniz. Daha nazik,
küçük tanecikli bir peeling ve içerisinde laktik asit olan bir vücut losyonu tercih
etmelisiniz.

Kış Bitti, Bahar Geldi, Yaza Hazırlık Başlasıııınnn!!!

Yeni teknoloji kullanılarak yapılan
lazer epilasyon işlemlerinde pek
fazla bir acı hissedilmez. Hissedeceğiniz acı anlık olup lastik
çarpması sonucu oluşan acıdan
farksız değildir.

Lazer Epilasyon Seansları
Ne Kadar Sürmektedir?

Fiziki yapılar farklı olduğundan
istenmeyen tüylerden kurtulmak
kişiye kişiye değişiklik göstermektedir. Genellikle 4 veya 8 seansta
başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Uygulanacak bölgeye göre
farklılık gösteren seanslarda komple epilasyon ortalama 1-1,5 saat
sürerken; bikini bölgesi, koltuk altı
ve yüz gibi daha küçük bölgeler
10-15 dakika sürmektedir.

Epilasyon Öncesi Neler
Yapılmamalıdır?
Lazer epilasyon uygulanmadan 15
gün önce solaryuma girilmemeli
veya herhangi bir bronzlaşma,
güneşlenme olmamalıdır. Tüyler sarartılmamalı; ağda, cımbız,
ip gibi kıl köklerine etki edecek
bir işlem epilasyon öncesi yapılmamalıdır. Lazer işlemi yapılmadan önce söz konusu bölgenin
herhangi bir kozmetik ürünle ya
da makyaj malzemesiyle temas
etmemesi gerekmektedir. Aksi
takdirde lazer etkinliği azabilir,
ciltte tahriş meydana gelebilir.

Lazerin Artıları Nelerdir?
Lazer epilasyon sonrası tüyle daha
ince ve daha geç sürede çıkmaktadır. Ağda, tıraş, tüy dökücü krem
ve diğer alternatif yöntemler gibi
etkisi kısa süreli değildir. Kısa zamanda kalıcı ve hızlı sonuçlar elde
edebilir, birkaç seans sonrasında
%80 oranında tüylerin azaldığını
görebilirsiniz. Ayrıca lazer epilasyondan sonra tüyler çok daha
ince ve açık renkli olarak
çıkmaktadır.

Buz Lazer Epilasyon
Günümüzde istenmeyen tüylerden kaynaklanan psikolojik
travmalardan söz edebiliriz. Bu
travmaların nedeni ise, fiziksel görünümün çok daha fazla önemsenmesidir. Durum
bu şekilde olunca, istenmeyen
tüylerin yarattığı olumsuz fiziksel
görünüm ruhsal rahatsızlığa ve
kişinin sosyal ortamdan kendisini
tecrit etmesine sebebiyet verebiliyor. Özellikle istenmeyen tüyler
yaz aylarındaki kıyafet tercihlerinden dolayı çok daha rahatsız edici
olabiliyor. Bu duruma çözüm,
istenmeyen tüyler için yıllardır
kullanılan lazer epilasyondur. Buz
lazer epilasyonu da, söz konusu tedavi şeklinin en modern
örneğidir.

Geleneksel epilasyonun
eksileri neydi?
Diod lazer cihazları kullanılarak
gerçekleştirilen lazer epilasyon
tedavisi, birçok semptomlara

sahipti. Ciltte
yanıkların
söz konusu
olması, uygulama
sırasında ve sonrasında yaşanan
ağrılar, yanıklar
için iyileşme sürecinin birkaç gün
sürmesi ve açık
tenliler üzerinde
yanık lekelerinin
görülebilmesi, bu
semptomların başında geliyordu. Ayrıca lazer
epilasyon tedavisinin daha
verimli olabilmesi için tercih edilecek en iyi zaman
sonbahar ve kış mevsimiydi. Yazın tercih edilememesinin
sebebi, epilasyonla zayıflatılan
kıl kök hücrelerinin terleme ve
güneş ışınları sebebiyle beslenme
riskiydi.
Diod lazerlerle gerçekleştirilen
tedavinin daha farklı dezavan-

tajlarını
da saymak
mümkündür. Bunlardan birisi de, çok uzun
seanslar neticesinde gözle
görülebilen sonuçların
alınmasıydı. Yani, istenmeyen tüylerden kurtulmak için
harcanılan zaman daha
fazlaydı.

Buz epilasyon
sistemi neyi
değiştirdi?
Geleneksel
lazer epilasyon tedavisine
alternatif olarak ortaya çıkan buz epilasyon sistemi,
çok daha işlevsel ve günümüz
modern dünyasına uygun şekilde
geliştirildi. 2009 senesinden beri
kullanılmaya başlayan buz epilasyonun öne çıkan avantajları şu
şekilde:
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Çözümü: Önce kötü haber; bir kılcal damar

Lazer Epilasyon Ağrılı mıdır?

Tüylerden Kaç Seansta
Kurtulunur?
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Nedeni: Çatlayan kılcal damarlar yazın maruz
kaldığımız UV ışınlarından geriye kalan üzücü
hatıralardır, bronzluğumuz solunca ortaya çıkarlar.
Yüzünüzdeki kızarıklık ise ani ısı değişimleri (dışarısı 0,
iç mekanlar 18 dereceyken), aşırı sıcak içecek tüketmek ve alkol tüketimi sonucunda ortaya çıkabilir.

çatladığında çatlıyor bunu evde düzeltmenin bir yolu
yok. Bir uzman tarafından ihtiyacınıza uygun tedavi
görmeniz gerekiyor. Eğer yüzünüzündeki kızarıklıkla
baş edemiyorsanız içeriğinde niasinamid, meyan kökü
veya papatya olan yüz kremlerini tercih etmelisiniz;
bu içeriklerin hepsi kızarıklığı önleyici özelliğe sahiptir
ve cildinizi yatıştıracaktır.

Epilasyon denilince akıllara
istenmeyen tüylerden kurtulmak
gelmektedir. Lazer epilasyon
sayesinde hızlı ve sağlıklı şekilde bu tüylerden kurtulabilirsiniz. Deriye hasar vermeden, kıl
köküne ulaşan lazer ışıkları ile
başarılı sonuçlar alınmaktadır.
Kişinin cilt rengi ve kıl tipi göz
önünde bulundurularak deneyimli
kişiler tarafından yapılan işlemlerin
herhangi bir yan etkisi olmamaktadır. Kısa süreli olarak kabarıklık
veya hafif kızarıklık şeklinde
görülen etkiler, uygulamadan
birkaç saat sonra geçmektedir.

Köşe Yazısı

Aqua peel nasıl yapılır?
Öncelikle cilt temizleme işlemi
yerine getirilir. Daha sonra ise,
ozonlu buhar uygulaması yapılır.
Son olarak, aqua peel cihazı devreye girer ve cilt tipine göre hazırlanan solüsyonlar basınç ve vakum
bir arada kullanılarak cilde aktarılır,
ardından da çıkarılır. Bu işlem
sayesinde cilde bulunan tüm ölü
hücrelerin temizlenmesi amaçlanır.
Ölü derinin atılmasından, akne ve
cilt lekelerinin temizlenmesine kadar birçok işlem basınç ve vakumun
bir arada sağlanmasıyla ortadan
kaldırılır.
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Aqua peel
aşamaları nelerdir?
Daha sağlıklı bir cilde sahip olmak
için doğal bir uygulamayı ifade
eden aqua peelden yararlanabilirsiniz. Bu uygulama 3 aşama şeklinde gerçekleşir ve ortalama bir
saat kadar sürer. İşte o aşamalar…
• Ölü dokulardan cildin arındırılması ve cildin hava almasını
sağlamak amacıyla gözeneklerin açılması amaçlanır.

•

•

YETİŞKİN TİYATROSU

Acı ve sızının olmaması da, bir diğer avantajıdır. Epilasyon süreci boyunca herhangi bir ağrı ve sızı söz
konusu olmuyor. Ağrı ve acının sebebi, yanıklardı.
Buzlanma özelliğinin bu sorunu çözmesi, ağrı ve acı
gibi olumsuzlukları da ortadan kaldırdı.

Yeni Nesil
Cilt Bakımı AQUA PEEL
Ciltteki tüm kötülüklerin giderilmesi açısından önemli bir medikal
temizlik uygulaması olarak karşımıza çıkan aqua peel, oldukça doğal
bir yöntemi ifade eder. Su basıncı
ve vakum gücünden faydalanılarak
yapılan uygulama sayesinde, ciltteki
tüm ölü dokular ve kötü lekeler
temizlenebilir. Ciltte hasara yer
vermeden kontrollü bir temizlik
çalışması olarak da ifade edebileceğimiz aqua peeling uygulaması;
siyah nokta, ölü hücre, sebum ve
her türlü istenmeyen kirlere yönelik
sonuç alıcı bir çözümdür.

MART’18
KÜLTÜR SANAT ETKiNLiKLERİ

yakma işlemiyle beraber buzlama özelliğidir. Böylece
ciltte herhangi bir yanığa sebep olmadan işlem
gerçekleşiyor.

Bu aşamada ise cildin
daha derinliklerindeki
tabakalar hedeflenir. Alt katmanlarda
yer alan lekelerin temizlenmesi
için basınç-vakum
çalışması yapılır.
Üçüncü aşamada cildin yatışması sağlanır.
Daha fazla nem
alması hedeflenir.

Aqua peeling işlem
sonucunda neyle
karşılaşılır?
Taze ve temiz bir cilt için
uygulanan doğal yöntem aqua peeling, birçok
avantaj sağlıyor. İşte aqua
peeling sonrasında elde
edilecek yararlar:
• Cilt için kötü bir madde olarak
ifade edilen akne gibi lekelere
veda ediliyor. Böylece daha
parlak bir cilde sahip olabiliyorsunuz.
• Kırışıklıkların yarattığı rahatsızlıklar ortadan kalkıyor. Daha
taze bir cilde sahip olunuyor.
• Cildin daha iyi hava alması
sağlanıyor. Gözenekler açılıyor
ve böylece pürüzsüz bir cilt
ortaya çıkıyor.
• Cilt temizliğinin derinlemesine
yapılması, kısa sürede genç bir
cilde sahip olunmasını sağlıyor.
• Ölü dokuların atılması, cildin
yenilenmesini ve kan dolaşımını
artıyor.
Aqua Peeling ile cilt yenileme işlemi
herhangi bir cerrahi operasyon
gerektirmemektedir. Ağrısız olan bu

yöntemde ciltteki kırışıklıklardan,
aknelerden çok kısa
bir sürede kurtulmak
mümkündür. Işıldayan ve sorunsuz
bir cilt için birçok
kadın ve erkek aqua
peel tercih etmektedir. Uygulama
sonrasında ciltte
herhangi bir yan etki
oluşması söz konusu değildir.
Kişinin cilt tipine
uygun olarak hazırlanan özel solüsyon
sayesinde cilt ölü
dokulardan arındırılmaktadır. Böylece
gözeneklerinde
açılması sağlanmaktadır. Daha sonra yaklaşık 5-10
dakika aqua peel cildin ihtiyacı
olan miktarda uygulanır. Bu sayede
birçok bakteri ciltten temizlenmiş
de olur.
Aqua peel sayesinde ciltteki
kırışıklıklar gözle farkedilir şekilde azalmaktadır. Akne, sivilce gibi
faktörler giderilmektedir. Ayrıca
pürüzlü cilde sahip olan kişilerde
daha düzgün bir cilt oluşmasını
sağlamaktadır. Peeling etkisinin yanı
sıra cilt için antioksidan etkisi de
yaratmaktadır.
Aqua peel ile kısa sürede kişi daha
genç ve yeni bir cilde sahip olmaktadır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi
herhangi bir cerrahi işlem gerektirmediği için uygulanması oldukça
kolaydır.

12 yaşından küçük çocukların
getirilmemesi rica olunur.

Öncelikli olarak ifade etmek gerekirse, buz lazer epilasyonla istenmeyen tüylerden kurtulmak çok daha
kısa süreye düştü. Geleneksel yöntemle tüm vücuda
uygulanacak bir tedavi sürecinin çok uzun saatlere
ihtiyaç duyarken, buz epilasyon sistemiyle 35 dakikada tüm vücuttaki istenmeyen tüylerden kurulmak
mümkün hale geldi. Bunu sağlayan ise, daha hızlı
çalışma sistemi ve daha geniş başlıktır.
Diğer önemli avantajı da, vücutta herhangi bir yanığın
söz konusu olmamasıdır. Bunu sağlayan sistem ise,
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imizi aşırı doldurmadan, tam
dolduğunda çalıştırmalıyız.
Ürünü fazla kullanmamız
gerektiğinde bulunduğumuz
ortamı havalandırmalıyız.
Temizlik yaparken koruyucu
eldiven, gerekirse maske ve
koruyucu gözlük kullanmalıyız.

Zarar Gördüğümüzü
Anladığımızda Ne
Yapmalıyız?
•
•

Evsel
Tehlİkelİ Ürünlerİn
Zararları

EVİMİZDEKİ

Ürün Tehlİkelİ mİ?
Öncelikle satın alacağımız ürünün
etiketi dikkatle okunmalıdır. Etiket
bilgilerinde ürünün tehlikeli olup
olmadığı hususunda bilgiler ve
işaretler bulunmaktadır. Eğer ürün
tehlikeliyse
aşağıdaki tehlikelilik
işaretlerinden
bir ya da bir
kaçı bulunacaktır.

Daha iyi temizleyeceği inancı
ile çamaşır suyu, tuz ruhu, kireç
sökücüler, lavabo açıcılar, sirke gibi
maddelerin birbirleri ile karıştırılmaları veya aynı yüzeye art arda uygulanmaları, ölümcül derecede zehirli
gazlar ortaya çıkarabilmektedir.
Açığa çıkan gazların solunması
nedeniyle baygınlık, zehirlenme ve
sonucunda ölüm gerçekleşebilir. İki
farklı lavabo açıcıyı birlikte ya da art
arda kullanmamalıyız. Bazı lavabo
açıcılar birbiriyle karıştırıldığında ani
patlamalar meydana gelebilmekte
ve etrafa tehlikeli kimyasallar
saçılmaktadır. Daha fazla köpük,
daha fazla temizlik demek değildir.
Otomatik makinalar için kullanılan
ve en üstün kir çözme yeteneğine

Tüketİcİ Olarak
Nelere Dİkkat
Etmelİyİz?
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Hangi ürüne ihtiyacımız varsa
sadece o ürünü almalıyız.
Ürünün kullanma talimatını
mutlaka okumalıyız.
Kullanım miktarını talimata
göre uygulamalıyız. Öneriden
daha çok kullanmak iyi temizlik
sağlamadığı gibi sağlığımıza ve
çevreye zarar verir.
Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza
etmeliyiz.
Temizlik ürünlerini gıda maddelerinden uzak tutmalıyız.
Ürün ambalajlarının ağzını
sıkıca kapatıp tam bitirmeden
atmamalıyız.
Ürünlerin ambalajını
değiştirmemeliyiz.
Tüketim maddelerini oda sıcaklığında, güneş ışığına maruz
bırakmadan ve kuru bir yerde
saklamalıyız.
Çamaşır ve bulaşık makineler-

Kaynak:
•
http://www.kmo.org.tr/resimler/ekler/e0f05f77c1b19d1_ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=7
•
https://www.mebilgi.com/evimizdeki-gizli-tehlike-kimyasallar/

•

•

Her Evde Bulunan
En Tehlİkelİ Temİzlİk
Maddelerİnİn Lİstesİ:

- Çamaşır suları,
- Deterjanlar (bulaşık ve çamaşır
için),
- Halı temizleyicileri,
- Saç boyaları, spreyleri ve şampuanlar,
- Oda spreyleri,
- Yapıştırıcılar,
- Dezenfektanlar,
- Yüzey temizleyiciler,
- Ahşap koruyucular,
- Ahşap mobilya ve yer döşemeleri
boyaları, temizleyicileri, cilaları,
- Ayakkabı boyaları,
- Boya/vernik sökücüleri vb.
Normal şartlarda bir evde 1,5-5
kg arasında tehlikeli ürün bulunur.
- Evimizdeki tehlikeli ürünlerin
zararlarından korunabilmek ve
miktarlarını azaltabilmek için; tehlikeli olmayan doğa dostu ürünler
tercih edilmeli ve ihtiyaç kadar satın
alınmalıdır.
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Tüketici olarak marketten satın aldığımız bir ürünün genellikle güvenilir olduğuna inanırız. Ancak evlerimizde kullandığımız birçok ürün
tehlikeli kimyasal maddeler içermekte ve bu ürünlerin uygun bir
şekilde kullanılmaması veya bertaraf
edilmemesi halinde zararlı etkileri
görülebilmektedir. Kullandığımız
ürünlerin hangilerinin tehlikeli olduğunu, tehlikeli olması
durumunda ürünün kullanımı, saklanması ve alternatifi olan ürünle ilgili
bilgimizin olması; evimizi
ve çevremizi daha sağlıklı
ve yaşanılabilir düzeye
taşımamız
bakımından
önemlidir.

sahip deterjanların köpük oluşturma özellikleri oldukça düşüktür.
Bulaşık deterjanının su içerisinde
%1 gibi küçük bir miktarının bile
yıkanan bir nesneden tamamen
uzaklaştırılması için litrelerce su
harcamak gerekir. Bu nedenlerle
bulaşıklara, bolca köpürsün diye
fazla deterjan eklenmesi sizi ekstra
masrafa sokmasının yanında daha
fazla deterjan kalıntısına maruz
bırakır.
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Sema ERATA KÜÇÜKDAĞ
Çevre Mühendisi

ÜRÜNLER

Tehlikeli kimyasalların maruz
kalınan miktar ve süreye bağlı
olarak zararlı etkileri görülür.
Az zamanda ve düşük miktarda maruz kalınması halinde akut
etkiler ortaya çıkar. Bu etkiler: baş
ağrısı, boğaz ağrısı, nefes darlığı,
cilt, göz ve burunda görülen yanma, kaşıntı ve kızarıklıklardır.
Uzun süreli ve çok miktarda
tehlikeli kimyasala maruz kalınması halinde kronik etkiler ortaya
çıkar. Bu etkiler: akciğer, karaciğer,
böbrek ve merkezi sinir sisteminin
zarar görmesi, kanserojen etki,
doğum kusurları, hatta ölümcül
sonuçlardır.

•

Hangi madde ile temas edildiği
kesinlikle tespit edilmelidir.
Maruz kalınan miktar ve süre
tespit edilmelidir.
Yutulması halinde kişi kesinlikle
kusturulmamalıdır. Önce bol
miktarda su içirilmeli ve hastaneye götürülmelidir.
Vücutla temas durumunda
kıyafetler, gözle temas durumunda varsa lensler çıkarılmalıdır. Temasın olduğu kısım
bol su ile 20 dakika kadar
yıkanmalıdır. En yakın sağlık
kuruluşuna başvurulmalıdır.
Çıkan zararlı gazların solunması durumunda açık havaya
çıkılmalı ve sağlık kuruluşuna
başvurulmalıdır.

ŞİİRLERLE

KUDÜS ÖZLEMİ
Çekmeköy Belediyesi Açık Fikir Platformu ve Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği
“Şiirlerle Kudüs Özlemi” adlı program, Taşdelen Turgut
Özal Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Öğrencilerin; ünlü
şairlerin ve yazarların Kudüs için yazılan şiirlerini seslendirdiği programa, Çekmeköy Kaymakamı Cemal
Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı
Şahmettin Yüksel, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü
Ahmet Aktaş, Şair Hüseyin Akın, Yazar Ahmet Turgut,
Bestekâr Ömer Tolgay ve öğrenciler katıldı.
Ney dinletisi ile başlayan programda öğrenciler ünlü şairlere ait şiirleri
seslendirdi ve fotoğraflarla İsrail’in
Filistinlilere uyguladığı şiddet
kınandı.
Katılımcılara seslenen Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın
selamını ileten Çekmeköy Belediye
Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel
şöyle dedi:
“Yaşadığımız kente, yaşadığımız
ülkeye, yaşadığımız dünyaya, hatta
yaşadığımız çağa karşı sorumluluğumuzun bilincinde olmalıyız.
Nerede bir adaletsizlik varsa kalbimiz ve gönlümüz o coğrafyada

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

FUTBOLDA
VEFANIN
KIRINTISI YOK

Ölüm derin, ölüm sessiz, ölüm soğuk ama
kim ne derse desin, Cemal Süreyya’nın
dediği gibi, “Her ölüm erken ölümdür!”

mazlumun yanında
yer almalıdır. Bugün
Kudüs’ün ve mazlum
Filistin halkının yanında
olan Açık Fikir Platformu’nun
değerli öğrencilerini yürekten kutlarım. Kudüs’ün
bir çatışma merkezi değil, huzurun, barışın ve
emniyetin sağlandığı bir merkez olmasını temenni
ediyorum.”
Program sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet
Aktaş ve Çekmeköy Belediye Başkan
Yardımcısı Şahmettin Yüksel,
katılımcı yazarlara hediye takdim
etti.
Program çekilen
hatıra fotoğrafı
ile son buldu.

Malzemenin kısıtlı olduğu yokluk
yıllarında sayıyla dağıttığı malzemenin peşinde koşar geri alabilmek için adeta yalvarırdı. Futbolun parayla yeni buluştuğu
dönemlerde milli takımla tanışan
ben dahi, eliyle malzeme yıkadığına şahit oldum.
İbrahim Gönencan, nam-ı diğer
Malzemeci İbo, özellikle yakın nesil
için bir şey ifade etmeyebilir ama
1970’lerden sonra futbola biraz ilgisi olmuş hemen herkesin yakından tanıdığı bir isimdir. Milli Takımlarda 1976-2010 yılları arasında
malzeme sorumlusu olarak görev
yapan kelimenin tam anlamıyla
emektar, kesintisiz en milli olmuş
profesyoneldir İbo Abi…
Milli takımda o zamanki ağabeylerimizin anlattığına göre Ankara’da
Abidinpaşa Barbaros’da oynarken
top tekniği ile de amatör ligin efsanesiymiş. Eğer bir gözünden rahatsızlığı olmasa ekmeğini malzemecilikten değil futboldan çıkarırdı
zannımca. Antrenmanlarda topa
vuruşu ile herkesi kendine hayran
bırakırdı zaten.

Futbol dünyasında görünmeyen
çok kahraman var. Çoğunlukla da
bu kişiler en cefakâr olanlar. Malzemeci İbo bunların en bilineniydi.
Bir markaydı!
O kadar üzgünüm ki tarif edemem!
Üzgünlüğümün bir nedeni elbette
ki İbo Ağabeyin ölmesi ama asıl
neden, daha başka. Çünkü hiç
şüphesiz her canlı ölümü tadacak. Ölüm hak. Ölüm Allah’ın emri.
Ama ya vefa?

Hadi o anlı şanlı futbolcuları, bugün
hocalık yapan büyük isimleri geçtim, ama Türkiye Futbol Federasyonu neredeydi acaba? Eski bir
gazeteci olan Mustafa Çevik’in
uyarısıyla zoraki taziye yayınlayan
TFF, hiçbir temsilci göndermediği
cenazeye en azından bir çelenk
dahi yollayamaz mıydı?
Sevenleri ve onu tanıyanlar dünyadaki haklarının tamamını İbrahim Gönencan’a helal etmişlerdir,
ama eminim ki İbrahim Ağabeyin
öbür dünyada iki eli bugünkü TFF
yöneticilerinin ve emek verdiği eski
futbolcuların yakasında olacaktır.

83

82

Ben onu sevmeyeni tanımadım.
Ona o ağır şakaları yapan futbolcular her maç sonu mutlaka hatırı
sayılır paralar toplar ve çok düşük
sayılacak maaşla çalışan bu emektarın yüzünü güldürürlerdi.

Öncelikle Alpay Özalan’ı takdir
ediyorum. Alpay Ankara Karşıyaka
Mezarlığı Camisi'ndeki cenazeye
katılan tek üst düzey milli futbolcu.
Rıdvan Dilmen programında İbrahim Gönencan’dan bahsederek
cenaze hakkında bilgilendirme
yaptı. Mustafa Denizli cenazeye
çelenk gönderen tek isim! Rıza
Çalımbay ve Rüştü Reçber’de aile
arayıp taziyede bulunan isimler.
Rıza Hoca zaten 2010’dan bu yana
her türlü maddi desteği vermiş.
Allah ondan razı olsun. Ama hep
topu bu kadar!
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2010 yılına kadar hanesinde milli
yazan her futbolcunun üzerinde
az ya da çok mutlaka emeği vardır.
Aklınıza gelebilecek bütün anlı
şanlı isimlere hizmet etmiş, çilesini
çekmiş, ağabeylik yapmıştır.

Çektiğim belgesel için en iyi
görüntüleri rahmetli bana sağlardı.
Bazen o güzel sesiyle ve ona çok
benzeyen suratıyla Müslüm Baba
taklidi yapar, bazen aklınıza gelen,
gelmeyen her tür şakayı kaldırdığı
için ona adeta eziyet eden futbolculara katlanır bazen de maçlardaki üzüntü ve sevinçleriyle bana en
iyi malzemeyi verirdi.

İbrahim Gönencan’ın Türk Futbolu üzerindeki hakkı çok büyük.
Elbette ki maaşını alan bir profesyoneldi. TFF maaşını eksiksiz ve
zamanında ödedi. O hizmetlerinin
karşılığıydı. Ama o maaş bu hakkı
ödemeye yetmez.

İstanbul

İstanbul

İSTANBUL’UN

İZ BIRAKAN

MİSAFİRLERİ

‘’Yeryüzüne ayı indirin, o bir şehir olsun’’
der Sezai Karakoç İstanbul için. Tarih
boyunca her meslekten ve milletten insanın göz bebeği olmuş bu şehir onlarca kıymetli misafir ağırlamış. Fatih Sultan
Mehmet’in portresini yapan ilk ressam
Bellini, İstanbul’da en gelişmiş kara/deniz
itfaiye teşkilatını kuran Kont Zeçini, İstan-

bul’u ‘’Şark ve Garp medeniyetlerinin en
güzel kesişme noktası’’ olarak tanımlayan
Nobel Ödüllü yazar Knut Hamsun ve modern hemşireliğin kuruculuğunu üstelenerek İnsanlık Yüksek Hizmet Madalyası alan ilk kadın olma özelliğini taşıyan
Florence Nightingale bunlardan yalnızca
birkaçı…

BELLINI (1429-1507)
Osmanlı tarihinde bir padişah portresi yapmış ilk
ressam olarak tanınan Venedikli sanatçı.

yan çocuklarını afiyetle yediğini ve beceriksiz sultanlar
yüzünden ülkenin sefaletle boğuştuğunu duymuştur
çocukluğundan beri. Oysa
Türkler ne insan eti yiyen
vahşi yaratıklardır ne de İstanbul sefil bir memlekettir. Boğaziçi’nden geçerken
bağları-bahçeleri capcanlı,
sakin ve huzurlu bir kentle
karşılaşan Hamsun gördüğü
manzara karşısında adeta
efsunlanır. ‘’Semaya yükselen beyaz minareli’’ bu şehir
masal diyarında seyahat ediyormuş hissi uyandırır onda.
Zira ne Türkler ne de İstanbul anlatıldığı gibidir. Yakından tanıma fırsatı bulduğu
Türkleri ve İstanbul’u çok sevdiğini ifade etmekten çekinmeyen Nobel Ödüllü yazar,
‘’Konstantinopol’ü payitaht
yapan bir Müslümanlar federasyonunda, Garp ve Şark
medeniyetlerinin
membaları birbirine kavuşacak
ve muhtemelen yepyeni bir
kültür nehri fışkıracaktır’’
diyerek gezi notlarını sonlandırır.
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Açlıktan ceketinin cebini yediği günlerde yazdığı
romanıyla Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen,
Türkiye’ye geldikten sonra Batılı kaynaklarda anlatılan ‘’İstanbul’’ ve ‘’Türk’’
algısının ne kadar yanlış
olduğunu itiraf etmekten
çekinmeyen Norveçli yazar.
6 çocuklu fakir bir ailenin
oğlu olarak dünyaya gelen
Hamsun, rahiplik eğitimi alması için ailesinden ayrılır.
Fakat hayatı boyunca bu
mesleğini yapmaz. Küçük
yaşlardan itibaren türlü işlerde çalışsa da hiçbirinde
dikiş tutturamaz. Açlık ve sefalet peşini hiç bırakmayan
iki arkadaş gibidir. Öyle ki
onu dünya çapında üne kavuşturacak Nobel Ödüllü
kitabı Açlık’ı sıkıntılı günlerinden yola çıkarak yazar.
İstanbul’da İki İskandinav
Seyyah isimli kitabında bir
gemiyle İstanbul’a gelişini ve şehrin onu ne denli
büyülediğini
vurgulayarak
şehre dair genel izlenimlerini anlatır. Başta zalim Sultan
olmak üzere Türklerin Hristi-
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Venedik’te dünyaya gelen Bellini, ressamlarıyla meşhur Bellini ailesine mensuptur. Fatih Sultan
Mehmet’in Venedik’le imzaladığı barış anlaşması
çerçevesinde bir ressam istemesi üzerine İstanbul’a gönderilir. İstanbul’da kaldığı süre boyunca
kendisine sarayda bir atölye tahsis edilir. Padişahın
portresini yapmadan önce yeteneğini sınamak
amacıyla saray erkanının portreleri ile türlü manzara resimleri yapar. Aylar süren ön çalışmanın
ardından Fatih Sultan Mehmet’in portresini bitirir.
Osmanlı tarihinde bir padişah portresi yapmış ilk
ressam olarak tarihe adını yazdırır. Çalışmalarını
bitirip ülkesine döndüğünde II Grand Turco olarak
anılmaya başlar. Eserlerinde Doğu’nun gizemli ve
büyülü atmosferini, özgün motiflerini yansıtarak
döneminden bazı ressamlara esin kaynağı olur.

