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Sevgili Çekmeköy2023 Okurları,

2014 Aralık’tan bu yana Çekmeköy2023 dergisi kesintisiz olarak yayın hayatına 

devam etmektedir. Bu sayımızla birlikte dergimiz 4. yaşına giriyor. Başta kültür, 

sanat ve edebiyat olmak üzere alanında uzman ve saygın kişilerle yaptığı özgün 

röportajlar ve hayatın içinden her şeyi bulabileceğiniz bir dergi olarak yayın 

hayatına devam etmektedir. Çekmeköy2023 dergimizin ismi yerel olsa da gerek 

içeriği gerekse Türkiye genelinde yüzlerce ayrı noktaya ulaşması ona ulusal 

bir yayın kimliği kazandırmaktadır. Çekmeköy2023 aracılığıyla yüz yüze 

tanışmadığımız binlerce insanla sıkı bir gönül bağı kurduk. 

Değerli Okurlar,

Öncelikle söylemem gerekir ki dergiler tarihe düşülmüş notların toplandığı 

en güçlü yayın faaliyetlerinden biridir. Çağımızda yaşadığımız teknolojik 

gelişmeler dergiciliğin de değişmesine ve dönüşmesine sebep oldu. Buna bağlı 

olarak dergilerin hazırlanması ve konuları işleyiş şeklinde de büyük farklılıklar 

gözlemlenmektedir. İnternet, hayatımızda her şeyi kolaylaştırdığı gibi dergilere 

erişim imkânını da kolaylaştırdı. Bu sebeple Çekmeköy2023 dergimizi özenle 

hazırladığımız kuşe kâğıdın yanı sıra rahatça ulaşabileceğiniz bir sitede okuma 

imkânı da sunuyoruz. Bu sayede genç okuyucu kitlemiz istedikleri her an 

dergimize internet aracılığı ile ulaşma imkânına sahip olmaktadır.

Tarihten günümüze dergiler belli bir konseptte çıkarak fikir akımları oluşturmuş 

ve bu fikir akımları etrafında özgün eserlerin ortaya çıkmasına imkân 

sağlamıştır. Bu nedenle dergiler sadece bir fikrin yaygınlaşması amacıyla 

çıkmaz aynı zamanda o fikrin büyüyüp yeşermesini de sağlar. Bu anlamda 

dergiler bir iddianın ürünüdür. Çekmeköy2023 de gündelik hayatımızı tarihle; 

sanatı ise hayatla bir bütün haline getirmeyi amaçlamaktadır. Hayatımızın 

koşuşturmacaları bizde sıradanlaşmaya sebep olurken dergimiz sizlere sunduğu 

zengin içerikle bu sıradanlıktan sizleri uzaklaştırmaktadır. Çekmeköy2023 

dergisi alanında uzman bir ekibin dayanışması ve yoğun çalışmalarıyla yayın 

hayatına devam etmektedir. Dergimizin yeni sayılarında sizlerle bir arada 

olmak umudu ve temennisiyle… 

Gençlerimizi emanet ettiğimiz, geleceğimizi şekillendiren kıymetli 

eğitimcilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlar, bütün öğretmenlerimize 

esenlikler dilerim.
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Ülkemiz, uyguladığı güçlü siya-
set ve ekonomide atılan olumlu 
adımlar sayesinde ABD’nin dolar 
savaşındaki ilk saldırıyı kısa süre-
de bertaraf edebildi. Sönmez de-
nilen doların ateşi söndü ve dolar 
şimdi de düşme eğiliminde. 
Fakat asıl olması gereken değer-
ine inmesi için biraz daha zaman 
gerekecek.  

Burada esas olan husus Türki-
ye’nin para silahıyla kolay ko-
lay teslim alınamayacağının 
görülmüş olmasıydı. Saf değiliz! 
Biliyoruz ki bu türden saldırıların 
aynısı ya da benzerlerinin devamı 
şüphesiz gelecek. 

ABD başkanı Trump birkaç kez 
daha Türkiye’yi ekonomik olarak 
köşeye sıkıştırmayı deneyecek 
elbette. Dolar dışında başka 
alanlarda da ek gümrük vergileri, 
saldırgan tweetler veya yaptırım 
tehditleri gibi saldırılar gelecek. 
Ancak tüm bu saldırılara rağmen 
hükumetimizin attığı cesur adım-
lar ve halkımızın da bu adımlara 
verdiği olumlu tepkiler sayesinde 
psikolojik üstünlük kesinlikle bi-
zim elimizde. Bunu rahatlıkla ve 
kesin bir dille söyleyebiliyoruz. 

Daha da hoşuma giden şey yıl-
lardır “Bir kriz çıksa da şu ülke bir 
batsa! İnsanlar işsizlikten kırıl-
sa, esnaflar kepenk kapatıp ya-
zar kasalarını külliyenin önünde 
parçalasa, bankacılık sistemi 
çökse de şu Erdoğan’dan ça-
bucak kurtulsak” diye ellerini 
ovuşturarak tırnaklarını kemiren 
Erdoğan düşmanı çetelerin de 
ellerinin boş kalması... 

ABD’nin ekonomi üzerinden 
başlattığı saldırıların ilk gün-
lerinde piyasalarda ciddi bir pa-
nik havası ve kriz korkusu vardı. 
O günlerde bile toplumun büyük 
bir kesimi her ne olursa olsun 
Erdoğan’dan vazgeçmeyeceği-
ni, Türkiye’nin durgun limanlara, 
dik duran bu lider sayesinde 
ulaşılabileceğini gösterdi. 

Sonuç olarak sadece speküla-
tif atakları püskürtmedik, aynı 
zamanda Erdoğan karşıtlarının 
önemli bir argümanını da ellerin-
den almış olduk. Bu anlamda, 
ülkemizin ekonomik krizden 
uzak olduğu ve bir kriz çıksa 
bile bundan çıkış anahtarının Er-
doğan’da olduğu anlaşıldı.

Şimdi vakit milletçe toparlanma, 
ekonomiyi daha sağlam, daha 
dayanıklı hale getirecek adım-
lar atma vaktidir. Orta ve uzun 
vadede bağımsız ve güçlü bir 
ekonomi ile bu işten de alnımızın 
akıyla sıyrılacağız. Son 16 senedir 
hep böyle olmadı mı zaten? 

Bugün ülkemize haince yapılan 
bir saldırıyı daha püskürttük. Yarın 
zararını telafi edip yaralarımızı 
saracak, ilerleyen günlerde çok 
daha güçlü bir ekonominin sa-
pasağlam temellerini inşa ede-
ceğiz. 

Bu arada Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
teşrifleriyle gerçekleştirdiğimiz 
Çekmeköy-Üsküdar Metro hat-
tının tüm Çekmeköy’ümüze 
hayırlı olmasını can-ı gönülden 
diliyorum.

Toplumumun gelişmesinde en 
büyük payı olan değerli öğret-
menlerimizin 24 Kasım Öğret-
menler Günü’nü kutlar, tüm eği-
tim camiasına başarılar dilerim.

Şahmettin YÜKSEL
Başkan Yardımcısı
Genel Yayın Yönetmeni
sahmettinyuksel2023@gmail.com
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Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden
Yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben
Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden 
Gemileri yaksalar da geleceğim sana 
On iki ayın birisinde, kesin takvim sorma bana 
Ihlamur çiçek açtığı zaman…

Şiir, evrensel bir dua biçimidir diyen bir isme ait bu dize-
ler…  Geçtiğimiz ay kaybettiğimiz, edebiyatımızın Beyaz 
Kartal’ı Bahaeddin Karakoç’a. Kendi şiir dilini çizen, kelimele-
ri kuyumcu titizliğiyle işleyen ve şiire ilkeli, helal bir estetik 
katan Bahaeddin Karakoç mutlak güzele yönelmenin aracı 
olarak gördü şiiri. Kalbin dirilişi, ruhun tazelenmesiydi aslo-
lan. Naif ama güçlü dizeleriyle yarenlik etti bize. Türkiye 
17 Ekim 2018’de Dede Korkut’unu kaybetti. Aynı gün, Tür-
kiye’nin gelmiş geçmiş en iyi fotoğrafçısını, Ara Güler’i de 
ebediyete uğurladık. Akıl hastanesinde yatan Ürdün Kralı’nı 
fotoğraflamak için hastaneye yatan, Picasso, Salvador Dali, 
Gandhi, İsmet İnönü, Churchill, Cumhurbaşkanı Erdoğan 
gibi dünyanın dört bir yanından çok sayıda ünlü ismin fo-
toğraflarını Çeken Güler, ‘’En iyi makine en iyi fotoğrafı çek-
seydi en iyi daktiloya sahip olan da en iyi romanı yazardı’’ 
sözüyle hafızalarımıza kazındı. Ülkemiz gençlerinin çalışkan-
lığı, dürüstlüğü ve sanatkarlığı ile örnek alacağı bir çınar 
dikildi tarihimize.

Bu ülkenin sanatına derin izler ve kıymetli eserler bırakmış 
2 çınarımızı andıktan sonra şimdi de dergimizin 4. yılını 
doldurmasının haklı gururunu paylaşmak istiyorum sizlerle. 
Geride bıraktığımız 4 yıl boyunca her yaştan ve her meslek-
ten insanın eline aldığında kendinden bir şeyler bulabileceği, 
istifade edebileceği bir dergi çıkarmak için var gücümüzle 
çalıştık. Bu şevk ve özenle hazırladığımız bir sayı ile daha 
karşınızdayız. Yine her zamanki zengin içeriği, çeşitli konu ve 
konuklarının yanı sıra Türkiye’nin en kıymetli düşünürlerin-
den Cemil Meriç’in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç, işini büyük bir 
ciddiyetle yapan, en sevilen ana haber sunucularından Nazlı 
Çelik, şiirleri ve sesiyle gönlümüzü besleyen Dursun Ali Er-
zincanlı, öykücülüğe getirdiği solukla ön plana çıkan Mehmet 
Çebi, usta edebiyatçı Melliha Akay röportajları ile sizlerleyiz.

