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Sevgili Çekmeköy2023 Okurları

İnsanlığın var olması sanatın ortaya çıkmasını sağladı. İnsanoğlunun nefes 

alma, yeme-içme ve barınma güvenliğini sağlama gibi temel ihtiyaçlarını 

karşıladıktan sonra yeni bir ihtiyacı daha ortaya çıktı: Sanat ve estetik… 

Çünkü insan özünde estetik ve sanatı barındırmaktadır. Bu ihtiyaçla birlikte 

insanın bir bakıma üretme özelliği de ortaya çıkmaktadır. Nitekim insanlar 

mimaride, ezgide, görsel sanatlarda bu ihtiyacın ortaya çıkardığı keşif ruhunu 

kullanmış ve kullanmaya devam etmektedir. Bu sanat eserleri sonucunda 

medeniyetler, uygarlıklar oluşmuştur.

Teknoloji ve donanımlar ne kadar gelişirse gelişsin kültürün ve sanatın inceliği, 

güzelliği, yol göstericiliği olmadan o uygarlık bütünlüğünü tamamlayamaz. 

Bu nedenledir ki uygarlıklar, teknoloji sayesinde insan yaşamına bilimsel 

düzeyde yeterlilik kazandırırken kültür ve sanatın katkısı ile yaşamımızı 

güzelleştirir. Celaleddin Rumi’nin de işaret ettiği gibi hoşgörü, bağışlama ve 

koşulsuz sevgiden yoksun bir toplumda kültür ve sanat gelişemez. 

Sevgili Okurlar

İnsanın olduğu her yerde sanat vardır. Çünkü insan en büyük sanatkârın 

eseridir. Bu yüce sanatkâr insanı güzellik, estetik ve duygu ile yaratmıştır. 

Böylece birçok insan kendini herhangi bir sanat dalıyla ifade etmiştir. Sanat 

bir yönüyle insanın hareket, ses, çizgi, renk veya kelimelerle, biçimlerle 

kendini ifade etme ihtiyacından ortaya çıkmıştır.  Ressam, fırçasını alır 

eline, renkleri şekillendirir, tablo çıkar ortaya. Bir müzisyen seslerle ördüğü 

şarkısını unutulmaz kılar veya bir şair kelimelerle unutulmaz bir destan 

yapar şiirini.  Bu nedenledir ki sanat denince akla güzellik gelir. Çünkü sanat 

güzel olanın güzel bir şekilde anlatılmasıdır. Bütün güzel sanatların varlığı 

bu estetik kaygılardan ortaya çıkmıştır. Bir başka açıdan bakıldığında sanat, 

doğada var olan güzelliği kendi perspektifimizden yorumlanmasıdır.

Sanat, yerel yönetimler eliyle de artık toplumun tüm bireylerine ulaşmaktadır. 

Biz de Çekmeköy Belediyesi olarak sanat alanında özverili çalışmalar 

yaparak önemli eserleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.  
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Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazara aittir.
Gönderilen yazılar, yayınlansın yayınlanmasın iade edilmez. 
Gönderilen yazılarda gerekli editoryal değişiklikler yapılabilir.

Bu dergide kullanılan yazı ve görseller izin almak ve 
kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir, alıntı yapılabilir.

Editör - Soner KARTAL

Baharın gelişini müjdeleyen Nisan ayında yepyeni 
konu ve konuklarla karşınızdayız. Öncelikle bahset-

mek istediğim; İstanbul’un yükselen değeri model ve 
modern Çekmeköy’ümüzün kır çiçeklerini konu eden 

Çekmeköy’ün Kır Çiçekleri adlı kitap çalışması. 41. 
sayımız itibariyle her ay model ve modern ilçemize ait 

en az 2 kır çiçeğimizi siz değerli okuyucularımız-
la paylaşacağız. Böylelikle yüzde 70’i orman olan 

bölgemizin içerisinde hangi tür bitkiler var/var imiş 
daha detaylı inceleme fırsatı bulacağız. Ve yine ilk kez 

bu ay yazısı yayınlanan kadın hastalıkları ve doğum 
uzmanı Op. Dr. Havva Pars Ağargün’den her ay anne 
adaylarının annelik süreçlerine dair öneriler alacağız. 
Evimizin bizi yansıttığını düşünen mekan tasarımcısı 

Zuhal Ufuk da dekorasyon tavsiyeleriyle Çekme-
köy2023’te. Her hafta evlerimize konuk olan “Diriliş 

Ertuğrul” dizisinin ünlü oyuncusu Burak Hakkı, Türki-
ye’nin göz bebeği, beste fabrikatörü Mustafa Sandal, 

Kerbela adlı seri kitaplarıyla okuyucuların gönlüne 
taht kuran Ahmet Turgut, dünyanın en akıllı adamı 
olduğuna dair noter belgesi alan Erdal Demirkıran, 
başarılı bir girişimci, genç bir modacı ve fenomen 

Rabia Karaca samimi açıklamaları ve hoş sohbetleriyle 
sizlerle buluşuyor. Farklı konulara ve konuklara yer 

vererek her yaşa hitap etmenin gayreti içerisinde olan 
ve sizlerle büyüyen derginiz Çekmeköy2023’ü keyifle 

okumanızı dilerim… 

@cekmekoy2023facebook.com/Cekmekoy2023

cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr
cekmekoy2023.com

NİSAN

Afrin şehir merkezi kontrol 
altına alındı. Ardından Münbiç; 
hatta Sayın Cumhurbaşkanımız 
tarafından: “Bir gece ansızın 
Sincar’a da gireriz” diye yeni 
hedef gösterildi.
Tarih 18 Mart… Aynı zaman-
da Çanakkale zaferinin de 
yıl dönümü. 1915 yılının 18 
Mart’ında yedi cihana karşı 
boyun eğmeyen ceddimiz, 
nasıl ki Çanakkale’de destan 
yazdıysa, tam 103 yıl sonra 
onların torunları da yine yedi 
düvele karşı kazandı bu büyük 
zaferi. Bu ceddin torunları 
diktiler ay yıldızlı bayrağı Afrin 
semalarına… 

İslam tarihinin mihmandarlığını 
ta Selçuklulardan bu yana asır-
larca üstlenmiş olan bu necip 
millet, tam da Çanakkale Zafe-
ri’nin yıl dönümü olan böylesi 
manidar bir günde attı zafer 
naralarını. Yedi düvele verilen 
en net mesaj şuydu aslın-
da: “Derin, güçlü ve köklü 
bir tarihe sahip köklerimizin 

bilincindeyiz.” Bu sebeple bu 
milleti ve bu ümmeti kimsenin 
bölmeye, parçalamaya gücü 
yetmez…  

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’dan gelen bir diğer 
önemli açıklama ise Sincar’la 
ilgiliydi: “ …Sincar ikinci bir 
Kandil olarak ihdas ediliyor! 
Eğer halledemiyorsanız biz he-
men bir gece ansızın Sincar’a 
da gireriz, orayı da teröristle-
rden temizleriz.

Sayın Cumhurbaşkanı yapıl-
ması gerekenleri şöyle özetle-
mektedir:
“Türkiye, Fırat’ın kıyısında kay-
bolan kuzunun sorumluluğunu 
üzerinde taşıyan yöneticile-
re, bunun hesabını soracak 
hakimlere ve savcılara sahip 
olduğu müddetçe Allah’ın iz-
niyle millet olarak kimse 
sırtımızı yere getiremez. Bu 
ülkede adalet sadece binaların 
üzerinde yazılan kavram değil, 
asıl olarak hayatın her anını ku-

caklayan bir ışık…”

Yazımı sonlandırırken bir hatır-
latmada bulunmak istiyo-
rum. 28 Şubat’ın o karanlık 
dehlizlerinde; çoğu siyasetçi-
nin deve kuşu gibi başını kuma 
gömdüğü o günlerde “Tankla-
rın Üzerine Çıkarım” sözüyle 
adını tarihe altın harf-
lerle kazıyan bir devlet adamı 
ve bu milletin vatansever has 
evladını kaybettik. 19 Mart’ta 
ebediyete uğurladığımız Hasan 
Celal Güzel ağabeyimize Al-
lah’tan rahmet ve yakınlarına 
başsağlığı diliyorum.

Son olarak, Zeytin Dalı Harekatı 
kapsamında Vatan savunması 
için canlarını hiçe sayarak 
gözlerini bile kırpmadan feda 
eden aziz şehitle-
rimize Allah’tan rahmet, kederli 
Ailelerine büyük sabır, yaralı 
askerlerimize de acil şifalar 
diliyorum.

Şahmettin YÜKSEL
Başkan Yardımcısı
Genel Yayın Yönetmeni
sahmettinyuksel2023@gmail.com

MESELENİN ÖZÜ: “HZ. ÖMER’İN ADALETİ”
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Elektronik Sigara 
Çözüm Mü?
Prof. Dr. Özgür Yiğit

Sezaryen mi, 
Normal Doğum mu?

Op. Dr. Havva Pars Ağargün

Ömerli Görsel Sanatlar 
Merkezi Açıldı

“Sonsuza Kadar Adalet, 
Sonsuza Kadar Hürriyet”

Burak Hakkı

Ofiste Sağlıklı 
Beslenme Önerileri 
Uzm. Dyt. Demet CERİT

Evimiz Bizi Anlatır
ZUHAL UFUK

Çocuk Eğitimi 
Sıradan Birşey Değildir

Muhammed Yeni

Gençliğe Öğüdüm Var
Mustafa Sandal

Dünyanın en akıllı adamı 
Erdal Demirkıran’la 
beyin açan sohbetimiz

İnternet Oyunları ve 
Çocuk Ruh Sağlığı
Yrd. Doç. Dr. Neslim G. Doksat

Ahmet Turgut ile Röportaj

23 Yaşındaki
Genç Modacı 
Rabia Karaca

3. Uluslararası 
Kısa Film Yarışması
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Dereceye giren projelerin 
ödülünü Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz, beledi-
yede yapılan törenle sahiplerine 
verdi.

Elektrikli Araç Şarj İstasyonları 
projesi ile Nedim Celal Demi-
rel birinci, Güneş Panelleri  
projesi ile Şaban Yüksel ikinci, 
Sağlığınız İçin Pedal Çevrin 
projesi ile Mehmet Duman 
üçüncü oldu.

Üçüncü dönem sonunda 

Çekmeköy Beledi-
yesi çalışanlarının, 
Çekmeköy ile ilgili 
projelerini paylaştığı 
ve yine çalışanlar 
tarafından oyla-
narak puanlaması 
yapılan Fikirpe-
rest’in üçüncü 
döneminde 
dereceye giren 
projeler belli oldu. 

Güvenli Park, Yaşlılarla 
El Ele, En Güzel Bal-
kon, Sağlıklı Yaşam 
Kulübü, Çekmeköy 
Çocuk Sokağı, Bağım-
lılık, Sosyal Erişim 
ve Geri Dönüşümlü 
Ekmek  projelerinin 
sahipleri de mansiyon 
ödülü aldılar.
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Obezite, insülin direnci, diyabet, 
kalp-damar hastalıkları, hiper-
tansiyon, kas-iskelet sistemi 
hastalıkları, D vitamini eksikliği ve 
kabızlık ofis çalışanlarında sıkça 
görülen sağlık problemlerinin 
başında geliyor. Yoğun iş tem-
posu, stres, yetersiz ve düzensiz 
beslenme, hareketsizlik, güneş 
ışığı almayan ve yeterince ha-
valandırılmayan ofis koşulları 
bu problemlerin gelişmesine 
zemin hazırlıyor. Ancak gün-
lük rutininizde yapacağınız ufak 
değişikliklerle sağlıklı beslenme 
alışkanlıkları edinerek ve hare-
ketli yaşama adım atarak bu 
hastalıklara karşı önlem almanız 
mümkün.

Ofis çalışanlarının büyük bir kısmı 
henüz gün aydınlanmadan evden 
çıkıp akşam çok geç saatlerde eve 
dönüyor, günün büyük bir kısmını 
iş yerinde geçiriyor. Bu durum 
öğün saatlerinin düzensizleşme-
sine, yanlış besin tercihleri yapıl-
masına ve egzersiz için yeterince 
vakit ayrılamamasına neden olu-
yor. İş yemekleri, müşteri ziyaret-
leri ve ofiste yapılan mini kutlama-
lar derken sağlıklı beslenme ve 
ideal kiloya ulaşma hedefi hep bir 
sonraki pazartesiye erteleniyor. 
Peki, yaşam koşullarınız gerçekten 
sağlığınızı korumak ve hedeflerini-
ze ulaşmak için önünüzde duran 
aşılamayacak engeller mi yok-
sa arkasına sığındığınız bahaneler 
mi? O halde hedefe ulaşmak için 

SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ
OFİSTE

önce koşulları değiştirmeyi dene-
meli, koşulları değiştiremiyorsanız 
onlara ayak uydurmayı öğren-
melisiniz. Mükemmele ulaşmanın 
hayali ile yaşamaktansa yalnızca 
daha iyisini yaparak yol almanın 
zamanı gelmedi mi? 
İşte size yaşam koşullarınıza ayak 
uydurmanızı sağlayacak ofiste 
sağlıklı beslenme önerileri: 

Öğünlerinizi düzenleyin 
Özellikle büyük şehirlerde, trafik 
problemi nedeniyle işe yetişme 
telaşı kahvaltının atlanmasına 
neden oluyor. Eğer esnek çalış-
ma saatlerine sahipseniz bunu 
öğle yemeğini atlamak veya 
geçiştirmek ve akşam yemeği-
ni çok geç saatlerde yemek takip 
edebiliyor. Öğün saatlerinizin 
düzensiz oluşu uzun süren açlık 
sonunda yanlış besin tercihleri 
yapmanıza ve porsiyon kon-
trolünü kaybetmenize yol aça-
caktır. Günlük veya haftalık 
menü taslakları oluşturmanız 
sağlıklı tercihler yapıp vakit 
kazanmanıza, öğün saatler-
inizin düzenli olması ise iştah 
kontrolü sağlamanıza ve 
performansınızın artmasına 
yardımcı olacaktır. 

Pratik ve sağlıklı bir 
kahvaltı ile güne 
enerjik başlayın 
Kahvaltıyı atlamayayım der-
ken yolda veya ofiste ayaküstü 
tükettiğiniz simit, poğaça, açma 
gibi besinler yüksek yağ ve kalo-
ri içeriğine sahiptir. Üstelik beyaz 
undan yapılmaları nedeniyle 
doyuruculukları düşüktür ve kısa 
süre içerisinde tekrar acıkmanıza 
yol açar. Sabahları 15-20 dakika 
erken kalkarak hazırlayacağınız 
haşlanmış yumurta, peynir, zeytin, 
tam tahıllı ekmek ve mevsim yeşil-
liklerinden oluşan kahvaltı güne 
enerjik başlamanıza ve daha uzun 
süre tok kalmanıza yardımcı ola-
caktır. Eğer bunun için dahi vak-
tiniz yoksa geceden hazırlaya-
cağınız tahıllı ekmek, peynir ve 
yeşilliklerle hazırlanan sandviç en 
büyük kurtarıcınız olacaktır. Süt 
veya yoğurt ile tüketebileceğiniz 
yulaf, müsli veya ilave şeker içer-

meyen tam tahıllı kahvaltılık 
gevrekler de sağlıklı ve pratik kah-
valtı seçenekleridir. 

Öğle yemeğinde 
menülerinizi sağlıklı 
hale getirin
Öğle yemeğinin atlanması veya 
geçiştirilmesi ya da tam aksine çok 
ağır yiyeceklerin tercih edilme-
si akşamüstü saatlerinde perfor-
mansınızın düşmesine, uyku ve 
yorgunluğa yol açacaktır. Eğer 
öğle yemeğini yemekhanede yi-
yorsanız çorba, pilav-makarna, 
ekmek ve patates püresi gibi kar-
bonhidrat içeren yiyecekleri bir 
arada değil dönüşümlü olarak 

tüketmeye, ana yemeklerin por-
siyonlarını küçültmeye, meyve 
tüketimini yemekten sonraki ara 
öğüne bırakmaya ve tatlı tüketimi-
ni haftada bir gün ile sınırlamaya 
özen gösteriniz. Eğer öğünlerinizi 
dışarıda yiyor veya sipariş vermek 
durumunda kalıyorsanız fastfood, 
pide, dürüm gibi yiyecekler yer-
ine ızgara et/tavuk/balık tercih 
edebilirsiniz. Ton balığı veya pey-
nir gibi protein kaynakları ile ze-
nginleştirdiğiniz salatalar evden 
de hazırlayarak götürebileceğiniz 
sağlıklı öğle yemeği alternati-
fleridir. Asitli ve şekerli içecekler 
yerine ayran, sade/limon dilimlen-
miş soda veya kefir tercih edebil-
irsiniz. 

İştah kontrolünü 
sağlamak için ara 
öğünler yapın 
Gün içerisinde yapacağınız ara 
öğünler metabolizmanızın can-
lanmasına, enerji seviyenizin yük-
sek kalmasına ve ana öğünlerde 
iştah kontrolünü sağlamanıza 
yardımcı olacaktır. Günün sonuna 
yaklaştığınız akşamüstü saatleri 
çoğu kişinin en çok acıktığı, atıştır-
malıklara özellikle tatlı yiyeceklere 
yöneldiği saatlerdir. Çok küçük 
hacimde olmasına rağmen yük-
sek kalori ve şeker içeren kurabi-
ye, bisküvi, kek gibi besinler kan 
şekerinizde dalgalanmalara yol 
açarak daha da çok acıkmanıza 
ve iştah kontrolünü kaybetmenize 
neden olacaktır. Ofisinizde bulun-
durabileceğiniz hatta toplantı ma-
salarına yerleştireceğiniz sağlıklı 
ara öğünler yüksek kalorili ikram-
lara karşı koymanızı kolaylaştıra-

cak, beklenmedik anda gelişen 
uzun toplantılarda kurtarıcınız 
olacaktır. Kuru meyve-ceviz/
fındık/badem, leblebi-ku-
ru üzüm, grissini-ayran, 
meyve-süt/sütlü kahve veya 
kepekli tost/sandviç akşam 
yemeğine kadar iştahınızı 

kontrol altına alacak pratik ve 
sağlıklı ara öğün seçenekleridir. 

Akşam yemeklerinizi 
önceden planlayın ve 
hazırlayın
Eve geç saatlerde ulaşıyor 
ve günün yorgunluğu ile eve 
ulaştığınızda sağlıklı öğünler hazır-
lamak için vakit bulamıyorsanız 
yemeklerinizi önceden pişirebilir 
veya ön hazırlıklarını yapabilirsiniz. 
Hafta sonu pişireceğiniz bir sebze 
yemeği yoğun başlayan haftanın 
ilk bir iki akşamını yemek hazır-
lama telaşı olmadan geçirmenizi 
sağlayacaktır. Kalan günlerde ise 
hafta sonundan ön hazırlığını 
yaparak dondurduğunuz sebze-
leri, haşlanmış kuru baklagilleri 
ve önceki akşam dondurucudan 
alarak buzdolabında erittiğiniz et/
tavuk/balık ürünlerini hızlıca pişir-
erek pratik, sağlıklı ve hafif akşam 
yemekleri hazırlayabilirsiniz. 
Akşam yemeklerini önceden plan

Uzm. Dyt. Demet CERİT
Beslenme, Diyet ve 
Fitoterapi Uzmanı
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lamak size vakit kazandırdığı gibi aç karnına trafikte 
saatler geçirdikten sonra eve döndüğünüzde yanlış 
besin tercihleri yapmanıza da engel olacaktır. 

Gece atıştırmalarının önüne geçin
Özellikle kış aylarında gecelerin uzamasıyla birlikte 
yemekten sonra çayın yanında ikram edilen çerez, 
kurabiye, tatlı, patlamış mısır, kestane gibi atıştır-
malıkların tüketimi artar. Bunu geç saatlerde televi-
zyon, bilgisayar karşısında miktarının farkında olun-
madan tüketilen meyveler takip eder. Hareketin 
minimuma düştüğü, uykuya yaklaşılan bu saatlerde 
tüketilen besinler; kilo artışını 
ve başta reflü olmak üzere 
mide problemlerini te-
tikler, uykuya geçişi 
zorlaştırır. Eğer 
akşam yemeğinizi 
geç saatlerde 
yiyorsanız bunun 
son öğününüz 
olmasına, akşam 
y e m e ğ i n i z i 
erken yiyor-
sanız son ara 
öğününüzü yat-
madan en geç 2,5-
3 saat önce yapmaya 
özen gösteriniz. 

Günde en az 2-2,5 litre 
su tüketin
Metabolik faaliyetlerin devamı, toksinlerin uzaklaştırıl-
ması ve vücut ısısının düzenlenmesi için hayati önem 

taşıyan su gereksiniminizi karşılamak için günde en az 
2-2,5 litre su tüketiniz. Ofisinizde masanızın üzerinde 
sürekli görebileceğiniz biçimde bir şişe bulundur-
mak su tüketimini hatırlamanıza ve günlük ne kadar 
su içtiğinizi kontrol etmenize yardımcı olacaktır. Gün 
içerisinde düzenli aralıklarla yeterli miktarda su içmek 
iştah kontrolünü sağlamanıza ve hareketsizliğe bağlı 
gelişen kabızlık problemini aşmanıza katkı sağlaya-
caktır.

Kafein alımınızı sınırlandırın
Çay ve kahve gibi kafein içeren içeceklerin fazla tüke-
timi vücuttan su atılmasına yol açarak ödem prob-
lemine, besinlerle alınan demirin emiliminin azal-
masına ve uyku kalitesinin düşmesine yol açabilir. Bu 
nedenle günlük çay tüketiminizi 3-4 bardak ile sınır-
landırmaya ve mümkün olduğunca açık tercih etme-

ye, kahve tüketimini ise günde 
maximum 2 fincan olarak 

sınırlandırmaya özen 
gösteriniz. Özellikle kış 
aylarında çalışırken 
bir şeyler içmeye ih-
tiyaç duyuyorsanız 
kafein içeren içece-
kler yerine yeşil çay, 
ıhlamur, adaçayı, 

papatya, melisa ve 
tarçın-karanfil içeren 

kış çayları tercih etmeniz 
bağışıklığınızın kuvvetlen-

mesine, sindirim sisteminizin 
rahatlamasına ve günün stresini atmanıza yardımcı 
olacaktır.

Sinem Bozkurt
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EVİMİZ
BiZi ANLATIR

Özgün bir ev, içinde yaşayanları 
yansıtan bir evdir…
Hobilerimiz, kitaplarımız, dergilerimiz, müziğimiz, kokulu mumlarımız, 
sanat eserlerimiz, çiçeklerimiz, koleksiyonlarımız… Hepsi bizi tarif eder. 
Mutfaktan gelen tarçınlı havuçlu kek ya da kahve kokusu, vazoda mev-
simine göre seçilmiş çiçekler evin yaşanan bir mekan olduğunu anlatır. ZUHAL UFUK

Mekan Tasarımcısı
instagram.com/designbyzu

Eve gelen insanların 
beş duyusuna da hitap etmelidir bir ev…
Sadece moda trendleri takip 
edilerek dekore edilen evler-
de varlık belirtisi hissedilmez. 
Böyle evler ne kadar estetik 
görünseler de mağaza deko-
rundan ileri gidemezler. Kişi-
sel zevklere dair ipucu ver-
meyen, özgünlükten yoksun, 
otel mizacıyla döşenmiş evler, 
içinde yaşayanlara sıcak bir 
atmosfer sağlamaktan uzaktır.

Dış dünyadan kaçıp sığınabi-
leceğimiz, adım attığımızda 
“İnsanın evi gibisi yok’’ diyebi-
leceğimiz, sevdiklerimi-
zle keyifli vakitler geçirebi-
leceğimiz yegane mekân evi-
mizdir. Evimizi daha keyifli 
hale getiren ayrıntılardan biri 

de renk ve ışığın doğru kul-
lanımıdır. Çok ışık alan yer-
lerde derinliği ve sonsuzluğu 
anımsatan koyu renkler ce-
surca kullanılmalıdır. Abajur-
lar, akşamları mum ışığıyla 
desteklendiğinde yaşamımı-
za keyif veren ambiyansı 
oluştururlar.

Seyahat ettiğimiz yerlerden 
evimiz için aldığımız objeler, 
her gördüğümüzde renkleri-
ne ve desenlerine vurularak 
aldığımız yastıklar, koleksiyo-
nunu yaptığımız porselen 
ve tablolar zaman içinde 
çoğalarak evimize dağınık bir 
görüntü verebilir. Buna engel 
olmak için tablolarımızı 

gruplar halinde duvara asmalı, 
aynı tarz aksesuarları bir arada 
sergilemeliyiz.

Kanepe ve koltuklarımızın nötr 
çizgilere sahip olması, mekan 
değiştirdiğimizde farklı renk 
skalalarıyla kolaylıkla uyum 
sağlayarak yeni atmosferler 
oluşturmamıza yardımcı olur. 
Sadece duvar renginde ya da 
yastıklarımızda da renk değişi-
mine giderek bambaşka bir 
ortam oluşturabiliriz. Bütün 
bu anlattığımız özellikleri 
içinde barındıran “mydesign-
erZU’’ markasının sahibi Dam-
la ve Eren AKSOY çiftinin sıcak 
ve renkli bir stille döşenmiş 
evlerine konuk olduk bu ay.

Kapıdan girildiği anda 
oturma alanında bulu-
nan eski, kırmızı Ladik 
halısı ile yatak odasının 
kırmızı duvarları 
arasında güzel bir renk 
uyumu göze çarpıyor.

Beyaz oturma gru-
bunun üzerinde 

bulunan fuşya ve 
turkuazın farklı 

tonlarındaki ikat 
kadife yastıkları 

duvardaki tablolar-
la çok şık bir renk 

cümbüşü oluştur-
muş.

Evdeki en özel 
parçayı sorduğu-

muzda ise salonda 
bulunan mavi ton-

larındaki el işlemesi 
tabloyu gösteri-

yorlar. Öyle ki kendi 
markalarına ait olan 

bu tablolar etrafında 
evlerinin dizaynın-

da kullanılacak 
renklere karar 

vermişler.
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Yatak odasının duvarlarına elişi kelebekli tablolarını, gruplar 
halinde asarak şık bir görüntü yakalamışlar. Markalarının 
çıkış noktası olan “hesap işi tabloları”nda kelebek tercih 

etmelerinin sebebini sorduğumuzda ’’renk aşkı’’ olduğunu 
söylüyor ev sahipleri. Doğada farklı renk ve desenlerde bu-

lunan kelebeklerin renkleri bir arada kullanabilme imkanı 
sunması genç çifte ilham kaynağı olmuş.

Kırmızı, lacivert, 
turkuaz, fuşya, 

antrasit ve güçlü 
renk patlamaları 

ile hayat dolu 
ve eğlenceli bir 

mekan tasarlayan 
genç çift, akse-
suarlardaki renk 

uyumuna da dikkat 
etmiş.

Çift, evlerinde huzur 
veren aydınlatmayı 

sağlamak için ise aba-
jur ve mum ışığından 

destek almış.

Turkuaz seramik 
saksılar ve vazo; 

arka planla dengeli 
bir renk uyumu 

sağlamış.
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Kırmızı ve mavi tonlarının hakim olduğu çalışma 
odasında duvardaki tablolar ve yerdeki el halısıyla 

modern ve geleneksel çizgilerin bir arada kul-
lanıldığı bir atmosfer oluşturulmuş.

Genç çiftin ev-
lerindeki her eşya ve 
objenin bir hikayesi 

var. Zevk sahibi ev 
sahiplerinin, sev-
dikleri eşyaları bir 

araya getirmedeki 
ustalığı sayesinde 

gözü yormayan, 
oldukça uyumlu ve 
renkli bir ev çıkmış 

ortaya.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz Anadolu Yakası Belediyeleri'nin 
Zabıta Müdürleri’ni Çekmeköy’de ağırladı.

Anadolu yakası Zabıta Müdürleri istişare toplantısı-
na Çekmeköy ev sahipliği yaptı. Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde İspinoz Sosyal 
Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıda; yapılan çalışma-
lar, izlenen yöntemler ve hedefler üzerine fikir alışverişi 
gerçekleşti.

Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına bu tür 
istişarelerin önemli olduğunu vurgulayan Çekmeköy 
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz şunları kaydetti: “Vatan-
daşın huzur ve güveni için 24 saat esasına dayanarak 
çalışan zabıta ekipleri; iş disiplinine bağlı kalarak saygı, 
sevgi, dürüstlüğü ve ilkeli çalışmalarıyla belediyelerin 
dışa açılan yüzüdür. Bugün toplantıya katılarak kıymetli 
fikirlerini bizlerle paylaşan tüm zabıta müdürlerimize 
teşekkür ediyorum.”

ANADOLU YAKASI
ZABITA MÜDÜRLERİ
ÇEKMEKÖY’DE



Ç
oğu zaman eğitimcilerin 
dahi arka sıraya attığı, 
görmezden geldiği, 
hiçe saydığı çocuklar 

ile karşılaşıyoruz. Fırsat tanındığı 
zaman başarabileceklerini hayal 
dahi edemediğimiz bazı çocuk-
larımızı gerek anne-baba olarak, 
gerek eğitimciler olarak, gerekse 
çevre olarak heba edebiliyoruz.

Nasıl ki bir ağacı yetiştirirken su, 
toprak, güneş ışığı, gübre, vi-
taminler vb. gerekli ise çocuk 
yetiştirmek için de çok sayıda 
bileşene ihtiyaç duyuyoruz. Sevgi, 
ilgi, saygı, hoşgörü, bilgi, empati 
gibi bileşenler çocuk eğitimi-
nin olmazsa olmazıdır. Karnını 
doyurmak, altını temizlemek ile 
bitmiyor çocuk yetiştirmek. Sırf 
çocuk mutlu olsun diye 7/24 eline 
telefonu vermek, çocuk ağla-
masın diye 7/24 bilgisayar başında 
iletişimi koparmasına müsaade 
etmek, yemek yesin diye yemek 

saatinde tabletle dikkatini farklı 
alanlara çekmek çocuğa verebi-
leceğimiz en büyük cezadır.

Kendimiz saatlerce televizyon 
izlerken çocuğa kalk ders çalış 
demek, elimizde telefon ile 
telefon çok zararlıdır demek, 
ağzımızda sigara ile sigara içenler 
genç yaşta ölür demek pek de 
inandırıcı gelmiyor ne yazık ki. 

Çocuk mutlu olsun diye her 
dediğini yapmak, çocuk ağla-
masın diye borçlanıp istediği 
akülü arabayı almak, çocuk 
yorulmasın diye yapması gere-
ken tüm sorumlulukları üstlen-
mek düşündüğümüz gibi çok da 
iyi sonuçlar doğurmayacaktır. 
Hayatı boyunca mutlu olmayı 
beceremeyen bir nesle sebebiyet 
verecektir. 

Özellikle konuşma güçlüğü 
yaşayan öğrencilerimi gözlemle-
diğim zaman karşıma çıkan bazı 
olumsuz anne-baba tutumlarını 
gördüm:
•	 Sürekli telefon, televizyon, bil-

gisayar, tablet ile vakit geçiren 
çocuklar.

•	 Benim çocuğum çok değer-

lidir kıyamam ona deyip 
çocuk leb demeden leblebiyi 
anlayıp çocuğun kendisini 
ifade etmesine fırsat tanınma-
ması.

•	 Hasta olur kaygısı ile evden 
çıkarmayıp sosyal ortam-
lardan iletişimi kopuk olan 
çocuklar.

Konuşma güçlüğünün biyolo-
jik temelleri, genetik temelleri, 
doğum öncesi ve doğum sırasın-
da gerçekleşen olumsuzluklar 
gibi pek çok sebep de konuş-
ma güçlüğü nedenleri arasında 
sayılabilir.
•	 Sağlıklı çocuk sağlıklı nesil 

demektir.
•	 Bilinçli ve sorumluluk sahibi 

çocuk bilinçli ve sorumluluk 
sahibi nesil demektir. 

•	 Her çocuk değerlidir. Bizlerin 
geleceğidir. 

Bir mıh bir nalı, bir nal bir atı, bir 
at bir komutanı, bir komutan bir 
orduyu ve bir ordu bir ülkeyi kur-
tarır düşüncesi ile her çocuğun 
yetenek ve ilgi alanlarını keşfedip 
onlara fırsat tanımalıyız.

ÇOCUK EĞİTİMİ 
SIRADAN BİR ŞEY DEĞİLDİR!

Haberler Köşe Yazısı
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ÇEKMEKÖY 
KÜLTÜR MERKEZİ İÇİN 
START VERİLDİ…

Çekmeköy Çamlık Mahallesi Doğa Park 
önünde planlanan Çekmeköy Kültür 
Merkezi’nin yapımı başladı. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata 
geçirilen projenin 10 Mayıs 2019’a kadar 
tamamlanması planlanıyor.

Toplam inşaat alanı 13 bin m2 olan merkezin 
içerisinde; tiyatro salonu, konferans salo-
nu, cep sineması ve sahneler yer alacak. 
Merkezin alt katları bölge halkının kullanımı-

na sunulmak üzere otopark olarak tasarlandı.

İnşaat alanına giden Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz yapılan çalışma-
ları şöyle değerlendirdi: “Mimari projenin 
değişimi nedeniyle inşaatın başlama süresi 
biraz uzamıştı. Şimdi mevcut arsanın daha 
verimli kullanılabileceği bir proje yük-
seliyor. Bir sene sonra hemşehrilerimizi 
binamızda misafir etmeyi umuyoruz. Emeği 
geçen herkesten Allah razı olsun.”



BAŞKAN POYRAZ
DİN GÖREVLİLERİNİ AĞIRLADI

Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz ilçede görev yapan 
din adamlarını Doğa Park’ta ağır-
ladı. Toplantıya AK Parti Çekmeköy 
İlçe Başkanı Salih Kırıcı ve Çek-
meköy İlçe Müftüsü Muhammed 
Suiçmez de katıldı.

Din adamlarından gelen istek, 
talep ve önerileri tek tek not 
alan Başkan Poyraz “İlçemize 
yaptığınız hizmetler için hepin-
izden Allah razı olsun. Yeni nesil-
lerin vatan, millet ve Allah aşkıyla 
yetişmesinde büyük bir katkınız 

var. Bizler geçtiğimiz yıllarda iba-
dethanelerimizin bakım, onarım 
ve temizlik çalışmalarını yaptık. 
Bundan sonra da desteğimiz in-
şallah devam edecek. Hayırsev-
erlerin destekleri ile ilçeye yeni 
ibadethaneler de kazandırılmaya 
devam edeceğiz” dedi.

Çekmeköy’e hizmet eden din 
görevlilerine teşekkür edilen 
toplantıda söz alan İlçe Müftüsü 
Muhammed Suiçmez, kendilerine 
her zaman destek olan Başkan 
Ahmet Poyraz’a teşekkür etti.

Çekmeköy 
Belediye Başkanı 

Ahmet Poyraz, 
ilçede görev 

yapan din 
görevlileri ile 

fikir alışverişinde 
bulundu.
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Dünyanın en akıllı adamı 
olduğunu iddia eden 
Erdal Demirkıran’la beyin 
açan sohbetimiz;
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Kashna Felsefesi’nden kısaca 
söz eder misiniz?
Kashna; hiç vazgeçmemeyi anlatan, “Aldığın 
oksijenin hakkını ver ya da hiç nefes alma” diyen, 
gelecek odaklı yaşamayı öğreten bir felsefedir. Ke-
lime olarak Kaf Dağı’nın arkası anlamına gelmek-
tedir. Kashna; herhangi bir felsefe ve düşünce 
yapısıyla ilişkili değil, tamamen kendi fikirlerimden 
yola çıkarak oluşturduğum bir felsefedir. İnsanlar 
binlerce yıldır “Kendini bil” söylemini duymakta-
lar. Bu söylemin altını dolduran, “Kendimi bileyim 
fakat nasıl?” sorusunu yanıtlayan felsefedir Kash-
na. Bu felsefenin temellerini ilk defa 1993 yılında 
attım ve ‘vazgeçmeme’ söylemiyle insanlara iste-
diklerini nasıl başarabileceklerini o yıllarda anlat-
maya başladım. Çok klasik bir sözdür: “İnanırsan 
başarırsın.” Ya hu inanayım tamam da nasıl başara-
cağım? Kashna başarmak için bir an evvel harekete 
geçmeyi ve bu bağlamda neler yapılması gerek-
tiğini öğreten, geçmişten ziyade gelecek odaklı 

düşündüren bir felsefedir. İnsanları bir şeye sadece 
inandırmak yerine, bir şeyi üretmeye teşvik eder. 
Tüm felsefeler oluşturuldukları kişi tarafından “Bana 
benze”yi içerir. Kashna ise “Bana benze-me!” diyen 
tek felsefedir. Lakin hiç kimseye benzemediğiniz 
zaman orijinallik bakımından bana benzemiş 
oluyorsunuz. :)

Erdal Demirkıran’ın web sitesine giren 
herkes şöyle bir şeyle karşılaşıyor: “15 
Mart 2030 Sonsuz Dünya Barışı.” Sizin 
için bu bir hayal mi, hedef mi? Dünya-
da mutlak barış sağlanması gerçekten 
mümkün mü?
Dünyada mutlak barış eninde sonunda sağlanmak 
zorunda! Ben bu barışın 15 Mart 2030 tarihinde 
saat 10.27’de geleceğini öngörüyorum. Bununla 
ilgili de uluslararası toplantılar yaparak küçük te-
maslarla büyük adımlar atıyoruz. Mutlak barış bir 
gün muhakkak gerçekleşecek çünkü akıl bizi oraya 
götürüyor. Bu fikre öncülük etmek ve bu fikri ilk 
söyleyen olmak benim için büyük bir şeref. İnsan-
ları barış için bir tarih çevresinde örgütlüyorum. 
Herhangi bir dini açılım, siyasi söylem veya ırkçı 
ayrım yapmaksızın ‘barış’ kavramından söz ediyo-
rum. 

Birinin bir başkasını dövmesi sonsuza kadar süre-
mez. İllaki duracaktır, yorularak bile olsa bir yerde 
duracaktır. Dolayısıyla dünya üzerinde yaşanan 
tüm olumsuzluklar bir yerde du-
racak ve barış gelecektir. Fakat 
zannediyorum insanların biraz 
daha canının yanması gerekiyor. 
Sonrasında mutlaka bir gün insan-
lar; “Evet, biz yanlış yapıyoruz” di-
yeceklerdir. 

Günümüzde yaşananlara bak-
tığımda insanların İlk Çağ’da 
gibi yaşadığını görüyorum. Bir-
birimizi vuruyoruz, öldürüyoruz, 
savaşıyoruz, alkollü araç kullanıp 
kaza yapıyoruz, ne yazık ki tecavü-
zler oluyor… Ve bu konularla ilgi-
li çok ciddi yaptırım ve yatırımlar 
bulunmuyor. Yatırımdan kastım; 
mesela okullarda ‘‘İnsan Olma’’ 
dersi verilmiyor olması… Netice 
itibariyle 2018 yılındayız ve dünya-
da savaş oluyor, kadınlar dışarıya 
çıkamıyor, masum çocuklar 
öldürülüyor. Birileri bunları ya-
parken diğerleri her şeyden ha-
berdar olup uyuyabiliyor. Bunun adı 
İlk Çağ değil de nedir? Kabul edile-
mez şeyler yaşanıyor. Dolayısıy-
la tek hedefim 15 Mart 2030’da 
dünyaya mutlak barışı getirmek. 
Hesaplamalarıma göre çalışma-
larım o tarihte nihayet bulacak. 
Mutlak barışın geleceğine inanıyor 
ve bunun olması için çalışıyorum. 
Umuyorum ki insanlar da benimle 
aynı fikirde olur ve bunu beraberce 
başarırız. 

Türkler’ in dünyadaki 
en akıllı millet olduğunu 
söylüyorsunuz. Neden?
Çünkü Türkiye’de yaşayan insan-
lar kendi sorunlarının çözümünü 
bulmak zorunda. Bazı durumlar 
öyle gözükmese de bizim lehimize 
olabiliyor. Mesela ayakkabınızı kay-
bettiniz, doğal olarak ayak-
kabısız gezmek zorundasınızdır. 
Bir süre sonra ayaklarınız bu du-
ruma alışacak ve kendini ona göre şekillendi-
recektir. Afrika’daki insanlar gibi… Türkiye’de 
terör, trafik, asgari ücretin düşük olması ve (bana 

göre) toplumun büyük bir kısmının açlık sınırın-
da yaşıyor olması ister istemez kişiyi düşünmeye 
sevk eder. Yani 1500 TL’lik bir maaşla 900 TL kira 
ödeyip 600 TL’ye yaşayan bir insan ister istemez 

dahi olur. Türkiye’de buna benzer bir 
takım imkansızlıklar sebebiyle bizler 
kendi kendimizi geliştirmek duru-
munda kaldık. Bununla ilgili verdiğim 
en popüler örnek; yediğin yarım ek-
mek arası dönerin son lokmasıyla 
içtiğin ayranın son yudumunu aynı 
ana denk getirmek. İkinci ayranı ala-
cak paran yoksa onu denk getirmek 
zorundasın. :) Bugün Avrupa’da trafik 
tıkandığında polis gelmeden o trafik 
açılmaz ama aynı durum bizlerde 
birinin “Al al al al” diye seslenmesiy-
le hallolur. Türkiye’de toplumsal ze-
kanın yüksek olduğunun en bariz 
örnekleridir bunlar. Bu durum sadece 
bizim için değil, sorunlarına ken-
di kendine çözüm bulmak zorunda 
olan tüm toplumlar için geçerli. 

Avrupa’daki bir ülkeye gittiğinizde 
oradaki insanların hakikaten biraz saf 
olduğunu fark edersiniz. Belçika’da 
bir arkadaşımı ziyaret ettim. Tele-
vizyon kumandasının kapağı kırık-
tı ve bir türlü çözüm bulamıyordu, 
kumandayı çalıştırmak için uğraşıp 
duruyordu. “Bantlasana kumandanın 
arkasını” dedim ki bunu Türkiye’deki 
herkes bilir, bana “Sen dâhisin” dedi.:) 
Yine yurtdışında yaşadığım bir olay-
dan bahsedeyim. Mağazada kam-
panya vardı; iki gömlek alana bir 
gömlek bedava. Ben de 4 gömlek al-
dım, yanında da kampanyayla beda-
vaya gelen 2 gömlekle birlikte kasaya 
ilerledim. Kasiyer: “İki gömlek alana 
bir bedava, kampanyamız bu şekil-
de” dedi. Ben de durumu anlayınca 
hiç itiraz etmeden iki gömlek aldım 
yanında da bedava bir gömlek. He-
men ardından “Kalan iki gömleği de 
alabilir miyim?” diye sordum, kasi-
yer: “Tabi” dedi ve diğer iki gömleği 
ve yine yanında bir bedava gömleği 
aldım. Kasiyere “Bak aynı hesaba 

geldi,” deyince abartısız söylüyorum şoka 
girdi. :)  Bunu bir başkası bana anlatsa gerçekten 
inanmam ama anlattığım ne yazık ki yaşanmış 
gerçek bir olaydır. :)
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Kendinizi 
“Dünyanın en 

akıllısı” olarak 
tanımlıyorsunuz. 

Nasıl yani?
Evet, ben dünyanın en akıllı in-

sanıyım! “Ölmüş eşek kurttan korkmaz” diye 
bir tabir vardır. Bir gün ben de o duruma gel-
dim, baktım hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor, 
kendim de istediğim gibi değilim… Kendimi 
tanımlama ve tanıma ihtiyacı hissettim ve 
kendi formülümü geliştirerek “Dünyanın en 
akıllı insanıyım” cümlesini kurdum. Bununla 

ilgili birçok çalışma yaptım ve bunu sadece bir 
cümle, söylem olarak bırakmadım. İddiam-
la ilgili noter onayı ve Patent Enstitüsü’nden 
patent aldım. Tüm bunların sebebine inecek 
olursak “Dünyanın en iyi böreğini ben yapa-
rım” diyen bir kadının kötü bir börek yapma 
şansı yoktur.  Dolayısıyla Kashna Felsefesi’nin 
çıkış noktası olarak “Ben dünyanın en akıllı in-
sanıyım” cümlesini kuran birisi artık akıllı ol-
mak zorundadır. 

Dünyanın birçok yerinde semi-
nerler veriyorsunuz. Genel olarak 

insanları hangi konular-
da hangi yöntemlerle 
motive ediyorsunuz?
İsviçre, Avusturya, Mısır, Ara-
bistan, Norveç gibi birçok 
ülkede seminerler düzenledim. 
Tüm faaliyet ve çalışmalarımın 
temel noktası ve tabanı ‘’barış’’ 
ve ‘’gelecek.’’ İyi yarınlarda mut-
laka payımız olmalı. Bugünü 
beğenmiyorsak dündeki insan-
ların suçudur, yarın beğenilme-
yecekse bu bizim suçumuzdur! 
Böyle düşündüğünüz zaman 
küçük hesaplarınız kalmıyor ve 
büyük düşünüyorsunuz. Herkes 
için de hayırlı olan budur.

Bir seminer sonrasında 
veya yeni bir kitabınızı 
okuyucunuzla buluştur-
duğunuzda nasıl tepkiler 
alıyorsunuz? 
İnsanlar ikiye ayrılıyor: Beni 
okuyanlar ve beni okumayanlar. 
Genelde de iyi tepkiler alıyor-
um. Yeni kitaplarım hep 
merakla beklenir. Sevmeyenler 
de var muhakkak çünkü çok iyiy-
im, hatta en iyisi benim. Tolstoy, 
Balzac, Dostoyevski iyi çocuklar 
ama ben Nirvana’yım. Dolayısıy-
la kim olduğumu ve ne yaptığımı 
biliyorum, muadilim yok ve 
kategori dışıyım. Kitaplarımda 
mühendisler çalışıyor ve kita-
plarımla mühendisler çalışıyor. 
Yani; kitaplarımı ben yazıyorum 
fakat konu mühendislikle ilgiliy-
se onlardan fikir alırım. Sadece 
Başbakan Okusun kitabında 
milletvekillerinden fikirler aldım. 
Eflatun’un Devlet kitabını her-
kes bilir meşhurdur fakat benim 
yazdığım kitabın çeyreği olamaz. 
Onlar ben yokken yazılmış kitap-
lar.  Bir konuyla ilgili yazdığımda 
da en iyisini yazar ve çalışmayı 
noktalarım, artık geçmiş olsun. :)

Sizin için ‘imkansız’ ve 
‘asla olamaz’ kavramları 
ne ifade ediyor?

İmkansız ve asla olamaz ka-
vramları benim için olmayan, 
kabul etmediğim iki kavramdır. 
Çünkü asla ve imkansız diye 
bir şey yoktur. Çalışıp gereğini 
yaptıktan sonra neden im-
kansız olsun ki?

Bilimsel araştırmalar 
yetişkin bir insan için 
günde 8 saat uykunun 
ideal olduğunu söy-
lerken, siz ‘Sadece Ap-
tallar 8 Saat Uyur’ diyor-
sunuz, neden?
İdeal uyku süresi 8 saat diyerek 
yıllarca insanları yok yere o ka-
dar saat uyutmuşlar. Uyku bir ih-
tiyaç mıdır? Evet. Uyku bir nevi 
bedenin gıdası mıdır? Evet. Her-
kesin öğün sayısı gün içerisinde 
farklıdır. Mesela ben günde iki 
öğün yerim, siz belki 3 öğünle 
beslenirsiniz, kimisi sürekli yer 
ama doymaz. Uyku da böyle-
dir, uykunun ihtiyacımız kadarını 
kullanmalıyız. Bu ihtiyaç da 
kişiden kişiye değişiklik gösterir. 
Ama 8 saatten az uyuduğu için 

“uykumu alamadım” diyen kişi 
kendine karşı biraz daha dürüst 
davranmalıdır. 

Birçok komedyenin tiye 
aldığı ‘’evrene gönder 
mesajını dileğin gerçek 
olsun’’ görüşünü siz nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Evrene mesajımızı gönderelim, 
fakat dileğimizin gerçek olması 
için eylemde de bulunalım. Aksi 
halde gerçekten komik bir du-
ruma düşeriz. Bir şeyi başarmak 
veya elde etmek için ha
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yal kurmalıyız evet fakat sadece hayal kurmak-
la yetinirsek istediğimiz her neyse bizim için her 
zaman hayal olarak kalacaktır. Hayalini kurdun, 
tamam. Hadi şimdi harekete geç!