KNUT HAMSUN (1859-1952)
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İstanbul

FLORENCE
NIGHTINGALE
(1820-1910)

KONT ZEÇİNİ
(1839-1922)

ÇEKMEKÖY’DE ENGELSİZ ULAŞIM
Çekmeköy Belediyesi ekipleri; Çekmeköy ilçe sınırları içerisinde yaşayan engelli vatandaşların gündelik
yaşamlarını kolaylaştırmak için sağlık, eğitim ve sosyal
ihtiyaçlarına yönelik araç taleplerini karşılıyor. Belediye
engelliler masasına kayıt olan vatandaşlar 7/24 esasına uygun şekilde çalışan belediye ekipleri tarafından
ulaşım hizmeti alıyorlar.
Vatandaşlar araç talepleri için 0216-640-41-94 ve
0554-533-33-38 numaralı telefonlardan belediye
ekiplerine ulaşabiliyorlar.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz
şunları kaydetti: “Engelsiz araçlarımız hizmete girerken, ‘Bu araçlar sadece okula, eve, hastaneye ulaşım
için değil, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşamlarını
canlandıracak geziler için de kullanımda olacak,’
demiştim. Aradan geçen zamanda sefer sayılarına
bakıyorum da çok şükür işe yarayan bir hizmet
olduğunu görüyoruz. Bu araçlarla her
gün okula bıraktığımız, okuldan evine
götürdüğümüz öğrencilerimiz var.
Ailelerinden aldığımız dua ve bu
çocukların başarıyla okullarını bitirmeleri bizim için en büyük mükâfat.”
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19 ve 20. yüzyılları kapsayan İstanbul İtfaiye Başkanlığı
görevini tam 48 sene sürdürmüş ve Osmanlı’da modern
itfaiyeciliğin kurucusu ve kadim yöneticisi olarak tanınan
Macar asıllı Osmanlı paşası.
Kont Ödon Szechenyi olarak tanınan
bir
Macar
asilzadesidir.
Babası büyük Macar
yurtseveri
olarak
anılan,
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun
gelişimi
için
gösterdiği
gayret
ve desteklerinden
ötürü heykeli dikilecek kadar saygın Kont İstvan Zeçini’nin de oğludur. Zeçini
önce babası gibi siyaset sahnesinde boy gösterse de bilimsel
ve teknik çalışmaların kendisini daha çok mutlu ettiğini fark
eder. Modern anlamda itfaiyeciliği öğrenmek maksadıyla Londra’ya eğitim almaya gider. Döndükten sonra Budapeşte’de
4 yıl görev yapar. Yangın Söndürme Sırasında Edinilen Genel
Tecrübeler (1864) isimi kitabını da bu dönemde yazar. Eser, ilk
Macar itfaiyecilik kitabı olma özelliğini taşır. Ona asıl şöhret
kazandıran ise büyük yangındır. Budapeşte’de 19. yüzyılın en
büyük yangını olarak nitelendirilen yangını, ekibiyle başarılı ve
dirayetli bir şekilde yönettiği için ünü İstanbul’a kadar ulaşır.
Balat, Beyoğlu ve Tophane’de çıkan yangınlardan yılan İstanbul, yangına müdahalede daha hızlı ve etkin çözümler aramaktadır. Abdülaziz Han, Macaristan İtfaiyeciler Başkanı Kont
Zeçini’nin methini duyar ve ünlü itfaiyeciyi İstanbul’a davet
eder. İstanbul’da birkaç ay kalarak itfaiyecileri yetiştiren Zeçini, Sultan Abdülhamit’in kendisine paşalık rütbesi
vermesiyle ülkesine dönmekten vazgeçer. Zeçini
Paşa tam 48 yıl boyunca İstanbul İtfaiyesini
başarıyla yönetir. Sayısız yangını söndürmekle kalmaz, yangınları top atışıyla duyurur, merkezi yerlerde gözcülük
yaptırır, kulelerden işaret feneri attırır.
Üstelik deniz itfaiyesini de aktif hale
getirir. İtfaiyecilik alanında getirdiği yenilik ve çözümlerle İstanbul
onun idareciliği döneminde rahat
bir nefes alır. Zeçini Paşa Türkiye’de modern itfaiyeciliğin kurucusu ve yöneticisi olur. Kendisini
İstanbullu sayan Macar itfaiyeci tam 6 hükümdarın emrinde
çalışır. Oldukça tanınan, sevilen,
dürüst, kibar ve çalışkan biri olarak
anılan Zeçini’nin mezarı Feriköy Katolik Mezarlığı’ndadır.
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Varlıklı bir aileden
gelmesine ve çok iyi
bir eğitim almasına
rağmen hastaların
bakım şartlarının iyileştirilmesi için yaptığı
çalışmalarla modern
hemşireliğin kuruculuğunu üstlenen lambalı
kadın.
Oldukça zengin ve tanınmış bir aileden gelen
Florence Nightingale, rahat bir yaşam sürmeyi tercih etmek yerine, ailesinin
karşı koymasına rağmen
hayatını hasta bakıcılığına
adar. Yaşadığı dönemlerde
hasta bakıcılığı el üstünde tutulmayan, yalnızca ihtiyaç
sahibi kimselerin yaptığı bir iştir. Florensalı hemşire, tutkuyla bağlı olduğu mesleğinde aldığı eğitimler ve yenilikçi uygulamalarıyla idealist bir duruş sergiler. İngilizce,
İtalyanca, Fransızca, Yunanca, Almanca, matematik ve
tarih alanlarında iyi bir eğitim alır. Almanya, Fransa ve
İtalya’da tıp eğitimleri tahsil eder. Farklı coğrafyalardaki sağlık uygulamalarını gözlemlemek üzere Kahire ve
Yunanistan’a gider. 1853’te Kırım Harbi patlak verince
Osmanlıların yanında yer alan İngiltere, savaşta yaralanan
askerlerini tedavi ettirmek için Üsküdar Selimiye Kışlası’nı
hastane olarak kullandı. İngiliz ordusunda Sağlıktan Sorumlu Bakan Sydney Hebert, Florence Nighingale’e bir
davet mektubu yazarak ekibiyle birlikte görev yapmak
üzere hastaneye çağırır. Üsküdar’daki kışlanın oldukça
bakımsız, hastaların da savaş yarası değil, bakımsızlıktan
öldüğünü fark eder. Gerekli malzeme, hijyen koşulları ve
tedavi uygulamaları konusunda hemen harekete geçer.
38 kişilik ekibiyle çalıştığı hastanedeki ölüm oranları rekor seviyede düşer. Geceleri hafif bir gaz lambasıyla koridorları dolaşarak hastaları ziyaret ettiği için ‘’Lambalı
Kadın’’ lakabıyla anılır ve başarısından ötürü kısa zamanda sevilen biri haline gelir. Ülkesine döndüğünde meslek
hayatı boyunca yaptığı birikimlerle bir hemşirelik okulu
açtı. Hemşireliği bir meslek haline getirdiği bu okulda ilk
modern hemşireleri yetiştirir. Çalışmaları ve hizmetleri
neticesinde 1907 yılında liyakat nişanıyla İnsanlık Yüksek Hizmet Madalyası alan ilk kadın olarak tarihe geçer.
Doğum günü olan 12 Mayıs, tüm dünyada Hemşireler Haftası olarak kutlanmaktadır. 1961 yılında Şişli’de
açılan ilk Yüksek Hemşirelik Okulu’na adı verildi. Okul,
günümüzde hastane olarak kullanılmaktadır.

Haber
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O Kutlu Mertebeye Ancak Yiğitler Ulaşır...

BEN

AFRİN FATİHİ,
ŞEHİT PİYADE ASTSUBAY
ÜST ÇAVUŞ FATİH MEHMETHAN’IN
EŞİ GAMZE MEHMETHAN’IM.

Röportaj

V

atan için, al
bayrağımız
için gözünü
kırpmadan şehit olan tüm
vatan evlatları adına, Türk
Silahı Kuvvetleri’nin Zeytin
Dalı Harekâtı’nda şehit düşen
Piyade Ast. Üstçavuş Fatih
Mehmethan’ın eşi Gamze
Mehmethan’ı başsağlığı
dileklerimizi iletmek ve
duygularına tercüman olmak
üzere Çekmeköy Ekşioğlu
Mahallesi’nde bulunan evinde
ziyaret ettik. İçinizi ferah
tutun Gamze Hanım, o kutlu
mertebeye ancak yiğitler
ulaşır. Ve ne mutlu size ki o
yiğitlerden biri sizin evinizden
çıktı. Tüm şehitlerimizin Ruhu
şad, mekânları cennet olsun
inşallah.
Öncelikle Gamze Mehmethan’ı kısaca tanımak isteriz?

Biraz eskilere gidelim...
Fatih Mehmethan’la nerede
ve nasıl tanışmıştınız? Tanışma hikâyenizi anlatır mısın?
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Aslında bir tanışma hikâyemiz
yok. Ben Rizeli bir baba ile Ordulu
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21
Ağustos
1992
Kadıköy
doğumluyum. İlginç bir tevafuktur ki Fatih’le de aynı hastanede

doğmuşuz. Karabük Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum.
Sosyoloğum, bunun yanında
felsefe grubu öğretmeniyim.
Fatih’ten önce sadece Gamze
Aslan’dım. Şimdi ise Afrin Fatihi,
Şehit Piyade Astsubay Üst Çavuş
Fatih MEHMETHAN’ın eşi Gamze
MEHMETHAN’ım.
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bir annenin kızıyım. Fatih anne tarafından akrabamdı. Çocukken birlikte oyunlar oynardık.
Ergenlik döneminde birbirimizden hoşlanmaya başlamıştık. Ben lise 2, Fatih lise 3 öğrencisi iken sevgili olduk. 7. yılımızda nişanlandık,
9. yılımızda evlendik. 13 Şubat 2018’de birlikteliğimizin 10. yılını kutlayacaktık. Koskoca,
dolu dolu 10 yıl. Hep uzaktan uzağa bir ilişkimiz
vardı ama hep birbirimizin yakınıydık.

Kaç yıllık evliydiniz?
Evleneli henüz 4 ay olmuştu.

Fatih Mehmethan’ın şehadetini
önceden hissettin mi?

daha

Fatih 4 yıldır Doğu görevindeydi. Birçok terör
bölgesinde, sayısız operasyona katıldı ancak Afrin benim için çok başkaydı. Gittiği an
sıkıntısı içime düştü. Onu ziyarete Hatay’a gitmiştim. Fatih’i operasyona ben Hatay’dayken

çağırdılar. Çantasını ben hazırladım, ben uğurladım. Bambaşkaydı. 27 Ocak günü tam 1
hafta olmuştu onu göndereli. O gün hiç haber
alamadım ondan. Gün boyunca sıkıntılı, dalgın
ve ruh gibiydim. Meğerse kocam çoktan şehit
olmuş.

Şehadet haberini
nerede aldın?
O gün kardeşimin asker eğlencesi olduğu için
Çekmeköy’de, baba evindeydim. Tüm aile ve
sevdiklerimizle beraberdik. Ben tatlı servisini hazırlarken kuzenim Emrah Abi ‘’Gamze’’
diye seslendi. Başımı kaldırdım ve komutanları gördüm. Anlamakla anlamamak arasında
kaldım. Onlar daha ‘’Eşiniz şehit oldu’’ diyemeden anlayıp çığlık attım.

O an Allah herkese dayanma gücü ve
sabır versin. Eşinin şehadet haberini aldığında neler hissettin o anı bizimle paylaşır mısın?

Bu ateş senin yüreğine düşmeden önce
şehit haberlerine nasıl bakıyordun şimdi
nasıl bakıyorsun?

En son ne zaman ve ne
konuştuğunuzu hatırlıyor musun?
Yüz yüze en son konuşmamız onu operasyona
gönderdiğim tarih olan 20 Ocak idi. Giderken
sıkıca sarıldık. Bana Ağlamak yok, tamam mı?
Her şey olacağına varır, dedi. Telefonla son
konuşmamız ise şehadetinden 1 gün önceydi.
Operasyon şartlarını anlattı. Yağmurun onları
çok zorladığını, üşüdüklerini söyledi. Yemekten yana sıkıntımız yok ama ağırlık olmasın
diye yanımıza su alamıyoruz dedi. Çamurlu su
içmişler. Fotoğraf atmıştı, çok içime işlemişti

Mart 2018

Fatih her zaman ‘’Şehid olursam sakın üzülmeyin’’ derdi. Zaten 4 yıldır Doğu’da görev alıyordu. Ben de bir asker eşi olarak bu konuda teslimiyet içerisindeydim. Önceden şehit haberlerini izlerken ‘’Acaba Fatih’in adı da geçer mi?’’
diye tedirginlik içerisindeydim, özellikle Afrin’e gittikten sonra. Hep söylenir ya hani ateş
düştüğü yeri yakar diye. Eşim şehit düştük-

ten sonra anladım ki ateş gerçekten sadece
düştüğü yeri yakıyor. Şimdi haberleri seyrettiğimde ‘’Acaba hangi evlere ateş düştü?’’ diye
düşünüyorum ve Fatih’in silah arkadaşlarından
birinin adı geçer mi diye korku duyuyorum
artık.
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Dediğim gibi komutanların haberi vermesine
fırsat bırakmadan feryat etmiştim. Acı acı ‘’Fa-

tih!’’ diye inledim. 15-20 dakika boyunca sinir
krizi geçirdim. Kabullenemedim, inanmıyorum
dedim. Dayım beni kucaklayıp eve, odama getirdi. Sakinleştirici yapmak istediler, reddettim.
Tüm düşmanlara küfrettim. 15 – 20 dakika
sonrasında aniden sakinlik geldi. ‘’Bana abdest
aldırın, namaz kılacağım kocam için’’ dedim.
Hem ağladım hem namaz kıldım. Allah’tan
yardım diledim. Sonrasında ise Fatih’in baba
evine, Ümraniye’ye gittik hep birlikte. Annesi
ile sarılıp uzun uzun ağlaştık.
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bu durum. Fatih sen bir dön de
ne istersen yaparım sana, bol bol
ısıtırım seni, dedim. Aklım hep
sende, seni çok özlüyorum, dedi.
Şehit olduğu gün sabah mesaj atmış: İyiyim, merak etme. Seni çok
seviyorum, yazmış. Ama o mesaj
bana akşam geldi. Çoktan şehit
düşmüştü bile…

Onu özlediğinde
ne yapıyorsun?
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Fatih’in bedenen yokluğuna zaten alışıktım çünkü hep uzaktaydı. Ama sesini duyamamak çok
zor. İlk birkaç gün her aramaya
‘’Fatih arıyor’’ diye koştum. Artık
3. haftasındayız. Bu alışkanlığı
bıraktım. Her saniye ya video-

larını izliyorum ya da fotoğraflarına bakıyorum. O zaman mutlu
oluyorum. Mezarına gittiğimde
onunla konuşuyorum. Birkaç
gece önce rüyamda gördüm.
‘’Ben gidiyorum ama merak etme
hep seninleyim’’ dedi. Kendi babası, benim babam, eş-dost,
arkadaşlarımız herkes rüyasında
gördü. Hepsine aynı mesajı veriyor: ‘’Ben çok güzel bir yerdeyim,
üzülmeyin, ben ölmedim. Sadece bedenen orada değilim.’’
Bu rüyalar beni inanılmaz mutlu
ediyor. Çünkü bizi habersiz bırakmıyor. Bu tıpkı ondan mektup
almak gibi. Yine uzakta, şimdi sa-

dece biz ona kavuşmayı bekliyoruz. Hep söylüyorum: Bizim bir
evimiz yoktu o görevde olduğu
için. O şimdi bizim evimizi kurmaya gitti.

Şu an Fatih karşında olsaydı
ne yapardın?
Sadece sıkıca sarılıp onu çok
sevdiğimi söylerdim. Bana bu
gururu yaşattığı, beni bu mertebeye ulaştırdığı için. Diğer şehitlerimiz gibi vatan aşkı ve imanla
dolu bir kahraman olduğu için…

İnsanoğlu sahip olduğu
nice değerlerin kıymetini
yitirince anlıyor derler.

Sence de varlığın
kıymetini
anlamak için
yokluğu tatmak mı gerekiyor?
Bu mesele ille
de varlıkla ya da
yoklukla alakalı
değil. Bu hayata
bakış açınla
alakalı.
Biz
bu
dünyada
birbirinin
varlığına şükreden ve
bunun kıymetini bilen bir
çifttik. Aşk, bizim kıymetlimizdi. Herkesin sınavı farklı.

En sevdiğinle ya da sevmediğinle
sınanırsın. Önemli olan bu sınavı
verebilmek. Hala elindeyken de
kıymetini bilmek. Bu açıdan ben
kocamdan razıyım, Allah da ondan razı olsun.

Fatih Mehmethan’ı anlatmak
için satırları karalamaya
başlasaydın kaleminin ucundan neler dökülürdü?
İlk kelimem çılgınlık olur. Çünkü
hem çok çılgın hem de çok
eğlenceliydi. Tarih kitaplarını
okumayı çok severdi. Hatta
bana da aşk romanı okuyorum
diye kızardı. Bir insan olarak çok
donanımlıydı. Bir kadını nasıl

Röportaj

Köşe Yazısı

HAYATTAKİ

PROBLEMLERİMİZLE

NASIL

BAŞA ÇIKABİLİRİZ?

Fatma KILAVUZ
Psikoterapist/Aile Terapisti
Reaksiyon Psikolojik Danışmanlık Merkezi

mutlu edeceğini nasıl
el üstünde tutacağını iyi
bilirdi. Kadın haklarına
ve bedenine çok saygılıydı. Beni her konuda
destekler ‘’ Yüksek lisans
yap, ehliyet al; yüksel
Gamze’’ derdi. Bunları
son zamanlarda epey sık
söylüyordu. Eğer baba
olsaydı eminim ki o vazifesini de hakkıyla yerine getirirdi. Farklılıkları severdi.
Mesela insanlar o asker olduğu için onu çok ciddi,
kasıntı sanırlardı. Ama sivilde fazla renkli giyinir ve
hep gülerdi. Hayatı ciddiye alan biri değildi. Eğlencesine bakardı. En zorlu şartlarda bile gülümserdi. Hatta gasilhanede yüzünü gösterdiklerinde ‘’Ben
geldim Fatih, seni çok seviyorum’’ dedim. Gözünden
yaş düştü ve bana gülümsedi. Giderken bile resmen
bana gülümsüyorsun, dedim.

Fatih Mehmethan bugün yaşasaydı sence ne
yapardı?
Evimizi kurar, gezmek istediği yerleri gezer ve baba
olmak isterdi. Sadece bu 3 hayalimiz vardı.

Hepsi geçecek, acılar dinecek. Bu acıların sonunda
elbet mükâfat var. İsyan etmesinler, gurur duysunlar,
tevekkül etsinler. Hepimiz birbirimize destek olalım.
En iyi bizler anlarız birbirimizi…

Röportaj: Soner KARTAL

BİLİŞSEL BOYUT: Problemin birey tarafından fark edilmesi, esas
problemin bulunup çözümüyle
ilgili farklı yolların ortaya konulması, bu çözüm yollarını bulma
ve bir bütün içinde ele alma gibi
bir takım zihinsel süreçleri içerir.

DUYGUSAL BOYUT: Bireylerin
sağlıklı çözüme ulaşmaları için,
hem kendi duyguları hem de
karşıdaki bireylerin duygularını
iyi anlaması ve doğru tepkiler
geliştirmesi, aynı zamanda problemi çözmede bireyde oluşabilecek olası gerilimle de baş
edebilmesini içerir.

SOSYAL BOYUT; Uzman
görüşüne başvurma, daha önce
aynı problemle karşılaşmış kişilerin nasıl baş ettiklerini öğrenme,
yazılı kaynaklara başvurma gibi
eylemlerdir.
Problemleri başarılı bir şekilde
çözen birey, kendisini duygusal

açıdan iyi hisseder ve pratik yollarla çözmeyi öğrenebilir. Problemleri etkili çözemeyenlerin diğerlerine göre, daha fazla
duygusal problem yaşadıkları
belirtilmektedir. Yaşamdan daha
doyumsuz ve daha düşük benlik
algısına sahip oldukları, başkalarının beklenti ve niyetlerini anlamada güçlük çektikleri, empati
kuramadıkları ve daha fazla kaygılı, endişeli ve güvensiz oldukları
belirtilmiştir.
Problem çözmede başarı, her
şeyden önce problemin doğru bir
biçimde tanımlanmasına bağlıdır.
Kişiyi huzursuz eden durumun ne
olduğu kesin bir şekilde tanımlanmazsa, çözümü için doğru
yaklaşım da bulunamaz.
Problemlerin çözümleri, problemin türü ve karmaşıklığına göre
değişmektedir. Bazı problemler tamamıyla mantık yoluyla
çözülür, bazı problemler duygusal olgunluğu gerektirir, bazı
problemler ise olaylara yeni bir
algılama ile bakmayı gerektirir.
Birey karmaşık olan çeşitli problemleri çözmek için değişik bilgi
ve kaynaklardan yararlanır. Bunlar
genellikle önceki uygulamalar,
otorite figürleri,
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Fatih gittiğinden beri planların ne kadar anlamsız
olduğunu anladım. Herhangi bir planım yok. Şayet

Son olarak şehit
aileleri ve gazilere bir
mesajın var mı?

P

Diğer bir ifadeyle problem
çözme, öğrenmeyi öğrenme
sürecidir.
Problem çözme “bilişsel”, “duygusal” ve “sosyal” olmak üzere üç
ayrı boyutta ele alınabilir.
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Geleceğe dair kendinle ilgili neler planlıyorsun?

Rabbim ömür verir de
nasip ederse onunla
gittiğim yerlere yeniden
gitmek isterim. Bir de
Hatay’daki birliğine gitmek, yatağını görmek
isterim.

roblem bireyin karşılaştığı
yeni bir güçlük durumudur. İnsanların günlük
yaşantıları problemlerle doludur. Bir bakkala ya da
markete gittiğimizde alacağımız
ürünlere karar verirken, para
öderken, bir arkadaşımızla
aramız açıldığı zaman, seyahate
gitmeden önce bavulumuza
koyacaklarımıza karar verirken,
yeni bir adrese gitmeye çalışırken
vb. durumlarda problem çözmek
zorunda kalırız.
Bireyin gelecekle ilgili plan
yaptığı, hangi bölümü seçeceği,
hangi mesleği seçeceği, hayatını
nasıl şekillendireceği konusunda
bir karar verdiği, kendi bağımsızlığını kazanmaya çalıştığı dönemlerde de problemler yoğun
yaşanmaktadır. Bu açıdan problemler, basit tercih yapmayı
gerektiren nitelikte olabildiği gibi,
çok daha karmaşık durumları
içeren ve çözülmediği zaman
insan yaşamını olumsuz etkileyen
bir sorun durumuna da geçebilir.
Problem çözmenin kendisi, etkili
bir öğrenme ve bireysel
yetenekleri geliştirme yoludur.
Bireyler, yaşantılarından edindikleri bilgiler yardımıyla problemlerini çözerken, hem problem çözme becerisi geliştirirler
hem de yeni bilgiler öğrenirler.

Köşe Yazısı

kişinin kendi deneyimi
ve bilimdir. Pratikte
bunlardan hangisinin
daha ağırlıkta olduğu
bireysel yetişmişlik ve
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çevre etkenlerine bağlı
olarak değişir. Bireyler
problemleri çözerken
bu dört yaklaşımdan
birine ya da bir kaçına

başvurabilir.
ÖRNEĞİN: Bir satranç
ustasının çok hızlı
hamle yapması, geçmiş

yaşantısında pek çok
problem için hazır
hamlelerinin bulunmasından kaynaklanmaktadır.

PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLER
ÖZGÜVEN
Özgüveni yüksek olan
bireyler, karşılaştıkları
problemleri daha iyi
tanımayı, çözümü için
çeşitli yollar bulmayı,
bu konuda sürekli girişimlerde bulunma ve
kendilerine bir sorumluluk yükleyerek problemlere karşı kaçıngan
davranışlar sergilememeyi öğrenirler.

GEÇMİŞ YAŞANTI VE
DENEYİMLER
Kazanılan deneyimlerin
çok olması, probleme
yönelik pratik çözüm
yolları aratır.
Çocukluk döneminde
zengin yaşantı fırsatı
sağlanmış, bilinçli olarak
değişik problemlerle
karşı karşıya getirilmiş
ve olumlu pekiştireç
almış çocuklar problem çözme konusunda
kendilerine karşı
olumlu tutum
geliştirmektedirler. Bu durum,
problem çözme
başarılarını artırmaktadır.

DUYGU VE
DÜŞÜNCENİN
ETKİSİ
Problem çözmede kendi
duygularını iyi

tanıyan birey, onları
doğru bir şekilde kullanabilecek ve karşıdaki
kişilerin de duygularını
doğru anlayabilecektir.
Kendi duygularını iyi
ifade edemeyen ya da
yetersiz olan bireylerin
çabuk öfkelendikleri
görülür. Bu anlamda
duyguların ifade
edilmesi ile öfke arasında çift yönlü bir ilişki
bulunmaktadır. Problem
çözmede öfkesini kontrol edemeyen bireylerin, içinde bulundukları
durum daha karmaşık
bir hale gelebilir. Diğer
taraftan birey, problemi
çözemediğinde öfkelenebilmektedir.
Problem çözme sürecini zorlaştıran düşüncelerin bazılarını şöyle
sıralayabiliriz:
- Bu çok zor.
- Eğer daha fazla im-

kanım olsaydı bu problemi çözebilirdim.
- Bu çok acil bir durum,
düşünecek zamanım
yok.
Problem çözme sürecini kolaylaştıran
düşüncelerin bazıları ise
şöyle:
- Sorunların birden fazla
çözüm yolu olabilir.
-Bir tarafın kazanması
diğer tarafın kaybetmesi
anlamına gelmez.

ANNE-BABA
TUTUMU
Yapılan bir araştırmada, anne babalarını
demokratik olarak
algılayan öğrencilerin
problem çözme becerileri, anne ve babalarını
otoriter olarak algılayan
öğrencilerin problem
çözme becerilerinden
yüksek bulunmuştur.

PROBLEM ÇÖZME SÜRECİ
* Problem karşısında
genel yönelim
* Problemin tanımlanması ve formülasyonu
* Alternatiflerin
oluşturulması
* Karar verme
* Değerlendirme

BİNGHAM:
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faydalı kuvvetler haline
getirecek şekilde harekete geçirme ve kaynaştırma,
*Problem çözme, öğrenilmesi ve geliştirilmesi
gereken bir yetenek
olup zaman, çaba,
enerji, alıştırma isteyen; yaratıcılığı, duyguları, iradeyi ve eylemi
geliştiren bir beceridir.