İyi okumalar dileği ile…

@cekmekoy2023facebook.com/Cekmekoy2023

cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr
cekmekoy2023.com

Yeni Bir Yaş Alırken...
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“Şiir Bitmedi Ama 
Kalbimiz Çok Sustu”
Dursun Ali Erzincanlı

Küresel İklim Değişikliğinin Başrol 
Oyuncusu: Karbon Ayak İzi
AYŞE SEVAL PALTEKİ

Öğretmen 
Atanmasın; 

Öğretmen, Adansın
Kevser TEKİN

64
“Ekran, parlattığından daha 

hızlı eritir insanı.”
Nazlı ÇELİK

İşkoliklerin Kasları 
Neden Ağrır ?

Prof. Dr. Kader KESKİN-
BORA

“Cemil Meriç, Fikri 
Dünyamızın Doğu’ya 
ve Batı’ya Açılan Bir 
Penceresi Gibiydi”
Prof. Dr. ÜMİT MERİÇ

Çocuklarımız 
İnternete 

Bağlı mı Bağımlı mı?
Zehra Olcay TUNA

“Gelenek; Küllere 
Tapınmak Değil, Ateşi 

Canlı Tutmaktır”
Mehmet Çebi

Eğitim Projeleri Göz 
Kamaştırdı

“Resimleri Sözcüklerle 
Edebiyata 
Dönüştürüyorum”
Meliha AKAY

Dindarlığımız Ne 
Kadar Samimi?
Hikmet TEKİN

Ergenlik Çağında 
Çocukların Değişimi ve 
Okul Başarısı
Nuran TUFAN 

Böbrek Taşı ve 
Beslenme
Doç. Dr. Ferhat 
ATEŞ
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Üsküdar-Çekmeköy/Sancaktepe Metrosu’nun 
açılışını gerçekleştirdi. Yağmura rağmen bin-
lerce kişi tarafından Madenler Meydanı’nda 
karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul 
yatırımları ve gündeme dair önemli açıkla-
malar yaptıktan sonra metronun ilk seferini 
gerçekleştirdi.

Üsküdar-Çekmeköy - Sancaktepe Metrosu’nun ikinci 
etap açılışına; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İBB Başkanı 
Mevlüt Uysal, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, San-
caktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Üsküdar Çekmeköy arasını 27 dakikaya indiren 20 km 
uzunluğundaki hatta 16 istasyon bulunuyor. 126 aracın 
hizmet vereceği hatta saatte 130 bin yolcu taşınması 
bekleniyor.

“Bu hattın günlük yolcu kapasitesi 700 bini buluyor” 
Ümraniye-Çekmeköy metro açılışında konuşan Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ümraniye - Çek-
meköy metrosunu hizmete alıyoruz. Ülkemizin ilk 
sürücüsüz metrosunun çalıştığı bu hattın ilk bölümü 
olan Üsküdar-Ümraniye kısmında yaklaşık 11 ayda 
15 milyon yolcu taşındı. Yeni bölümün de açılmasıy-
la Üsküdar’dan metroya binen bir kardeşimiz inşallah 
27 dakikada Çekmeköy’e ulaşacak. Toplamda 20 kilo-
metre ve 16 istasyonun yer aldığı bu hattın günlük yolcu 

kapasitesi 700 bin. Bu metro hattının devreye girme-
siyle trafik yoğunluğunda 15 bin araçlık bir azalma 
hesaplanıyor. Güzergah üzerindeki vatandaşlarımız 
Üsküdar’dan Marmaray’a, oradan Yenikapı üzerin-
den karşı taraftaki tüm metro hattına erişebilecek. 
Aynı şekilde bu yakada da Altunizade’den metrobüs 
hatlarına, tamamlandıklarında Dudullu’dan Bostancı 
metrosuna, Çekmeköy’den Sabiha Gökçen metrosu-
na geçiş yapılabilecek. Esasen bu metro hattının 
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önceden tamamlanması gerekiyordu. Gecik-
menin sebebi Üsküdar’daki arkeolojik alanlarla 
ilgili süreçlerin uzaması, yerleşimin yoğun ol-
duğu yerlerden geçen tünellerin inşaatında 
sıkıntı yaşanması ve sürücüsüz metro olması 
nedeniyle deneme seferlerinin uzun sürmesidir” 
dedi. 

“İstanbul’un bütün 
sorunlarıyla beraber ulaşım 
sorununu çözmeden bize 
durmak yok” 
İstanbul’da ulaşım sorununu çözmek için çalışmalarını 
sürdürdüklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“İstanbul’daki metro hatlarının uzunluğunu 170 ki-

lometreye, istasyon sayısın 169’a 
çıkarmış bulunuyoruz. Halen 18 
farklı güzergahta 294 kilometreyi 
aşan metro hatları inşası sürüyor. 
Bu yıl sonuna kadar metroya 
dönüştürdüğümüz 63 kilometre 
uzunluğundaki eski Gebze - Hal-
kalı banliyö hattını da inşallah 
hizmete açıyoruz. Önümüzde-
ki yıl 18 kilometreli Mecidiyeköy 
-Mahmutbey hattını, Dudullu - 
Bostancı hattının 10 kilometrelik 
birinci kısmını, 10 kilometrelik 

Eminönü - Alibeyköy tramvay hattını, 7,5 kilometre-
lik Sabiha Gökçen - Kaynarca hattını hizmete açmayı 
planlıyoruz. Raylı sistem uzunluğunu 2019 yılında 
355 kilometreye, yeni projelerle nihai olarak bin ki-
lometrenin üzerine çıkartma kararındayız. İstanbul’un 
diğer tüm sorunlarıyla birlikte ulaşım sorununu çöz-
meden bize durmak yok” diye konuştu. 

“Bu ülkede ayrım 
yapmak isteyenler 
yanlış istikamete gidiyor” 

Eskiyi bilmek gerektiğini söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Üm-
raniye’de 39 kişi öldü. CHP bunun 
hesabını verdi mi? Bir daha millet 
bunlara ne Ümraniye’de ne de İs-
tanbul’da görev vermedi. Şimdi di-
yoruz ki şu anda onlarda olan diğer 
ilçeleri de gelin onlardan alalım. 
Çünkü bunlarda hizmet aşkı yok. 
Bunlarda sadece zulüm var. Nere-
de bunların belediyesi varsa orada 
pislik var, çöp var. Oralarda hizmet 
bulamazsın. Gençler bu ülkede ne 
çileler çekildi bilmiyor. Bilmediği 
için bu CHP zihniyetini, bu terör 
örgütü arkasına alan zihniyeti 
bilmiyor. Dün Diyarbakır’daydım. 
30 yıl öncesinin Diyarbakır’ı yok, 
bambaşka bir Diyarbakır var. Eğer 
bu terör örgütlerini destekle-
diği yerel yönetim olsaydı Diyar-
bakır’da Diyarbakır’ın vay haline. 
Şimdi dört dörtlük bir havalimanı 
yaptık. Şehre giderken 4 gidiş 4 
geliş, muhteşem binalar yaptık. 
Sur içini şu anda imar ediyoruz, 
ihya ediyoruz. Oraları dolaştım. 
Yerel mimari ile oraları inşa edi-
yoruz. Ayrım yok Türk’ü, Kürt’ü, 
Gürcü’sü, Abaza’sı. Türk Kürt 
bütün kardeşlerime sesleniyorum, 
biz yaratılanı yaratandan ötürü 
sevdik. Onun için bu ülkede ayrım 
yapmak isteyenler yanlış istika-
mete gidiyorlar. Bunun bedelini 
de bu ülkede ağır ödediler, ağır 
ödüyorlar. Kimse bizi bölmeye 
gayret etmesin. Biz Allah’ın bizi 
kavimler halinde yarattığını biliyor, 
buna inanıyoruz. Üstünlüğün sa-
dece ittika ile olduğuna imanımız 
var. Akıl almayacak ihmallerin, 
yanlışların, yağmaların yaşandığı o 
eski İstanbul’u bilmeyince şu anda 

sahip olunan imkanların hakkını 
vermek de mümkün olmuyor. 
Hatta şehirde hala yaşanan kimi 
eksikliklerin altındaki gerçeği 
görmek için eskiyi bilmek gereki-
yor. Biz aşkımız olarak 
gördüğümüz İstanbul’u ibadet 
aşkı ile hizmet ederek bu gün-
lere getirdik. Bizim devraldığımız 
İstanbul’un en sorunlu yerleri, 
bugün şehrin en prestijli bölge-
lerine dönüştü. Eskiden beri mu-

halefetin yönettiği şehrin kadim 
ilçeleri, en sıkıntılı bölgeler haline 
geldi. Ulaştırmadan yeşil alana 
kadar her alanda yaptığımız dev 
altyapı yatırımları olmasaydı bu 
ilçeler tümden yaşanmaz yer-
ler olacaktı. İstanbul’un en büyük 
talihsizliği bu şehirde zulüm 
1453’te başladı zihniyetine men-
sup kesimlerin yer yer etkinlikleri-
ni sürdürülebiliyor olmasıdır” diye 
konuştu.
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“Herkesin Gözü 
3. Hava Limanında” 
3. Havalimanıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “29 Ekim’de yeni havalimanımızın res-
mi açılışı gerçekleşmiş olacak. Sanmayın ki bu 
sıradan bir eserdir. Dünyadaki tüm havayolu 
şirketlerinin, tüm ulaşım ve lojistik sektörünün 
gözü bu alanlarda iddia ve kazanç sahibi bütün 
devletlerin gözü İstanbul’da ve çıldırıyorlar. Ham-
dolsun İstanbul’a yakışan, Türkiye’ye yakışan havali-
manı 29 Ekim’de açılmış olacak. Bu proje için ilk adım-
ları atmaya başladığımızda bizi ciddiye almayanların 
bugünlerde gözüne uyku girmiyor. Geçenlerde bir 
tanesi televizyona çıkmış, köşe yazarı, ‘Bu yapılan ha-
valimanının olduğu yer bataklık. Burası yürümez. Kim 
bilir burada neler olacak’ diyor. Sen işine bak, sen kari-
katürist isen bol bol karikatür çiz. Sen bundan ne an-
larsın? Bu iş mühendislik, mimari işi, aşk işi. Hamdolsun 
biz uçaklarımızla oraya indik. Orada Teknofest’i yaptık” 
şeklinde konuştu. 