Türkiye’de çocukların kişisel gelişimi üze-
rine çok fazla çalışma yapılmıyor. Siz bu 
konuda seminerler veriyorsunuz. Çocuk-
ların kişisel 
gelişimi üzeri-
ne yaptığınız 
çalışmalardan 
bahseder 
misiniz? 
Türkiye’de çocuk 
gelişimi üzerine 
neredeyse hiç 
çalışma yapıl-
mıyor, bu anlam-
da bir ilki başar-
dığımızı düşünü-
yorum. Ben 
Dünyanın En Akıllı 
Çocuğuyum adlı 
3 kitabım mev-
cut. Bu bağlam-
da seminerler-
imde çocukların 
iyi birer insan 
olması, erdem-
li ve özgüvenli 
olması gerek-
tiğine değiniyo-
rum. Bunları bir 
dilek olarak değil, 
gerçekleştirilme-
si gereken hedef 
olarak anlatıyo-
rum. “İstersen 
başarırsın” güzel 
bir laftır. Fakat bu 
cümlenin ardın-
dan nasıl yapa-
cağını açıklam-
azsanız herhangi 
bir anlamı olmayacaktır. Ben de kitaplarımda ve 
seminerlerimde NASIL’ı anlatıyorum. Az önce sor-
duğunuz soruya istinaden şuna da değinmek is-
terim; Ben Dünyanın En Akıllı Çocuğuyum adlı ki-
taplarımın arkalarında ‘’İmkansız yok, vazgeçmek 
yok, cimrilik yok’’ yazıyor.

Bir çocuğun özgüvenli ve başarılı olması 
için ebeveynler neler yapmalı?
Çocukların hepsi birer dâhidir ve henüz kirlen-
memiş zihinlerdir. Kirlenmemiş zihinlerden kastım 
önyargısız olmaları ve imkansızı bilmemeleridir. 
Ebeveynlerin de bu konuda yapması gereken tek 
şey çocuklarına büyümemeyi öğretmektir. Onlar 
hep çocuk kalmayı bilmeli ve hiç büyümemelidir. 

Çocuklar kin tut-
mazlar mesela. 
Size küstüklerinde 
iki dakika sonra 
saçını okşarsınız 
gülümserler. Fakat 
yetişkinler kin-
cidir. Hiç savaş 
çıkaran bir çocuk 
gördünüz mü? 
Ayrıca ben pren-
siplere inanmam. 
Hiçbir konuda 
kalın çizgim ve 
prensibim yoktur. 
Çünkü prensipler 
ön yargılardır. 
Herhangi birinin 
çok saçma bir tek-
lifini an gelir kabul 
ederim. Tıpkı dahi 
olan çocuklar gibi 
ön yargısızım ve 
çocuklarımızın da 
hep öyle kalmasını 
istiyorum.

Erdal 
Demirkıran 
kitleleri et-
kileyen kitle-
sel dönüşüm 
uzmanı olarak 
nasıl bir hayat 
sürüyor? Nasıl 
bir baba ve eş?

Her zaman için neredeysem tam anlamıyla ora-
dayımdır. Başarılı olmanın da ‘‘orada olmak’’ old-
uğuna inanırım. Mesela siz şu an burada benimle 
röportaj yapıyorsunuz ama bir yandan düşüncel-
eriniz dışarıdaki herhangi bir yerdeyse, burada 
olmanızın kıymeti kalmayacaktır. Bu bağlamda 
mutlu bir evliliğim var ve iyi bir baba olduğumu 
düşünüyorum. Eve girdiğim anda ben artık bir eş 

ve babayım, seminer-
de konuşmacı, ofisimde bir 
yazarım, tam olması gerektiği 
gibi. Ve iki kızım var, onlarla ka-
liteli vakit geçirmek anlamında 
çocuklarımın da ‘’orada’’ olması 
gerektiğini bildiğim için vakit 
geçirdiğimiz sırada televizyon 
veya telefon kapalı olmalıdır.

“Bir Türk Dünyaya 
Bedel, İki Türk Laklak 
Eder” kitabınızda neyi 
hedeflediniz?
Bir Türk dünyaya bedel, iki Türk 
laklak eder. Sahiden de öyle… 
(gülüyor) Dünyada birçok 
başarılı Türk var, ama hepsi tek 
başına. Çünkü tek başarabi-
lirsin, iki kişi oldun mu sonu… 
yarışı ile biten kavga edersin. :) 
Toplumumuzu tanıyorum ve bir 
Türk’üm, dünyamızın da toplu-
mumuzu tanımasını istediğim 
için bu kitabı yazdım. Özellikle 
ülkemize gelen turistlerin bizi 
tanımak açısından bu kitabı 
okumasını tavsiye ediyorum. 

Kitaplarınızı okurken, 
okuyucuya adeta bir 
filmin sahneleri-
ni yaşatıyorsunuz. 
Yazdıklarınızın bu denli 
filmvari olmasının bir 
özel sebebi var mı?

Kitaplarımı film olmaları için 
yazıyorum. Söz gelimi; ‘’Kafa’’ 
isimli kitabım. İdamdan son-
ra ve ölümden önceki anları 
anlatıyor. Siyahi bir kölenin gi-
yotinle kafası kesilerek bir ma-
sanın üzerine konuyor. Fakat 97 
saniye boyunca beyin ölümü 
henüz gerçekleşmediği için 
olanı biteni algılayabiliyor ve bu 
durumun kendisi bile farkında 
değil. O anki durumunun ve 
kafaya bakan insanların verdiği 
reaksiyonlarını 180 sayfalık bir 
kitapta anlatıyorum. Ve kitabın 
farklı bir özelliği daha yazarının 
olmayışı. Kitap tamamen ke-
silen kafanın düşünceleriyle 
başlıyor. Yani kitabı kesilen kafa 
anlatıyor.

Alanınızdaki birçok 
uzman, yıldız gibi bir 
anda parlayıp sönüyor. 

Siz gündemde kalmayı 
nasıl başarıyorsunuz?
Ukalalık olsun diye söylemi-
yorum ve bunu söylemekten 
de çok hoşlanmıyorum ama 
en iyisi benim. İlk kitabım da, 
son kitabım da eşit seviyede 
satış yapıyor. Bunun sebebi; 
siz benim kitabımı okursunuz, 
çocuğunuz olduğunda o da 
benim kitabımı okur.  Hiçbir ki-
tabımın belirli bir hedef kitlesi 
yoktur ve din, dil, ırk ayrımı yap-
mam. Benim hiçbir zaman dili-
minde ırkçı bir söylem yaptığımı 
duyamazsınız. Kitaplarımın da 
her biri evrensel ve kalıcı 
işlerdir, Erdal Demirkıran’ın 
isminin gündemden düşme-
mesinin yegane sebebi 
yaptığım işlerdeki kalıcılıktır.

Son olarak okuyucu-
larımıza neler söylemek 
istersiniz?
Küçük hesaplar peşinde koş-
mayın. Birine küsecekseniz 
bile büyük küsün. Dünya Barış 
Günü’nü hedefleyen biri olarak 
ben savaş çıkaranlara küsüm. 
Sizin hedefiniz de iyi bir öğret-
men olmaksa mesleğini doğru 
dürüst yapamayan öğretmen-
lere küsün. En önemlisi büyük 
düşünmek için kimsenin keyfi-
ni beklemeyin, kalkın ve büyük 
düşünün! Her ne yapıyorsanız 
o işte en iyisi olun…
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BAŞKAN POYRAZ 
MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYELERİNİ 
AĞIRLADI

Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz, Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi Mütevelli Üyeleri Nusret 

Bayraktar ve Bilal Erdoğan’ı misafir etti.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı 
Nusret Bayraktar ve Mütevelli Heyet Üyesi 
Bilal Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz’ın misafiri oldu. İspinoz So-
syal Tesisleri’nde gerçekleşen buluşmada 
Çekmeköy’de yapılan eğitim yatırımları da 
değerlendirildi.

9 yıl önce dört belde belediyesinin birleşme-
siyle oluşan ilçede sadece 25 okul oldu-
ğunu belirten Çekmeköy Belediye Başkanı 

Ahmet Poyraz, “Eğitim vadisi diye bir hedef 
koyduk. Bu hedef doğrultusunda ilçemize 
okul kazandırmak için teşviklerimiz oldu. 
Şu anda ilçemizde, özel okullarla birlikte 
145 eğitim kurumumuz var. Özel üniversite 
kampüsleri  açıldı. Üniversitenin kurulduğu 
mahallenin tam anlamıyla kaderi değişti. Bu 
yolda yavaşlamayı hiç düşünmüyoruz. Bu 
yıl içinde de imzaladığımız protokollerimiz 
oldu. Engelli vatandaşlarımıza, devlet okulu 
da dahil olmak üzere yeni okullar kazandır-
mak için çalışıyoruz” dedi.
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Gençliğe Öğüdüm Var
olun. İşte o zaman Yüce Yaradan sizi hayalin-
ize kavuşturacaktır. Çalışarak ün kazananların 
sayısı, doğuştan ünlü olanlardan daha fazladır. 
Elbette o hayal için çok çalışırsanız... 

Gençler, geleceğimizin teminatı gençler. Her 
akıllı sana nasihat verecek değildir, sana her 
nasihat veren de akıllı değildir; fakat hem nasi-
hatçi hem akıllı olan arkadaş eş-dost bunlar her 
kimse mutlaka onların sözlerini can kulağıyla 
dinleyin ve bu nasihatleri aklınızın bir 
köşesine hiç düşmeyecek şekilde 
asın.

Ben çocuklarım için güzel 
bir gelecek diliyorum sa-
dece... İlla şu işi ya da bu işi 
yapsın diye diretmiyorum. 
Kendi istedikleri, huzur-
lu oldukları işi seçsinler 
isterim. O zorlu yolcu-
lukta ise, tek istediğim 
eğitimlerini kusursuzca 
ve hakkını vererek tama-
mlamaları. Elbette, hayat 
herkese aynı imkan-
ları sunmuyor ama 
hepimizin alabileceği 
bilgi kaynakları he-
men hemen aynı! 
O yüzden çalışın ve 
sürekli gelişen tekno-
lojiyi takip edin. Düne 
üzülmeyin, dün sizin için 
tecrübe olsun ama yarına 
bakıp o yolda yürüyün. Ben 
öyle yaptım. Siz de yapabil-
irsiniz! Bu ülkenin genç, di-
namik ve ahlaklı insanlara, 
mühendislere, doktorlara, 
inşaatçılara, memurlara, 
sanatçılara ihtiyacı var... 

Kimseden korkmayın. 
Girişimci olun, girişim-
ciliğe başlarken, biraz 
çılgın olmak, korku-
suz olmak iyidir…

MUSTAFA SANDAL

Gençlik, insanın başına hayatta bir kere gelir. Gençler 
öncelikle heybenizde cesaretinizi eksik etmeyin. 
Cesareti olmayan hiçbir fikir, tünelin sonundaki ışığı 
yakalayamaz. Elbette o cesaretin sınırlarını da siz 
belirleyeceksiniz. Bir insanın en başarılı olduğu iş, 
huzurlu ve mutlu olduğu aynı zamanda yetenekli 
olduğu iştir. İlköğretimden itibaren sınavlarla boğuşan 
bir gençlik! Ne yapacağım, han-
gi mesleği seçeceğim diye 
düşünen çocuklar görüyorum 
her yerde... Hayır, bu çok 
yanlış! “Ben mutlu 
olacağım” demeli-
siniz. 'Ülkeme, 
aileme faydalı 
olacağım. Ama 
her şeyden 
önce kendi 
cesare-
timle yola 
çıkacağım' 
demelisiniz... 
Gençlik, 
sahip olun-
maya değer 
tek şeydir.

Ben henüz 11-
12 yaşların-
daydım. 
Annem "Seni 
İsviçre'ye gön-
dereceğim ora-
da okuyacaksın" 
dedi. Yatılı okula 
gittim. Bambaşka 
bir ülkede-
yim. Herkes 

yabancı! Sokaklar yabancı, insanlar yabancı, ailem 
ise çok uzaklarda... Çok kızmıştım anneme. Zaman-
la öğrendim ki, benim için en doğrusunu yapmıştı. 
Yurtta her odada 4 farklı milletten çocuklar vardı. 
Farklı kültürler, diller. Hepsinden çok şey öğrendim. 
Yıllar geçti... Daha sonra işletme okudum. 'Bu benim 

istediğim yol değil' dedim. 
İçimdeki aşk başkay-

dı, müzikti o aşk... 
Döndüm ülkeme. 
Arkama baktığımda 
anneme boş yere 
kızdığımı bir kez 
daha anladım. 

Orada hayatı 
öğrenmiştim. 

Tek başıma 
ayakta ka-

labilmeyi, 
ülkeme, 
toprağı-
ma, 
bayrağı-
ma 

hasreti, 
ailemin 

eşin dostun 
kıymetini... 
Tüm bun-
ların ışığında 

kendi ülkemde 
kendi insanlarıma 

müzik yapabilmek 
kısmet oldu. Hiçbir 

başarımı tesadüfe 
borçlu değilim, elde ettiklerim 

tesadüfün değil çalışmalarımın 
ve bana bu imkanları sunan 

yüce Allah’ın eseridir.

Ne var ki, o uzaktan gördüğünüz 
bu ışıklı dünya herkes için çok da 
parlak olamayabiliyor. Kimseye 
özenmeyin, özgün olun. Önce 
ailenizi, büyüklerinizi ve size değer 
verenleri dinleyin. Sizin için açtığı 
yolu, sunabildiği imkanları deneyin 
ve biraz da hayatı akışına bırakın. 
İçinizdeki umudu, pozitif enerjiyi 
ise asla bırakmayın. Siz pozitif olun, 
çalışın ve hayata karşı hep iyi niyetli 
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Çekmeköy Belediyesi’nin 
3. Uluslararası Kısa Film 
Yarışması’nın tanıtım toplantısı 
Turgut Özal Kültür Merkezi’nde 
yapıldı. Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev 
sahipliğinde gerçekleşen top-
lantıya Çekmeköy Kaymakamı 
Cemal Hüsnü Kansız, AK Parti 
Çekmeköy İlçe Başkanı Salih 
Kırıcı, Bingöl Karlıova Belediye 
Başkanı Veysi Bingöl, yarış-
ma jürileri Mehriban Zeki, Erol 
Erdoğan, Birol Güven ve Betül 
Soysal Bozdoğan, ön seçici 
kurul üyeleri Adnan Erdoğan 
ve Bünyamin Yılmaz, belediye 
meclis üyeleri, muhtarlar ve çok 
sayıda Çekmeköylü katıldı.

Çekmeköy Belediyesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği 
Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda “Komşuluk” teması işleniyor.

3. ULUSLARARASI 

KISA FiLM YARIŞMASI 

Toplam 65 Bin TL Ödül
Çekmeköy Belediyesi’nin 3. Uluslararası 
Kısa Film Yarışması'nda bu yıl Komşu-
luk temalı filmler yarışacak.  15 Mart 
– 1 Eylül tarihleri arasında başvuruları 
alınacak yarışmanın sonunda birinci 
seçilen filme 20 bin TL, ikinciye 15 bin 
TL, üçüncüye 10 bin TL verilecek. En İyi 
Komşuluk Özel Ödülü’ne 5 bin TL, Jüri 
Özel Ödülüne 5 bin TL ve 5 film için 
2’şer bin TL Mansiyon Ödülü sinemaya 
emek verenlerin olacak.

Danışma kurulu ve ön eleme ekibini 
geçip jüri tarafından değerlendirilerek 
dereceye girmeye hak kazanan filmlere 
ödülleri 9 Ekim Salı günü düzenle-
necek törende verilecek. Yarışmacılar 

çektikleri kısa filmleri www.cekme-
koykisafilm.com adresinden yarışma 
kuruluna iletebilecekler. Birol Güven, 
Burak Hakkı, Erol Erdoğan, Betül Soysal 
Bozdoğan, Turgay Tanülkü, Mehriban 
Zeki ve Ahmed İmamoviç’in jüri üye-
si olduğu yarışmanın, geçen yıllarda 
olduğu gibi bu yıl da Cumhurbaşkanlığı 
himayesine alınması hedefleniyor. 

Tanıtım toplantısında selamlama 
konuşması gerçekleştiren proje koordi-
natörü ve Çekmeköy Belediye Başkan 
Yardımcısı Şahmettin Yüksel şunları 
ifade etti:
“Yarışmamızın temasını komşu-
luk olarak belirleyerek evvela kendi 

kültürümüze hizmet etmek istedik. Çünkü biz komşuluğun 
gönül işi olduğunu, mekan ve sınır tanımadan ihtiyacı olan 
herkese el uzatmak olduğunu bilen bir milletiz. Bu noktada, 
yetenek ve potansiyellerini sergileyebilecek, bu yarışmaya 
katılacak genç sinemacılardan beklentimiz; milli değerlerimizin 
aktarılmasını önceleyen, farkındalık uyandıran, estetik değeri 
yüksek işler ortaya çıkarmalarıdır. Dileriz ki insanlığın böylesine 
kıymetli ortak bir değerine yakışır nitelikte filmler çekilir.”

Biz komşuluğun gönül 
işi olduğunu, mekan ve sınır 
tanımadan ihtiyacı olan her-
kese el uzatmak oldu-
ğunu bilen bir milletiz.

AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı ise selamlama 
konuşmasında “Komşuluğun filmi çekilecekse ve bu doğrul-
tuda bir organizasyon yapılacaksa bunu Çekmeköy yap-
malıydı. İlçemiz hala sıcak komşuluk ilişkilerinin yaşandığı 
ender ilçelerden bir tanesi. Ben organizasyonda emeği geçen 
herkese teşekkür ederim” dedi.

Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz

AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı
Çekmeköy Belediye Başkan 
Yardımcısı Şahmettin Yüksel
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Beyza Gök

diyen bir Peygamberin ümmeti komşuluğu unutmamalı diyen Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz da şunları kaydetti: 
“Sadece birey olarak değil, artık ülke olarak da komşularımıza el uzatan bir milletiz. 
Modernleşme ile olumsuz yönde değişime uğrayan bu güzel değerimizin kaybol-
maması için bir hatırlatma yapmak istedik. Komşuluk şu anda gerek İslam’da gerek 
Türkiye’de çok konuşmamız gereken, üzerinde birçok çalışma yapmamız gereken 
önemli bir hadise. İlçemizde birçok sitemiz var. Ama bu sitelerde bir komşusunun an-
nesi Hakk’ın rahmetine kavuştuğunda hemen yanı başındaki komşusunun haberdar 
olmadığını görüyoruz. Biz de bu yaşanmışlıklardan yola çıkarak hem ilçemizde hem 
ülkemizde komşuluğun önemini bir kez daha hatırlatacağız. İnşallah proje sonunda 
hedefimize ulaşmış ve topluma fayda sağlamış oluruz.”

   Komşusu açken 
kendisi tok yatan bizden değildir

Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız da şöyle 
dedi:
 “Belediyemiz ile beraber yıllardır Çekmeköy ilçe-
mizin ve İstanbul’umuzun aile sıcaklığı içinde faaliyet 
gösteren kurum ve kuruluşlarının birbiriyle uyumlu 
olarak çalışmasına özen gösterdik. Anadolu’nun sıcak-
lığını ve İstanbul’un büyüklüğünü yansıtan ve bir köprü 
konumunda olan bir ilçe olarak Çekmeköy’ü anlamaya, 
anlatmaya ve marka haline getirmeye gayret ettik. 
Çekmeköy’e İstanbul’umuzun yükselen değeri, yükse-
len yıldızı; bunun yanında Anadolu kültürünün devam 
ettiği bir ilçe dedik. Bu anlamda erozyona uğrayan bir 
kültürel değerimizi yaşatmak ve bu değeri biraz daha 
güçlendirme yolundaki bu anlamlı faaliyeti çok heye-
canla karşılıyorum.”

Programda bir konuşma gerçekleştiren jüri üyesi Azer-
baycanlı Oyuncu Mihriban Zeki, tüm salonla birlikte 
“Çırpınırdı Karadeniz” türküsünü seslendirdi. Program 
çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Çekmeköy Kaymakamı 
Cemal Hüsnü Kansız
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KOCAELİ
Türkiye’yi Geziyoruz

41 ÇEKMEKÖY 2023

Üç güzel oturmuş gergefin işler
Gergefin üstüne dökülür yaşlar
Herkes sevdiğine çevre bağışlar
Kalmadı sabr-ı kararım her gün ağlarım
Ağlarım da ay efendim, bir bir söylerim

Şehrin İsmi Nereden Gelmektedir?
Tarih boyunca şehrin ismi 
Olbia, Astakos, Bithynie, 
Nikomedia, İznikmid ve İzmit 
olarak anılmıştır. Osmanlı 
Devleti İzmit ve civarını Orhan 
Gazi zamanında 1337 yılında 
fethetmiştir. Bölgeyi fetheden 

komutan Akça Koca’nın şehre 
“Koca İli” dediği rivayet edilir. 
Resmiyette ise şehrin ismi 
1992 yılında Genel Meclis Üye-
leri tarafından “Kocaeli” olarak 
adlandırılmıştır.

Ballıkayalar
Hem sakinliği hem heyecanı 
arayanların yeri Ballıkayalar Tabiat 
Parkı. 1995’te barındırdığı bitki ve 
hayvanları koruma amacıyla tabiat 
parkı olan Ballıkayalar, Kocaeli’nin 
Tavşanlı Köyü’nde bulunuyor. Ve 
bölge için bahsedilen sakinlikten 
kasıt; iki kilometre uzunluğunda-
ki kanyonda yeşillikler içerisinde 
cırcır böceklerinin ve irili ufaklı 
göletlerin su şırıltısı sesiyle yapıla-
cak güzel bir pik-
nik belki de birkaç minik keşif 
yürüyüşleridir. Heyecan arayanlar 
ise; kanyonun içerisinden geçen 
treakking yoluyla maceralı bir 
yolculuğa veya kireçtaşı kayaların-
da tırmanış deneyimi yaşamaya 

veya uygun bir alan belirleyip 
kamp kurarak küçük bir sur-
vivor yaşamaya hazır olsun-
lar!  Tabiat parkını gezerken 
keşfedeceklerinize ön hazırlık 
olması için söyleyelim, bölge 
açıkçası kurbağalardan korkan-
lara çok uygun bir yer değil. :) 
Korkusunu yenip Ballıkayalar’ı 
adımlayanlar su üzerinde gezi-
nen ördekleri izleyip semaver 
keyfi yapan piknikçilerin, ma-
cera arayan kampçıların ve tır-
manışçıların hiç olmadı yeşillikler 
içerisinde gezinen insanların 
arasına karışacak ve doyurucu bir 
gezi keyfi yaşayacaksınız…

Kefken Adası
Görüntüsüyle insanı kendisine hayran bırakan, Kara-
deniz’in en güzel detaylarından biridir; Kefken Adası. 
Deniz tutkunlarının doyasıya 
dalış yaptığı ve denizi-deni-
zaltını seyreylediği, üzerinde 
insanların yaşadığı tek nadide 
bir yer. İnsanlardan uzak sadece 
denizin sesiyle yüzmek, zıpkınla 
balık avlamak veya tekneyle kısa 
bir mavi yolculuğa çıkmak iste-
yenlerin ilk uğraması gereken 
yer… Adanın bir diğer özelliğiyse 
tarihi dokuya sahip olması. 1. 
derecede sit alanı olan ada, sur-
lar ve antik su kuyularıyla Hele-
nistik, Roma ve Bizans döne-

minden kalıntılar barındırıyor. Çevresindeki yerler de 
kendisi kadar orijinal ve görülmeye değer. Buraya ka-

dar gelmişken Jeolojik yapısıy-
la görenleri şaşırtan Pembe 
Kayalar’ı ziyaret etmeden 
dönmek olmaz. Antik çağlar-
da taş ocağı olarak kullanılan 
kayaların önemi su altında 
yumuşakken su yüzüne çıkın-
ca sertleşmesidir. Bu özelliği 
sayesinde Osmanlı Dönemi’nde 
kayalar mimaride kullanılmıştır. 
Görünüş itibariyle adı gibi pem-
bemsi olan kayalıklarda bolca 
fotoğraf çekilmeyi unutmayın…
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YÖRESEL LEZZETLER

Tarhana, Umaç, Bulamaç, Yahni, Ka-
vurma, Tavuklu Keşkek, Çiğceli Ka-
vurma, Mantar Yemeği, Ebe Gümeci, 
Mancar Yemeği, Höşmerim ( Peynir 
Tatlısı), Kuru Helva, Nazlı (Otur Fatma 
Tatlısı), İrmik Helvası, Kübe Tatlısı ve 
çeşitli sarma ve dolmalar, Ev Makarnası, 
Gözleme, Cizleme (Akıtma), Lokum, 
Mantar Böreği, ÇiğceliYumurta, Cevizli 
Börek İzmit’in yöresel lezzetleri olarak 
sıralanır. 

Pişmaniye Tarifi
Malzemeler: 10 kg toz şeker, 5 kg su, 
2 kg un, yarım fincan eritilmiş limon 
tuzu, 1 kg turyağ.

Yapılışı: Geniş bakır bir tencereye su 
ve şeker dökülür, yüksek ateşte ara ara 
karıştırılarak ısıtılır. 10dakika sonra suyla 
açılmış limon tuzu şekerli suya atılır. 
Şurubun koyuluğunu anlayabilmek için 
içerisine şurup termometresi batırılır. 
Termometre 155 dereceyi gösterince 
şurup, üzeri yağlanmış bir havuza 
boşaltılır. Donmaya başlarken şurup 
toplanıp yavaş yavaş uzatılarak üst üste 
katlanır. Bir yandan unla yağ kavru-
larak sarartılır. 1 dolu kepçe alınır, 100 
cm çapında tepsiye boşaltılır. Ilık hale 
geldiğinde pişmaniye tepsiye konulur. 
Pişmaniyeyi yapmak üzere tepsinin 
başına 4 kişi geçer. Herkes iki eliyle 
şurup hamurunu kendine doğru çeke-
rek büyütür. Yuvarlak hamur ikiye kat-
lanıp üst üste getirilir. 30 devir sonunda 
pişmaniye 10 dakika bekletilir, ara sıra 
alt üst edilir. Hazırlanan pişmaniyenin 
nemi yok olduktan sonra kopartılarak 
servise sunulmak için hazırlanılır. 

YÖRESEL HEDİYELİKLER
İzmit’ten alınabilecek 
hediyelikler arasında ilk 
akla gelen lezzetiy-
le ağızları tatlandıran 
pişmaniyedir. Daha 
kalıcı hediye arayanlar 
için Hereke İpek Halısı 
ve Karamürsel Sepeti 
bulunmaktadır. Tüm 
bunlar haricinde yöreye 
özgü olmasa da her şeh-
rin merkezinde satılan 
hediyelik eşya dükkan-
larında birçok magnet ve 
süs eşya ürünü bulun-
maktadır. 

NOTUNUZU 
ALMAYI UNUTMAYIN!
Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Kasr-ı Huma-
yun-Saray Müze, TCG Gayret Gemi Müzesi, TCG Hızır Reis 
Müzesi, Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi, Atatürk ve Redif 
Müzesi, Kocaeli Bilim Merkezi ve SEKA Kağıt Müzesi’ni 
gezmeden; Başdeğirmen Treking Sahası, Kandıra, Kerpe, 
Kumcağız, Kefken ve Seyrek bölgelerinde sualtı dalışı yap-
madan; Ballıkaya’da tırmanma deneyimi yaşamadan; Yeniköy 
Yazlık Ilıcası’na girmeden; Maşukiye ve Soğuksu’nun şifalı 
suyundan içmeden; Kerpe, Kefken, Karamürsel’de yüz-
meden; Kartepe’de kayak keyfi yapmadan; Kuzu Yaylası’na 
çıkıp temiz havayı içinize çekmeden; Beşkayalar Tabiat Parkı, 
Darıca-Bayramoğlu Kuş Cenneti ve Temalı Parkı’nda doğa 
yürüyüşüne çıkmadan DÖNMEYİN…

İZMİTLİ ÜNLÜLERİMİZ

Gazanfer Bilge – Eda Özülkü - Cem Gürdap 
– Ragıp Savaş – Ogün Şanlısoy – Büşra 
Develi – Toygar Işıklı – Turan Güneş – Kazım 
Dinç – Serkan Keskin – Nihat Ergün.

Necati Çelik

Demet Akalın

İbrahim Çelikkol

Çekmeköy Belediyesi eğitime 
destek çalışmaları kapsamın-
da her yıl okullara yaptığı 
temizlik malzemesi yardım-
larına bu yıl da devam etti… 
2017-2018 eğitim öğretim 
yılının ikinci yarıyılı için temin 
edilen temizlik malzemeleri, 
okullara teslim edildi. Ana-
okulundan liseye kadar, 53 
devlet okulu için hazırlanan 
malzemeler arasında; sıvı el 

sabunu, çamaşır suyu, çöp 
torbası, kağıt havlu, tuvalet 
kağıdı ve zemin temizliği için 
fırça takımları yer alıyor.

Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz, Fatma Talip 
Kahraman Anadolu Lise-
si’ndeki ziyaretinde okul 
yönetimine malzemeleri 
teslim ederken, öğrencilerle 
de sohbet etti.

ÇEKMEKÖY 
BELEDİYESİNDEN 
Eğitime Destek

İbrahim Üzülmez
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Elektronik sigarayla sigaranın 
zararları arasında fark yoktur; 
çözüm sigarayı tamamen bırak-
maktır. Sanılanın aksine elektronik 
sigara kişiyi sigaranın zararların-
dan kesinlikle kurtarmaz. Dünyada 
yılda 6 milyona yakın, Türkiye’de 
ise 150 bine yakın kişi sigaraya 
bağlı hastalıklardan hayatını kay-
bediyor.

Rahim kanserinden prostat 
kanserine kadar, yemek borusu 
kanserinden mide, bağırsak kan-
serlerine kadar birçok kanserin de 
önemli etkenleri arasında sigara 

bulunmaktadır Sadece kanser 
mi yapıyor? Hayır. Kalp hastalığı 
yapıyor, KOAH’a yol açıyor. İnsan-
lar belli bir dönem sonra akciğer-
lerinden dolayı nefes alamaz hale 
gelir. Aslında yaşam kalitesini 
de kötüleştirir. Sadece ölümcül 
hastalıklara yol açmaz. Birçok 
kronik hastalığın da kalp yetmez-
liği gibi ana nedenlerinden biri 
de sigaradır. Sigara içmeyenlere 
nazaran içenlerde kalp yetmezliği 
20 kat daha fazla görülüyor. Ak-
ciğer, gırtlak kanserlerinin yüzde 
90’ından fazlasının ana etkeni 
sigara. KBB ile ilgili gırtlak kanseri 

ELEKTRONİK SİGARA 
ÇÖZÜM MÜ?

Prof. Dr. Özgür Yiğit
İstanbul Eğitim Araştırma 
Hastanesi Başhekimi

ön planda olmak üzere dudak, dil, ağız içi kanserleri 
gibi birçok kanserin de ana nedenlerinden biri 
sigaradır. Sigara dumanında elliye yakın kimyasal 
madde barındırır.

Gırtlak kanserinin 
başlıca sebebi…
Gırtlak kanserinin Türkiye’de görülme oranı diğer 
ülkelere göre fazladır, bu kanserin ana nedenlerinden 
biri de sigara kullanımıdır. Geç kalınmış gırtlak kanseri 
tedavisinde gırtlağı almak durumunda kalınır.

Gırtlak kanseri ses kısıklığı ya da ilerlemiş dönemler-
de solunum sıkıntısıyla başlar. Bir kişi sigara içiyor ve 
ses kısıklığı varsa bunun hiç olmazsa 6 ayda, yılda bir 
kontrolden geçmesi gerekir. Nadir de olsa yutkun-
ma zorluğuyla boğazda ağrı, kulağa vuran ağrıyla 
da gırtlak kanseri ilk planda kendini belli edebilir. Bir 
kişide ses kısıklığı olmadan da gırtlakta kanser ortaya 
çıkabilir. Gırtlak kanseri açısından gırtlağın alınmasına 
kadar gidecek, solunum yolunu by-pass etmemizi 
gerektirecek ameliyatlara ihtiyaç duyulabilir. Özellikle 
geç kalmış gırtlak kanserlerinde gırtlak tamamen 
alınır. Gırtlağı alınan bir kişi normal konuşmasını 
yapamaz. Bunun da konuşma yöntemleri, tedavileri 
vardır. Gırtlağı alınsa bile insanlar konuşabiliyor ama 
normal insan gibi konuşması ve nefes alması müm-
kün değildir.

Sigara içenlerin ağız ve burun yolu by-pass edilerek, 
direkt nefes borusundan delik açılıp nefes alması 
sağlanır. Sadece bununla da kalınmaz. Özellikle ileri 
evrelerde ameliyat olsa bile gırtlak kanseri akciğer-
lere, beyne yayılabilir. Kişinin hem hayat kalitesi hem 
de yaşam süresi iyice kısalmış ve bozulmuş olur.

Elektronik sigara, 
sigaradan kurtulmanın 
yolu değildir…
Elektronik sigara ile sigara içenler aynı etkiye 
maruz kalır. Sonuçta ikisi de sigara. Birisinde 
sulandırılmış da olsa ikisinde de nikotin, zararlı, 
kanserojen maddeler bulunmaktadır. Dolayısıy-
la elektronik sigara, sigaradan kurtulmanın bir 
yolu değildir. “Sigarayı bırakmadan elektronik 
sigarayla bunun zararlarını hafifleteyim, ondan 
kurtulmuş olayım…” Bunlar kişinin kendisini 
kandırmasıdır. Elektronik sigara kişiyi sigaranın 
zararlarından kesinlikle korumaz, kurtarmaz. 
Sigaranın zararlarından kurtulmanın yolu siga-
rayı tamamen bırakmaktır. Pasif içici ise de o 
ortamlardan uzaklaşmasıdır. Sigaradan kurtul-
manın yegâne yolu budur.

Sigarayı bırakmak zor değildir, sigara alışkan-
lığını engellemek bırakmaktan daha önemlidir. 
Nargile içilen yerlerde pasif içicilik daha et-
kin hale gelir. Nargile, sigara dışında da başka 
problemler oluşturabilir. Nargileyi de tütün 
ürünlerinden biri olarak sayıp sigaradan farklı 
düşünmemek lazım. Nargilenin pasif içiciliği de 
sigara kadar önemli ve zararlıdır.

Sağlık ve Yaşam dergisine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.
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BURAK HAKKI
“Sonsuza Kadar Adalet, 

Sonsuza Kadar Hürriyet”

Bu mücadelede casuslar, hainler ve şövalyeler;

Bu yolculukta entrika, tehlike ve ölüm;

Bu hikayede yoldaşlık, fedakarlık, cesaret ve yiğitlik var.

TRT'nin ilgi ve heyecanla izlenen dizisi “Diriliş Ertuğrul” reyting 
rekorları kırmaya devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren 

izleyenlerin beğenisini toplayan "Diriliş Ertuğrul" dizisinde Sultan 
Alaaddin Keykubat’ı canlandıran ünlü oyuncu Burak Hakkı ile bir-

likteyiz. Oyunculuğuyla konuşulan, özel hayatıyla merak edilen, 
karakteriyle takip edilen bir isim Burak Hakkı.

Diriliş Ertuğrul çalışması 
zor bir set mi?
Gerçekten çok zor. Hatta benim 
en çok zorlandığım setlerden biri. 
Teknolojik olarak çok iyi bir set. 4 
tane monitör var. Birçok yönet-
menimiz var. 6 kamera ile çekiliyor 
bazen, kablo kameralar, dronelar 
da var. Teknik ekipman bakımından 
çok iyi. Karakterler gerçek olduğu 
için çok iyi yansıtmanız gerekiy-
or. Bunun yanında kullandığımız 
Türkçe de farklı. Kostümler keza 
öyle. Sultan Alaaddin’in giydiği 
bir savaş zırhı vardı. Üzerinizde 
42 kiloyla geziyorsunuz. 42 kilo 
dediğiniz 2 tane şeker çuvalı. Sa-
bahtan akşama kadar sırtınızda, 
çıkarmıyorsunuz onu. Oyunculuk-
ta bu dengeyi çok iyi ayarlamanız 
lazım. Zor olan kısmı da bu zaten. 
Oynadığınız karakteri ne kadar 
gerçekçi yansıtırsanız o kadar iyi 
oyuncu oluyorsunuz aslında. Set 
olarak zor değil, çok disiplinli bir 

set. Ama zor bir iş çünkü sahnele-
rimizin hepsi kalabalık. Normal bir 
dizi mantığında önce genel çekim 
yapılır, ardından 2’li sahneler çekil-
ir ve 1 saatte bitirilir. Burada öyle 
bir şey yok çünkü çok fazla in-
san var. Kalabalık bir kadrosu var 
hem teknik ekip hem de oyuncu 
bakımından.
 

Yağmur, çamur demeden çekim 
yapmak da zor olsa gerek? 
Tabi ki, her şeyi zor. Mesela benim
 belimden bir rahatsızlığım var. 
Setimizde her zaman doktor var, 
o çok güzel. İğneye ihtiyacın 
oluyor, gelip yapıyorlar. İğneyle 
oynadığım oldu.  

Dizide ilgini çeken ne oldu; 
neden kabul ettin? Sana bu işte 
olmalıyım dedirten ne oldu?
Önceden beri hep bir tarihi karak-
teri oynama heyecanım, hevesim 

vardı. Her kim olursa olsun önemli 
bir tarihi karakteri canlandırmak 
isterdim. Nitekim, Allah’a şükür, 
gerçekleşti bu isteğim. Futbol-
cuların hayalleri olur ya, büyük 
takımda oynayayım diye, benim de 
hayalim büyük bir karakter oyna-
maktı. Sultan Alaaddin Keykubat, 
Selçuklu Devleti’nin en müthiş 
hükümdarlarından biri. Yazılanlara 
göre, Anadolu şu an dahi onun 
dönemindeki kadar bir zengin-
lik görmemiş. Diziyi seçmem-
de birincil sebep bu oldu. Bunun 
yanında dizinin görüntü kalitesini 
ve konusunu çok iyi buluyorum. 
Diğer bütün dizilerden farklı bir iş. 
Çok iyi bir sinema filmi kalitesinde 
çekiliyor. Diziden teklif geldiğinde 
Atina’da tiyatro yapıyordum. 
Yunanlı yönetmen bir arkadaşıma 
gösterdim. ‘’Bak bu dizide oynaya-
cağım’’ dedim. Şok geçirdi. Müthiş 
bir görselliği var dizinin.



Röportaj
4

6
4

7
N

is
an

 2
0

18
N

isan
 2

0
18

Dizinin atmosferini ilk 
gördüğünde ve kostümleri giy-
diğinde neler hissettin? 
Hocamız Metin Günay sert bir 
hoca ama dünya tatlısı bir in-
sandır. Kostüm konusunda çok 
titiz. Diriliş’in 3 yıldır devam eden, 
çok profesyonel bir seti var. Özel-
likle kostümleri çok ince eleyip 
sık dokuyorlar. Bütün kostümler 
muazzam. Çok ince detaylarla 
yapılıyor. Sizin beni sultan olarak 
gördüğünüz kıyafetin içine ben 5 

kat kıyafet daha giyiyorum. Sine-
madan, diziden bahsediyorsak 
görsellik çok ön planda ve etkile-
yiciliği olan bir şeydir. Tıpkı Müzik, 
oyunculuk, yönetmenlik, senar-
yoda da olduğu gibi. Kostümü ilk 
giydiğimde biraz gerilmiştim. Se-
bebi de şuydu: Hocamızla ilk defa 
çalışıyordum ve biraz sert biriydi. 
Sonrasında keyifli bir sohbetimiz 
oldu, güzelce çalışmaya başladık.  

Canlandırdığın “Sultan Alaad-
din Keykubat”  karakterine 

hazırlanırken nasıl bir süreçten 
geçtin? Sultan’ın nasıl bir 
kişiliğe sahip olduğuyla alakalı 
araştırma yaptın mı?
Bütün işlerde bunu yapıyorum 
zaten. Teklif almamla araştırma-
lara başlıyorum. Oynayacağım 
karakteri kafamda çizmem gere-
kiyor. 2 bileşen var bu işte. Birin-
cisi oyuncunun kafasında oluştur-
duğu karakter, ikincisi yönetmenin 
size ne verdiği. Bu işi Mehmet 
Bozdağ teklif ettiğinde ki konuya 
çok hakim zaten, oldukça detaylı 

bir şekilde karakteri anlattı. Onun 
dışında ben de internetten ve 
bazı tarihi kitaplardan araştırmalar 
yapıp Sultan Alaaddin’i inceledim. 
Kişiliğini çok iyi bilmemiz lazım ki 
yanlış bir şey yapmayalım. Bu tür 
işlerin bazı riskleri var. Tarihi doğru 
yansıtmamız lazım. Çünkü insan-
lar artık kitap okumuyorlar, tele-
vizyon seyrediyorlar. Dolayısıyla 
benim epey bir ön hazırlığım oldu 
bu işte. 

Peki araştırdığında nasıl bir 
adam olduğunu gördün Sultan 
Alaaddin’in? 
Müthiş bir siyasi deha. Tabi biz se-
naryo ne kadar el verdiyse o kadar 
yansıtabildik bunu dizide. Diriliş, 
Ertuğrul Gazi’nin hayatını anlatan 
bir dizi olduğu için onu merkeze 
alıyor. Selçuklu Devleti’nin ayrı 
bir hikayesi var. Mehmet Bozdağ, 
Sultan Alaaddin’in başlı başına bir 
film konusu olduğunu söylemiş-
ti. Bugüne gelmemizi sağlayan 
birçok değer ve gelişmenin baş 
mimarı diyebiliriz. Sadece mimari 
anlamda değil, ilk defa deniz yol-
larına yatırım yapması, Alanya’da 
sahil kurup kale yaptırması, kay-
bedeceğini hissettiği savaşlarda 
politikaya girip siyasetle çözmesi 
onun zeka ve yeteneğini gösteri-
yor. 7-8 dil bilen, uzun yıllar zin-
danda kalmış ve kardeşinin ölümü 
üzerine tahta geçmiş bir hüküm-
dar. Normalde öldürülmesi gere-
kirken şans eseri öldürülmemiş. 
16 yıl tahtta kalıp çok büyük işler 
yapmış. Sonunda da kuş etinden 
zehirlenip ölmüş bir sultanımız. 

Ok atmak, kılıç kullanmak ve 
ata binmek her baba yiğidin 
harcı değil. Sen bu konuda özel 
bir eğitim aldın mı?

Ata binmeyi daha önceki dizile-
rimden biliyordum zaten. Tabi ki 
burada da ata binmekle ilgili ders-
ler aldık. Diriliş bir okul gibi aslın-
da. Çiftliğimiz var, orada eğitmen-
lerimiz var. At için ayrı, kılıç için 
ayrı hocalarımız var. Dolayısıyla 
gerçekçi çekiliyor.

Kullandığın kılıç da gerçek mi? 
Benim kullandığım kılıç çok ağır ve 
gerçek. Ama aksiyon sahnelerinde 
daha farklı kılıçlar kullanabiliyoruz.  

Setteki oyuncularla nasıl bir 
arkadaşlığınız vardı? Diziden 
ayrılman seni üzdü mü? 
Ben Sultan Alaaddin’in erken 
öleceğini biliyordum. Ama tabi 
ki üzülüyor insan. Hem role çok 
alıştım hem de açıkçası birkaç 
bölüm daha devam etmek is-
terdim. Ne kadar çok oyunculuk 
gösterirseniz o kadar etkili olacak 
sonuçta. Ama tabi ki senarist ve 
yapımcımızın bildiği bir şey var. 
Çünkü senaryonun başka yerlere 
gitmesi gerekiyor, Selçuklu’yu 
değil başka şeyleri anlatması gere-
kiyor belki de. Diziden ayrıldığım 
için çok üzüldüm. Engin’le, beni 
öldürten Sadettin Köpek’le de 
aram çok iyi, arada bir telefon-
laşıyoruz. Esra Hanım’la çok 
sohbetimiz olmadı. Ama 
Bamsı ile biz daha 
önce Mavi Kelebekler 
dizisinde karşılıklı 
oynamıştık. Ben 
Bosna’nın büyük 
komutanını, o da 
kötü adam karak-
terini oynamıştı. 
Çok keyifliydi. Çok 
düzgün bir insan, 
çok severim. 

Projeleri seçerken nelere dikkat 
ediyorsun? En önemli kriterin ne?
En önemlisi senaryo. Yönetmen 
ve yapımcı da çok mühim çünkü 
işin mimarı onlar. Yönetmen ve 
yapımcıyı ayrı tutmamak lazım. 
Hiçbir zaman oynayacağım karak-
ter iyi midir kötü müdür ona bak-
madım. Ama hayalim büyük bir 
karakteri oynamaktı. Karakter hari-
ci işin genelinde de çok fazla tekr-
ara kaçmayan, saçma olmayan, 
boş lafların yer almadığı yapımları 
tercih etmeye çalışıyorum. Hem 
dizi hem de film sektöründe çok 
fazla gereksiz laflar konuşuluyor. 
Bu biraz da şartlar gereği oluyor. 
1,5-2 saatlik dizi sürelerini doldur-
mak için metinler gereksiz di-
yaloglarla dolduruluyor. Her hafta 
bir film uzunluğunda dizi çekiyor-
sunuz sonuçta. Diriliş için söylemi-
yorum, o gayet iyi ama çoğu dizi 
kötü yazılıyor. Genel olarak böyle 
bir eksik var Türkiye’de. 

Bir oyuncu neye katlanamaz?
Oyuncu her şeye katlanıyor. O-
yunculukla da alakalı değil, in-
sanın kişiliğiyle ilgisi var bence. 
Her insanın huyu suyu farklı. Ba-
zısı eleştiriye katlanamaz bazısı 
yönetmen bir laf söyledi mi kıya-
meti kopartır. Bazısı her denileni 

yapar bazısı da geç saatlere kat-
lanamaz. Uzun saatler 

çalıştığınız zaman, 
gerçi artık değiş-

ti, Diriliş’te de 
çok dikkat et-
tiler ona, iste-
diğiniz per-
formansı ya 
da potansi-
yeli de göste-

remiyorsunuz. 
Sabah saat 7’de 

Röportaj
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sete gelmek için evden çıkmış 
bir oyuncudan gece 2’de hala 
jest-mimik beklemek, sonra tele-
vizyonda rezil bir şekilde görüp 
‘’Aaa, bu adam yaşlanmış, bitmiş, 
ne kadar kötü duruyor.’’  Demek 
işten bile değil. Dolayısıyla tıpkı 
diğer sektörler gibi sizin de bir 
çalışma saatiniz var. Ekran başın-
dasınız, milyonlar sizi izliyor. Belli 
bir saatten sonra uykunuz geliyor, 
düşüyorsunuz. Çok fazla tekrar-
larda da düştüğünüz oluyor. Bir 
sahne çok fazla tekrar alınırsa 
ki bu ışık, kameranın yönünün 
yanlış olması, ya da arkaya perde 
konulması, ortaya yemek konul-
masına bağlı olarak gerçekleşe-
biliyor; bir bakıyorsunuz 3 saat 
geçmesine ve siz 5-6 sayfalık ez-
berinizi yapmış olmanıza rağmen 
hala sahne tamamlanabilmiş 
değil. Ve o saatten sonra kötü 
oyun vermeye başlıyorsunuz. 
Bu da ekrana yansıyor. Benim en 
çok takıldığım nokta o. Provalara 
giriyoruz, hazır olduğumuzda da 
gerçek sahne çekiliyor.

Birçok projede başrolde yer 
almış biri olarak rolün büyüğü 
küçüğü olmaz diyenlerden 
misin?
Hiç öyle bir ayrımım yok. Bir 
Günah Gibi isminde bir dizi çek-
tik. Bana orada başrol teklif edil-
di. Ben o işte başrol istemedim. 
Kötü adamı oynayayım dedim 
bu sefer. Çok ısrar ettim haki-
katen. En sonunda da oynadım. 
Çünkü iyi adamı oynamaktan 
sıkıldım. Hep aynı işler geliyordu, 
sıkılmıştım. Kendimi yenilemek 
için farklı bir karakter oynamak 
istedim. Tutmadı o dizi ama gü-
zel bir işti aslında. 