TORRANC’a göre
yaratıcılık; sorunlara,
bozukluklara, bilgi
eksikliğine, kayıp

öğelere, uyumsuzluğa
karşı duyarlı olma;
güçlüğü tanımlama, çözüm arama,
denenceler geliştirme,
bu denenceleri
değiştirme ya da
yeniden sınama, daha
sonra da sonucu ortaya
koymadır.
Bu tanımda da
görüldüğü gibi,
yaratıcılık bir çeşit
problem çözmedir.
Yaratıcı düşünceye
örnek: Klasik bir araştırmada, deneklere 8
dakika içinde tuğlanın
kullanıldığı yerleri
listelemeleri istenmiştir.
Deneklerden biri bu

soruya, “ev, okul, baca,
barbekü, yapımında’’
gibi örnekler verirken;
Diğer bir denek,
“Kapının kapanmasını,
kağıtların uçmasını
önler. Kovmak için
köpeğe atılır, yere
yazı yazılır, kırmızı toz
yapılır” vb. örnekler
vermiştir.
Bu deneklerden ikincisi ayrıştırıcı düşünmeye sahiptir. Birinci
denek tuğlayı tüm
örneklerinde bir yapı
malzemesi olarak ele
alırken, ikincisinin
önerileri çeşitlilik ve
esneklik göstermektedir.

Orijinallik düşünce
ürününün yeni ve
benzerlerinden farklı
olmasıdır. Yukarıdaki ikinci öğrencinin
yanıtlarında bu özelliği
görmek mümkündür.
O zaman yaratıcılık, var
olan şeyi yeni bir şeye
dönüştürmek, orijinal
olmak, akılcı ve yenilikçi olmaktır. Sınır ve
kalıplar yaratıcı düşünmeyi olumsuz etkiler.
Bu düşünceler doğrultusunda şu ifadeyi
kullanabiliriz: Dünyayı
fırsat olarak görelim,
tehdit olarak
görmeyelim.
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doğru kanalize edilmesi,
* Problemleri bir fırsat
ve şaşırtıcı bir noktadan
ileriye doğru gitmek
için bir amaç olarak
düşünme,
* Problem çözme
sürecinin cesaret, istek
ve kendine güvenle
başlaması,
* Güç bir durumu
karşılamak amacıyla geçmiş yaşantıları,
izlenim ve duyguları,

ÖRNEK: Balık tüketmek
karnımızı doyurmak
için iyi bir yöntem olabilir ama açlık problemine kalıcı bir çözüm
değildir.
Çözüm 1. Para kazanıp
sürekli balık alabilmek.
Çözüm 2. Olta alıp
balık tutmayı öğrenmek.
Gördüğünüz gibi
birden fazla çözüm
yöntemi var ve daha da
çoğaltılabiliriz. Önemli
olan kalıcı çözümler
üretmektir.

Mart 2018

Etkili problem çözmenin
öneminden bahseder
ve insanın sağlıklı

yaşam sürdürmesinde
bazı önemli noktalara
değinir. Bunlar:
* Etkili problem çözme
kapsamlı bir süreç olup
bireylerin problemlerini çözeceklerine dair
umutlarının olması,
* Problem varlığının
hissedilmesi sonucunda oluşan gerginliğin;
stres, sarf edilen çaba
ve enerjinin memnunluk
verici bir çözüm yoluna

GEÇİCİ ÇÖZÜMLER DEĞİL KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETMEK GEREKİR

Dini Bilgiler

Dini Bilgiler

DiNi HAYATIN SERÜVENi
Osmanlı Devleti’nin temelleri atılırken
geniş ölçüde Ahilik ve Ahi önderlerinden istifade edildiği bilinmektedir.
Bunların en önemlilerinden biri de
Osman Bey’in kayınpederi Şeyh Edebali’dir. Çok ilginç bir şekilde Selçukluların yıkılmasında büyük rol oynayan
Baba İlyas’ın müritleri (Babailer),

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda öncü
rol oynamışlardır.
Osmanlı’da dini hayat devletin idari/
siyasi yapısı ve çevresinde gelişen
hadiselere bağlı olarak gelişme göstermiştir. “Milleti yaşat ki devlet yaşasın”
anlayışı dini hayatta da kendini göstermiş ve Osmanlı coğrafyasında
genelde hoşgörülü/müsamahalı din
anlayışı hâkim olmuştur. Sultanlar
çeşitli dini görüş ve cemaatleri aynı
anda yanlarında bulundurarak tarikat
ya da mezhep taassubu göstermeden
herkese kucak açmışlardır. Hatta bu
anlayış sayesinde gayri Müslimlerin
bile devlet idaresine girmeleri sağlanmıştır. Sünnilik ve Şiilik ayrışmaları ise
henüz söz konusu bile değildir. Lakin
devletin sınırları genişleyip merkezîleştikçe devlet politikalarının izahında da
güçlük çekilmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu arada kuruluştan beri var olan
hoşgörülü anlayış da zamanla yerini
daha sıkı ve kuralcı bir anlayışa terk
edecektir.

Hükümdarların Dini Hassasiyetleri
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Trabzon’un fethi sırasında Fatih’in,
Sare Hatun ile aralarında geçen
konuşması fetih politikalarında
dinin ne denli belirleyici olduğunu
göstermesi bakımından önemlidir.
Fatih’in; onca fetih zahmetine neden katlandığını soran Sare Hatun’a, şöyle dediği nakledilir:
“Zahmetler Allah içindir. Elimizde
İslam kılıcı vardır. Eğer bu zahmeti ihtiyar etmeyip kılıcın hakkını
vermezsek bize gazi demek layık
olmaz ve hakkın huzurunda da
mahcup oluruz.” Fatih’in gaza anlayışını yansıtan bir örnek de Bosna

seferi esnasında yaşanmıştır. Bu
seferde Fatih; bunların kan ve mallarının mubah olup olmadığı hususunda ulemadan fetva istemiştir.
Nizam-ı Âlem için ulemaya fetva
sorma uygulaması bütün Osmanlı
yöneticileri tarafından dikkatle takip
edilen bir husus olmuştur.
Fatih devrinin en belirgin özelliği
dinin devletin kontrolünde olması ve din-devlet bütünlüğünün
sağlanmış olmasıdır. Padişaha Zıllullah Fi’l-ard (Allah’ın yeryüzündeki
gölgesi) denilerek hükümdarlık
gücünün ilahi kaynağına dikkat
çekilmiştir. Ancak divanda alınan
üst düzey kararlarda dini prensiplerden çok devletin gayesi ve
maksadı esas alınmıştır.
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Bu anlayışın sonucu olarak de-

nilebilir ki, Osmanlı Devleti “bir
gazi devlet” olarak doğmuş ve bu
gelenek tarih boyunca hep var
olmuştur. Nitekim Orhan Bey’den
itibaren padişahlar, Gaziler Sultanı/
Sultanü’l-Guzat unvanı almışlardır.
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Din; Osmanlı siyasi iktidarı boyunca bir toplumsal değer yargısı ve
başlangıçtan itibaren önemli bir
meşruiyet aracı olmasının yanı sıra,
güç simgesi de olmuştur. Özellikle klasik dönemde Osmanlıların
kendilerini “Allah’ın kılıcı” saydıkları
anlayışı Bizans çevrelerinde bile
dilden dile dolaşmaktadır. Nitekim
Martin Luther; Allah’ın Osmanlıları,
Hristiyanları günahlarından dolayı
cezalandırmak için gönderdiğini
söyleyecektir. Bir Babai halifesi
ve Alperen olan Şeyh Edebali’nin
öğretileri bunda etkili olmuştur.
Zira ona göre Alperen-Ahilerin
başlıca özellikleri şecaat, kol kuvveti, gayret, iyi bir at, ok-yay, iyi bir
kılıç, süngü, hususi bir kıyafet ve
uygun bir yoldaştır.

Dini Bilgiler

Yavuz Sultan Selim devrinde ise hem sınırların alabildiğine genişlediği hem de padişahlık ve halifeliğin
birlikte yürütüldüğü görülür. Bu dönemde pek çok farklı
inanç ve milleti bünyesinde barındıran cihan devleti,
kimseye din dayatması yapmadığından çeşitli din ve
inanç mensupları/cemaatler siyasal terminolojide
varlığını korumasını bilmiştir.
Esasen Osmanlı Devleti, en başından beri hükmü altında
tuttuğu topraklarda insanların neye inandıklarından çok,
ne yapmak istedikleriyle ilgilidir. Devlet açısından tehdit
oluşturmadığı sürece her inancı desteklemeyi yeğlemiş,
dini açıdan kimseye baskı uygulamamıştır.

HOŞGÖRÜLÜ ANLAYIŞA
NE OLDU?
Osmanlı Devleti, kuruluş
ve yükselme dönemlerinde özenle sürdürdüğü
hoşgörülü anlayışını,
siyasi bakımdan zayıfladığı
dönemlerde koruyamadığı
açıkça görülmektedir. Hatta dini taassubun artması
sebebiyle içe kapanma
gerçeğiyle de yüz yüze
gelmiştir bu dönemlerde.
Sultan 2.Mustafa devrinde
“uğursuzluk” gerekçesiyle
rasathanenin yıktırılması
bunun sonucu olsa gerek.
Avrupa’daki rakiplerinden
çok daha gelişmiş durumda olan bu tesisin yerine
yenisi ancak iki asır sonra
inşa edilecektir.
Esas itibarıyla Osmanlı’daki
müsamaha ve hoşgörüye
dayalı dini anlayış Hanefi/
Matüridi ekolünden gelmekteydi. Hatta bu Sünni
yorumun, İslam’ın birliği
ve devamlılığı bakımından önemli rol üstlendiği
de söylenebilir. Ancak
zamanla toleransı olmayan
ve keskin/kuralcı anlayışı öngören Eş’ari yorum etkisini
gösterir. Bu “sıkı” ekolden gelen din adamları, Matüridi
çizgiye göre farklılık göstermiş ve dini taassubun artmasına neden olmuştur.

Osmanlı döneminde halkın rağbet ettiği, diğer bir ifade
ile en çok okunan dini kitapların başında Mevlid ve Muhammediye gelirdi. Yunus Emre Divanı, Mızraklı İlmihal,
Müzekki’n-Nüfus, Envaru’l-Aşıkin ve Nefahatü’l-Üns gibi
halk kitapları çok okunan kitaplar arasında yer alır, evlerde ya da belli mekânlarda toplu halde okunup dinlenirdi.
Yaygın din eğitimi alanında önemli rol üstlenen bu
kitapların içeriğine bakıldığında bu eserlerde doğru bilginin yanında dinin aslına halel getiren bir takım
olumsuzlukların bulunduğu da açıkça görülmektedir.
Hurafeye dayalı bilgiler
ve yapılan bir takım asılsız
ilaveler sayesinde din, asli
yapıdan uzaklaştırılmış ve
gerçek olmayan bir şekle
dönüştürülmüştür.

Halkın Din Kültürü
Osmanlı coğrafyasında en
başından itibaren var olan
göçebe hayat tarzının bir
sonucu olarak dinle ilgili
daha çok popüler eğilimli
bir İslam anlayışının hâkim
olduğu görülür. Bu anlayışın taşıyıcıları ise derviş
ve tarikat mensuplarından oluşmaktadır. Kitabi
olmayan ve dilden dile
dolaşan sözlü anlatıma
dayalı bu halk anlayışında
hurafe kültürü oldukça
yaygındır.
Birgivi, Neşri ve Kâtip Çelebi gibi pek çok Osmanlı
aydınının, kaleme aldıkları
eserlerinde konuyu irdelemeleri dikkat çekicidir. Batıl
inançlara ciddi eleştiriler
getiren Kâtip Çelebi,
ziyaret edilen yerlerin pek
çoğunun aslında bir takım
meczuplara ait yerler
olduğunu ancak zamanla her nasılsa ziyaretgâh
haline geldiğini yazmaktan çekinmez. Örnek olarak da
Fatih civarında yaşayan eskici bir meczubun, öldüğünde
hücresine gömüldüğünü ve burasının ilginç bir şekilde
ziyaretgaha dönüştürüldüğünü belirtir. Kâtip Çelebi,
“Hicri 1000 yılında kıyamet kopacağı” iddiasının da bir
“kizb-i sarih/açıkça yalan” olduğunu ifade eder.
Sonuç itibarı ile Osmanlı’da devletin, ulemanın ve halkın
din anlayışında “kitabi olmayan” pek çok farklı anlayışın
olduğu açıkça görülmektedir. Bununla beraber Hanefi/
Matüridi yorum göz ardı edilmez. Asıl gaye ise; güçlü
Türk devlet geleneği olan devlet-i ebet müddet fikrinin
ilelebet sürmesidir.

#çocukistismarı
insanlık suçudur,
#sessizkalma
suça ortak olma!
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OKUNAN KİTAPLAR VE İÇERİKLERİ
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Devletin, her türlü yeniliğe/yeni görüşlere kapılarını
kapatması ve gelişmelere ayak uyduramayışının bir nedeni de bu olsa gerek. Benzer örnekleri; gerek Batıniliğe
karşı mücadele eden Selçuklularda ve gerekse Artan
Safevi baskısı sonucu Rafıziliğe karşı mücadele eden
Osmanlılarda ağır sonuçlarıyla birlikte görülmüştür.

Köşe Yazısı
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PELİN ÇİFT VE
PROF. DR. TUFAN GÜNDÜZ,

DARBELER TARİHİNE

IŞIK TUTTU

Pelin Çift ve Prof. Dr. Tufan Gündüz,
Turgut Özal Kültür Merkezi’nde Çekmeköylüler ile buluştu
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Vatandaşlardan gelen soruları da tek
tek cevaplayan Pelin Çift ve Prof. Dr.
Tufan Gündüz, program sonunda
katılımcılar ile hatıra fotoğrafı çekti.
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TRT ekranlarında yaptığı “Gündem
Ötesi”
programıyla tarihi birçok
konuya ışık tutan ekranların sevilen
yüzü Pelin Çift, Taşdelen Turgut Özal
Kültür Merkezi’nde Çekmeköylüler ile
buluştu. Prof. Dr. Tufan Gündüz’ünde

katıldığı programda; tarihin bilinmeyenleri, darbeler ve tuzaklarla
Türkiye’nin gelişimi ve kalkınmasının
önüne nasıl geçildiği gibi konular
çeşitli örnekler üzerinden anlatıldı.
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Devr-i Alem
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İRLANDA
Mart 2018

Mart 2018
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İrlanda’yı ziyaret etmek için çok sebebiniz var. Tabii yaşamak
isterseniz o zaman durum daha farklı... Eğer emeklilik günlerinizde huzur dolu sokakları olan bir ülkede yaşamak istiyorsanız,
İrlanda tam da aradığınız yer. Hem yaşam koşulları hem de ekonomik bakımdan pek çok ülkeden daha iyi durumda olan bu Avrupa ülkesi, yaşlıların olduğu kadar gençlerin de hayallerini süsleyen bir yer.
“O nedenle emekliliğe daha çok var, ben şimdilik tatile gitsem yeter”
diyenler de bu ülkenin birbirinden harika parklarını ve tarihi yapılarını
gezip, güler yüzlü insanlarıyla tanışma fırsatını değerlendirebilir.
İrlanda’da gezip görmeniz gereken o turistik yerlerden birkaçı…

Devr-i Alem

Devr-i Alem

Ring of Keryy Bölgesi
Iveragh yarımadası boyunca uzanan Ring of Keryy Bölgesi, doğa aşığı
gezginlerin ve turistlerin gözdesi. Şehir yaşamının yoğunluğundan bunaldıysanız, stresinizi trekking yaparak atabilirsiniz. Ring of Keryy Bölgesi
sizin için oldukça ideal bir adres. Ülkenin en büyük dağı olan
Carrantuohill’e de ev sahipliği yapan bu bölgeyi görmelisiniz.

Dublin
Dublin İrlanda’nın başkenti ve aynı zamanda
en büyük şehridir. Duplin Vikingler tarafından 841 yılında kuruldu. Şehir 17. yüzyılda en
büyük ikinci şehir unvanını aldı. Büyük Britanya’dan ayrılarak 1922 yılında tam bağımsızlığını elde etti. Günümüzdeki hali ile gelişimini
görmekteyiz. Başkentin nüfusu 1,5 milyonu
buluyor. Avrupa’daki birçok şehir gibi Dublin’in
de ortasından geçen bir nehir var. Liffey Nehri
şehri kuzey-güney olarak ikiye ayırıyor. Nehrin
iki yakası da görülmeye değer.

Phoenix Park
Avrupa’nın en büyük parkı olarak
da bilinen Phoenix Park, etrafı
saran sayısız bitki türü ve tertemiz
havasının yanı sıra etrafta gezen
geyik sürüleriyle de sizi şaşırtabilir.
Korkmadan yanlarına gidip bu şirin
hayvanları sevip besleyebilirsiniz.
Bu bölgede yapabileceğiniz en
güzel şey yeşiller içinde keyifli
bir piknik…
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Şehrin merkezinde bulunan ve
13. yüzyılda inşa edilen Dublin
Castle (Dublin Kalesi), günümüzde
Hükümet binası olarak hizmet
veriyor. Bu tarihi yapıya gittiğinizde kalenin parkında yer alan
Chester Beatty Kütüphanesi ve
polis müzesine uğramayı unutmamakta fayda var.
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Dublin Castle
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Elizabeth Fort
Şehri Anglo-Normanlara karşı korumak
için Cork’un en yüksek bölgesine inşa
edilen ve yüksekliği 3 buçuk metreyi bulan
Elizabeth Fort, ihtişamlı görünümüyle
turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerlerden
biri. Muhteşem şehir manzarasıyla fotoğraf
meraklılarını da cezbeden bu yapı, South
Gate Köprüsü yakınlarında yer alıyor.

Shandon Kilisesi

Cork
City Gaol
Cork City şehir merkezinin dışında bulunan bir yerleşim yeridir. Şehir merkezine
uzak olduğu halde yoğun
ziyaretçi çeken bu beldeye
Şehir merkezinden yarım saatlik
yürüyüş ile varmanız mümkün.
Ziyaret edeceğiniz mekân 19.
Yüzyılda kullanılan bir cezaevidir. Mahkûmları çoğunlukla
yoksul insanların gıda ihtiyacından yaptığı hırsızlıklardan
dolayı hapis yattığı söylenmekte
olup hakkında ilginç hikâyeler
anlatılır.
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Dublin şehrinde yer alan Grafton Street
ve O’Connell Street ülkenin ve şehrin en
hareketli yerleri arasında. Büyük ve ünlü
markaların alışveriş dükkânları ve şirin
kafelerin arasında dolaşırken, bu sokaklardaki cıvıl cıvıl yaşamın arasına karışmanın
tadını çıkarın. Ayrıca birbirinden ilginç performanslar sergileyen sokak sanatçılarının
gösterilerini izlemeyi de ihmal etmeyin.

Mart 2018

Mart 2018

Cork şehrinin sembol yapıları
arasında gösterilen Shandon
Kilisesi, 1726 yılında inşa edildi.
Kilise içinde bulunan çanlar ise
buraya gelen turistleri cezbeden en önemli faktörlerden biri
çünkü pek çok kilisedekinin aksine bu çanları turistlerin çalmasına da izin veriliyor.
Kiliseyi haftanın her günü ziyaret
edebiliyorsunuz.

Grafton Street ve
O’Connell Street

Kültür Sanat

Haber

GÜNBEGÜN
Her insan aslında farklı şekillerde günlük tutar. Kimileri
klasik olarak her akşam eline defterini alıp gününü
yazıya geçirerek kimileri de günün her anında aktif kullandığı sosyal medya hesaplarında düşünce ve
fikirlerini yazarak günlük tutmuş olur. Yolculuk esnasında gördüklerimizin, dost sohbetlerinde sarf ettiğimiz
cümlelerin ve çeşitli konulardaki eleştirilerimizin somuta
dökülüp günbegün yazıya geçirilmesi de günlüklerin
oluşmasına katkı sağlar. Anıların tazeliğini devam ettirmesi, insan zihninin boşalması, düşünce ve fikirlerin
rahatça anlatılabilmesi açısından günlüklerin önemi
oldukça büyüktür.
Erol Erdoğan’ın 2017 yılında İz Yayıncılık’tan çıkan
kitabı Günbegün, 2007-2016 yılları arasında tuttuğu
günlüklerden oluşmaktadır. Anadolu’da gezdiği yerleri,
memleketini, yolculuk heyecanlarını, konuşmacı olarak
katıldığı programlardaki düşüncelerini, anılarını bu
eseriyle ölümsüzleştirmiştir.

KİTABIN KÜNYESİ
ADI: GÜNBEGÜN
YAZARI: EROL ERDOĞAN
YAYINEVİ: İZ YAYINCILIK
SAYFA SAYISI: 132
İLK BASIM YILI: 2017

Yazar anlık duygu ve düşüncelerini, günlük yaşam izlenimlerini anlatırken metnin hemen altına yer ve zaman
notunu düşmeyi unutmamış. Hislerini, eleştirilerini, anılarını bazen tek bir cümleyle bazen de bir-iki
sayfayla anlatmış. Ayrıca kitabı okumaya başlamadan önce yazarın bir önerisi/isteğiyle de karşılaşırız:
“Değerli okuyucu, kitabı okurken acele etmemeni, vakit
buldukça, canın istedikçe okumanı öneririm. Kesinlikle,
hızlıca bitireyim diye düşünmemelisin.”
Şiir tadındaki bu yazılarda yazarın siyaset, eğitim, doğa,
dostluk, kültür, şehir ve hayatın her alanına ilişkin
düşünce ve bakış açısını, fikrini öğrenme fırsatı yakalıyoruz. Özellikle doğaya ve dağlara duyduğu sevgiyi
ve özlemi her satırında hissettirmiş. “Denize, göğe,
toprağa uzun uzun bakasım var. Hamsilos’ta olsaydım
da saatlerce denizi izleseydim. Ilgaz
Dağı’nda olsaydım da saatlerce
ağaçlara baksaydım. Orta Anadolu’nun bozkırlarında olsaydım da
saatlerce uzayıp giden tarlalara,
sonra gökyüzüne, sonra bulutlara
baksaydım.”

Hayatın her alanında vatandaşların yanında olmak için
çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Çekmeköy Belediyesi,
vatani görevini yapan Mehmetçiklerin ailelerine asker
aylığı yardımında bulunuyor. 4109 sayılı Asker Ailelerine Yardım Hakkında Kanun kapsamında silah altına alınan askerlerin evli ise eşinin, değil ise anne veya
babasının başvurması üzerine dosyalar hazırlanıyor,
hazırlanan dosyalar belediye encümenine karar alınmak üzere havale ediliyor. Encümen çalışmalarının ardından ailelere yardım yapılıyor.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Vatani
görevini yapan Mehmetçiklerimizin ailelerine
kanunlar kapsamında maaş yardımı yapıyoruz. Yine
gençlerimiz askere gitmeden önce askerde ihtiyaç
duyacakları eşyaların bulunduğu bir çanta hediye ediyoruz. Çantada tıraş takımı, kişisel temizlik malzemeleri, havlu, çamaşır ve çorap bulunuyor. Bu hizmetlerimizden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız 312 44
44 numaralı seri nokta birimimizden bilgi alabilirler.
Görevini başarılarla dolu, sağlıklı, sıhhatli bir şeklide
tamamlayıp ailelerine kavuşmaları dileğiyle tüm
Mehmetlerimize hayırlı tezkereler diliyorum,” dedi.
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Hazırlayan: Havva KOTAN
Sosyolog

Çekmeköy Belediyesi vatani görevini yapmak
için askerde olan gençlerin ailelerine asker aylığı
yardımında bulunuyor.
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Yazar günümüzün yaşam ve
düşünce biçimlerini eleştirirken
okuyucuya önerilerde bulunmayı
da ihmal etmiyor: “İnsan kendisini
tamir edecek şeylere yakın durmalı.
Şiire, sohbete, arkadaşa, seyahate,
kitaba, gökyüzüne, ağaca, toprağa,
müziğe, duaya...”

ASKER AİLELERİNE DESTEK
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DÜNYANIN

EN İYİ 50

ÖĞRETMENİ’NDEN BİRİ

Nurten Akkuş

Nurten Akkuş, Samsun’un
Asarcık ilçesinde görev yapan
idealist bir öğretmen. Baba
Bana Bir Masal Anlat ve Oyuncak Kumbarası projeleriyle
ülke çapında birçok ödül ve
unvana layık görülen genç
öğretmen, uluslararası bir
başarıya imza atarak ülkemizi
gururlandırdı. Nurten Akkuş,
Onursal Başkanlığını ABD eski
başkanlarından Bill Clinton’ın
üstlendiği Küresel Öğretmen
Ödülü Komitesi tarafından
Dünyanın En İyi 50 Öğretmeni’nden biri olarak seçildi.

Toplumumuzda üniversite giriş
imtihanlarında iyi puan elde
eden öğrenciler genellikle
mühendislik, mimarlık, hukuk, tıp
gibi bölümlere yönlendiriliyor.
Sizin de çok başarılı bir eğitim
hayatınız olduğunu biliyoruz.
Neden anaokulu öğretmenliğini
seçtiniz?
Evet, birçok mezun hukuk,
mimarlık gibi bölümleri tercih
ederken benimse bu bölümlerde
okuyabilme imkanım ve puanım
olmasına rağmen öğretmenliği
tercih ettim. Eğer öğretmenliğe
bu kadar bağlı hayallerim olmasa ben de genetik mühendisliği seçebilirdim. Benim için bir
çocukluk hayaliydi aslında öğretmenlik. Bu hayalim büyük bir
istek haline dönüşmüştü. Benim
için geleceğe şekil veren çocuklarımızın ve çevresinin hayatına
dokunabilmek, büyük değişimler
yaratabilmek her şeyden daha
önemliydi. Bu düşünce ve istekle,
tüm tercihlerimi öğretmenlik

üzerine yaptım. Okul öncesi öğretmenliği bir öğretmenimin önerisiyle zihnimde yer eden bir bölüm
oldu. Çocukları sevmem bu bölüme yatkınlığımı daha
da arttırdı. Ve şimdi çocuklarla dolu dolu anılar biriktiriyorum. Bu yaş çocuklarının algıları ve öğrenmeye
istekleri o kadar fazla ve sevgileri o kadar gerçek ki;
her günümü mesleğe ilk başladığım gün gibi yaşamama en büyük etken onlar.

Asarcık’ta köy okuluna atandığınızda ilk ne hissettiniz? Hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz için bir fırsat olarak mı değerlendirdiniz, ne tür çalışmalarınız
oldu?
Asarcık Samsun’un küçük ve kırsal ilçelerinden biri.
Üniversite yıllarımda uzak ve oldukça kısıtlı imkanlara
sahip bir köy okulunda staj yapmıştım. Üniversite
yıllarında buralarda staj yapmak birçok öğrenciye
göre belki dezavantaj gibi görünebilir ama bence
çok büyük bir avantaj. Çünkü atama
döneminde her tür okula atanabilirsiniz.
Bunun köy okulu olma olasılığı da çok
yüksek. Benim ilk atamamda olduğu
gibi. Köy okulunda staj yaparak kazandığım deneyimleri en büyük fayda olarak
görüyorum. Öğrendiklerim bana iyi bir
rehber olmuştu ve köye atandığımda
hayallerimden bir şey kaybetmemiştim.
Beklemediğim bir durum değildi ama
hazırlıklıydım. Köy okullarında görev
yapıyorsanız sadece bilgiyi iyi bilmeniz
ve aktarmanız yeterli değildir. Hayatına
dokunacağınız, size ihtiyaç duyan nice
ellere daha sıkı bağlanmaktır. Soba
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Samsun Çarşamba doğumluyum.
İlköğretim ve lise öğrenimimi
Çarşamba'da tamamladım. On
Dokuz Mayıs Üniversitesi Amasya
Eğitim Fakültesi’ni 2.likle bitirdim.
2. üniversitemi Sosyal Hizmetler
ve Danışmanlık, 3. üniversitemi
Sosyoloji alanında tamamladım.
Aynı yıl Samsun Asarcık ilçesine
bağlı bir köyde, sonraki yıllarda
da Bayburt’un bir köyünde okul

ye’de Yılın Öğretmeni” Unvanı,
2015 MEB Yılın Fark Yaratan
Öğretmeni Unvanı ve Cumhurbaşkanlığı Resepsiyonu.

Mart 2018

Mart 2018

Öncelikle sizi yakından
tanıyabilir miyiz?