“Eserler Türkiye’nin 2023 
hedeflerine ulaşma 
kararlılığının sembolü olacak” 
Yapılacak projeler hakkında bilgiler veren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Sırada Kanal İstanbul var. Atatürk Havali-
manı’nın bulunduğu yeri Millet Bahçesi yapıyoruz. Aynı 
zamanda etraftaki o binaları da Türkiye’nin en büyük 
fuar merkezi haline getiriyoruz. Oradaki bir bölümü 
de şu anda tek pist, orayı aynı şekilde tutacağız. Tak-
sim’deki AKM yerine İstanbul’a yakışır bir opera bi-

nasını şu anda yapıyoruz. Rami Kışlası’nı ülkemizin en 
büyük kütüphanesi haline getiriyoruz. İstanbul silueti-
nin en güzel motiflerinden biri olan Kuleli Askeri Lise-
si’ni müze, Haliç Tersanesi’ni bilim ve teknoloji merkezi 
yapıyoruz. Eskiden camialtı tersanesi idi. O bölgeyi çok 
ciddi bir merkez haline getiriyoruz. İçinde 2 müzesi 
ile, alışveriş merkezleri ile, otelleri ile orada bir başka 
merkez inşa edeceğiz. Haliç o eserle bir başka güzel 
olacak. Şimdiden boğaz manzarasının ayrılmaz bir 
parçası haline gelen Çamlıca’daki muhteşem camimiz-
in inşaatı bitmek üzere. Bütün bunlar Türkiye’nin 2023 
hedeflerine ulaşma kararlılığının sembolleri olacaktır” 
dedi. 

“Şahıslara karşı işlenen suçları 
devletin af yetkisi yoktur” 
Af ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türki-
ye yeni bir atılımın içindedir. Canım kardeşim boşu-
na uğraşma. Biz rastgele cezaevlerine girenlere ce-
zaevinin kapısını açamayız, boşuna uğraşma. Devlete 
karşı işlenen suçları devlet affeder ayrı bir konu. Ama 

şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur, 
bu böyle bilinsin. Hele hele 50 bini aşkın uyuşturu-
cunun cezaevinde olduğu bir dönemde biz uyuşturu-
cuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız? Buna 
evet diyor musunuz? Demokratik bir şeklide sordum 
ve cevabı aldım. Şimdi birileri çıkarmış af. Eğer benim 
mağdurum bu noktada affettim diyorsa bu ayrı bir 
konu ama biz asla. O zaman adil bir iktidar olamazsınız. 
O zaman adaletle hükmeden bir iktidar olamazsınız” 
diye konuştu. 

“Ana muhalefet bölücü 
terör örgütü ile el ele Mart 
Seçimlerine hazırlanıyor” 
Ana muhalefete yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Şu anda ana muhalefet bölücü terör örgütü ile el 
ele Mart seçimlerine hazırlanıyor. Ah CHP’ye gönül 

veren kardeşlerim, hala bu CHP’ye oy mu verecek-
siniz? HDP’ye oy veren kardeşlerim, sizler de hala bu 
terör örgütünün yardakçısı olan bu siyasi partiye oy 
mu vereceksiniz? Yazıktır, günahtır. Siz hizmete mi 
oy vereceksiniz, bu terörü destekleyenlere mi? Benim 
Kürt kardeşlerim kızlarınızı çocuklarınızı Kandil Dağı’na 
kaçıranlara mı oy vereceksiniz ? Eskiden birkaç milyar 
dolarla yapılan ekonomik manipülasyonlar gerçekten 
şimdi büyük rakamlarla yürütülüyor. Eskiden alt düzey-
de seslendirilen niyetler, şimdi en üst seviyede dile ge-
tiriliyor. Eskiden az çok diplomasi, siyaset, hukuk içinde 
kotarılan işler şimdi aleni olarak gerçekleştiriliyor. Es-
kiden masada görülmez hale gelen bir devlettik, şimdi 
her yerde bulunduğumuz için denklemlerin ana aktörü 
bir ülke haline geldik” diye konuştu. 

“Bombalardan kaçıp gelenlere 
biz gönlümüzü açtık” 
‘’Türkiye olarak bir üst lige çıktık. Ama asıl bulunmamız 
gereken yere henüz ulaşmadık. Ne zaman dünyanın 
en büyük 10 ekonomisi arasına girersek, işte o zaman 

asıl yerimize kavuşmuş olacağız. Bir yandan sınır-
larımızın içine ve dışında güvenliği sağlama 

peşindeyiz. Cerablus’ta, İdlib’de biz varız. Bütün 
mazlumların yanında biz varız. Bay Kemal Suri-
yeli kardeşlerimizi tekrar buradan çıkarmanın 
hesabını yapıyor. Bay Kemal, hataları ile eksik-
likleri ile onlar bizim kardeşlerimiz. Biz onlara 
senin baktığın gibi bakmayacağız. Biz on-
lara muhacir nazarı ile bakıyoruz. Ama senin 

yaşamın başka, tarzın başka biz öyle değiliz. 
Bombalardan kaçıp gelenlere biz gönlümüzü 

açtık. Senin insaf dilinde bunların hiçbiri yok. Biz eğiti-
mimiz ile sağlığımız ile, teknolojimiz ile, alt yapımız-
la her alanda hedeflerimize uygun seviyeye gelmeye 
çalışıyoruz. Yürüdüğümüz yolun taçlarla, dikenlerle, 
tuzaklarla dolu olduğunu da biliyoruz. Bunca yıldır tüm 
bu zorlukların üstesinden geldik” ifadelerini kullandı. 

“5 ay içerisinde çok çalışacağız” 
2019 Mart seçimlerine kadar çok çalışacaklarını söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Demokrasilerde her seçim 
bir yol ayrımıdır. Milletimiz 16 yıldır her yol ayrımında 
tercihini gelişmiş demokrasiden ve kalkınmadan yana 
kullandı. 24 Haziran’da yeni yönetim sisteminin ilk 
Cumhurbaşkanı olarak şahsıma teveccüh gösteren mil-
letimiz bize durmak yok yola devam dedi. Önümüzde 
bir seçim var. 2019 Mart’ında bu defa mahalli idareler-
de, belediyelerde yetki almak için tekrar milletimizin 
karşısına çıkacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 
1994 yılında başladığımız hizmet yolculuğunu çeyrek 
asra yakın bir süredir farklı isimler vasıtasıyla devam et-
tiriyoruz. Böylesine büyük bir şehrin toparlanmasının 
kolay olmadığını en iyi sizler takdir edersiniz. Şu kalan 5 
ay içerisinde çok çalışacağız, ve yeniden İstanbul başta 
olmak üzere ilçelerimizde yine AK Parti ile beraber yola 
devam diyeceğiz” şeklinde konuştu. 
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Cemil Meriç’in beslendiği 
kütüphanenin sınırları var mıy-
dı? Siz bu kütüphaneden nasıl 
istifade ettiniz? 
Cemil Meriç’in Kütüphanesi 10 
penceresi Avrupa’ya, 2 pencere-
si Asya’ya ve İslam’a bakan bir 
mabetti. Cemil Meriç’in bize 
hazırlamış olduğu kütüphanede 
de La Fontenler, Alphansa Dau-
detler vardı. Bizim kuşağımızın 
bütün şehirli çocukları aşağı 
yukarı bu kitapları okuyarak 
yetişti. Hıncal Uluç ve Emre 
Kongar da aynı tezgahtan 
geçmişlerdir. Dolayısıyla bu, bir 
Avrupalı aydının kütüphanesi 
idi. İlerleyen yıllarda, mesleki 
hayatım başladıktan sonra sos-
yoloji ile ilgilenmeye başladığım 
zaman, hatta ondan da önce, 
Batı’nın klasik düşünürleriyle 
Aguste Comte’la, Durkheim’la 
meşgul oldum. İlk tercümem 
Comte’dan yapılmış olan pozi-
tif felsefe dersleridir. Sonra ben 
bu Batılı kütüphaneden biraz 
daha dışarıya çıkmak, çevrede 
dolaşmak ihtiyacını hissettim ve 
önüme Weber çıktı. Weber bir 
Batılıdır fakat düşüncesi ile Çin’e 
hizmet etmiş bir sosyologdur. 
Babamın kütüphanesinde We-
ber yoktu. Cemil Meriç’in ilgisi 
Hind’e kadar gitmiş fakat Çin’e 
varmamıştır. Çin, Cemil Meriç’in 
kütüphanesinde, artık giderek 
benim de kütüphanem olma-
ya başlayan kütüphanesinde, 
Doğu’ya açılan pencerelerden 
birisi oldu. Babam Saint Simon 
üzerinde çalışıyordu, yine Batı 
üzerine çalışıyordu fakat beni 
Osmanlı harflerini öğrenmeye 
teşvik etti. Ve o zaman dünyanın 
19. yüzyıl Avrupa’sı ile sınırlı ol-
madığını idrak etmeye başladım.
Biz baba-kız 20. yüzyılın 
Türkiye’sinde yaşıyorduk. 