Oyunculuk sürekli kendini ye-
nilemen gereken bir meslek… 
Neler besliyor seni?
Oyunculuk, yetenekle çok 
özdeşleşmiş bir iş. Tabi tecrübe 
de önemli. Ben kendimi tecrü-
beli bir oyuncu olarak görüyo-
rum. Birçok şey yaşadım hayatta 
ve birçok şey gözlemledim. Bu 
noktada önemli olan tecrübe-
ni, yeteneğini ve gözlemlerini 
nasıl ve ne kadar gerçek ak-
tarabildiğin. Doğuştan yetenekli 
gençler var. Ben bir sahneyi ken-
di kendime çok iyi çalışıyorum. 
Provaya gelmeden önce evde 
sahneyi çalışmış oluyorum. Kendi 
tekniğim var. Bunu oyuncu olmak 
isteyen arkadaşlara söylüyorum. 
Panellerde ya da eğitim çalışma-
larında hazırlık aşamalarımızı 
merak eden arkadaşlar oluyor 
çünkü. Oynayacağım sahnenin 
neye hizmet ettiğini çok iyi biliy-
orum. Senaryoyu okuduğunuzda 
o sahne neye hizmet ediyorsa siz 
de ona göre en iyi oyununuzu, 
onların istediğini değil, daha 
fazlasını vermek zorundasınız. 
Yönetmen şunu bekler: Ben bu 
sahneyi çekeceğim, inşallah oy-
narlar. Ortalama oyun ister-
ler. Sen ortalama oyunu oyna-
yacaksan hiç oynama daha iyi. 
Her zaman kendinden bir şeyler 
katman, şaşırtman lazım. Diğer 
oyuncu arkadaşlara haksızlık ol-
maması için isim vermeyeyim 
ama set başladıktan birkaç gün 
sonra dahil olduğum bir dizide 
sert bir yönetmenimiz ‘’Bravo, 
süper oldu.’’ dedi sahnem bit-
tikten sonra. Diğer oyuncu ark-
adaşlar bozuldu, bize bir kez bile 
böyle şeyler söylemiyor diye. Bu 
benim çok hoşuma giden bir şey 
aslında. 

Senaryoyu okuduğunuzda o sahne neye 
hizmet ediyorsa siz de ona göre en iyi oyununuzu, 
onların istediğini değil, daha fazlasını vermek 
zorundasınız. 
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Ben düşünüyorum, çalışıyorum 
o sahneyi. Kafamda çalışıyorum, 
sete gidene kadar hep düşünüyo-
rum nasıl çekileceğini. Dudaktan 
Kalbe’nin daha önce çekilmiş 
versiyonunu izlettiler bana ve 
‘’Böyle oynayabilecek misin?’’ diye 
sordular. ‘’Böyle oynayacaksam 
hiç oynamayayım.’’ dedim. Sabit 
dümdüz bir oyun. O dönem öy-
leymiş. Yönetmen ne dediyse onu 
yapmışlar. Kendinizden bir şeyler 
vermeniz lazım. Oyunculuk orada 
ortaya çıkıyor. 

Keşke filmi yapılsa da ben 
oynasam dediğin bir karakter 
var mı?
Pek düşünmedim açıkçası. Çok 
da keşkeler yok benim hayatım-
da. Yeni projeler pekala yapılabil-
ir. Hala Çanakkale Savaşı’nı doğru 
anlatamadık mesela dünyaya. Ta-

rihimizi de doğru anlatamadık, Os-
manlı’yı da, Selçuklu’yu da… Önce-
likle bunları anlatmamız lazım. 
Geçtiğimiz günlerde bir panelde 
Valimiz açıkladı. Yurtdışında Türk 
bayrağını terörist gibi gösteriyor-
lar. Bunu da bütün dünya izliyor. 
İzlettiriyorlar çünkü. Sen kendi 
derdini bir kere dünyaya anlat-
man lazım. Biz kendimizi biliyoruz 
zaten. Bizim çok çok kuvvetli bir 
Atatürk filmimiz yok hala. Çanak-
kale Savaşı konusunda yurt dışın-
da aldığım izlenimler şu: İnsanlar 
bizi Ermeni katliamı yapan bir ırk 
olarak tanımlıyorlar. Tecavüzler, 
insanları yaktığımız algısı var. Çok 
kötü bir izlenim bu. Biz bunu ken-
dimiz yapmazsak nasıl anlatacağız 
gerçekleri? Bu bizim tarihimizdir 
deyip anlatmamız lazım. Osman-
lı’yı ve öncesini, Türk’ü anlatmamız 
lazım. Çok büyük bir ulusuz biz. 
Acaba anlatmak mı istemiyoruz? 

Bence öyle. Niye? Çünkü anlat-
mak isteyen biri yabancı dil bilir 
birkaç tane. Türk toplumu olarak 
tüm dünyanın konuştuğu İn-
gilizceyi bilmiyoruz. Yunanistan’da 
1 yıl tiyatro yaptığım için söylüyo-
rum, benzinci, pompacı bile bili-
yor İngilizce, köylü biliyor. Önce 
kendimize bir bakalım kendimizi 
eğitelim. Bunlardan sonra her 
şey gelecektir. Bu röportajı sizinle 
Türkçe olarak gerçekleştiriyoruz. 
İkimizin de bildiği ortak bir dil ol-
masa biz burada 1 saat sonra kavga 
ederiz. Sadece mimiklerimizden 
birbirimizi anlamaya ve birbirimiz 
hakkında kötü düşünmeye başlay-
acağız. Ne kadar çok dil bilirsen 
kendini dışarıya o kadar doğru 
anlatırsın. Senin doğrun o zaman 
doğru olur. Senin doğrun ne kadar 
doğru olursa olsun, sen kendini 
anlatamadıktan sonra karşındaki 
ne istiyorsa onu anlayacak.

 Senin doğrun 
ne kadar doğru olursa olsun, 

sen kendini anlatamadıktan sonra 
karşındaki ne istiyorsa onu anlayacak.
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Özellikle gençlerimize televiz-
yon ekranı çok cazip geliyor. 
Zannediyorlar ki tüm oyuncular 
köşklerde, villalarda oturuyor.  
Bunu neye bağlıyorsun? 
Ben kirada oturuyorum mesela. 
Maddi konular sizi bir yere kadar 
tatmin eder. Ama asıl mesele siz 
ne yapmak istiyorsunuz? Oyun-
culuk yeni yeni popüler olduğu 
için bu noktaya geldik. Birkaç sene 
geriye gidin bu kadar revaçta olan 
bir meslek değildi. Engin Altan’ın 
ne kadar çok çalıştığını görmenizi 
isterdim gerçekten. Özel hayatına 
nasıl vakit ayırabiliyor, hayret edi-
yorum. Çok fazla sahnesi var ve 
disiplinli de bir oyuncu. Çocuğuy-
la da ilgileniyor bir yandan. Diğer 
tarafta motora biniyor. Hiçbir şey 
göründüğü kadar kolay değil. Ken-
dinizi sürekli geliştirmeniz gerek-
tiği gerçeği bir yana kendinizden, 
zamanınızdan, özel hayatınızdan 
çok fazla feragat etmeniz gereken 
bir meslek oyunculuk.  

Uzaktan çok sakin ve ağırbaşlı 
bir yapın var gibi gözüküyor. 
Hiç aykırı, uç ya da ters bir yanın 
olduğunu düşünüyor musun? 
Sakin bir yaradılışım var. Üniver-
site, hatta liseden beri böyleyim. 
Sinirlendiğim, patladığım zaman-
lar da oluyor tabi. 46 yaşındayım. 
Bir kez bile kavga etmişliğim yok-
tur. Kavganın son çare olduğunu 
düşünüyorum her zaman. Dinle-
mek, anlamak mühim. Karşımdaki 
anlamayacaksa konuşmam zaten. 
Beni delirten şey trafik. Bir gün ters 
yöne girmiş bir araç sahibi “Çek 
lan arabanı” dedi. Küfür de etti. 
“Pardon” dedim, arabayı geri çek-
tim. Ben o adamla niye muhatap 
olayım? Hangi dili konuşabi-
liriz? İnsanların öncelikle kendi-
lerini geliştirmeleri lazım. Eğitim 
hayati derecede önemli. Sadece 
okul eğitiminden bahsetmiyo-
rum. Hayatımız zaten kısa. O gün 
geldiğinde, mezara girmeye yak-
laştığında geriye dönüp ‘’Ben iyi 
miyim, kötü müyüm; ne yaptım?’’ 
diye bir düşünmek gerek. 

Hayatında neyin asla değişmesi-
ni istemezsin?

Karakterimin değişmesini iste-
mem. Kendi yapımı, insanlarla 
olan ilişkimi seviyorum. Kendinden 
memnun bir insanım.

Bir gün olacak veya 
olmasını beklediğin 
hayalin, beklentin ne?
Çok hayalperest bir insan değilim. 
Allah’a şükür bir oğlum var. Onun 
büyüyüp muvaffak olduğunu 
görmek isterim. Onun dışında 
bir çiftliğim, bahçem var. 700-
800 tane ağacım var Gelibolu’da. 
Orayla kendim uğraşıyorum, trak-
töre biniyorum, ekim yapıyorum. 
Çiftliğimin geliştiğini görmek is-
terim. Ailemizin, arkadaşlarımızın, 
yurdumuzun huzurlu ve mutlu ol-
masını isterim. 

Sanat camiasında bu tür 
yatırımlar arttı. Bunu neye 
bağlıyorsun? 
Geçen gün bir haber çıktı çiftlik 
alan ünlüler diye, benim de adım 
geçiyordu. Ben 2008’de oğlum 
doğduğunda onun için bir tar-
la aldım. Bomboş bir tarlaydı. O 
gün bugündür ağaçlarla bera-
ber büyüyor. İnsanın stres attığı 
bir doğal yaşama kapı aralaması 
bakımından çiftlik hayatı güzel. 

Çekmeköy Belediyesi tarafından 
sinema sanatını seven gençler 
için kurulan Sinema Akademisi 
ile ilgili neler söylemek istersin?
Bu tür organizasyonlar hep bir 
başlangıç. Bizim insanımız neye 
nereden başlanacağını bilmiyor. 
Ben sinema akademisinin açılışın-
da kısa bir konuş-
ma yaptım ve şunu 
anlatmak istedim: 
Öncelikle yap-
acağınız işe karar 
vermeniz lazım, bu 
bir. 
İnanmanız lazım, 
bu iki. Neyden ne-
fret ediyorsunuz 
diye soracak olur-
sanız 2 şey say-
abilirim. Birincisi 
şikayet eden insan. 
Nefret demeyeyim 
de yazık diyorum 

diyeyim. Şikayet iyi bir şey değil. 
İkincisi de başkalarını kullanarak bir 
yerlere gelmek isteyen insandan. 
Sosyal medyadan ulaşıp oyuncu 
olmak istediğini söyleyen, yardım 
isteyen o kadar çok insan var ki. 
Bunun için sizin bir şey yapmanız 
lazım. Evet ben belki şanslıydım. 
Mankenlik yaparken bana deli gibi 
teklifler geliyordu. Kabul etme-
dim ben. Ne zaman ki kendime 
inandım; kendim buldum her şeyi. 
Mankenlik yaparken yurt dışına 
gittim. Bunu da kendi kendime 
gerçekleştirdim. Ajansım vardı 
fakat haberleri dahi yoktu gittiğim-
den. Bir James Bond işi yaptım, 
Türkiye’ye döndüm bir baktım 1 yıl 
sonra Fransız mankenler yapmış 
bu işi. Ben bunu Avrupa’da yaptım. 
Bunu kimseye söylemedim. 
Geçen yıl Atina’da tiyatro yaptım. 
Teklif geldi, kendim gittim. Benim 
bir şeye inancım var: Sizi biri isti-
yorsa her şeyden kıymetlidir o. ‘’Bu 
role bu adamı istiyorum.’’ Sultan 
Alaaddin kim olacak? Burak Hakkı. 
Benim menajerim iterek kakarak 
beni kabul ettirmeye kalksaydı ki 
Türkiye’de genel olarak dizi işleri 
böyle oluyor, bir yerde tıkanırdık. 
Benim oynayacağım işleri başka 
arkadaşlarımız daha ucuza kabul 
etseydi, pohpohlanarak bir yerlere 
gelselerdi bir noktada tıkanacak-
lardı muhakkak. Çünkü itekleye-
rek bir şey olmak istiyorsanız, bu 
olmaz. Kendini geliştireceksin. 
Yapamıyorsan da bırakacaksın. 
Yapabildiğin şeyleri yapacaksın. 
İstanbul’da 1,5-2 milyon oyuncu 
var. Çok talep var oyunculuk için. 
Sadece oyunculuk da değil, işsizlik 
sorunu var tüm dünyada.



Sağlık Sağlık
5

4
5

5
N

is
an

 2
0

18
N

isan
 2

0
18

Günümüzde dental implantlar çığır açan tedaviler olmuştur an-
cak bazı durumlarda hepimizin duyduğu çok uzun yıllar dişsiz 
kalan hastalarımız için, trafik kazası tümör ve benzeri durum-
larda sizin üst çenenize sabit dişler yapılamaz denildiğini birçok 
kez duymuşsunuzdur. İşte tam bu noktada zygomatik implant-
lar dediğimiz elmacık kemiği implantları bize harika çözümler 
sunabilir. 

Zygoma (Zigoma) implant hangi durum-
larda tercih edilmelidir? Zygoma nedir?
 
Zygoma (Zigoma) implant, üst çeneye uygulanan bir implant çeşitidir. 
Sadece zigoma (elmacık) kemiklerinden destek alınarak uygulanan im-
plantlardır. Destek alınan kemiğin adına bağlı olarak zigomatik implant 
denilmiştir. Üst çenede aşırı kemik kaybına bağlı olarak dental implant 
uygulama şansının olmadığı hastalarda, zigomatik kemiklerin kontrolü 
sonrası bir kırık tespit edilmediği durumlarda uygulanabilen ve hastanın 
dişsizlik problemine çözüm sağlayan tedavi yöntemidir.

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

ZİGOMA İMPLANT TEDAVİSİ

Zygoma (Zigoma) implant nasıl 
yapılır ve tutmama riski var mıdır? 
Zigoma implantlar normal dental implant uygula-
masına benzer şekilde uygulanmaktadır. Genellikle 
işlemin daha kolay yapılabilmesi ve hastanın konfo-
ru  açısından zigoma implant uygulamalarının genel 
anestezi ya da sedayon altında yapılması tercih edilir. 
Ancak lokal anesteziyle de yapılabildiği  durumlar 
vardır. 
Zigoma (elmacık) kemiğinin yapısal kalitesi zigoma 
implant uygulamasının başarı oranını yükseltir. Zigo-
ma implant kayıp oranları oldukça düşüktür. Zigoma 
implantlarda elde edilen başarı oranı en az dental 
implantlarda elde edilen başarı oranı kadardır.

 

Zygoma (Zigoma)  implant 
yapılmadan önce nelere dikkat 
edilmelidir? 
Dental implant uygulama öncesinde yapılması 
gereken hassas teşhis ve planlama aşamaları vardı. 
Zigoma implant uygulamalarında ise bu planlama ve 
teşhis aşamaları daha hassas bir şekilde yapılmalıdır. 
Hastanın tomografisi alınarak zigoma bölgesinin (üst 
çenenin) anatomik yapısı incelenmelidir. Zigoma im-
plantlar sinüs bölgesine oldukça yakın geçmektedir, 
bu nedenle sinüs bölgesinde herhangi bir patolojinin 
olup olmadığı uygulama öncesinde bir kulak burun 
boğaz doktoru tarafından kontrol edilmesi oldukça 
önemlidir.
 

Zygoma (Zigoma)  implant 
yaptırırken diş hekimi ya da has-
tane seçiminde hangi kriterler göz 
önüne alınmalıdır? 
Zigoma implantlar daha komplike uygulaması olan 
prosödürlerdir. Bu nedenle zigoma uygulaması 
yaptıracak hastaların hastane ve hekim seçiminde 
çok dikkatli olması gerekmektedir. İşlem yaptıracak 
hastalar klinik seçimi yaparken kliniğin hijyen koşul-
larını, çene cerrahının bilgi ve tecrübesini, kliniğin 
ya da hastanenin tomografi, genel anestezi ya da 
sedasyon desteği olup olmadığını sorgulamalıdırlar.

Zygomatik implantların en büyük avantajlarından 
birisi aynı gün içerisinde hastalarımızın dişlerinin 
takılmasıdır.

Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle.
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Çekmeköy Belediyesi tarafından 
kamuda görev almak için sınavlara 
hazırlanan engelli vatandaşlara yöne-
lik ücretsiz EKPSS kursu düzenlendi.

Çekmeköy Belediyesi ve İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi En-
gelliler Müdürlüğü’nün ortaklaşa 
gerçekleştirdiği çalışmalar ile Meh-
met Akif Kültür Merkezi’nde engelli 
vatandaşlar için EKPSS (Engelli Kamu 
Personeli Seçme Sınavı) kursu açıldı.

Tarih, coğrafya, matematik ve Türkçe 
derslerinin verildiği kurslarda 20 
öğrenci eğitim gördü. Çekmeköy 
Belediyesi engelsiz taşıma araçlarıyla 
kursa ulaşan öğrenciler 22 Nisan’da 
yapılacak sınav için uzman eğitmenler 
eşliğinde planlı şekilde çalışmalarını 
sürdürdü.

ÜCRETSİZ E-KPSS KURSU
ENGELLİ VATANDAŞLARA

Mutlu Yarınlar 
Mutlu Çocuklarla 

İnşa Edilir

ÇOCUK GÜLERSE
DüNYA GÜLER

Çekmeköy Belediyesi’nden

Çekmeköy Belediye Başkanı
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Havaların ısınmasıyla ruhen ve be-
denen yenilenme ihtiyacı daha fazla 
hissedilmektedir. 
Hava durumunu takip etmek, ona 
göre giyinmek, hatta ruhsal duru-
mumuzu ayarlamak… Tüm bunlarda 
çevrenin rolü büyük. Böyle olunca 

nasıl evimizi, ailemizi bir şekilde kış 
ya da yaza hazırlıyorsak cildimizi de 
hazırlamak zorundayız. Mevsimler  
eskisi gibi uzun yaşanmıyor. Artık bir 
kış bir de yaz mevsimi kaldı elimiz-
de. Kışı atlattığımıza göre biz de 
yaza göre kendimizi hazırlayalım.

Yaza Hazırlık Baslasın

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

Cildinizi iyi Temizleyin

Güzellik Detoksu

Temizlenmeyen deri kalın-
laşır, yağlanır, kaba ve sivilceli 
bir görünüm alır. Bunun için 
çok pahalı temizleme jelleri, 
köpükleri ya da losyonları 
kullanmak şart değildir. Aşırı 
makyaj yapan kişilerin yüz 
temizliğinde yalnızca sabun 
kullanmaları yeterli değildir. 
Yüzün, önce badem sütü ile 
temizlenip sonra yıkanması 
daha uygundur. Böylece hem 
ciltte makyaj artığı kalmamış 
olur hem de badem sütünde-
ki A vitamini deriyi tazeler. 

Temizlenen cilt gözenekli, 
yağlı ya da siyah noktalı ise 
tonik kullanmak gerekir. 
Piyasada bulunan tonik-
lerin yanı sıra gül suyu, 
maden suyu, pirinç suyu 
bu amaçla kullanılabilir. 
Örneğin 10 cc gül suyu 
içine damlatılacak birkaç 
damla limon suyu uygun 
bir tonik haline gelir. Bu 
tonik, günde iki kez, temiz-
lenmiş cilde uygulanmalıdır. 
Cilt yapınıza uygun farklı ton-
ikler hazırlayabilirsiniz.

Hazırlığa cildinize 
uygun nemlendirici 
ile başlayabilirsiniz
Kışın daha az dışarı çıkıldığı ve hava ile temas dolaylı 
yönden kurulduğu için kuruluğa bağlı pullanma, soyul-
ma ve kaşıntı görülebilir. Derideki kuruluğu azaltmak 
için banyo esnasında yağ, sonrasında nemlendirici 
kullanmanızı öneririm. Haftada en az 3 kere yapılacak 
bu uygulama ile cildiniz nemi geri kazanacak ve nemi 
istenilen düzeyde kalacaktır. Bu aşamada dikkat edilmesi 
gereken nokta, nemlendiriciyi cildinize göre seçmektir. 
Yanlış seçilen ürünler cildinizin nem dengesini boza-
bildiği gibi alerjjiye de sebebiyet verebilir. Doğru ürün 
seçiminde bir uzmandan destek almak sağlıklı olacaktır.

Kalkanlarınızı 
şimdiden 
hazırlayın
Özellikle yüzde oluşan kırışıklar ve 
lekelerin en büyük sebebi güneş ışın-
larıdır. Güneşin kendini göstermeye 
başlayacağı günlerde dahi koruyucu 
kremler kullanmalısınız. Çünkü geçiş 
ayları olan baharda oluşabilecek 
kızarıklık, kaşıntı ve döküntülerle 
savaşın en önemli aracı güneş ko-
ruyucularıdır. Faktör konusunda birçok 
öneri getirilmesine rağmen en az 30 
faktörlü güneş kremi idealdir.

Güzellik içten gelir, hücreden başlar. Bu nedenle parlak, 
pürüzsüz, ışıldayan bir cilt için 10 günlük güzellik de-
toksuna davet ediyoruz sizleri. Ama bu 10 günlük detoksa 
başlamadan önce cildimizin dostunu, düşmanını tanıyalım.
Doğru beslenme alışkanlıkları, sağlıklı bir cilde, saçlara ve 
vücuda sahip olmanın ve bunu korumanın en kolay yolu 
aslında. Kozmetolojinin, profesyonel bakım ve medi-
kal estetik uygulamaların önemini es geçmeden, sağlıklı 
beslenme ve evde yapılacak doğal uygulamaları da yok 
saymamalıyız. Eğer sağlıklı değilseniz, ihtiyacınız olan 
tüm vitamin ve mineralleri alamıyorsanız gerçekten güzel 
olmanız ve bunu korumanız pek mümkün değil.

Işıldayan Bir Cilt İçin
Antioksidanların en önemli özelliği, cildimizi 
serbest radikallerin yıkıcı ve yaşlandırıcı 
etkilerinden koruması. Peki nedir bu antioksidanlar?

Antioksidanlar Nelerdir?
Aslında antioksidanların ne olduğunu anlamak için 
öncelikle serbest radikallerin ne olduğunu bilmeliyiz. 
Serbest radikal canlı bir hücrenin en büyük düşmanı 
olan maddedir. Serbest radikaller canlı hücrelere 
sürekli saldırıyor, zamanla yıpranmasına, hatta ölme-
sine neden oluyorlar. Soluduğumuz havada, içtiğimiz 
suda, tükettiğimiz besinlerde bulunan kimyasal katkı 
maddelerinde, en yoğun biçimde sigarada ve du-
manında bulunan serbest radikallerden kaçmak hiç 
de kolay değil. E, C ve A vitamini en önemli antioksi-
dan vitaminlerden. Çinko ve selenyumsa serbest 
radikallerle savaşan minerallerden. 

İnsan vücudunda üretilemeyen bu antioksidan mad-
deler ancak besinler veya destekleyici madde-
ler yoluyla alınabiliyor. Parlak ve canlı bir cilde sahip 
olmak için günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve 
yemelisiniz. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, en güçlü 
antioksidanlardan. Üzüm, domates, böğürtlen ve yeşil 
çay da antioksidan maddeler açısından son derece 
zengin besinlerden. Yine doğal beslenmenin altını 
çizerek sizlere antioksidanlar ve yüksek antioksidan 
içeren besinlerden örnek verelim.
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1. C Vitamini
C vitamini maydanoz, yeşil 
biber, ıspanak, asma yaprağı, 
brokoli, turunçgiller, çilek, kızıl-
cık, kuşburnu, kiraz ve limonda 
yüksek miktarda bulunur. Bu 
besinleri 3 ana öğünde sof-
ranızdan eksik etmeyin.

2. E Vitamini | 
Alfa tokoferol
Bitkisel yağlar, yeşil yapraklı 
sebzeler, yağlı tohumlar, tahıl 
taneleri, kuru baklagiller E 
vitamini  bakımından oldukça 
zengindir. E vitamini, antioksi-
dan etkisiyle vücudu kirli hava, 
sigara dumanı ve serbest radi-
kallerin etkilerinden koruduğu 
gibi, çevresel etkenler, kimyevi 
maddeler ve hava kirliliğinin 
yol açtığı kanseri önlemede 
yardımcı madde olarak kul-
lanılmaktadır.

Bilimsel Araştırmalar, antioksidanların yağda bulunan 
E vitamininin, kanser öncesi hücrelerini çevreleyip 
içerisine alarak, kansere dönmeden yok ettiğini ve 
bağışıklık sistemimizi harekete geçirerek hasar gören 
organa yada dokuya ikinci bir fırsat sağlayabileceğini 
göstermektedir.

Yaşlılığa bağlı hafıza kaybı, cilt kırışıklıkları ve gözlerde 
kataraktlar uzun dönemde E vitamini ile onarılmaya 
çalışılmaktadır. E vitamini serbest radikalleri etkisiz 
hale getirir. Bu antioksidan, besleyici etkisiyle hücre 
zarını onararak hücreyi ve onun genetik yapısını 
hastalık veya vaktinden önce yaşlanmaya sebep ola-
bilecek yıkım ve değişikliklere karşı korur.

3. Polifenolik 
Antioksidanlar
Soğan, pırasa, patates, lahana, 
brokoli, ıspanak, çilek, elma, vişne, 
kiraz, erik, siyah üzüm, turunçgil-
ler, yeşil çay, zencefil, alıç çiçeği 
bu tip antioksidan grubuna girer.

4. A Vitamini | 
Karotenoidler
A Vitaminin bitkilerdeki ham hali 
olan karotenoidler, kayısı, şef-
tali, havuç, portakal, domates, 
ıspanak, brokoli, pazı, lahana 
benzeri yeşil sebzelerde çokça 
bulunur. Hayvansal hali retinol-
ler ise 

karaciğer, balık, süt, yumurtada 
zengin bir şekilde bulunmaktadır.

5. Selenyum
Selenyum en çok tahıl ürünleri, 
baklagiller, yumurta, et ve balıkta 
bulunmaktadır.

6. Mantarlar
Bilimsel araştırmalar, reishi 
mantarlarının en güçlü bağışıklık 
destekleyici antioksidan besini 
olduğunu kanıtlıyor. Bağışıklık 
fonksiyonunun önemi açısından, 
günlük besin alımında mantar 
kompleksi eklemeyi unutmayınız.

7. Antosiyanin
Özellikle siyaha yakın mor 
renklerde gördüğünüz antosi-
yaninler, acai berry, böğürtlen, 
karadut, altın çilek, kızılcık, mor 
üzüm, yaban mersini, patlıcan, 
karayemiş, kurutulmuş siyah erik 
veya siyah kuru üzümde çokça 
bulunur.

8. Lutein
Yeşil rengine sahip tüm yapraklı 
sebzelerde bulunur. Ispanak, roka, 
maydanoz, dereotu, kabak, yeşil 
lahana, kuşkonmaz, pırasa, yeşil 
biber, brokoli, Brüksel lahanası 
lutein içerir. Ayrıca yeşil meyve-
lerden yeşil elma, yeşil üzüm, kivi 
içerisinde de bulunur.

Sağlıklı Yağlar: 
Avokado, ceviz, fındık, zeytinyağı 
ve balıkta  bulunan doymamış 
yağlar sayesinde yağda çözülen 
D, E ve K  vitaminlerini daha 
rahat alabilirsiniz. Bu nedenle 
cildinizin daha parlak ve sıkı ol-
masını kolaylaştıracak bu besin-
lerden bol miktarda tüketmeniz 
gerekiyor.

Isıldayan Bir Cilt için
A Vitamini: Antibakteriyel özelliğiyle A vita-
mini, sivilce problemiyle savaşmanızı sağlayabilir. 
ABD’de, Dermatolog Dr. Howard Murad’ın yaptığı bir 
araştırmaya göre A vitamini açısından zengin besle-
nen kişiler diğerlerine göre daha az sivilce problem 
yaşıyorlar.

Çinko: Çinko hücre ve dokuların yenilenmesi 
için en gerekli olan minerallerden. Hücrelerin ve 
dokuların yenilenmesi, kolajen üretiminin artarak 
leke ve izlerin kısa zamanda kaybolması, cildin daha 
sıkı ve düzgün bir hal alması anlamına geliyor. Çinko 
tüketimi sivilce izlerini de önlüyor. Ceviz, ay çekirdeği, 
istiridye en fazla çinko içeren besinlerden.

Canlı Bir Ten Rengi için
Omega 3 ve Omega 6: Omega 3 
ve Omega 6 yağları cildin nem bariyerini koruması 
için gerekli. Bu yağların eksikliği halinde görülen en 
önemli sorunlardan birisi cilt kuruluğu. Yağlı balıklar, 
yeşil yapraklar, bal, kabak çekirdeği, keten tohumu, 
omega 3 yağlarını bol bol içeriyor. Omega 6 da 
susam, ay çekirdeği, bitkisel yağlar, ceviz, fındık ve 
bademde bulunuyor. 

Protein: Yumurta, kümes hayvanları, süt ürünleri 
ve kırmızı ette bulunan protein, hücre yenilenmesini 
sağlayan en önemli yapı taşı. Kilo verme diyetlerinde 
bu besinleri kısıtlamak cildiniz için yapabileceğiniz en 
büyük kötülüklerden…
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Güzelliginizin Düsmanları
Şeker: Şeker cildinizi yağlandıran stres hormo-
nunun daha fazla salgılanmasına neden oluyor. İşte 
bu nedenle, şeker tüketimini azaltmalısınız.

Alkol ve Kafein: İkisi de kan damarlarının 
sıkışmasına ve cildin oksijensiz, nemsiz kalmasına yol 
açıyor. Nemsiz ve oksijensiz kalan cilt; donuk, mat ve 
kuru bir hal alıyor.

Sigara: Sigaranın sağlığınız üzerindeki olumsuz 
etkilerini sıralamaya gerek var mı? Sigara sağlığınız 
için olduğu kadar güzelliğiniz için de tehdit 
oluşturuyor. Donuk cildin, mat saçların ve erken 
yaşlanmanın en büyük sorumlusudur sigara.

10 Günde
Taze Bir Cilt İçin Güzellik Kürü

Kahvaltı: 
Yarım su bardağı az 

yağlı süt
1 adet kuru kayısı + 1 

adet ceviz
1 tatlı kaşığı tulum 

peyniri
İnce kesilmiş yarım 

dilim tahıllı ekmek

Domates, salatalık ve 

kırmızı biber

Öğle Yemeği:
2 köfte büyüklüğünde 

tavuk eti,
Az yağlı roka salatası,

Yarım adet haşlanmış 

patates,
İnce bir dilim tahıllı 

ekmek

İkindi: 
Yarım çay bardağı 

badem

1 adet / kase taze 

meyve

Akşam Yemeği:
Yarım somon fileto

Fındık eklenmiş mev-

sim salatası,
İnce bir dilim tahıllı 

ekmek, 

Yatmadan Önce:
 1 su bardağı havuç 

suyu

Tavsiyeler: 
Günde 6-8 bardak su 

için.
Light ürünlerden uzak 

durun.
Yeşil çay tüketin.

Haftada 4 kez 45 daki-

kalık tempolu yürüyüş 

yapın.

Cildimizi içerden besledik, şimdi bir de 
kolayca bulabileceğimiz malzemelerle 
bir kaç reçete hazırlayarak cildimize 
doğal destek verelim.

Normal Cilt Tiplerine 
Uygun Sivilce İçin 
Tonik ve Maske
250 ml kaynar suda, 
iki poşet yeşil çay 
demleyin. Her 
gün cildinizi 
temizledikten 
sonar bu suyla 
nazikçe silin.

Yarım domates, 1 çorba 
kaşığı kil, 3 damla limon 
suyu, 1 çay kaşığı 
susam yağını karıştırıp 
haftada bir gün 
maske yapabilirsiniz. 
Hassas ciltlere uygu-
lamayın!!

Kuru Cilt İçin 
Maske
1 adet yumurta, 1 çay 
kaşığı tuzsuz tereyağı, 
1 çorba kaşığı bal, 1 
çorba kaşığı süt.
Malzemeleri karıştırıp, 
temizlenmiş cilde 
sürün. 20 dakika sonra 
önce ılık suyla temizleyin, ar-
dından soğuk suyla yıkayın.

Dekolte Maskesi

1 çorba kaşığı buğday özü, 1 çorba kaşığı yulaf unu, 2 
çorba kaşığı üzüm pekmezi.

Malzemeleri karıştırıp tülbent üzerine serin. Dekol-
tenize yerleştirip 20 dk bekletin. Yıkadıktan sonra 
dekolte bölgenize eşit miktarda jojoba yağı, buğday 
yağı, havuç yağından oluşan karışımı masaj yaparak 
sürün.

Kuru fırçalama ile bedeninizi içten dışa temizleyin

Günde sadece 5 dakikanızı ayırarak bedeninizi içten 
dışa temizleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Vücu-
dunuzdaki toksinlerin üçte birini en büyük organınız 
olan cildiniz aracılığıyla atıyorsunuz. Kuru fırçalama 
yapmak, gözeneklerinizi açmaya ve deride hapsolan 
toksinleri daha rahat atmanıza yardımcı oluyor.

Kuru Fırçalamanın Faydaları
Kuru fırçalamanın son derece basit bir teknik olması-
na rağmen sayısız faydası olduğunu söyleyebiliriz. 
Kuru fırçalama yaptığınız takdirde vücudunuzda 
gerçekleşecek değişimlerden bazılarını şu şekilde 
sıraladık:
•	 Ölü deriyi atmanıza yardımcı olur. Üstelik bu 

konuda vücut peeling’inden çok daha etkilidir.
•	 Lenf sisteminizi uyararak vücudunuzdaki toksin-

leri atmanızı sağlar. Fırça ne kadar sertse bu o 
kadar faydalı olacaktır.

•	 Selüliti azaltır. Selülit oluşumu aslında yağ hücrel-
erinizde birikip atılamayan toksik maddelerden 
kaynaklanıyor. Kuru fırçalama ise bu maddelerin 

çözülüp atılmasına yardımcı oluyor.
•	 Gözenekleri açar. Cildi, içinde hapsolan yağ ve 

kirden arındırır. Bu şekilde derinizin nefes alması 
kolaylaşır.

•	 Kan akışını hızlandırır. Bu ise enerjinizin artmasını 
sağlar.

Kuru Fırçalama 
Yaparken Dikkat 

Edilmesi Gerekenler
Öncelikle sentetik olmayan 
doğal kıllara sahip bir fırça 
almanız gerekiyor. Aldığınız 
fırçanın uzun saplı olması 

da önemli, çünkü bu şekilde 
vücudunuzun her noktası-

na erişebilirsiniz. Kıyafetlerinizi 
çıkarın ve ayaklarınızdan başlayıp 

yukarı doğru ilerleyerek tüm vücu-
dunuzu fırçalayın. Her bölgeyi birkaç 

kere fırçaladığınızdan emin olun. Göğüsler gibi 
vücudunuzun hassas bölgelerine geldiğinizde daha 
yumuşak şekilde fırçalamaya özen gösterin. Fırçalama 
alışkanlığınız geliştikçe teniniz fırçaya karşı daha az 
hassas olacaktır. 

Kuru fırçalamayı genellikle duştan önce yapmanızı 
öneririz. Sonrasında aldığınız duşun ardından nem-
lendirici yağlar kullanmanızsa cildinizin kurumaması 
ve beslenmesi açısından bir hayli önemli. Ayrıca 
fırçalama esnasında çok sert olmamaya da özen gös-
termelisiniz. İşlemden sonra teninizin pembeleşme-
si normal, ancak kızarıp acıması fırçalamayı daha 
yumuşak şekilde yapmanız gerektiğinin bir işareti 
olabilir.



Haber Haber

Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet 
Poyraz, Ömerli Ma-
hallesi’ndeki sitelerin 
yöneticileri ile buluştu.

Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz Ömerli Ma-
hallesi’ndeki sitelerin yöneticilerini 
misafir etti. Program yenileme 
çalışmaları tamamlanan ve aynı 
gün kullanıma açılan Ömer-
li Görsel Sanatlar Merkezi’nde 
gerçekleşti. Çekmeköy’ün doğa 
ve şehir yaşantısını bir arada 
sunan en güzel mahallelerinden 
biri olan Ömerli’de ikamet eden 
vatandaşlarla istişare eden Başkan 
Poyraz, toplantıda planlanan pro-
jelerle ilgili bilgi de verdi.

BAŞKAN POYRAZ, ÖMERLİ’DEKİ 
SİTE YÖNETİCİLERİNİ MİSAFİR ETTİ

Başkan Poyraz, “Mahallemizin emektar 
okulunu yenileyerek güzel ve modern okul 
kazandırdık. Gelişen ilçemizde yetersiz 
kalan bir lisemiz vardı bu mahallemizde, 
o okulumuzun da yıkılarak yerine daha 
modern bir bina yapılması için çalışma-
larımız başladı.  İçinde bulunduğumuz 
görsel sanatlar merkezi cismen vardı 
ama adına uygun bir yapı değildi. Mevcut 

yapıyı yıkmadık ama sıfırdan bir yenileme 
çalışması yaptık diyebiliriz. Artık adına 
yakışır bir yapı ile misafirlerimizi burada 
ağırlayacağız. Ayrıca Ömerli Spor Tesis-
lerini de daha verimli kullanılması için bir 
komplekse dönüştüreceğiz. Bunun için de 
tüm alt yapıyı hazırladık; yakında yapımına 
başlayacağız” dedi.
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MİSAFİRLERİ

İSTANBUL’UN
İZ BIRAKAN

Birçok medeniyete beşiklik yapmış bu kent, tarih boyunca 
sayısız misafiri konuk etmiş. Seyyahlar, diplomatlar, ressamlar, 
tüccarlar, yazarlar, siyasetçiler ve daha birçoğu… Hepsi de bu 
şehrin büyüsüne kapılmış, İstanbul’un izlerini ölümsüz kılmışlar.

LADY MONTAGU (1689 – 1762)

Osmanlı’nın ve bilhassa Doğulu kadınların hayatlarına dair tarafsız 
gözlemlerini mektuplarla anlatarak Avrupalıların önyargısını kırmak 
için adeta gönüllü bir elçi gibi çalışan,  İstanbul’da gördüğü çiçek 
aşısını İngiltere’de de yaymak için çalışmalar yapan İngiliz asilzadesi. 

Tanınmış bir ailenin kızı olarak Londra’da dünyaya gelen Lady Montagu, 
zekası ve güzelliğiyle saray ve edebiyat eşrafı arasında da hatrı sayılır 
bir üne sahiptir. Henüz 27 yaşındayken İngiliz elçiliği görevine atanan 
eşi Edward Wortley Montagu ile 2 yıl kalacağı İstanbul’a gelir. Doğu 
kültürüne merak duyan, genç, eğitimli ve zarif bir kadın olan Lady Mon-
tagu, üst düzey bir bürokrat eşi ve kadın olmanın verdiği ayrıcalıkla 18. 
yüzyıl Türkiye’sinin kadınlarını yakından inceleme fırsatı bulur. Her ka-
deme ve sınıftan ailenin harem dairesine, evlenme, doğum, ölüm gibi 
merasimlerine, hanımların umumi eğlencelerine, hamamlara ve musı-
ki toplantılarına katılma şansı elde eder. Lady Montagu, Doğu’nun bu 
gizemli kapılarını aralamakla kalmamış, girdiği her mekanı ve gördüğü 
her ayrıntıyı canlı bir üslupla tasvir etmiştir. Türk aile yapısı ve sosyal 
hayatına dair kaleme aldığı 52 mektubu, Avrupalıların Osmanlılar hak-
kında önyargılarını kırmak istercesine, arkadaşları olan ünlü İngiliz şair 
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Alexander Pope, İtalyan asıllı şair-filozof Abbe Antonia 
ve şair John Gay’e göndermiştir. Türk geleneklerin-
den, İstanbul sokaklarından, kadınların giyim kuşam 
ve yaşamlarından ayrıntıları ele aldığı bu mektuplar, 
modern sosyolojinin ilk önemli eserleri olarak kabul 
edilmektedir. Lady bu yazılarında Osmanlıların kadın-
lara geniş haklar verdiğini, kadınların mal edinme ve 
boşanma gibi haklarının olduğunu ve Doğu kadınının 
sanılanın aksine özgür olduğunu vurgular. Doğu ülke-
lerine seyahat eden kişilerin yanlı, eksik ve eleştirel 
bir tutumla gezi yazıları kaleme aldığını söyler. Kendi 
deneyimlerinden yola çıkarak yanlış bilgileri düzeltir. 
Seyyahların Osmanlı hakkında Batılıları yanılttıklarını 
ve kendi hayallerindeki Türk imajını gerçekmiş gibi 
sunduklarını belirtir. Osmanlı hakkındaki izlenimlerini 
önyargıdan uzak, Türk kültür ve değer yargılarını ken-
di içinde düşünmek gerektiği şiari üzerine oluşturur. 
Türk-İslam kültürüne çok vakıf olmasa da gördükle-
rini renkli bir üslupla ve herhangi bir değerlendirmeye 
tabi tutmadan kaleme döker. İngiltere’de çok sayıda 
can alan çiçek hastalığının bir aşısının olduğunu da İs-
tanbul’da öğrenir. Mektuplarında çiçek aşısından bah-
seder ve İngiltere’ye temelli döndüğünde aşının kendi 
memleketinde de yaygınlaşması için büyük rol üstle-
nir. Lady Montagu Osmanlı coğrafya ve toplumunu 
tanıtıcı yazılarıyla adeta gönüllü elçilik görevini üstle-
nir. Ölümünden sonra Şark Mektupları adıyla yayınla-
nan mektupları Avrupa’da büyük ses uyandırır. Doğu 
kadını etnografyası konusunda yapılan ilk çalışmalar-
dan biri olması hasebiyle bu mektuplar büyük önem 
taşır. 

AMİRAL BRISTOL (1868-1939) 

Türk milletinin 
Milli Mücadele 
Hareketi’nde 
haklı olduğunu 
hazırladığı 
Amiral Bris-
tol Raporu 
ile dünya 
kamuoyu-
na duyuran 
Amerikalı 
subay. 

1887 yılında ABD 
Deniz Kuvvetleri Akade-
misi’nden mezun olan 
Bristol, bilfiil muhare-
belerde bulunmuş 
bir subaydır. Birçok 
önemli savaşta görev 

almış, 1. Dünya Savaşı’nda da USS Oklahoma savaş 
gemisini komuta etmiştir. Yaşamı boyunca biriktirdiği 
birçok tarihi belge, doküman ve yazışmaların o döne-
min tarih yazımında büyük rolü vardır. Bristol Belgeleri 
olarak anılan yazıları, Osmanlı’nın son, Türkiye Cum-
huriyeti’nin ilk yıllarını anlatması bakımından dikkat 
çekici kaynaklardandır. İstanbul’a ilk kez geldiği 1919 
yılında Yunanlıların İzmir’i işgalini incelemek ve kat-
liamları hangi milletin yaptığını belirlemek üzere İtilaf 
Devletleri tarafından kurulmuş komisyona tarafsız üye 
olarak seçilir. Amiral Bristol başkanlığındaki 13 kişilik 
bir heyet tarafından hazırlanan raporda Yunanlıların 
işgal ve iddialarının asılsız, Türk milletinin ise hak-
lı olduğu dünya kamuoyuna ilan edilmiştir. Bristol, 
raporunda Paris Barış Konferansı’nda deklare edilen 
gayri müslim vatandaşların Müslümanlar tarafından 
katledildiği, Ege’de Hristiyan tebaanın çoğunlukta 
olduğu ve asayişin olmadığı yönündeki bilgilerin yan-
lış olduğunu ifade etmiştir. Öyle ki, İzmir’in işgaliyle 
Yunan askerleri savunmasız sivilleri katletmiş, Türk 
halkının mallarını yağmalamış, evlere saldırmış ve 
her türlü haksız saldırıyı gerçekleştirmiştir. Müslüman 
nüfusun azınlıkta olduğu görüşü de gerçeği yansıt-
mamaktadır. Rumların Yunan askerleriyle bir olup 
Müslümanlara saldırması İslami kesimi galeyana 
getirmiştir. Gerçekleştirilen katliamları Yunanlılar yap-
mıştır. Milliyet prensibine göre işgal edilen toprakların 
Yunanlılara verilmesi yanlıştır. Zira Batı Anadolu’da 
Yunanlıların propagandasını yaptıkları gibi Müslüman 
topluluk azınlıkta değildir. Tüm bu çıkarımların yazılı 
olduğu Amiral Bristol Raporu, Milli Mücadele Hareke-
ti’nin haklılığını kanıtlayan ilk belge olması açısından 
önemlidir.  Amiral Bristol, Türk milletinin mücadelesi 
dünyaya duyuran ilk isim olması açısından kayda 
değerdir. Diplomatik ve siyasi çalışmalarının dışında 
sosyal hizmetler alanında da İstanbul’a katkı sunan 
isimlerdendir. 1920 yılında açılan Nişantaşı Amerikan 
Hastanesi’nin kurulmasına yardım ettiği için aynı has-
tane çatısı altında faaliyet gösteren Hemşirelik Oku-
lu’na minnettarlık ifade etmek üzere adı verilmiştir.

TROÇKİ (1879-1940)

Rus Devrimi ve Sovyetler Birliği’nin 
kurulmasında aktif rol oynayan Bolşevik 
siyasetçi ve Marksist teorisyen.

Asıl adı Lev Davidoviç olan Troçki, eğitimine Odessa’da 
bulunan Alman Lisesi’nde başlar. İngilizce, Fransızca, 
Almanca, İspanyolca, Rusça, Ukraynaca ve İbranice 
dillerini öğrenir. Matematik ve hukuk eğitimi aldığı 
üniversitede Marksist düşünceyi yaymak için yaptığı 
çalışmalardan ötürü 1898’de Çarlık Rusya’sı tarafından 

tutuklanır ve 2 yıl hapis yatar. Rus Devrimi gerçekleşene 
kadar gerek Rusya gerekse Almanya’da farklı gaze-
teler çıkarır, kitaplar basar ve takma isimlerle yazılar 
yazar. Troçki, eserlerinde “sürekli devrim”i öngören 
ve Troçkizm olarak anılan Marksist kuramı geliştirip 
savunur. İktidarla anlaşamadığı için zaman zaman 
sürgüne gönderilir. 1917 yılında Çarlık Rusya’sının yıkılıp 
Sovyetler Birliği’nin kurulmasıyla Lenin’den sonraki 2. 
adam haline gelir. Önce dışişleri sonra savaş bakanlığı 
görevlerini yürütür. Kızıl Ordu’nun kurulmasında biz-
zat görev alır. Lenin’in ölümünün ardından başa geçen 
Stalin’le giriştiği iktidar mücadelesini kaybedince bir 
kez daha sürgün edilir. Ünlü Marksist teorisyenin İs-
tanbul’la yolu tam da bu zamanda kesişir. Troçki’nin 
Türkiye’ye kabul edilmesi, Sovyetler Birliği’nin Kurtuluş 
Savaşı esnasında Türklere yardım etmesi konusunda 
Lenin’i desteklemesine bir teşekkür olarak yorum-
lanır. Öncelikle Tokatlıyan Oteli’nde kalan Troçki ve 
ailesi, güvenlik nedeniyle Şişli Bomonti’deki bir köşke 
taşınır. Semt sakinlerinin şikayetleri üzerine oradan da 
taşınarak Büyükada’da kiralanan bir köşke yerleşirler. 
Açık unutulan şofben yüzünden yanarak kullanılama-
yacak hale gelen bu evden de taşınarak Moda’da 
bir eve yerleşirler. Bir yıl sonra İstanbul Valililiğinin 
yardımıyla Büyükada’ya yeniden taşınırlar. Sürekli 
Devrim, Rus Devrimi’nin Tarihi, Çin Devrimi’nin So-
runları, Stalin Grubu’nun Hatası ve Hayatım kitaplarını 
İstanbul’da yazdığı bilinmektedir. 1937 yılında Meksi-
ka’ya yaptığı sığınma talebi kabul edilen Troçki, Stalin 
tarafından büyük bir tehdit olarak görülüyordu. Daha 
evvel de Troçki’yi öldürmeye yönelik suikastlar düzen-
lenmiş fakat başarılı olamamıştı. Troçki, 1940 yılında 
kendisiyle röportaj yapmak isteyen gazeteci kılığına 
giren Stalinist bir ajan tarafından evinde suikasta kur-
ban giderek yaşamını yitirdi.

EDMONDO DE AMICIS
 (1846 – 1908)

Avrupalıların oluşturduğu Doğu kadını portresininin 
doğru olmadığını dile getiren yazılar yazan ve dünya 
dillerine en çok çevrilen çocuk kitaplarından biri 
olan Çocuk Kalbi’nin yazarı.