öncesi öğretmenliği yaptım. En
son olarak Samsun'un küçük bir
ilçesi olan Ayvacık’ta, Ayvacık
Anaokulu’nda kurucu müdürlük
yaptım ve şu an aynı okulda
okul müdürü olarak görevimi sürdürmekteyim. Meslekte
11 yılımı geride bıraktım. Hem
okulumda hem de ulusal bazda
birçok proje gerçekleştirdim
ve bu projeleri yaygınlaştırdım.
Okul kurulumu ve geliştiriliminin
yanında projelerimle birçok ulusal
ve uluslararası ödüllerin/unvanların da sahibi oldum. Bunlardan
bazıları: 2018 Global Teacher
Prize Top 50 Finalisti, 2017 Yılı
"Türkiye'nin Geleceğe İz Bırakan 30 Kadını" Unvanı, Eğitimde
Fark Yaratan, İlham Veren 9 Türk
Kadını Unvanı, Eğitimde En İyiler Ödülleri halk oylaması ve jüri
değerlendirmesi sonucu “Yılın En
Sıradışı Eğitim Yöneticisi" Ödülü
ve Ünvanı, "Eğitimde En İyiler"
Ödülleri Sosyal Sorumluluk Kategorisi Türkiye 2.lik Ödülü, 2016
Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri
halk oylaması ile "Yılın Öğretmeni" Ödülü ve Unvanı, Sabancı
Vakfı "Fark Yaratan" Unvanı Sosyal
Medya Öğretmen Anketi “Türki-
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yakmak yoktur hiçbir eğitim
kitabında ama öğrenir, yakarsınız.
Artık öğrencileriniz bir nevi
çocuklarınız olmuştur. Üşümesin, canı yanmasın, üzülmesin
istersiniz. Onları kendinizden çok
düşünürsünüz. Bu sebeple görev
yaptığım köy okulları ve ilk görev
yaptığım Asarcık ilçesi de bana
bu anlamda çok şey katmıştır.
Sınıfımıza yeniden şekil verdik. Köy halkı ile iç içe bir süreç
geçirdim. Öğrencilerin okula
devamlarını arttırdım. Benim için köy okulları her zaman
muhteşem bir tecrübedir. Ve
ilk görev yerlerimin köy okulları
olması benim için dezavantaj
değil, avantaj olmuştur. 11 yıldır
da hep dezavantajlı, imkanları
kısıtlı, soğuk ve uzak bölgelerde
öğretmenlik yaptım. Bundan
da pişman değilim. Tam tersine
birçok insanın hayatına dokunabildiğim için mutluyum.

‘’Bana Bir Masal Anlat’’ projesinin
çıkış noktası ne oldu?
Baba bana bir masal anlat projesi,
yazdığım ilk projemdi. Üniversite yıllarımda oldukça kitap ve
araştırma yazıları okurdum. O
yıllarda okuduğum, babanın
çocuk üzerindeki etkisini anlatan yazı hafızama kazınmıştı
adeta. Ayvacık Anaokulu’nda
görev yapmaya başlayınca veli
toplantılarına annelerin daha
çok katılım sağladığını gördüm.
Bunun 2 sebebi vardı: biri ilçeye
ilk kez bir anaokulu kurulmuştu
ve yeni alışma dönemiydi, ikincisi
de kırsal bölgenin vermiş olduğu
bir dezavantajdı. Ama ben bir
eğitimciydim ve asla aileden ayrı
bir eğitim süreci düşünemezdim.
Bu sebeple baba-çocuk arasındaki duvarları yıkmak ve farkındalığı
arttırmak amacıyla bu projeyi
başlattım.

Bu proje neticesinde “Türkiye
Empati Ödülü’’ne aday gösterildiniz. İlk etapta medyanın ve halkın
yaklaşımı nasıl oldu?
Bu proje bir farkındalık kazandırma ve önyargıları yıkma projesiydi. Aslında hem ilçemizde
hem de duyan herkeste büyük
bir şaşkınlık oluşturdu. Babaların
sınıfta masal anlatması ve drama yapmasını kimse mümkün
gibi düşünmüyordu. Bu projenin
olabileceğine inançları azdı. İlk
uyguladığım yıl, “Türkiye Empati
Ödülü’’ne aday gösterildim. Ayşe
Arman, Boğaziçi Üniversitesi
gibi tanınmış kişi ve kurumlar
ile Türkiye’de Empati Ödülü’ne
aday gösterilen 4 isimden biri
oldum. Rakiplerim de güçlü ve
tanıdıktı. Benimse elimde birkaç
kare fotoğrafım ve bu projeye
olan güçlü bir inancım vardı. Bu
adaylık süreci projeye olan merakı
da arttırtmıştı. Sonrasında daha
sıkı bağlandım projeye. Artık

Benim için köy
okulları
her zaman
muhteşem bir
tecrübedir.
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farkındalığı artırmaya yönelik bir
başlangıç yapılmıştı.
‘’Bana Bir Gül(ü)ver Projesi’’nin
amacı ve kapsamından bahseder
misiniz?
Bu projenin amacı öğrencilerimiz ve ilçedeki yaşlılarımızın
kuşaklararası bağlarını kuvvetlendirmeye yönelikti. Yeni nesil
kendi babaanne ve dedeleri kadar
çevresindeki yaşlılarımızın da
farkına varabilmeli. Bayramlarda çevresini ziyaret eden çocuk
sayısında azalmalar oluyor. Halbuki kuşaklararası bağların güçlü
olması gerekmekte. Öğrencilerimizin değişen bilgi ve donanımları edinmeleri benim için çok
önemli fakat yeterli değil. İnsan
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içedir. Bu sebeple öğrencilerimin yaşamla iç içe eğitim almalarını her daim önemsiyorum.
Bu projeyle aynı zamanda ilkleri
de gerçekleştirdik. Yaşlılarımız
ilk kez okula gelerek çocuklarla
etkinlikler yaptı, şarkılar söyledi,
birlikte lunaparka gittiler. Çocukluklarını yaşayamayan saygıdeğer
büyüklerimiz yeniden çocuk oldu
ve o günlerin özlemini giderme
fırsatı buldular.
45 köy okulundan 1500 öğrenciye oyuncak gönderdiğiniz “Oyuncak Kumbarası’’ projesi hem
bireysel hem de kamusal alanda
çok başarılı bulundu. Projenin
ayrıntılarından bahseder misiniz?
Projeye bu denli yoğun bir ilgi
bekliyor muydunuz?

geleceğe sahip olması benim
için yeterli değil. Ben bir öğretmenim ve benim için öğretmenlik
uzanabildiğim, erişebildiğim tüm
hayatlara dokunmak. Bu sebeple bu projeyi başlattım. Sosyal
medyayı bu projede çok kullandım. Sürekli daha fazla kitleye
ulaşabilmeyi esas aldım. Ne kadar
çok gönüllü kişiye ulaşabilirsem o
kadar çok da çocuğu mutlu edecektim. Samsun Gençlik ve Spor
İl Müdürlüğü ile dev kumbaralar
yaptırdık ve Alışveriş merkezleri ile
gençlik merkezlerine de yerleştirdik. Kumbaralara binlerce oyuncak doldu. Çalışmalara yüzlerce
gönüllü katıldı. Okulumuzdaki
öğretmenlerimizle kutulamalarını
yaptık ve birlikte köy okullarına
dağıttık. Çocukların mutlulukları-

sahibi köy okulları bu projeye dahil oldu. Binlerce
çocuğun yüzünü güldürdük. Hem de bunun için tek
bir kuruş bile harcamadan, sadece gönüllü kişilerle
yaptık. İsteyince her şey mümkün, ben buna çok
inanıyorum.
Sempati Okulu da dahil olmak üzere birçok projeye imza attınız. Peki, çalışmalarınızı uygulama
aşamasında çalıştığınız ilçedeki kamu ve özel kuruluşlardan destek gördünüz mü?
(S)empati okulu projesi ile ailelere okul açtım ve farklı
alanlardaki öğretmenlerin de desteğiyle ailelere 1
yıllık eğitim verdim. Aileler empatiden sanata kadar
birçok alanda eğitimler aldı ve sonunda mezun oldular. Ebeveynler bu eğitimden çok faydalandı. Bu proje
ile aile okulu kavramı da hayat bulmaya başladı. Bu
proje de dahil olmak üzere projelerimin birçoğunda
mutlaka kurumları da dahil ediyorum. Bu zamana
kadar hem ilçemizdeki hem de farklı bölgelerdeki
kurumlarla işbirliği içinde çalışmalar gerçekleştirdik.
Projelere uygun ortak ve işbirliği kurumu bulmak
projenizi daha da güçlendiriyor. Kapısını çaldığım
hiçbir kurum bu zamana kadar beni kırmadı. Özellikle
Ayvacık Belediyemiz başta olmak üzere tüm kurum
ve kuruluşlarımıza da bu anlamda çok teşekkür
ederim.

Proje benim için çok önemliydi. Kırsal bir bölgedeyiz, kişi ve
kurumların gönüllü destekleri
bizler için çok önemli. Ama
sadece benim okulumdaki
öğrencilerin mutluluğu ve iyi bir

na ortak olduk. Kırsal bir bölgedeyiz ama bu engel değildi. Yeter
ki isteyelim. Bu işe o kadar çok
inanmıştık ki ardımızda koca bir
empati ağı oluşturduk. Şimdi hem
Ayvacık ilçesindeki tüm köy okulları hem de uzak illerdeki ihtiyaç
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aynı zamanda sosyal bir varlık. Bu
sebeple çevresindeki insanların
farkında olması, geleneklerine
bağlı olması ve kuşaklararası
iletişimi artırması da çok önemli.
Benim için eğitim toplumla iç

Benim için
öğretmenlik
uzanabildiğim,
erişebildiğim tüm
hayatlara
dokunmak demek.
Mart 2018

Mart 2018

Projelerinizin bu çapta bir başarı elde edeceğini
umuyor muydunuz? Aldığınız ödül ve destekler sizi
nasıl etkiledi?
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sebeple hayatın temelini oluşturan bu dönemde eğitim sürecinde çocuğun yer alması da
çok önemli. Tüm çocuklarımız,
sağlam temelli yaşama sahip
olmaları ve becerilerinin gelişmesi
için kesinlikle okul öncesi eğitimi
almalı. Bu noktada bir öğretmen
olarak çok şanslı olduğumuzu
düşünüyorum. Çünkü çocukların
geleceğine ilk şekil verecek ve
onların hayatına dokunabilecek
ilk öğretmenler bizleriz. Türkiye’de okul öncesi eğitime verilen
önem de her geçen yıl daha da
artıyor. Gerek Milli Eğitim Bakanlığımız gerekse kurumlarımız
tarafından okul öncesi eğitim
çalışmaları alanında projeler
ve çalışmalar kapsamlı olarak

Öğretmen
hayata dokunan ve
dokunduğu hayatları
değiştiren kişidir.

İnsanlara en güzel tohumların
çocuklukta atıldığını ve o tohumların filizlenmesinde anne
– babanın çok önemli bir rol
oynadığını biliyoruz. Sizce anne
babaların çocuk yetiştirirken
yaptığı en büyük hata ya da
eksiklikler nelerdir?
Bence en büyük hatalardan biri
çocuklarına her şeyi vermeyi
hedeflemeleri ve çocuklarını
oyundan uzaklaştırmaları. Elbette

Yakın vadede gerçekleştirmek
istediğim birçok projem var.
Bunlara ağırlık vermek ve eski
projelerimi de bir yandan yaygınlaştırmak isteğindeyim. Ayrıca
inanıyorum ki özellikle Baba Bana
Bir Masal Anlat projesi bir dünya projesi olacak. Artık dünyaya
açılan bir öğretmen olma şansını
elde ettim ve dünyadaki birçok

Sizin gibi öğrenci yetiştiren
öğretmenlere iletmek istediğiniz
bir mesajınız var mı?
Öğretmen hayata dokunan ve
dokunduğu hayatları değiştiren
kişidir. Dünyada hangi meslek var
ki bizim kadar insana yakın olsun
ve geleceğe şekil veren insanların
hayatlarına dokunsun? 11 yıl önce
başladım mesleğe ve her günümde, göreve ilk başladığım günkü
heyecanı duyuyorum. Öğrencilerimin içten sevgisi benim
en büyük gücüm. Öğretmenlik
dünyanın en güzel duygusu. Gelecek biz öğretmenlerin ellerinde,
bunu hiç unutmamamız lazım.

ki çocuklarımızın geleceği için en
iyisini düşünmek bir anne baba
için vazgeçilmez bir his. Fakat bu
duygu ileri seviyelerde olduğunda
aslında çocukların hayal kurma,
keşfetme, mücadele etme ruhu
gibi çocukluğun özüne uygun
duygulardan da uzaklaşmalarına sebep oluyor. Çocuklarımız
küçük yaştan itibaren elektronik
ortamlarla baş başa bırakıyoruz.
Halbuki oyun, çocuğa çok daha
fazla şey öğretecektir ve dahası
çocuklar, mutlu bir çocukluk da
geçireceklerdir. Lütfen çocuklarımızın vakit varken doya doya
oynamalarını sağlayalım ve biz
de oyunlarına katılalım. Onların
teknolojik değil, yaşama dair
unutulmaz anıları olsun.
Okul öncesi eğitimin bireyin yetişmesinde önemi nedir? Türkiye’de okul öncesi eğitim alanında
yapılan çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Okul öncesi eğitim hayatın en
önemli dönemi. Hayatın provasının yapıldığı bir dönem.
Çocukların ilgi ve yeteneklerini
keşfetmek için de muhteşem bir
başlangıç zamanı. Bu

Röportaj: Zeynep YILMAZ
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Çalışmalarınızı projelendirirken
çıkış noktanız ne oluyor?

Projelerimin esas noktası ihtiyaçlara çözüm olması ve farkındalık oluşturması. İhtiyaçları ve
hedef kitlemi projelerden önce
gözlemekteyim. Kalabalık ortamlarda farklı insan yaşamlarını
gözlemlemeyi severim. Bu, projelerime farklı bakış açılarından da
bakmamı kolaylaştırıyor İhtiyaç
analizi ile sonuçları arasındaki
bütünlüğü uygulama öncesi gözden geçiririm. Mümkün
olduğunca en yüksek düzeyde
verim sağlamasını önemsiyorum. Hayata dokunması, eğitime
katkısı, ihtiyaçlara cevap vermesi,
geniş kitlelere farkındalık oluşturması projelerimin yaygınlaşması
ve sürekliliğini de sağlamaktadır.

Yakın vadede gerçekleştirmeyi
planladığınız bir çalışmanız var
mı?

ülkede de projelerimi yaygınlaştırmak için çalışacağım.
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Projelerimi hazırlarken yaşama
yakınlığı ve hitap ettiği kitleye
fayda sağlamasını çok önemsiyorum. Bu da fayda kadar başarıyı
da beraberinde getirdi. Çünkü
hazırladığım projeler sadece kendi okulum ve bölgemdeki insanlara değil, farklı illerdeki insanlara
da destek sağlayacak şekilde. Bu
sebeple de projelerimin kısıtlı bir uygulama alanı
yok. Yaygınlaşma elverişliliği ve
sürdürülebilirliği var. Gerek okul
çalışmalarım gerekse projelerim
birçok farkındalığın oluşmasına
etken oldu. Bu başarılar bana
öğretmen, yönetici ve kadın unvanlarında birçok dalda ödülleri
de beraberinde getirdi. Son olarak
da Global Teacher Prize 2018 için
Dünyanın En İyi 50 Öğretmeni
arasına girdim. Ülkemin farklı
bölgelerinden tebrik telefonları
aldım. Hem çalışmalarımda hem
de başarılardaki mutluluğumda
büyük bir kitlenin ardımda olması
beni çok mutlu etti. Bir öğretmen
için büyük bir mutluluk ve gurur
bu.

sürdürülüyor. Okullaşma oranlarını arttırmaya yönelik çalışmalar
yapılıyor. Pilot illerden başlayarak
okul öncesi eğitimin zorunlu hale
getirilmesine yönelik çalışmalar
bakanlığımızca devam ettiriliyor.

Köşe Yazısı

TİYATRO

SANATI

Köşe Yazısı

Vücut Dili
Güzel sanatların en eski dallarından
biri olan tiyatro; bir olayı, öyküyü,
sahne olarak ayrılmış bir yerde, oyuncuların söz ve hareketleriyle gösterme, canlandırma sanatıdır. Resim,
heykel gibi sanatların plastik sanat;
edebiyat ve müziğin fonetik sanat
olarak tanımlanmasına karşılık, tiyatro da dramatik ya da ritmik sanat
olarak diğer sanatlardan ayrılır. Anlaşılacağı gibi tiyatro, edebiyatın
dışında, kendine özgü kuralları olan,
başlı başına bir sanat dalıdır. Ancak
tiyatro oyununun bir metne bağlı
olarak sahnelenmesi, edebiyatla tiyatronun ortak alanını oluşturur.

çıkarılması diyalogu başlatmış; daha
sonra, sahneye çıkarılan oyuncu
sayısının artırılmasıyla bu gelişme bir
sürece dönüşmüş ve günümüz tiyatrosu ortaya çıkmıştır.
Batı uygarlığında göstermeye
bağlı metinlere toplu halde “tiyatro” dendiği gibi “drama”, “dram” ya
da “dramatik edebiyat” denmektedir.
Günümüzde tiyatro eserleri için “piyes”, “oyun” sözcükleri de kullanılmaktadır.
Tiyatroda olaylar “olurken” gösterilir.
Tümüyle konuşma ve harekete dayalı bir gösteri sanatıdır. Olay,
yazarca anlatılmaz, kişi tarafından
doğrudan doğruya söylenir ve canlandırılır. Kişiler ve olay olmak üzere
iki temel öğesi vardır. Tiyatro yazarı,
kişileri konuşturarak kişilikleri çizer
ve olayı anlatır.
Tiyatroda perde ve sahne olmak üzere iki bölüm vardır: Perde, konunun ana parçalarından her
biridir. Sahne ise, her perdede kişilerin girip çıkmasıyla oluşan küçük
bölümlerdir. Tiyatroda konuşma
türleri de adlandırılmıştır: Diyalog,
kişilerin karşılıklı; monolog kişinin tek
başına konuşmasıdır. Tirad, kişilerin
birbirlerine karşı söyledikleri uzun ve
coşkulu sözlerdir. Kendi içinde
gruplar oluşturur;

Yaşamın acıklı yönlerini, kendine
özgü kurallarla sahnede yansıtmak,
ahlak, erdem örneği göstermek için
yazılmış manzum (şiir şeklinde olan)
tiyatro eserine trajedi (tragedya) denir. Sözcük Yunanca tragoidia kelimesinden gelir. Tragos (keçi) ve oidie
(türkü) sözcüklerinin birleşiminden
oluşur. Tragedyalar konularını tarihten ya da mitolojiden alır. Homeros
destanları, Yunan ve Latin mitolojileri, Roma tarihi gibi… Önemli tragedya
yazarlarına Thespis (M.Ö. 6. yüzyıl),
Aiskhylos (M.Ö. 525-456), Sophokles
(M.Ö. 495-406) örnek verilebilir.

6. Bale:

Komedya, bireysel ve toplumsal
aksaklıkları
sergilerken
güldürmeyi ve düşündürmeyi
amaçlar. Bu tür tiyatrolar, 17.
yüzyıldan
sonra
yazılmaya
başlanmıştır. Trajedi, genelde yüksek tabakanın eğlencesi
olurken, halk kendi eğlencelerinden çıkan komedyayı daha
çok sevmiştir.

Dram, hem komik hem de
acıklı olayları günlük hayatta
olduğu gibi iç içe anlatan tiyatro türüdür. Dram, trajedinin
sıkı kurallarını yıkmak amacıyla
trajediye bir tepki olarak ortaya
çıkmıştır. Dram türünün ilk
örneklerini Shakespeare vermiştir. İspanyol sanatçı Lope de
Vega da bu türün öncülerindendir.

Sözsüz tiyatro oyunu olan bale,
sahne eserindeki konunun
müzik ve dansla canlandırılmasından oluşur. Tarihte bilinen
ilk bale gösterisi 1581 yılında
Ballet Comique De La Reine
adındaki gösteridir.

Karakter Komedisi:
İnsan karakterinin gülünç ve
eksik yönlerini, toplumun değer
yargılarıyla çatışan aksak ve
zayıf yanlarını anlatan komedilerdir. Moliere’in Cimri, Shakespeare’in Venedik Taciri eserleri
bu türe örnek verilebilir.

Töre Komedisi:
Toplumun
gelenek
ve
göreneklerinden kaynaklanan
gülünçlükleri anlatan komedilerdir. Moliere’in Gülünç Kibarlar ve Bilgiç Kadınlar eserleri
buna örnek verilebilir.

Entrika Komedisi:
Olayların, seyircileri meraklandıracak, şaşırtıp güldürecek
biçimde anlatıldığı komedilerdir, diğer adı ise vodvildir. Moliere’in Scapin’in Dolapları ve
Zoraki Hekim, Shakespeare’in
Yanlışlıklar Komedisi isimli eserleri bu türe örnektir.

4. Opera:
Opera, trajedi ve dramın bütün
sözlerinin müzikle bestelenmiş şeklidir. Operalar, kültür
seviyesi yüksek olan toplumsal
kesime seslenir. Tarihte bilinen
ilk opera 1597’de Floransa
karnavalında, Jacopo Peri’nin
Ottavio Rinuccini’nin sözleri
üzerine bestelediği (Jacopo
Corsi’nin müziksel katkılarıyla)
Dafne adlı operadır.

5. Operet:
Bu tiyatro türünde sözlerin
bir kısmı müzikli, diğer kısmı
müziksizdir. Operet, halkın
anlayabileceği bir dile sahiptir. 1800’lü yıllarda yaşayan
Jacques Offenbach ilk operet
bestecilerdendir.

7. Revü:
Revü, skeç, şarkı ve monolog
gibi sahnelerden kurulu, daha
çok gündelik olayları alaya alan
ve taşlayan gösteri türüne denir.

8. Skeç:
Skeç, genellikle bir nükteyle
son bulan, az kişili ve yalın,
şakacı bir içeriği olan
kısa, müzikli oyundur.

9. Modern
Tiyatro:
Modern tiyatro, klasik tiyatronun bütün kalıplarını yıkılmıştır.
Modern tiyatro, yaşamı klasik
tiyatrodaki gibi anlatmakla kalmaz, görünmeyen iç yüzüyle
de ortaya koyar.
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Çünkü bu metin edebiyat sanatının
özelliklerini yansıtır, her yönüyle
edebî metin niteliğini taşır. “Göstermeye bağlı metinler” terimi de bu
metinleri ifade eder.
Bugünkü anlamıyla tiyatronun ilk
kez M.Ö. 6. yüzyılda eski Yunan
toplumunda dinsel törenlerden
bağımsızlaşarak bir sanat türüne
dönüştüğü bilinmektedir. Bereket
tanrısı Dionysos’u (diyonizos) kutsamak için yapılan bağ bozumu şenliklerinde şarkılar söyleyip dans eden
koronun karşısına bir oyuncunun

3. Dram:
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1. Trajedi:

2. Komedi

Haber
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Açık Fikir Platformu

Mecliste

123

122

Görüşmeyi twitter hesabında
paylaşan Mahir Ünal, “Açık Fikir
Platformu’ndan gençler konuğumuzdu. Öğrenmeye açık, idealleri
olan, hepsi de pırıl pırıl gençleri genel
merkezimizde misafir etmekten mutluluk duyduk. Açık Fikir gibi daha fazla
platforma ihtiyaç var, örnek olmaları
dileğiyle,” diyerek platforma olan
desteğini ifade etti.
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Çekmeköy Belediyesi Açık Fikir Platformu’ndaki gençler,
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın grup
konuşmasını dinledi. Tarihi
konuşmalardan birine daha
şahitlik eden Çekmeköylü
gençler daha sonra AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti
sözcüsü Mahir Ünal’ı ziyaret etti.

Köşe Yazısı

7 ADIMDA BESLEN
SAĞLIKLI

Sağlıklı beslenme yaşam standardını yükseltmek için yani
daha sağlıklı ve daha aktif yaşamak için oldukça gerekli. Kronik
hastalıklardan korunmak ve ilerlemesini önlemek için beslenmenizde değiştireceğiniz bazı
temel şeyler olabilir. Hayatınızda büyük değişiklikler yaparak
Betül CEYLAN
Diyetisyen
Instagram: dytbetulceylan
www.betulceylan.com

1. Yavaşla

5. İyi Bir Gece

Tabaklardan Yemek

Uykusu Alın

Yemeğinizin miktarının ve
tabağın boyutunun, ne
kadar yediğinizi etkileyebileceği kanıtlanmıştır.
Büyük bir tabaktan
yemek yerseniz, yemeğinizi daha küçük
görebilir, oysa küçük bir
tabaktan yerseniz daha
büyük görebilirsiniz. Çalışmalara göre de insanların yiyecekleri
büyük bir kapta veya büyük bir tabakta servis
edildiğinde % 30 daha fazla yeme eğiliminde
olduklarını görülmüştür. Daha küçük tabaklarda yemek yiyerek, beyninize daha fazla
yediğinizi düşündürme hilesiyle kendinizi
daha az yemek yemeye yönlendirebilirsiniz.

İyi bir uykunun sağlıklı yaşamdaki
önemi göz ardı edilemez. Uyku
yoksunluğu, iştah kontrolünü
bozarak kalori alımının artmasına
ve kilo alımına neden olur. Aslında,
çok az uyuyan insanların obeziteye
yakalanma riski yeterli uyku uyuyanlardan daha fazladır. Yetersiz
uyku; konsantrasyonu, üretkenliği, atletik performansı,
glikoz metabolizmasını
ve bağışıklık fonksiyonunu olumsuz
yönde etkiler.
Dahası, iltihaplı
hastalıklar ve kalp
rahatsızlığı da
dahil olmak üzere
birçok hastalık
riskinizi arttırır. Bu
nedenle, tercihen bir
seferde yeterli miktarda iyi
kalitede uyumak önemlidir.

2. Listesiz Alışveriş Yapmayın
Alışverişte kullanmanız gereken iki önemli
stratejiniz olmalı: Alışveriş listenizi önceden
hazırlayın ve mağazaya aç gitmeyin. İhtiyacınız
olan şeyin tam olarak bilinmemesi, yanlış
besinlerin satın alınmasına sebep olurken,
açlık da porsiyon kontrolünüze engel olur. Bu
yüzden mutlaka alışverişinizi önceden planlayın ve neye ihtiyacınız olduğunu yazın.

6. Sağlıklı Pişir
Mutfaktaki pişirme yöntemlerini değiştirirseniz
sağlıklı yaşama bir adım daha yaklaşırsınız. Kızartma,
et ve balık hazırlama konusunda popüler yöntemdir.
Ancak bu tür pişirme yöntemleri sırasında, polisiklik
aromatik hidrokarbonlar (PAHs), ileri glikasyon son
ürünleri (AGE'ler) ve heterosiklik aminler (HCAs) gibi
potansiyel olarak zehirli bazı bileşikler oluşur. Bu
bileşiklerin tümü kanser ve kalp rahatsızlığı da dahil
olmak üzere çeşitli hastalıklarla bağlantılıdır. Daha
sağlıklı pişirme yöntemleri arasında fırınlama, haşlama, kaynatma, yavaş pişirme, ızgara veya buharda
pişirme bulunur. Bu yöntemler zararlı bileşiklerin
oluşumunu desteklemez ve bu sayede
yiyeceklerinizi daha sağlıklı hale getirir.

3. Yeterli Su İçin
Yeterli su içmek sağlığınız için önemlidir.
Birçok çalışma su içmenin kilo kaybına, kilo
vermeye ve hatta günlük olarak yaktığınız
kaloriyi biraz arttırmasına yardımcı olabileceğini göstermiştir. Çalışmalar ayrıca, yemekten önce su içmenin, orta yaşlı ve ileri
yaşlı erişkinlerde sonraki yemek sırasında
iştah ve kalori alımını azaltabileceğini
göstermektedir. Ayrıca kalorili
içecekler yerine su içmek
şeker ve kalori alımınızı
önemli ölçüde azaltabilir. Çoğunlukla su içen
kişilerin, diğer içecekleri
içenlere göre ortalama
olarak 200 kalori daha
az tükettiği gösterilmiştir.