Tamamıyla Batı düşüncesiyle 
yoğrulmuş bir yaşam sürerken 
Ahmet Cevdet Paşa ile yolunuz 
kesişti. Hatta “Cevdet Paşa ile 
düşüncemin kıblesi değişti” de 
dediniz. Neydi Cevdet Paşa’da-
ki esrar? 
Weber üzerinde, Weber’in yön-
temiyle İslam’ı incelemek ister-

ken doktora ko-
num değişti çünkü 
hocam vefat etti. 
Cahit Tanyol dok-
tora hocam oldu. 
Ve onun teklifiyle 
Cevdet Paşa üze-
rinde çalışmaya 
başladım. Osman-
lıcayı bir miktar 
biliyordum fakat 
okyanus büyük-
tü. Büyüdükçe 
idrakimin ufuk-
ları da açıldı. 
Ve açıldıkça da 
ülkemin kayıp 
kıtasının sahillerine ulaşmış 
oldum. Bu bir keşif yolculuğu 
idi, dedelerimin ülkesine gelmiş-
tim, babamın ülkesinden yola 
çıkmıştım. Ben de bir cumhuri-
yet çocuğuydum. Öyle olmama 
rağmen Cevdet Paşa ile dedele-
rimin ülkesini yani kendi tari-
himi keşfetmeye başladım. Cev-
det Paşa dünya toplum tarihinde 
ülkemin toplum tarihini bana 
öğreten bir hoca oldu. Adeta özel 
ders aldığım bir profesördür 
Cevdet Paşa. Toplumumu 
tanımam kendimi tanımamdı. 
Batılılaştığına kendini inandır-
maya çalışan bir toplumda içine 
doğduğum Batılı kütüphanenin 
ortasında bir şaşkınlık içinde 
Batı’ya giden bir vapurda 
Doğu’ya doğru mu koşuyordum 
yoksa Doğu’ya giden bir vapurda 
Batı’ya mı koşuyordum? Doktora 
bu sorumun cevabını vermemi 
sağladı.  Doktorayı verdikten 2 
sene sonra istikametini bir türlü 
tayin edemediğim vapurum sa-
hile yanaştı ve ben karaya ayak 
bastım. Doktorayı verdikten son-
raki 2 yıl boyunca İsviçreli yazar 
Amiel ile ve ızdırabıyla her gün 
kendisini karanlıklardan aydın-
lıklara çıkaran, var iken nur olma 
yolunda ilerleyen Tanpınar’la 
günlerimi doldurdum. Ve sonun-
da İslam’la buluştum. Dolayısıy-
la Cevdet Paşa benim fikri olarak 
Avrupa’dan ayrılmadan, Avru-
pa’ya arkamı dönmeden Batı’ya 
darılmadan kendi ülkemle 
tanışmama ve barışmama yol 
açan bir rehber oldu. Bu açıdan 

kendisini hocalarımın arasına 
büyük bir iftiharla en üst sıralar-
da yerleştirebilirim.

İbn Haldun, düşünceleri, teo-
rileri ve yaklaşımlarıyla önemli 
bir isim. İbn Haldun’u yeterin-
ce tanıyabildik mi? Nedir onu 
bu denli önemli kılan? 
İbn Haldun Hadramutlu yani 
Arap yarımadasından Endülüs’e 
hicret etmiş bir ailenin çocuğudur. 
Ve Endülüs’teki büyük İslam 
medeniyetinin şahitlerinden, en 
azından son döneminin şahit-
lerinden birisidir. Endülüs bugün 
Müslüman toplumların muhay-
yilesinden çok uzaklara düşmüşe 
benziyor. Ama İspanya’ya ya-
pacağınız bir seyahat sırasında 
Barceleno’da, Lizbon’da yüzyıl-
larca ezan okunduğunu öğrene-
biliyorsunuz. Ve müzelerdeki İs-
lami mezar taşlarını gördüğünüz 
zaman Endülüs’ün İspanya ta-
rihinde ne kadar önemli bir yeri 
olduğunu az da olsa hissediyor-
sunuz. İbn Haldun’un yaşadığı 
dönem ki 1332 doğumludur, 
1406’dadır vefatı, ilk yılları büyük 
Endülüs topraklarında geçmiştir. 
Büyük Endülüs Devleti’nin med-
reselerinden yetişmiştir. Kendi-
si de siyasi hayata girerek kendi 
aralarında bölünmüş olan İslam 
devletlerinde çok önemli siyasi 
görevler yerine getirmiştir. İbn 
Haldun esas olarak bir siyaset 
adamıdır. Fakat Endülüs’teki iç 
çekişmeleri görerek Müslüman 
devletlerin birbirlerine kırdırıl-
makta olduğunu idrak ederek ora-
dan ayrılmış ve Kuzey Afrika’ya

CEMİL MERİÇ, 
FİKRİ DÜNYAMIZIN 
DOĞU’YA VE BATI’YA 
AÇILAN BİR 
PENCERESİ 
GİBİYDİ

Prof. Dr. Ümit Meriç’i 20. yüzyılın yetiştirdiği 
en büyük mütefekkirlerden Cemil Meriç’in 
kızı olarak tanıdık. 38 yaşında iken görme 
duyusunu yitiren okuma aşığı bir babanın 
gören gözleri olduğunda henüz 8 yaşında 
olan Meriç’in kendi ülkesiyle barışması, 
yolunun İslam hukuku alanında başyapıt 
sayılan Mecelle’nin yazarı Ahmet Cevdet 
Paşa ile kesişmesi sayesinde gerçekleşti. Öyle 
ki kendi tarihini tanıması, kendi iç dünyası-
na uzanan bir keşif yolculuğu oldu. Türki-
ye’nin önde gelen aydınlarından Ümit Meriç 
ile düşüncenin mihverinde dolaştığımız bir 
söyleşi gerçekleştirdik.

Prof. Dr. ÜMİT MERİÇ



bugünkü Cezayir’e geçerek ora-
daki bir Arap kabilesinin misafi-
ri olarak bir mağaraya çekilmiş 
ve orada İbretler Tarihi adını 
verdiği tarih kitabının başına 
sosyolojik muhtevası olan bir 
mukaddime (önsöz) yazmıştır. 
Cevdet Paşa’nın tarihçiliği Ta-
rih-i İber’de karşımıza çıkıyor, 
sosyologluğu ise Mukaddime’de 
karşımıza çıkıyor. Zaten benim 
de doktora tezinde yaptığım Cev-
det Paşa’nın tarihi kimliğinin 
önüne sosyolojik bir mukaddime 
hazırlamaktan ibarettir. Aslında 
ben İbn Haldun’un kendisi için 
yapmış olduğu çalışmayı, tarihi 
çokluktan sosyolojik çerçeveyi 
çıkarmayı, bizzat Cevdet 
Paşa’nın kendi tarihinden yap-
mış bulunuyorum.

İbn Haldun 14. yüzyılda yaşamış 
bir düşünür olarak bu tavrıy-
la dünya sosyoloji tarihinde 
çok önemli ve orijinal bir yere 
sahiptir. Bu yüzden büyük bir 
İngiliz Marksisti olan Tom Bot-
tomore onu sosyolojinin kuru-
cusu olarak değerlendirmekte-
dir. Günümüzde de İbn Haldun 
Üniversitesi’nin kurulmasıyla 
Osmanlı medreselerinin eğitim 
tarihinde yeri olan İbn Haldun’a 
yeniden bir dünya toplumsal 
düşünürü olarak yer verilme-
si teşebbüsü başlatılmıştır. İbn 
Haldun bir Müslüman sosyolog 
olarak bütün Müslüman ülkele-
rin öncü sosyoloğu kabul edile-
bilir. Tabi ki ondan önce Farabi ya 
da Nizamülmülk bu şerefe layık 
görülebilecek isimler arasın-
da yer alır. Ama İbn Haldun 

bugünün İslam aleminin en çok 
tanınan, bilinen ve düşünceleriy-
le saygınlık kazanan sosyoloğu 
olarak değerlendirilebilir. 