İtalya doğumlu Edmondo de Amicis 1863’te Modena 
Askeri Okulu’ndan mezun olduktan sonra askeri bir 
yayın organında muhabir olarak göreve başlar ve kısa 
sürede başyazarlığa kadar yükselir. Eğitici bir üslup-
la kaleme aldığı yazıları gençlere hitap eder. Yazar 
olarak en büyük başarısını 
Çocuk Kalbi isimli 
öykü kitabıyla kazanır. 
Küçük bir öğrenci-
nin günlüğü biçiminde 
yazılan bu yapıt, dünya 
dillerine en çok çevrilen 
ve en çok sevilen çocuk 
kitapları arasında yer 
alır. Çeşitli gazeteler-
in muhabirliğini yap-
arak uzun gezilere 
çıkan yazar, ölümüne 
dek serbest gazete-
ci/yazar olarak çalışır.  
Avrupa’da yaptığı seya-
hatleri oldukça akıcı ve 
keyifli bir üslupla kaleme 
alan Edmondo’nun yolu İs-
tanbul’a da düşer. Yazdığı 
seyahatnameler arasında 
İstanbul’un yeri ayrıdır. 
Zira hem gezerken duy-
duğu heyecanı yazılarına 
yansıtmış hem de kitabını birlik-
te yola çıktığı ressam Cesare Biseo’nun gravürleriyle 
süslemiştir. İstanbul halkının giyim kuşamına, derviş 
ayinlerine, mimari yapılara, hatta sokak hayvanlarına 
bile yer verilen bu gravürler Edmondo de Amicis’in 
eserini eşsiz kılar. Şehrin silüetini anlatmakla başladığı 
gözlemlerini dönemin gündelik hayatına, dini ayinlere, 
kadınlara, şehrin zıtlıklarına; kısacası sosyal ve kültürel 
her izleğe dair aktarımlarla sürdüren İtalyan yazarın İs-
tanbul kitabında 183 adet gravür bulunmaktadır. Hiç 
şüphesiz yazıları arasındaki en ilginç anekdot kadın-
lar için söyledikleridir: ‘’Bu kadınlar hürdür. Bu durum 
her yabancını buraya gelir gelmez eliyle tutabileceği 
kadar açık bir hakikattir.’’ Bu sözleriyle Avrupalıların 
zihinlerindeki Doğu kadını imajını yıkar. Edmondo De 
Amicis’in İstanbul notları önce İtalya, Fransa ve New 
York’ta; en son da Türkiye’de yayımlanır. 

 Fahri, Asım. İstanbul’un 100 Misafiri. İstanbul: İBB Kültür A.Ş, 2010



Köşe Yazısı Köşe Yazısı
70

71
N

is
an

 2
0

18
N

isan
 2

0
18

Bazı durumlarda gerçekten nor-
mal doğum mümkün olamaz ve 
bu durumlarda sezaryen yapılır. 
Ancak anne ve bebek sağlığı için 
en sağlıklı ve doğal olanın nor-
mal doğum olduğu artık dünyada 
yaygın olarak kabul görmektedir. 
Bu nedenle zorunlu olmadıkça 
sezaryen yapılmaması ve normal 
doğum oranlarının ülkemizde 
arttırılması önerilmektedir. Çeşitli 
sebepleri bulunmakla beraber son 
yıllarda sezaryen oranları oldukça 
yükseldi. Ancak gelişmiş ülkeler-
de olduğu gibi bizde de normal 
doğum oranlarını arttırmak için 
çalışmalar başlatılmıştır. 

İstatistikler ABD'de bütün doğum-
ların yüzde 30'unun, İngiltere'de 
yüzde 20-25'inin, İskandinav 
ülkelerinde ise yüzde 15-20'sinin 
sezaryenle gerçekleştirildiğini 
göstermektedir. Biz de ise durum 

biraz daha vahim. Özellikle bazı 
özel merkezlerde doğumların 
yüzde 80-90'a yakını sezaryenle 
yapılmaktadır.  

Tüm stres ve yoruculuğuna 
rağmen 24 yıldır keyif alarak 
yaptığım bu meslekte hastalarımın 
“Normal doğum yapabilecek mi-
yim?” türünden soruları ile sıkça 
karşılaşmaktayım. Öncelikli olarak 
hasta, hekimine güven duymalıdır. 
Doğum esnasında doktorun öneri 
ve talimatları dikkate alındığında 
genellikle doğum sorunsuz olur. 
Özel durumlarda sezaryene baş-
vurulmalı ama her iki konuda da 
ısrarcı olunmamalıdır.   

Gebelik takibini yapan doktor 
37. haftada muayene ve ultra-
sonografi ile doğumun normal 
mi yoksa sezaryen mi olacağı 
konusunda bir öngörüde bulun-
abilir. Sonuçlar normal ise bekle-
meye geçilir. Çünkü gebe-
lik 40 hafta sürer ve 10-15 gün 
kadar uzayabilir. Doğum sezaryen 
olarak planlanıyorsa bile sancılarla 
salgılanmış oksitosin hormon-
unun etkisi ile süt oluşumu ve 
bebek-anne arasındaki bağ daha 
güçlü olduğu için doğum sancıları 
başlayana kadar beklemek 
mühimdir. 

Şimdi kendi kendimize sorabiliriz: 
Kadın açısından hangisi daha 
sağlıklı, daha az ağrılı, daha az iz 
bırakıyor? Bebek için hangisi daha 
sağlıklı? Normal doğum yap-
ma şansı olan kadın için bunun 
daha sağlıklı olduğu aşikar. Her 
ne kadar günümüzde kullanılan 
sezaryen tekniği oldukça güvenli 
olsa da anesteziye ve cerrahiye 
bağlı riskler yine de bulunmak-
tadır. Bunun yanında normal 
doğum yapamayacak bir anne 
adayını normal doğuma zorlamak 
da anne ve bebek hayatını ciddi 
tehlikelere sokabilir.  

Sık sorulan sorulardan biri de 
“Hangi doğum daha az ağrılı 
olmaktadır?” Bunu cevaplamak 
zor. Kimine göre dayanılabilir olan 
ağrılar kimine tarifi imkansız sancı 
olarak tanımlanabilir. Ülkemizde 
sezaryeni lüks olarak tanımlayan-
lar olduğu gibi normal doğumu 
parasızların doğum şekli diye 
adlandıranlar da var. Gerçekte bu 
düşünceler doğruluktan tamamen 
uzak, patolojik düşüncelerdir. 
Dünyaya sizin vasıtanızla gelecek 
bir canlı için azıcık zorluk 
çekmeye değmez mi?  

Sezaryen mi, 
Normal Doğum mu?
Dünya üzerinde en sık yapılan ameliyatlardan olmasına rağmen sezaryen 
hala riskli ameliyatlardan birisi olarak kabul edilir. Ancak annenin veya 
bebeğin hayatını tehlikeye sokacak herhangi bir durumda doğum 
sezaryenle gerçekleştirilmelidir. Sezaryen ameliyat oranları hızla artmakta 
ve gün geçtikçe endikasyonlar genişletilmektedir.

Peki hangi durumlarda 
sezaryen yapıyoruz?
En sık sezaryen sebepleri, daha önce sezaryen ameli-
yatı geçirmiş olmak ve distosidir (bebek ve annenin 
doğum kanalı arasında uyumsuzluk). Bunlardan başka 
makat doğumlar, bebeğin eşinin doğum kanalını tam 
olarak kapattığı durumlar, çok iri ( > 4500 gr.) veya 
çok küçük bebekler, geçirilmiş rahim ameliyatları 
(myomektomi gibi), bebek kalp atışlarının bozulması, 
ilerlemeyen eylem, kordon sarkması, bebeğin eşi-
nin zamanından önce ayrılması, aktif HSV (herpes), 
HPV (kondilom), HIV (Aids) enfeksiyonları, doğum 
kanalının kemik yapısında belirgin bozukluk olan 
durumlar ve doğum kanalını kapatan kitlelerin varlığı, 
kordon sarkması, daha önceden vajinal ön arka 
onarım geçirmiş hastalar ve hipertansif gebe-
de doğumun kısa sürede sonlanması isteniyor-

sa sezaryen doğum yapılmalıdır.

Peki isteğe bağlı sezaryen yapılabilir 
mi? Aslında bu sorunun pek çok 

etik, sosyal ve kanuni 

çelişkileri mevcuttur. Hasta kendi kendine sezaryen 
kararını verebilecek yeterli donanımda mı? Eğer hasta 
kendi isteğiyle sezaryen olursa sezaryene bağlı bir so-
run çıktığında, bunun sorumlusu kimdir? Bu hususta 
bir de operasyonun mali yükü mevcuttur elbette ki. 
Başlıktaki sorunun hala kesin bir cevabı olmadığı çok 
aşikardır. Ancak her iki doğum şeklinin de kendince 
riskleri mevcuttur. Aslında dünyaya gözlerini yeni 
açmak üzere olan bebek ve anne için doğum şeklini 
belirlerken; sezaryenin veya normal doğumun avantaj 
ve dezavantajları göz önünde bulundurularak doktor 
ve ailenin beraber karar vermesi gerekir.  

İlk gebeliklerde 10-12 saat, 2 ve üzerinde doğum yap-
mış olanlarda 4-6 saatte doğum gerçekleşir. Hasta-
neye başvurmak için düzenli ağrıların gelmesi, suyun 
gelmesi, nişan dediğimiz lekelenme belirtilerinden 
birisinin olması gerekir.  

Rahim ağzı açıklığı 10 cm’e ulaşıp bebeğin başı aşağı 
inince hastaya ıkınması söylenir. Ağrı aralarında 
düzenli nefes alarak dinlenilmelidir. Bu sırada yırtık 
ve sarkma olmasın diye bebeğin başının çıktığı yere 
ufak bir kesi yapılabilir. Epizyotomi denilen bu yön-
tem yapılması zorunlu bir işlem değildir. Ama aşırı 
kilo almış annelerde, iri bebeklerde, doğuma hazırlık 
yapmamış annelerde gerekebilir. 

Normal Doğumun 
Faydaları
•	 Anne bebek arasındaki duygusal iletişim 

daha çabuk kurulur.  
•	 Sıkışıp büzüşen akciğerler solunuma 

hazır hale gelir.  
•	 Anne hızla normal hayatına dönebilir.  
•	 Ağrılarla salgılanan oksitosin hormon 

uyarısı ile sütün daha erken gelmesi 
sağlanır.  

•	 Anestezi ve cerrahinin komplikasyon-
larından uzak kalınmış olur. 

Normal Doğumun 
Komplikasyonları 
•	 İri bebek veya annenin yanlış hareketi ile omuz 

kırıklıkları oluşabilir. 
•	 Annenin az ıkınması ile bebek doğum kanalında 

fazla beklemesin, oksijensiz kalmasın diye kul-
lanılan vakumlar zarar verebilir. 

•	 Uzun süren ıkınma ve sık doğumlarla idrar kese-
sinde sarkma, idrar kaçırma, 

•	 Makat yırtıkları, dışkısını tutamama, 
•	 Vajinal genişleme nedeniyle cinsel sorunlar,
•	 Sürenin uzamasına bağlı psikolojik sorunlar. 
Bu ürkütücü problemler NADİREN ortaya çıkmaktadır. 
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Çekmeköy Belediyesi ‘’Okul-
dayız Projesi’’nin pilot okulu 
Nişantepe İlk ve Orta Oku-
lu’nda;  Hijyenik Eller, Mutlu 
Yüzler etkinliği düzenlendi. 
Etkinlikte öğrenciler el temiz-
liğinin sağlık üzerindeki etkisi-
ni ve doğru el yıkama şeklini 
öğrendiler. Çekmeköy Bele-
diye Başkanı Ahmet Poyraz 
da çocuklarla birlikte lava-
bo başına geçerek etkinliğe 
katıldı.

Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz, “Ağaç yaşken 

eğilir. Çocukların bu yaşlar-
da aldığı eğitimler hayatlarını 
şekillendiriyor. Bu neden-
le çocuklarımıza yararı ola-
cağını düşündüğümüz birçok 
konuda sorumluluk üstleni-
yoruz. Evlatlarımızın hasta-
lanmaması için hijyen çok 
önemli. Çocuklarımızı bu 
konuda eğlenceli etkinliklerle 
bilgilendiriyoruz” dedi.

Etkinlik sonunda çocuklara, 
içinde el sabunu, duş jeli ve 
tangramdan oluşan setler he-
diye edildi.

Çekmeköy Belediyesi ve Diversey 
iş birliği ile düzenlenen el yıka-
ma etkinliğinde öğrenciler doğru 
şekilde el yıkamayı öğrendi.

Sezaryenin 
Komplikasyonları

Normal hayata dönüş daha 
geç, hastanede kalış süresi 
daha fazla, kan kaybı daha 
fazla olmaktadır. Üçten fazla 
sezaryen sakıncalı olabilmek-
tedir. Süt gelmesi geç, ameliyat 
sonrası yapışıklık riski yüksek ve 
dikişlerde iltihaplanma ihtimali 
fazladır. Anestezi problemleri 
özellikle sigara içenlerde ve üst 
solunum yolları enfeksiyonu 
olanlarda sıktır. Operasyon 
sonrası damar tıkanıklığı riski, 
yeni doğanın geçici takipnesi 
dediğimiz bebeğin akciğer-
lerinde sıvı kalmasına bağlı 
solunum problemleri sık olarak 
karşımıza çıkmaktadır.   

Her normal başlayan doğum 
normal sonuçlanamayabilir. 
Acil sezaryen şartları hazır 
olmalıdır. Hastalarda aniden 
doğum başlarsa doktora 
ulaşamama, trafik vs. sıkıntı 

yaratabilmektedir. Ağrı çekmek 
istemeyen uygun hastalara 
epidural anestezi uygulanabi-
lir. İri bir bebek çatıları uygun 
hastadan doğabilir, ancak 
küçük bir bebek annenin 
kemik yapısı uygun değilse 
doğmayabilir. Bunun gerçek 
testi doğum eyleminin kendi-
sidir. Bebeğin boynuna kordon 
dolanması anormal bir olay 
değildir. Ancak dikkatli olun-
malıdır.

Ülkemizde son yıllarda “Doğu-
muna saygı duyulan bebekler 
geleceğimizdir” sloganı ile 
başlayan, birçok merkezde 
sayıları hızla artan doğuma 
hazırlık kurslarına katılmak çok 
önemlidir.  Bu kurslarda eğitim 
alan gebeler doğuma korkuyla 
değil coşkuyla yaklaşmaktadır. 
En son kursta eğitim verdiğim 
gebelerden birisi bir an önce 

bu öğrendiklerimi uygulamak 
için doğum yapmak istiyorum 
dedi. Unutmamamız gereken 
bir şey var ki, bu sizin doğu-
munuz değil bebeğinizin 
doğumudur.

Doğum korkusu nedeni ile 
sezaryen yapılmamalıdır. 
Doğum korkusu olana gebe-
lik sırasında psikolojik destek 
önerilebilir. Doğum sonrası 
perine kaslarının çalışması için 
egzersiz önerilebilir.  

Her şeye rağmen annelik 
dünyanın en güzel olayı ve bu 
duruma yardımcı olan Kadın 
Doğum Uzmanları olarak şanslı 
insanlar olduğumuza inanıyo-
rum. Cennetten kokusuyla 
gelen yavrularımızı huzurlu 
doğumla kucaklamanızı te-
menni ediyorum.  
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Çekmeköy Belediyesi Ömer-
li Görsel Sanatlar Merkezi 
Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde 
gerçekleşen bir törenle hizmete 
açıldı. Açılış törenine Çekmeköy 
Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, 
AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı 
Salih Kırıcı, Çekmeköylü Şehit Arif 
Kalafat’ın Babası Celal Kalafat, 
Ömerli Mahalle Muhtarı Hüseyin 
Uygun, belediye meclis üyeleri ve 
Ömerli Mahalle sakinleri katıldı.

Açılışa katılan vatandaşları se-
lamlayan AK Parti Çekmeköy İlçe 
Başkanı Salih Kırıcı “Her hafta 
bir mahallemizde çeşitli alanları 
kapsayan tesislerin  açılışlarını 
yapıyoruz. Bu tesisin Ömerli ve 
çevresindeki mahallelerimize 
hayırlar getirmesini diliyorum. 
İlçemize yakışan modern bir 
yatırım oldu. Emeği geçen  her-
kesten Allah razı olsun” dedi.

Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz ise yaptığı 
konuşmada şunları dile getirdi: 
“Bu sabah ilçemizdeki sitelerin 
yöneticileri, muhtarımız ve 
bürokratlarımızla burada bir 
toplantı gerçekleştirdik. Gerçek-
ten burası Ömerli, Hüseyinli, 
Sırapınar ve Koçullu Mahalle-
lerimiz için muazzam bir tesis 
oldu. Burada imkanı olmayan 
kardeşlerimizin düğünlerini, 
nişanlarını, sünnet düğünlerini 
yapacağız. Yine burada halkımız 
sinema ve tiyatro etkinlikleri ile 
buluşacak. Allaha şükürler olsun 
size böylesi güzel bir hizmeti 
sunmanın mutluluğu içindeyiz. 
Bu hizmetimizin devamı olarak 
yine Ömerli, Hüseyinli, Sırapınar 
ve Koçullu Mahallelerimizi kap-
sayacak ortak bir noktaya,  köy 
konağı inşa edeceğiz. Burası da 
aynı görevleri görecek ve inşal-
lah bölgemizdeki  tesis ihtiyacını 
karşılamış olacağız. Tesisimizin 

ÖMERLİ

AÇILDI
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1.
Alışveriş 
Öncesi Alınacaklar 
Listesi Hazırlamak
Dolabımızdaki kıyafetleri  gözden 
geçirip, ihtiyaçlarımızı belirle-
meli ve  “alınacaklar listesi” hazır-
layarak alışverişe gitmeliyiz. Ne 
alacağımızı bilmeden alışverişe 
çıktığımızda, genellikle daha son-
ra giymeyeceğimiz ve bizi hiç 
yansıtmayan kıyafetlere yönele-
biliyoruz. Mağazalardaki kıyafet 
bolluğu içerisinde, aslında ihti-
yacımız olmayan şeyleri alabili-
yoruz. Bu sebeple alınacaklar 
listesi hazırlamak, doğru bir stil 

oluşturmak adına alışverişin en 
önemli kısmıdır.

2.
Trendleri Körü 
Körüne Takip 
Etmemek
Modaya ayak uydurmak için, bizi 
yansıtmayan, üzerimize yakış-
mayan kıyafetlere yönelme-
meliyiz.  Tamamen modaya 
uygun giyinmeye çalışmak, 
sizi  strese sokacaktır emin olun. 
Önemli olan bütün paramızı dış 
görünüşümüze yatırmadan, doğ-
ru kombinler oluşturabilmektir.

3.
Acele 
Alışverişten 
Kaçınmak
Alışveriş yapacaksak, planımızı 
ona göre ayarlamalı ve alacak-
larımız için kendimize geniş 
bir zaman ayırmalıyız. Acele ile 
alınan kıyafetler genelde pişman-
lıkla sonuçlanır. Mümkünse ih-
tiyacımız olan bir ürünü, birkaç 
mağazaya bakıp analiz ettikten 
sonra almalıyız.

Doğru Giyinmek

Büşra Erdoğan Toraman
Moda ve Marka Danışmanı
www.busraerdogan.com
instagram.com/busraerdogantoraman
instagram.com/nasilgiyerim

Alışverişte Başlar
Günlük hayatımızda ve sosyal 
yaşamımızda kıyafetlerimiz; kim 
olduğumuzu, nasıl biri olduğu-
muzu, mesleğimizi, konumu-
muzu; kısaca bizi anlatır. Hal 
böyle iken, düzenli ve temiz 
giyimli olmanın yanında; doğru 
bir stili yansıtmak hem günlük ha-
yatımızda, hem de ofis ortamında 

fazlasıyla önem arz ediyor. Doğru 
bir stile kavuşmak için ise bizi 
yansıtan parçalara yatırım yapmak 
gerek. Her zaman dediğim gibi 
“doğru giyinmek alışverişte başlar” 
mottosuyla yola çıkmalıyız. Aynı 
şekilde yanlış bir alışverişin gerek-
siz zaman ve para kaybı olduğunu 
da unutmamak gerek.

Peki Doğru Bir Alışveriş İçin Dikkat 
Etmemiz Gereken Noktalar Nelerdir ? 
İşte 6 Maddede Doğru Alışveriş Rehberi:

4.
Vücut 
Tipimizi 
Tanımak
İşte alışveriş öncesi bilmemiz 
gereken diğer bir kilit nokta, 
vücut tipimizi tanımak! Nerede fa-
zlalığımız olduğunu; hatta bu fa-
zlalıkları örtmek için hangi tarzda 
kıyafetler tercih etmemiz gerek-
tiğini bilmeliyiz. Bunun için kısa bir 
araştırma yapabilir veya sizi doğru 
yönlendirecek bir stil danışmanın-
dan tüyolar alabilirsiniz. Emin 
olun, doğru kulplarda ve ölçüle-
rdeki kıyafetler, kendinizi daha iyi 
hissetmenizi 
sağlayacaktır.

6.
Denemeden 
Kıyafet Almamak
İşte alışverişte yaptığımız en büyük 
hatalardan biri, denemeden kıyafet 
almak! Her markanın ve her mod-
elin kesimi, dikimi farklılık göster-
ebilir. Bu yüzden, yalnızca beden 
numaramızı söyleye-
rek aldığımız kıyafetler, sonradan 
denediğimizde hüsrana sebep 
olabilir. Alacağımız kıyafetler man-
kende durduğu gibi üzerimizde 
durmayabilir.. Bu yüzden mümkün 
olduğunca denemeden kıyafet al-
mayınız.

5.
Renk Analizi
Henüz önemi  çok bilinmese de, 
aslında önemli bir konu daha 
renk analizi. Alışveriş öncesi ten 
rengimize yakışacak doğru renkleri 
bilmek ve bu tonlardaki kıyafetleri 
tercih etmek gerekiyor. 
Çünkü ten rengimizle uyumlu 
kıyafetler, görüntümüze ferah bir 
hava katacaktır. Yanlış tonlardaki 
kıyafetler ise yüzünüzü daha sol-
gun ve yorgun gösterebilir.
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Bilişim çağının altın dönem-
lerini yaşadığımız gün-
lerden beri çocuklarımız 

çok küçük yaşlarda bilgisayar ve 
internet dünyasıyla tanışıyorlar. 
Öyle ki, ilkokul öncesi dönemde 
klasik oyun oynama yöntemiyle 
kazanılması beklenen ince 
motor beceriler ve üç boyutlu 
uzaysal-görsel algı son zaman-
larda bilgisayar oyunlarının 
üzerinden kazanılır olmuştur. 
Bilgisayar oyunlarının gerek 
bu beceriler gerekse de zekâ 
gelişimi üzerinde faydalı tarafları 
sayılabilir olmakla beraber, 
çocukların bilgisayar başında 
geçirdikleri süre ve oynadıkları 
oyunların niteliği büyük önem 
arz etmektedir.

Son zamanlarda bilgisayar 
oyunlarının içeriğinden olumsuz 
etkilenen birçok olguya rastla-
maktayız. Bazı oyun karakter-
lerinin çok korkutucu olduğu, 
saldırganlık ve vahşet teması ak-
tardıklarını görmekteyiz. Bunlara 
bağlı olarak çocuklarda; uyku-
suzluk, yalnız kalma/gece 
korkularının yaşandığını, saldır-
ganlık, sinirlilik ve aşırı hareketli-
lik gibi belirtilerin arttığını, sosyal 

başa çıkma becerisi olarak 
saldırgan ve kötü rol modelleri-
nin benim-
sendiğini klinik pratiğimizde 
görmekteyiz. İlköğretim çağı 
çocuklarının bu kötü ve saldır-
gan rol modelleriyle özdeşim 
yapmalarının sonuçlarını okul-
larda çocukların birbirlerine karşı 
çok daha acımasızca davran-
masında ve artan fiziksel ve 
psikolojik şiddet eğiliminde gör-
mekteyiz. İlköğretim ve liselerde 
çocukların birbirine mobbing 
uyguladıklarını, bu davranışa 
maruz kalan çocukların dışlanıp 
duygusal ve akademik sorunlar 
yaşadıklarına şahit olmaktayız. 
Bazı internet oyunlarının çocuk-
lara zararlı talimatlar verip riskli 
davranışlara yönlendirdiğini, 
hatta bu talimatların hayati 
tehlikelere neden olabildiğini 
medyadan izlemekteyiz. 

Diğer taraftan bilgisayar başında 
geçirilen sürenin, bilgisayar ve 
internet bağımlılığına yol açabi-
leceği göz önünde bulundu-
rulmalıdır. Çocukların bilgisayar 
merakının tutkuya dönüştüğünü 
düşündüren göstergeler arasın-
da şunlar sayılabilir: Okul önce-
si çocuğunun oyuna ayırdığı 
zamanın tümünü bilgisayarla 
uğraşarak geçirmesi, oyun 
esnasında zaman kavramını 
unutmaları, oyuna erişememe 
durumunda sinirli olma, evde 
geçen zamanının tümünü 
bilgisayar başında geçirme 
arzusu,  internet kullanımı için 
koyulan zaman sınırlamasına 
itaat etmeme, bilgisayar başında 
zaman geçirme arzusunun ders 
çalışma, ödev yapma, sınavlara 
hazırlanma çabalarından ve 
uykudan daha öncelikli olması, 

İNTERNET OYUNLARI 
VE ÇOCUK RUH SAĞLIĞI

Köşe Yazısı
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Nazlı Yaren Dilek

oyun başında geçirilen zaman 
hakkında yalan söyleme, etrafta 
kimse olmadığında kaçamak 
olarak oyun oynama, bilgisayar 
başında zaman geçirme ar-
zusunun aile içi sosyal iletişim 
ve paylaşım isteğinden daha 
öncelikli olması, akranlarıyla 
yüz yüze zaman geçirmektense 
bilgisayar oyunlarının daha fazla 
tercih edilmesi, arkadaşlarını on-
line olarak oyun oynadığı kişiler 
arasından seçme, akranlarla 
birlikte geçirilen zamanda ortak 
tek paylaşım noktası olarak 
bilgisayar oyunlarının tercih 
edilmesi,  bu oyunlar konusunda 

aile veya öğretmenlerden gelen 
ikazları dinlememe, bu konudaki 
uyarılara sinirlenip tepki gös-
terme, bilgisayar oyunu engel-
lendiği zaman sinirli ve kızgın 
olma…

Yukarıda sayılan tüm bu olum-
suzluklara yol açmamak açısın-
dan ebeveynlere şu tavsiyelerde 
bulunmak uygundur: 

•   Okul öncesi ve ilkokul çağın-
da bilgisayar oyunları başına 
geçirilen süreyi sınırlayın. Okul 
öncesi dönemde günde iki kez 
20 dakikayı geçmeyecek şekilde 
oyuna izin verin. Okul çocukları 
için, hafta içinde ödev yap-
ma hariç bilgisayar ve internet 
kullanımına izin vermeyip hafta 
sonu iki gün en fazla ikişer saate 
izin verin.

•   Çocuğunuzun bilgisayar 
başında ne yaptığını, hangi oyu-
nları oynadığını takip edin.  Kayıt 

dosyalarını, son ziyaret edilmiş 
olan siteleri takip ediyor ola-
bilmek önemlidir. 

•   Yemeklerin mümkünse aile 
sofrasında yenmesi, bu dönem-
de sohbet edilmesi aile içi so-
syal paylaşımı destekleyecektir.  

•   Çocuğunuzun spor, sanat ve 
müzik faaliyetle-
rini destekleyin. Sanal olmayan 
sosyalleşme ortamlarını yarat-
maya çalışın.

•   Oynanan oyunların içeriği-
ni ve çocuğun yaşına uygun 
olduğunu takip edin, üzerinde 
konuşun. Ruh sağlığını olum-
suz etkileyecek olan oyunları 
oynamasına izin vermeyin. 

•   İnternet üzerinden ya-
bancılarla iletişim kurup 
yakınlaşmanın sakıncalarını 
çocuğunuza anlatın. 

•   Sosyal paylaşım ağlarında on-
larla arkadaşlık ederek internet 
üzerindeki faaliyetleri hakkında 
bilgi sahibi olun.

•   Tüm bu süreçte amacını aşan 
bir durum fark ederseniz, hiç 
zaman kaybetmeden bir çocuk 
ve ergen psikiyatrından 
profesyonel destek alın.
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Türk sanatında geniş bir alanı içine alan dekoratif taş 
işçiliği başlangıcından bu yana devirlerin üslubuna uy-
gun olarak bazı değişimler göstermiş olsa da ustalıkta 
yüksek kalitesini her zaman korumuştur. Taş işçiliği-
nin en güzel örneklerini Anadolu Selçuklu, Beylikler, 
Osmanlı Devri mimarisinde görmek mümkündür. Taş 
yalnızca yapım aşamasında değil, iç-dış dekorasyonda 
da ana malzemeyi teşkil etmektedir. Taş işçiliğimizin 
en güzel örneklerini; anıtsal taç kapılarda, şehir, saray 
duvarlarında, cami, medrese gibi yapıların avlu ve ana 
kapılarında; sütun başlıkları, minare şerefeleri, mihrap, 
minber, çeşme, sebil, şadırvanlarda görmek müm-
kündür.

Geometrik örgüler, geçmeler, bitkisel bezemeler, 
alçak, yüksek kabartma hayvan figürleri, palmetler taş 
işçiliğinde en çok rastlanan bezemelerdir. Mimaride 
kullanılan tuğlalarla da duvarları değişik şekillerde 
işlemişlerdir. Bu süslemeler daha çok açık ya da koyu 
renkli tuğlaların geometrik şekillerde yerleştirilmesi 
ile gerçekleşmektedir. Cami, türbe, kale gibi yapıtların 
dış duvar örgülerinde güzel örnekleri görülmektedir. 
Yerleşik hayata geçmeleriyle birlikte Türklerin hayatında 
taşın önemli bir yeri olmuştur. Selçuklulardan başla-
yarak Türkler taşı sanatkarane bir şekilde işlemeye, 

TAŞ İŞÇİLİĞİ SANATI
Yer Sanat

Gök Sanat...

kemer ve nakış süslemesine büyük önem 
vermişlerdir. Han, hamam ve kervansaray-
larda, bugün bile hayranlıkla izlenen 
benzersiz örnekler ortaya koymuşlardır. 
Günümüzde hem taşın öneminin azalması 
hem de “sanatkar” bakışının kaybolmasıyla 
birlikte taş işçiliği de giderek azalmaktadır.

Taş ocaklarından kaba olarak çıkarılan 
taşı çeşitli amaçlar için kullanılmak üzere 
işleyen, yontan, şekil veren, süsleyen 

ve gerektiğinde üzerlerine çeşitli yazılar 
yazan ustalara taş yontucuları veya taş 
ustaları denmektedir. Taş ustalığı, yapıların 
kesme ve yontma taş kullanılarak yapıldığı 
dönemlerin gözde mesleklerinden biriydi. 
Günümüzdeyse unutulmak üzere olan iş 
kollarından biridir. Taş ustalarını anlatırken 
söze taş ocaklarından başlamamız doğ-
ru olacaktır. Taş ustalığı taş ocaklarından 
başlar. Bu mesleği yapan taş ustaları 
amaçlarına uygun taşları ocak



lardan çıkarırlar. Bunun için de önce 
taş çıkarılmaya elverişli ocaklar belirle-
nir. Ocaklardan taş çıkarmak, kelimenin 
tam anlamıyla ekmeğini taştan çıkarmak 
demektir.

Taşçılar ocaklarda, “külünk” denilen kesici 
ve yontucu aletler ile zeminde yuva açar-
lar. Daha sonra yuvalara ağız tarafı ince 
demir keskiler çakılarak taş blok bulun-
duğu yerden kırılarak çıkarılır. Aslında taşı 
ocaktan çıkarma işi de ustalık isteyen bir 
iştir. İyi bir taş ustası taşın damarını bu-
larak balyoz ve keskiyle istenilen boyut-
ta taşı çıkarabilir. Bu da tamamıyla taşı 
çıkaran ustanın maharetine ve becerisine 
bağlıdır. Kesilerek çıkarılan taşlar bir kişi-
nin taşıyabileceği boyutta olurlar. Zaman 
içinde bu ocakların her biri kocaman 
birer mağaraya dönüşmüşlerdir. 

Türkler Anadolu’ya geldiklerinde yerleşik 
düzene geçerken Bizans ve Romalıların 

taşı yapı malzemesi olarak kullandıklarını 
görmüşlerdir. Bu dönemden itibaren 
de, özellikle Anadolu Selçukluları başta 
olmak üzere taş işçiliği ve mimarisinde, 
özellikle de dini mimaride eşsiz güzel-
likte eserler ortaya koymuşlardır. Tarihi 
İpek Yolu üzerinde kervansaraylar, hanlar, 
hamamlar yapmışlardır. Yurdumuzda taş 
binaların yapımında sıkça kullanılan bir 
malzeme olan “Sille” taşı Konya ilimizin 
Selçuklu ilçesine bağlı Sille yöresin-
den çıkarılan volkanik ve andazit özel-
likleri taşıyan ve ismini yöresinden alan 
pembemsi renkli bir taş cinsidir. Konya 
yöresinde eski binalarda, camilerde, 
hanlarda bu taş cinsi çokça kullanılmıştır. 
Sille taşının işlenmesi ve yapıya uygun 
hale getirilmesi kolaydır. Kolay yontulan, 
uzun ömürlü ve sağlam bir taştır. Sille taşı 
Konya’dan başka Nevşehir ve Eskişehir 
illerimizde de çıkarılmaktadır. Sille taşı 
günümüzde de çıkarılması ve işlenmesi 
kolay bir taş olduğundan eski taş yapıların 
yenileme işlerinde kullanılmaktadır. 
Ayrıca 2000 C°’ye dayanıklı olduğundan 
yüksek ısılı fırın yapımında tercih edilir. 
Dayanıklılığı, taşıyıcı gücünün oluşu ve 
Anadolu’da bol miktarda bulunması taşın 
yapılarda kullanılmasını sağlamıştır.
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DİKKAT EDİLMELİ Kİ…
Zerdeçaldaki kurkuminin zayıf biyoyararlanımı vardır. 
Bunun için karabiber ve pulbiber ile tüketilmesi tavsi-
ye edilir. Emilimini büyük ölçüde arttırır.
Ayrıca kurkumin yağda çözünebilir, bu nedenle yağla 
yapılan bir yemekle almanız iyi bir fikir olabilir.

Betül CEYLAN
Diyetisyen
Instagram: dytbetulceylan
www.betulceylan.com

SAĞLIĞINIZA 10 FAYDASI

ZERDAÇALDAKİ MUCİZEVİ

BİLEŞİK KURKUMİN’İN
Zerdeçal Hindistan'da binlerce yıldır 
baharat ve şifalı bitki olarak kullanılıyor. 
Zerdeçalda bulunan kurkumin, tıbbi 
özelliklerinden dolayı son birkaç yıl 
içinde çok ilgi görmüş ve araştırma 
konusu olmuştur. 
Araştırmalar, kurkuminin iltihaplanmayı 
azaltabilen ve hatta kanser tedavisinde 
rol oynayabileceği güçlü bir anti-in-
flamatuvar madde olduğunu gösterdi. 
Kurkuminin tümörlerin dönüşümünü, 
çoğalmasını ve yayılımını azalttığı 
gösterilmiştir.
Ayrıca, kurkumin kanserojenlerin akti-
vasyonunu baskılayabilir.
Hayvan çalışmalarında, kurkuminin kan, 
cilt, ağız, akciğer, pankreas ve bağırsak 

yollarında kanserlerde koruyucu etkileri 
olduğu gösterilmiştir.
Arizona Üniversitesinde fareler üze-
rinde yapılan bir araştırmada kurkumi-
nin farelerdeki eklem iltihaplanmalarını 
önlediği bulunmuştur. 
Yapılan başka bir araştırmada bağır-
saklarında kansere dönüşme olasılığı 
olan polipler bulunan hastalara düzenli 
olarak kurkumin takviyesi verildi. 6 ay 
süren tedaviden sonra hastalarda daha 
küçük ve az sayıda polip saptandı. Bu 
deney düzenli kurkumin tüketiminin 
kolon kanserinin önlenmesinde etkili 
olabileceğini gösterdi.
O zaman genel olarak kurkuminin 
yararlarına bakalım.

1.Güçlü anti-inflamatuar 
etkilere sahiptir ve çok güçlü bir 
antioksidandır.

2.Kurkumin, doğal bir 
anti-enflamatuar bileşiktir.
İnflamasyon son derece önem-
lidir. Vücudun yabancı işgalcilere 
karşı savaşmasına yardımcı olur 
ve hasarın onarımında da rolü 
vardır. Enflamasyon olmadan, 
bakteriler gibi patojenler vücut-
larımızı kolayca alır ve öldürürler.
 Kurkumin iltihapta önemli rol 
oynadığı bilinen birçok molekülü 
baskılayabilir.

3.Vücudun antioksi-
dan kapasitesini artırır.
Yapılan bir araştırmada 
vücudun kendi antioksidan 
enzimlerinin aktivitesini de 
artırdığı bulunmuştur.

4.Beyin sağlığını geliştirir.
Kurkumin, yeni nöronların büyümesini 
arttıran ve beyindeki çeşitli dejeneratif 
süreçleri savuşturan beyinde büyüme 
hormonu olarak işlev gören BDNF beyin 
hormonu seviyelerini artırır.
Bunu yaparak, birçok beyin hastalığını 
ve yaşla ilişkili beyin işlevindeki düşüşleri 
geciktirmek veya tersine çevirmek için 
etkili olabilir.
Ayrıca belleğin iyileştirilmesine ve sizi daha 
akıllı hale getirebilmenin olasılığı da vardır.

5. Kurkumin 
kalp hastalıkları 

riskini azaltır.
Bilindiği üzere kalp has-
talıkları ölüm nedenle-

rinin başında gelir. Kur-
kumin kalp hastalıklarında 
birçok basamağı tersine 

çevirmeye yardımcı 
olabilir. Ana faydası 
kan damarlarının astarı 
olan endotelin işlevini 

geliştirmesidir. Hatta bir 
çalışma egzersiz kadar 
etkili olduğu gösterilmiştir. 

6. Kanseri önlemeye yardımcı olabilir. 
Kanser, hücrelerin kontrolsüz büyümesi ile 
karakterize korkunç bir hastalıktır.
Birçok farklı kanser türü vardır, ancak bazıları ortak 
bazı özelliklere sahiptir; bunların bazıları kurku-
min takviyesinden etkilenmiş gibi görünmektedir. 
Çalışmalar, kanserli hücrelerin ölümüne katkıda 
bulunmasının yanı sıra, anjiyogenezi (tümörlerde 
yeni kan damarlarının büyümesi), metastazı (kanser 
yayılımını) azaltabileceğini göstermiştir.

7.Alzheimer hastalığını 
önleme ve tedavide faydalı olabilir.
Alzheimer hastalığı dünyadaki en yaygın 
görülen nörodejeneratif hastalıktır ve 
demansın önde gelen bir nedenidir. 
Ne yazık ki, Alzheimer için henüz 
iyi bir tedavi mevcut değil. Bu 
nedenle, ilk etapta ortaya 
çıkmasını engellemek son 
derece önemlidir.
Ufukta güzel bir haber 
olabilir, çünkü kurkuminin 
kan-beyin bariyerini aştığı 
gösterilmiştir.
Alzheimer hastalığında in-
flamasyon ve oksidatif hasarın 
rol oynadığı bilinmektedir. Bilindiği 
gibi kurkuminin her ikisinde de faydalı 
etkileri vardır.
Ancak Alzheimer hastalığının en önemli özelliklerin-
den biri de amiloid plaklar olarak adlandırılan pro-
tein yumrularının birikimi. Araştırmalar, kurkuminin 
bu plakların temizlenmesine yardımcı olabileceğini 
gösteriyor.

8.Artrit hastalarına 
kurkumin takviyesi çok iyi yanıt veriyor.
Artrit, Batı ülkelerinde yaygın bir sorundur. Birkaç 
farklı türü vardır, ancak çoğu eklemde bir miktar 
iltihaplanma içerir. Kurkuminin güçlü bir anti-inflama-
tuar olduğu göz önüne alındığında, artrite yardımcı 
olabileceğini düşünülüyor. Birçok çalışma bunun 
doğru olduğunu gösteriyor.
Romatoid artritli hastalar üzerine yapılan bir araştır-
mada, kurkumin, anti-inflamatuar bir ilaçtan daha 
etkili olmuştur.

9.Çalışmalar, kurkuminin depresyona karşı 
inanılmaz faydaları olduğunu gösteriyor.
Yapılan bir çalışmaya göre, kurkuminin antidepresan 
kadar etkili olduğu bulunmuş. 60 depresyon hastasın-
da yapılan bu çalışma, kurkuminin depresyon semp-
tomlarını hafifletmede prozak kadar etkili olduğunu 
gösterdi.

10.Kurkumin, yaşlanmayı geciktirmeye ve 
yaşla ilgili kronik hastalıklarla mücadeleye yardımcı 
olabilir.
Kurkumin gerçekten kalp rahatsızlığının, kanserin 
ve Alzheimer’in önlenmesine yardımcı olabiliyor. O 
zaman bu uzun ömürlülük açısından belirgin yararlar 
sağlayacaktır.
Bu nedenle kurkumin, yaşlanmayı önleyici bir takviye 
olarak çok popüler hale geldi.
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Çekmeköy Belediyesi ile İstanbul 
Üniversitesi’nin iş birliği içerisinde 
gerçekleştirdiği endemik bitki 
araştırmasında, İstanbul'da yok 
olan birçok bitki türüne rastlandı. 
Uzmanlar tıp dünyasında da kul-
lanılan Mavi Yıldız'ın artık sadece 
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 
yetiştiğini ve bitkinin koruma altı-
na alınması gerektiğini belirtti.

Çekmeköy Belediyesi’nin İstanbul Üniver-
sitesi Eczacılık Fakültesi ile ortaklaşa 
düzenlediği endemik bitki araştırmasında 
İstanbul'da nesli tükenmek üzere olan bit-
kiler kayıt altına alındı. Çekmeköy orman-
larında 1 yıl süren araştırma sonucunda 
30 nadir tür ve dünyada başka bir yerde 
doğal olarak yetişmeyen 17 endemik tür 

tespit edildi.  Tespit 
edilen bitkiler; tüm 
özellikleri, fotoğrafları 
ve çizimleriyle birlikte 
kayıt altına alınarak 
Çekmeköy'ün Kır 
Çiçekleri ismiyle kitap 
haline getirildi. Araştır-
ma sonunda 650 bitki 
örneğinin yer aldığı 
bir herbaryum ve 20 
adet endemik ve nadir 
türün özel çizimlerin-
den oluşan bir kolek-
siyon hazırlandı. Bu 
çalışmalarla birlikte bir 
belediye ilk kez böyle 
bir herbaryuma sahip 
oldu. 

Kitapta ilçedeki endemik ve nadir 
türlerin karşı karşıya kaldığı  teh-
ditler de belirtilerek bu bitkilerin 
koruma altına alınması için  
gereken önlemler listelendi. 

Mavi Yıldız 
Alkoloid içeriği ile önemli bir tıbbı 
değere sahip olan Mavi Yıldız, 
dünya üzerinde çok sınırlı yayılışı 
olan bir tür. Mavi Yıldız, Yunani-
stan'ın kuzeydoğusu ve  Türkiye'nin 
kuzeybatısı arasında doğal olarak 
yetişiyor.  Eskiden İstanbul'da 3 

bölgede yetişiyordu, şimdi sadece Çekmeköy 
ormanlarında bulunuyor. 

Araştırma ekibinin başında bulunan İstanbul 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyel-
erinden Prof. Dr. Neriman Özhatay, araştırma 
sürecini ve varılan sonuçları anlatırken "Çekme-
köy ormanlarında Mavi Yıldız bitkisine rast-
ladığımızda çok sevindik. Yunanistan'da devlet 
tarafından üretimi yapılan bu bitki maalesef 
ülkemizde yok olmak üzere. Sadece Çekme-
köy'de kalan bu türün değerini ortaya koyan 
bu çalışmadan sonra bizim ülkemizde de koru-
ma altına alınacağını düşünüyorum" dedi. 

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz 
"Çekmeköy sahip olduğu doğası, bitkileri, 
ormanlarında yaşayan canlıları ve tüm bu gü-
zelliklerin insan ruhuna yansıması ve Çekme-
köylü vatandaşlarımızla farklı bir ilçe. Göreve 
geldiğimiz ilk günden beri bunun farkındayız. 
İlçemizin bu doğal güzelliklerinden tüm 
İstanbul halkının yararlanmasını istiyoruz, 
bu nedenle birçok etkinlik düzenliyoruz. 
Bugünümüzü yaşarken farkındalığı artırmak ve  
bu güzelliklerin gelecek nesillerimize aktarıl-
masını sağlamak için de bu araştırmayı yaptık. 
Araştırma sonundaki verileri gördüğümüzde 

KIR 
ÇİÇEKLERİ 
AÇTI
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güzel bir sorumluluk daha 
üstlendik. Değerleri ortaya 
çıkan bu bitkileri, torun-
larımızın da görmesi için 
koruma altına almaya ve hat-
ta çoğaltmamız gerektiğine 
karar verdik" dedi. 

Çekmeköy Kaymakamı Cemal 
Hüsnü Kansız, “Çekmeköy 
10 yıllık genç bir ilçe. Ama 
10 yıla sığmayacak derecede 
büyük çalışmalar yaptı. Sanki 
uzun yıllardır ilçeymişçesine 
yaptığı çalışmalarla adı İstan-
bul’umuzda tanındı ve İstan-
bul’un marka ilçelerinden biri 
oldu. Modern ve Model bir 
ilçe olarak kendini gösterdi. 
Bugün de ilçemizin güzel-
liklerini tanıtacak bir faaliye-
tin içinde olmak bizim için bir 
mutluluk. Üçte ikisinden 
fazlası ormanlık olan 
ilçemizde böyle bir çalış-
ma yapılması büyük bir 
boşluğu doldurdu. Bu değerli 
çalışmada emeği geçen 
kıymetli başkanımıza ve ekib-
ine teşekkür ediyorum” dedi.

SİZLERLE GÜVENDEYİZ

Gecesini gündüzüne katarak 
24 saat toplumumuzun huzur ve güveni 

için çalışan polislerimizin 

Polis Haftası kutlu olsun. 

Çekmeköy Belediye Başkanı



Arjantin, Güney Amerika Kıtası’nın 
güneyinde, And Dağları ve Atlas Ok-
yanusu arasında uzanan bir ülkedir. 
Güney Amerika’nın ikinci, dünya 
genelinde ise sekizinci en büyük to-
prağına sahip ülkesidir. Mimari gü-
zelliği itibariyle baş döndürücü bir 
ülke olan Arjantin’in başkenti Bue-
nos Aires’tir. Arjantin aynı zamanda 
dünyanın en ilginç bölgelerinden 
olan Patagonya, eşsiz doğal gü-
zellikler barındıran milli parkları ve 
benzersiz bölgeleriyle keşfedilecek 
pek çok deneyim barındırıyor. Ar-
jantin’in güneyinde kalan bölgede 
daha önce hiç görmediğiniz bir bitki 
örtüsü ve doğal güzelliğin yanı sıra 
bambaşka bir kültür mirasıyla da 
tanışabilirsiniz. Şunu da notlarınız 
arasına almayı unutmayın: Türki-
ye’den Arjantin’e yapılacak seyahat-
lerde vize istenmemekte. 
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Mendoza
Mendoza, Arjantin’in batısında yer alan, bir Güney Amerika kenti. Şarap 
üretimi, bağları ve şarap evleriyle ünlü olan Mendoza’da mutlaka görülmesi 
gereken yerler: Mendoza şarap bağları, Plaza de Independencia, Parque 
General San Martin, Museo Fundacional ve Plaza España.
Plaza de Independencia‘ın sokak sanatçılarını izlemek, Historical Center‘ı 
dolaşmak, Plaza Pedro del Castillo‘nın çevrelediği tarihi merkezde Museo 
Fundacional‘ı ziyaret etmek, Mendoza’nın tarihi dokusunu ve atmosferini 
tanımanıza yardımcı olacak. Kentin dört ana meydanı olan Plaza San Mar-
tin, Plaza Chile, Plaza İtalia ve yemyeşil peyzajı ile içinizi açan Plaza España 
Mendoza’nın görülmesi gereken yerlerinden. Diğer yandan kentin batı 
yakasında yer alan Parque General San Martin, içerisinde yer alan hayvanat 
bahçesi, üniversitesi, stadyumu ile hayran olacağınız bir park.

Buenos Aires 
Arjantin’in başkenti, Güney Amerika’nın 
“Paris”i Buenos Aires; Batı tarzı ihtişamlı 
mimari eserleriyle Güney Amerika’nın 
en güzel başkentleri arasında… Başken-
tin merkezi olarak kabul edilen Plaza 
Del Mayo‘da Başkanlık Sarayı olan Casa 
Rosada, sömürge döneminden kalan 
Cabildo, Neo-Klasik tarzdaki Katedral 
Metropolitana, Kolonyal Dönemi’nden 
kalan banka binaları ve Gobierno Evi 
görülmeye değer. Museo Nacional de 
Bellas’ta (Güzel Sanatlar Müzesi) Renoir, 
Rodin, Monet, Gaugin, Van Gogh ve 
Goya gibi dünyaca ünlü sanatçıların 
eserlerini görebilirsiniz. Başkent Bue-
nos Aires‘te bulunan anıt niteliğindeki 
dikilitaş Arjantin’in 400. kuruluş yıl 
dönümüne istinaden 1936 yılında 
oluşturulmuştur. Meşhur mimar Al-
berto Prebisch‘in dizayn ettiği Dikilitaş 
67 metre yüksekliğe sahiptir. Buenos 
Aires‘in ve Arjantin’in en değerli sem-
bollerinden biri haline gelen yapı kente 
gelen turistlerin de ilgisini çekiyor.