7. Yeni ve Sağlıklı Tarifler Deneyin
Sürekli aynı yemekleri yemekten veya
yapmaktan sıkılabilirsiniz. Bu durum sizi mutfaktan soğutup dışarıda
yemek yemeye itmesin. Yeni şeyler
denemek her zaman size iyi gelir.
Haftada en az bir kere yeni bir sağlıklı

yemek tarifi denemeyi hedefleyin. Bu
şekilde yiyecek ve besin alımlarınızı
değiştirebilirsiniz. Yeni ve sağlıklı
tariflerinizi rutininize ekleyebilirseniz
sağlıklı beslenmek sizin için daha
keyifli bir hal alacak.
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4. Daha Küçük
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Yediğiniz hız, ne
kadar yediğinizi
ve kilo alma ihtimalini de etkiliyor.
Aslında çalışmalar
hızlı yiyenlerin obez
olma olasılığının yavaş
yiyenlerden daha yüksek
olduğunu göstermektedir. İştahınız,
yediğiniz yemek miktarı, tokluk ve
açlık durumunuz hepsi hormonlar
tarafından kontrol edilir. Bu hormonlar, sizin açlığınıza ve tokluğunuza
göre, beyninize sinyal verir. Bununla
birlikte, beyninizin bu mesajları alması
yaklaşık 20 dakika alır, bu nedenle daha yavaş yemeniz beyne tok
olduğunuzu hissetmek için gereken
süreyi verecektir.

sürekliliğini sağlayamıyorsanız
adım adım ilerleyin. Sürekliliği
adım adım sağlıklı beslenerek
sağlayabilirsiniz. Hedef sağlıklı
yaşam ise yaşam tarzınızı buna
yönelik değiştirebilirsiniz. Gelin
birlikte birkaç adımda sağlıklı
beslenmeye başlayalım…

Köşe Yazısı

Haber

EVİ YANAN AİLEYE

YENİ EV…
Uzuner ailesinin geçtiğimiz ay bir yangında küle dönen evi,
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın girişimleriyle hayırsever vatandaşlar tarafından yenilendi. Evleri küle dönen ailenin
kış mevsiminde sokakta kalmaması için hızla yürütülen çalışmalarla, yanan evin enkazı kaldırılarak yerine yeni bir ev hazırlandı.
Hasta olduğu için çalışamayan aile reisi Salih Uzuner’in, eşinin ve okuyan kızlarının yeniden sıcak bir yuvaya sahip olması
için yapılan çalışmalarda tüm mobilya ve ev eşyası ihtiyaçları da
karşılandı.

MART’18
KÜLTÜR SANAT ETKiNLiKLERİ
KONFERANS

ŞEYTANİ ÜST AKIL
VE MEDYA

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz aileyi yeni yuvalarında ziyaret
ederek: “Kötü günler geride kalsın.
Sıcak evinizde sağlıkla ve huzurla
oturmanızı dilerim. Her zaman ifade
ettiğim gibi biz büyük bir aileyiz ve
bu aile iyi günde, kötü günde hep yan
yana olmaya devam edecek,” dedi.
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ortodontik cerrahi diye yanlış ifade
edilebilmektedir. Ortognatik cerrahi, bozuk olan çene ilişkilerinin
cerrahi operasyonla düzeltilmesi
işlemidir. Ortognatik cerrahi
operasyonu bir Ağız Diş Çene
Cerrahı tarafından yapılmaktadır.
Ortognatik cerrahi vakalarında ortodontist ve cerrahın ekip
çalışması gerekir. İlk aşamada ortodontist ortodontik tedaviyle hastanın
alt ve üst çenesi arasındaki koordinasyonu
sağlar. Bazı olgularda cerrahi model analizinde
ortodontik tedaviye ihtiyaç yoksa direkt cerrahi
planlanabilir.
Ağız, diş ve çene cerrahisinin uğraş alanlarından
biri olan ortognatik cerrahi, çenelerin operasyonla
doğru konuma getirilmesi işlemidir. Çeneler kendini
çevreleyen sert dokulardan diseke edilerek,vida ve
plaklar yardımıyla doğru konuma getirilirler. Bütün
cerrahi kesiler ağız içinde olmaktadır dolayısıy-

la yüzde bir kesi
oluşturulmamaktadır.
Çene hareketleriyle
birlikte dişler de
hareket ettiğinden,
ortognatik cerrahi
genellikle ortodontik tedaviyle birlikte
uygulanmaktadır.
Ortognatik cerrahiye
ihtiyacın olup olmadığının
teşhisi için çene cerrahı ve
orthodontist ortak çalışmaktadırlar. Ortodontist, cerrahi aşamadan sonra
dişlerin birbirleriyle uyumlu olmasında sorumludur. Çene cerrahı ise çenelerin doğru poziyona
getirilmesinden sorumludur. Ortognatik cerrahi,
çenelerin ve dişlerin fonksiyonları kadar, hastanın
dış görünümünü de iyileştirmektedir. Tedavinin
amacı doğru okluzyon(alt ve üst çenedeki dişlerin
birbirleriyle doğru bir biçimde kapanması) ve daha
estetik bir görünüş sağlamaktır.

ÇENE - YÜZ BÖLGESiNiN
iSKELETSEL VE GELiŞiMSEL

DEFORMiTELERi
Ortognati kelimesi yunanca orto
(düz) ve gnati (çene) kelimelerinden gelmekte olup düzgün çene
anlamına gelmektedir. Ortognatik cerrahi terim olarak bazen

Doğru (ideal) Oklüzyon
Bazı malokluzyonlar(bozuk oklüzyon)
sadece ortodontik tedaviyle düzeltilebilmektedir. Fakat bazı durumlarda alt
ve üst çene, hacim ve şekil bakımından
uyumsuz olmaktadır. Böyle durumlarda
çeneler ve dişlerin birbirlerine göre uyumunu sağlamak için ortodontik tedavi tek

başına yeterli olamayacaktır. Ciddi yanlış
okluzyonlar birçok fonksiyonel problemi
de beraberinde getirmektedir.
Böyle kişiler aşağıdaki problemlerden
bazılarını yaşamaktadırlar:
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Alt ve üst çenelerin büyümesi yavaş ve aşamalı olarak
gerçekleşen bir süreçtir. Bu
süreçte çenelerin normalden fazla

ya da az büyümesi söz konusu
olabilir. Çene ve yüzde oluşan
şekil bozuklukları doğuştan
olabildiği gibi, kazalara ya da
hastalıklara bağlı olarak sonradan da ortaya çıkabilmektedir. Alt
çene ile üst çenenin birbirine ve
yüze göre uyumsuzluğu hastalarda hem estetik hem de çiğneme,
konuşma, uyku gibi fonksiyonlarda rahatsızlıklara yol açmaktadır.
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Dentofasiyal deformite;
Maloklüzyonun görüldüğü,
fasiyal iskeletin normalden
önemli ölçüde farklılaştığı, fasiyal
görünümün bozulduğu herhangi
bir durum olarak tanımlanabilir.
Bu gibi deformiteler; Minör nitelikli olabilir veya çene prominensinde yetmezlik ya da fazlalık şeklinde veya İleri derecede vertikal
maksiller fazlalık veya hemifasiyal
mikrosomia şeklinde görülebilir.

Köşe Yazısı

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
1

Halıdaki lekeyi gidermek için
bulaşık makinesi parlatıcısından yararlanabilirsiniz.

4
•
•
•

Yiyecekleri doğru bir biçimde çiğneyememe
Konuşma problemleri
Baş ağrısı, çene eklem ağrısı ile karakterize
çiğneme kaslarının fonksiyon bozukluğu
• Dişleri çevreleyen dokuların zarar görmesi
Ciddi estetik ve psikolojik problemler
Dişlerin birbirleriyle doğru kapanması, çenelerin
işlevselliğini de artırmaktadır. Ortognatik cerrahi ayrıca dişlerin çevreleyen dokularına gelen
basıncıda azaltmaktadır.

Fasiyel estetiğin
sağlanması
Çenelerin konum bozuklukları dış görünüşü
de etkilediğinden ortognatik cerrahi ile birlikte
hastanın yüz estetiğinde de bir iyileşme meydana gelecektir.

Saçlarınızı gürleştirmek
için bademyağı kullanmayı
denediniz mi?

7

5

Bukalemunlar tamamen
sağırdır.

İnciler sirkede erirler.

8

Çakmak,
kibritten
önce
bulunmuştur.

Tedavi aşamalarının
sıralaması aşağıdaki şekildedir.
1.
2.
3.
4.
5.

Değerlendirme ve planlama
Cerrahi öncesi ortodontik tedavi
Cerrahi aşama
Cerrahi sonrası ortodontik tedavi
Kontrol aşamaları

Sonuç

Özetlersek, ortodonti anormal diş pozisyonlarını
düzeltir, ortognatik cerrahi ise normal olamayan
çene ilişkilerini düzenlemektedir. Ortodontik
ve ortognatik cerrahi fonksiyonel ve kozmetik
problemleri eş zamanlı olarak düzeltmektedir.

9

Yarım kilo bal yapabilmek
için arılar iki milyondan fazla
çiçekten bitki özü toplamak
zorundadır.

10

Dibi yanmış tencere
içerisine bulaşık deterjanı
konulup suyla kaynatılırsa
dibindeki yanık lekeleri
tamamen yok olacaktır.
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Çenelerin ortodontik ve ortognatik cerrahi tedavisi uzun bir süreç aldığından, hastanın kooperasyonu ve motivasyonu bu tedavinin başarısını
etkilemektedir. Çene cerrahı, ortodontist ve
hastanın birbirleriyle ilişkisi tedavide önem kazanmaktadır.

Atom bombası renkli
televizyonun icadından 20
sene önce bulunmuştur.

3

Dünyanın en kısa uluslararası
köprüsü; Kanada ile ABD'yi
birbirine bağlayan 10 metrelik
köprüdür.
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Tedavi planı

6

2

Haşlanmış yumurtayı kabuğundan kolayca ayırmak
için kaynattığınız suya kabuğuyla birlikte bir limon dilimi
koyabilirsiniz.

Köşe Yazısı

Naime
Erkovan
Naime Erkovan talebelik ve muallimliği aynı anda yürüten, Şule
Yayınları’nda editörlük yapmaya devam eden, aynı zamanda önemli çeviri çalışmalarına da imza atan oldukça yoğun bir
isim. Türk edebiyatında öyküleriyle önemli bir yer edinen Naime
Erkovan ile sadece ödüllü eserlerini değil yazarlık atölyelerini,
yazı oluşturma aşamalarını, yazarlık hakkındaki düşüncelerini
konuştuk. Edebiyata ve yazmaya meraklı gençlere de çeşitli tavsiyelerde bulunduğu röportajı siz okurla buluşturuyoruz.

ön yargım da yoktu. Edebiyat
yolum boyunca onu tanıma
fırsatım oldu aslında.
Yazmaya atölyede başladım.
Uzun bir nekahet döneminden
sonra yeniden hedeflerinizin
olması güzeldi. Olağanüstü
kitaplar okumak, olağanüstü
olmayan yazılar yazmak, hayatımın o dönemki amaçları
haline gelmişti. Derken beş
senenin sonunda yani 2011’de
ilk öykü kitabım “Beşinci
Düğme” yayımlandı.

Edebî anlamda ben bir A.
Ali Ural Yazarlık Atölyesi mahsulüyüm. Edebiyatla
ilgili, edebiyata dair ne biliyorsam hocama ve onun
sağladığı edebiyat atmosferine
borçluyum. Üniversite eğitimim de edebiyatla ilgili ama
bütün derslerimi daha sağlıklı
bir şekilde ele almamı bu
atölye bilinci sağladı. Bir eserin
edebî niteliği, onda görülmesi
gerekenler, sezdirilenler gibi
özellikleri keşfetmek kolaylaştı.
Herkes iyi kötü bir şeyler yazabilir, bu zor değil ama burada talip olduğumuz şey vasat
eser meydana getirmek değil,
birinci sınıf edebiyata ulaşmak.
Yolumuzda yürürken insan
olarak asli görevlerimizi kişisel
meselelerimiz uğruna harcamadan ve edebiyatın kendisini nihai hedefe çevirmeden
ebediyete talibiz.

Siz de yazarlık atölyesinde gençlere
ders veriyorsunuz.
Gençlerin ilgisini nasıl
buluyorsunuz? Onlara ne gibi tavsiyeler
veriyorsunuz?
Gençler öğretilmeye çalışılanları daha
hızlı kavrayıp metinlerine aktarıyorlar
fakat disiplinli çalışma
konusunda biraz daha
gayret etmeleri gerekiyor. Bu işin iyi kitapları
okumaktan geçtiğini
ne kadar çabuk kabul
ederlerse o kadar hızlı
ve kalıcı adımlar atacaklardır.
Egolarını törpüleyip büyük eserlerin karşısında boyun eğerlerse yücelecektir kalemleri.
“Ay ve Güneş Kumpanyası”
ve “Olay Berlin’de Geçiyor”
olmak üzere iki tane ödüllü
eseriniz var. Yazı hayatına
başladığınızda ödüllü eserinizin olacağını düşünür müydünüz?
Bırakın ödülü, bir kitaba bile
sahip olabileceğimi düşünemezdim. O kadar tuhaf
bir yol ki. Bir yabancı gibi
baktığım zaman, kaderin
üstünde bir kader olduğunu görüyorum. Allah
isteyince aklımıza gelmeyecek kadar güzel şeylerle
karşılaşıyoruz. Takdir edilen
rotalar, hakkımızda hayırlı
olanlar haline geliyor.
Bize düşen, edebiyatla
ilgili dâhil bütün eylemlerimizi sonsuzluğun
limanına sağ salim
ulaştıracak gemilere
dönüştürmek.

Yazın türü olarak hikâyeyi
tercih ettiğinizi görüyoruz.
Neden bütün eserleriniz bu
türde? Roman yazmayı düşünmüyor musunuz?
Hikâyeyi seviyorum. Steril
çalışmamı ve düşünmemi
sağlıyor. Fazlalıkları törpületiyor. Ve sonunda bu bakış açısı
bütün hayatıma yansıyor. İnsan
ömrü kısıtlı. Aşırı yükle hedefe
varmamız zorlaşıyor. Atmayı,
kıymayı, gereksiz olanları
görmemi sağlıyor. Böyle bakınca hikâyeye, ondan vazgeçmek
pek akıl kârı değil. Bir gün belki
roman yazabilirim ama hikâyeyi
hayatımdan çıkarmak istemem.
Hikâyelerinizin beklenmedik
sonlarıyla okuyucuları şaşırtmayı seviyorsunuz. Tahmin
edilir olmak bir eser için talihsizlik midir?
Herkesin söyleyeceğini söylemek ne kadar basitse herkesin

133

132

Edebiyat dünyasında bir yere
sahip miyim bilemiyorum
açıkçası. Yazdıklarım gerçek
okurlara ulaşıyorsa onlar tayin
edecektir bir yerimin olup
olmadığını. O zamana kadar
elimden geldiği kadar iyi ve
sahici edebiyatı yakalamaya
çalışacağım.

Yazmaya nasıl başladınız,
yazarlık atölyesi ve A. Ali Ural
ile yolunuz nasıl kesişti?
Az önce sözünü ettiğim ara
dönemde tanıştım hocam A.
Ali Ural’la. 2006 yılıydı derslere
başladığımda. Evdeydim, okulu
bırakmıştım ve bir insanın hayal
edemeyeceği kadar boş vaktim vardı. Tamamen rastlantı
diyebilirim çünkü hocamla
ilgili herhangi bir şey bilmiyordum. Ama böylesi daha güzeldi. Onunla ilgili hiçbir bilgim
olmadığı gibi, herhangi bir

Yazarlık atölyesi gibi faaliyetlerin yazın hayatına
nasıl bir katkısı olduğunu
düşünüyorsunuz?
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Kendinizi ve edebiyat
dünyasında Naime Erkovan’ın
yerini bizlere anlatır mısınız?
Çocukluğum Almanya’nın
Schleswig ve Berlin şehirlerinde
geçti. 1990 yılında İstanbul’a
geldik. Konuşmakta zorlandığım bir dille Kadıköy İmam
Hatip Lisesi’ne başladım. Mezun olduktan sonra eğitimime
Marmara Üniversitesi Alman Dili
ve Edebiyatı Bölümü’nde devam ettim. Üçüncü sınıftayken
28 Şubat süreci başladığı için
okulumu bıraktım. Benim
kabul edebileceğim şartlara
sahip bir af, on üç sene sonra çıkınca eğitimime kaldığım
yerden devam ettim. İlk kayıt
yaptırdığım tarihten on altı yıl
sonra mezun olabildim. Şimdi İstanbul Üniversitesi Alman
Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde
yüksek lisansımı tamamlamaya
çalışıyorum.

Röportaj

Röportaj

tahmin ettiğini yazmak da o
derece basit. Amacım aslında okuyucuyu değil, kendimi şaşırtabilecek sonlar
üretebilmek. Ayrıca bu,
hocamızın bütün öğrencilerine tavsiyesidir.
Bizi ve dolayısıyla Türk
edebiyatını klişeden
kurtarmak için verdiği mücadelesidir bir anlamda da.
Öykülerinizde fantastik anlatım tarzını benimsiyorsunuz.
Bu da hayal gücünüzün
genişliğini gösteriyor. Yazar
adaylarına bu konuda tavsiyeleriniz var mıdır?
Düşünmek, ilahi çağrıya uymaktır aslında. Yüce kitabımız
bizi sürekli bu eyleme teşvik ediyor. Düşünmek, bir
bilinç geliştirmeyi, kontrollü
davranmayı, olasılıkları değerlendirmeyi sağlıyor. Yazar
adaylarına, öğrencilerime
tavsiye ettiğimi öğütleyebilirim:
Bir şey yazarken aklınıza gelen
ilk şeyi değil, en azından ikinci,
üçüncü veya dokuzuncu kez
geleni yazın. Çünkü ilk gelen,
herkesin zihnine düşer.

Ben Türk Askeriyim,
Başımda Miğferim,
Ayağımda Postalımdan
Tanırsın.
Adımı Bilmeyen
Mehmet Diye Çağırsın.
Vatan Uğruna,
Can Verecek Ararsan,
Hepinize Yeminim,
İlk Safta Beni Bulursun.

dilinizde ses
veriyorsunuz. Yanlış anlaşılmamalı, söylemek
istediği şeyin dışında bir mana
verilmemeli yazdıklarına. Öbür
dünyada kendilerinin peşine
düşüp helallik için uğraşmak
istemem açıkçası.
Uzun bir süre Almanya’da
kaldınız. İlköğreniminizi
orada tamamladıktan sonra
Türkiye’ye döndünüz. Bu iki
ülkenin sizin bakış açınıza,
hayal gücünüze katkısı nasıl
oldu?
Görme eylemini hayatınızın bir
parçası haline getirdiğinizde
çölde bile yaşasanız muhteşem
dünyalar inşa edebilirsiniz.
Bakışınız hastalıklıysa cenneti
çorak bir arazi olarak

AZİZ
ŞEHİTLERİMİZİ
SAYGI VE
MİNNETLE
ANIYORUZ.

görebilirsiniz. Yaşadığımız yer,
elbette bizi şekillendiriyor ama
süzgeçler oluşturup sağlıksız
görüntüleri veya düşünceleri
elemeyi öğrenmeliyiz. Aksi
takdirde çağımızın tanığı değil,
raportörü oluruz.

Kendi eserlerinizin yanında
çeşitli kitapların da çevirmenliğini yapıyorsunuz. Yeni
bir eser oluşturmak mı yoksa
çeviri yapmak mı daha zor?
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Çeviri yapmak daha zor.
Hele de benim gibi işin içine
vebal düşüncesini katıyorsanız. Ölmüş bir yazara kendi

Afrin’de destan yazan kahraman Mehmetçik’e Çekmeköy’den selam olsun.

Tarihten Notlar
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TARİHTEN
NOTLAR-8
“Sual eylen bizden evvel gelene
Kim var imis biz burada yog iken…”

2.SELİM (1566-1574)

zaferi; diğeri ise bir hayli sarsıcı etki
bırakan İnebahtı yenilgisidir.

İnebahtı Yenilgisi
Kıbrıs’ın fethinden sonra Papa’nı
öncülüğünde İspanya, Venedik ve
Malta’nın katılımıyla Osmanlı’ya
karşı yeni bir haçlı ittifakı oluşturuldu. İki donanma Mora ve Teselya
arasındaki İnebahtı Körfezi’nde
karşılaştı. Müttefik donanmada

Camii avlusuna defnedilir. Selim, daha önce Fransa’ya verilmiş
olan imtiyazları (kapitülasyon)
genişleterek süreklilik kazandırdığı
için ciddi eleştiriye uğramıştır. Bu
arada Ceneviz, Sicilya ve Ankona
gemilerinin Fransız bayrağı altında
Türk sularında dolaşabilecekleri
kabul edilmiştir. (2)
Selim, ilim ve sanat erbabını himaye etmiş, devrinde Hatemi, Fıra-

“Zirveden Dönüş”
Daha çok “Sarı Selim” olarak bilinen 2.Selim, Kanuni’nin Hürrem’den doğma ikinci oğludur. Konya
ve Manisa’da valilik yapmıştır. Kanuni’nin dünyaya
ün salan kabiliyetinden yoksun ve zayıf yaradılışlı
bir şahsiyete sahiptir. Daha babasının sağlığında
kardeşi Bayezid ile giriştiği belki de en büyülü iktidar
mücadelesinin sonunda Osmanlı tahtına yegâne
namzet kalmayı başaran Sarı Selim’in, daha önce
idam edilmiş olan Şehzade Mustafa ve Bayezid’in
dört oğlu da hesap edilirse iki kardeşini ve dört
yeğenini bertaraf ederek tahta çıktığı anlaşılır.
Esasen mücadeleci bir özelliğe sahip olmayan hatta
herhangi bir sorumluluk da almak istemeyen 2.Selim,
hadiselerin seyrine kapılarak tahta çıkmıştır. Tarihi
kaynaklar, Kanuni devrini Osmanlı’nın zirve dönemi;
2.Selim dönemini ise zirveden dönüş ya da çöküşün
başlangıcı olarak kabul ederler.

Kıbrıs’ın Fethi ve
Diğer Olaylar
Padişahın ortada olmaması, babası ve dedesi gibi
seferlere çıkmaması çeşitli isyanlara sebep olmuştur.
Yemen’de huzursuzluk çıkmış, Rusya ile bir takım
anlaşmazlıklar baş göstermiş ancak Sokullu bunların
üstesinden gelmeyi başarmıştır. Fakat Uzak Doğu’da
bulunan Acem Müslümanlarının yardım talebi
konusunda aynı başarı gösterilememiştir. Sokullu’nun çok değer verdiği Süveyş Kanalı projesi de
aynı şekilde başarısızlığa mahkûm olmuştur.
Sarı Selim devrinde dikkate değer iki önemli hadise
geçekleşmiştir. İlki Ebussuud’un da katıldığı ve Lala
Mustafa Paşa komutasıyla Kıbrıs’ın fethedildiği deniz

Selim, Kılıç Ali Paşa ile Sinan Paşa’yı
Tunus’taki İspanyol işgalini bertaraf
etmek üzere görevlendirir. Tunus
Fatihi paşalar görevlerini başarı
ile yerine getirirler ancak aynı yıl
Sultan Selim, yakalandığı humma
hastalığından kurtulamayarak 50
yaşında vefat eder ve Ayasofya

Mekke suyollarının tamiri, Mescid-i Haram’ın mermer kubbelerle
tezyini, Ayasofya’nın istinat duvarlarının inşası ile iki medrese ve
iki minare inşası onun devrinde
gerçekleşmiştir. Lefkoşe Selimiye
Camii ve dünyada eşine az rastlanan bir mabet olan Edirne Selimiye
Camii onun devrinde yapılmıştır.
En çok beğendiği eseri olan
Selimiye için Mimar Sinan şöyle
der: “Şehzade Camii bir çırağın,
Süleymaniye Camii bir kalfanın;
Selimiye ise bir ustanın eseridir.”

Ne var ki Viyana kuşatması
François’yı Osmanlı’dan uzaklaştırır. Luther’in konuşmaları bu
konuda etkili olmuştur. Ancak Kanuni, Fransızları Avrupa ittifakından
ayırmak istemektedir. Bu yüzden
Osmanlı-Fransız münasebetleri iyi yönde gelişme gösterir
ve iki devlet arasında daha sonraları “kapitülasyon” olarak anılacak
olan ve Fransa’ya iktisadi/adli bazı
imtiyazlar bahşeden o ünlü antlaşma imzalanır. Hemen her dönemde gözden geçirilip imzalanan bu
ticari imtiyazlara, 2.Selim devrinde
süreklilik statüsü verilir. Bu yüzden
2.Selim, ciddi eleştiriye tabi tutulmuştur.
1536 yılında imzalanan antlaşmaya göre Fransız bayrağı taşıyan
gemiler Osmanlı egemenliğinde
bulunan bütün limanlarda serbestçe ticaret yapabileceklerdi. Baş
eğmek ve teslim anlaşması imzalamak anlamına gelen kapitülasyon,
bir tür galibin mağluba, büyüğün
küçüğe tanıdığı ayrıcalığı ifade
eder. Buna göre Fransa, Osmanlı
topraklarında örgütlenme, seyahat,
taşımacılık ve satış serbestliği, ayrıca gemi işletme hakkı elde etmişti.
Fransız gemiler, bütün Osmanlı
limanlarda serbestçe dolaşacaktı.
Yunanistan ve Ermenistan’ın da bir
dönem yararlandığı kapitülasyonlar Lozan’la birlikte yürürlükten
kaldırılmıştır.
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Aslında onun bu
hareketi devletin selameti
bakımından
iyi olmuştur.
Zira zamanının
çoğunu kendi
zevki için
geçiren birisi
yerine devleti Sokullu

gibi bilge bir devlet adamının idare etmesi takdire
şayandır. Artık Sokullu Mehmet Paşa “gölge padişah”
konumuna gelmiştir.(1)

İnebahtı, Avrupalılara Osmanlı’nın
da yenilebileceği intibaını vermiştir. Savaşta Ali Paşa ve Mehmet
Paşa’nın yanı sıra can ve mal kaybı
had safhadadır. Sokullu Mehmet
Paşa’nın Venedik elçisine söylediği
özlü söz ise tarihe mal olmuştur:
“Biz Kıbrıs’ı almakla sizin
kolunuzu kestik, siz İnebahtı’da
bizi yenmekle sakalımızı tıraş
ettiniz. Kesilen kolun yerine yenisi
gelmez, fakat kesilen sakal daha
gür gelir.”

ki, Nigari ve Nihani gibi âlim, şair,
ressam ve müzisyenler yetişmiştir.
Kendisi de Selimi mahlasıyla şiirler
yazmıştır. Bu dönemde en büyük
şehzadenin sancağa çıkarılması
hususu ihdas edilerek şehzade savaşlarına engel olunmaya
çalışılmış, şehzade sancağı için de
Manisa şehri düşünülmüştür.

Osmanlı-Fransız münasebetleri,
Fransa kralı 1.François’nın Şarlken’e
esir düşmesi ve Osmanlı’dan
yardım istemesi ile başlar. Kralın
annesinin mektuplarına Kanuni’nin
cevabı olumlu olmuş ve bu ilişkiler
Kanuni’nin saltanatı boyunca devam etmiştir. Ancak François, papa
ve Katolik dünyasının tepkisinden
çekindiği için ikiyüzlü bir siyaset
izlemekten geri durmayacak ve
münasebetlerini bir ara gizlice
sürdürmeyi tercih edecektir.
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Tahta oturuşundan iki gün sonra babasının na’şını
almak için ordunun bulunduğu Macaristan’a doğru hareket etse de kafileyi ancak Belgrat’ta karşılar.
Devlet yönetme becerisi olmayan Sarı Selim, burada cenaze namazından sonra cülus bahşişi dağıtır.
Bu yanlış hareketi onu zor durumda bırakır çünkü
İstanbul’a vardığında tekrar cülus bahşişi dağıtmak
zorunda kalacaktır. Böylece yönetimi, kayınpederi
olan Sokullu Mehmet Paşa ve Ebussuud Efendi’ye
bırakarak tamamen sarayına çekilir.

büyük zayiat olsa da Osmanlı
donanması mağlup olmuş, kaptan-ı derya şehit olmuştur.

KAPİTÜLASYON
NEDİR?