Ziya Paşa, "Diyar-ı küfrü 
gezdim beldeler, kaşaneler 
gördüm/Dolaştım mülk-İslam’ı 
bütün viraneler gördüm" der. 
Mehmet Akif ise Avrupa’yı 
”İşleri var dinimiz gibi/Dinleri 
var işimiz gibi…” şeklinde 
özetler. Sizin ‘’İnsan olmuşlar, 
İslam olamamışlar’’ dediğiniz 
Norveç örneğini de göz önünde 
bulundurursak coğrafi ve 
imani olarak nasıl bir tabloy-
la karşı karşıyayız Avrupa ile 
kıyasladığımızda? 
Kuzey ülkelerine (İsveç ve Nor-
veç) yaptığım seyahatler bende 
Said Nursi Hazretlerinin İs-
lam’ın Batı’daki güneşi İskan-
dinav ülkelerinden doğacaktır 
sözünü çok daha derin bir anla-
ma ulaştırdı. Özellikle yakinen 
tanımış olduğum Norveçliler 
son derece mutekid ve bu itikat-
larının çerçevesinde kendi-
lerini insani manada son derece 
geliştirmiş insanlar. İnsanoğluna 
insan olduğu için saygı duyuyor-
lar. Mesela Afrika ile ilişkilerinde 
her türlü menfaatin ki Avrupa 
ülkelerinin büyük çoğunluğu 
dünyaya menfaatleri nispetinde 
yakınlaşmıştır, Norveçliler sa-
dece insani gerekçelerle yardım-
da bulunuyor. Kuyular açılıyor 
ya da insani yardım gönderiliyor. 
Ve bunu sadece Allah rızası için 
değil ama Tanrı aşkına yapıyor-
lar. Son derece de temiz, misafir-

perver insanlar. Bütün bu insani 
özellikleriyle, şehirlerinin temiz-
liği, insanlarının hem maddi hem 
manevi temizliği maddi olarak 
gelişimlerini tamamlamaları 
manevi olarak da çok yol almış 
olmaları beni çok etkiledi ve 
bende İslam’a varmalarına birkaç 
adım kalmış intibaını uyan-
dırdı. İnşallah coğrafi ve imani 
olarak onlar da İslam’la yakın 
bir zaman sonra müşerref olurlar 
diye şahsen dua ediyorum.  

İslamiyet’i hep kadınlar üzerin-
den ele alıyoruz. Sorumluluk 
yüklenen, fedakarlık beklenen, 
haramdan sakınması gereken 
hep kadın olarak yansıtılıyor… 
İslam’a göre erkeği ele almamız 
gerekse nasıl bir profil hakim 
ülkemizde? Olması gerekene, 
Peygamber Efendimiz’in 
anlayışına ne kadar yakın 
Müslüman erkekler? 
İslamiyet, insanın erkek ya da 
kadın olmasını değil önce insan 
olmasını emreder. Kur’an-ı Ker-
im’in birçok suresinde de mümin 
erkek ve mümin kadınlara hi-
tap edilir. Bunu cinsiyetçi bir ön 
adım olarak almamak lazım. İn-
sanlığı ön adım olarak kabul et-
memiz lazım. İslam, Rabb’e layık 
bir kul olabilmemiz için birtakım 
şartlar emretmiştir. Bu şartların 
hepsi kadın ve erkek için geçer-
lidir. Dolayısıyla bugün konunun 
kadın üzerinden tartışılması 
bence konuyu biraz yanlış 
değerlendirmek oluyor. Evvela 
insan olmamız sonra kadın ya 
da erkek olmamız söz konusu. 
Elbette ki insan olarak Hz. Pey-
gamber hepimizin modelidir. Sa-
dece erkeklerin modeli değildir. 
O’nun Ben güzel ahlakı tamam-
lamak için gönderildim sözünü 
kadın erkek her insan benimse-
melidir. Bu bakımdan gerçekten 
de kadınlara biraz fazla vurgu 
yapıldığı kanaatindeyim. Bu 
perspektif hatasının değiştirilme-
si gerektiğini düşünüyorum. 

Size Cemil Meriç’i sormazsak 
okuyucularımıza haksızlık et-
miş oluruz. Babanızın düşünce 
dünyamıza kazandırdıkları 
konusunda neler söylersiniz? 
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Türkiye’nin önde gelen aydın-
larının Cemil Meriç hakkında 
söylediklerini derlersek bu soruya 
en güzel karşılığı vermiş oluruz 
sanıyorum. Cemil Meriç, fikri 
dünyamızın Doğu’ya ve Batı’ya 
açılan bir penceresi gibiydi. Dünya 
kütüphanelerinin kapılarını yur-
dunun insanlarına açmak is-
teyen bir fikir işçisiydi. Düşün-
meyi ‘’meslek’’, düşünceyi ‘’me-
ktep’’ edindi. Hiçbir ideolojiyi 
okşamadı. ‘’İzm’ler ideolojilere gi-
ydirilmiş deli gömlekleridir’’ dedi. 
Kendi varoluş tılsımının peşinde, 
dürüstlüğünün asil ritmiyle ha-
yatına ve hayatlarımıza yüzlerce 
soru sordu. Bütün dergilere sevi-
ye ve saygınlık kazandırdı. Kendi 

geçmişimizi öğrenmemizi, başka-
larının geçmişini de tanımayı öğüt-
ledi. Bize kültürden irfana gidecek 
yolları işaret etti. Doğu felsefesinin 
parlak, etkileyici coşkusunu Batı 
düşüncesinin sağlam mantığıyla 
kardı. Cemil Meriç’in asıl özelliği 
insanı düşünmeye alıştırması ve 
ardında düşünceye talip çok sayıda 
aydın bırakmasıydı.           
              
Cihan edebiyatı Cemil Meriç’in 
nazarında hücrelerinde edebiyat 
ulularının yaşadığı bir mabet-
tir. Öyle ki Meriç, bu mabedi 
bezirganlardan, ehliyetsiz mü-
tercimlerden ve kalem haydut-
larından temizlemeyi gazaların 
en hürmete şayanı olarak kabul 

eder. Cemil Meriç bugün yaşa-
saydı düşünce dünyasına bakışı 
nasıl olurdu sizce? 
Cemil Meriç’in vefatının üzerinden 
30 yıl geçti. Bu 30 yılda aslında dün-
ya çok değişti. Evvela Sovyet Bloku 
çöktü. Kapitalist dünya küreselleşti. 
Bu küreselleşmenin eşiğinde İslam 
dünyasında çok yoğun bir ideolo-
jik ve ekonomik hücum söz konu-
su oldu. Bunun yanında iletişimin 
bu kadar gelişmiş olması insanlar 
arasındaki mesafeyi azalttı. Ulaşım 
herkesin, hepimizin dünyayı çok 
rahat gezmesini, kendi dışında-
ki toplumları yakinen tanımasını 
beraberinde getirdi. Bu yüzden 
ulaşım ve iletişimin artmasının 
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Türkiye ve dünya insanının lehine olduğunu 
düşünüyorum. Ancak küresel kapitalizmin kesif 
hücumları karşısında beşeriyetin yeni hal yoluna 
ihtiyacı var. Çünkü gerçekten de bugün servet 
çok küçük bir azınlığın eline toplanmış. Dün-
ya serveti de onlar tarafından yönlendirilmeye 
başlanmış bulunuyor. Cemil Meriç’in zamanın-
da İslamiyet ve 
sosyalizm birbiriyle yakınlaştırılmıştır. Ortak 
tarafları üzerinde düşünülmüştür. Bugün so-
syalist sistemin bir dünya sistemi olarak karşımı-
za çökmesi bence dünya düşünürlerinin İslam’ın 
getirdiği çözümler üzerinde daha derinden 
çalışmalar 
yapmasını gerektiriyor.

Bugün Kapalıçarşı’nın üzerinde el Kasibu 
Habibullah yazılıdır. ‘’Allah kazananı sever.’’ 
Yani Rabbilalemin kazancın bir mümin için leh-
te bir özellik olduğunu müjdeliyor. Dolayısıyla 
kazanmak ve çalışmak bir Müslüman için farz. 
Ancak bu kazanılan servetin dağıtılması da be-
raberinde söz konusu. Dolayısıyla sosyalizmin 
başaramadığı iktisadi çözümü, benim şahsi ka-
naatim, İslam’ın zekat müessesi telafi edecek-
tir. Dünya zenginlerinin servetlerinin 40’ta 1’ini 
dünyanın fakir insanlarına ve yoksul toplumları-
na göndermesi halinde dünyanın bugün içinde 
bulunduğu ekonomik çözümsüzlüklerin çok in-
sani bir çözüm olacağı kanaatindeyim. Bu bakım-
dan kapitalizmin ahlaki boyutunun eksikliği-
ni İslam’ın ‘’Veren el, alan elden hayırlıdır’’ 
düsturu tashih edicidir ve bugün dünya 
toplumları içinde bulundukları ve gerçek-
ten hepimizin içini karartan ekonomik ve 
sosyal çıkmazlardan bu yolla feraha ere-
ceklerdir. 

ÜMİT MERİÇ KİMDİR? 
Kendisini ‘’Hayatını Türk irfanına adayan bir fikir işçisi’’ olarak 

tanımlayan yazar, çevirmen ve mütefekkir Cemil Meriç’in kızı 

olan Ümit Meriç; 1946 Üsküdar doğumludur. İstanbul Üniver-

sitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu, aynı bölümde uzun 

yıllar bölüm başkanlığı yaptı. Tesettüre girdikten sonra kendi 

üniversitesinde ders vermeye devam edemediği için 1999 yılın-

da kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. İstanbul Büyükşehir Bele-

diyesi’nin çeşitli sosyal doku araştırmalarına, İstanbul tarihî 

yarımada kentsel dönüşüm projelerine uzman olarak katıldı. 

2010 İstanbul Avrupa Kültür Merkezi Projesi’nde danışmanlık 

yaptı. Son olarak Dualar ve Aminler isimli kitabını genişleterek 

kitapseverlerin beğenisine sunan Ümit Meriç’in yayımlanan 

eserleri şunlardır: Cevdet Paşa’nın Toplum ve Devlet Görüşü, 

Babam Cemil Meriç, Türkiye Kanatlarınızın Altında, 21. 