Cordoba
Córdoba, Arjantin’in merkezinde, Sierras 
Chicas Dağları’nın eteklerinde, başkent 
Buenos Aires’in 700 km kuzeybatısın-
da yer alan bir kent. Arjantin’in gezi-
lecek yerleri arasında yer alan Cordoba, 
ülkenin ikinci büyük sanayi şehri olması-
na rağmen koloni döneminden kalma 
birçok tarihi binaya ev sahipliği yapıyor. 
Cordoba’da ziyaret etmenizi önerdiğimiz 
yerler: Carmelites Manastırı, Iglesia de 
Compania de Jesus, Museo Municipal de 
Bellas Artes ve Museo Cultural General 
Paz. Diğer yandan şehrin hareketli mey-
danı olan St. Martin Plaza ve İspanyol 
Barok mimarisiyle öne çıkan Córdoba 
Katedrali de dikkat çekici eserler arasın-
da yer alıyor. Bariloche veya San Carlos 
de Bariloche, Şili ve Arjantin’in güney 
kesimini kapsayan, uzun faylar boyun-
ca oluşan buzul vadilerinin muhteşem 
görüntüsü ile Nahuel Huapi Ulusal Parkı 
içerisinde, Andes Dağları eteklerinde 
yer alıyor. İsviçre Alplerine benzeyen 
coğrafyası, görkemli dağları ve orman-
larıyla Nahuel Huapi Gölü kıyısında yer 
alan Bariloche, 1902’de Almanlar tarafın-
dan kurulmuş bir şehir. Nahuel Huapi 
Gölü ve çevresindeki milli park üzerinde 
yükselen Bariloche, doğal güzelliğinin 
yanı sıra yerel lezzetleriyle büyülüyor.
Cerro Catedral ise Arjantin’in en popüler 
ve lüks kayak merkezi. Bariloche’nin 50 
km kuzeyinde yer alan Villa La Angostura 
ve 112 km kuzeyindeki yedi göller olarak 
da bilinen De Los Andes San Martin 
kasabaları gerek yerel pazarları gerekse 
de panoramik manzaraları ile mutlaka 
görülmeli.
Arjantin, kendine özgü atmosferi, doğası 
ve mimarisiyle baş döndürücü bir ülke. 
Kültürel ve sanatsal gelişim bakımından 
Güney Amerika’nın en gelişmiş ülkelerin-
den olan Arjantin’i keşfedin!
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Ischigualasto ve Talampaya Tabiat Parkları
Ischigualasto ve Talampaya Tabiat Parkları, kuzeybatı 
Arjantin’de, San Juan ve La Rioja şehir sınırlarında 
yer alıyor. Arjantin’in Sierras Pampeanas Batı sınırını 
oluşturan bir çöl alanı olan bölge, günümüzden 280 
milyon yıl önce üzerinde nehirler, göller ve bataklıklar 

bulunan kıta sediman katmanları tarafından oluşturul-
muş. Bu nedenle de memeliler ve dinazorların ataları 
gibi, bitkilerin ve hayvanların geniş yoğunluklu 
fosillerini içeriyor. Vadi etkileyici uçurumlar ve 
kırmızı kum taşı kayalıklar ile süslü.

Iguazú Selalesi ve Iguazú Milli Parkı
Iguazú Nehri ve Iguazú Milli Parkı, Brezilya ve Arjantin arasındaki sınırı 
oluşturuyor. “Iguazu” kelimesi Guarani dilinde “Büyük Sular” anlamına geli-
yor. 1984’ten bu yana UNESCO tarafından Doğal Dünya Mirası kabul edil-
erek koruma altına alınan bölge, Arjantin’in en önemli turistik yerlerinden 
biri. 80 m yüksekliğinde ve 3 km genişliğindeki Iguazú Şelalesi, misafirlerine 
görkemli bir şölen vadediyor. 2000’in üzerinde bitki türünün tespit edildiği 
parkta, jaguar, kaplan, dev karıncayiyen ve Brezilya su samuru gibi yaban 
hayatı canlıları da yaşıyor. Diğer yandan Iguazú Milli Parkı Arjantin’de bulu-
nan kuş türlerinin neredeyse yarısına ev sahipliği yapıyor.

Los Glaciares 
Milli Parkı
Los Glaciares Milli Parkı, Şili 
sınırında, Santa Curuz şehri-
nin güney batısında, Arjantin’in 
Austral Andes olarak bilinen 
bölgesinde yer alıyor. Ulaşım 
açısından Arjantin’in en zor alan-
larından biri olan park, 4459 km 
karelik bir alanı kapsıyor. Glaciar 
Perito Moreno ise Los Glacia-
res’ın güney bölgesinin en ünlü 
buzulu. Argentino Gölü üzerinde 
yüzen buzdağı, yükselen Fitz Roy 
Dağı ve buzullarda parçaların 
suya düşmesi oldukça etkileyici 
bir manzara görüntüsü yaratıyor. 
Park alanında; trekking, dağ 
bisikleti ve buzul kenarında tekne 
gezintisi yapabilirsiniz. 

Peninsula 
Valdes
Peninsula Valdes, Arjantin’in 
Chubut şehrinde, güney 
Atlantik içine doğru 100 km 
uzanan ve 4000 kilometre 
kareye yayılan bir burun. 
Kasaba, geniş kumlu ve 
çakıllı plajlar, kum tepeleri 
ve küçük adaların yer aldığı 
bölge, turizm sezonu olan 
Eylül-Mart ayları arasındaki 
dönemde hizmete açılıyor. 
Zira bölgede yine belirli 
dönemlerde yüksek gel-
gitler nedeniyle denizaslan-
ları ve penguen kolonileri 
gözlemleniyor. Arjantin’in 
gezilecek yerler arasında 
yer alan Punta Pardelas 
kasabasında, dalış ve tüplü 
dalış yapılıyor.
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Monte Fitz Roy
Monte Fitz Roy, Los Glaciares’ın kuzey bölümünde yer alan granit 
zirveleri, göller, ormanlar ve buzullar ile birlikte dünyanın en 
olağanüstü yerlerinden biri. Bölgenin en yüksek dağı olan 3405 
metre ile Fitz Roy ve 3102 metre ile de Mount Torre bu alanda yer 
alıyor. El Chalten ise dünyaca ünlü dağcılık ve doğa yürüyüşü bölge-
si.

Patagonya 
Buzulu
Engebeli, yüksek dağların arasın-
da, çok sayıda buzul göllerinden 
oluşan olağanüstü doğal güzel-
likleri barındıran bir alan olan Los 
Glaciares’daki Patagonya Buzulu, 
14.000 kilometre karelik alanıyla 
parkın yaklaşık yarısını kaplıyor. 
Arjantin gezilecek yerler arasın-
da en değerli yerlerden biri olan 
bölge; 47 buzul alanı ve bunlar-
dan bağımsız 190 küçük buzul 
ile dünyada Antartika dışında 
en büyük buzul alanı olma 
özelliğine sahip. 1981’de 
UNESCO Dünya Mirası Vakfı 
tarafından koruma altına alınan 
bölge, Güney Amerika’daki bu-
zulları görmek için en ideal yer.

Patagonya 
Ormanı
Argentino ve Viedma Gölleri’nin 
çevresinde yoğunlaşan buzu-
llar haricinde milli park alanı 
içeresindeki Patagonya Or-
manı ise, siyah boyunlu kuğu 
ve Şili kıyılarındaki filamingolar 
gibi etkileyici yaban canlılarını 
barındırıyor.

Arjantin Hakkında 
Kısa Bilgiler
Başkent: Buenos Aires
Nüfus: 44 Milyon (2017)
Yüzölçümü: 2.780.000 km²
Resmi Dili: İspanyolca
Dini: Katolik Hristiyan 
Yeri: Güney Amerika’dadır. Uruguay, Paraguay, 
Şili, Bolivya, Brezilya ile komşudur.
Para birimi: Pezo

Coğrafi Özellikleri
   Arjantin yaklaşık 2,8 milyon kilometrekarelik 
alanıyla, uzun bir üçgeni anımsatan bir şekilde 
kuzeyden güneye doğru indikçe daralan bir 
coğrafi yapıya sahiptir.
    Kuzeyden güneye kadar olan uzunluğu 
3.694 km ve batıdan doğuya uzanan en geniş 
topraklarının uzunluğu ise yaklaşık 1.423 km’dir.
    Ülkenin, Doğu kıyıları boyunca Atlantik Ok-
yanusu uzanır. Batısında Şili, kuzeyinde Bolivya 
ve Paraguay, kuzeydoğusunda ise Brezilya ve 
Uruguay bulunur.
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Çekmeköy Belediyesi 
Sinema Akademisi öğren-
cileri üç haftayı geride 
bıraktı. Turgut Özal Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen 
ve her hafta ünlü bir ismin 
konuk olduğu eğitimlerin 
üçüncü haftasında tiyatro 
ve sinema oyuncusu Timur 
Acar konuk eğitmen olarak 

öğrencilerle buluştu. 
Sektöre giriş hikayesini 
öğrencilerle paylaşan Acar, 
"Tiyatroyla tanışmam 1999 
depremine denk geldi. 
Depremden sonra tabii 
ki ilk etapta acılar sarıldı. 
Ama ikinci evreye ge-
lindiğinde tiyatro devreye 
girdi. Orada küçük çocuklar 

SİNEMA 
AKADEMİSİ’NDE

3. HAFTA

Çekmeköy Belediyesi 
Sinema Akademisi 

öğrencileriyle buluşan 
oyuncu Timur Acar, 

mesleki deneyimlerini 
öğrencilerle paylaşarak 

oyunculuğa ilişkin 
soruları cevapladı.

vardı ve unutamıyorlardı 
yaşadıklarını. Yani bir 
felaket yaşanıyor, akraba-
lar toprağa veriliyor ama 
genç kuşaklar için de bir 
şeyler yapılması gereki-
yor. Bu ne dans, ne de 
eğlence. Burada tiyatro 
devreye girdi. Kasabamıza 
Adapazarı’nda evini kay-
beden bir tiyatro yönet-
meni geldi. Biz de orada 
önder bir tayfa olduğu-
muz için bizi çağırdı. Biz 
gittik 5-6 arkadaş. Oyuncu 
olarak gitmedik, destek 
olmak için gitmiştik. 
Tiyatroyla böyle tanıştım 
ben. Benim için sahne 

hayatı başlamış oldu. 1999 
depremi herkesin hayatın-
da bir dönüm noktası. 
Benim için de öyle oldu" 
dedi. 

Öğrencilerin oyuncu-
luğa ilişkin sorularını 
da cevaplayan Acar bir 
öğrencinin, "Birden çok 
karaktere girdiniz. Bu 
karakterleri değiştirirken 
zorluklar yaşadınız mı?" 
sorusuna, "Yaşamadık. 
Bizim aldığımız eğitim bu. 
Bunu yapmak için eğitim 
aldık zaten. Karakterleri 
çizerken beslendiğimiz 
karakter var, yönlendiren 
insanlar var, o yüzden çok 

fazla o virajlardan döne-
biliyorsunuz" şeklinde 
cevap verdi. 

Sanata yeteneği olan 
insanların profesyonelliğe 
giden yolda donanımlı bi-
reyler olarak yetişmelerine 
imkan sağlamak amacıyla 
kurulan Çekmeköy Beledi-
yesi Sinema Akademisi'nde 
oyunculuk, yönetmenlik, 
senaryo, prodüksiyon, 
teknik bölümlerle ilgili 
dersler veriliyor. Yaklaşık 
500 öğrencinin kayıt 
yaptırdığı akademide 
dersler Mayıs ayına kadar 
devam edecek.
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Rabia KARACA kimdir?
1994 İstanbul doğumluyum 
ama Sivaslıyım. Lise ve üniversi-
teyi dışarıdan okudum. İlahiyat 
okuduğum dönemde bir yandan 
da hafızlık yaptım.

Rabiaca markası nasıl ortaya çıktı?
Hafızlığımı bitirdikten sonra kısa 
süreli bir hocalık deneyimim oldu. 
O dönem bu mesleğin bana uygun 
olmadığını anladım. Dikişe sürek-
li merakım vardı. Kıyafetlerimi 
kendim tasarlıyor ve diktiriyor-
dum. Bu alanda ilerleyebileceğimi 
düşündüm. Elimde bulunan cüzi 
miktarda bir parayla kumaş alarak 
terzime 10 parça kıyafet diktirdim 
ve o zamanlar daha popüler olan 
Facebook üzerinden satışa sun-
dum. Bu sektöre yeni adım atmış 
birisi için çok talep aldık, ürünler 
kısa sürede tükendi. İlk kazandığım 
parayla işin vergi boyutunu hal-
lettim. Sonrasında talepler artınca 
atölyelerle çalışmaya başladım. 
Markama isim düşünürken de beni 
anlatan bir isim olmasını istedim. 
Çünkü kendi giydiğim kıyafetle-
rin aynısını satışa sunuyordum. 
‘’Bence’’ manasında ‘’Rabiaca’’ 
adıyla yola çıktım. 

Tasarımcı olmaya 
nasıl karar verdiniz? 
Aslında tasarımcı olacağım diye 
çıkmadım yola. İnternet üzerinden 
yaptığımız küçük ölçekli satışlar 
artış gösterince bu sektörde iler-
leyebileceğimi düşündüm. 

Bu alanda kendinizi geliştirmek 
adına neler yaptınız?
Bu işe başlarken ürünlerin kalıplar-
la dikildiğini ya da tasarım ve stil-
istlik adına hiçbir şey bilmiyordum. 
Kalıpları ilk kez terzimde gördüm. 
Modelistlik ve stilistlik eğitimi al-
dım. İşler büyüyünce farklı marka-
lara toptan ürün vermeye başladık. 
Moda tasarımı eğitimi aldım 
özel bir kurumdan. Hala kendimi 
geliştiriyorum. Şu an resim kursu-
na gidiyorum. 

Takip ettiğiniz tasarımcılar var mı? 
Yohji Yamomato, Dice Kayek, 
Zeynep Tosun’u takip ediyorum. 

Hem Instagram’da hem de 
Youtube’da ciddi bir takipçi kitleniz 
var. Bu durumun avantaj ya da 
dezavantajları neler?
Önceden sadece Instagram 
kullanıyordum ve bu kadar tanın-
mıyordum. Fakat Youtube’ta video 
paylaşmaya başladıktan sonra 
insanlar yanıma gelip beni You-
tube’dan takip ettiklerini söyle-
meye başladı. Youtube sayesinde 
daha samimi bir bağ kurduğuma 
inanıyorum. Herhangi bir konuda 
takipçilerime danışıyorum. En ba-
sitinden bir uçuk mevzusunda bir 
paylaşımım oldu. Çok sayıda krem 
önerdiler. Muhabbet ettiğim, bu-
luştuğum, tanıştığım, oturup kahve 
içtiğim birçok kişi oldu. Dezavantaj 
olarak da önceden kötü yorumları 
sayabilirdim çünkü kafama çok 
takıyordum. Artık üzerinde çok 
durmuyorum. Instag-
ram üzerinden ismimi kullanarak 

takipçilerimden para isteyen biri 
olmuştu. Konuyla alakalı savcılığa 
suç duyurusunda bulundum. 
Savcı fotoğraflarımı paylaşmama-
mı önermekle yetindi ve hiçbir 
yaptırım uygulanmadı, sayfası dahi 
kapatılmadı. Dezavantaj olarak 
bunu sayabilirim.

Sosyal medya takipçilerinizin nasıl 
bir profili var?
Fan başlığı altında toplanacak 
kişiler değiller asla. Kötü bir iş 
yaptığım zaman bunu acımasız-
ca eleştirebiliyorlar ki bu da beni 
yatıştırıyor diyebilirim. Video 
çekmeye ilk başladığımda ‘’Işığın 
çok kötü, edit bilmiyorsun’’ dediler. 
Bunun üzerine ışığımı değiştird-
im, video editleme eğitimi aldım. 
Takipçilerimin yorumları beni iyi 
şekilde yönlendiriyor. 

Fotoğraf ve videolarınıza beğeni 
aldığınız gibi çok sayıda eleştiri de 
alıyorsunuz. Eleştirileri nasıl değer-
lendiriyorsunuz? 
İlk zamanlarda olumsuz eleştiri-
lerin üzerinde çok duruyordum. 
Sonradan fark ettim ki iyi yorumlar 
kötülerden fazla. Bu tür yorumların 
bana en büyük katkısı özgüvenimi 
yükseltmesi oldu. 

Bu kadar çok sayıda insan tarafın-
dan takip edilmek sizde bir me-
suliyet duygusu uyandırıyor mu? 
Bir misyon yüklenmiş gibi hissediyor 
musunuz kendinizi?
Mesuliyet hissediyorum elbette. 
Instagram üzerinden sadece işimi 

‘’Öğretmenlik yapamayacağımı 
anlayınca tasarımcı oldum’’ diyor 23 
yaşındaki genç modacı Rabia Kara-
ca. Birkaç parça kıyafetle başladığı 
internet satışını bugün kendi 
markası Rabiaca adı altında devam 

ettiriyor. Salaş ve rahat parçaların 
yer aldığı tasarımlarıyla her yaştan 
kadına hitap eden bir çizgisi olan 
Rabiaca ile moda dünyasına adım 
atmasını, takipçileriyle olan ilişkisini 
ve projelerini konuştuk.
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paylaşıyorum ya da okuduğum ve beğendiğim kitapları 
tavsiye ediyorum. Bu tür önerilerde bulunduğum bir 
paylaşım yapacaksam okuduğum kitabın herkese hitap 
edip etmesine dikkat ediyorum. Özellikle Youtube’dan 
bir ürün önereceğim zaman üstüne basa basa 
söylüyorum: “Bu ürün bana iyi geldi ama siz de dokto-
runuza mutlaka danışın” diye. Instagram’da neredeyse 
herkesin reklamını yaptığı bir krem vardı. Televizyonda 
dahi reklamı döndü. O ürünü her şekilde kullanmayı 
denedim ama cildimi çok tahriş etti. Muhtemelen 
ürünün kalitesizliğini fark eden ama para için onun 
reklamını yapan çok sayıda insan var. O insanlar benim 
gözümde güvenlerini yitirdi. Ben o konuma düşmemek 
için uğraşıyorum. Beğenmediğim bir ürünün reklamını 

maddi gelir kaygısıyla yapmam. Mesela şal gönderen 
oluyor reklamını yapmam için. Limon kağıdı gibi çok 
çabuk kırışan bir model ya da kalitesiz bir kumaşı 
olabiliyor. Tanıtımını yapmıyorum. Eğer benim gün-
delik hayatta kullanamayacağım bir model oluyorsa o 
ürünün hiç şansı yok zaten. 

Moda sizin için ne ifade ediyor? Sizce 
moda dünyasının en zor ve keyifli yanları nelerdir?
Moda, insanlara neyi tüketmesi gerektiğini düşündüren 
bir mekanizma gibi. Takip ediyorum ama çok fazla 
takılı kalmıyorum. Takılırsam kendi çizgimden çıkmak 
zorunda kalıyorum. Şu an baktığımızda hiç giyinmeye-
ceğimiz şeyler moda oluyor. Neyin moda olacağı hiç 
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belli olmuyor. O yüzden kendi 
çizgimden çıkmadan takip etme-
ye çalışıyorum. Moda dünyasının 
insanı zorlayan taraflarına gelince 
samimiyetsizlik diyebilirim. Bir 
butik açılışına katılmıştım. Herke-
sin birbirinin arkasından 
konuştuğu bir ortam-
dı. Sosyal medyada 
da karşılaştığım bir 
tutum bu. Kimseyle 
bir sorunum yok. 
Kimse hakkında da 
kötü düşünmüyo-
rum. Keyifli yanı da 
sürekli bir yenilen-
menin olması. Yenilik 
yanında tüketimi de 
getiriyor belki ama 
takip etmek hoşu-
ma gidiyor kendi 
hayatımda –tüketim 
anlamında- uygula-
masam da.

Koleksiyonlarınızı 
oluştururken en çok 
nelere dikkat edi-
yorsunuz ve nelerden 
ilham alıyorsunuz?
İlk zamanlarda hangi parçaların 
gideceğini tahmin edemiyordum. 
Ama şu an belli bir çizgimiz var. 
Daha rahat, salaş ürünler üretme-
ye özen gösteriyorum. Çünkü 
çok daha hızlı satılıyor. Bedenli 
ürünlerde de herkese hitap eden 
ürünler yapmaya çalışıyoruz. Farklı 
yaş gruplarına hitap eden ürünler 
üretiyoruz. Kullanım kolaylığı ve 
kumaş kalitesine dikkat ediyoruz. 
Sokak stillerinden ilham alıyorum. 
Sade ve rahat modeller ağırlıkta 
oluyor bu sebeple. Kendi giyme-
yeceğim ürünleri üretmiyorum.

İlkbahar yaz dönemine yönelik 
yaptığınız koleksiyonda bizleri ne 
tür renk ve modellerde parçalar 
bekliyor?
Aslında neredeyse her hafta 
ürün çıkartıyoruz. Yeni yeni yaz 
ve kış için toplu çekim yapmaya 
başladık. Giydiğim bir ürünü pay-
laşıyorum hemen. Çoğu zaman 
çekim yapmaya bile fırsatımız 
bulamadan ürün tükeniyor. Şu 
an koleksiyon çalışmaya yeni 
başladık. Resim kursuna gidiyo-
rum. Kendi oluşturduğum desen-

leri özellikle elbiselerde kullanmayı 
düşünüyorum. Onun dışında en 
çok rağbet gören trençkotlarımız-
da farklı modeller olacak. Beden-
siz tunikler ve çizgili kumaşlar da 
koleksiyonda yer alacak.

Sizce tesettürlü hanımların kombin 
yaparken yaptığı en büyük yanlışlar 
neler? 
Hata olarak söyleyemesem de şal 
- ayakkabı - çantanın renk olarak 
birbirine uydurulmaya çalışılması 
hoşuma gitmiyor. Onun haricinde 
çok dar kıyafetler ve kısa etekleri 
sayabilirim. 

Tesettürün modasının olmadığı 
görüşüne ne dersiniz? 
Öncelikle kendimi muhafazakar 
yaşamaya ve giyinmeye çalışan 
biri olarak adlandırdığımı söyle-
meliyim. Tesettür ağır bir kelime, 
mesuliyeti büyük. Tesettürün 
modası yok, evet.  Gerçek tesettür 
çarşaftır, feracedir diyoruz ama 
Fatih’te bile çeşit çeşit tasarlanmış 
çarşaf ve feraceleri görebiliyor-
sunuz. Tesettürü tam anlamıyla 
yaşamıyoruz. Tesettür de yavaş 
yavaş modaya çevriliyor. Bundan 
belki 3 yıl sonra asıl tesettürün 
modası var diyebilirim.

Tesettürlü bir tasarımcı olarak bu işi 
yapmak isteyenlere ne tür önerile-
rde bulunursunuz? 

Bu işe hiçbir şey bilmeden 
başladım. Eğitim alarak, her an-
lamda hazır olarak bu işe adım 
atmak isterdim. Çok hata yaptım. 
Kol kısmı kasan bir gömlek yaptım 
mesela. Teknik bilgim olmadığı 

için bunun kalıp-
la alakalı olduğunu 
kavrayamamıştım. 
Eğitim alarak bu işe 
atılmış olsaydım hem 
daha az yorulurdum 
hem de daha emin 
adımlarla ilerlerdim. 
Yaşamış olduğum 
aksaklıklar bana 
birçok şey öğretti. 
Aynı yanlışlara tekrar 
düşmemek için bu 
işin eğitimini aldım 
Bu sektöre girmek 
isteyenlere kork-
mamalarını tavsiye 
edebilirim. Ben çok 
küçük paralarla 
başladım. Kendile-
rine hedef koyabi-
lirler. En önemlisi de 
eğitimini alıp kendi 

markalarını kurana kadar bir yerde 
1-2 yıl çalışıp pişebilirler tecrübe 
kazanmak adına. 

“Her kadının dolabında olması gerek” 
diye düşündüğünüz bir parça var 
mı?
Şık siyah ya da lacivert bir elbise 
ve siyah şal her zaman kurtarıcı 
olabilir. Kalem etek herkese hitap 
eden bir parça. Klasik ya da spor 
giyinen birinin hem yaz hem de 
kış mevsiminde çok rahat kombin 
yapabileceğini düşünüyorum. Her 
mevsim giyilebilir olması açısından 
vücuda uygun olarak alınmış bir 
trençkot olabilir.

Kariyerinizle ilgili 
yapmak isteyip de fırsat 
bulamadığınız bir projeniz var mı? 
Sadece zevk için butik kafe açma 
hayalim var Az adet ürettiğim, 
hiçbir yerde olmayan özgün 
bir koleksiyon oluşturup kafe 
butiğimden onların satışını yap-
mak istiyorum. Bir yandan çizim 
yapabileceğim bir yandan da butik 
konseptine uygun ürünleri ser-
gileyebileceğim bir yer açmak en 
büyük hayalim.
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Son zamanlarda bir kısım din 
adamlarına ait akla ziyan ve kabul 
edilemez sözlerin ortaya çık-
ması toplumda ciddi bir infiale 

yol açmıştır. Vicdanın sesi, akıl 
ve şuurun hakka çağrısı olması 
gereken dinin müntesipleri tefek-
kürden uzaklaşınca ne yazık ki bu 
konuları gündemlerine alabil-
mekteler.  Özellikle kadını 
itibarsızlaştırmaya yönelik bu sö-
zlerin dini olmanın ötesinde “kişi-
sel yorum” olduğunu en başta 
belirtmemiz gerekir.

NE KADAR DOĞRU ANLIYORUZ?

Sayın Cumhurbaşkanımız da 
konuyu fevkalade önemli görmüş 
olacak ki “Hoca efendi-
lerin kendisini tefe koymaları” 
ihtimalini göze alarak soruna 
neşter vurmuştur. 8 Mart 2018 
tarihli konuşmasında dinin doğ-
ru anlaşılması ve yorumlanması 
yönündeki hassasiyetini dile getir-
erek: “İslam’ın güncellenmesinin 
gerektiğini bilmeyecek kadar 
aciz bunlar. İslam’ın güncelle-
mesi vardır. Siz İslam’ı 14 asır 
öncesinin hükümleriyle kalkıp 
da bugün uygulayamazsınız” 
diyerek Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
İlahiyat Fakülteleri’nden halkımızı 
doğru bilgilendirmelerini istedi. 

Cumhurbaşkanımızın, “Reform 
yapmak haddimize değil” deme-
sine rağmen bu isabetli çıkışına 
karşılık bazı marjinal gruplar 
“Dinde reform olmaz” diyerek 
karşı çıktılar. Ancak bunun reform 
değil, ilim geleneğimizde öteden 
beri var olan ve “dini düşüncenin 
güncellenmesi” anlamındaki tec-
did-tagayyür-  ihya /yenilenme, 
değişim ve canlandırma gibi ka-
vramları hatırlattığı çok açıktır.

TECDİD VE İHYA NEDİR?
Tarih boyunca dinin, Allah’tan 
gelen halinin yanı sıra kültür, ge-
lenek ve örfle şekillenen bir yanı 
da olmuştur hep. Güncellenmesi 
gereken de Allah’ın gönderdiği din 
değil, gelene-ek yapılan anlayış ve 
kabullerdir. Mehmet Akif: “Doğru-
dan doğruya Kur’an’dan alıp İl-
hamı, asrın idrakine söyletmeliyiz 
İslam’ı” diyerek tam da bunu ifade 
etmekteydi.

İslam anlayışındaki yozlaşmanın 
silinmesi ve dinin arındırılması 
anlamındaki tecdid, çok boyutlu 
bir anlam ifade eder. Emevi döne-
mindeki bozulma ve yozlaşmaya 
karşı en ciddi mücadeleyi veren 
“İkinci Ömer” olarak da anılan 
Ömer b. Abdülaziz bu yönüyle ilk 
müceddid kabul edilir. Müced-
didler, İslam’ı her türlü cahiliye 
unsurlarından, olumsuzluklardan 
kurtarıp dini asıl kimliği ile insan-
lara ulaştırmak gibi ulvi bir görev 
üstlenmişlerdir.*

SORUNUN KAYNAĞI NE? 
Tüm bu tartışmalara bakıldığın-
da sorunun kaynağının oldukça 
derinlerde olduğu görülecektir. 
Öyle ki, yüzyıllar önce o günün 
şartlarına, sosyolojisine göre 
verilen içtihat ve fetvaların “değiş-
mez hükümler” gibi günümüze 
aynen uyarlanmış olduğunu 
görüyoruz. Oysa verilen her fetva 
ve içtihat, çağın, coğrafyanın 

bilgisini-kültürünü hatta fetvayı 
verenin karakterini yansıttığı için o 
döneme has hükümlerdir.   

Bilindiği gibi Müçtehitler, bilinen 
hükümleri günün şartlarına göre 
uyarlamak, o da yetmezse Hz. 
Peygamber’in tasvibini ve onayını 
kazanmış olan içtihat yoluyla yeni 
bir çözüme kavuşturmak isterler. 
Dayanakları da şu uygulamadır: 
Hz. Peygamber, Muaz b. Cebel’i 
Yemen’e gönderirken ona: “Ne ile 
hükmedeceksin?” diye sorar. O 
da: “Allah’ın kitabı ve Resulünün 
hükmettiğiyle. Şayet bulamazsam 
kendi reyimle (görüşümle) hük-
mederim” karşılığını verir. 

Bunun üzerine Hz. Peygamber, 
Muaz’ın göğsüne vurarak,  “Re-
sulünün elçisini, Resulü razı ola-
cak şekilde başarılı kılan Allah’a 
hamdolsun” diyerek memnuniye-
tini ifade eder.

Kur’an ve sünnetin sınırları 
içerisinde kişisel gayret ve 
çalışmalar yapan müçtehitler, 
mezhep kurmaz veya özellikle 
kendi içtihatlarının doğru oldu-
ğu iddiasında bulunmazlar. 
Ancak mezheplerin oluşumunu 
takip eden 3.yüzyıldan sonra 
“her grup, tek doğru düşüncenin 
kendi düşünceleri olduğunu ve 
kendilerinin dışındakilerinin de 
cehennemlik olduğunu” iddia 
etmeleri sonucu mezhebi din; 
müçtehitleri de dinin asıl sahipleri 
haline getirdi.



Üniversiteyi kazandığımda ailem 
sadece “Dört yıllık mı?” diye 
sordu. Sonra beni okula hazır-
layan Taylan Ağabey geldi ve 
aileme ne iş yapacağımı anlattı. 
Bergama’da büyüdüm, ergen-
liğimi Menemen’de geçirdim. 
Benim geldiğim kültür biraz 
daha yerel olduğu için okulun 
ilk senesi çok zorlandım. Sınava 
siyah kumaş pantolon, beyaz 
gömlek ve kundura ayakkabı ile 
girmiştim; sınava gireceğime zor 
inandırdım oradakileri. Okula 
geldim; dans dersi var, hareket 
dersi var, tayt var! Adaptasyonda 
çok zorluk yaşadım ama hoca-

larım ve arkadaşlarım yonttular 
beni. Taytı ben alamadım mesela 
bir arkadaşıma aldırdım. İlk sene 
ben neredeyim, ne yapıyorum, 
bunlar bana ne yapacak diye 
geçti. Yavaş yavaş utanma sınırını 
aştım. Bir ders yüzünden dört 
yıllık okulu 6 senede bitirdim.

Dizi sektörünü de değerlendiren 
Onur Buldu “Bir haftada  160 
dakika dizi çekmek müthiş bir 
olay. Herkes o kadar hızlı ki artık 
kibarlık unutuluyor. Bazen hak 
veriyorum ama olmaması gere-
kiyor. İlk zamanlar bu tavırlardan 
dolayı çok ağladığım oldu” dedi.
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*Mevdudi, İslam’da İhya Hareketleri
**Muhammed Ebu Zehra, Ebu Hanife
***YunusSuresi,10/100 

Öyle ki, müçtehidin kendisine veya düşüncesine karşı 
çıkmak, dine karşı çıkmakla eşdeğer kabul edildi. 
Tarihin her döneminde olduğu gibi günümüzde de 
bu “mezhepçi“ anlayış,  cehalet ve bağnazlık aracı 
olarak ne yazık ki kullanılmış ve kullanılmaktadır. Oysa 
bir müçtehidin, “bütün içtihatlarının kesin doğru”  
olduğunu düşünmek içtihadın anlamına da ruhuna 
da aykırıdır. Zira “kesin doğru” ancak vahiydir; onun 
tezahürleri ise Kur’an ve Hz. Peygamberin uygulama-
larından başkası değildir. Nitekim İmam Şafii, Mısır’a 
gittikten sonra daha önce verdiği fetvaların geçer-
siz olduğunu belirtmiştir. Eşari ile Matüridi ekolleri 
arasında ise inanç esaslarında bile “yorum farkları” 
olduğu unutulmamalıdır.

Ebu Hanife’ye içtihatları hakkında 
sorulduğunda:  “Bilmiyorum, 
belki de ulaştığım netice 
şüphe götürmez bir yan-
lışlıktır… Sahih hadis bu-
lursam, benim mezhebim 
odur… Daha güçlü bir 
delil bulabilirseniz benim 
görüşümü terk ediniz” 
demiştir. “Tek doğrunun, 
kendi doğruları” olduğu 
düşüncesine hep karşı 
çıktı Ebu Hanife. Hukukta 
değişmezlerin oldu-
ğu gibi değişenlerin de 
olabileceğini ısrarla belirtti.  
Öğrencisi Ebu Yusuf’a şöyle 
dediği nakledilir: “Ey Yakup 
vay haline! Benden işittiğin her 
şeyi yazıyor musun? Ben bugüne 
göre böyle düşünüyorum, belki yarın bu 
görüşümden vazgeçerim…” **

Özetlemek gerekirse Müslümanların, yüzyıllardır gün-
celleyemedikleri din anlayışları ve dini yorumlarından 
kaynaklanan devasa sorunları gün gibi ortadadır. 
Öncelikle dinin, toplumda bir kutuplaşma, dışlan-

ma ve ötekileştirme aracı haline gelmesi-
nin önüne geçilmeli ve bunun dine 

yapılacak en büyük kötülük olduğu 
unutulmamalıdır. Bu da ancak 

topyekûn ilim ve fikir erbabının 
elbirliği ile gerçekleştirebi-

leceği bir hedeftir.

“İslam en iyisi ama biz en 
iyisi değiliz” diyen Aliya 
İzzetbegoviç, hem ken-
dimizi hem de dayanak 
noktamızı sorgulama-
mızı hatırlatır…

Aklımızı kullanmamızı 
öğütleyen ve günümüzde 

gelinen noktanın sebebi 
ise ilahi mesajda gizli: “Al-

lah’ın izni olmadıkça hiç kimse 
inanamaz. Allah, pisliği (huzur-

suzluğu, cehaleti, yobazlığı, azabı) 
akılını kullanmayanların üzerine musallat 

eder.” ***

SANATÇI 
OLACAĞIMI 

AİLEME 
BAŞKASI 
SÖYLEDİ

Çekmeköy 
Belediyesi 

Sinema Akade-
misi’ne konuk 

eğitmen olarak 
katılan Onur Bul-

du, oyunculuğa 
başlama hikayesi 

ile öğrencileri 
çok güldürdü.
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Almanya’ya gurbete giden 
işçi ailelerinin hikâyeleri kimi 
zaman bir dost sohbetinde, 
kimi zaman bir yemek ma-
sasında, kimi zaman da bir ki-
tabın satır aralarında varlığını 
sürdürür. Bu aileler gurbette 
yaşadıkları sürece sıla hasre-
ti çekerler. Vatandan gelecek 
güzel bir haber özlemlerini bir 
nebze olsun dindirir. Ancak yurt 
özlemi her geçen gün artarak 
devam eder. Çocuklar için bu 
durum daha farklıdır. Çünkü 
ailelerin yurt özlemi içinde ol-
maları çocukları da etkilemek-
te ve hiç gitmedikleri ülkelerini 
görme isteği uyandırmaktadır.

Edebiyat dünyamızın genç 
öykücülerinden Naime Erkovan 
Olay Berlin’de Geçiyor hikâyesi-
yle küçük bir çocuğun ağzından 
Almanya’ya göç eden gurbetçi 
Türkleri, onların yurt özlemleri-
ni ve Berlin sokaklarını anlatıyor. 
“Bana Olanlar” ve “Şehre Olan-
lar” olmak üzere iki bölümden 
oluşan kitapta toplam on beş 
hikâye bulunmakta. Kitabın 
Bana Olanlar bölümünde Gör, 
Dokun, Kokla, Tat, Duy isimli 
hikayeler bulunmaktadır ki bu 
hikayelerde okuyucuya şehirde 
duyulan sesler, şehirden gelen 
kokular ve şehirden alınan tatlar 
eşlik ediyor. Yazar öykülerinde-
ki şiirsel üslup sayesinde küçük 
kız ile okuyucunun hislerinin 
aynı olmasını da sağlıyor: “Bu 
deniz hisset dedim kendime. 
(...) Hisset, bu soğuk, bunlar da 
ayakların, dedim. (...) Hisset, bu 
kalbin, dedim. Bu mavi, hisset 
dedim. Mesela değil, gerçek-
ten yalın ayak yürüyordum 
kaldırımda. Hava sıcaktı, annem 
beni görmüyordu. Bu özgürlük, 
hisset dedim kendi kendime 
ama sakın alışma.”

İkinci bölümde gurbet şehri 
Berlin, yazarın anlatımıyla oku-
ru içine çekiyor. Bu bölümde 
okuyucu hem kahramanın hem 
de şehrin sırlarını yakalamaya 
başlıyor. Şehirde geçimini baca 
temizleyerek kazanan adamın 

sırrı, etrafını saran me-
raklı gözlerle ortaya çıkarılmaya 
çalışılıyor. Bir başka hikâyede 
ise oyuncakçı vitrininde hayran 
kaldıkları treni almak için “mutlu 
paraya” ihtiyacı olan çocukların 
çabası anlatılır. Mutlu parayı 
arayan çocukların bu ma-
sumiyeti sonraki hikâyede bir 
mahkûmun yüzüne yansır ve 
mahkûm okuyucuya şöyle ses-
lenir: “Benimle birlikte büyük 
ve affedilmez suçlar işlemiş bir 
mahkûm yaşıyor bu şehirde. 
Yüzünü görmedim, o da beni hiç 
görmedi ama bu şehirde biliyo-
rum. Ben bunları düşünürken o 
da şunları düşünüyor: Benimle 
birlikte her sabah uyanan küçük 
bir kız yaşıyor bu şehirde.”

“Uzun Ömürlü Sır” öyküsü bir 
evin duvarından gelen boşluk 
sesiyle heyecanlandırır oku-
ru. İçinde bir hazine olduğunu 
düşünen aile bireyleri umut-
larını tüketmemek için dokun-
muyor duvara. Hayallerinde bu 
hazine kimine göre çikolata, 
kimine göre çil çil altın olsa da 
duvar boşluğundan onlara ka-
lan hüsran oluyor.

Naime Erkovan şehri ve insan-
ları birbirinden ayıran o meşhur 
Berlin Duvarı’nı ilk önce kitabın 
kapağında gösteriyor bize. Ar-
dından soğukluğu, uzunluğu 
ve griliğiyle sevdiği bu duvarın 
aslında konuşabildiğini kabul 
ettiriyor okuyucuya: “ ‘Merhaba’ 
yazdım tebeşirle. Yazı kayboldu 
ve yeni bir ‘Merhaba’ çıktı karşı-
ma. ‘Adın ne?’ diye sordum; 
‘Bilmem’ cevabını verdi. ‘Sen 
duvarsın’ yazdım. ‘Sen duvarsın’ 
yazdı karşılığında. ‘Yirmi dokuz 
yaşındasın’ sözlerimi öylece 
bıraktı yüzeyinde.”

Sayfalarda gezinirken bir 
süreliğine Türkiye’den uzaklaşıp 
Berlin sokaklarında soluk ala-
cağınız bu kitap Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin düzenlediği “Yılın Ya-
zar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” 
seçiminde öykü dalında ödüle 
layık görüldü.

Bayburt doğumlu olan Naime Erkovan 
çocukluğunu geçirdiği Berlin’den 1990 
yılında İstanbul’a döndü. Marmara Üniver-
sitesi, Alman Filolojisini bitirdi. İstanbul 
Üniversitesi Alman Filolojisinde yüksek 
lisans eğitimini sürdürmektedir.

Karabatak, Hece, Varlık, Türk Edebiyatı ve 
Mühür dergilerinde öyküleri yayımlandı. 
Aynı zamanda çeviriler yapmaktadır. 
Kafka’dan “Seçme Hikâyeler” ve “Küçük 
Prens” yaptığı çevirilerden bazılarıdır.
Eserleri: Beşinci Düğme, Soğuk Taht, 
Asılsız Hikâyeler, Ay ve Güneş Kumpanyası

NAİME ERKOVAN KİMDİR?

HAZIRLAYAN: 
Havva KOTAN-Sosyolog

KİTABIN KÜNYESİ
ADI: OLAY BERLİN’DE GEÇİYOR
YAZARI: NAİME ERKOVAN
YAYINEVİ: ŞULE YAYINLARI
SAYFA SAYISI: 101
İLK BASIM YILI: 2017

OLAY BERLİN’DE GEÇİYOR…

Saadet Nur Erdem
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için doktor veya hastanelerden 
de uzak durabilir; yani bu durum 
kişinin inancını korumaya, aynı 
düşünce biçimini sürdürmeye 
devam etmesine yardımcı olması 
açısından da gözden kaçmaması 
gereken bir süreçtir. 

Bu hastalıkta uğraşılıp durulan 
düşünceler, mide bağırsak hare-
ketleri, terleme vb. gibi doğal 
vücut işlevleri ile ufak bir sızı, 
arada öksürme vb. gibi önemsiz 
sayılabilecek fizyolojik rahatsız-
lıklarla veya yorgun kalp, sızlayan 
damarlar vb. gibi belirsiz fizik-
sel semptomlarla ilgili olabilir. 
Kişi bu belirtileri ya da bulguları 
kuşkulandığı hastalığa bağlar ve 
bunların anlamı, gerçekliği ve 
nedenleri üzerinde durur. Sürekli 
olarak sağlığı ile ilgili çok yük-
sek düzeyde bir kaygısı vardır 
ve kişi yaşadığı veya yaşadığını 
düşündüğü sağlık durumu ile ilgili 

olarak kolaylıkla korkuya kapılır. 
Yukarıda da yazıldığı gibi tekrar 
tekrar yapılan doktor muayeneleri, 
tanısal testler ve kişiye hekiminin 
güvence vermesi kişinin beden-
sel hastalıkla ilgili endişelerini 
veya yaşadığı sıkıntıyı ortadan 
kaldırmaya yetmez. Örneğin, kalp 
hastalığı olduğu düşünce-
leri ile uğraşan bir kişinin birçok 
defa yapılan fizik muayenesinde, 
EKG’sinde ve yapılan diğer tet-
kiklerinde herhangi bir bulgu 
bulunamaması kişiyi tatmin 
etmeyecektir. 

Hastalık Kaygısı Bozukluğunu 
yaşayan kişiler, hastalık hakkında 
okudukları veya duyduklarından, 
birinin hastalandığını öğrenmele-
rinden ya da kendi vücutların-
da olup bitenlerden dehşete 
kapılabilirler. 

Kişinin, korktuğu hastalıkla ilgili 
düşünceleri çoğunlukla kişinin 
benlik algısına yerleşir, çevresi ile 
olan iletişiminin başlıca konusu 
haline gelir ve yaşamındaki bütün 
stres yaşadığı durumlara karşı 
gösterdiği bir tepki biçimini alır. 
Yani kişinin yaşadığı bu durum 
bir süre sonra strese karşı verilen 
bir karşı koyuş olarak da ortaya 
çıkmaya başlayabilir. 

Sonuç olarak bu hastalık en az 
diğer psikiyatrik hastalıklar ka-
dar önemli ve ele alınması ge-
reken bir hastalıktır. O nedenle 
kendinizde böyle bir rahatsızlık 
hissediyorsanız, en yakın zaman-
da bir Psikiyatri Uzmanına mut-
laka başvurmalı bununla birlikte 
terapi ve psikolojik destek alma 
noktasında ise psikologlardan da 
yardım almaktan çekinmemelis-
iniz. Huzurla kalın…

Hiç etrafınızda sürekli hasta 
olduğunu düşünüp doktor 
doktor gezen ama fiziksel 
olarak hiçbir tanı konulamayan 
yakınlarınız oldu mu ya da bu 
soruyu size yöneltsem siz-
in de belirtilerini hissettiğiniz 
hastalıklar olduğunda sürekli 
bunun üzerine düşünüp orantılı 
olmayan bir şekilde kaygı 
yaşadığınız ve sürekli herhangi 
bir fiziksel tanı konulamasa ya 
da hafif belirtili bir hastalık tanısı 
alsanız da çok fazla endişe 
yaşayıp değişik doktorların 
yolunu tuttuğunuz oldu mu? 
     
Hepinizin yukarıda sorduğum 
sorulara farklı yanıtları olabilir, 
hatta biraz kafanız da karışmış 
olabilir. Eğer yukarıda yazılanlar 
size yabancı gelmiyor ise sizi 
“Hipokondriazis” kavramı ile 
tanıştırmak isterim. Biraz daha 
kafanız karışmışsa bu hastalığı, 
Türkçe karşılığı olan “Hastalık 
Hastalığı veya Hastalık Kaygısı 
Bozukluğu” olarak ele aldığımızı 
da paylaşmış olayım.

Şimdi bana bu nasıl bir hastalık-
tır diye sorduğunuzu duyar 
gibi oluyorum. O zaman gelin 
aşağıdaki tanıma bir göz gez-
direlim:
     
Hastalık Kaygısı Bozukluğunu, 
kişinin vücut semptomlarını 
yanlış yorumlamasına bağlı 
olarak, ciddi bir hastalığı ola-
cağı korkusunu veya ciddi bir 
hastalığı olduğu düşüncesini 
taşıyıp durması ile karakterize 
olan bir psikiyatrik rahatsızlık 
olarak tanımlayabiliriz. Hafif 
bir fiziksel anormallik varsa 
bile kişinin kaygısı yaşadığı 
duruma göre belirgin olarak 
aşırıdır. Genellikle bu kişiler 
gittikleri doktorların yeterli tıbbi 
değerlendirme yapmasına ve 
kendilerine güvence verilme-
sine rağmen zihinlerindeki bu 
hastalıkla alakalı düşünceler 
yaşadıkları endişe ve kaygıdan 
ötürü sürüp gitmektedir. Hatta 
tam tersi olarak kişi kendi 
düşünceleri ile çelişen bir tıbbi 
değerlendirmeden kaçmak 

HASTALIK OLMASIN…

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

HASTALIĞIM

Hastalık Kaygısı 
Bozukluğunu, kişinin 
vücut semptomlarını 
yanlış yorumlamasına 
bağlı olarak, ciddi 
bir hastalığı olacağı 
korkusunu veya ciddi 
bir hastalığı olduğu 
düşüncesini taşıyıp 
durması ile karakte-
rize olan bir psikiyat-
rik rahatsızlık olarak 
tanımlayabiliriz.

Bu hastalık 
en az diğer 

psikiyatrik hastalıklar 
kadar önemli ve 

ele alınması gereken 
bir hastalıktır. 
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Turgut

Ahmet Kerbela adlı üç seriden 
oluşan (Aşkın Şehidi, Aşkın 
Elçisi, Aşkın Secdesi) ro-
manlarının sahibi kıymet-
li Ahmet Turgut Bey ile 
çok keyifli bir röportaj 
gerçekleştirdik. Kendisiyle 
yaptığımız söyleşide ha-
yatını, yazarlığa nasıl 
başladığını, senaristliğini ve 
halen kalbimizde bir yara 
olan Kudüs’ü konuştuk.