Tarihten Notlar

Tarihten Notlar

Bir Saray Mesleği: Musahiplik
16.yüzyıl kaynaklarında musahiplik görevinden ve
2.Selim’in musahibi Celal Bey’den söz edilir. Peki nedir
musahiplik, musahibin görevleri nelerdir?
Osmanlı sarayında padişahın yanında bulunan ve bir
nevi danışmanlık görevi yapan kimseye musahip denir.
Sohbet ehli, arkadaş-dost anlamına gelen musahip,
saraydaki görevliler arasına vezir ve beylerbeyilerinden padişaha danışmanlık yapan; kişiliği ve bilgisiyle
temayüz ederek ona arkadaşlıkta bulunan kimseler
için kullanılır. Daha çok eğlence arkadaşı, şiir ve şarkı
söyleyerek padişahın hoş vakit geçirmesini sağlayan
nedimden farklı olarak musahip, devlet işlerinde iç ve
dış meselelerde bilge bir kişilik olarak görüşlerine başvurulan görevlidir.

Fatih Kanunnamelerinde söz edilmeyen musahip
kavramına ancak 16. yüzyıl kaynaklarında rastlanır. Lütfü Paşa’nın: “Mülk nedimsiz ve musahipsiz olmaz. Lakin
mesalih-i halka karışılmaması gerekir” ifadesi musahibin görevine açıklık getirir. 3.Murat zamanında olduğu
gibi musahipler padişah üzerinde etkili olurlardı. Siyasi
meselelere karışır, idarecileri zor durumda bırakırlardı.
Hatta menfaat karşılığı özellikle tayinlerde aracı olmaları dönemin tarihçileri tarafından ağır eleştiriye tabi
tutulmuştur. Padişahlar musahiplerini kendileri seçer,
istedikleri zaman da görevlerinden affederlerdi. 1834
yılandan itibaren de musahiplik mesleği tamamen
kaldırılmıştır.

DEVRİN MÜMTAZ ŞAHSİYETLERİ
BİRGİLİ MEHMET EFENDİ
Daha çok İmam Birgivi olarak bilinen Mehmet Efendi,
1523 Balıkesir doğumludur. İlk eğitimini babasından
alan Birgivi, daha sonra İstanbul’a giderek Küçük
Şemseddin Efendi'den ders aldı. Ardından Haseki Medresesi'ne girdi. Bir süre bazı medreselerde
müderrislik yaptı. Zamanında kabirler üzerine türbe
yapılması, buralarda mum yakılması ve ücret karşılığı
Kur'an okunması gibi yanlış anlayışlara karşı mücadele
etti. Ayrıca kadılar arasında rüşvetin yaygınlaşması
ve zengin çocuklarına ücretle ilmi payeler verilmesi
gibi meşru olmayan uygulamalar onun şiddetle karşı
çıktığı diğer konulardı.

TAŞKÖPRÜLÜZÂDE
AHMET EFENDİ

İlk on Osmanlı padişahı dönemindeki 502 bilgine ait
entelektüel biyografinin yer aldığı Şakâyık, Arapça
aslından dilimize kazandırılmıştır. Taşköprülüzâde
eserinde, sahip olduğu bütüncül ilim anlayışının tabii
bir uzantısı olarak ünlü müderrisleri, öncü tasavvuf
büyüklerini ve kurucu bilim insanlarını tanıtmaktadır.
Hacı Bayram Velî, Molla Fenarî, Ali Kuşçu, Kemalpaşazâde, Mirim Çelebi, Karaca Ahmet, Zembilli Ali
Efendi gibi farklı renkler taşıyan nice büyük isim aynı
kervana katılan ilim ve marifet yolcuları olarak yerlerini alırlar kitapta.

ŞAİR BAKİ
1526'da İstanbul'da dünyaya gelen Baki’nin asıl adı
Mahmut Abdulbaki’dir. Divan Edebiyatı'nda şiire biçim
ve içerik açısından birçok yenilik getirdi. Hayattayken
kendisine Sultanü’ş Şuârâ /Şairler Sultanı unvanı
verildi. Çocukluğunda bir süre esnaf yanında çıraklık
yaptı. Güçlü okuma isteği sonucu medreseye girdi.
Zamanının ünlü müderrislerinden Karamanlı Ahmet
ve Mehmet Efendilerden ders aldı. Birçok ünlü edebiyatçı ile tanıştı. Hocası Mehmet Efendi için yazdığı
"Sümbül Kasidesi" ününü artırdı. Dönemin ünlü şairlerinden Zati’nin dikkatini çekti. Ve genç yaşında ünlü
bir şair oldu.
Nahcivan Seferi sonrası Kanuni’ye sunduğu kasideyle
saray çevrelerine girmeyi başaran Baki, Kanuni Sultan
Süleyman'ın ölümü üzerine üzüntüsünü Kanuni Mersiyesi ile dile getirmiştir.

1561 tarihinde Bursa’da doğan Ahmet Efendi, Ankara
Akmedrese Müderrisi olan babasının yanında eğitim
aldı. Üsküp ve Edirne başta olmak üzere pek çok
medresede hocalık yaptı. Pek çok eserinin yanı sıra,
daha Osmanlı ilim tarihi yazımı bakımından önem arz
eden iki önemli eseriyle bilinir. Sahasında ilk ve tek
olma özelliği taşıyan eserlerinden Miftâhü's-Sa'âde
ilimleri; eş-Şakâyıku'n-Nu'mâniyye ise bilginleri konu
Hikmet TEKİN
Hikmettekin34@gmail.com
1-Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Müslümanların Tarih
2-Hakkı Dursun Yıldız, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi

Baki, zevke ve eğlenceye düşkün, neşeli, hoş sohbet
ve hırslı bir kişiliğe sahiptir. Sözünü kimseden
esirgemeyen, nüktedan ve dedikoducu yapısı yüzünden devrin önde gelen isimlerini zaman zaman
gücendirdiği ve bu yüzden de zor durumlara düşmekten kurtulamadığı bilinmektedir.
Hicviyeleriyle ünlü ve gazel şairi olan Baki,
özgürlüğüne düşkün ve sınır tanımazlığına rağmen
kadılık görevlerinde adalete düşkünlüğü ile dikkat
çekmiştir. Çağdaşı şairlere göre daha sade ve anlaşılır
bir dil kullanmayı tercih eden Baki, duru bir İstanbul
lehçesinin yanı sıra şiirlerinde halk deyimleri kullanmayı da ihmal etmemiştir. Kanuni’nin, kendisi hakkında sürgün fermanı çıkardığını duyduğunda; dünyanın
geçici olduğunu ve hiç kimsenin de kalıcı olmadığını
“Ne sen baki, ne ben baki” diyerek tereddütsüz bir
şekilde ifade etmesiyle ünlüdür. Divan, Fedailü’l-Cihad, Fedail-i Mekke ve Kanuni Mersiyesi onun unutulmaz eserleridir.
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Özellikle kamuda, görevlerin rüşvet karşılığı ehliyetsiz kişilere peşkeş çekilmesi konusunda 2.Selim'in
hocası olan Ataullah Efendi'yi bile ikaz etmesi onun
dürüstlük ve cesaretinin bir örneği olsa gerek. Tasavvuf erbabını da eleştirmekten geri durmayan Birgivi,
kendi dönemindeki Osmanlı uleması içinde sosyal
gelişmeleri takip eden az sayıdaki münevverlerden
biri olduğunu gösterir. Tarikat-ı Muhammediye başta
olmak üzere eserlerinin o devirde büyük ilgi görmesi
de onun ilmi dirayeti yanında dürüst, basiretli, cesur
ve sosyal problemlere karşı duyarlı bir kişilik sahibi
olduğunu yansıtması bakımından önemlidir. İzhar ve
Avamil adlı eserleri ise temel Arapça eğitiminin hala
vazgeçilmezleridir.

Başlangıcından Kanuni Sultan Süleyman dönemine
kadar Osmanlı bilginlerini konu edinen Şakayık, Osmanlı'nın entelektüel hayatını yansıtması bakımından
önemlidir. Eser, naklî/aklî ilimler ve medrese/tekke
ilişkilerini tam bir bütünlük içinde ele alması bakımından da dikkat çekicidir.

2. Selim
döneminde
Sadrazam
Sokullu Mehmet Paşa'nın
isteğiyle saray
toplantılarına katılmaya
başladı. 3.
Murad döneminde de yerini korumasını
bildi. Önce
Süleymaniye Müderrisi
oldu, bir süre
gözden düşse
de Mekke
ve Medine
kadılığından
sonra İstanbul Kadılığına getirildi ancak şeyhülislam
olma arzusu gerçekleşmeden hayata gözlerini yumdu.
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Sultan 2.Selim'in hocası Birgili Ataullah Efendi'nin
Birgi'de yaptırdığı medreseye müderris tayin edildi.
İlmi ehliyetiyle kısa zamanda meşhur olan Birgivi'den
ders almak isteyen pek çok talebe ülkenin her tarafından buraya akın etmeye başladı. Ömrünün geri kalan
kısmını Birgi'de öğrencilerine ders vererek halkı irşad
ve telif faaliyetleriyle geçirmiştir. Hakkı söylemekten
çekinmeyen Birgivi, ömrünün sonlarına doğru tekrar
İstanbul’a giderek Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'ya
memleketteki adaletsizliklerle mücadele etmesi
konusunda tavsiyelerde bulunmuştur. Hanefi/Matüridi olan Birgivi Mehmet Efendi'den bahseden hemen
bütün kaynaklar, onun Osmanlı döneminde yetişmiş
seçkin bir alim olmasının yanında dini ve ahlaki şahsiyeti bakımından da mükemmel bir insan olduğu
konusunda hemfikirdir.

Birgivi’nin, klasik görüş ve bilgileri aktarması yanında
kendi dönemindeki ahlaki, sosyal ve siyasi meselelere
özel önem vermesi; tenkitlerini cesaretle ortaya koyması onun ilmi şahsiyetinin en dikkate değer yönüdür.

edinmektedir. Her iki eser de aslında aynı projenin
bütünleyici parçasıdır ve Osmanlı ilim tarihi için
vazgeçilmez birer kaynaktır.

Haber

Haber

Hem İmar Ediyor

Hem Yeşili Koruyoruz

Büyükşehir Belediyemizin raporları doğrultusunda gerçekleştirilen
çalışmalar neticesinde bu alanda
bulunan ağaçlarımız nakledildikleri
yerde de aynı özenle ve çalışmalarla toprağa dikilerek Çekmeköyümüz’ün bir parçası olmaya
devam edecektir.”

Mart 2018

ekolojik ve fizyolojik olarak en
uygun zamanda taşınması ve
taşıma esnasında dikkat edilecek hususlar planlandı. Daha
sonra ağaçların taşınacağı
bölgedeki toprak yapısı ve iklim
koşulları gibi çeşitli araştırmalar yapıldı. Ağaçların taşındıktan sonra yeni yer ve toprakta
tutunabilmeleri için yapılacak
çalışmalar hakkında ilgili personeller bilgilendirildi.
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Çekmeköy Belediyesi Hamidiye Kültür Merkezi ve Zemin Altı
Otopark çalışmalarının yapıldığı
alanda bulunan ağaçlar; İstanbul üniversite Orman Fakültesi
ve Çekmeköy Belediyesi ekipleri
tarafından yapılan titiz çalışmalarla iklimine ve toprak yapısına
uygun yeni alanlara taşınıyor.
İnşaat çalışmaları öncesinde
İstanbul Üniversitesi Orman
Fakültesi yetkilileri tarafından
incelenen bölgede ağaçların

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz yaptığı açıklamada şunları
kaydetti: “İlçemize böyle modern bir
tesis kazandırırken bölgemizdeki
ağaçları da yaptığımız titiz çalışmalarla iklimine ve toprağına uygun bir
yere naklediyoruz. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ve İstanbul
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Ekonomi

Ekonomi

ALLAH’TAN SAĞLIK

DEVLETTEN AYLIK
Bilindiği üzere kadın çalışanlara
yönelik olarak doğum ya da evlat
edinme sonrasında gerekli şartları
sağlamaları halinde İŞKUR tarafından
yarım çalışma ödeneği verilmekte. Hükümetin, kadınların çalışma
hayatı etkilenmeden çocuğunu
büyütebilmesi amacıyla 2016 yılı
başında yasalaştırdığı yarım çalışma ödeneğine ilgi artarak devam
ediyor. Bu ayki yazımızda da kısaca
buna değinmek uygun olur diye
düşündük.

Doğum nedeniyle yarım çalışma
ödeneğinde ödenek süresinden
de bahsetmek gerekirse bu süre
4857 sayılı Kanunun 63’üncü
maddesinde belirtilen haftalık
çalışma süresinin yarısı kadardır.
Yani haftalık çalışma süresi en
çok 45 saat olup yarım çalışma
ödeneğinde bu süre 22,5 saat
olarak esas alınmaktadır. Bu
durumda 30 gün süre ile yarım
çalışma ödeneğine hak kazanan
sigortalı için ödenek süresi 22,5 x
4 = 90 saat olacak, 1 gün 7,5 saat
olarak dikkate alındığında 90/7,5=

12 gün hesaplanmış olacaktır.
Çalışan ebeveynler için hak
kaybının önlenmesi açısından
oldukça mükemmel olan bu
uygulamada kanaatimizce yarım
çalışma ödeneğinden yararlanma
koşullarının esnetilmesi olumlu
bir adım olacaktır. Yani bugün
için yalnızca son 3 yıl içerisinde
en az 600 gün primi olan kadın
çalışanlar yarım çalışma ödeneği
alabilmekte fakat 300 prim günü
dolduramayan ve anne olan
çalışan kadınlar yararlanamamaktadır. Bu nedenle kadın çalışanların tamamının yarım çalışma
ödeneği alabilecek şekilde
sisteme sokularak bir düzenleme
yapılması, daha uzun süre primi
olanların daha yüksek miktarda
ödenek alacağı gibi formüllerin
hayata geçirilmesi sağlanabilirse
daha güzel sonuçlar doğuracaktır.
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2016 yılından bu yana 4857 sayılı
İş Kanununa yapılan eklemeler ve
düzenlemelerle; yarı zamanlı çalışma hakkı tanınan ebeveynlere, yeni
doğan ya da evlat edinmiş oldukları çocuklarıyla daha fazla vakit
geçirme hakkı tanınmıştı. Bu düzenlemelerle de yarım çalışma ödeneği

Yarım çalışma ödeneğinin son
bulduğu durumlara bakacak
olursak yarım çalışma ödeneği,
çocuğun hayatını kaybetmesi
ve/veya evlatlık halinin ortadan
kalkması gibi durumlarda, olayın
vuku bulduğu tarihten itibaren
durdurulmaktadır. 4857 sayılı
Kanunun 74/2 fıkrası uyarınca

haftalık çalışma süresinin yarısı
kadar ücretsiz izin verilen işçinin,
bu süre zarfında başka bir işte
çalıştığı tespit edilirse, çalıştığı
süre için bu ödenekten yararlanamamaktadır. Yarım çalışma
ödeneği alırken işçinin çalıştığı
işyerinden ayrılması durumunda,
ödeneği de işten ayrıldığı tarihten
itibaren durdurulmaktadır.
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Mehmet DUMAN
Ekonomi Yazarı

ile ortaya çıkabilecek ücret kayıpları
azaltılmaya çalışılmış ve çalışılmayan
sürelerde bireylerin sigortalılıkları
bizzat devlet tarafından sağlanarak
sosyal güvenlik hakları da koruma
altına alınmış oldu. Böylece doğum
sonrası 16 haftalık analık hali izni
bitiminden itibaren kadın işçi ile üç
yaşını doldurmamış çocuğu evlat
edinen kadın veya erkek işçilere
istekleri halinde; “birinci doğumda 60 gün”, “ikinci doğumda 120
gün”, “sonraki doğumlarda ise 180
gün”, süreyle haftalık çalışma
süresinin yarısı kadar ücretsiz izin
verileceği teminat altına alınmış
oldu. Birden fazla doğumun yaşanması halinde ise bu sürelere 30’ar
gün ekleneceği, çocuğun engelli
doğması halinde de bu sürelerin
360 gün olarak uygulanacağı ayrıca
hüküm altına alınmış oldu.

Yarım çalışma ödeneğinden
yararlanabilmek için ise, işçinin doğum yapması veya evlat
edinmiş olmasından önceki son 3
yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, 4857
sayılı Kanunun 63’üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma
süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması ve doğum ve evlat edinme
sonrası analık hali izninin bittiği
tarihten itibaren 30 gün içinde
İŞKUR’a doğum ve evlat edinme
sonrası yarım çalışma belgesi ile
başvuruda bulunulmuş olması
gerekiyor.
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OKU!

Altın Sözler

Kültür Sanat

Altın Sözler

Baruch Spinoza

Felsefe, genelleştirilmiş bir matematiktir.
Bir insan kendi iradesiyle savaş çıkarmayı başarabilir ancak çıktıktan
sonra savaşı durdurabilmek için başkalarının iradesine ihtiyaç duyar.
Her canlı kendi varlığını sürdürme çabasındadır.
Herkesin hakkı gücü kadardır.
Önemli olan yargılamak değil; anlamaktır.
Yeni fikirlere şaşmayın; şunu bilin ki hiçbir şey,
sırf birçok kişi tarafından kabul görmüyor
diye doğru olma vasfını yitirmez.

CNR EXPO Yeşilköy’de 20 ülkeden yerli ve yabancı 350
yayınevinin katılımı ile düzenlenecek 5. Uluslararası CNR Kitap
Fuarı 10-18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Öğretmenler, öğrenciler, yazarlar,
editörler, gazeteciler, kitabevleri,
kütüphaneciler, yayıncılar ve okuyucuların büyük ilgi gösterdiği CNR
kitap fuarının bu yılki teması “OKU”.
Yurt içi ve yurt dışından yüzlerce
yazarı konuk etmeye hazırlanan fuarda gerçekleştirilecek etkinliklerle okumanın önemi ve kitapların hayatımızdaki yeri anlatılacak. Bu kapsamda
1000’in üzerinde etkinlik gerçekleştirilecek. İstanbul Valiliği, İstanbul İl
Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ve KOSGEB tarafından desteklenen
fuar 350 yayınevinin katılımı
ile gerçekleştirilecek.

Türk edebiyatının usta yazarlarından,
edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı
Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü alan
Alev Alatlı fuar süresince gerçekleştirilecek söyleşi, sohbet ve imza günlerinde kitapseverler ile bir araya
gelecek. Ayrıca fuarda Alev Alatlı için
hazırlanan özel bölümde yazarın eserleri sergilenecek.
İstanbul’un merkezinde metro,
metrobüs, Marmaray gibi toplu taşıma
ile kolay ulaşıma sahip bir konumda
olan CNR Kitap Fuarı 10-18 Mart
tarihleri arasında siz ziyaretçilerini
bekliyor.
Hazırlayan: Havva KOTAN
Sosyolog

Kendinizi ve duygularınızı
daha iyi anladıkça, her
neyseler daha fazla seveceksiniz.
Gönüller silahla değil, sevgi
ve yüce gönüllülükle kazanılır.
Ne umut korkudan vazgeçebilir, ne de korku umuttan.
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Edebiyatımızda büyük
öneme sahip, geçmişten
günümüze düşünceleri ve
eserleriyle manevi anlamda
varlığını devam ettiren Üstat

ALEV ALATLI İMZA VE
SÖYLEŞİ GÜNLERİ

Mutluluk erdemin ödülü olmayıp kendisi bir erdemdir.
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NECİP FAZIL
KISAKÜREK SERGİSİ

Necip Fazıl Kısakürek CNR kitap fuarında anılacak. Kısakürek’in eserleri, sesli,
görüntülü, basılı malzemeler ve şiirlerinin yanında özel eşyalarının da yer
alacağı sergiye yoğun bir ilgi olacağı
tahmin edilmekte.

Hür bir insan hiçbir şeyi ölümden daha az düşünmez ve
onun bilgeliği ölüm hakkında
değil, hayat hakkında derin bir
düşüncedir.

TÜRKİYE İÇİN BİR İLK!

ÖNE ÇIKAN HABERLER
MANDALİNA KABUKLARINDAN
SUDA ERİYEN TABLET
Manisa'da Doç. Dr. Özlem
Tokuşoğlu ve öğrencileri, mandalina kabuğundan suda çözülebilen
sağlıklı efervesan tablet üretti.
Doç. Dr. Tokuşoğlu, mandalina
efervesan tabletlerinin yüksek antioksidan ve C vitamini olduğunu,
kan şekerini düşürüp kolesterolü
düzenlediğini, belirli kanser tipleri
ve tümör oluşumlarını önlemeye
yardımcı olduğunu dile getirdi.
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DHA'nın haberine göre; Manisa
Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ)
Mühendislik Fakültesi Gıda
Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi ve İzmir Dokuz Eylül
Teknoloji Geliştirme Bölgesi (DE-

PARK) Teknopark Spil Innova Ltd.
Şti. Müdürü Özlem Tokuşoğlu ve
öğrencileri, 2 yıllık bir çalışmayla
mandalina kabuklarından suda
çözülebilen sağlıklı ''Mandalina
Efervesan Tablet'' üretti.
İzmir Seferihisar Belediyesi'nin
de destek verdiği, DEPARK Teknopark'ta yapılan çalışmayla ilgili
bilgi veren Doç. Dr. Tokuşoğlu,
kurutma işlemi sonrası mandalina
kabuklarından üretilen efervesan

tabletin, yapılan
spesifik analizlerde, mandalina kabuklarının
yüksek antioksidan özelliğinin
olduğunu ve C
vitaminince zengin
olduğunu belirlediklerini dile getirdi.
Mandalina kabuğundaki
antioksidan flavanonların
kolesterol düşürücü ve kan
şekerini düzenleyici etkili
olduğunu belirten Tokuşoğlu,
şunları söyledi: "Ayrıca, belirli kanser
tipleri ve tümör oluşumlarını önlemeye yardımcı etkisi olduğunu, karaciğeri temizlediğini, sinir sistemi
ve sindirim sistemini rahatlatıcı etkisini tespit ettik.
Gastrik ülserleri
önlemeye, lenf
sistemini uyarmaya yardımcı
olarak vücuttaki ödemi
giderdiğini ve
metabolizmayı
hızlandırıcı etkilerini hazırladığımız raporlarla ortaya
koyduk. Bu bağlamda ürettiğimiz
mandalina kabuğu tabletlerinin
sağlık üzerinde etkili bir ürün
olduğunu ortaya çıkarmış olduk."

Katma değer sağlanabilir
Türkiye İstatistik Kurumu'nun
(TÜİK) 2015 yılı verilerine göre Türkiye'nin yılda 1 milyon 156 bin 365
ton mandalina üretiminin olduğunu, bunun büyük bir kısmının
İzmir Seferihisar ilçesinde üretildiğini belirten Doç. Dr. Tokuşoğlu,
mandalina kabuğu tabletlerinin üretimiyle hem ilçeye hem de ülkeye

büyük bir katma değer sağlanabileceğini dile getirdi. Mandalina kabuklarından tablet haricinde sabun
üretimi de yaptıklarının altını çizen
Doç. Dr. Tokuşoğlu, "Mandalina
kabuklarını yapısındaki antioksidan
fenolik maddelerin antibakteriyel ve
antimikrobiyal özellikleri nedeniyle
temizleyici etkisinin olduğunu saptadık. Bu özelliğinden yola çıkarak
zeytinyağlı mandalina sabunu da
ürettik. Bu da gösteriyor ki, bu
zamana kadar ekonomik değeri
olmayan mandalina kabukları artık
hem gıda endüstrisinde efervesan
tablet olarak hem de sabun endüstrisinde kullanılabilir. Bu bilgiler
ışığında mandalina kabukları, doğal
fenolik antioksidanların ucuz ve
güvenli olarak elde edilebileceği
önemli bir potansiyel kaynaktır"
şeklinde konuştu.
Doç. Dr. Tokuşoğlu, ürettikleri
tableti, patent tescili ile koruma
altına aldıklarını ve Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı'ndan gelecek
onayın ardından tabletlerin sağlık
içeceği ve gıda takviyesi olarak
market raflarında yer alacağını
söyledi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın İstanbul Şile ve Ağva
başta olmak üzere 11 farklı noktadaki
saha testleri, operatörlerin de katılımıyla başarıyla tamamlandı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığının desteğiyle Savunma Sanayii
Müsteşarlığının koordinasyonunda,
ASELSAN ana yükleniciliğinde, Netaş ile
Argela'nın katkılarıyla Türk mühendisler
tarafından ilk milli baz istasyonu ULAK
geliştirildi. Türkiye, tasarımı tamamen
yerli ULAK ile dünyanın baz istasyonu
üreten 5 ülkesinden biri haline geldi.
Haberleşme sistemini daha güvenli
hale getirecek ULAK, teknolojiyi alan
ve kullanan değil; tasarlayan, üreten ve
satan ülke haline gelinmesinde önemli
bir adım olacak.
İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'nde
operatörler tarafından sipariş sözleşmesi imzalanmasının ardından Haziran
2017'de saha testlerine başlanan
ULAK'ın gerekli testleri başarıyla
tamamlandı. Türkiye'nin en ücra
köşesine bile 4,5G hizmeti sağlayacak ULAK'ın, en kısa zamanda canlı
şebekede kullanılmaya başlanması
hedefleniyor. ASELSAN uhdesinde Uzak
Radyo Ünitesi (RRU), Netaş'ın imzasını
taşıyan Temel Bant Ünitesi (BBU) ve
Argela mühendislerinin eseri olan şebeke bağlantısı ve akıllı şebeke yönetimi
konularında yazılımlar hazırlandı.

"Ulak'ın testleri 11 farklı
sahada yapıldı"
ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü
Metin Balcı, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, mobil iletişim teknolojilerinin hayatın her alanında yer aldığını ve bu etkileşimin artarak devam
ettiğini söyledi. Balcı, stratejik önemi
haiz söz konusu projelerin, milli iletişim
altyapısının sağlanmasında önemli
olduğunu vurgulayarak "Teknolojik,
ekonomik ve siber güvenlik açısından
önemli olan ULAK Milli Baz İstasyonu
ve Milat Milli Ağ Teknolojileri projelerinde meyveleri alır duruma geldik."
dedi. Bu kapsamda geliştirilen ULAK baz
istasyonunun saha testlerinin geçen
yılın haziran ayında başladığını anımsatan Balcı, "11 farklı noktada yapılan
söz konusu testler, operatörlerin de
katılımıyla gerçekleştirildi. Bu testlerde
hem sabit olarak performans hem de
mobilite denilen hareketlilik testleri
uygulandı. Canlı şebeke testlerinin de
olduğu saha testleri başarıyla tamamlandı." diye konuştu.

Canlı şebeke testleri
devam ediyor
Operatörlerin, ULAK baz istasyonunu canlı şebekelerinde test
etmeye devam ettiklerine dikkati çeken Balcı, sistemin en geç mart
ayının ilk yarısında üç operatörle eş
zamanlı, 24 saat esasına göre canlı
şebekede kullanılmasını hedeflediklerini bildirdi. Balcı, operatörlerden
gelen geri bildirimlerle test esnasında
baz istasyonunda gerekli iyileştirmelerin yapıldığına işaret ederek
"Bundan sonra da problemlerimiz olacaktır ama bu problemleri
çözecek imkana ve birikime sahibiz." ifadesini kullandı. ULAK baz
istasyonunun üretim altyapısında
hiçbir sıkıntının olmadığının altını
çizen Balcı, ihtiyaçların belirtilerek,
siparişlerin zamanında verilmesini istedi. Balcı, ULAK baz istasyonunun Evrensel Hizmet Fonu
kapsamında kırsal kesimde de
kullanılacağını vurgulayarak, bu
konuda Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı yetkilileriyle çok yakın çalıştıklarını
söyledi.

"Hedef 5G ve ötesi"
5G ve ötesi teknolojiler hedeflenerek gerçekleştirilen projelerin ve üretilen teknolojilerin
geliştirilerek devam edeceğini
belirten Balcı, şunları kaydetti: "Bu konuda bir altyapımız,
birikimimiz oluştu. Bu konuda
gerek ürün aşamasında gerekse
fikri mülkiyet, patent konularındaki
çalışmalarımızı, ekosistemimizle
standartlara koyacak şekilde
yoğunlaşarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Bu çalışmalarımızın hem
ekonomik hem teknolojik hem de
stratejik açıdan önemi ve
faydaları büyük."
Balcı, çalışmaların başlatılmasında millileşme konusunda koyduğu
vizyon ve hedefler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a,
projeye başlangıcından itibaren özel
olarak gösterdiği ilgi ve yönlendirme
için Başbakan Binali Yıldırım'a,
proje yürütücüsü ve sorumlusu
olarak gösterdiği özverili çalışma dolayısıyla Savunma Sanayi
Müsteşarlığına, yakın desteği
için de Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
başta olmak üzere projede emeği
geçenlere teşekkür etti.