Yüzyılın Eşiğinde Sosyoloji Konuşmaları, Dualar ve Aminler, 

İçimdeki Cennete Yolculuk, Seyyahların Aynasında Şehirlerin 

Sultanı İstanbul, Ebediyetin Huzurunda Ahmet Hamdi Tan-

pınar (S. Karışman’la birlikte), Işık Batıdan da Gelir.

Röportaj: Zeynep YILMAZ

KISA KISA…
Başucu kitabınız: 
Kur’an-ı Kerim Meali (Cahit Koytak çevirisi) 
En son okuduğunuz kitap: 
Ömer Erdem’in Üsküdar kitabı ve Cahit 
Koytak’ın Dudakta Bekletilen Şarkılar isimli 
şiir kitabı
Sizi en çok etkileyen tarihi şahsiyet: 
Ahmet Cevdet Paşa
En sevdiğiniz yazar:
Cemil Meriç’ten sonra Ahmet Hamdi 
Tanpınar
En değerli haslet: 
Vermeyi sevmek

İstanbul’un en hüzünlü semti: 
Vaniköy
İstanbul’un en güzel camisi: 
Bütün mescitler ve camiler
İstanbul’un en güzel türbesi: 
Yahya Efendi Türbesi 

ÇOCUKLARIMIZA 
GÜZEL BİR GELECEK 

HAZIRLAMAK 
BİZİM EN BÜYÜK 

HAYALİMİZDİR.
ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI

Çekmeköy Belediyesi 
Aylık Kültür Sanat Dergisi
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Günümüzün popüler sanatlarından ya 
da kimi kesimler tarafından Vandalizm 
olarak tanımlanan grafiti, grafik 
sözcüğünden türetilmiştir. Sanat olduğu 
yönünde tartışmalar halen devam et-
mektedir ancak yapılan çalışmaların kişi-
nin zevk ve tercihlerine göre şekillenme-
si, çalışmaların duygu ve düşüncelerini 
yansıtıyor olması grafitinin sanat akade-
misyenlerinin çoğu tarafından tescillen-
mese bile sanat olarak kabul edilmesine 
yol açmıştır. Daha çok sokak sanatçıları 
tarafından illegal yöntemlerle yapılıyor 
olsa da bu sanatla uğraşanların ve legal 

olarak icra edenlerin sayısı gün geçtikçe 
artmaktadır.

Esasen duvar yazısı anlamına gelen grafi-
ti, duvarlara çizilen ve bu çalışmayı yapan 
kişinin isteğine göre hobi, şöhret, siyasi 
mesaj, sokakta yaşananlar vs. amaçlar-
la kompozisyonlar oluşturup bu şekil-
de sınırı olmadan şekillenen bir sanattır. 
Genellikle gençler tarafından icra edilen 
bu sanat çıkış noktası itibariyle 
içerisinde illegalist unsurlar taşımak-
tadır. Bunun yanında asi bir ruhu olduğu 
gerçeği çizimlere yansımıştır. Genellikle 
kolay yapılabilmesi için sprey boyalarla 
ve daha çok kişinin görebileceği alanlara 
yapılır.

S O K A K  S A N AT L A R I

Tarihsel sürecine bakacak olursak, M.Ö’ye kadar 

dayanan bu sanat ilk insanların mağara duvarları-

na çizdikleri şekillerden gelip 1940’lı yıllarda Al-

manya’da Berlin Duvarı’na protesto amacıyla iki 

yönlü olarak slogan ve şekiller çizerek tanınmaya 

başlanmış ve Amerika’nın 1960’lı yıllarında sokak 

çetelerinin kendi alanlarına, bu alanın kendile-

rine ait olduğunu belirlemek için çizdikleri yazı 

ve şekillerle kendini göstermiştir. Diğer yandan 

1960 ve 1970’li yıllarda New York’ta kuryecilik 

yapan Demetrius isimli bir kişinin gittiği her yere 

isminin kısaltması olan Taki ve sokak numarası 

olan 183’ü birleştirmesiyle yani ‘Taki183’ imzasını 

atmasıyla insanların merakını uyandırmıştır.

New York Times gazetesinin bu imzayı manşet 

haber yapmasıyla, ‘Taki183’ bir efsane haline 

gelmiştir. Bu imzayı beğenen genç kesimler 

de kendilerine birer imza beğenip Taki’yi tak-

lit etmeye ve imzalarını atmaya başlamışlardır. 

Bu imzalar zamanla ün kazanmak için grafi-

ti çalışmalarına ve kimin daha güzel, daha zor 

çalışmalar yapacağı üzerine devam etmiştir. 

Grafiti, günümüzde de bireysel ve grup çalışma-

larıyla gelişmeye devam etmektedir.

Grafiti sanatı çok fazla yetenek gerektiren bir 

sanat olmamakla birlikte bu yetenek düzen-

li çalışmayla ve bu işi benimsemekle geliştirile-

bilir. Grafiti çalışmasına başlamadan önce bir 

çizim defterimiz olmalı ki burada yapacağımız 

taslaklar kendimizi geliştirmemiz açısından 

önemlidir. Kendimize ait bir stil oluşturmak ya da 

sıkça kullanılan stylelerden birini benimsemek, 

bunun yanında bir ve imzamızın olması özgün-

lük açısından şarttır. Öncelikle stilimize göre bir 

alfabe ve bu alfabedeki harfleri birbirine nasıl 

geçireceğimizi bilmemiz, bunun için de bol bol 

pratik yapmamız gerekiyor.

Çalışmamızı oluşturmadan önce perspektifini 

kafamızda planlamamız gerekir. Yani çalışma-

ya bakıldığında yazı havada mı duruyor, bir yere 

mi oturtulmuş, alttan ya da üstten bakıyormuş 

gibi mi görünmesini istiyoruz öncelikle bunu 

belirlememiz gerekiyor. Taslaklarımızı yaparken, 

öncelikle silinebilen kurşun kalemlerle kafamız-

daki çalışmanın çizgilerini oluşturup daha son-

ra bu çizgiler üzerinden keçeli ya da silinmez 

bir kalemle skeçimize harflerin ana çizgilerini 

çizmemiz gerekiyor. Daha sonra gölge-boyut 

ekleyeceksek block çizgilerini de aynı şekilde 

çizmemiz gerekiyor. Daha sonra silgiyle kurşun 

kalem izlerini silip, boyama işine geçebiliriz. 

Zevkimize göre öncelikle blockları boyadıktan 

sonra iç boyama işlemini yapıyoruz daha son-

ra isteğimize göre secret outline ya da bubble, 

character vs. ekleyebilirsiniz.

Grafiti Özgün Bir Stil Gerektirir



Kıssadan hisse…

BUĞDAY VE YULAF 
TOHUMUNUN HİKAYESİ

Bahar mevsimi, toprak içinde iki tohum yan yana yatıyorlardı. Buğday tohumu yanında-
ki yulaf tohumuna seslendi:

– Ben köklerimi toprağın derinliklerine salmak, filizimi toprağın üstüne uzatmak 
istiyorum. Baharın müjdecisi olmak, ileride tomurcuklar açmak ve güneşin sıcaklığını 
yapraklarım üzerinde hissetmek istiyorum. Rüzgar, yavrusunun başını okşayan baba 

gibi beni okşasın istiyorum.    

Yulaf tohumu korkulu bir sesle:
– Ben korkuyorum. Köklerimi salarsam kurtlar kemirmeye kalkar, filizlerimi toprağın 

üstüne gönderirsem belki de kuzular beni bekler. En iyisi uygun zamanı beklemek. Hem 
burada sırtüstü yatmak, bana çok zevkli görünüyor. Elimi sıcak sudan soğuk suya 

sokmak, yeni bir maceraya sürüklenmek istemiyorum.

Buğday tohumu:
– Yeteneklerimi geliştirmek, başarmak, özgürce gökyüzünü seyretmek istiyorum. Tem-

bellik, miskinlik bana göre değil.

Buğday tohumu, arkadaşıyla yollarını ayırdı. Köklerini toprağın derinliklerine saldı. 
Filizlerini toprağın üstüne uzattı. Filizleri kısa sürede yaprağa dönüştü. Her sabah 

güneşle selamlaşmak, kuş sesleriyle tanışmak, rüzgarda sallanmak hoşuna gidiyordu. 
Muhteşem bir duyguydu. İyi ki yerinden fırlamış çalışmış ve köklerini salmayı başarmıştı.

Yulaf tohumu, uygun zamanı bekliyordu. Buna tembel tembel yatmak da denebilir. O 
sırada baharın gelmesiyle toprağı eşeleyen tavuk, gagasıyla yulaf tohumunu buldu ve bir 

lokmada yutuverdi. Yulaf olmayı göze alamayan tohum gübre oldu. 

Gerçek hayatımızda bu hikayelerin aynısını pek çok defa bizzat yaşamış veya 
çevrenizde görmüşsünüzdür. Sizin seçiminiz hangisi? Buğday olup özgürlüğün, güneşin, 

rüzgarın, hayatın tadını çıkarmak mı? Yoksa yulaf olup gübre olmak mı?
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Sketch çalışmalarında kendimizi yeterince geliştir-

dikten sonra duvar çalışmalarına geçebiliriz. Duvar 

çalışmalarına geçmeden önce kullanacağımız mal-

zemeleri iyi tanımamız gerekiyor.

Sürekli olarak çalıştığımız alanda amatörlüğümüzü 

attığımıza inanıyorsak başka alanlara geçebiliriz. Eğer 

çevremizde grafiti sanatıyla daha önceden uğraşan, 

uğraşmakta olan birileri varsa, bu kişilerden yardım 

almamız gelişmemizi sağlayacaktır.