İTÜ İnşaat Mühendisliği 
bölümünü bitirdiniz. Yazmaya, 
edebiyata nasıl başladınız?
Çocukluğumdan beri okumaya 
düşkünüm. Beni bu konuda yön-
lendiren kişi rahmetli ağabe-
yimdi. Keza öğrenciyken de, 
mühendisken de düzenli olarak 
her gün en az bir saat kitap okur-
dum. Ağabeyim, “Biz de yazabi-
liriz” deyince, o güne kadar hiç 
düşünmediğim bir şey zihnimin 
başköşesine oturmuştu. 
İnşaat mühendisi olarak daha çok 
yurt dışlarında çalıştım. 2001-
2003 yılları arasında Türkmenis-
tan’da bir çöl şantiyesindeydim. 
Çöldeki dinginlik ve sadelik insanı 
kendi içine yönlendiriyor. Öylesi 
bir süreçte kendimce bir roman 
kaleme almaya başladım. Tür-
kiye’ye dönünce kalem ile olan 
talihimi aramaya karar verdim ve 
yazmaya Kurtlar Vadisi dizisinde 
senaryo asistanı olarak başladım. 

Çeşitli belgesellerin, dizilerin 
ve sinema filmlerinin senarist 
kadrolarında yer aldınız. İn-
sanlara televizyon ve sinema 
dünyasından hitap etmek nasıl 
bir his?
Malumdur; insanımız okumak-
tan ziyade dinlemeyi ve izlemeyi 
seviyor. Eğer insanlara anlatacak 
bir derdiniz varsa, TV ve sinema 
yoluyla kulağa-göze veya kitap-
lar yoluyla doğrudan zihinlere, 
kalplere yönelmeniz gerekiyor. 
Her ikisi de nasip oldu çok şükür. 
Tercihim kitaplardan yana. Yine de 
TV ve sinema yoluyla insanlarımı-
za ulaşabiliyoruz. Derdimizin baş-
ka gönüllerde yankı bulduğunu 

gördükçe seviniyor, yenileri 
için gayret ve ilham bu-
luyoruz.

Kerbela hadisesi 
üzerinde çok fazla 
konuşulmayan bir 
konu. Ancak siz 
bu konu üzerine 
kitap yazdınız. 
Bu konunun 
konuşulma-
masının, yazıl-
mamasının 
nedenleri 
neler olabilir? 
Siz eserinizi 
yazarken bir 
çekinceniz 
oldu mu?
“Kerbela konu-
su açıldığında 
kavga çıkar” diye 
bir ön-yargı oluşmuş 
maalesef. Belki de bundan sebep 
Kerbelâ’yı hatırla(t)mak istemeyen 
kişilere rastlıyoruz. Lakin Kerbela 
Hadisesi de tarihteki birçok vakıa 
gibi yâd edilmeli, daha da önem-
lisi ibret nazarında tahlil edilmeli. 
Aksi takdirde merhum Aliya İzzet-
begoviç’in “Unutulan soykırım 
yinelenir” ikazında görüldüğü 
üzere mazideki fecaatler tekrar-
lanır. Bu açıdan Kerbelâ’yı ibret 
ve hikmet nazarında hatırlatmak, 
kendimizi Kerbela üzerinden siga-
ya çekmek istemiştik. 
Malumdur; genel olarak tari-
hî roman yazmak zordur, hele 
de konu Kerbela olunca zorluk 
üstüne zorluk. Nitekim “Aşkın 
Şehidi” ile başlayıp “Aşkın Elçisi” 
ve “Aşkın Secdesi” ile tamamlanan 
Kerbela Üçlemesi, İslam Edebiyat 
Tarihinde Kerbela ile ilgili olarak 
kaleme alınmış ilk romanlar. 
Evvelce Arapça veya Farsça olarak 
da bu konuda roman yazılmamış. 
Keza yurt dışında da romanlarımız 
büyük ilgi gördü. Azeri Türkçesi-
ne, Arapçaya, Farsçaya, Urducaya 
çevrildi. 2015 yılında Kerbela Hz. 
Hüseyin Türbe Vakfı tarafından 
“İmam Hüseyin Hizmetinde En 
İyi Metin” ödülü aldı. Hepsinden 
önemlisi yüz binlerce okurun 
duasına vesile oldu. 
Aşkın Şehidi ile başlayan bu seri-

nin bu kadar sevilmesinin nede-
ni sanırım samimi bir dile sahip 
olması. Bizleri o günlere taşırken, 
bugünümüze dair de mesajlar 
vermesi ve kavganın dili yerine 
hikmetin dilini tercih etmesi…

Mekânlar insanların kitap 
yazımını nasıl etkiler? Siz 
kitaplarınızı oluştururken 
özel bir mekân arayışınız 
oluyor mu?
Mekânların sessizliği-dinginliği 
yahut canlılığı birçok kalemi et-
kileyebilmekte. Kendi adıma be-
nim mekân olarak tercihim evimin 
balkonu. Yazı konusunda ora-
da bulduğum rahatlığı ve ilhamı 
başka yerlerde yakalayamıyorum. 
Balkonum, çayım ve klavyem; 
kelimelerin iştirakçileri…

Tarihe, özellikle İslam tarihi 
konularına çok değiniyorsunuz. 
Nitekim röportajlarınızda, 
konuşmalarınızda ve eserleri-
nizde de çeşitli tarihi kişiliklerden 
ve olaylardan örnekler veriyor-
sunuz. Gençlere tarih okumaları 
konusunda tavsiyeleriniz var 
mıdır?
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Tarih, dünün bilgisini verdiği kadar, yarının da işaret-
lerini sunmakta. Bu yüzden kardeşlerimden ricam, 
tarih okurken ânın kendisini ve yarının vizyonunu 
da edinebileceklerini unutmamaları…
Merhum Mehmed Akif’in de işaret 
ettiği üzere tekerrür eden tarih 
değil, hatalarımız. Tarih 
okurken birey olarak insanı, 
toplum olarak insanlığı 
okuduğunun bilincindeki 
bir zihin-gönül, kendisini 
de yakinen tanıma fırsatı 
bulacaktır.   

Ümmet olarak biz-
lerin nasıl bir oku-
maya ihtiyacı vardır?
“Oku!..” ile başlayan 
yegane Kitabın muha-
tapları olduğumuzu 
sıklıkla hatırlatırız birbirim-
ize, buna rağmen okumaya 
isteksiz bir toplumuz. “Kalbim 
Kudüs’te Kaldı” romanında Arif 
Çelebi karakterinin dilinden bir yo-
rum görmüştük. “Her Nebi, kendi üm-
meti en çok nereden imtihan edilecekse 
kendi sağlığında öylesi bir düşmanla mücadele 
etmiştir” diyerek örneklendirmişti. Yahudiler ilk fırsatta 
Firavunlaşacakları veya para bulunca Karunlaşacakları 
için Hz. Musa (as) kendi sağlığında Firavun ve Karun 
denilen idarî ve malî iki zalim ile kavgalıydı. Nitekim 
Peygamber Efendimizin (sav) ilk sembol düşmanının 
adı “Ebu Cehil” idi. Yani “Cehaletin Babası…” Anlıyoruz 
ki; son ümmet en çok cehaletle imtihan edilecek, 
cehaletini kutsayacak, cahilken mutlu olacak, bu 
sahte mutluluğunu yitirmemek için ilme ve yazıya 
direnecek. Böylesi bir sınamadan alnımızın akıyla 
çıkabilmek ve “İlmin Şehri” olarak anılan Resûlullah’ın 
(sav) izince iş-değer ve erdem üretebilmek için oku-
mak zorundayız. 
Ve unutmamamız gerekir: Tüm okumalar tek bir Ki-
tabı anlamak içindir. 

Ömer Lütfi Mete’nin sizde ayrı bir yeri oldu-
ğunu düşünüyorum. Bir süre birlikte vakit 
geçirmişsiniz. Sizin Ömer Lütfi Mete ile ilişkiniz 
nasıldı, bize biraz Ömer Bey’i anlatır mısınız?
Merhum Ömer Ağabey kalemiyle ve kelamıyla beni 
en çok etkileyen insandır. Şuuru ve ahlakıyla, ak-
letmesi ve erdemleriyle Hazreti İnsandır o. Alimdir, 
ariftir, amildir, aydındır, aksiyonerdir. Bu beş A’nın da 
fevkinde olarak “Ağabey”dir o…

Öğrencilik yıllarımda Ömer ağabeyin genel yayın 
yönetmenliğini yaptığı Çağrışım dergisinin ofisinde 
kalıyordum. Ömer ağabey haftada iki üç gün dergi-
ye gelirdi. İlle de her Cuma, tefsir sohbetleri olurdu. 
Ben de çiğköfte yapar, çay servis ederdim. On altı 
yıllık eğitimim boyunca hep sınavla öğrenci alınan 

okullarda okudum. Bu sınavlarda yurt çapında %1’lik 
dilimlere girmiştim hep. Ama hayatımın kariyeri, 

Ömer ağabeyin sohbet meclislerinde çay dağıt-
maktır. Bir yandan kulağınız ve gönlünüz 

Ömer ağabeyde, bir yandan eliniz ve 
gözünüz konukların üzerinde… 

Başlı başına bir akademiydi 
benim için. Ruhu şad, kabri 

nur olsun…

Bizi yabancı ol-
madığımız bir 
coğrafyaya götüren 
“Kalbim Kudüs’te 
Kaldı” adlı eseriniz 
1. Dünya savaşında 
Kudüs’ün elimizden 

çıkış sürecini an-
latmaktadır. Bize İlk 

kıblemiz olan Kudüs’ün 
kalbinizdeki yerini anlatır 

mısınız?
Kudüs, pek çok okumaya konu 

edilebilecek bir hazine. “Kalbim 
Kudüs’te Kaldı” romanında Kudüs’ü 

Fatiha’dan, Fatiha Sûresi’ni ise Kudüs 
üzerinden anlamaya çalışmıştık. Ni-

tekim başta ilahiyatçılarımız olmak üzere okurlarımız 
tarafından hayli ilginç bulunan bir Kudüs okuması 
gerçekleştirilmiş oldu. 

Benzer şekilde merhum Cahit Zarifoğlu “Biz önce 
gönlümüzdeki Kudüs’ü kaybettik” der, keza sonrasın-
da şehrin kendisi de çıktı Müslümanların elinden. 

Romanı okuyanlar daha net algılayacaktır. Esir olan 
Kudüs değil, Müslümanların aklı ve iradesidir. Günün 
birinde Müslümanlar Kudüs’ü değil, Kudüs şuuru ve 
ahlakı Müslümanları kurtaracaktır. Keza Kudüs’ün 
müstakbel fatihleri, Fatiha’da sırlanmıştır. 

Kudüs gibi temiz, Mescid-i Aksa gibi aziz kılınacağımız 
günlere erişmek ümidiyle…

Röportaj için sizin indinizde dergimize emek veren 
herkese ve hassaten Çekmeköy Belediye Başkanımız 
Ahmet Poyraz beyefendiye çok teşekkür ederim.

Miraç 
Kandilimiz
Mübarek 
Olsun...

Çekmeköy Belediye Başkanı
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Sözlük anlamı tavan arası kat ve çatı katı olarak 
tanımlanan Loft, eski fabrika, depo, atölye gibi 
yerlerin bir takım dönüşüm işlemi uygulanarak 
konut veya çalışma alanı haline dönüştürülmesi 
işlemidir. 

1980’li yılların başlarında başta İngiltere ve ABD 
olmak üzere birçok ülkede terk edilmiş iş göre-
mez, kullanılamaz hale gelen yerlerin sanatçı ve 
özgürlükçü insanların tercih etmeleriyle bu akım 
oluşmuştur.  Loft yapılar temelde eski depo, 
atölye gibi yerler olduğundan mevcut mimari ve 
modern yaşamın dışında ferah ve özgür ruhun 
mekâna yansıtılmasıyla gelişim kazanmıştır. 

Son 10 yıla baktığımızda ülkemizde sosyo-ekono-
mik anlamda gelir seviyesi üst düzey ve özgürlükçü 
ruhlara sahip olan insanların kendilerini ifade ede-
bildiklerini bu yapılar sadece konut olarak değil, iş 
merkezleri ve iş ofisleri olarak da tercih edilmektedir.  
Dizi ve sinema sektörünün çekim alanı olarak tercih 
edilen bu mekanların satın alma gücü gün geçtikçe 
artış göstermektedir.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyük şehir-
lerde çok sık rastlanılan bu yapılar inşaat sektöründe 

yeni bir pazar özelliği taşıdığı ve ilerleyen zamanlar-
da yankı uyandıracak yapılar oluşacağının sinyallerini 
şimdiden görmek mümkün.

Loft yapıların bir diğer özelliği ise çevre dostu 
oluşudur. Genellikle kent merkezlerinde bulunan, 
kullanılmayan fabrika ve depolama alanlarının Loft 
mimari çalışmaları sayesinde yeniden kullanılmasıyla;
•	 Şehir	merkezinde	bulunan	işletmelerin	şehir	
dışına taşınarak günlük iş yoğunluğunun azalması,

YENİ TREND: LOFT YAPILAR

SİNAN YILDIZ 
ÇEVRE MÜHENDİSİ

Genellikle beton duvarlar, sıvasız 
tavanlar, sade ve yalın kapalı mekan 
görüntüsüyle karşımıza çıkan bu 
yapılara ülkemizde de sıkla rast-
lanmaktadır. Eski antika veya atık 
olarak atılan araç- gereçlerin ufak 
dokunuşlarla loft yapının ahengine 
yeni bir boyut katmıştır. Bu akım-
la beraber ülkemizde ve diğer 
Avrupa ülkelerinde bu yapıların 
tercih edilmesiyle yeni bir iş alanı 
oluşmuş akabinde sektörel anlam-
da yeni ticari alanların açılmasına 
neden olmuştur. Bununla alakalı 
gerek mimarlık ofisleri gerekse 
kullanılan araç gereçlerin eşya ya 
da biblo olarak kullanılmasıyla yapı 
seçeneklerinin yeni başlığı haline 
gelmiştir.

Türkiye’de Loft Yapılar
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•	 Kullanılmayan	depo	ve	atölyelerin	konut	ve	iş	
merkezleri olarak kazandırılması,
•	 Mevcut	yapıları	kullanıma	uygun	hale	getire-
rek yeni konut sayısı artışının önüne geçilmesi,
•	 Yalın	ve	sade	kullanımıyla	öne	çıkan	loft	mi-
marilerde yapı malzemesi ve kimyasal malzemelerin 
(boya, yalıtım malzemesi vs.)  kullanımının az olması 

sebebiyle çevreci yapıya bürünmesi,
•	 Gün	ışığından	tasarruf	ve	maksimum	ışık	
anlayışıyla oluşturulan endüstri yapılarının loft yapıyla 
verimli hale gelmesi,
•	 Geniş	ve	ferah	yapıların	kullanımdan	dolayı	
insanların psikolojik anlamda kendilerini rahat hisset-
meleri öngörülmektedir. 

Kaynaklar;
http://emlakansiklopedisi.com/wiki/loft-mimarisi
https://www.homify.com.tr/yeni_fikirler/24157/loft-tarzi-mimari-ve-dekorasyon-oernekleri
https://3dkonut.com/loft-daire-ne-demek-/haberi/

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nde Çekmeköylü kadınlara 
karanfil hediye etti.

Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz, gerçekleştirdiği 
ev ve  esnaf  ziyaretleri sırasın-
da Çekmeköylü kadınların 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik etti. 
Kadınlara karanfil hediye eden Başka 
Poyraz “Kadın annedir, kardeştir, sevdadır, 
emektir, vicdandır, merhamettir; kadın umut-
tur. Dünyayı güzelleştiren kadınların Kadınlar 
Günü kutlu olsun” dedi.

Başkan Poyraz belediye hizmet binalarında görev yapan 
kadın personelleri de ziyaret ederek karanfil hediye etti.
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Sanata yeteneği olan insanların 
profesyonelliğe giden yolda 
donanımlı bireyler olarak ye-
tişmelerine imkan sağlamak 
amacıyla Çekmeköy Belediyesi 
Sinema Akademisi’nde der-
sler başladı. Turgut Özal Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen, her 
hafta ünlü bir ismin konuk old-
uğu eğitimlerde bu hafta ünlü 
oyuncu Sarp Apak öğrencilerle 
buluştu. Genel sanat yönetmen-
liğini deneyimli oyuncu Burak 
Hakkı’nın üstlendiği akademide, 
öğrencilerle bir araya gelen 
Apak, oyuncu Erdem Baş’ın 

moderatörlüğünde mesleğe 
başlama hikayesini ve yer aldığı 
projelerdeki deneyimlerini 
öğrencilerle paylaştı. Birçok 
komedi projesinde yer aldığını 
ifade eden Apak, komedi oyun-
cusu olmanın zorluğunu dile 
getirdi. Ünlü oyuncu, Şener Şen, 
Uğur Yücel ve merhum Gazan-
fer Özcan gibi isimlerin oyuncu-
luğunu da çok beğendiği belirtti. 
Öğrencilerin sorularını yanıt-
layan deneyimli oyuncu, oyun-
culukta gelişime açık olmanın ve 
eğitimin önemine dikkat çekti.

“Herkesin komedyen olduğu bir ülkede yaşıyoruz”
Birçok komedi projesinde yer 
alan ve komedi oyuncusu 
olmanın zor olduğunu ifade 
eden ünlü oyuncu Sarp Apak, 
“Hele bir de komedi oyuncu-
su olacağım diyorsanız ekstra 
zor çünkü herkesin komedyen 
olduğu bir ülkede yaşıyoruz. 

Burada ‘Ben komedi yapacağım’ 
demek çok zor oluyor. O nok-
tada gerçekten çelik gibi sinirler 
gerekiyor. Şener Şen ve Uğur 
Yücel’i çok ayrı bir yere koyuy-
orum. Gazanfer Özcan çok özel 
bir komedyen. Kendisiyle tiyatro 
yapma şansım oldu. Sağlık so-

KOMEDİ 
OYUNCUSU 
OLMAK 
ZOR

runları varken sahneye çıkınca iyileşiyordu. 
İlginç bir insandı, tam bir tiyatrocuydu. 
Hayatları boyunca tiyatro yapmış bu isim-

ler. Engin Günaydın, yeni jenerasyondan 
en beğendiğim isim” ifadelerini kullandı.

“Kendimi geliştirmek için buraya geldim”
Konuk kişilerin tecrübelerini dinlemenin 
önemli olduğunu belirten Zehra Elbaşı, 
“Belediyemize bu konudaki atılımından 
dolayı teşekkür ediyoruz. Ben öğretmenim 
ve kendimi geliştirmek için buraya geldim. 

Farklı açılardan bakmak ve farklı yönlerden 
insanların birbirini tanımalarını sağlamak 
böyle bir ortamda kaynaşmak adına aka-
demi eğitimini güzel buluyorum. Sürenin 
biraz daha uzun olmasını isterdim” dedi.

“Bize farklı şeyler katıyor”
Eğitimlerin birçok noktada kendilerine 
önemli şeyler kattığını ifade eden Betül 
Keskinsoy, “Konuk oyuncular bilgiler veri-
yor, yaptıklarını anlatıyorlar. Bunu oldukça 
faydalı buluyorum. Güzel bir proje, bugün 
ilk başta ısınma çalışmaları yaptık. Bun-
lar bize farklı deneyimler kazandırıyor. 
Sahnede iki kişi karşı karşıya geldiğiniz 
zaman ne yapacağınızı görmüş oluyor-
sunuz” diye konuştu.

15 ile 81 yaş arası vatandaşların eğitim için 
başvurduğu, Genel Sanat Yönetmenliğini 
oyuncu Burak Hakkı’nın üstlendiği aka-
demide; öğrencilere oyunculuk, yönet-
menlik, senaryo, yapım ve teknik bölümler 
alanında eğitim alma imkanı sağlanıyor. 
Sanat Akademisi’ne 500’e yakın öğrenci 
kayıt yaptırırken mayıs ayına kadar de-
vam edecek dersler her cumartesi ve 
pazar sabah 10.30-12.30 saatleri arasında 
gerçekleştiriliyor.

Ünlü oyuncu 
Sarp Apak, komedi 
oyuncusu olmanın 
zor olduğunu be-
lirterek “Herkesin 

komedyen 
olduğu bir ülkede 
yaşıyoruz. Burada 

‘Ben komedi yapa-
cağım’ demek çok 

zor oluyor” dedi.
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Alaaddin Durmuş’u kısaca tanıyabilir miyiz?
12 Haziran 1964 Kars-Merkez doğumluyum. Garanti 
Bankası’ndan 2012 Mayıs ayında emekli olup 2015 yılın-
dan itibaren Carpe Diem Sitesi’nde site müdürü olarak 
görev yapmaktayım. Evli 2 kız çocuk babasıyım.

Carpe Diem Sitesi’nde oturum ne zaman başladı? 
Siteniz kaç blok ve daireden oluşuyor?
Carpe Diem Sitesi’nde yaşam 2012 yılı Ocak ayından iti-
baren başladı. Sitemiz 11 blok ve 455 daireden oluş-
maktadır.

Yaşam ve aktivite alanı olarak site sakinlerin-
ize neler sunuyorsunuz?
Sitede yapımcı firma tarafından 
aktivite alanları oldukça geniş 
tutulmuştur. Bu aktivite 
alanlarına Genel Ku-
rul kararları ile mevcut 
yönetimler tarafından 
yeni aktivite alanları 
kazandırıldığı gibi, 
bir kısmı da restore 
edilerek yenilenmiş 

ve amacına daha uygun hale getirilmiştir. Hali hazırda 
site sakinlerinin kullanımına sunulan aktivite alanlarımız 
şöyle: Sosyal Tesis (üç kattan oluşmaktadır). Giriş katta; 
market, lokal, kafeterya, açık ve kapalı havuz ile bu 
alanlar ile irtibatlı duş ve lavabolar yer almaktadır. Birinci 

katta; yeni aletler ile takviye edilmiş 
bir spor salonu ile yine bu sa-

lonun kullanımına ayrılmış 
kadın ve erkekler için 

ayrı ayrı duş ve la-
vabolar bulunmak-
tadır. Alt katta; sau-
na, buhar odası, 
dinlenme odası, 
squash salonu, 
masa tenisi, duş 
ve lavabolar bu-

lunmaktadır. Diğer 
aktivitelerin uygu-

lanmasına müsait a-
lanlar da mevcuttur. 

Bunlara ek olarak 
site içerisinde 

üç adet açık 

CARPE DİEM SİTESİ
SİTEDE YAŞAM

Dergimizin bir gelenek haline getirdiği site röporta-
jlarında bu ay Taşdelen Ormanlarına en yakın sitele-
rden biri olan ve aktivite alanları, oturmuş site yöne-
tim anlayışı ve komşuluk kültürünü yaşatma çabasıyla 
dikkat çeken Carpe Diem Sitesi’ni ağırlıyoruz. İşte site 
yaşamına dair merak ettiğiniz her şey… 
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saha bulunmakta. İlk açık sahamız 700 m2 alana sahip 
olup büyük ve küçükler için mini futbol, basketbol, vo-
leybol ve tenis sahası olarak kullanılmaktadır. İkinci açık 
sahamız 500 m2 alana sahiptir ve çocuk parkı, oyun 
alanları, üstü açık yaz ve kış bahçesiyle büyük ve küçükle-
rin sadece basketbol oynayabilmeleri için düzenlenmiş 
bir alandır. 500 m2’lik üçüncü açık alanımız ise ağaç ve 
çiçeklerle bezendirilmiştir. İçerisinde kat maliklerinin bar-
bekü yapabilmeleri üstü kapalı kamelyaların bulunduğu 
bir alandır.  

Günümüz toplumunun en büyük dertlerinden biri 
de komşuluk ilişkilerinin olmayışı. Carpe Diem için 
de aynı durum söz konusu mudur?
Hayat gailesinin arttığı, yaşam koşullarının çok zorlaştığı 
günümüzde, ailelerin bu zorlukları bir nebze olsun hafif-
letebilmek ve aşabilmek adına genellikle karı koca 
çalıştıkları, dolayısıyla evlerine geç ve yorgun döndükleri 
düşünüldüğünde, eskiden olduğu gibi 
komşuluk ilişki ve görüşmelerin-
den bahsetmek pek mümkün 
olmamaktadır.
Ancak, bu tespit ken-
di aralarında görüşen 
ve komşuluk ilişkil-
erini mükemmelce 
sürdüren dairelerin 
olmadığı anlamına 
da kesinlikle gelmi-
yor. Anlaşan daire 
sakinlerinin lokalde 
kendi aralarında oyun 
oynadıkları, doğum 
ve kadınlar günü top-
lantıları düzenledikleri, 
sitemizin ortak kullanımı-
na açık diğer mahallerinde 
birlikte vakit geçirerek komşu-
luk ilişkilerini sürdürdükleri ve 
pekiştirdikleri de bir gerçektir. Yöne-
tim olarak da sitede ortak kullanım ve aktivite 

alanlarını arttırarak site sakinlerinin buralarda birbirleri 
ile tanışmasına, kaynaşmasına ve komşuluk ilişkilerinin 
artmasına çaba gösterilmektedir.

Sizce sitede oturmanın ne gibi avantajları/deza-
vantajları mevcut?
Şehirlerdeki nüfus yoğunluklarının kontrolsüz artması, 
beraberinde konut taleplerinin de artmasına neden 
olmuş, dolayısı ile her semtteki tarla, bahçe ve arsa-
lar inşaat alanına dönüştürüldüğünden insanların nefes 
alacağı, çocukların ise koşup oynayabilecekleri hiçbir 
yeşil alan kalmamıştır. Ayrıca yol ve apartman önlerinde 
yeterli otopark alanları bulunmadığından sakinlerin 
arabalarını park etmeleri büyük sorun, hatta imkânsız 
hale gelmiştir. Bu bağlamda;

- Güvenlik hizmetlerinin güvenlik elemanlarınca, or-
tak alan ve bloklardaki her türlü hizmetin çalışanlarca 
karşılandığı
- Muhasebe ve hukuk işlerinin yetkililerce yürütüldüğü,
- Her türlü idari, sosyal yaptırım ve sorumluluğun site 
müdüründe bulunduğu,
- Kapalı, açık ve misafir otopark yerleri ile sosyal tesis, kaf-
eterya, market hizmetleri, oyun ve mesire yeşil alanlarının 
kat maliklerine sunulduğu imkânlar düşünüldüğünde, 
sitede yaşam sürdürmenin bilhassa çocuklu aileler için 
büyük avantajlar sağladığı kaçınılmazdır. İşin zor yanı ise, 
bir araya gelmiş çeşitli kültür ve eğitim düzeyindeki geniş 
insan topluluklarını Kat Mülkiyeti Kanunu esasları ile site 
yönetim planı doğrultusunda idare etmek, gerek özel 
meskenlerindeki yaşamlarında, gerekse ortak alanlardaki 

sosyal yaşamlarında birbirlerinin hak ve hukuklarına saygı 
gösterecek şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak-
tır.
Site genel giderleri ile bakım onarım giderlerini karşılaya-
bilecek düzeyde aidatların belirlenme zorunluluğu, ayrıca 
sitelerin genellikle şehir merkezleri ile alışveriş merkez-
lerinden uzak kurulması cihetiyle, özel oto ihtiyaçlarının 
fazla olması da sitelerde yaşamanın farklı zorluklarından-
dır.
Yeni oturuma açılan sitelerin büyük bir bölümünün yöne-
timleri olgunlaşana kadar bir hayli sıkıntılar çektikleri 
hatta yöneticilerin, hatalı tavır ve davranışlarından dolayı 
yönettikleri siteleri çok zor durumlara düşürdükleri bilin-
mektedir.
Bu durum muvacehesinde;
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ve anlayışları ile yani kısaca insan 
portföyü ile bir anlam ifade ettiği de 
kaçınılmaz bir gerçektir.

Yönetim olarak sitenin işleyişine 
nasıl katkı sağlıyorsunuz?
Carpe Diem Sitesi 11 blok yöneti-
cisinden oluşan temsilciler kurulu 
tarafından yönetilmekte, temsilciler 
kurulu da kendi arasında üç kişilik 
üst yönetim kurulunu seçmektedir. 
Sitemizde yapılan tüm işler Genel 
Kurul kararları doğrultusunda, tem-
silciler kurulu tarafından karara 
bağlanmak suretiyle hayata geçi-
rilmektedir. Bu husus Kat Mülkiyeti 
Kanunu’nun toplu site yönetimine 
ilişkin maddelerine uygun olduğu 
gibi, daha geniş bir kitlenin istek ve 
seçimlerine de uygundur.
Kadromuz; site müdürü, muhasebe 
işlerini yürüten muhasebe elemanı, 
hukuk işlerini yürüten sözleşmeli 
avukat, hizmet satın alma yöntemi 
ile çalıştırılan güvenlik görevlileri, 
havuz ve elektrik işlerinden sorum-
lu teknik görevli, bahçe ve bakım 
onarım işlerinden sorumlu teknik el-
emanlar ile temizlik görevlilerinden 
oluşmaktadır.

Görev tanımı 
yapılan her 
elemanın günlük 
çalışmalarını takip 
etmek, denetle-
mek, izin ve me-
sai saatleri be-
lirlemek, sitenin 
her türlü günlük, 
haftalık ve aylık 
ihtiyaçlarını sap-
tamak, sosyal ak-
tivite ve onarım 
işlerini takip eder-
ek bu hususlarda 
Yönetim Kuruluna 
bilgi vermek, ge-
rektiğinde rapor 
hazırlamak site 
müdürünün yetki, 
görev ve sorum-
lulukları arasında 
olan hususlardır.
Her yılın mayıs 
ayında yapılan 
olağan Genel Ku-
rul toplantısında 
kat maliklerinin 
tasvip ve onayıy-
la 1 hizmet yılı 

için seçilen yöne-
tim kurulu üyelerinin 

görevi ise; gerek kat 
mülkiyeti kanunu, gerekse 

yönetim planı doğrultusunda siteyi 
idare etmek ve genel kurul karar-
larını uygulayarak hayata geçirme-
ktir.
Carpe Diem Sitesi Yönetimi de ilgili 
mevzuat ve kanunlar çerçevesinde 
doğru, dürüst, birlik ve beraber-
lik ilkelerine sağdık kalarak hareket 
etmekte ve tüm çalışanlarını da bu 
ilkeler doğrultusunda yönetme-
ye çaba göstermektedir. Yönetim 
olarak amacımız sitemizde kurum-
sallığı en üst seviyeye çekmek, kişi-
lere bağlı olmayan yönetim anlayışı 
geliştirmektir. Yapılan tüm işlemle-
rde temsilciler kurulu 
tarafından karar veril-
mesi, alınan kararların 
hayata geçirilmesi an-
lamında site müdürü ve 
çalışanları olarak işle-
rimizi çok 
kolaylaştırmaktadır.

Belediyemiz ile site 
yöneticileri arasın-
daki diyalogu yeterli 
buluyor musunuz? 

Carpe Diem Site sakinleri ve yöne-
tim kurulu üyeleri olarak bizler, 
Çekmeköy Belediyesi Başkanı ile 
ekip çalışanlarının faaliyetlerini, ge-
rek Çekmeköy2023 dergisinden 
okuyor, gerekse birçoğunu yerinde 
birebir takip ederek izliyoruz. Çek-
meköy ve Taşdelen’i güzelleştirerek 
buralarda hayat ve yaşamı kolay-
laştırdığına inandığımız bu projelerin 
site genelinde takdir ile karşılandığı 
hususunu ise çalışma ve izlenim-
lerimiz sonucunda tespit etmiş bu-
lunuyoruz. Ancak Belediyemiz ile 
Carpe Diem Sitesi ve Site Yönetimi 
arasındaki diyaloğun her iki taraf 
yönüyle de daha olumlu gelişe-
bilmesi ve devamlılığı açısından Site 
Yönetimi olarak üstümüze düşen 
görevi her zaman yapmaya hazır 
olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

Son olarak Çekmeköy2023 
okuyucularına neler iletmek 
istersiniz?
Doğru düşünen, doğru hareket 
eden ve doğru insiyatif kullanarak 
ülke menfaatlerini koruyabilecek 
kararlar alabilen, ahlaklı ve dürüst 
nesillerin yetiştirilebilmesi; kitap 
okuyan, spor yapan, hak ve hukuk-
larına sahip çıkarak düzeyli eleştiri 
yapmasını bilen, her konuda kendis-
ini geliştirmiş, eğitimli toplumlar 
oluşturmak ile mümkündür.
İnsan kalitesi yüksek, bilgili ve seviyeli 
toplumların oluşumuna çok büyük 
katkılar sağlayacağı düşünüldüğün-
den sosyal, kültürel ve sanatsal faa-
liyetlerin Çekmeköy’ün genelinde 
yaygınlaştırılması hatta bu etkin-
liklerin siteler bazında düzenlenecek 
aktivite ve aktivite 
alanları ile çoğaltılarak 
desteklenmesi en 
büyük arzumuzdur. 
Saygılarımızla…

Sitelerde yönetim ve yönetim kuru-
lunun daha işin başında iken doğru, 
dürüst, çalışkan sorumluluk sahi-
bi ve her meslek dalında işini bilen 
yaptırım gücü yüksek özverili kişile-
rden oluşturulmasında büyük fayda 
olduğu mülahaza olunmaktadır. Ni-
tekim sitemiz de Temsilciler Kurulu 
da, Kat Mülkiyeti Kanunu’nu bilen, 
farklı meslek dallarında çalışkan ve 
dürüst kişilerden oluşmaktadır. Bu 
durum, site müdürü olarak benim 
işimi de çok büyük ölçüde kolay-
laştırmaktadır.

Çekmeköy’ün geneline 
bakıldığında memnuniyetin 

yüksek olduğu siteler arasında 
mısınız?
Carpe Diem Sitesi; Taşdelen 
merkezine ve taksi durağına 250 
m mesafede çam ormanlarının 
içerisinde, yaklaşık 30 dönümlük 
arazi üzerinde konuşlanmış bir si-
tedir. Kuzey ve kuzeybatı cephesi 
tamamen ormana bitişik olup bu al-
anın 47 dönümü üzerinde halihazır-
da Çekmeköy Belediyesince mesire 
alanı tesisi ve güzelleştirme çalışma-
ları sürdürülmektedir. 11 bağımsız 
blok üzerinde yer alan toplam 455 
dairenin her birinin ayrı ayrı kat mül-
kiyeti tapuları mevcuttur.
Tabiatı ve sakinliği seven kat malikler-

inin bilhassa bahar aylarında sabah 
kahvaltılarını kuş seslerinin nağmel-
eri ile çam ormanının kendine özgü 
havası ve kokuları eşliğinde tamam-
layabilmeleri mümkündür. Bu gü-
zelliklere sitenin aktivite alanlarının 
genişliğini de eklediğinizde Carpe 
Diem Sitesi’nin Çekmeköy’ün çok 
özel sitelerinden biri olduğunu ka-
bul etmemek, sitemizin bu yapılan-
masından ve kullanımından dolayı 
memnun olmadığımızı ifade etmek 
tabi ki mümkün değildir. Ancak 
bütün bu güzelliklerin siteyi yöneten 
yönetim kurulu üyelerinin özverili, 
dürüst çalışmaları ile yine siteyi kul-
lanan kat maliklerinin düzey, seviye 
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İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mevlüt Uysal, 
Üsküdar Çekmeköy 
metrosunun Yamanevler
-Çekmeköy bölümünün 
Haziran sonunda hizmete 
gireceğini açıkladı.

Geçtiğimiz aralık ayında hizmete 
giren Üsküdar-Çekmeköy metrosunun 

Yamaneveler-Çekmeköy bölümü, 
Haziran sonunda hizmete açıla-
cak. İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mevlüt Uysal açıkla-
masında, “Üsküdar Çekmeköy 
metrosunun Yamenevler Çekme-
köy arasındaki 7 durağı 

Haziran sonunda, aynı hat-
la Dudullu'da birleşen Bostancı 

metrosunun  9 istasyonu da yıl 
sonuna kadar açılacak,” dedi. 

METRO HAZİRAN’DA ÇEKMEKÖY’DE

MUSUNUZ?

BUNLARI 
BiLiYOR

Hamamböcekleri yaklaşık olarak 
250 milyon yıldır 
dünyada yaşıyor.

Eğer bir insan 8 sene, 7 ay ve 6 gün 
aralıksız bağırabilseydi, bu bir kahveyi 

ısıtabilecek olan enerjiye 
eş bir enerji oluştururdu.

Kuğular, hayatlarını tek eşle geçirirler. 
Dahası, eşi ölen bir kuğu üzüntüden 

hayatını kaybedebilir.

Karıncalar uyumaz.

Bayılmamızın sebebi parasempatik sinir 
sistemimizin tehlike geçtikten sonra kan 

basıncını birden düşürmesi ve beyne 
giden kan akışının kesilmesidir.

Yavru filler, 
bazen öfke 
nöbeti geçirir 
ve kendilerini 
çamurun içine 
atarlar.

Esnememizin sebebi fazla 
oksijen alma ihtiyacımız değil, 

beynimizi soğutmaktır.
Çin'de beşten fazla 

zaman dilimi olmasına 
rağmen, tüm ülke Pekin 

saatini kullanır.

Bebeklerin ateşini düşürmek için 
dövülmüş sarımsakla zeytinyağını 

karıştırıp ayak tabanlarına sürebilirsiniz.

Hawaii alfabesinde 
sadece 12 harf bulunmaktadır.
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TARİHTEN 
NOTLAR-9
 “Sual eylen bizden evvel gelene 

Kim var imis biz burada yog iken…”

3.MURAT (1574-1595)
“Gerileme Dönemi”
2.Selim’in Nurbanu Sultan’dan doğma oğludur. 
Manisa’da doğdu ve padişah olana kadar da burada 
şehzade olarak görev yaptı. Babasının ölüm haberini 
Sokullu Mehmet Paşa’dan alır almaz süratle İstanbul’a 
ulaşan Murat, beş şehzadeyi bertaraf ederek tahta 
çıkmıştır.
Saltanatı boyunca İstanbul’dan hiç ayrılmayan Sultan 
Murat’ın, ordusunun başında hiçbir sefere katılmamış 
olması cephedeki başarısızlığın nedeni sayılmıştır. 
Tarihçilere göre Osmanlı Devleti’nin “Gerileme 
Dönemi” Sultan 3.Murat’ın saltanatı zamanında 

başlamıştır. Zira bu dönemde teamüllere aykırı tay-
inler yapılmış, bazı rüşvet ve yolsuzluklara göz yu-
mulmuş, devlet hazinesi çok ciddi kayıplara uğramış, 
durumu kurtarmak için de çok ağır vergiler getirilmiş 
ve artan huzursuzluk sebebiyle çıkan isyanda Rumeli 
Mehmet Paşa öldürülmüştür.

Kadınlar Arasındaki 
Rekabet ve Entrikalar 
3.Murat döneminin önemli hadiselerinden biri de 
kadınlar arasında yaşanan rekabet ve entrikalardır. 
Nüfuz kullanarak devlet işlerine müdahale eden 
padişahın kardeşi İsmihan Sultan, Valide Nurbanu 
Sultan ve padişahın eşi, Şehzade Mehmet’in de annesi 
olan Venedikli Safiye Sultan arasında amansız bir 
rekabet vardır. 2.Selim’in kızı İsmihan Sultan’la evli ve 
Nurbanu Sultan’ın da takdirini kazanmış olan Sokullu 
Mehmet Paşa,  kendisini güçlü hissetse de bu geçim-
sizlik ve rekabetten en çok o etkilenmektedir. Bu 
arada Safiye ile Nurbanu arasındaki geçimsizlik de hat 
safhada olup devlet işlerini etkileyecek boyuttadır. 
Sonuç itibarı ile devlet düzeni tamamen bozulmuş, 
içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Yönetim, padişah yeri-
ne fiilen Sokullu’nun maharetli ellerine teslim edilmiş-
tir. Sultan 3.Murat ise; eşi Safiye’nin etkisinde kalmış, 
annesi Nurbanu ve kardeşi İsmihan’ın saraydaki otori-
teleri sayesinde büsbütün etkisiz hale getirilmiştir.

İran Savaşı
İran’la 1555 yılından beri var olan Amasya Ant-
laşması’na rağmen ticari kervanların yağmalanması, 
sınır güvenlinin bozulması ve en önemlisi de Anado-
lu’da halkın İran tarafından sürekli tahrik edilmesi se-
bebiyle iki ülke arasındaki gerilim yine hat safhadadır. 
2.Şah İsmail’in öldürülmesi sonucu İran’da ortaya 
çıkan siyasi istikrarsızlığın da etkisiyle Osmanlı-Safevi 
ilişkileri içinden çıkılmaz hale gelir ve savaş kaçınıl-
maz olur. Nitekim Sokullu Mehmet Paşa karşı çıksa da 
diğer paşaların ısrarıyla İran’a karşı savaş kararı alınır 

GE
ÇM

İŞ ZAMAN OLUR Kİ

H
AYALİ CİHAN DEĞER

ve Lala Mustafa Paşa görevlendi-
rilir. Gürcistan üzerinden Şirvan’a 
giden Lala Mustafa Paşa, Çıldır 
Gölü civarında karşılaştığı İran 
ordusunu dağıtarak Gürcistan 
kapılarının açılmasını sağladı. 
Bölge kontrol altına alındıktan 
sonra İran ordusu tarafından 
tahrip edilen Kars Kalesi tamir 
edildi.  

Aynı yerler bir ona, bir diğerine 
geçmek suretiyle Osmanlı-İran 
çekişmesi uzun yıllar devam 
etti. Nihayet 1590 yılında İran’ın 
talebiyle gerçekleşen ve 3.Mu-
rat’ın vefatına kadar devam eden 
bir sulh antlaşması imzalandı. 
Sonuçta İran’ın, barışa zorlanması, 
mezhep hürriyetini kabul etmesi, 
Şiilik propagandası yapmayacağı 
ve Sünniler hakkında ileri-geri 
konuşmayacağını taahhüt etmesi 
olumlu karşılanmıştır. Bu arada 
Azerbaycan, Tebriz, Dağıstan, 
Karabağ, Gürcistan ve Şirvan’ın 
Osmanlı hâkimiyetine girmesiyle 
Osmanlı Devleti sınırlarını Hazar 
Denizi’ne kadar genişletmiş, 
Doğu’da en geniş sınıra ulaşmıştır. 
Lala Mustafa Paşa, Sinan Paşa ve 
Özdemiroğlu Osman Paşa’nın 
başarıları ise dikkat çekmiştir. 
   

İstanbul’da Sayım
3. Murat devrinin ilgiye değer 
olaylarından biri, İstanbul’da 
Halep kadısı Zekeriya Efendi’nin 
başkanlığındaki bir heyet tarafın-
dan yapılan emlâk sayımıdır. Bu 
sayım, şehirde bir milyondan fazla 
nüfusun yaşadığını, İstanbul’un 
dünyanın en kalabalık şehri old-
uğunu ortaya koydu. Bu sayımın 
bazı sonuçları şöyledir: 485 cami, 
4.494 mescit, 100 imaret, 1.653 
ilkokul, 150 büyük tekke, 285 
küçük tekke, 498 genel çeşme, 
417 kervansaray, 4.985 küçük 
sokak çeşmesi, 585 değirmen, 
285 fırın, 874 hamam, 13 hal, 589 
bozahane, 743 kilise, 11.143 sokak 
ve cadde.

Avusturya 
İlişkileri 
Sultan 2.Selim döneminde 
Avusturya ile imzalanan barış ant-
laşmasıyla, sınırda meydana gelen 

ufak-tefek hadiselerin dışında 
her iki taraf da anlaşmaya 
sadık kalmış ve barış devam 
etmişti. Ancak Bosna sınırın-

da kuvvetler arasında anlaşmazlık 
çıkması ve Bosna Beylerbeyi’nin 
Kupa Suyu’na düşerek boğulması 
üzerine Osmanlı-Avusturya savaşı 
yeniden kaçınılmaz oldu.
 Koca Sinan Paşa 60 günlük bir 
muhasaradan sonra Yanık’ı fethet-
ti ancak Eflak ve Boğdan’daki 
isyan ve bağımsızlık hareketleri 
yüzünden Belgrad’a çekilmek 
zorunda kaldı.   

Osmanlı-
İngiliz Ticari 
Münasebetleri 
Nasıl Başladı? 
Osmanlı Devleti sahillerinde tica-
ret yapma imtiyazı daha öncele-
ri sadece Venedik ve Fransa’ya 
verilmişti. Kıbrıs’ın fethi ile birlikte 
bölgeden uzaklaştırılan Venedik-
liler’in yerini artık İngilizler almaya 
başladı.  Zira Sultan 3.Murat, üç 
İngiliz tüccarına Osmanlı toprak-
larında ticaret yapma izni vermişti. 
Bu imtiyaz Londra’da memnuni-
yetle karşılandı. Kraliçe 1.Eliza-
beth, Sultan Murad’a gönderdiği 
mektupta üç İngiliz’e verilen imti-

yazın tüm İngiliz tüccarlarına 
verilmesini talep edi-

Karaköy-Sokullu Mehmet Paşa Camii
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yordu. Buna karşılık Türk tüccarlarının da İngiltere’de ticaret 
yapabileceklerini belirtiyordu. Nihayet 1580’de 12 İngiliz’e ti-
cari imtiyaz verildi. Levant Company adlı şirkete yedi yıllığına 
verilen bu izin karşılığında tüccarlar Osmanlı Devleti’ne yıllık 
500 İngiliz lirası vermek zorundaydılar. 

Osmanlı’nın Afrika Hâkimiyeti
Fas, 1574 yılında İspanyol 
idaresinden yüz çevirip 
Osmanlı himayesini istemiş 
ve Abdülmelik’in hüküm-
darlığı gerçekleşmişti. 
Ancak papalık başta olmak 
üzere Fransa ve İspanya 
dikkatlerini Fas’a çevirip 
güçlerini birleştirdiler. Buna 
rağmen Abdülmelik’in 
ölümü üzerine oğlu Ahmet 
el-Mansur’un hükümdarlığı 
Osmanlı Devleti tarafından 
tanınmıştır.
Trablusgarp’ın 1551 yılında 
Sinan Paşa ve Turgut Reis 
tarafından fethedilmesiy-
le birlikte Orta Afrika’da 
bulunan Müslüman Bornu 
Sultanlığı ile de siyasi ve 
ticari ilişkiler geliştiril-

miştir. Gerek Trablusgarp ve 
gerekse Fizan sancakları Af-
rika ilişkilerinde önemli rol 
üstlenmiştir. Trablusgarp’ın 
hemen altında bugünkü 
Nijerya, Çad, Kamerun ve 
Nijer bölgesinde kurulan 
Müslüman Bornu Krallığı, 
bir zenci krallığı olarak 
bilinir ve başkenti Kuka 
şehridir. Krallığın Sünni-Ma-
liki olduğu bilinmektedir.
 Bornu hükümdarı Melik İd-
ris 1574 yılında İstanbul’a bir 
elçi heyeti gönderir. Heyet 
Osman Devleti’nden hac 
farizasını ifa etmek üzere 
yollara düşen hacı aday-
larının emniyetinin sağlan-
masını talep ediyordu.

14. yüzyılda Çad Gölü’nün batısına 
geçince Bornu adını alan bu ha-
nedan 16. yüzyılda da aynı gölün 
kuzeyini ele geçirdi ve Kânim-Bornu 
adıyla anıldı. Özellikle Kanuni Sultan 
Süleyman döneminde Osmanlı 
Devleti ile çok yakın münasebet tesis 
eden Sultan İdris Elevma döneminde 
Afrika tarihinin en güçlü devletlerin-
den biri haline geldi. Bornu Krallığıy-
la dostane bir siyaset Abdülaziz 
devrine kadar devam etmiştir.
1882’de İngilizler Sudan’ı işgal 
edince buradan Çad Gölü havzasına 
gelen Rabih bin Fazlallah, bölgede 
Çad’ın da hâkimiyeti altında bu-
lunduğu Bornu ve diğer mahal-
li sultanlıkları tek bayrak altında 
topladı. Fakat Fransızlar bu bölgeyi 
sömürgeleştirmek niyetindeydiler ve 
1900 yılında şehit ettikleri Rabih’in 
idaresindeki bütün yerleri işgal 
etmeye başladılar. Osmanlı Devleti 
bu işgali durdurmak için çok uğraştı 
Fakat Trablusgarp’ın 1912 yılında 
İtalya’ya bırakılmasıyla birlikte Çad’ın 
işgal süreci de hızlandı ve nihayet 
1922 yılında bir Fransız sömürgesi 
olduğu uluslararası camiada resmen 
kabul edildi. 