Röportaj

Nurettin Tatlısu
Cemil Çimen
Hayrettin Yeşilyurt

(3+1) üst kat dairesi bulunmaktadır. Giriş daireler
tek balkonlu üst kattaki diğer daireler çift balkonlu
ve ferah bir yapıdadır.

Site yönetimi ekibiniz kaç kişiden oluşmakta? Ekibinizi
kurarken dikkat ettiğiniz kriterler var mı?
Yönetim ekibimiz üç kişiden oluşmakta olup ekip
teşekkülü esnasında grup çalışması ve konusunda
uzman kişilerden oluşmasına dikkat edilmiştir. İdari
ve muhasebe konusunda Nurettin Tatlısu (emekli
bankacı), teknik, sosyal işler ve peyzajdan sorumlu
Cemil Çimen (Türk Telekom’dan emekli), güvenlik ve temizlikten sorumlu Hayrettin Yeşilyurt’tur
(Emekli Deniz Astsubayı). Beş yıldır aynı ekip uyum
içerisinde, özverili bir şekilde sitemizin daha nezih
ve güzel olması için çalışmaya devam etmekteyiz.

Site sakinlerine yönelik organizasyonlarınız var mı?

SİTEDE YAŞAM
EKŞİOĞLU ORKENT EVLERİ
1955 Nevşehir doğumluyum. Çiftçi bir anne ve babanın
çocuğuyum. Kayseri Lisesi, Gazi Üniversitesi İşletme-Muhasebe mezunuyum. 1984 yılında yedek subaylık hizmetimi
tamamladıktan sonra Sosyal Sigortalar Kurumunun İstanbul
ve Ankara’da bulunan birimlerde görev yaptım. 1985-2001
yılları arasında Pamukbank’ın genel müdürlük ve İstanbul
şubelerinde görev yaptım. 2007 yılında Orkent Evleri Yönetimine Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildim. Halen mali ve
idari işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görevime
devam etmekteyim.
Yönetim ekibimiz; Cemil Çimen (teknik işler, sosyal faaliyetler
ve bahçe peyzaj) ve Hayrettin Yeşilyurt’tan (güvenlik ve temiz-

Ekşioğlu Orkent Evleri ne zaman inşa edildi?
Siteniz kaç blok ve daireden oluşuyor?
Sitemizde 2006 yılı Temmuz ayından itibaren
oturulmaya başlanmıştır. Sitemiz 11 blok 352 daire
ve bir iş merkezinden oluşmaktadır. Sitemizde, 44
adet 95 m2 (2+1) giriş dairesi, 308 adet 137 m2

Yönetim olarak site sakinlerine ne kadar yakınsınız?
Yönetim kurulu üyeleri olarak hepimiz sitede oturduğumuz için sitedeki kat maliki ve kiracı komşularımızla devamlı görüşmekteyiz. Komşularımızın
site ile ilgili sorunlarına en hızlı ve etkin çözümler
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Dergimizin geleneği haline gelen
site ziyaretlerimizde bu sayımızda
Çekmeköy’de kaliteli yaşamın öncü
sitelerinden Ekşioğlu Orkent
Evleri’ndeyiz. Site yöneticisi Nurettin
Bey ile avantaj ve dezavantajları
ile sitelere yönelik sohbetimiz…

lik) oluşmaktadır. Sitemizin yönetimi Site Yönetim
Planı gereği üç yönetim kurulu üyesi tarafından
yürütülmektedir.
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Nurettin Tatlısu’yu tanıyabilir miyiz?

Site sakinlerimiz için her yıl yaz başlangıcında
geleneksel Orkent yaza merhaba partisi; Ramazan
ayı içerisinde toplu iftar yemeği; bahar aylarında toplu piknik, tiyatro ve konser etkinlikleri, okul
çocuklarına yönelik eğlence; Halk Eğitim Merkezi
iş birliği ile resim, örgü, iğne oyası, çini, seramik,
pilates ve dans kursları organize edildi. Çekmeköy’
de ilk defa basketbol, voleybol, mini futbol ve masa
tenisi branşlarında; siteler arası spor organizasyonu
Orkent Evleri, Dumankaya, Beşyıldız 1. Etap 92
Parsel- 85 Parsel, Yeşilbelde, Beşyıldız 3. Etap Sitelerinin katılımıyla tarafımızdan organize edilmiştir.
Site sakinlerimizin katılımıyla Halk Müziği Korosu
oluşturulmuş olup İTÜ konservatuar hocası Mustafa Demirkaya nezaretinde çalışmalarına devam
etmektedir.

Röportaj

üretmeye özen gösteriyoruz.
Tüm komşularımıza bir telefon
mesafesindeyiz.

Bloklar arası mesafe fazla
olduğu için çevremizde bulunan sitelere göre bizim sitemiz
daha ferah bir yapıdadır. Ayrıca
2 adet açık havuzu vardır. Açık
otoparkımız her daireye bir araç
düşecek şekilde olup diğer
sitelere göre daha büyüktür.

Sitenizin avantajı/dezavantajı olacak
konulardan kısaca bahseder misiniz?
Sitemizin avantajı, toplu ulaşım
güzergâhları üzerinde olması,
alışveriş marketleri ve kapalı
pazara yakınlığı, yakınında kapalı
spor salonu ve kapalı yüzme
havuzu olmasıdır. Dezavantajlı
husus olarak otopark sorunu
yaşadığımız zamanlarda yakın

Bloklar arası
mesafe fazla olduğu için
çevremizde bulunan sitelere göre
bizim sitemiz daha ferah bir
yapıdadır.
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Sitemizi K.M.K çerçevesinde
yönetmeye çalışıyoruz. 2002
yılında Ekşioğlu Orkent Yapı
Kooperatifi tarafından hazırlanan ve maliklere verilen yönetim
planı günün şartlarına cevap
verecek, sorunlarımızı birebir
çözecek düzeyde olmadığından
güncel yönetim planı hazırlanarak tapudan şerh ve tasdik
edilmek suretiyle kat maliklerine

imza karşılığı teslim edilmiştir.
Sözün özü, yeni site anayasamızı güncel hale getirdik. Bu
çerçevede site yönetim kurulu
olarak kişisel ve yönetim kurulu
sorumluluğumuzun olduğunu,
bu sorumluluk çerçevesinde
maliklerimizin idari ve siteden
kaynaklı sorunlarının birlikte
çözümü için gerekli hassasiyet ve gayreti sergilemekteyiz.
Sitemizde sosyal aktiviteler
düzenleyerek birlik ve kaynaşmayı, sevgi ve saygıyı pekiştirmeye çalışıyoruz. Komşularımız
arasındaki anlaşmazlıklara yönetim ve komşularımızla bir araya
gelerek iyi niyet çerçevesinde,
huzursuzluk yaratmadan çözüm
üretiyoruz. Bizim için bütün kat
maliklerimiz eşit seviyededir.
Farklılık yaratmamaya gayret
ediyoruz.

Ekşioğlu Orkent Evlerinin sizce başka
sitelere göre en belirgin özelliği
nedir?
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Site yöneticiliği bazen sakinlerle
karşı karşıya gelmeyi gerektiren
sıkıntılı bir iş. Böyle bir durum hasıl
olduğunda nasıl üstesinden geliyorsunuz?

Röportaj

Röportaj

MART’18
KÜLTÜR SANAT ETKiNLiKLERİ

12 yaşından küçük çocukların
getirilmemesi rica olunur.

YETİŞKİN TİYATROSU

çevremizde araçları park edeceğimiz
park yerlerinin kısıtlı olmasını sayabiliriz.
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Son olarak Çekmeköy2023 Dergisi okurları
için ne söylemek istersiniz?
İlimiz ve ilçemiz hakkındaki birçok
konuda bizi bilgilendiren Çekmeköy2023 dergisi sitemiz sakinlerin
tarafından da beğenilerek okunmaktadır.
Çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Sitemizin tanıtımına katkıda
bulunduğunuz için ayrıca şahsınıza
ve Çekmeköy2023 dergisi ekibine
teşekkürlerimizi sunarız.

Yazan : İlknur Bektaş
Müzik : Serkan AKGÜN - Sedat ANAR

Yöneten : Hüseyin SORGUN
Koreografi : Pınar ATAER

26

Yapım : Karart Kültür Sanat

Yapımcı : Osman GENÇ

Dramaturji : Hüseyin SORGUN Dekor : Sırrı TOPRAKTEPE Işık Tasarım : Kemal Edis Efekt : Gökhan KOÇ

MART

Oyuncular: Başak ÖZEL ( Anadolu), Adnan KÜRKÇÜ (Deli), İpek GÜROL (Senem Ayşe), Şahin SANCAK (Mehmet, Mustafa Kemal), Ayşegül ÇAKIR (Yirik Fatma)
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Yüzyıl önce, yaşadığımız toprakların üzerindeki cedlerimiz, varlık ve yokluk
Musa YÜZGÜLEÇ
- Komutan) , Ahmet
Tekin AYDIN
(Ozan), Nagihan YILDIZ
(Kara Fatma), Göknur PASLI (Efe Ayşe), Pelin Sagun (Şerife Bacı)
meselesini
derinden(Asker
hissettiler.
Osmanlı
İmparatorluğu’nun
derinden
sarsıldığı ve hızla toprak kaybettiği zor, hüzün
acı
dolu Sesiyle
zamanlarda
birBAĞ
Sesiyleve
: Ayla
ALGAN
: Mürşid Ağa
PAZARTESİ
uyanışa şahit olduk. Bu Anadolu’nun uyanışıydı. Yedi düvele meydan okuyan
SAAT:
bu uyanış, Anadolu’nun cesur ve kayıp kadınlarının ayağa kalkışı, düşmana
meydan okuyuşu destanını anlatan tiyatro oyunumuza tüm halkımız dav14.00 - 20.00
etlidir.
RKÖ

SE

TURGUT ÖZAL KÜLTÜR MERKEZİ

İki Şiir Bir Şair

İki Şiir Bir Şair

YALNIZLIĞIN ŞAİRİ

Beyatlı…

Akıncılar
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik
Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi "İlerle!"
Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle

Daha çok şiirleri ve
edebiyat üzerine yazdığı
makaleleri ile tanıdığımız
şair, Klasik Türk şiirinden beslendiği bir sanat
anlayışını benimsemiştir.
Klasik şiire bağlı kalarak
ve geleneği yıkmadan,
onu yeniden işleyerek
yazmıştır şiirlerini. Şiirlerini
aruz vezni ve kafiye/redif
kullanarak kaleme almıştır.
Divan şiirinin neoklasik
anlamda edebiyatımızdaki
son örneklerini vermiştir.
Yahya Kemal için şiirin
olmazsa olmazı musikidir.
Zira şiir, alalade sözcüklerin dizilimi değildir ona

Bir gün yine doludizgin atlarımızla
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla

Süleymaniye’de
Bayram Sabahı

Cennette bu gün gülleri açmış görürüz de
Hâlâ o kızıl hâtıra gitmez gözümüzde

Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede
Bir mehâbetli sabah oldu Süleymâniye`de

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati,
Dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi
Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan,
Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan.

göre. Sözcükler müziğin
uyumuyla yan yana,
büyük bir titizlikle sıralanmalıdır. Şiirin bir sancının
ürünü olduğunu, ıstırap,
sevinç, keder, hasret duymayanların şair olamayacağını ifade eden Beyatlı,
şiirin 2 olmazsa olmazını
kelime seçimi ve ahenk
(ses)
olduğunu belirtir.
Milli hassasiyetinin yanında dini duyguları da Yahya
Kemal’in şiirleri kaplayan
duygulardan biridir.
Paris’te kaybettiği dini
hassasiyetini İstanbul’a
döndüğünde, Selçuklu ve
Osmanlı tarihine yöneldiğinde yeniden kazandığı
görülür. Osmanlı aydınlarının yüzlerini Batı’ya

döndükleri bir zamanda
Batı’dan beslenmiş ama
özünü ve sanat anlayışını
Türk milletinin değer
yargılarıyla inşa etmiş bir
isimdir büyük şair.
Okuyucu olarak bizleri en
çok etkileyen ayrıntı ise
Yahya Kemal’in, başka bir
şairin doğuşunu kucaklamasıdır. Ahmet Hamdi
Tanpınar’ın yolunu açık
eden Beyatlı, hemen
hemen her şiirinde buram
buram yalnızlık kokusu ile
kalbimize dokunurken hayatının önemli bir kısmını
otelde kendine münhasır
bir odada geçirerek yine
yalnız bir şekilde göçüp
gitmiştir…
Kendisini rahmetle
anıyoruz…

Sessiz Gemi

Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir,
Duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir.

Artık demir almak günü gelmişse zamandan,
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.

Bir geliş var!.. Ne mübârek, ne garîb âlem bu!..
Hava boydan boya binlerce hayâletle dolu...

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.

Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir;
O seferlerle açılmış nice yerlerdendir.

Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli,
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.

Bu sükûnette karıştıkça karanlıkla ışık
Yürüyor, durmadan, insan ve hayâlet karışık;

Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu!
Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu!

Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya,
Giriyor, birbiri ardınca, ilâhî yapıya.

Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler;
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.

Tanrının mâbedi her bir tarafından doluyor,
Bu saatlerde Süleymâniye târih oluyor.

Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden,
Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden.
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Yahya Kemal’in gurbette
geçirdiği yıllar onun
kimlik, sanat ve tarih
anlayışının oluşmasında
ve medeniyet telakkisinde
etkili olmuştur. Asırlardır
yaşayan Osmanlı Devleti
çökerken Yahya Ke-

mal tarih anlayışını
oturtacağı bir çerçeve
aramaktaydı kendine.
Bu arayışı ‘’milli tarih’’
düşüncesi ile son
buldu. Türk milletini
meydana getiren asli
unsurların (sanat,
şiir, musıki, edebiyat,
tarih, estetik, mimari, ideal algımız…)
tanınması gerektiğini
düşünüyordu. Bu unsurlar milli değerlerimizle iç içe geçerek medeniyetimizi
meydana getiriyordu.
Yahya Kemal bu milli
tarih düşüncesinden
hareketle Anadolu’da
başlayan Milli
Mücadele Hareketi’ni destekleyici
makaleler kaleme
aldı. Şiirlerinde de
maziye özlem, medeniyet
tasavvuru kendine yer
bulacaktı.
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akvimler 2 Aralık 1884’ü
gösterirken Makedonya'nın Üsküp şehrinde bulunan Rakofça Çiftliği’nde
dünyaya gözlerini açtı.
13 yaşındayken annesini
kaybetmesiyle babası
yeniden evlendi. Babası
ile üvey annesi arasında
hiç bitmeyen anlaşmazlık
onun yatılıda okumasına
ve gergin bir aile ortamında büyümesine sebep
oldu. Okumak için geldiği
İstanbul’dan dönemin Jön
Türkleri gibi kaçarak Fransa’ya gitti. Burada siyaset
ve edebiyat dersleri aldı,
dönemin pek çok ünlü
ismiyle tanışma imkanı
elde etti. Bunun yanında
Şark Dilleri Mektebinde
Arapça ve Farsça öğrendi.
Herhangi bir diploması
olmadan yurda dönse de
çok zengin bir kültür ve
sanat birikimi edinmişti.
1912’den itibaren tarih ve
edebiyat dersleri verdi.
Lozan müzakerelerinde
delegelik yaptı ve ardından muhtelif ülkelerde
orta elçilik görevlerini
yürüttü. Birkaç kez mebusluk da yapan Beyatlı
nihayetinde Pakistan
büyükelçisi olarak atandı.
1949’da emekliye ayrılarak
yurda döndü.

Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan

Zeliş’in Mutfağı

Zeliş’in Mutfağı

Kemalpaşa Tatlısı

Zeliha Bolat

Malzemeler:
1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1
yumurta, 1,5 su bardağı irmik, 1,5 su bardağı un,
1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya.

Zeliş'in Mutfak Sırları...

Şerbet için:
3 su bardağı su, 3 su bardağı şeker, 1 kaşık taze
limon suyu.

Hazırlanışı

Kabak
Mücveri
Malzemeleri

4 kabak,
3 yumurta,
1 soğan,
1 tutam maydanoz,
1 tutam dereotu,
100 gr. beyaz peynir,
tuz, karabiber,
kızartmak için sıvıyağ.
İsteğe bağlı olarak servis için
yoğurt

Malzemelerin tümü yoğurma kabına konulur ve
kıvamlı bir hamur yoğrulur. Hamur kıvam almazsa,
birebir oranda irmik ve un ilavesi yapılabilir. Hazırlanan hamurdan yumurta sarısı büyüklüğünde bezeler
yapılır ve yağlanmış fırın tepsisine sıralanır. Tatlımız
önceden ısıtılan 180° fırında nar gibi kızarana dek
pişirilir. Şerbeti için, su ve toz şeker bir kap içeri-

sine alınır ve şeker eriyinceye kadar kaynatmadan
karıştırılır. Fırından çıkan sıcak Kemalpaşa tatlısı üzerine, soğuk şerbet gezdirilerek dökülür ve tatlılar
tekrar sıcak fırına konulur. Şerbetini tamamen çekinceye kadar fırında bekletilen tatlı, soğutulup servise
sunulur. Üzerine kaymak veya dondurma ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun…

Portakallı
Zeytinyağlı
Kereviz

Malzemeler
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Hazırlanışı
Kerevizleri soyup her birini 3 adet halka elde edecek şekilde dilimleyin. Sonra da her halkayı elma
dilimi şeklinde üçe bölün. Kararmamaları için
limonlu suda bekletebilirsiniz. Patatesi soyup
kerevizi doğradığınız gibi doğrayın. Havuçları
kalın halkalar elde edecek şekilde ya da parmak
parmak dilimleyin. Kuru soğanı incecik yarım
halkalar halinde doğrayın. Zeytinyağını geniş
bir tencereye aktarıp üzerine yarım halka şeklindeki soğan dilimlerini sıralayın. Havuçları
soğanın üzerine dizin. Üzerlerine kereviz dilimlerini, patatesleri yerleştirin. Diğer taraftan, un,

tuz, su ve portakal suyunu ve tozşekeri bir kaseye
aktarıp karıştırın. Hazırladığınız bu portakallı sosu
sebzelerin üzerine gezdirin. Sebzelerin üzerine
porselen bir tabak kapatın. Tencereyi orta ısılı
ateşe oturtup kapağı kapalı vaziyette kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynayınca ocağın altını kısıp
yemeği kısık ateşte yaklaşık 20-25 dakika,
kerevizler yumuşayıncaya kadar pişirin. Yemeği
tencereden almadan soğumasını bekleyin.
Yemeği maydanozla süsleyerek servise sunun.
Afiyet olsun.
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1 kilo kereviz, yarım limonun suyu, 2
adet orta boy kuru soğan, 2 adet orta
boy patates, 2 adet orta boy havuç, 1
çay bardağı zeytinyağı, 2 su bardağı
taze sıkılmış portakal suyu, 2 su bardağı
su, 2 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı toz
şeker, 4 tepeleme çay kaşığı un.
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Hazırlanışı:
Rendelediğimiz kabakları suyunu
salması için bir süre bekletiyoruz.
Suyu sıkılmış kabakları ayrı bir
kaba alıyoruz. Soğanı yemeklik
doğrayıp ilave ediyoruz. Yumurtalarını kırıyoruz. Peynirini ezerek
üzerine ufalıyoruz. Maydanozu
ve dereotunu incecik doğrayıp
ilave ediyoruz. Tuzunu ve karabiberini atıyoruz. 5 çorba kaşığı
tepeleme un koyuyoruz ve iyice
karıştırıyoruz. Tavaya kızartma yağı
koyup ısıtıyoruz. Mücver harcından
kaşık kaşık alıp sıvıyağa bırakıyoruz
ve kızartıyoruz. İsterseniz yanında
yoğurtla mücverleri servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

Çekmeköy’ün Tarihi

Çekmeköy’ün Tarihi

ÇEKMEKÖY’DE

ÖNE ÇIKAN GÜZELLİKLER-2
MAVİ YILDIZ/
DOĞU RAZYASI

İSTANBUL NAZENDESİ
(Lathyrus Undulatus)

(Amsonia orientalis Decne)

Türkiye’nin kuzeybatısına
endemik, çok çekici bir bitkidir. İstanbul’un Asya Yakası’ndaki fundalıklarda zengin
popülasyonları bulunur. Avrupa
çapında nadir bir bitki olan
İstanbul nazendesinin koruma
altına alınması gereklidir.

NARİN ACIÇİĞDEM

(Colchicum Micranthum)

İstanbul’a endemik küçük
çiçekli bir acıçiğdem türüdür.
Nemli fundalıklar ve meralarda yetişen bitki, sonbaharda
çiçeklenir. Kemerburgaz’da
bulunan birkaç küçük koloni-

(Isoetes Duriei)

Ömerli Havzası’nda mevsimsel su basan kumlu ve taşlık
yerlerde yetişen bir eğrelti
türüdür. Ülke çapında çok az
yerde kayıtlı, nadir bir bitkidir.
Bu ince yapraklı eğrelti türü,
yetiştiği çok hassas ekosistemlerin tahrip edilmesi nedeniyle
azalmaktadır.

EUPHORBIA AMYGDALOIDES VAR ROBBIAE

LAURENTİA
GASPARRİNİİ

KARAYOSUNLARI
(Musci)

Çekmeköy bölgesi özellikle
Ömerli Barajı ve çevresi karayosunu bakımından da zengin
bir havzadır. Çok sayıda familya
ve cinse ait karayosunu çeşidi
bulunur. Karayosunları karasal bitkiler olarak bilinmelerine rağmen,
bazen tamamen suya gömülü
olarak, ıslak zeminlerde, nemli ortamlarda, toprak ve kayalar üzerinde, ayrıca ağaç gövdelerinde
de bulunurlar. Bununla beraber
yapraklı karayosunlarının çoğu
soğuk ve sıcağa da dayanıklıdırlar.
Bazı yapraklı karayosunları, kuru
hava şartlarında önemli miktarda
su kaybeder ve su bulduğu zaman
da tekrardan canlanırlar. Bazıları
da, alpin ve arktik bölgelerde toprak ve kayalar üzerinde gelişirler. Orman yangınlarından sonra
serinleyen kayalar ve toprak üzerinde ayrıca yanardağlardan sonra
soğumuş lav yataklarında erken
işgalciler olup, ortamda koloniler
oluşturarak toprağın kalitesini ve
nemini yükselterek, diğer tohumların ortamda çimlenmesi için uygun zeminin oluşmasını sağlarlar.

Türkiye’ye endemik küçük çiçekli
bir çiğdem türüdür. Erken ilkbaharda İstanbul’un nemli fundalıkları içinde meralar ve kayalıklarda bembeyaz çiçek açar.
Ümraniye Çiğdemi’nin en büyük
ve önemli popülasyonları İstanbul’da Maltepe-Ömerli-Pendik
üçgeni içinde yetişir. Bu endemik
çiğdem doğal yaşam alanlarının
şehirleşme nedeniyle tahrip
edilmesi sonucu yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

BOĞAZİÇİ KETENİ
(Linum tauricum
ssp. bosphori)

Ömerli Havzası’nın nemli bölümlerinde yetişen küçük, narin bir
bitkidir. 10-20 cm.lik gövde üzerinde Mayıs-Haziran aylarında beliren çiçekleri beyazımsı-mavidir.
Diğer sulak alan bitkileri gibi doğal
yaşam alanlarının tahrip edilmesi
nedeniyle sayıları hızla azalmaktadır. Bu nedenle, mutlaka koruma altına alınması gereken, ülke
çapında nadir bitki türlerimizden
biridir.

ÜMRANİYE ÇİĞDEMİ
(Crocus Pestalozzae)

Yrd. Doç. Dr. Arif Kolay’ın İstanbul’un Yaşam Pınarı Çekmeköy isimli eserinden alınmıştır.

Adını İstanbul Boğazı’ndan alan,
şehrin en nadir bitkilerinden
biridir. Doğal yaşam alanı kumullar, meralar şehirleşmeyle kayboluyor. Avrupa Yakası’nda Rumeli Kavağı’ndan Kilyos’a uzanan
alanlarda ve Belgrad Ormanı’nda;
Asya Yakası’nda ise, Kayışdağı ve
Alemdağı çevresindeki alanda
yaşıyor.
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İNCEYAPRAKLI EĞRELTİ

Türkiye’nin kuzeybatısına endemik
bir sütleğen türüdür. Bahar ve yaz
aylarında çiçeklenen bitki Ömerli Havzası’nda akarsu kenarları,
ağaçlık ve çalılık ortamlarda
yetişir.
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“Mavi yıldız” ve “doğu razyası”
gibi isimlerle anılan Amsonia
orientalis Decne, (sinonim adı
Rhazya orientalis), dünyada
sadece Yunanistan’ın kuzeydoğusunda ve Türkiye’nin
kuzeybatısında son derece
dar yayılış gösteren, nadir ve
tükenme tehdidi altında olan
bir bitki türüdür. Ülkemizde
Bursa, Balıkesir ve İstanbul olmak üzere üç ayrı yerden rapor
edilmiştir. Yapılan çalışmalarda,
Amsonia orientalis’in Bursa ve
Halkalı (İstanbul) popülasyonlarının tamamen yok olduğu,
ancak bitkinin Ömerli
Havzası’ndaki çok dar bir alanda bulunduğu tespit edilmiştir.
Mavi yıldız bitkisinin tükenmesinin en önemli nedeni, doğal
yayılış alanlarının yerleşim
alanı sınırlarında kalmasıdır.
Zakkumgiller familyasının bir
üyesi olan Amsonia orientalis,
bünyesinde bulundurduğu çok
sayıda glikozitler ve glikoalkaloitler sayesinde kardiyoaktif ve
antikanser özelliklere sahiptir.
Ayrıca Amsonia orientalis, yıldız
şeklinde gösterişli mavimor
çiçeklere sahip olduğu için dış
mekân süs bitkisi olarak kullanılabilmektedir. Bu bitki Bern
Sözleşmesi Ek Liste-I’de yer alır.

si dışında, büyük çoğunlukla
İstanbul’un Asya Yakası’nda
yayılış gösterir. Ancak kontrolsüz şehirleşme ve yanlış
ağaçlandırma gibi nedenlerle
nesli tehlike altındadır. Narin
acıçiğdem, Bern Sözleşmesi
gereği Türkiye’nin korumakla
yükümlü olduğu bitki türlerimizden biridir.

Kıssadan Hisse

Bir Hikmeti Vardır
BİR SOSYAL BELEDİYECİLİK ÖRNEĞİ…
Çekmeköy Belediyesi, yemek yapacak durumda olmayan kişilerin her gün kapısını çalarak, günlük yemek ihtiyaçlarını karşılıyor.
Belediye yemekhanesinde özenle hazırlanan
yemekler, her gün sefertaslarına doldurularak
evlere götürülüyor. Hafta sonları ve resmi tatillerde de
hizmete devam eden ekipler, yemek çeşitlerini vatandaşların sağlık durumlarına ve taleplerine göre belirliyor. Talepte bulunan ailelere günlük kahvaltılık paketleri de götürülüyor.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz konuyla ilgili şu bilgiyi verdi: “Hayatın her alanında vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Sıcak yemek hizmetimizle ilçede tek başına yaşayan kimsesi olmayan,
yemek yapamayacak durumda olan yaşlı, engelli ve
başka nedenlerle yemek yapamayan vatandaşların
mağduriyetlerinin giderilmesini amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, varsa çevrelerinde böyle
vatandaşlarımız bize bildirsinler.”

Adamın biri bir pislik böceği görür,
"Bu yaradılışı çirkin pis kokulu bir yaratıktır. Allah bunu niçin yaratmış ki?" der.
Aradan zaman geçer, adamın yüzünde bir çıban çıkar. Nereye başvurduysa derdine
bir derman bulamaz. Çıban yara haline gelir. Bir gün sokakta dolaşırken, yüzündeki
yara bir yolcunun dikkatini çeker. Ayaküstü sohbetten sonra yolcu kendine yardım
edebileceğini, bu tip çıbanların oluşturduğu yaraların tedavisini bildiğini söyler.
Adam her ne kadar inanmasa da Allah'tan umut kesilmez diyerek kabul eder.
Yolcu bir pislik böceğinin getirilmesini ister. Orada bulunanlar bu isteğe gülerler.
Fakat hasta olan adam, o böcek hakkında söylediği sözleri o an hatırlar ve der ki;
- Adamın isteğini yerine getirin, ne diyorsa yapın.
Yolcu getirilen böceği yaranın üzerine serper ve yara Allah'ın hikmetiyle iyileşir.
Bunun üzerine hasta olan adam etrafına der ki;
- Unutmayın! Yüce Allah’ın yarattıklarının, yaratılışında bir hikmet vardır. Velev ki
pislik böceği olsa dahi olsa bir hikmet vardır.