Ülkemizde grafiti Almanya’da yaşayan Türk aileleri-

nin Türkiye’ye gelip gitmesiyle gelişmiştir. 1970-1980 

yılları arasında komünistlerce duvarlara propaganda 

yazıları yazmak amacıyla kullanılan sprey boyanın 

grafiti sanatçıları tarafından da kullanılıyor olması bazı 

kesimler tarafından ülkemizdeki grafiti sanatçılarına 

olumsuz eleştiriler getirilmesine sebep olmuştur.

Ancak zamanla bu görüş değişmeye ve büyük şe-

hirlerde grafiti sanatı gelişmeye devam etmiştir. İs-

tanbul, Bursa, İzmir, Ankara vs. gibi şehirlerde legal 

olarak bu sanatı profesyonel şekilde icra edenlerin 

sayısı her geçen gün artmaktadır.

Günümüzde başta Amerika olmak üzere birçok Avru-

pa ülkesinde ve Uzak Doğu’da grafiti sanatı oldukça 

üst seviyelerde bir gelişim göstermektedir. İnternetin 

yaygınlaşması ve insanların ün arayışı dünyada grafitiyi 

hızlı bir şekilde geliştirmiştir. Yasal ve illegal yöntem-

lerle her geçen gün isimlerini duyuran birçok grafiti 

sanatçısı bu sanatın gelişimini devam ettirmektedir. 

Grafiti sanatıyla uğraşıp bu alanda gelişmek istiyorsak 

öncelikle çok çalışmamız gerekiyor. Güncel çalışma-

ları incelemek yeniliğe açık olmak ve kendimizi sürekli 

yenilemek zorundayız. Sokakta başlayan ve sokakta 

devam eden bu sanata toplumun önyargılı olmaması 

için çalışmalarımıza siyasi, anarşist içerikler katmama-

mız daha sağlıklı olacaktır. Bunun dışında, dikkat et-

memiz gereken bazı önemli yasal noktalar bulunuyor.

İllegal olarak başlayan grafiti sanatı günümüzde le-

gal olarak kendine oldukça fazla alan bulmaktadır. 

İllegal olarak gerçekleştirilen çalışmalarda; kamu ya 

da kişinin mülkiyetine zarar veriyorsanız bunun ge-

tirdiği bazı hukuki yaptırımlar vardır. Para cezasından 

başlayan bu yaptırımlar olayın mahkemeye gitme-

siyle sicilinize işleyebilir ve hatta hapis cezasına kadar 

gidebilir. Bu sebeple grafiti çalışmalarının her zaman 

legal olarak yapılmasını tavsiye ediyorum.

Bu Sanatı Legal Olarak İcra Etmek Mümkün
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Birçok ebeveyn çocuğunda 
internet bağımlılığı belirtileri 
gördüğünde öfkeyle birtakım 
işlevsiz problem çözme tak-
tikleri uygular. Çocuğunuzun 
sizi işbirlikçisi değil de düşman 
olarak görmesini engellemek 
için; sınırlı internet kullanımı 
konusunda net kurallar oluştur-
maya çalışın.

Günümüzde eğitim dahil pek 
çok alandaki varlığıyla günlük 
hayattan bağımsız düşüne-
mediğimiz internet, çocukların 
da her daim hayatında. Ve tabii 
ki gerçek hayatla iç içe geçen 
bu sanal yaşamlar birçok sorunu 
da beraberinde getirmekte.

ÇOCUKLARIMIZ İNTERNETE

BAĞLI MI BAĞIMLI MI?

Zehra Olcay Tuna
Uzman Psikolog
Moodist Psikiyatri ve 
Nöroloji Hastanesi

Peki, çocuğunuzun internetle ilişkisinde bir sorun olup olmadığına dair 
gözetmeniz gereken sinyaller nelerdir?

• İnternet kullanımı için belirlenen zaman sınırla-
malarına uymaması
• Uyku düzenindeki değişiklikler ve buna bağlı 
yorgunluk hali yaşaması
• İnternet erişimi olmadığında veya kesintiye 
uğradığında agresif, depresif, huzursuz olması
• Ev ödevi veya ders çalışma yerine internette 
zaman geçirmesi

• Hobilerine ve eskiden keyif aldığı etkinliklere karşı 
ilgisinde düşüş yaşaması
• Arkadaşları ve/veya ailesiyle zaman geçirmek 
yerine internette zaman geçirmesi
• Çevrimiçi olarak tanıştığı kişilerle yeni ilişkiler 
kurması
• Bilgisayardan uzaktayken internete geri dönmekle 
meşgul görünmesi

Durumu 
Değerlendirin!

• Bu alarm sinyallerini 
fark ettiyseniz öncelikli 
olarak durumu değer-
lendirin. Çocuğunuz 
günün kaç saatini bilgi-
sayar başında geçiriyor? 
Ne oynuyor? Nerede ve 
kimle oynuyor? İnternet 
ve bilgisayar bağımlılığı 
kriterlerini karşılıyor mu?
• Ebeveynler olarak 
ortak bir cephe belirleyin ve 
çocuğunuza onu sevdiğinizi 
ve önemsediğinizi hatırlatarak 
konuşmaya başlayın.

• İnternet kullanımı ile ilgili soruları 
ve konuşmayı eleştiri ve suçlama 
olarak yorumlayabilir. Bu nedenle 
durumuna ilişkin endişelerinizi 
yargılamadan, onun davranışların-
da fark ettiğiniz değişimleri belir-
terek aktarın.

• İnternette geçirdiği süreyi ve 
kullanım amacını belirlemek için 
2-3 hafta not tutması yönünde 
destekleyin. Çocuğun ya da 
gencin kendini izlemesi (internette 
geçirdiği süre ve kullanım şekli) 
sorunu hakkındaki farkındalığını 
artırarak sonraki süreçte yapıla-
cak anlaşmaya karşı karşılaşabi-
leceğiniz direnci azaltacaktır.

• Kontrol yönteminizi seçin. Bu 
yöntemi belirlerken yakınınızla 
beraber ortak bir yöntem belirle-
yin. Bu yöntem; günlük/haftalık 
süre belirlemek ya da internete 

girilecek gün sayısını azaltmak 
olabilir. Burada öncelikli hedef, 
seçeceğiniz yöntemin yakınınız 
tarafından uygulanabilir olmasıdır.

• İnternet veya bilgisayar kullanımı 
dışındaki konuları da konuşun. 
Başka şeylerden bahsedin. Ve 
bunu yaparken oyunun başında 
olmamasına özen gösterin. 

• İnternet ve bilgisayar kullanımı 
konusunda koyduğunuz kurallarla 
beraber yeni yaşam kuralları da 
saptayın. Sadece bu durumla ilgili 
kural konması davranışın daha da 
artmasına neden olabilir. Kolay 
pes etmeyin!

• İnternete bağımlı bir çocuk, bil-
gisayar ya da ekran süresinin sınır-
landırılması fikriyle karşılaşınca 
kendini tehdit altında hissedebilir. 
Size kendinizi suçlu ve yetersiz 
hissettirecek ifadeler kullanabilir.  
Böyle bir durumda çocuğunuzun 
duygularını kabul etmeniz ancak 
internet kullanımı ile ilgili bulu-
nacağınız müdahalelere odaklan-
manız gerekecektir. 

• Koyacağınız kuralların ne oldu-
ğunu; kurallara uyulmazsa ya da 
uyulursa ne olacağını; bu kural-
ların ne kadar süre ile geçerli ola-
cağını, önceden karşılıklı anlaşma 
ile oluşturun. Bu anlaşma ise yazılı 
olarak hem yakınınızda hem sizde 
bulunsun.

• Ateşkesin bozulmasına izin ver-
meyin. Koyulan kuralları uygu-
lamada tutarlı olun. Kolay pes 
etmeyin. 

Birçok ebeveyn çocuğunda 
internet bağımlılığı belirtileri 
gördüğünde öfkeyle birtakım 
işlevsiz problem çözme tak-
tikleri uygular. Çocuğunuzun sizi 
işbirlikçisi yerine düşman olarak 
görmesine neden olmamak için; 
sınırlı İnternet kullanımı konusun-
da net kurallar oluşturmaya 
çalışın. Bu durumun size hisset-
tirdiklerine değil; koyduğunuz 
kurallara sadık kalın. 
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Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz, 
Camiler ve Din Görevlileri 
Haftası vesilesiyle ilçede 
bulunan din adamlarını 
ağırladı.

 
Camiler ve Din Görevlileri Haftası 
münasebetiyle Yedi Tepe Sosyal Tesis-
leri’nde gerçekleşen programın ev sahip-
liğini Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz yaptı. Programa; Çekmeköy 
Kaymakamı Adem Aslan ve ilçede görev 
yapan din görevlileri katıldı.

Programda selamlama konuşması 
gerçekleştiren Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz; “Bugün burada 

Camiler ve Din Görevlileri haftası vesilesiyle toplandık. Hepini-
zin bu önemli gününü tebrik ediyorum. İlçemizdeki ibadetha-
nelerimizin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını yıl içinde 
belirli zaman dilimleri içinde gerçekleştiriyoruz. İlçemize yeni 
ibadethaneler de kazandırmaya devam ediyoruz. İnşallah Çek-
meköy’ümüze hep birlikte daha güzel hizmetler edeceğiz” dedi.