3. Murad’ın 
Vefatı ve 
Şahsiyeti 
20 yıl saltanat süren 3.Murat, 1595 
yılında vefat ettiğinde henüz 49 
yaşındaydı. Valide Nurbanu Sultan, 
Manisa’da bulunan Şehzade Meh-
met’e haber göndererek gelmesini 
temin etti. Cülusu müteakip, babası 
2.Selim’in Ayasofya’daki türbesine 
defnedildi. 3.Murat, zayıf iradeli ve 
aciz bir hükümdardı. Yönetimi tama-
men Sadrazam Sokullu Mehmet 
Paşa’ya bırakmıştı. Ancak Sokullu 
öldürülünce işler iyice kötü gitmeye 
başlamıştı. Kendisi ise İstanbul dışına 
çıkmak şöyle dursun, özellikle son 
yıllarında saraydan dahi dışarı çık-
mamıştı. Vefatında 49 çocuğu vardı 
ancak 100’ü aşkın çocuğu olduğu 
bilinmektedir. Muradi mahlasıyla 
şiir yazan 3.Murat, hüsn’ü hat sahibi 
olup nesih ve ta’lik yazılar yazardı. 
Menakıb-ı Hünerveran adlı eser 
onun için kaleme alınmıştır. 

DEVRİN 
MÜMTAZ ŞAHSİYETLERİ
Hoca Saadettin Efendi (1536-1599)
3.Murad’ın hocalığını yapığı için “Hoca” diye bilinir. Devlet 
adamı, bilgin, tarihçi ve büyük şeyhülislamlardan biri olarak 
tanınır. Tarih ve edebiyat konularında değerli eserleri vardır. 
İstanbul’da doğmuştur. Babası,  Yavuz Sultan Selim’in güvenip 
takdir ettiği nedimlerinden Hasan Can’dır.

Saadettin Efendi, Karamani Mehmet ve Ebussuud Efendi gibi 
tanınmış bilginlerden ders aldı. Babasının hatırı için olduğu ka-
dar, bilgisinin derinliği sayesinde de çabucak yükseldi. Müder-
risliklerde bulundu. 3.Murat tahta çıktıktan sonra Hoca Sadettin 
Efendi, büyük bir nüfuz ve itibar kazandı.  3.Mehmet zamanın-
da etkinliği artarak devam etti. 

Haçova/Eğri seferinde orduya ve komutanlara verdiği cesaretle 
zafer elde edilmesinde önemli katkı sağladı. 1597’de Şeyhülis-
lâmlığa yükseldikten 2 yıl sonra öldü. Eyüp’te metfundur.
Hoca Sadettin Efendi Türkçe’den başka, Arapça, Farsça şiir-
ler de yazmış, bu dillerden önemli eserler çevirmiştir. Ta-
cu’t-Tevârih (Tarihlerin Tacı) onun en önemli eseridir. Türkler’ 
in Anadolu’da yerleşip Osmanlı Devleti’ni kurmalarından Kanuni 
zamanına kadar geçen olayları anlatan eserin dil ve üslubu 
dikkat çekicidir.

Takiyüddin Efendi (1521-1585) 
Mısırlı bir Türk aileye mensup olan ünlü bilgin Takiyüddin 
Efendi, döneminin en önemli astronomi ve matematikçi-
si kabul edilir. Özellikle trigonometride birçok çalışması 
vardır. 16.yüzyılın ünlü astronomu Copernicus, sinüs fonksi-
yonunu kullanmamış, sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjanttan 
söz etmemiştir ama Takiyüddin bunların tanımlarını vermiş, 
kanıtlamalarını yapmış ve cetvellerini hazırlamıştır. Takiyüddin, 
trigonometrik fonksiyonların kesirlerini, ilk defa ondalık 
kesirlerle göstermiş ve birer derecelik fasılalarla 1 dereceden 
90 dereceye kadar hesaplanmış sinüs ve tanjant tabloları hazır-
layarak ne kadar büyük bir bilim adamı olduğunu kanıtlamıştır. 
Takiyüddin trigonometrik hesaplamalarda cetveller ya da rub, 
yani "trigonometrik çeyreklik" denilen basit bir alet kullanmıştır.
Sokullu Mehmed Paşa ve Hoca Sadettin Efendi'nin destekle-
riyle Tophane sırtlarında bir rasathane (gözlemevi) kurmak için 
gerekli izni alır. İstanbul Rasathanesi 1575-1580 yılları arasında 
faaliyet gösterir. Bu arada 1577 yılı Ramazan ayında bir kuyruklu 
yıldızın gözlemlendiği, bu astrolojik olayın İstanbul'da çok ilgi 
çektiği de bilinmektedir.  

Ancak rasathanenin uğursuzluğa ve çeşitli felaketlere se-
bep olacağı fikrini ileri süren dönemin şeyhülislamı Kadızade 
Ahmet’in fetvası ve 3. Murat'ın emriyle 1580 yılında rasathane 
denizden topa tutularak yıktırılır.

Bu hadise müspet ilimlere karşı Osmanlı Devleti’nde görülen 
en önemli olumsuzluklardan biri kabul edilir.

Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü (Drina) / Bosna Hersek
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•	 Şunu iyi bil ki safları yaran, her şeyi yenen aslanla 
savaşmak kolaydır; gerçek kahraman; önce kendi 
nefsini yenmesini bilendir.

•	 Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, hiç aramamak 
demektir.

•	 Bir mum, diğerini tutuşturmakla ışığından hiçbir şey 
kaybetmez.

•	 İyiliği ve ihsanı tamamlamak, başlamaktan 
daha iyidir.

•	 Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin, 
karşındakinin anlayabildiği kadardır.

•	 Kendini noksan gören kişi, olgun-
laşmaya 10 atla koşar. Kendini olgun 
sanan ise bu zannı sebebiyle Allah’a 
ulaşamaz.

•	 Yürü, bir an için mezarlıkta sessizce 
otur. Söz söyleyip şimdi susmuşları gör! 
Onların topraklarını bir renkte, bir halde 
görürsün ama halleri bir değildir ki…

•	 Balığa, denizden başkası azaptır.

•	 Kanaatten hiç kimse ölmedi, hırsla da hiç 
kimse padişah olmadı.

•	 Sende iyi olan ne varsa dostuna onu ver.

•	 Ömrüm uzun olsun dersen kimseye kızma, 
eziyet etme.

Sokullu Mehmet Paşa (1505-1579)

Hristiyan adı Bayo olan Sokullu, 1505 yılında Bosna 
-Sakolaviç köyünde dünyaya geldi. İlk eğitimini Bos-
na’da aldı. Yeşilce Mehmet Bey tarafından beğenilip 
saraya alınmak üzere devşirme yazıldı. Ailesinden 
daha önce de devşirme alındığı bilinmektedir. 
Edirne’de Defterdar İskender Bey’in mahiyetinde bu-
lundu. Kanuni’nin dikkatini çekti ve Enderun’a alındı. 
Üç padişaha sadrazamlık yapan Sokullu Mehmet 
Paşa siyasi gücü, sonsuz serveti ve pek çok hayratı ile 
şöhret bulmuştur.
Yemen’in fethi, Portekiz’in bölgede egemenlik kur-
masına karşılık Sumatra - Açe Sultanlığı’na yardım 
edilmesi, Kıbrıs’ın fethi, İnebahtı Yenilgisi, Osman-
lı-Lehistan (Polonya) ilişkileri onun döneminde mey-
dana gelen başlıca önemli hadiselerdir. 
14 yıldan fazla süren sadareti esnasında izlediği 
“denge politikası” ile bilinir. İran seferine bu yüzden 
karşı çıktı ancak dikkate alınmadı. Buna karşılık geniş 
bir muhalefetle karşı karşıya kaldı. Sokullu, Divan-ı 
Hümayun (Kabine) toplantısından çıkarken, deli 
olduğu iddia edilen bir hemşehrisi tarafından hançer-
lenerek öldürüldü. Olayın 3.Murat tarafından düzen-

lemiş olduğu kanaati oldukça yaygındır. 
Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemi 
Sokullu’nun ölüm tarihi ile nihayetle-
ndirilir.

İsmihan Sultan’ın
Hazin Sonu  
İsmihan Sultan, kocası Sokullu Meh-
met Paşa’nın vefatı sebebiyle genç 
yaşında dul kalır. Budin Beylerbeyi Ali 
Paşa ile evlenmek istemesi sarayda 
kısa süreliğine de olsa bir paniğe sebep 
olmuştu. Zira Ali Paşa, evli ve çocuklu 
bir devlet adamıydı. Ancak İsmihan Sul-
tan, ne pahasına olursa olsun mesele-
nin halli için kardeşi Sultan 3.Murat'a 
başvurdu.
Bunun üzerine Sultan 3.Murat’ın isteği 
karşısında boyun eğen Ali Paşa, ça-
resiz karısını boşamak zorunda kaldı, 
çocuklarını da annesine bırakarak 
İsmihan Sultan'la evlendi. Kaynaklar: “Ali 
Paşa'nın eski zevcesinin feryat ve figanı 
dağları-taşları inletecek kadar acıklı 
idi” diye nakleder.  İsmihan Sultan’ın 
mutluluğu ise fazla sürmedi.  Mahmut 
adını verdikleri bir erkek çocuk dünyaya 
getirdi lakin doğumdan hemen sonra 
rahatsızlanarak önce kendisi, ardından 
bebeği ve kısa zaman sonra da Ali Paşa 
vefat ettiler. Bu durum halk arasında, 
Ali Paşa'nın eski eşinin bedduası olarak 
yorumlandı.

Alanında Dönemin Yegâne Eseri: 

MENAKIB-I HÜNERVERAN  
Kendisi de hattat olan Gelibolulu Mustafa Ali’nin, 
“hünerli ve marifetli kişilerin hikâyeleri” adıyla kaleme 
aldığı ünlü eseri. Dili ve konusu itibarı ile ayrı bir önem 
taşıyan eser, sanat tarihimizde bir hayli gerilerde 
kalmış olan hat sanatını ele almaktadır. Hoca Saadet-
tin Efendi’ye ithaf edilen eser, bu yönüyle günümüze 
kadar en önemli başvuru kaynağı özelliğini korumuş-
tur. 50 hattat hakkında bilgi veren eser mukaddime, 5 
fasıl ve hatimeden oluşur. 3.Murad ve Hoca Saadettin 
Efendi’ye övgüden sonra 10 hat çeşidi, kamış kalem, 
mürekkep, kâğıt özellikleri ve ilkyazı yazan İdris 
Peygamber’den söz edilir.
Birinci bölümde kûfi hatla vahiy yazan 27 kâtibin 
vasıf-
ları/hünerleri anlatılır. İkinci bölümde aklam-ı sittede 
yer alan üstatlar ve Anadolu hattatlarının yedi büyük 
üstadına yer verilir. Metin aralarına yer yer edebi san-
atlarla dolu Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler serpişti-
rilen eser, edebi özellikleriyle Osmanlı nesrinin güzel 
örneklerinden biri kabul edilir.

HİKMET TEKİN
hikmettekin34@gmail.com
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Çekmeköy Belediyesi ve 
Diversey iş birliği ile sürdürülen 
Şeffaf Mutfak Projesi’nde 
üçüncü dönem, hijyen 
eğitimi ile başladı.

ŞEFFAF MUTFAK’TA

3. DÖNEM 
BAŞLADI

Çekmeköy Belediyesi’nin Diversey iş birliği 
ile 2015 yılında hayata geçirdiği Şeffaf Mut-
fak Sağlıklı ve Güvenilir İşletmeler Projesi’nin 
üçüncü yılında, 12 yeni işletme projeye katıl-
mak için başvurdu. Gıda sektöründe hizmet 
veren işletmelerin dünya standartlarına 
ulaştırılması hedeflenen projede yeni dönem, 
Şeffaf Mutfak bayrağı almaya aday işletmele-
rin hijyen eğitimleri ile başladı.

Pizza Hut Mimar Sinan Şubesi, Nasreddin 
Hoca Anaokulu Taşdelen Şubesi yemekha-
nesi, Kuğu Et Lokantası, Muşmuloğulları 
Lokantası, Oklava Mantı-Börek, Kerte Gusto 
Restoran, Up Loft Kafe, Kafe de Hayat, Mavi 
Dalga Anaokulu yemekhanesi, Aras Et, Örs 
Taş Ev, Yılmaz Anaokulu yemekhanesinin yeni 
dönem adayları arasında bulunduğu projede, 
16 Şeffaf Mutfak bayraklı işletme Çekme-
köylülere hizmet vermeye devam ediyor.

Üçüncü dönem hijyen eğitiminde, işletme 
yetkililerine proje koordinatörü olarak bilgi 
veren Başkan Yardımcısı Şenol Çetin,  “Bele-
diye başkanımızın selamını ileterek söze 
başlamak istiyorum. Şeffaf Mutfak Sağlıklı 
ve Güvenilir İşletmeler Projesi gıda sek-
töründe bir sosyal sorumluluk projesidir. 
İnsan sağlığını doğrudan etkileyen bu sek-
törde; hijyen sağlamak amacıyla kullanılan 
fazla kimyasalların da gelişi güzel yapılan 
temizliğin de zararları vardır. Biz bu proje ile 
sizlere danışmanlık hizmeti veriyoruz. Sizin 

daha iyi bir işletme olabilmeniz için yapılan 
bu çalışmayla tüm teknik ifadeleri bir kenara 
bırakırsak, insani standartlarda bir hizmet 
anlayışı oluşturmak istiyoruz. Yemyeşil 
doğamız sayesinde özellikle hafta sonları 
birçok İstanbulluyu ilçemizde misafir ediy-
oruz. Biz halkımıza ve konuklarımıza kaliteli 
hizmet verirsek bu ilçemize turizm hare-
ketliliği kazandıracaktır” dedi.

Başkan Yardımcısı Çetin, “Bu pro-
jede dünyanın hijyen devlerinden biri ile 

çalışıyoruz. Az sonra 
alacağınız eğitimi, 
büyük firmalar büyük 
bütçeler ödeyerek 
alıyorlar. Bizler bu pro-
jede hem hijyen hem 
iletişim danışmanlığını 
ücretsiz olarak
veriyoruz” dedi.

Program, Diversey’in 
eğitim direktörü 
Veladdin Kılıç’ın 
verdiği  hijyen eğitimi 
ile devam etti.
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Tüketici Güven Ön Endeksi Mart 
2018’de bir önceki ayın nihai endek-
sine göre yüzde 2 artmış ve 88,78 
değerlerine ulaşmıştır. Peki, Tüketici 
Güven Endeksi nedir? Önce bunu 
anlamaya çalışalım. 

Her ay AB’nin belirlediği kriterlere 
uygun olarak Türkiye İstatistik Kuru-
mu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası tarafından üretilen, yaş 
ve cinsiyete göre anlamlandırılan 
Tüketici Güven Endeksi, tüketicilerin 
ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini 

ve değerlendirmelerini 
ölçmek için kullanılır. 

Hemen hemen 
tüm ülkelerde-

ki ekonomik 

gelişmeleri yakından izlemek 
amacıyla kullanıldığından öncü bir 
gösterge olarak kabul edilir ve eko-
nomideki büyümeyi tahmin etme 
noktasında anlamlı ve faydalı değer-
ler üretir. Özelikle de ekonomik 
büyüme rakamlarının çeyrek dilimler 
halinde üç ayda bir hesaplandığı için 
de her ay düzenli olarak hesaplanan 
endeks sonuçları daha da önem ka-
zanmaktadır.

Tüketici Güven Endeksi’nin hesap-
lanması ise oldukça basittir. Tüketici 
durumundaki bireyin eğilimlerini ve 
ekonomi hakkındaki görüşlerini be-
lirlemek amacıyla bağımsız olarak 
hazırlanan, içeriğinde “Kişisel Mali 
Durum”, “Genel Ekonomi”, “Harcama 
ve Tasarruf Eğilimleri” gibi soruların 
bulunduğu ankete verilen cevaplar 
(pozitif ve negatif cevaplar) yüzde-
lik olarak belirlenir. Yapılan ankete 
pozitif cevap verenlerin yüzdesin-
den, negatif cevap verenlerin yüzde-

si çıkartılır ve bu farka 100 eklenir. 
Oluşturulan yayılma endekslerin 

aritmetik ortalaması alınır ve 
böylece endeks oluşturul-

muş olur.  

Bu açıklamalar ışığın-
da kişinin mali du-

rumunu, genel 
ekonomiye ilişkin 

mevcut durum 
değerlendirme-

leri ile gelecek dö-
nem beklentilerini, 

ayrıca yakın gelecekteki 

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİNE GÖRE
SARI ÇİZMELİ MEHMET AĞA! harcamaları ile tasarruf 

eğilimlerini belirlemeyi 
amaçlayan bir gösterge 
olan Tüketici Güven Ön 
Endeksini oluşturan so-
ruların alt dökümüne 
baktığımızda, Sarı Çizmeli 
Mehmet Ağa’nın bir önce-
ki aya göre Mart ayında 
mevcut durum algısında 
gerileme görülürken ge-
leceğe ilişkin beklentile-
rinde de pozitif yönde iyi-
leşme gözlemleniyor.

Finansal sektörlerde 
yaşanan dalgalanma-
lar ile siyasi ve jeopoli-
tik gelişmeler, Mehmet 
Ağa’nın mevcut durum 
algısını olumsuz etkili-
yormuş gibi görünüyor 
olsa da, geleceğe ilişkin 
beklentilerdeki iyileşme 
algısı ve özellikle siya-
si ve jeopolitik risklerin 
önümüzdeki 12 ay içinde 

azalacağına olan inançtan 
dolayı endeks bir önce-
ki aya göre yüzde 2 artış 
göstermiş.

Kesin olan bir şey var ki, 
o da ilk çeyrekte Tüketi-
ci Güven Endeksi’nde 
görülen bu pozitif du-
rumun devam edeceği… 
Çünkü ağırlıklı olarak 
siyasi ve jeopolitik hu-
suslardaki gelişmeler, 
önümüzdeki dönemler 
için Sarı Çizmeli Mehmet 
Ağa’nın güvenini  belir-
lemede olumlu anlamda 
etkili olmaya devam ede-
cek gibi görünmektedir.

Siyasi ve jeopolitik 
risklerin önümüzdeki 

12 ay içinde 
azalacağına olan 

inançtan dolayı 
endeks bir önceki aya 

göre yüzde 2 artış 
göstermiş.

Mehmet DUMAN    
Ekonomi Yazarı
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Çekmeköy sınırları içerisinde yer 
alan Ömerli Baraj Gölü ve çevre-
si göçmen kuşlar, yırtıcı kuşlar 
ve leylekler için Avrupa’daki en 
önemli göç yollarından biri olması 
nedeniyle ‘önemli kuş alanı’ olarak 
belirlenmiştir. Alanda bulunan 
Bern Sözleşmesi kuş türlerinden 
bazıları şunlardır: 
Kır İncirkuşu (Anthus Campestris), 
Kara Leylek (Ciconia Nigra), Ço-
banaldatan (Caprimulgus), Bahçe 
Kirazkuşu (Emberiza Cirlus), 
Kirazkuşu (Emberiza Hortulana), 
Kerkenez (Falco Tinninculus), 
Kır Kırlangıcı (Hirunda Rustica), 
Ak Mukallit (Hippolais Pallida), 
Kızılsırtlı Örümcekkuşu (Lanius 
Collurio), Bülbül (Luscinia Mega-
rhynchos), Kuyrukkakan (Oenan-
the), Taşkuşu (Saxicola Torquata), 
Maskeli Ötleğen (Sylvia Melano-
cephala).
Bu kuşlar içinde Alemdağ ispinozu 
ve bülbülün Çekmeköy için ayrı 
bir yeri vardır. Bu yüzden biraz 
daha ayrıntılı olarak ele almak 
gerekir.

ALEMDAĞI İSPİNOZU 
Alemdağı İspinozu bir kuş türüdür. 
İstanbul’un Anadolu yakasında, 
Çekmeköy’den kuzeyde Riva’ya 
kadar uzayan Alemdağı orman 
serisi ve avlağında, öteki göçmen 
kuşlarla birlikte görülür. Açık mavi, 
kırmızı, yeşilimsi, beyaz-siyah 
tüyleri ve diğer özellikleri ile öteki 
ispinoz türlerinden önemli bir 
farkı yoktur. Ancak ötüşü daha 
güzel ve şakraktır. Tanınması ise 
19.yüzyılda da Alemdağı koru-
larının ve su kaynaklarının mesire 
yeri olmasından sonraya rastlar.
 Alemdağı mesirelerine tutkun 
olan ve sık sık bu çevreye binişler 
düzenleyen II. Mahmud döne-
minde (1808-1839) İstanbullular 
da günübirlik veya çadır kurup 
geceleyerek Alemdağı’na mesire-
ye gitmeye başladılar. 19. yüzyıl 
boyunca süren bu geleneğin bir 
amacı da ispinoz ve bülbül din-
lemekti. İlkbahar sonu, yaz ayları 
boyunca tertiplenen geziler için 
özellikle mehtaplı geceler 
seçilirdi. 
Taşdelen ve Malkuyusu sularını 
içmek, eğlenceler düzenlemek, 

mehtapta ve koru serinliğinde 
dinlenmek, özellikle Üsküdar ve 
Kadıköy halkı için vazgeçilmez bir 
tutku oldu. “Alemdağı’na ispinoz 
dinlemeye, Taşdelen suyu içme-
ye gidiyoruz!” diyenler, Üskü-
dar, Dudullu, Kısıklı, Sultançiftliği 
semtlerinden at ve öküz araba-
ları ile sazlı sözlü yola çıkarlardı. 
İstanbul kibar çevrelerinin, doğal 
seslere ve çevre güzelliklerine 
düşkün aydınları ve sanatçıları 
da Emirgân’da bülbül, Göksu’da 
mehtapta kurbağa, Boğaziçi’nde 
açık yalı penceresinden deniz 
şıpırtısı dinlemek kadar, Alemdağı 
ispinozlarının ötüşlerini dinlemeye 
de meraklıydılar. Bunlar araları-
na, dönemin ünlü bestekârlarını 
da (Kemani Tatyos, Kemençe-
ci Vasil, Kanuni Şemsi, Tanburi 
Yuvakim, Şevki Bey ve diğerleri) 
alırlar; kuşların ötüşüne eşlik eden 
fasıllar tertiplerlerdi. Kimi zaman 
da ispinozları çalgı sesleri ile farklı 
ötüşlere alıştırma yarışmaları 
düzenlenirdi. 

ÇEKMEKÖY’DE 
BÜLBÜL SEFASI 
Güzel sesli, lâtif nağmeli, zengin 
ötüşlü meşhur kuştur bülbül. 
Eski İstanbul sayfiyelerinin çoğu, 
çağlayan hâlinde şakıyan bül-
bülleri ile meşhurdu. Alemdağ’da 
biri normal bülbül diğeri de büyük 
bülbül olmak üzere iki bülbül 
çeşidi yaşamaktadır. Reşat Ekrem 
Koçu tarafından hazırlanan İstan-
bul Ansiklopedisi’nin 7. cildinde 
bülbüller ve Alemdağ ile ilgili 
şunlar söylenmiştir: 
“Sevgilisi gülü âşık kalbinin kanı 
ile boyadığı söylenen hürriyeti-
nin esîri bu harikulade kuşcağız, 
bağlarında, bağçelerinde, ko-
rularında, ormanlarında asırlar 
boyunca, zevk ve duygu sahibi 
İstanbulluları ayağına koştur-
muşdur. Kanlıca Körfezi’nde 
veya Alemdağı’nda gece bülbül 
dinlemek için, Büyükşehrin bir 
bucağından kalkılmış, atlara, 
arabalara, kayıklara, sonra vapur-
lara binilerek, tâ öbür bucağına 
gidilmiştir.” 
Ahmet Rasim, Külliyatı Sâyü 
Tahrir’inde aynı konu ile ilgili şu 
ifadelerde bulunmaktadır: 

“Bir gece Alemdağı Korusu’nda 
tulûi kamer ile başlayan bir bül-
bül, bütün sükkâm meşcereyi 
uyutmadı. Her feryadı medîdine 
etrafdan akisler, cevablar geli-
yordu. Her avazı muhriki semâya 
irtikaa ederek parça parça, nağme 
nağme dökülüyor zan edilecek 
kadar parlak, mühtez idi. Ömrüm-
de unutamadığım bir şebi mu-
kammer de budur. Sükûn arasında 
bir ahengi tabiî ile huruç eden 
bu sadâyi ulvî kâh en lâtif, en tatlı 
bir pesliğe, kâh en şedid, âdeta 
kulakda cm çın ötecek dere-
cede kuvvetli bir tizliğe munkalib 
olduğu halde bile mevzûniyeti ruh 
nüvâzma asla halel gelmiyordu”. 

ALEMDAĞ KASRI 
VE ALEMDAĞ
AV KÖŞKÜ
Tanzimat’la birlikte Balyan Ailesi 
İstanbul’daki pek çok yapıda özel-
likle de Dolmabahçe, Beylerbeyi 
ve Çırağan saraylarında mimar 
olarak görev aldılar. Yangınlar-
dan doğan sonuçları önlemek 
üzere sokakların düzenlenmesi, 
kat mülkiyeti ve imar kurallarının 
yeniden ele alınması, yine 19. 
yüzyılda yapıların ahşap yerine 
kâgirden yapılmaları da mimaride 
bir yenilikti. Genel olarak, 19. 
yüzyıl sarayları önemli yatırımlardı 
ve Osmanlı İmparatorluğu’nun 
hiçbir döneminde bu yüzyılda 
olduğu kadar çok saray, kasır ve 
köşk yapılmamıştı. Çoğunluğu, 
Boğaziçi kıyılarında ve ormanlık 
alanlarda inşa edilen bu köşkle-
rden biri Alemdağı Kasrı, diğeri de 
Alemdağı Av Köşkü idi. 
Alemdağı Kasrı, Alemdağı me-
sire yerinde, Şehzade Abdülaziz 
için ağabeyi Sultan Abdülmecid 
tarafından 1853 yılında yapılmış 
bir biniş kasrıydı. Abdülaziz (1861-
1876) için Sarkis Balyan tarafından 
tasarlanmış neoklasik üslupta, 
yüksek bir bodrum kat üzerinde 
iki katlı kâgir bir yapıydı. 1940’lı 
yıllarda bekçisinin çıkardığı bir 
yangında harap olan bina, daha 
önceleri 1895 yılında Ermeniler’in 
de saldırısına uğramıştı.
Abdülaziz, şehzadeliğinde de ava 
meraklıydı. Sık sık Alemdağ’da ava 
çıkardı. Bu ava çıkış esnasında 

HER DERDE DEVADIR;
ALEMDAĞ’DA İSPİNOZ 
VE BÜLBÜL DİNLEMEK
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dinlenmesi için kendisine yeni bir mekân arayışı 
ihtiyacıyla, 1853 yılında yapılan kasrın yanında, üç 
sene sonra, 1856 yılında bir de av köşkü yaptırıldı. 
Av köşkü Abdülaziz’in şehzadeliği sırasında kendisi 
için inşa edildiğinden adıyla anılmaya başlandı.
Sultan Abdülaziz Avrupa’ya gidip geldikten son-
ra oradaki mimari yapılardan etkilendi. Avrupa’da 
gördüğü servet ve refahın nasıl elde edildiğine 
bakmaksızın sadece dış görünüşünün cazibesine 
kapılan Abdülaziz, onları taklide özendi. Avrupa’da-
ki emsallerini aratmayacak Çırağan ve Beylerbeyi 
sarayları gibi saraylar ve köşkler yaptırdı. Bunlardan 
başka Kâğıthane Kasrı tamir edildiği gibi, Rumeli ve 
Anadolu yakasındaki diğer av köşkleri de yine bu 
dönemde inşa ettirilmişti.
Çeşitli yerlere yapılan bu köşkler, hem bayındırlık 
hizmetlerinin bölgeye hızlıca gitmesine yardımcı 
oluyor hem de bazı yerleşim birimlerinin de 
gelişmesine neden oluyordu. Mesela, Sultan Ab-
dülaziz döneminde Alemdağ’da yapılan köşk nede-
niyle Yukarı Dudullu yol güzergâhı üzerinde kalmış 
ve Aşağı Dudullu’ya nazaran daha çok gelişmiştir.

ABBAS HALİM PAŞA AV KÖŞKÜ 
Derin Türkömer, Prenses Zeynep Halim ile yaptığı 
sohbetlerini kaleme aldığı kitapta bu av köşkü ile 
ilgili prensesin ağzından şu bilgileri vermektedir: 
“İlk defa elime tüfek aldığım tarihi tam bilemiyo-
rum, sanırım on sekiz yaşındaydım. Arada bir 22 
çapla nişana attığımı hatırlarım. Eniştem Abbas 
Beyin avcılığa ve silahlara olan merakını biliyordum. 
Kendisinin Ömerli yakınında Koçullu’da bir av köşkü 
vardı. Semih Bey adında bir mimar arkadaşı yap-
mıştı burasını. Mimarlık tahsil ettiği Macaristan’ın 
köy evlerinden ilham almıştı bu köşk için. Oraya 
ailece gider ve kalırdık. 
Bir sonbahar günü Abbas Bey bana, evde otura-
cağınıza alın tüfeklerden birini, birkaç da fişek, 
civar ağaçlıklarda şöyle bir dolaşıp üveyik vurun 
dedi. Ben de onun oğullarından yaşça en uygun 
olanını yanıma katıp çıktım. Üveyik nasıl kuştur, 
nasıl uçar, nasıl avlanır en ufak fikrim yok. Neyse 
bir tane uçurduk ve attım. Düşmedi ama bir saçma 
almış olmalı ki yakındaki ağaca kondu. Kuşu tekrar 
kaldırdım ve nasılsa vurdum. İlk düşürdüğüm av bu 
oldu.
Prenses Zeyneb Halim, Mısır’ı uzun süre yöneten 
Osmanlı kökenli hanedanın kurucusu Kavalalı 
Mehmet Ali Paşa’nın (1769-1849) ikinci göbek 
torunuydu. 1915 yılında altı kız kardeşin en küçüğü 
olarak Bursa’da dünyaya gelmişti. Babası Prens 
Abbas Halim Paşa, annesi de Hidiv Mehmet Tevfik 
Paşa’nın kızı Prenses Hatice Tevfik Hanım’dı. Prens 
Abbas Halim Paşa kısa bir süre Bursa valisi olmuş, 
ardından İttihat ve Terakki dönemindeki Osmanlı 
hükümetinde Nafıa Nazırlığı yapmıştı. Aynı dönem-
de Osmanlı İmparatorluğu’nun sadrazamı olan 
Prens Sait Halim Paşa, Zeynep Hanım’ın amcasıydı.” 

SİNEMA VE KADIN
Çekmeköy Belediyesi'nin 
düzenlediği Sinema Aka-
demisi'ne konuk olan ünlü 
oyuncular Ayfer Dündar, 
Fatoş Kabasakal, Öznur 
Serçeler ve Duygu Yürükçe 
akademi öğrencilerinin sor-
ularını cevapladılar.

Çekmeköy Belediye-
si tarafından düzenlenen 
Sinema Akademisi’nin 
4’üncü haftasında "Tür-
kiye’de Sinema ve Kadın" 
konusu konuşuldu. Ünlü 
oyuncular Ayfer Dündar, 
Fatoş Kabasakal, Öznur 
Serçeler,  Duygu Yürükçe'nin 
konuk olduğu programda;  
oyuncular öğrenci-
lerle sinema deneyimlerini 
paylaşırken, Türkiye’de kadın 
oyuncu olmanın avantaj ve 
dezavantajlarını anlattılar.

Oyunculuğa tiyatro ile 
başladığını belirten Duygu 
Yürükçe, “2006 yılında oku-
maya başladım. 2011 yılın-
da mezun olduktan sonra 
Devlet Tiyatrosu seçmelerine 
katıldım. Çok güzel bir rol 
denk geldi. Çok iyi san-
atçılarla oynadım. Müthiş 
heyecan vericiydi benim 

için. Altı, yedi yıl tiyatroda 
devam ettim; Çok güzel 
rollerde çok iyi yönetmen-
lerle devam ettim. Daha 
sonra televizyona geçiş 
yaptım bir dizi ile. Fatoş 
ile de o dizide tanıştık 
biz" dedi. 

Oyunculuk için çok 
çaba harcadığını be-
lirten Fatoş Kabasakal: 
"Ben alaylıyım, tabii ki 
birçok eğitim aldım. 
Kafaya takmıştım o-
yuncu olmayı ama 
nasıl olacağım 
konusunda bir 
fikrim yoktu. Sonra 
bir görüşme oldu. Bir aşk 
hikayesiydi. Bana: “At bine-
biliyor musun?” dediler. Ben 
de: Acayip at binerim” 
dedim. “Yüzebiliyor 
musun” diye sordu-
lar, ben de yine: 
“Acayip yüzerim” 
dedim. Ben oraya 
gidip bir şey yapa-
mayınca şok oldular. 
“Ama ben çok istiyo-
rum oyuncu olmayı” 
dedim. Öyle başladım. 
Buralara geldim. Siz de 
pes etmeyin…

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

TEÇÖM’DE YETİŞİYOR
 ALEMDAĞ EĞİTİM 

MERKEZİ

Eğitim alanındaki çalışmalarını 
hız kesmeden sürdüren Çek-
meköy Belediyesi, ilk ve orta-
okul öğrencilerinin hizmetine 
sunduğu Test Çözüm Merkez-
leri ile Çekmeköylü çocuk ve 
gençlerin başarısına destek 
vermeyi sürdürüyor. Öğren-
cilerin sinema, tiyatro, yarışma 
gibi etkinliklerle eğlenebileceği; 
konu anlatımı ve testlerle 
öğrendiklerini pekiştirebileceği 
bir eğitim anlayışıyla yola çıkan 
TEÇÖM’ün Alemdağ Kültür 
Merkezi’ndeki kursuna katılan 
öğrencilere mikrofon uzattık.

TEÇÖM’ü Çekmeköy2023 
dergisinde gördüm ilk kez. 
Sonrasında anne ve babama 
gösterdim, “Buraya gidebilir 
miyim?” diye sordum. Onlar 
da olumlu karşılayınca 
kaydoldum. TEÇÖM’den 
çok memnunum. En çok 
etkinliklerini seviyorum. 
Hem eğleniyoruz hem de 
öğreniyoruz derslerde. Hem 
okuldan arkadaşlarımla geli-
yorum hem yeni arkadaşlar 
edindim bu merkezde. 

1,5 aydır Test Çözüm 
Merkezi’ne geliyorum. 
Annemin yönlendirmesiyle 
geldim. Bu kursta der-
sleri daha iyi kavrıyorum. 
Okulda işlediğimiz dersler-
le alakalı sorular çözmek 
konuyu daha iyi anlamamızı 
sağlıyor. Hem yaptığımız 
dersleri hem de düzenle-
diğimiz etkinlikleri çok sevi-
yorum. TEÇÖM’e seneye de 
devam etmek istiyorum.

Yaklaşık 2 aydır TEÇÖM’e geliyorum. 
Bu merkezi arkadaşlarımdan duydum. 
Onlar derslerine faydalı olduğunu söy-
leyince ben de gelmek istedim. Burada 
yeni arkadaşlar da edindim. Matematik 
dersini çok seviyorum ve büyüyünce 
bilim adamı olmak istiyorum. 

Annem Alem-
dağ Kültür 
Merkezi’ne kurs 
için geliyordu, 
TEÇÖM’den bu 
sayede haberdar 
olduk. 1,5 yıldır 
buradaki kurs-
lara katılmaya 
devam ediyo-
rum. Düzenli 
geldiğim için 
okuldaki ders 
notlarım yüksel-
di. Derslerimiz 
çok eğlenceli 
geçiyor, hiç 
sıkılmıyoruz. Bir 
yandan sohbet 
ediyoruz bir 
yandan ders işli-
yoruz. O yüzden 
severek geli-
yorum. İleride 
beyin cerrahı 
olmak istiyorum. 

Test Çözüm 
Merkezi’ni hem annemden 

duydum hem de arkadaşlarım-
dan. Annemle kayıt yaptırmaya 

geldik. 1,5 aydır TEÇÖM’e devam 
ediyorum ve buradan verim alıyorum. 

Burada test çözüyoruz, kitap oku-
yoruz. Dersleri eskiye göre daha 

kolay anlıyorum. Hocalarımı 
da çok seviyorum.

TEÇÖM harika bir yer. Dersler ve etkinlikler 
çok keyifli geçiyor. Buraya başlayalı 2 ay oldu. 
Çalışmak için çok uygun bir ortamı var. Ders-
lerimizi de daha kolay anlamamızı sağlayan 
bir merkez burası. Üstelik yapamadığımız 
soruları da öğretmenlerimize sorabiliyoruz. 
Burada öğretmenlerimizi de çok sevdiğim için 
önümüzdeki yıl da geleceğim. Burak Sefa TÜTÜK – 10 Yaşında

Ahmet İBRAHİM - 10 Yaşında 

Ecrin Sena ÇELİK – 10 Yaşında

Zeynep Nur ÇABAK – 10 Yaşında 

Bora ÜNAL – 10 Yaşında

Aliye YAVUZKURT – 10 Yaşında 



Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Mehmet Akif 
Mahallesi’nde ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Çekmeköy’e Hoş Geldiniz ve 
Çekmeköy’e Hoş Geldin Bebek projeleri kapsamında Mehmet Akif Ma-

hallesi’nde ziyaretler gerçekleştirdi. Çetükkaya, Erdem ve Işıldak ailelerini 
yeni doğan bebekleri için tebrik eden Başkan Poyraz, Ertaş ve Çiçek 

ailelerine ise ‘’Çekmeköy’e Hoş Geldiniz’’ dedi.

Başkan Poyraz, ziyaretler sırasında mahalle esnafıyla sohbet etti 
ve karşılaştığı Çekmeköylü kadınların 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Hoş Geldiniz
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5 aydır TEÇÖM’e geliyorum. Burayı arkadaşlarım-
dan duydum. Derslerim zaten iyiydi, takdir alıyor-
dum. Buraya geldiğimden beri İngilizce’yi daha iyi 
anlıyorum. Yapamadığım soruları ya da anlaya-
madığım konuları öğretmenlerime soruyorum. 
Test çözmemiz dersleri pekiştirmede etkili oluyor, 
en çok bu yönünü seviyorum TEÇÖM’ün.

TEÇÖM’ü buraya gelen arka-
daşlarımdan duydum. Onlar 
aldıkları eğitimden çok memnun 
olduklarını söyleyince ben de 
denemek istedim. Çok memnun 
kaldım. Buraya geldiğimden beri 
derslerimde belirgin bir yükselme 
oldu. Anlamadığımız dersleri 
öğretmenlerimize soruyoruz, 
onlar da çok iyi karşılıyorlar. 
TEÇÖM’ün en sevdiğim yanı çok 
fazla etkinliklerinin olması. Sine-
maya, tiyatroya gidiyoruz, ders 
çalışıyoruz. Seneye de gelmek 
istiyorum. Büyünce astronot ya 
da doktor olmak istiyorum. 

Türkiye’ye 3 yıl önce Suriye’den geldim. 
Türkçeyi de burada öğrendim. Bu kursu 
okulda duydum. Buranın ders işleme 
yöntemini çok beğeniyorum. Test 
çözüyoruz, oyunlar oynuyoruz. Tüm 
derslerim çok iyi. Hatta başarı belgele-
rim de var. Seneye de TEÇÖM’e gelmek 
için elimden geleni yapacağım.

TEÇÖM’ü 
arkadaşlarımdan 

duydum. Öğretmenlerin an-
latmasıyla sınavlarından yüksek not 

alan arkadaşlarım burayı tavsiye edince 
ben de gelip denemek istedim. Daha 

ilk günden burayı çok sevdim. Alemdağ 
Kültür Merkezi’ne tiyatro için, BELNET’e 

de bilgisayarla oynamak için gelmiş-
tim zaten. İnşallah seneye de 

TEÇÖM’e devam etmek 
isterim.

Muhammed Ali CAN – 10 Yaşında

Ali SABBAH – 12 Yaşında

Nisa BOZABA – 10 Yaşında

Emeni MOHAMMADALI – 
10 Yaşında 
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İstanbul Çiğdemi
İstanbul çiğdeminin ilk toplandığı ve bilim 
dünyasına tanıtıldığı yer Alemdağ’dır.

Mart-Nisan aylarında, Alemdağ’ın fun-
dalıklarını süsleyen bir çiğdem türüdür. 
Fundalıklar, iki metreden kısa boylu 
çalılıklardan oluşan bitki topluluklarıdır. 

Genellikle Funda (Erica) ağırlıklıdır. Bu 
bölge Karadeniz’in meşe ormanlarından 
Akdeniz bölgesinin maki vejetasyonuna bir 
geçiş oluşturur. Crocus oliverii ilk kez bu 
bölgeden toplanan örneklerle, alt türü olarak 
ssp. istanbulensis adı ile bilim dünyasına 
Brian Mathew tarafından tanıtılmıştır.

İsimlendiren: 
(Baker) D. A. Webb
Yayınlandığı dergi: Bot. J. Linn. Soc. 76:310 
(1978)
İstanbul’dan İngiltere’ye gönderilen soğanların 
yetiştirilmesi ile yeni bir tür olduğu ortaya çıkmış 
ve İngiliz J.G. Baker tarafından 1893 yılında 
Galanthus byzantinus adıyla bilim dünyasına 
tanıtılmıştır. 1978 yılında ise Galanthus plica-
tus türünün bir alttürü olduğu kabul edilmiştir. 
İstanbul kardeleni, kuzeybatı Anadolu’da doğal 

olarak yetişen endemik bir alttürdür. İstanbul’un 
Asya yakasında yaygın olarak ormanlık alan-
larda yetişir ve Ocak-Mart aylarında çiçek açar. 
Türkiye’nin kuzeybatısına endemik bir kardelen 
türüdür. Bu nadir bitkiye İstanbul Çekmeköy’de, 
Çataltepe ve Kaletepe’nin nemli bölümlerinde, ağaç-
çalı toplulukları altlarında lokal olarak rastlanır. 
İstanbul’da şehrin kontrolsüz genişlemesi ve aşırı 
yapılaşması nedeniyle tehdit altındadır. Türki-
ye’nin Kırmızı Kitabı’nda ‘listelenmemiş’ olmakla 
birlikte, ülke çapında nadir olarak bulunur.

İstanbul 
Kardeleni

Çekmeköy’ün       Kır Çiçekleri

Çekmeköy’ün Kır Çiçekleri isimli eserden alınmıştır.

Kır ÇiçekleriKır Çiçekleri



İki Şiir Bir Şair İki Şiir Bir Şair
15

6
15

7
N

is
an

 2
0

18
N

isan
 2

0
18

''1914’te doğdum. 1 yaşında 
kurbağadan korktum. 9 yaşında 
okumaya, 10 yaşında yazmaya 
merak sardım. 13’te Oktay Rıfat’ı, 
16’da Melih Cevdet’i tanıdım. 17 
yaşında bara gittim. 18-19’dan 
sonra avarelik devrim başlar. 20 
yaşından sonra da para kazan-
masını ve sefalet çekmesini 
öğrendim. 25’te başımdan bir 
otomobil kazası geçti. Çok aşık 
oldum. Hiç evlenmedim, şimdi 
askerim'' diyerek kendini tanımlar 
ve hayatını bu satırlarla özetler 
Orhan Veli… 

İstanbul’un güzide semtlerinden 
biri olan Beykoz’da 13 Nisan günü 
dünyaya gelir. Edebiyatla haşır-
neşir olmak için uzun uzadıya 
büyümeyi beklemez Orhan; 
henüz ilkokul sıralarındayken 
“Çocuk Dünyası” isimli bir dergide 
ilk hikayesi yayınlanır. Ortaokul 
dönemindeyse Garip akımını 
başlatacağı arkadaşları Oktay Rıfat 

ve Melih Cevdet Anday ile tanışır. 
Edebiyatla büyüyen bir genç için 
ne şanstır edebiyat öğretmeninin 
Ahmet Hamdi Tanpınar olması… 
Edebiyatla gerçek anlamda har-
manlandığı lise yıllarında yol arka-
daşlarıyla (Oktay Rıfat ve Melih 
Cevdet Anday) beraber Sesimiz 
isimli bir dergi çıkarır. Üç genç 
şair, çıktıkları bu edebiyat yolcu-
luğunda, öğretmenleri arasında 
yer alan ünlü şair Ahmet Ham-
di Tanpınar başta olmak üzere, 
Halil Vedat Fıratlı ve Yahya Saim 
Sinanoğlu‘nun büyük desteğini 
görürler.

 Lise eğitimi sonrası İstanbul 
Üniversitesi Felsefe Bölümüyle 
eğitimine devam eden şair, 
Edebiyat Fakültesi Talebe Cemi-
yeti başkanı seçilir. Kısa bir dö-
nem öğretmen yardımcısı olarak 
görev yapar fakat sonrasında PTT 
Umum Müdürlüğü, Telgraf İşleri 
Reisliği, Milletlerarası Nizamlar 
bürosuna girer. Hayatının her 
döneminde edebiyatla iç içe olan 
şair şiirlerinde duygusallığıyla dik-
kat çeker. Genellikle aşk, özlem, 
çocukluk anıları gibi konuların 
işlendiği eserleri Varlık Dergisi’nde 

yayınlanır. Ve Orhan Veli kısa 
dönemde edebiyat dünyasında 
popüler olmayı başarır. 1936-
1942 yılları arasında, dönemin 
popüler kültür-sanat dergilerin-
den İnsan, Ses, Gençlik, Küllük, 
Inkilapçı Gençlik, Demet, İşte ve 
Aile’de manzume ve düz yazılarıy-
la yer alır. 

1941 yılında ise Garip akımının 
kurucularıyla birlikte hazırladığı 
Garip seçkisi yayınlanır. Garip 
akımıyla şiiri daha anlaşılır hale 
getiren Orhan Veli kullandığı 
üslup sebebiyle eleştiri yağmuru-
na tutulmasına rağmen özenilen 

ve hayranlıkla dinlenilen Avrupa 
şiirleriyle yarışır hale geldi. 10 
Kasım 1950 tarihinde Ankara’da 
belediyenin kazdığı bir çukura 
düşerek başından yaralanan şair 
iki gün sonra İstanbul’a döner. Ye-
mek yediği sırada fenalaşıp (beyin 
kanaması geçirerek) hastanede 
zehirlenme gibi yanlış bir teşhis 
konularak 14 Kasım 1950 yılında 
çok genç yaşta hayata veda eder. 
36 yıllık yaşamının ardından geriye 
şiirlerinin yanı sıra hikâye, dene-
me, makale ve çeviri alanında 
birçok eser bırakır.

ORHAN VELİ KANIK 
ESERLERİ
Şiirleri: 
Garip, Vazgeçemediğim, Destan 
Gibi, Yenisi ve Karşı (1945-19449)

Düzyazıları, eleştiri ve hikâyeleri:
Nesir Yazıları (1953)
Denize Doğru (1970)
La Fontaine'in Masalları (49 fabl 
manzum çeviri)
Nasrettin Hoca Hikayeleri (72 fıkra 
manzum çeviri, 1949)
Bütün Eserleri Edebiyat Dünyamız 
(düzyazı, konuşma, 1975)

Bir Garip Orhan Veli

Gün Olur
Gün olur, alır başımı giderim,
Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda.
Şu ada senin, bu ada benim,
Yelkovan kuşlarının peşi sıra.
Dünyalar vardır, düşünemezsiniz;
Çiçekler gürültüyle açar;
Gürültüyle çıkar duman topraktan.
Hele martılar, hele martılar,
Her bir tüylerinde ayrı telaş!…
Gün olur, başıma kadar mavi;
Gün olur başıma kadar güneş;
Gün olur, deli gibi…

Bir Garip Orhan Veli
İstanbul'da Boğaziçi'nde
Bir garip Orhan Veli'yim
Veli'nin oğluyum
Tarifsiz kederler içindeyim

Urumeli Hisarı'na oturmuşum
Oturmuş da bir türkü tutturmuşum

İstanbul'un mermer taşları
Başıma da konuyor martı kuşları
Gözlerimden boşanır hicran yaşları
Edalım...
Senin yüzünden bu halim.

İstanbul'un orta yeri sinema
Garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama
El konuşurmuş, görüşürmüş bana ne

Sevdalım...
Boynuna vebalim.

İstanbul’da, Boğaziçi’ndeyim
Bir garip Orhan Veli’yim.
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Zeliha Bolat
Zeliş'in Mutfak Sırları...

Kalburabastı 
Tarifi

Malzemeler: 

•	 1 adet Meksika fasulyesi 
konservesi, 

•	 6 dal yeşil soğan, 
•	 1 çay bardağı haşlanmış 

mısır, 
•	 2 adet közlenmiş kırmızıbib-

er, 
•	 yarım demet dereotu, 
•	 4 adet salatalık turşusu, 
•	 tuz, 
•	 zeytinyağı
•	 yarım limon suyu.