Mart 2018

161

Röportaj

Röportaj

TEÇÖM’ü
arkadaşlarımdan
duydum. Onlar buraya
çok isteyerek geldikleri
için ben de kaydolmaya karar
verdim. Önceden derslerim
iyiydi, şimdi çok iyi oldu. Derslerde oyun oynuyoruz, boyama
yapıyoruz, test çözüyoruz. Burada çok eğleniyorum.
Seneye de TEÇÖM’e
gelmek istiyorum.

BAŞARIYA
GİDEN YOLUN
ADRESİ

ÖMERLİ EĞİTİM
MERKEZİ
Eymen Bayraktaroğlu – 9 Yaşında

TEÇÖM’e beni annem kaydettirdi. Okulda
anlayamadığım dersleri burada öğreniyorum.
Yaptığımız farklı etkinlikler beni mutlu ediyor.
Hem eğleniyoruz hem de öğreniyoruz. Okuldaki
arkadaşlarıma burada oynadığımız oyunlardan ve
yaptığımız etkinliklerden bahsediyorum. Benden
duyarak Test Çözüm Merkezine gelen arkadaşlarım
oldu. İleride doktor olmak istiyorum.

Betül Halil – 11 Yaşında

Buraya geldiğimden beri ders notlarım yükseldi.
Bu merkezde test çözüyorum, bilmediğim soruları
öğretmenlerime soruyorum, yapılan sosyal etkinliklere katılıyorum. Resim yapmayı çok seviyorum. Burada da zaman zaman boyama faaliyetleri
gerçekleştiriyoruz. İleride iç mimar olmak istiyorum. TEÇÖM’ü arkadaşlarımdan duydum. Derslere
düzenli geldiğimde çok faydasını görüyorum.
Zeynep Ecrin Aktaş – 9 Yaşında

Batuhan Ergün Temelkök – 11 Yaşında
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3. sınıfa gidiyorum. Beni
TEÇÖM’e annem kaydettirdi.
Buraya gelmeyi seviyorum çünkü
burada yeni arkadaşlar edindim.
Derslerde etkinlikler yapıyoruz.
Bu etkinlikler içinden en çok
boyama yapmayı seviyorum.

6. sınıfa
gidiyorum. Burayı hem
arkadaşlarımdan öğrendim
hem de
annemden. Büyüyünc
e çocuk doktoru olmak istiyorum. De
rslerim zaten çok
iyiydi. Burada çeşitli etk
inlikler yapılıyor.
Ben de bu faaliyetlere
katılmak için
geliyorum. Test çözüp
anlamadığım
soruları soruyorum. Se
neye de
Test Çözüm Merkezin
e
geleceğim.
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D

erginiz Çekmeköy2023 bu sayısında velilerimizin ve
öğrencilerimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda
çocuklarımızın başarısı için kaliteyi daima ön planda
tutan ve 2016 yılından bu yana eğitim vermeye devam
eden Ömerli Test Çözüm Merkezi’ni sizler için ziyaret ediyor.
Diğer tüm Test Çözüm Merkezlerimizde (TEÇÖM) olduğu gibi
burada da öğrencilerin sadece ödevlerini yapacağı sıradan bir
etüt merkezi olmasından ziyade, öğrencilerin okullarına etki
eden başarı destekçisi bir merkez olma misyonuyla yolumuza
devam etmenin heyecanı ve gayreti içindeyiz. Öğrencilerimiz
burada ödevlerini eğitmenlerimiz gözetiminde yaparken okul
müfredatına uygun eğitimler de almaktadır. Sınav dönemlerinde
birebir etütler ve tekrar dersleri ile de öğrencinin okuldaki
başarısının arttırılması önceliklerimiz arasındadır.
TEÇÖM hakkındaki düşüncelerini öğrenmek üzere sözü birbirinden değerli yavrularımıza bırakıyor, keyifli okumalar diliyoruz.

Ayşe Nur Onat – 9 Yaşında

Röportaj

Test Çözüm Merkezini okulda arkadaşlarımla konuşurken öğrendim. Buraya
gelerek bir ders programı aldım ve düzenli
gelmeye başladım. Burada öğrendiklerimizin derslerimizde gerçekten etkisi oluyor. Önceden matematiğim karnemde 3’tü.
Anlamadığım soruları hocalarıma sorunca
notumu 4’e yükselttim. İnşallah seneye de
5’e çıkarmayı hedefliyorum ve matematik
öğretmenliği okumak istiyorum. Burada
sadece ders görmüyoruz, farklı sosyal
etkinlikler de yapıyoruz. Film izliyoruz,
kelime oyunları oynuyoruz. Derslerde çok
eğleniyoruz.

Okulda
öğrendiğimiz dersleri Test Çözüm Merke
zinde
pekiştiriyoruz. Okulda
anlamadığımız
konular oluyor. Onlar
ı buradaki hocalarımıza sorma imkan
ımız oluyor. Derslerim
çok iyi. Burada hem öğ
reniyoruz hem de
öğrendiklerimizi test çö
zerek pekiştiriyoruz, anlamadığımız ko
nuları hocalarımıza soruyoruz. Verilen
eğitimden çok
memnunum. Bu sebep
le 2 yıldır
TEÇÖM’e devam ediyo
rum.
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Haneye yapılan ziyarette; şehit
eşi Gamze Mehmethan’a başsağlığı
dileklerini ileten Başkan
Poyraz, “Vatan için yardan ve serden geçerek gözünü kırpmadan
şehit olan tüm Mehmetlerimize
Allahtan rahmet diliyorum” dedi.

Ozan Halil – 13 Yaşında

3 yıldır TEÇÖM’e geliyorum. Burada aldığımız
eğitimden çok memnunum. Hatta burası için
dershaneyi bile bıraktım. Burada öğrendiklerimizin yeterli olduğunu düşündüm. Öğretmenlerimi çok seviyorum, hepsi çok sevecen ve cana
yakın. Okulda anlayamadığım konuları burada
öğretmenlerime sorabiliyorum. Birebir ders
görme olanağım oluyor. Burada sadece test
çözmüyoruz. Konu da anlatılıyor. İngilizce bulmacalar da çözüyoruz mesela. TEÇÖM’ün çok
yönlü eğitim anlayışı beni memnun ediyor. İleride
savcı olmak istiyorum.

Zehranur Gülen – 14 Yaşında

Elif Sude Çelik – 14 Yaşında

165

164

8. sınıfa gidiyorum. Buraya kardeşimle birlikte geliyoruz. Önce
kardeşim gelmeye başladı. O
memnun kalınca annem benim de
buraya gelmemi istedi. 2 yıldır TEÇÖM’e
devam ediyorum. İleride genel cerrah olmak istiyorum. Bu hedefime ulaşmak için
de daha çok ders çalışıyorum eskiye göre.
Test Çözüm Merkezindeki hocalarımız
çok iyi. Dersler epey eğlenceli geçiyor.
Yaptığımız aktiviteler de çok faydalı. Buraya geldiğimden beri
derslerimde yükselme
oldu.

Çekmeköy Kaymakamı Cemal
Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve
siyasi parti temsilcileri, Zeytin Dalı
Harekâtı’nda şehit düşen Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan’ın
Çekmeköy Ekşioğlu Mahallesi’nde
bulunan evine taziye ziyareti
gerçekleştirdi.

Mart 2018

TEÇÖM’e öncelikle
kardeşim gelmeye
başladı. Ben de buraya gelen arkadaşlarım vesilesiyle
kaydoldum. Okulda
işlediğimiz fakat anlayamadığımız konular oluyor. Burada
görev yapan hocalarımıza sorabiliyoruz. Bu bizim için
büyük bir fırsat. Test
Çözüm Merkezine
gelmeye başladıktan sonra Türkçe ve
İngilizce derslerini
daha iyi kavramaya
başladım ve notlarım
yükseldi. Aldığım
eğitimin derslerime
gözle görülür etkisi
olduğunu söyleyebilirim.

AFRiN ŞEHiDi

Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz, Türk Silahı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekâtı’nda
şehit düşen Piyade Üstçavuş Fatih
Mehmethan’ın Çekmeköy Ekşioğlu
Mahallesi’nde bulunan evine taziye
ziyareti gerçekleştirdi.

Sude Özakça – 13 Yaşında

Elanur Gülen – 11 Yaşında

iLÇEMiZiN

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

TEKNOLOJİ

ÇOK
GÜVENDİĞİMİZ
PARMAK İZİ
Parmak izlerimiz sizce kişiye özel
mi? Parmak izlerimizin çalınması mümkün mü? Bu sayımızda şu güne dek belki de çok
güvendiğimiz parmak izi ve onun
muhafazasından bahsetmek
istiyorum. Çoğu insan parmak izi
ile yapılan işlemlerin ve parmak
izi okuyucularının çok güvenli olduğu düşünmekte. Fakat
günümüz teknolojisinde pek de
öyle değil…
Doğru bildiklerimizi bir kez daha
gözden geçirelim.

Güvenilir bildiğimiz
parmak izleri, parolalardan daha mı
güvenlidir?

Günümüzde gezmek, okumak

Hayatımıza 2013’te giren bir
teknolojiden söz ederek konuya
giriş yapalım. İphone 5S’e parmak izi okuyucu dahil edildi ve
bir anda kullanıcılarına çağ atlatan bir teknoloji çıktı ortaya. Bu
yenilik zamanla her uygulamada
kullanılmaya başladı. Parolalar
yerine parmak izinin kullanılması

kişiye özel bir teknoloji olduğu
için tüketicilerde büyük memnuniyet yarattı. Bu yenilik, sadece
parmak izi okutularak yapılan
ödeme (satın alma) işlemlerini
de beraberinde getirdi. Peki,
hayatımızı bu kadar kolaylaştıran
bu teknolojiyi kullanmanın bir
dezavantajı da var mı? 5S piyasaya çıktıktan yalnızca birkaç gün
sonra Alman Güvenlik Araştırmacısı olan bir şahıs, herkesin
telefonuna rahatlıkla indirip kul-

lanabileceği bir uygulama üzerinden Alman İçişleri
Bakanlığı’nın parmak izlerini kopyaladı. Üstelik bunu
sadece yüksek çözünürlük fotoğrafları kullanarak
yaptı.
Bir diğer soru işareti ise teknolojinin insanları
kandırıp kandırmayacağı… 2016 yılında yabancı
bir firma biraz kil ve az miktarda oyun hamuru ile
birçok parmak izini elde etmenin mümkün
olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

Birçok güvenlik uzmanı, parmak izi bilgilerinin
birden fazla güvenlik önlemiyle korunması gerektiği
konusunda hemfikir. Çünkü korunmakta olan verilere birden fazla erişim yolu bulunuyor. Bu da her
türlü güvenlik açığının düşünülerek bir teknolojik
koruma zırhı oluşturulmasını kaçınılmaz kılıyor. Pratik hayatta parmak izi, parola ve iki faktörlü doğrulama gibi yöntemlerin kombinasyonu; kişisel bilgilerinizi korumak için en doğru yol olacaktır.
Özellikle de erişilmesini istemediğiniz fiziksel veya
dijital verileriniz çok önemli ise…
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Sizce FBI ’da kaç kişinin
parmak izi vardır?

Bir diğer doğru
sandığımız da parmak
izimizin kopyalanamaz
olduğudur. Gerçekten
de öyle midir?
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Teknoloji, güvenmemiz gerekenden daha tehlikeli aslında. Her ne kadar kişiye özel
bilgilerimizi teslim etsek de
biyometrik okuyucuların da
fazlasıyla güvenlik açığı bulunmakta. Bu teknolojilerin kendine
has açıkları, zayıf noktaları ve
kandırılabilir yönleri var. Söz
gelimi, bu teknolojiyle elde
edilen parmak izleri çalınabilir hatta bir fotoğraftan bile
kopyalanabilir.

ve iş bulmak için cazip bir ülke
olarak gösterilen Amerika’ya her
yıl on binlerce insan farklı vesilelerle seyahat ediyor. Amerika,
ülkeye giriş yapan her turistin
parmak izini güvenlik gerekçesiyle alıyor. Hatta bu kural 14 ile 79
yaş arası her birey için kanunen
zorunlu. Günümüzde FBI’da
100 milyona yakın sayıda insanın parmak izi dosyası mevcut
ve parmak izi alınan 30 milyon
kişi hiçbir şekilde sabıka kaydı
bulunmayan kişiler. Bu bilgiler de
bize göstermektedir ki suçluların
erişebilecek bilgi depolarının
vardır. Bu bilginin illegal şekilde
elde edilmesi; kredi kartlarında
olduğu gibi kişisel bilgilerinizin
çalınabilir kopyalanabilir duruma
gelmesi ve izniniz olmadan sizin
adınıza işlem yapılması demektir.

MART’18
KÜLTÜR SANAT ETKiNLiKLERİ

12 yaşından küçük çocukların
getirilmemesi rica olunur.

YETİŞKİN TİYATROSU

Bağımlılık Aklı ve İradeyi Çalışmaz Hale Getirir

28
MART
ÇARŞAMBA
SAAT: 20.00

TURGUT ÖZAL KÜLTÜR MERKEZİ

YAŞAMAYI SEÇ
1-7 Mart Yeşilay Haftası
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Sadece 2017 yılında 409 kadın cinayete kurban gitti. Araştırmalar her
100 kadından 42’sinin şiddete maruz kaldığını gösteriyor.
Peki, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konusunda

Çekmeköy halkı ne düşünüyor?
Sokağa çıktık ve sorduk:
Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri son yıllarda
ciddi oranda artış gösterdi. Bu durumu neye bağlıyorsunuz?
Vatandaş olarak bizler nasıl bir duyarlılık sergileyebiliriz?
Medyanın ve aile yaşantısının bu olaylarda rolü nedir?

DÜRDANE YEŞİL – 60 YAŞINDA
Bu konuda en büyük mesuliyeti ailelere yüklüyorum. Zira erkek çocuklarını çok el üstünde
tutarak büyütüyorlar. Hâlbuki cinsiyet ayrımı gözetmeksizin yalnızca insan olduğu için değer
vererek yetiştirmemiz gerekiyor evlatlarımızı. Kız çocuklarımızı da erkek çocuklarımızı da eşit
şartlarda büyütmek zorundayız. Zira erkek çocuklarını üst sınıfta tutarsak ve her kusurunda hoş görüp “Erkek çocuğudur, yapar’’ dersek o çocuk her konuda kendini üstün vasıflarda
görecek ve her şeyi yapmayı kendine hak görecektir. Bir erkeğin ‘’Bu benim hakkım, ben bunu
yapabilirim’’ düşüncesine kapılması çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Sokakta kadınları dövmek
de bunlardan biri. Diğer yandan çocuklarımızı, kendi başaramadığımız, ulaşamadığımız hedeflere
ulaşmaları noktasında teşvik ederken sevgisiz ve duygusal olarak aç yetiştiriyoruz. Maddi olarak
birçok imkân sağlıyoruz onlara. Bu bir oyuncak, gereksiz eşya ya da bir telefon, tablet olabilir. Fakat o telefondan şiddet içerikli oyunlar oynayıp bunu çok normal karşılayabiliyor çocuk.
Kadına yönelik şiddet ve cinayetler tüm toplumun ortak bir sorunu olmasına rağmen bu konuya
duyarsız hale geldik. Bunu da şuna bağlıyorum: Herkeste bir yabancılaşma, bencilleşme,
bireyselleşme söz konusu. Kimse komşusunu tanımıyor, selam dahi vermiyor. Hasta olsa,
cenazesi olsa haberleri olmuyor. Benmerkezci bir toplum haline geldik. Etrafımıza, en
yakınımıza karşı bile gerekli ilgi ve sağduyuyu göstermiyoruz. Bu da televizyon ve telefonların evimize girmesiyle oldu.

İBRAHİM ARDA KOCAKOŞAK – 18 YAŞINDA
Kadın cinayetleri ya da kadınların maruz kaldığı şiddet olaylarını
eğitimsizliğe bağlıyorum. Toplumda kadın hak ettiği değeri
görmüyor; hor görülüyor, sanki bir eşyaymış gibi bakılıyor
kadına. Bu konuda çocukluktan başlayan bir eğitim verilmeli.
Bir yandan da okullarda konuyla alakalı bilgilendirme çalışmaları yapılmalı, hatta okul müfredatında konuya yer verilmeli.
Çocukluğundan itibaren bu yönde bilinç kazanmış bireylerin bu
tür şiddet ve cinayet olaylarının faili olacağını düşünmüyorum.
Toplumun bu anlamda duyarsızlaşmasına gelince o da empati
kurmamamızdan kaynaklanıyor. Her birey öncelikle kendisinden mesul. Herkes kendisindeki eksikliği görüp onu düzeltmek
için uğraşmalı. Bu da tedavi ya da rehabilitasyonla, profesyonel yardıma başvurarak olabilir ancak. Onun haricinde yasal
yaptırımlar bu olayları önlememiz için şart.

34 YAŞINDA
Şiddet ve cinayet haberlerini sıkça duyuyorum ve sebebini iman eksikliğine bağlıyorum.
Ancak Allah korkusu olmayan bir insan eşine zulmedebilir.
Ben bu olaylarda en büyük suçluyu medya organları olarak
görüyorum. Dizilerde şiddet içerikli sahneler alenen gösteriliyor. Medyaya bu anlamda mutlaka sınırlama getirilmeli. Biz
de vatandaş olarak o tür programları izlememeli
ve onlara prim vermemeliyiz. Tabii ki tek sorumlu
medya değil. Bir çocuk evinde şiddete şahit oluyorsa kendisinin de ileride şiddete başvurması
çok olası bir durum. Çünkü çocuk ailede ne
görürse onu uygular.
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CEMAL KURT – 64 YAŞINDA
İnsanlık dışı bir olay olarak nitelendiriyorum.
Ekonomik sıkıntılar sebep oluyor bu hadiselere.
Evlilik kolay geliyor insana. Eşlerin en ufak bir maddi
sorunda ayrılık aşamasına geldiğini görüyorum. Kötü günde
eşler birbirine destek olmalı ki ayakta durabilsinler. Oysa
şimdiki gençler çok sabırsız. Sabredip çalışacaksın ki evine
ekmek götüreceksin. İş var fakat beğenip de çalışan yok.
İnsanlar boşlukta ve hiçbir şeye heves etmiyorlar. Evlilik kurumu değersiz hale getirildi. Evlenirken de insan eşinin malına mülküne değil haysiyetine ve Allah korkusuna bakmalı.
Boşlukta olan, nefsine hizmet eden insan şiddete başvurabilir
ancak.
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HÜSEYİN GÜLER – 74 YAŞINDA
Elbette bu tür olaylara karşı durmamız lazım. Kadınların da
haksızlıklara ve zulme karşı seslerini duyurmaları gerekiyor.
Kadına yönelik şiddeti engellemek ve cinayetleri durdurmak
için kurulmuş platformlar var. Bu olayların yaşanmaması için
bu amaç doğrultusunda kurulmuş kurumlara destek verilebilir,
aktif rol alınabilir. Bir şiddet olayı meydana geldiğinde mutlaka
müdahale etmek ve kolluk kuvvetlerini aramak lazım. Şiddete
maruz kalanlara psikolojik destek, uygulayanlara da eğitim
verilmesi şart. Bu eğitim de evvela okulda başlar. Medyanın
bu tarz haberlere hiçbir sansür uygulamadan yer vermesi,
ekonomik sıkıntılar, bilgisizlik ve cahillik sebep oluyor bu
çirkin olaylara.

ELVAN DAĞÇAYIR
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BERKE YALÇINKAYA – 19 YAŞINDA
Eğitimsizlik ve cahillik bu tarz olayların görülmesindeki
temel sebeplerden. Bir erkeğin fiziksel olarak güçlü olduğu için
kadına üstünlük kurma durumu var. Kadınların erkeklerden daha çalışkan ve akıllı olduklarını düşünüyorum. Fiziksel
üstünlüklerini kullanıp bu açığı kapatmaya çalışıyor erkekler. Bu
da şiddet olarak ortaya çıkıyor. İnsanlar eşine şiddet uygulayan
bir adamı gördüğünde aile meselesi olarak görüp uzaklaşıyor.
Sonuçta bu şiddet, müdahale edilmesi gereken bir mevzu. Bu
zulme sessiz kalmamalı hiçbir fert. Şiddetin, kadın cinayetlerinin önüne geçmek adına maddi-manevi çok ciddi yasal
yaptırımların uygulanması gerekiyor. Bunun yanında
aile ilk yol göstericidir ve eğitim ailede başlar. Çocuk
yetiştirirken bu bilinçle hareket edilmesi elzem.

EMİNE DEMİRKIRA – 55 YAŞINDA
Bu tarz olayları geçim sıkıntısına bağlıyorum. İnsanlar geçinemedikçe şiddete başvuruyor. Çevremde
gözlemlediğim kadarıyla maddi sıkıntı yaşayan
ailelerde rastlıyoruz bu tür hadiselere. Şiddet
ve cinayet olayları gün be gün artmasına rağmen
toplum bu konuda tepkisiz kalabiliyor. Bunu da insanların kendini koruma güdüsü olarak değerlendiriyorum.
Şiddeti gerçekleştiren kişinin bize zarar vermeyeceğini
bilmediğimizden tepkisiz kalabiliyoruz. Eskiden insanları daha rahat uyarabiliyor ve herhangi bir tepkiyle de
karşılaşmıyorduk. Şimdi uyarmaktan korkuyoruz
çünkü bizler de hedef olabiliriz şiddete.

GÖKSEL AYAR – 66 YAŞINDA
Geçimsizlik, maddi sıkıntılar yol açıyor bu
üzücü olaylara. Önüne geçmek için de
devletin desteği şart. Ortada ciddi anlamda sorunlu
bir evlilik ve şiddet vakası varsa devletin boşanmayı
gerçekleştirmesi ve kadını güvence altına alması
lazım. Kadını korumak zaruri bir hal aldı artık çünkü
boşanma gerçekleşince kadın tehlikeden sıyrılmış
olmuyor. Bizim vatandaş olarak asli görevimiz bir
şiddet olayına şahit olduğumuzda seyirci kalmamaktır. Tepki göstermeliyiz ki bu düşüncede olan
kişiler zulmün cezasız kalmayacağını bilsinler. Allah katında da çok büyük günahlardan
biridir bir insanı öldürmek. Allah’ın verdiği
canı ancak Allah alır.

MURAT TÜRKMEN – 39 YAŞINDA
Kadın cinayetlerini ve kadınlara uygulanan şiddeti ahlaki bozulmalara bağlıyorum. Bir insanın ne yediği içtiği bile
çok önemli. Haram lokma yerse bir insan, fıtratının bozulmasına yol açar bu. O insandan sağlıklı düşünmesini ve
mantıklı hareket etmesini bekleyemezsiniz. Basın-yayın organlarında ilgili haberlere yer verilmesi de insanların aklına
şiddeti bir yol ya da çare olarak getiriyor. Bu olaylara tanıklık
edenler müdahil olma konusunda çekimser davranıyorlar
çünkü benim de başım belaya girer diye düşünüyorlar.
Sağlam bir hukuki düzenin olması gerekiyor. Hukuk
mağdurun da mağdurun yanında olanın da arkasında olmalı ki bu kervan böyle gitmesin.

ŞÜKRAN KAYA – 70 YAŞINDA
Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerdeki artışı insanların duyarsızlaşmasına bağlıyorum. Kadına değer
vermemek, onu geri plana itmek bu olayların yaşanmasına yol açıyor. Ataerkil toplumda erkeğin ön planda
tutulması ve her şeyi hak olarak görmesi de çok büyük
bir etken. Ben sevdim alırım düşüncesi var erkeklerin
zihinlerinde. Ben merkezli yaşıyorlar ve bencil bir sevgi
anlayışları var. Burada en büyük görev annelere düşüyor.
Çekirdekten sağlam bir anlayışın yerleştirilmesi gerekiyor erkek çocuklarına. Elbette medyada yer alan şiddet
ve cinayet haberleri de erkeklere kötü örnek oluyor.
Yasal düzenlemelerin daha etkili yapılması lazım ki
kimse nasıl olsa bir şey olmaz düşüncesine kapılmasın.

Psikolojik baskı, karakter bozukluğu, aile içerisindeki maddi manevi
sorunlar sebep olarak gösterilse de bir kadına şiddeti reva gören
hiçbir anlayış kabul edilemez. Aile içerisindeki sevgisizlik, ilgisiz ve
iletişimsizlik çok ciddi sorunlara yol açabiliyor. Kadın erkek ilişkilerinde empatinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eşler arasında
empati ağı kurulabilirse şiddet ve anlaşmazlıkların çözüleceğine
inanıyorum. İnsanlar enerjilerini sosyal aktivitelere kanalize etmeli.
Aile içerisindeki sorunlara çözüm bulabilecek ve ailelere rehberlik
yapabilecek merkezlerin yaygın hale getirilmesi gerekiyor. Bu merkezler sorun yaşayan ailelere düzenli ziyaretlerde bulunup
rapor tutabilir ve bu rapor ışığında çözümler üretebilir.

MUSTAFA GEYVE – 18 YAŞINDA
Şiddeti psikolojik rahatsızlığın bir sonucu olarak görüyorum. Ne yazık ki toplumumuzda kadına gereken değer
verilmiyor. Hatta dayak yiyen bir kadını korumaya yönelik
tepki de verilmeyebiliyor vatandaşlar tarafından. İnsanlar
aile meselesi olarak görüp karışmak istemiyorlar. Oysa
bu mahrem bir mesele olmaktan çıkmış toplumsal bir
sorun haline gelmiştir. Küçüklüğünde şiddet görmüş ya
da şiddete bizzat şahit olmuş kimselerin ileriki yaşlarda
şiddeti bir seçenek olarak benimsemesinin daha muhtemel olduğunu düşünüyorum. Kadınları korumaya yönelik
önlemler arttırılmalı ki bu tür olayların önüne geçelim.
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YUSUF İNAN – 18 YAŞINDA
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METİN KEMER – 42 YAŞINDA
Kadına şiddetin bir gerekçesi yok, olamaz da.
Canavarca hislerden dolayı cinayet işleniyor.
Vatandaş olarak bizim görevimiz şiddet olayına şahit olduğumuzda kolluk kuvvetlerini aramak olmalı.
Müdahale de etmeliyiz. Bana dokunmayan yılan bin yıl
yaşasın anlayışında olduğumuzdan kadına yönelik şiddet
önlenemiyor. Görüldüğü takdirde o an müdahale edilip
polise haber verilse bu işler çözülür, bu noktalara gelmez
diye düşünüyorum. İnsanlar kendilerine zarar geleceğini
düşünerek şiddet olaylarına müdahil olmaktan kaçınıyorlar.
Mahkemede ifade verme, tanıklık yapma gibi durumlarla
uğraşmak istemiyor kimse, yapılanlara göz yumuyor. Kıskançlık ve maddi sıkıntılar sebep gösterilebilir.
Eşinden boşanmayı kabullenemeyen insanlar var.
Hâlbuki evlilik kadar boşanmak da doğaldır.
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1. Bilgi şöleni.
2. Buluşma, görüşme.
3. Çocukluk çağından çıkmış genç erkek.
4. Hekim.
5. Gök ada.
6. Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke,
nokta, puan.

7. Tarla sürme.
8. Tatlı düş, hayal.
9. Kara ile suyun birleştiği yer.
10. Çivi sökmeye veya diş çekmeye
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Bir önceki sayının yanıtları:

yarayan, hareketli bir eksen çevresinde
çapraz iki parçadan oluşmuş, kıskaç biçimindeki araç.

11. Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantı.
12. Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan,

hayal ürünü varlık.

13. Ad, ün.
2
14. Yüksekokul.
15. İnce, yassı ve geniş metal nesne, levha.7
9
16. Kimlik.
8
17. Saf, deneyimsiz.
3
6
18. Ödev, boyun borcu.
19. Tahılın tarlaya atıldığı andan harman 1

oluncaya kadar aldığı durum.

20. Gönenci, iyi bir hayatı olan, müreffeh,
refahlı.
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