Meksika 
Fasülyesi 
Salatası

Yapılışı: 
Konserve fasulyeyi bol su ile yıkayıp suyunu süzelim. Dereotu ve yeşil 
soğanı ince ince doğrayalım. Közlenmiş kırmızıbiberi ve salata turşusunu 
küp şeklinde doğrayalım. Tüm malzemeleri bir kapta tuz, limon suyu 
ve zeytinyağını ekleyerek karıştıralım. Servis tabağına yerleştirdiğimiz 
karışımın üzerini yeşilliklerle süsleyerek servis edelim, afiyet olsun… 

Malzemeler: 
•	 100 gr. tereyağı, 
•	 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 
•	 yarım çay bardağı süt, 
•	 2 su bardağı un, 
•	 50 gr. ceviz içi, 
•	 yarım paket kabartma tozu, 
•	 2 yemek kaşığı irmik, 
•	 1,5 yemek kaşığı süt
•	 üzeri için 2 yemek kaşığı toz 

fıstık.

Şerbeti için malzemeler: 
•	 2 su bardağı toz şeker, 
•	 2 su bardağı su 
•	 1 tatlı kaşığı limon suyu.

Yapılışı:

Şerbet için bir tencerede su ve 
şekeri şurup kıvamını alıncaya 
kadar kaynatalım ve üzerine limon 
suyunu ekleyelim. Tatlı için; te-
reyağını küçük bir sos tencere-
sinde kısık ateşte eritelim. Bir kaba 
eritilmiş tereyağı, süt, yoğurt ve 
zeytinyağını ekleyelim. Karışıma 
azar azar un ekleyerek irmik ve ka-
bartma tozunu ilave edelim. Kulak 
memesi kıvamına gelen hamur-

dan ceviz büyüklüğünde parçalar 
alıp şekillendirin. Orta kısmına 
cevizlerden yerleştirin ve kalbur 
üzerinde rulo şeklinde sarın. Ta-
banını tereyağıyla yağladığınız fırın 
tepsisine hamur tatlılarını yerleşti-
rin. Önceden ısıtılmış 170 derece 
fırında 25 dakika pişen tatlıların 
üzerine soğuyan şerbeti yavaşça 
yedirin. Üzerini fıstıkla süsleyerek 
servis edin, afiyet olsun…

Patatesli 
Börek
Tarifi
Malzemeler: 
3 tane yufka, 1 şişe maden suyu, 1 çay 
bardağı sıvıyağ. 

İç harcı için: 
4 adet orta boy patates, 1 adet kuru 
soğan, 4 yemek kaşığı sıvıyağ, 3 dal 
maydanoz, isteğe bağlı baharatlar ve tuz. 
Börek üzeri için 1 yumurtanın sarısı ve 
susam. 

Yapılışı: 
Haşlanmış patatesler püre haline getiri-
lir. Tavada sıvıyağda kavrulan soğanlara 
baharatlar ve patates eklenerek karıştırılır. 
Son olarak ince kıyılmış maydanozlar 
ilave edilip harç soğuması için ocak-
tan alınır. Bir kasede soda ve sıvıyağ 
karıştırılır. Tüm yufkalara bu karışımdan 
sürülür ve yufkalar üst üste serilir. Elde 
edilen 3 katlı yufka bıçak yardımı ile 
pizza dilimi gibi 12 parçaya bölünür. Her 
parçaya iç harçtan eklenerek rulo şek-
linde sarılır. Böreklerimiz pişirme kağıdı 
yerleştirdiğimiz tepsiye dizilir ve üzerine 
yumurta sarısı sürülerek susam serpilir. 
Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında 
üzeri kızarıncaya kadar pişirilir. Börekleri 
sıcak olarak servis edin, afiyet olsun…  
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü se-
bebiyle Fatih’te İETT Fener durağı 
karşısındaki tarihi binada bulu-
nan Kadın Eserleri Kütüphanesi 
ve Bilgi Merkezi Vakfı’nı ziyaret 
ettim. Kütüphane, kadın araştır-
macıları araştırmak ve destekle-
mek adına Türkiye’de kurulmuş 
ilk ve tek kütüphane olması 
açısından önem arz etmektedir. 
Kütüphanenin kapısından içeri 
adım attığım ilk andan itibaren 
kadının ne kadar üretken old-
uğunu bir kez daha fark etmiş 
oldum. Bu üretkenliğe, birçok 
medeniyete ev sahipliği yap-
mış olan İstanbul gibi bir şehrin 
kayıtsız kalması zaten beklene-
mezdi. 

İstanbul’un en eski yerleşim yer-

lerinden olan Fener’de karşımızda 
her yeri tarihle çevrili olan Kadın 
Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi 
Merkezi durmakta. İstanbul Büyük 
Şehir Belediyesi tarafından bu tar-
ihi binanın seçimi ve beraberinde 
İstanbul’un en eski semtlerinden 
Fener’in tercih edilmiş olması 
adeta tarihin kadına olan kayıtsı-
zlığına verilmiş en anlamlı cevap 
gibi gözükmekte. 14 Nisan 1990 
yılında açılan kütüphanenin ilk yıl-
larda raflarında yalnızca yüz kitap 
olduğunu binayı gezerken öğren-
dim. 28 yıl boyunca çalışmalarına 
aralıksız devam ettiğini bildiğimiz 
kütüphanede şu an kadın 
yazarların yazdığı ya da yazılan 
eserlerin öznesinin kadın olduğu 
on iki bin kitap taranmış ve kayıt 
altına alınmıştır.  

1867’den 1928’e kadar yayınlanan 
kadın konulu 40 Osmanlıca dergi-
nin tüm sayılarının orijinali ya da 
fotokopisi ve 1928’den günümüze 
kadar Latin harfleri ile yayınlanmış 
kadın dergilerinden 310’u süreli 
yayın bölümünün ana malzemesi-
ni oluşturmaktadır. Yabancı dildeki 
kadın konulu dergilerin ise 134 
başlığa ulaştığını öğrenmiş oldum. 
5 binin üstünde Türkçe, İngilizce, 
Almanca, Fransızca makale 
arşivlenmiş ve bilgisayar girişi 
yapılmıştır. 1990 yılından itibaren 
ise güncel olarak yayınlanmaya 
devam eden yayınların ülkemiz 
ve dünya kadınları için oluştur-
duğu haberler ve kadınların kendi 
oluşturduğu çalışma da kayıt 
altına alınmaya devam etmektedir.

Kütüphanenin arşiv bölümünde 57’si bağışlanan özel 
arşiv olmak üzere toplam 10 bin eser bulunmak-
tadır. Kitap Koleksiyonu, Süreli Yayınlar Koleksiyonu, 
Özel Arşivler Koleksiyonu, Tezler-Makaleler, Efemera 
Koleksiyonu, Kadın Yazarlar Koleksiyonu, Kadın San-
atçılar Koleksiyonu, Sanat Eserleri Koleksiyonu, Nadir 
Eserler, Görsel-İşitsel, Gazete Kupürleri, Örgütler ve 
Örgütlemeler gibi birçok özel başlık altında eserler 
toplanmıştır. Kütüphane dijital teknolojinin sağladığı 
imkânlardan fazlasıyla yararlanmakta ve basılı kay-

nakların dijitalleştirilmesi çalışması sürdürülmektedir. 
Etkinlikler kapsamında açılan sergilerde kütüphaneye 
bağışlanan 92 tablo ile kadın sanatçıların eserlerin-
den önemli bir arşivin çekirdeği oluşturulmuştur. 
Vakıf aynı zamanda her yıl kadın konulu bir ajanda da 
yayınlamakta olup çeşitli sempozyumlar ve pro-
gramlar organize etmektedir. Bunun yanı sıra vakıftan 
kadınları ilgilendiren her konuda bilgi almak, yurt içi 
ve yurt dışı kurumlarına ulaşabilmek mümkündür. 

Hazırlayan: Hilal DEMİR (Açık Fikir Platformu)
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1982 yılında sinema haftası olarak 
başlatılan ve Türkiye’nin en büyük 
sinema etkinliği olan İstanbul 
Film Festivali 6-17 Nisan tarihleri 
arasında seyircisiyle buluşacak. 

37. İstanbul Film Festivali bu yıl 
da sinemaseverlere usta yö-
netmenlerin filmlerinden genç 
sanatçılara, yaratıcılığın sınırlarını 
zorlayan filmlerden klasik eser-
lere zengin bir program sunacak. 
180’e yakın filmin gösterileceği 
festivalde usta sinemacıların 
katılacağı söyleşi ve atölye 
çalışmaları, festival sohbetleri ve 
özel etkinlikler 12 gün boyunca 
sürecek.

SİNEMASEVERLER 
FESTİVALE

Ulusal 
Yarışma 
Ödülleri
37. İstanbul Film Festivali’nde 
“Türkiye Sineması” bölümünde-
ki filmler; Ulusal Yarışma, Yeni 
Türkiye Sineması, Ulusal Belge-
sel Yarışması ve Ulusal Kısa Film 
Yarışması başlıkları altında izleyi-
ciyle buluşacak. Ulusal yarışmaya 
katılan filmlerin değerlendirilmesi 
sonucunda en iyi filme Altın Lale 
Ödülü verilmesinin yanında Jüri 

Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En 
İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın 
Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi 
Müzik dallarındaki ödüller de sa-
hipleriyle buluşacak. 

Belgesel 
Kuşağı
NTV Belgesel Kuşağı adı altında 
dünyanın pek çok bölgesinden 
belgeseller izleyiciyle buluşacak. 
Mültecilikten toplumsal krizlere, 
sinemadan siyasete, müzikten 
yemek kültürü ve modaya, tekno-
lojiden savaşlara farklı konularda 
dikkat çeken birçok belgeselin 
gösterimi yapılacak. 

Ingmar 
Bergman 
Filmleri
Dünya sinemasının en saygın yö-
netmenlerinden Ingmar Bergman 
doğumun 100. yılında İstanbul 
Film Festivali’nde anılacak. Türki-

ye’den 10 yönetmen Bergman’ın 
kendilerini en çok etkileyen ve 
sinema anlayışlarına yön veren 
filmlerinin festivaldeki gösterim-
lerini bizzat sunacak.

Bergman 100 Yaşında seçkisini 
oluşturan sinemacılar ve seçtikleri 
Bergman filmleri şunlar:

•    Kazım Öz – Smultronstället / 
Wild Strawberries / Yaban Çilekleri 
(1957)

•    Emin Alper – Det sjunde 
inseglet / The Seventh Seal / Yed-
inci Mühür (1958)

•    Semih Kaplanoğlu – Nat-

tvardsgästerna / Winter Light / Kış 
Işığı (1962)

•    Reha Erdem – Tystnaden / 
The Silence / Sessizlik (1963)

•    Can Evrenol – Persona (1966)

•    Ümit Ünal – Skammen / 
Shame / Utanç (1968)

•    Aslı Özge – Viskningar och 
rop / Cries and Whispers / 
Çığlıklar ve Fısıltılar (1972)

•    Melik Saraçoğlu & Hakkı Kur-
tuluş – Scener ur ett äktenskap / 
Scenes from a Marriage / Bir 

•    Evlilikten Manzaralar (1973)

•    Yeşim Ustaoğlu – Höstsonat-
en / Autumn Sonata / Güz Sonatı 
(1978)

Festival Filmlerini 
Hangi Sinemalarda 
İzleyebiliriz?
İstanbul Film Festivali’nin bu yılki 
gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas 
Sineması, Beyoğlu Sineması, Pera 
Müzesi, Nişantaşı’nda Cinema-
ximum City’s ve Kadıköy’de Rexx 
Sineması ve Kadıköy Sineması’nda 
yapılacak.

Hazırlayan: Havva KOTAN - Sosyolog
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SOKAK 
RÖPORTAJI
Peygamber Efendimiz, iyi bir komşuyu müminin saadet-
lerinden biri olarak gösteriyor. Komşuyla iyi geçinmeyi ve 
ona iyilik etmeyi tavsiye ediyor. Peki, sosyal medya ve inter-
netin hayatımızı zapt ettiği bu dönemde komşuluk ilişkile-
rimiz ne durumda? Sokağa çıktık ve sorduk:  

Komşuluk ilişkileriniz nasıl? 
Eski komşuluk ilişkilerinin 
kalmamasını neye bağlıyorsunuz? 

Komşu-
larımla sık 

sık görüşüyo-
rum. Yeni 

nesilde böyle bir 
iletişim teşebbüsü 

yok, kopukluk 
hakim. Komşuluğun 
yerini internet, tele-
fon aldı. Dolayısıyla 

insanlar komşu-
luk yapmaya da 

görmeye de 
ihtiyaç duy-

muyorlar. 

Mahmut Yiğit
74 Yaşında

Geçmişle 
kıyasladığımızda komşuluk 

ilişkileri çok geriledi. Çünkü insan-
lar değerlerini yitirmeye başladı, her şey 

maddileşti. Önceden herkes birbirine kollarını 
açardı. Şimdiyse kapıların arkasından bakar oldu. 

Komşularımla aram çok iyi. İsteyenlerle görüşüyo-
rum. Taşınanlar olsa da ben eski düzenimi devam 

ettiriyorum. Çocuklarımı da bu bilinçle yetiştirmeye 
çalışıyorum. Apartmanlarda bunu sürdürmek biraz 

zor çünkü kimse komşuluk ilişkilerine değer 
vermiyor, kimse kimseyi tanımıyor. Komşuluk 

yapmak tamamen gönül işi. 
 

Bizim yaşımızdaki 
insanlar komşuluğu hala 

sürdürüyor. Biz sitede yaşama-
mıza rağmen komşuluğumuzu 

devam ettiriyoruz. Eski komşuluğun 
kalmaması da eğitimle alakalı. İlk öğre-
tim yeri aile, ikincisi okuldur. Bunların 

ikisi de bir bütün olduğuna göre eksikleri 
bu kurumlarda aramak lazım. Komşuluk 

ilişkileri kurmak ve o ilişkileri devam 
ettirmek özveri, tahammül ve sabır 

gerektiriyor. İnsanlar bunlardan 
yüksündükleri için çevresine 

duyarsızlaştı belki de.

Azalmadan 
da öte eski komşuluk 

ilişkileri hiç yok şimdi. Artık 
insanlar daha yoğun. Gençle-

rimiz trafikle de cebelleşiyorlar, 
yorgunlar. İş-güç, hayat mücade-

lesi, geçim sıkıntısı birçok şeyin 
önüne geçiyor. Biz Karadenizli-

yiz. Eski komşuluk 
göreneklerimiz neyse 
aynen devam ettiri-

yoruz. 
Azize Aydın

47 Yaşında 

Temel Biçer
51 Yaşında

Geçmişten 
günümüze kadar gelen örf 

adetlerimiz körelmeye başladı. İnsanlar 
kabuğuna çekilmiş durumda. Çocuk bile ba-

bayla konuşmuyor. Bağlar kopmaya başladı. Karşı 
komşusunun adını bilmeyen, alt komşusunu tanı-

mayan nice insan var. Birbirinden uzaklaşan insanlar 
kümesi haline geldik. Yaşadığım apartmanda 1-2 daire 

ile ilişkimiz var. Karşı taraf soğuk davranınca siz de 
muhabbet kurmak için bir teşebbüste bulunamıyor-

sunuz. Aslında yanlış bir şey. O gelmiyorsa biz 
gitmeliyiz. Samimi duygular, diyaloglar toplumda 

daha sıkı bağlılığı sağlar. Bu dayanışmanın 
temelini şimdiden atmak lazım ki bir-

birimize güvenebilelim.

Ömer Sade 
29 Yaşında

Yüksel Aktürk 
64 Yaşında 
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Erkan Bilmiş
51 Yaşında 

Pakize Yakut
85 Yaşında 

Geçim 
derdi, televizyon, 

telefon, sosyal ağlar… İn-
sanların ilgisi bu mecralara kaydı. 

Annem babam çok güzel komşuluk 
yapan insanlardı. Biz de onlardan gördük, 

örnek aldık ama tek taraflı olacak bir iş 
değil. Çocuklarımız bizim kadar bile 
devam ettiremeyecek bu geleneği, 

onu da biliyoruz.

Artık 
komşuluk 

kalmadı. Misafir seven 
yok. Bizim zamanımızda 

komşuluk çok vardı. Birbirimi-
ze çok değer verirdik. Müstakil 

evde otururken çevremizdekilerle 
komşuluk yapardık. Şimdi apart-

manda oturuyoruz ve o eski 
gelmeler gitmeler yok. Kendi 

ayarımda arkadaşlarım 
gelip gidiyor tek tük, o 

kadar. 

Hasan Devrim 
48 Yaşında

Annem 
babam 

apartman-
dakilerle çok 
sık görüşürdü 

önceden. Komşu-
larımız birer birer 

taşınınca gelip 
gitmeler de azaldı 
haliyle. Eski sami-

miyet kalmadı. 
Komşuluk eskisi 

kadar kıymet 
görmüyor.

Ensar Yaman
15 Yaşında 

Komşu-
luk il-

işkilerindeki 
azalmayı işsizliğe 
bağlıyorum. İş ol-

mayınca insanlarda 
enerji olmuyor. 

İnsanın tadının tuzu-
nun olması lazım ki 

komşuluk yapabilsin. 
Eskiden komşuluk 

vardı, annem babam 
yaşatıyordu bu ge-
leneği. Biz de gidi-

yoruz eşe dosta 
ama onlar kadar 

sık değil. 

İnternet ve 
telefonun insanların hayatın-

da büyük bir yer edindiği yadsınamaz 
bir gerçek.  Komşunun yerini onlar aldı 

ama suçlu sadece bu mecralar değil. Her şey 
insanda bitiyor. Ben de çok görüşmüyorum 

komşularımla. Azerbaycanlıyım, 20 sene evvel İs-
tanbul’a geldim. Orada komşularımızla çok daha 
içli dışlıydık. Azerbaycan’da komşuluk daha farklı 

ve hala da öyle. Annem bizi komşularımıza 
emanet ederdi mesela. Şimdi düşünüyorum 

ben aynısını yapar mıyım diye. Çok 
araştırmam, güvenmem lazım.

Mihriban Efe
40 Yaşında

Öztürk Karabak
70 Yaşında

Kendi apart-
manımızda çocuk-
larımla oturuyorum. 

Bizim ailecek komşuluk 
ilişkilerimiz çok iyi. Sık sık 

görüşüyoruz komşularımızla. 
Darısı gençlerin de başına. 

İnşallah onlar da güzel 
ilişkiler kursunlar.
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Samatya’da yaşayan Ave-
dis isimli bir Ermeni genç, 
değersiz metalleri altına 
dönüştürme denemeleri 
yapıyordu. Kalay, bakır ve 
gümüş alaşımı üzerinde 
çalışırken ürettiği metal 
levhaların, müzikal sesler 
çıkardığını fark etti. 
Böylece Avedis, 1618 
yılında ilk zil üretimini 
gerçekleştirmiş oldu. 
Bunun üzerine Sultan 
II. Osman, Avedis’e, 
Türkçe “zil” kelimesi 
ile Ermenice’de “oğlu” 
anlamına gelen “yan” 
son ekinin bileşmesi 
ile oluşan Zildjian(Zil-
ciyan) adını verdi. İşte 
bugün Dünya’daki en 

büyük zil üreticisi Zildjian’ın kuruluş 
hikayesi böyle başladı. Şirket, 

1623 yılında İstanbul’da 
kuruldu.
Şu anda, 14. kuşak tarafın-
dan yönetilmekte olan aile 
şirketi, çok büyük zorluklar 
atlatmıştır. Osmanlı İmpar-

atorluğunun zor yıllarında, 
hayatta kalabilmek için Ame-
rika’ya taşınmış ancak orada 
da ‘Büyük Buhran’ ve iki Dün-
ya Savaşı ile karşılaşmıştır.
Zildjian bugün, zil pazarının 
%65’ini elinde tutan ve yıllık 

geliri ortalama 50 milyon 
USD olan dev bir şirket. 
Massachusetts’te bulunan 
Zildjian fabrikasını ziyaret 
etmek, adeta müzik tarihin-
de yolculuğa çıkmaya ben-

BUGÜN 400 YAŞINDA

İSTANBUL’DA KURULDU ziyor. Koridorlar, Ringo Starr ve Roy Haynes gibi ünlü 
davulcuların fotoğraflarıyla kaplı, Jaz davulcusu Buddy 
Rich’in davul seti orijinal hali ile korunuyor. Dünya-
ca ünlü davulcular, son zilleri denemek için fabrikaya 
geliyorlar. Hatta fabrika binasının içinde, özel bir akustik 
müzik odası bulunuyor.
Peki son derece kararsız bir grup olan müzisyenlere 
hizmet verilen bu pazarda, 400 yıl boyunca istikrarla 
kalabilmenin sırrı nedir?

Gizlilik
İlk seri üretime başladıkları 1623 yılından bu yana, şirket 
ana ürünlerinin üretim bilgilerini sır olarak saklıyor. 
Zildjian zillerine dünyaca ünlü sesi veren bakır, kalay 
ve gümüş kullanılarak oluşturulan özel alaşım formülü, 
kuşaktan kuşağa aktarılıyor ve sır olarak saklanıyor. 
Ancak sadece aileden olmak, bu sırları öğrenmek ve 
şirkette çalışmak için yeterli değil.

Aile Kuralları
Kuşaklar boyunca süren başarının altında, sıkı sıkıya 
bağlı kaldıkları kurallar var. Sadece kurallara uyanlar, 
Zildjian’da çalışabiliyor ve sırları öğrenebiliyor. Zildjian 
kurallarından birkaçı şöyle; Zildjian’da çalışacak aile 
üyesinin, öğrencilik yıllarında Zidjian’da staj yapması ve 
üniversite mezunu olması şart. Üniversiteden mezun 
olduktan sonra da doğrudan aile şirketinde işe başlana-
mıyor. Mutlaka başka bir şirkette tecrübe kazanmaları 

ve başarılı olmaları gerekiyor. Aile üyeleri birbirlerine 
rapor edemiyorlar. Yani doğrudan birbirine bağlı ast-üst 
ilişkisi içerisinde olamıyorlar. Aile üyelerinin eşleri şirket 
işlerine asla müdahil olamıyor.

AVEDIS - YENİLİKÇİ
Farklı zil tipleri için talep arttıkça Avedis Zildjian, döne-
min müziğine uyan enstrümanlar ile cevap verdi. 

Birçok taklitçi yayılırken, Zildjian daha derin bardaklar 
ve değişken kalınlıklar ile birlikte farklı ağırlık ve boyut 
seçenekleri sunarak yolu açtı. 1930'ların sonunda Paper 
Thin, parlaklığı ve hızlı bozunması nedeniyle en popüler 
ağırlıktı. 
Fakat 1940'larda müzik, büyük orkestralardan küçük 
caz kombinasyonlarına geçiş yaparak yeni davul çalma 
tarzlarına yol açtı. Daha küçük odalar, bateri, quartet 
ve trios davulcularını davul setinde daha fazla yapmak 
zorunda bırakan daha küçük bantlar gerektiriyordu. Bu 
müzik de adapte olmaya başladı ve davulcular belirli bir 
şekilde oynamak zorunda kalmaktan kurtuldular. Zild-
jian, ürününü Bounces veya Rides denilen daha büyük 
zillerle yanıtlayarak yeni stile uyum sağlamaya devam 
etti.
1950 yılına gelindiğinde Zildjian, 15 işçi çalıştırıyor ve 
yılda 70.000'e yakın zil üretiyordu. Yumruda davul gibi 
yardımcı olan "modern caz" ın popülaritesi giderek art-
makta, kendi başına adım atmaya başlamış ve davulcu-
lar ses paletlerini genişletmiştir. Zillerle deney yapmak 
yeni seslere yol açtı. Daha büyük bir altta HiHats ve 

ZİLİN HİKAYESİ
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onların içinde çivileri olan Ride ziller, 
Max Roach, Shelly Manne ve Louie 
Bellson gibi sanatçılar tarafından ortaya 
çıkarak, Sizzle zilleri olarak biliniyordu.
Bu arada yeni bir ses ve müzik tarzı 
ortaya çıkmaya başladı: Rock & Roll. 
R & B, Country, Gospel ve Blues'dan 
esinlenen müzik tarzlarının bu melezi, 
Avedis Zildjian'ın zil tasarımı için yeni 
bir döneme damgasını vurdu. Müzikal 
evrimin önceki on yıllarında olduğu 
gibi, Zildjian işi de ürün hattını döne-
min müziğine uygun hale getirmek için 
geliştirildi. Rock & Roll'un daha yüksek 
sesli müziği, ağır şekilde güçlendirilmiş 
gitarlar ve vokaller üzerinde duyulabi-
lecek zil sesleri gerektirdi, bu yüzden 
Zildjian, orta ve orta ağırlıklı ağır zillerle, 
kaba tanımlanmış netlikte kestirmek 
için daha derin fincanlar geliştirerek 
karşılık verdi. 1960'ların sonlarında, 
Rock ziller ve New Beat HiHats daha 
büyük bir ses arayan bateristlere 
seçenek oldu oldu.

AVEDIS - LEGACY
Zildjian Şirketi, 60'lar ve 70'lerin müziği 
ile birlikte büyümeye ve gelişmeye de-
vam etti. Avedis Zildjian III, 1979 yılında 
90 yaşına gelene kadar şirketin günlük 
işleyişinde yer aldı. Üç yıl önce, Avedis 
resmi olarak en büyük oğlu Armand'ı 
Başkan olarak seçti ve 12. nesil Zildji-
an'ı dümende gösterdi. Bu efsanevi zil 
yapımı işi. Armand Zildjian, “Babamdan 
çok şey öğrendim” dedi. "Çok kararlı ve 
zeki bir işadamı ve doğuştan bir liderdi. Yine de sıcak 

bir tarafı olan çok mütevazı bir adamdı. Deneyimleri-
yle ilgili hikayeler anlatmaktan ve çocukluğundan beri 
dünyanın ne kadar değiştiğini konuşmaktan hoşlanıyor-
du. Konstantinopolis, güçlü bir mevcudiyetti, ama 
bugün olduğu yerde ziller takmak için de buydu. ”

Avşis Zildjian 1929'da zil yapımına başladığı için 
perküsyon endüstrisi çok değişti. Ancak sayısız yeni-
likleri ve öncü üretim teknikleri onu 20. yüzyılın en etkili 
enstrüman üreticilerinden biri olarak tartışılmaz bir yer 
haline getirdi. Onun yaptığı, bildiğimiz kadarıyla mod-
ern müziği daima değiştirmeye yardım etti.

Bugün Avedis Zildjian III'ü Avedis'in yarattığı ses ve 
ilhamtan esinlenmiş bu özel zil koleksiyonuyla onur-
landırıyoruz. Ancak, Avedis Zildjian'ın yaşamı ve yeni-
likleri için gerçek bir saygı, nesillere etki eden sayısız 
popüler albüm ve şarkılar üzerinde duyulabilir.

Kaynaklar:
https://zildjian.com/

VİZYONDAKİLER

DÜĞÜM SALONU
Yönetmen:  Hakan Algül
Oyuncular: İrem Sak, Şahin 
Irmak, Gonca Vuslateri, 
Onur Buldu, Emre Karayel
Tür: Komedi
Süre: 100 dk.
Vizyon Tarihi: 16.03.2018

STALİN’İN ÖLÜMÜ
Yönetmen: Armando 
Lannucci
Oyuncular: Jason Isaa-
cs, Simon Russell Beale, 
Steve Buscemi
Tür: Komedi
Süre: 106 dk.
Vizyon Tarihi: 16.03.2018

TOMB RAIDER
Yönetmen: Roar Uthaug
Oyuncular: Walton Gog-
gins, Alicia Vikander, Han-
nah John-Kamen
Tür: Aksiyon
Süre: 118 dk.
Vizyon Tarihi: 16.03.2018

PASİFİK SAVAŞI: İSYAN
Yönetmen: Steven S. 
Deknight
Oyuncular: Adria Arjona,  
Scott Eastwood, John 
Boyega
Tür: Bilim Kurgu
Vizyon Tarihi: 23.03.2018

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI
Yönetmen: Tuğçe Soysop
Oyuncular: Esat Polat 
Güler, Güneş Sayın, Tansel 
Öngel, Berat Efe Parlar, 
Dora Dalgıç
Tür: Aile
Süre: 104 dk.
Vizyon Tarihi: 30.03.2018

BAŞLAT: 
READY PLAYER ONE
Yönetmen:  Steven Spiel-
berg
Oyuncular: Letitia Wright, 
Ben Mendelsohn, Hannah 
John-Kamen
Tür: Bilim Kurgu
Vizyon Tarihi: 30.03.2018

171
N

isan
 2

0
18



Haber Haber
17

2
173

N
is

an
 2

0
18

N
isan

 2
0

18

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ÜNİVERSİTELİLERDEN 
'HAVA SAVUNMA ROBOTU'
Selçuk Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Bölümü öğrencileri Mehmet Şen, Mustafa Ekmen 
ve Muhammed Ali Baygın, robot sistemleri üzerine 

çalışma başlattı. Öğrenciler, bir 
yılın sonunda 6 tekerleği olan ve 

görüntü işleme yazılımı sayesinde 
yaklaşık 70 bin metrekare alanda 

tarama yaparak gördüğü hare-
ketli nesneyi imha edebilen 

robot üretti.

Cep telefonu yardımıyla 
imha edilebiliyor

HSR, üzerindeki kameralar 
sayesinde belli aralıklarla 

çevresinin fotoğrafını 
çekerek cep telefonuna 

gönderiyor. İstenildiği 
takdirde de tarama 

yapılan alandaki bir nesne, 
cep telefonu yardımıyla 

imha edilebiliyor. Belirlenen koordinatlar girildikten 
sonra otomatik olarak hareket eden HSR, enerjisini 
taşıdığı bataryanın yanı sıra üzerindeki güneş pan-
elleriyle de sağlayabiliyor. Tehlikeli bölgelerde güven-
lik güçlerine katkı sağlaması amaçlanan robotun, 
yetenek ve özellikleriyle savunma sanayisinin ilgisini 
çekmesi bekleniyor.

"Bu robotu geliştirerek daha güzel 
işler yapacağımıza inanıyoruz"
Öğrencilerden Mehmet Şen, robotu bitirme tezi için 
tasarladıklarını ve robotun 6 tekerlekli olmasından 

dolayı engebeli arazide kolay hareket ettiğini ifade 
ederek şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımızın son 
zamanlarda insansız tank ve insansız kara araçlarının 
öneminden bahsettiğini görüyoruz. İnşallah bizim 
yaptığımız bu araç da sınırda olsun, tehlikeli ve sıcak 
bölgelerde olsun Mehmetçik'in yardımına koşacak. 
Kullanım alanlarını artırılabileceğimiz gibi, robotun 
üzerinde taşıdığı roketin büyüklüğünü de işlev 
göreceği yere göre değiştirmek mümkün. Böylece 
enerjinin yani bataryanın daha uzun süre kullanıl-
masını sağlıyoruz. Saatte 30 kilometre hız yapabilen 
aracımızın işlevi itibarıyla envantere girmesini istiyo-
ruz. İleride bu robotu geliştirerek daha güzel işler 
yapacağımıza inanıyoruz. İnşallah bu tür araçların 
Mehmetçik'e çok fayda sağlayacağını düşünüyoruz.”

İLK OLARAK 
AFRİN’DE KULLANILACAK
Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda ilk defa 
kullanılacak olan yeni mühimmattan bahseden Milli 
Savunma Bakanı Nurettin Canikli, “Daha yüksek tahrip 
gücüne sahip yerli üretim 122 milimetre kısa menzilli 
çelik bilyeli çok namlulu roket atar (ÇNRA) mühim-
matı, 4 kat daha fazla alansal etki gücüyle hedeflerin 
bertarafına büyük kat- kı 
sağlayacak” dedi

Yeni mühimmatın test 
atışlarının başarıy-
la tamamlandığını 
belirten Canikli, 
“Tamamen yerli olarak 
geliştirilen mühim-
mat, bu ay Zeytin Dalı 
Harekatı’nda kullanılmaya başla-
nacak” ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakan-
lığınca yürütülen çalışma 
kapsamında harekat sa-
hasında yeni bir mühimmatın 
kullanılması planlanıyor. Makina 
ve Kimya Endüstrisi Kurumunca 
üretilen 122 milimetre kısa menzilli çelik bilyeli ÇNRA 
mühimmatı daha yüksek tahrip gücüyle dikkati çeki-
yor.

Daha önceki mühimmata oranla 4 kat daha fazla 
alansal etki gücüne sahip yeni mühimmat hedefler-
in bertarafına büyük katkı sağlayacak. Ay başındaki 
son test atışlarında da başarı sağlanmasının ardından 
TSK’nin envanterine kazandırılan mühimmat Zeytin 
Dalı Harekatı’nda da kullanılacak. Bu ay içinde 2 bin 
yeni mühimmat, Zeytin Dalı Harekatı’nın yapıldığı 
alana teslim edilecek.

Öte yandan, TSK’nin 20 kilometre menzilde topçu 
roketi ihtiyacının karşılanması amacıyla, her türlü hava 
koşulunda, karadan karaya atış yapabilen ve manevra 
birliklerine atış desteği de sağlayan 122 milimetre kısa 
menzilli tahrip ÇNRA mühimmatı, uzun yıllardır Maki-
na ve Kimya Endüstrisi Kurumunda üretiliyor.

Yerli insansız askeri sistem ABD yolunda
Best Grup Genel Müdür Yardımcısı Özgür Derebaşı, 
sınır ötesi operasyonlarda Mehmetçik’e “yol açan” 
zırhlı insansız kara aracı TOSUN’un sahada başarıyla 
görevini sürdürdüğünü belirterek şu açıklamalarda 
bulundu: “Amerika ve İsrail’den sonra uzaktan ku-
mandalı askeri araçları operasyonel olarak kullanan 
üçüncü ülkeyiz. Biz bu teknolojiyi 6 kat düşük mali-
yetle yüzde 100 yerli olarak üretiyoruz. Önümüzdeki 
3 ayda uzaktan kumanda sistemimizi Amerika ve 
Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihraç edeceğiz” dedi.

Derebaşı yaptığı açıklamada, güvenlik ve savunma 
sanayi alanında faaliyet gösteren şirketlerinin, yaklaşık 
60 bin metrekare kapalı alanda başta uzaktan kuman-
dalı zırhlı araçlar olmak üzere zırhlı personel taşıyıcı 
araç, zırhlı arazi tipi kamyonet, zırhlı komuta kontrol 
araçları, iş makinesi, vinç, silahlı operasyon robotu, 
güvenlik kabini, insansız kara ve hava araçlarıyla 
bunlara ait uzaktan kumanda sistemlerinin üretimini 
gerçekleştirdiklerini anlattı.

Uzman üretim ve Ar-Ge kadrolarıyla sivil ve ask-
eri amaçlar doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine farklı 
seçenekler sunduklarına dikkati çeken Derebaşı, 

sınır ötesi operasyonlar, meskun mahal olayları gibi 
durumlarda zırhlı iş makinesi ihtiyacına karşılık olarak 
tamamen yerli imkanlarla geliştirilen TOSUN’un 3 
yıldır sahada kullanıldığını bildirdi.

Derebaşı, zırhlı araç üretiminde 10 yıllık tecrübeye 
sahip olduklarını ve 5 yıldır insansız araçlar üzerine 
çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu: “Şu an 
operasyonlarda 85 TOSUN görev alıyor. Zeytin 
Dalı Harekatı kapsamında 43 aracımızla aktif olarak 
sahadayız. Teknoloji ithal etmektense ihraç etmeye 
dayalı bir politikamız var. TOSUN uzaktan kumanda 
sistemi başta olmak üzere 3 ülkeyle çalışmalarımız 
devam ediyor. İlk prototipimizi Amerika’ya gönderdik. 
Önümüzdeki 3 ayda uzaktan kumanda sistemimizi 
ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihraç edeceğiz.

Balistik koruma çözümlerinde çok iyi bir konuma 
geldik. TOSUN ve PUSAT gibi zırhlı uzaktan kuman-
dalı araçlarımız sahada ciddi tehditlere karşı başarıyla 
görevlerini sürdürüyor. Roketlere maruz kaldıkların-
da dahi göreve devam edebildiler. ABD ve İsrail’den 
sonra uzaktan kumandalı askeri araçları operasyonel 
olarak kullanan üçüncü ülkeyiz. Biz bu teknolojiyi 6 
kat düşük maliyetle yüzde 100 yerli olarak üretiyoruz. 
Bu bizim için büyük bir gurur.”

“Tosun barikat ve tünellerin 
aşılmasında ön saflarda”
Hendek operasyonlarında kurulan beton barikatları 
yıkmaktaki gücü nedeniyle zırhlı kepçeye emniyet 
güçlerince “TOSUN” isminin verildiğini aktaran Dere-
başı, uygun fiyatlarla üretebildikleri TOSUN’a özellikle 
Ortadoğu ülkele-
rinden yoğun ilgi oldu-
ğunu dile getirdi. Söz 
konusu araçların Zeytin 
Dalı Harekatı kapsamında 
sınır hattındaki barikat ve 
tünellerin aşılmasında ön 
saflarda yer aldığına dikkati 
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çeken Derebaşı, bu araçların yüksek mayın koru-
masına sahip olduğunu ve açık alanda 5 kilometre 
menzilde operatörsüz gidebildiğini söyledi. Derebaşı, 
değişen savaş koşullarında şehir içi operasyon bölge-
lerinde personeli tehlikeye atmadan keşif gözetleme 
ve silahlı müdahale için geliştirdikleri silahlı operasyon 
robotu PUSAT’ın ise dayanıklı yapısı ve hızlı müda-
hale özellikleriyle, öncü birliklerin aranılan techizatı 
olduğunu söyledi. PUSAT’ın çok dar sokaklarda ve 
harabe alanlarda arama-kurtarma faaliyetlerinde 
kullanıldığına işaret eden Derebaşı, aracın TOSUN’un 
sahip olduğu özellikleri taşıdığını ve 4 personel taşıma 
kapasitesi bulunduğunu kaydetti. Emniyet ve özel 
kuvvetler, yurt ve sınır koruması, sınır muhafazaları, 
barış kuvvetleri için tasarladıkları “BÖRÜ” araçlarına 
ilişkin de bilgi veren Derebaşı, bu araçların personel 

transferi, komuta kontrol araçları, 
silah taşıyıcı araçları ve VIP trans-

feri için kullanıldığını söyledi. Her 
türlü arazi şartlarında terör ve 
engellemelere karşı kullanıla-
cak şekilde tasarlanan aracın 

operasyonel fonksiyonlarla 
donatıldığını dile getiren Dere-

başı, Mehmetçik’in “yol arkadaşı” 
olan araçların hız, manevra 

ve dönüş kabiliyetini 
sağlayacak 6,7 litre turbo 

dizel motorla entegre 
edildiğini bildirdi.

“Seri üretim aşaması-
na gelmek üzereyiz”

Bunların yanında, insansız hava araçları alanında da 
projeleri bulunduğunu anlatan Derebaşı, iniş kalkış 
için piste ihtiyaç duymayan, yüksek uçuş süresini 
yüksek taşıma kabiliyetiyle birleştiren bir platform 
tasarladıkları bilgisini verdi. Derebaşı, 6 saat hava-
da kalabilen “VTOL” insansız hava aracının her türlü 
hava koşulunda kolaylıkla harekat sahasına intikal 

ettirilebilen bir sisteme sahip olduğunu vurgulayarak, 
“Uçuş testlerimiz başarıyla tamamlandı, seri üretim 
aşamasına gelmek üzereyiz. Tamamen yerli imkanlar-
la ürünümüzü tamamlayabiliyoruz. Önümüzdeki 
günlerde silahlı kuvvetlerimizin emrine vermeyi 
umuyoruz” ifadesini kullandı.

ASELSAN YENİ NESİL 
ÜNİVERSİTEYE DÖNÜŞÜYOR
Türk savunma sanayisinin lider kuruluşu ASELSAN, 
ASELSAN Akademi ile araştırma üniversiteleriyle 
dünyada ilk olan bir modeli hayata geçirdi. Üniver-
site-sanayi iş birliğine yepyeni bir boyut getiren 
programla savunma sanayisinde kritik teknolojilerin 
millileştirilmesi ve projelerin başarıyla sonuçlandırıl-
masına ivme kazandırılacak

ASELSAN, araştırma üniversiteleriyle güçlerini 
birleştirerek ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim 
Programı’nı uygulamaya koydu.

Buna göre, ASELSAN Akademi çatısı altında üniversi-
te-sanayi iş birliği yeni bir boyut kazanacak ve savun-
ma sanayisi ileri aşamalara taşınacak.

ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim Programı 2017 
Güz Dönemi’nde hayata geçirildi. Bir sanayi kuru-
luşu ile birden fazla üniversitenin iş birliğine gitme-
si şeklinde uygulanan model olan programa YÖK 
koordinasyonunda, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik 
Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi dahil oldu.

Programla sadece üniversite-sanayi değil, üniver-
siteler arası iş birliği hedefleniyor. ASELSAN Aka-
demi, teknoloji ve mühendislik alanındaki uzman ve 

yenilikçi yapısıyla Türkiye’nin savunma sanayisine 
katkı yapacak ve bu alandaki programların yeniden 
yapılandırılmasına imkan sağlayacak.

ASELSAN, YÖK ile yapılan protokol kapsamında 
üniversitelerin dış kampüsü işlevini üstlenecek. Ayrıca 
ASELSAN ile 4 araştırma üniversitesi arasında iş birliği-
yle şirket çalışanları ASELSAN yerleşkesinden ayrıl-
madan lisansüstü eğitimlerini çalıştıkları alanlarda/
projelerde gerçekleştirecek.

Bu programdan mezun olan ASELSAN personeli, ilgili 
üniversitenin ana kampüsündeki diplomaya eşdeğer 
yüksek lisans ya da doktora diplomasını almaya hak 
kazanacak.

Kritik teknolojilerde millileşme

ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim Programı ile 
ASELSAN’ın sahip olduğu teknoloji ve bilgi birikiminin 
geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması hedefleniyor.

Bu programla YÖK, ihtisaslaşma sürecinde bulunan 
araştırma üniversiteleri ve akademisyenlere uygu-
lamalı teknolojik proje ortamı sağlayacak. Akademik 
tecrübeleri olan üniversite öğretim üyeleri, doğru-
dan endüstrinin projelerine dahil olarak endüstriyel 
tecrübelerini artırıp Türkiye’nin eğitim ve teknolojisine 
katkıda bulunacak.

Akademik yeterliliğe sahip personelin savunma pro-
jelerinde görevlendirilmesiyle savunma sanayisi ala-

nında kritik teknolojilerin millileştirilmesi ve projelerin 
başarıyla sonuçlandırılmasına ivme kazandırılacak. 
Personelin ASELSAN’ın misyon ve vizyonuna uygun 
olarak savunma sanayisinde kendi çalıştıkları alanda 
yüksek lisans/doktora tez ve araştırma konularında 
eğitim alması sağlanacak.

Askeri ve sivil alanda 
rekabet gücü arttırılacak

ASELSAN Akademi’de 2017-2018 eğitim yılında 168’i 
yüksek lisans ve 64’ü doktora olmak üzere toplam 
232 personel eğitime başladı.

Elektrik-elektronik mühendisliğinde 135, bilgisayar 
mühendisliğinde 47, makine mühendisliğinde 45 
ve malzeme mühendisliğinde 5 öğrenci ile eğitime 
devam ediliyor. Önümüzdeki yıl bu sayının 750 olması 
ve ASELSAN’ın 4 yıl sonra doktoralı personel oranının 
yüzde 10’a ulaşması hedefleniyor.

ASELSAN’ın laboratuvar imkanları da tezler kapsamın-
da programa dahil olacak.
Türkiye’de kritik te-
knolojilerin gelişi-
mine katkı sağlay-
acak programla 
askeri ve sivil 
alanda rekabet 
gücü artırıla-
cak.



Güldür Güldür’deki "Konyalı Enişte" 
tiplemesiyle dikkat çeken ünlü oyu-
ncu Uğur Bilgin, Çekmeköy Bele-
diyesi Sinema Akademisi eğitimleri 
kapsamında öğrencilerle buluştu. 
Turgut Özal Kültür Merkezi’ndeki 
eğitimlerde oyuncu Erdem Baş’ın 
moderatörlüğünde gerçekleşen 
söyleşinin konuğu olan Uğur Bilgin, 
öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. 
Bilgin, genel sanat yönetmenliğini 
deneyimli oyuncu Burak Hakkı’nın 
üstlendiği akademide sanata ilgisi olan 
gençlere mesleki yolculuğunu ve yer 

aldığı projelerdeki deneyimlerini anlat-
tı. Yabancı dil bilmemesinin eksikliğini 
duyduğunu ifade eden Bilgin şunları 
ifade etti: “Moraliniz hep yüksek ol-
malı, iş yapmadığın sürece hep kendini 
sorguluyorsun. Acaba ben yetersiz 
miyim diyorsun. Bir şeyin pişmanlığını 
ben çok duyuyorum. Keşke bir yabancı 
dilim olsaydı, çünkü yurt dışında çok 
acayip şeyler oluyor, eğitimler veriliyor. 
Oyunculuk orada okuldan mezun 
oldum ve bitti değil, devam ediyor. 
Onlara katılmak güzel olabilirdi diye 
düşünüyorum.” 

SİNEMA AKADEMİSİ 
ÜNLÜ İSİMLERİ AĞIRLAMAYA 
DEVAM EDİYOR

“Ya gülmezlerse korkusu hep oluyor” 
Doğaçlama yapmanın zor olduğunu ve insan-
ların gülmemesine karşı bir korkusu oldu-
ğunu belirten Bilgin şunlar kaydetti:  “Her 
defasında bende olan bir şey, ya gülmezlerse 
korkusu tabii ki hep oluyor. Doğaçlama yap-
mayı ben hiçbir zaman sevmedim, okulda da 
sevmezdim. İlla bir metin olsun, bir yere sırtımı 
yaslayayım. Çünkü doğaçlama zor, çünkü ya 
gülmezlerse…”

15 ile 81 yaş arası vatandaşların eğitim için baş-
vurduğu, genel sanat yönetmenliğini oyuncu 
Burak Hakkı’nın üstlendiği akademide öğren-
cilere oyunculuk, yönetmenlik, senaryo, yapım 
ve teknik bölümler alanında eğitim imkanı 
sağlanıyor. Akademiye 500’e yakın öğren-
ci kayıt yaptırırken, Mayıs ayına kadar devam 
edecek dersler her cumartesi ve pazar sabah 
saat 10.30-12.30 arasında gerçekleştiriliyor. 
Eğitimler kapsamında her hafta ünlü bir isim 
öğrencilerle bir araya geliyor.
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Bir önceki sayının yanıtları:Bulmaca
1. Yazım, doldurma, doldurulma.

2. Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, 
dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yön-
temlerini inceleyen bilim.

3. Sözle, bakışla telkinle sağlanan bir tür uyku duru-
mu, hipnotizma.

4. Işıldak.

5. Bir kimsenin ölümünden sonra yapılmasını istediği 
şey.

6. Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara 
bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları 
gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran veya 
perde üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma 
işi.

7. Özgürlük.

8. Bir şeyin adını anmadan niteliklerini üstü kapalı 
söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene 
veya okuyana bırakan oyun, muamma.

9. Gemide ambar ve kamaraların üstü.

10. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin 
bütünü, bili, malumat.

11. Tek kelimeyle belirtilebilecek bir kavramı güçlü ve 
etkin bir anlatım için birden fazla kelimeyle anlatma.

12. İstiridye gibi bazı kavkılı deniz hayvanlarının 
içerisinde oluşan, değerli, küçük, sert, sedef renginde 
süs tanesi.

13. Ayrıntılarıyla anlatılan olay.

14. Gemi yönetimiyle ilgili en yüksek görevli.

15. Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü 
vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan 
hareketli parça.

16. Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden 
veya yer, menşe.

17. Gerçekten, gerçek olarak.

18. Binmeye veya yük taşımaya alıştırılmamış at veya 
eşek.

19. Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az 
olan, kalın karşıtı.
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YILDA ORTALAMA

 ÇEKMEKÖYLÜYÜ TAŞIYORUZ

.
DESTEK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ

53 EĞİTİM KURUMUNA
TEMİZLİK MALZEMESİ DAĞITIMI

ÇEKUT EKİBİ
14 adet lisede 294 sınıfta 8734 adet öğrenciye “Afet öncesi ve 

sonrası hazırlık ve bilinçlendirme” eğitimi verilmiştir

Zabıta Karakolu olarak kullanılan binanın 
bakım ve onarım işlemleri tamamlanarak 

İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmiştir
Muhtarlık binalarının iç ve dış cephe boyaları 

tamamlanarak mantolama yapılmıştır

Ömerli jandarmaya tahsis edilen
 eski ek hizmet binasına nezarethane 

yapılmıştır

Sultançiftliği İlköğretim Okulu 
öğrencileri için servis bekleme noktası yapıldı. 

Bekleme noktaları projektörlerle ışıklandırılmıştır

Sağlık Bakanlığı 112 Acil servisin
kullanımına tahsis edilmiştir

Anaokulu olarak kullanılan prefabrik binanın tadilat,
 bakım ve onarımları tamamlanarak 