GELENEK; 
KÜLLERE TAPINMAK DEĞİL, 
ATEŞİ CANLI TUTMAKTIR
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Hilye-i Şerif, hat, İslam 
eserleri, geleneksel sanatlar, 
resim ve koleksiyonerlik 
deyince ilk akla gelen kişiler-
den biri de hiç şüphesiz Meh-
met Çebi’dir. Yolumuz Meh-
met Çebi’nin Teşvikiye’deki İs-
tanbul Antik Sanat Galerisi’ne 
düştüğünde bizi geçmişin ve 
bugünün çizgilerini taşıyan 
yüzlerce sanat eseri karşıladı. 
Yakında Üsküdar’da açılacak 
olan İstanbul Resimleri Müze-
si’nin tatlı telaşı ile sohbe-
timize başladık.

Mehmet Bey sanat nedir? 
Okurlarımız için tanımlar 
mısınız?
Sanat hayalde ve gerçekte bulu-
nan bir güzelliğin, bir duygunun 
estetik kaygılarla ifadesidir. Sa-nat 
sanatçının duygu planında müşah-
haslaştırdığı, düşünce planında 
netleştirdiği şeydir. Bir ifade biçimi, 
bir olgudur. Bu ifade söz ile olur-
sa şiirdir, nağme ile olursa müzik, 
resmetme tarzında olursa ressam-
lık, bina inşa etme şeklinde olursa 
mimarlık, harfle olursa hattatlıktır. 

Hülasa ederek tekrar söyleyecek 
olursak sanat; insanların gör-
dükleri, işittikleri, his ve tasavvur 
ettikleri olayları ve güzellikleri in-
sanlarda estetik bir heyecan uy-
andıracak şekilde ifade etmeleridir. 
Yeni bir ruh, yeni bir mesaj ge-
tirmeyen, öncekileri taklit ve tek-
rardan ibaret olan bir çalışma san-
at eseri olamaz. Özünde yenicilik 
olan bir olgudur sanat.

Sanat nedir sorusundan 
sonra gelenek nedir sizce 
diye sorsam ne dersiniz?
Geleneğin ne olduğunu da 
maalesef çok defa yanlış anladık. 
Maziye öykünüp onu kutsamak ve 
taklit etmek gibi bir duruma düştük. 
Oysa gelenek Gustav Mahler’in if-
adesine göre “Küllere tapınmak 

değil, ateşi canlı tutmaktır.” Bunu 
anlayamadık. Beşir Ayvazoğlu 
ağabeyimin tarifiyle: Gelenek, bir 
kültürün kendini koruma refleksi 
ve varlığını sürekli bir yenilenme 
şuuruyla devam ettirme gücüdür. 
Bu bakımdan yenilenmeyi veya 
kendini yeniden üretmeyi ge-
leneğin tabii fonksiyonlarından biri 
olarak algılayamadık ve yeni eserl-
er üretemedik. 

“HAT SANATI 
ÖZGÜN BİR 
DEVİNİM 
ÜRÜNÜDÜR”
Bu realite üzerinden bak-
tığımızda günümüzde hat 
sanatı sizce hangi aşamada?
Maalesef 10 yıl önceye kadar Türk 
Hat sanatı sürekli kendini tekrar 
eden, mazideki güzel örneklerin 
benzerlerini üretmekle meşgul bir 
sanat idi. Yüzü geleceğe dönük 
olmayan, kendini tekrarlayan, 
çok az sanatçının özgün eser or-
taya koyabildiği bir durumdayız. 

Oysa sanat, geçmişin tekrarı değil, 
onun geleceğe taşınması ve çağı-
na tanıklık etmesidir. Zira bir sanat 
eserinin, güzel sanatlar alanında-
ki değeri, o sanat eserinin han-
gi ortamda yapıldığına ve sanat 
tarihi içerisinde nerede ve nasıl 
durduğuna bağlıdır. Geleneğe 
bağlı olarak yeni şeyler ortaya 
koymadığınız zaman, yaptığınız 
sanat olmaktan çıkıp zanaat olarak 
görülmeye başlayacaktır. Süley-
maniye bir sanat eseridir, ama 
bugün onun aynısını yapmak bir 

Mehmet 
Çebi
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sanat eseri değildir. Bu durum hat 
sanatı için de geçerlidir. Hafız Os-
man Hilyesi’nin benzeri için de du-
rum aynıdır kanaatindeyim. Hattat, 
yazı aracılığıyla öncelikle kendi 
fikrini ve hislerini ortaya koymak 
zorundadır. Hat sanatı özgün bir 
devinim ürünüdür. Bütün sanat-
çılar gibi hat sanatçısı da yaşadığı 
çağın gerçeklerinden beslen-
melidir. 21.yüzyıl hattatlarının 
hislerinin, düşüncelerinin esere 
yansıması da ister istemez bu çağın 

gerçeklerine uygun olmak zorun-
dadır. Sanat sürekli yeniyi aramak-
tır. Gök kubbeye sadalar salmak, 
yeni eserler ortaya koyabilmek için 
sürekli kendini aşma gayretinde, 
kararlılığında olabilmektir. Son 10 
yıla kadar bunu unuttuğumuzu 
düşünüyorum ben. Mimar Sinan 
bugün yaşasaydı nasıl eserler üre-
tirdi, Şeyh Hamdullah bugün yaşa-
saydı nasıl yazardı bunları düşünüp 
ona göre eser üretmek lazımdır. 
Bir şeyin çok tekrarı önce tekrar 

edilen şeyin ruhunu bozar. Bunu 
gözden ırak tutmadan yeni şeyler 
katmamız lazım uğraştığımız sanat 
dalına.

Sizce bugün hat sanatı bu 
sanatı geldiği yerden daha 
ileriye taşımak isteyen öncü 
sanatçılara ihtiyaç duymakta 
mıdır?
Tabi ki duymaktadır. Hem de bütün 
sanatlarımızda şiirde, müzikte, 

resimde, mimaride sinema-
da.  Hepsinde de bu ihtiyaç 
çok kuvvetli bir şekilde du-
yulmaktadır. Sanat zamana 
paralel değişip dönüşe-rek 
ilerler. Değişmeyen tek şey 
değişimin zaruri ol-
duğudur. Sanat tarihi
bunun örnekleriyle dolu-
dur. Hat tarihimiz için de 
durum aynıdır. Bugün de 
hat sanatının, zamanın ih-
tiyaçlarına göre, hattat-
ların yeteneklerine bağlı 
olarak birbirlerini etkileme-
si, gelişmesi, değişmesi ve 
dönüşüme uğraması peka-
la mümkündür ve doğrusu 
da böyle olmasıdır. O halde 
günümüz hat sanatçılarının 
sanatsal kaygılarla, yeni 
eser üretme çabalarına, 
suçlamayla değil anlayış ve 
takdirle yaklaşılması gerekir 
kanaatindeyim. Eksiği, ku-
suru olanlar elbette olabilir. 
Öncelikle niyete bakmak 
lazımdır. En eksik hattat bile 
yaptığı işin içinde zamanla 
kendini aşabilir. Bu fırsatı 
sanatçıya tanımak lazımdır 
ki bugün karşımızda daha 
işin başında olan bir sanatçı toplu-
luğu var. Dil devrimiyle yokluğa 
mahkum edilen bu sanat son yıl-
larda kendine gelmeye, yeni şeyler 
üretmeye başladı. Daha yapılacak 
çok şey var bunu unutmadan bu 
sanatçılara destek vermeye devam 
etmemiz lazım.

“KÜLTÜR VE SA-
NAT OLMADAN 
YENİ BİR DÜN-
YA KURAMAYIZ”
Türk Hat Sanatının estetiği 
bu sanatın kendi ölçüleriyle 
değerlendirilebilir mi?
Her sanatın kendine mahsus 
bir estetiği kuralları vardır bu bir 
gerçek. Ama hayat da, zaman da, 
sanat da dünyadaki gelişmelere 
paralel olarak ilerler, sanat ve san-
atçı da dünyadaki bu gelişmelere 
bigane kalmaz. Her sanat dalında 
evrensel ölçülere de dikkat etmek 

zorundayız. Osmanlı, bir Türk ve 
İslam medeniyetidir. İçinde yüz-
lerce kültürün eridiği, kendine has 
bir sanat ve mimari anlayışı vardır. 
Bugünün sanatçıları, bu medeni-
yetten kendilerine kalanlarla es-
kinin üstünde, dünya insanlarına 
hitab eden yeni bir sanat 
ve medeniyet oluşturma 
durumunda olmalıdırlar. 
Bu konularda topyekün bir 
dirilişe ve mutabakata ihti-
yacımız var. Kültür ve sa-
nat olmadan yeni bir dünya 
kuramayız. Şunu da unut-
mamak gerekir şanlı maziyi 
gelecek kuşaklara müzeler 
yoluyla aktarabiliriz. Bunu 
yaparken, yanına mutlaka 
çağdaş sanat müzelerimizi 
eklemek mecburiyetinde-
yiz. Çağdaş sanatta başarılı 
olmadan mazide üret-
tiğimiz hiçbir sanat dalını 
doğru tanıtamayız.

Sizin hat sanatımızın 
gelişip çeşitlenme-

sinde büyük emeğinizin 
olduğunu biliyoruz. 
Bu konuda neler söy-
lersiniz?
Biz elimizden geleni yap-
maya çalışıyoruz başka 
birçok insan gibi ama bu 
yeterli olmuyor maalesef. 
Bu meseleyi ancak dev-
let-millet işbirliği ile çöze-
biliriz diye düşünüyorum. 
Şu ana kadar bu konu-
da sadre şifa olacak işler 
yapamadık. Ama her şeyin 
bir başlangıcı var. İnşallah 
güzel günler yakındır diye 
düşünüyorum. Kolaycılığa 
kaçmadan, zehirle pişmiş 
aşı yemeye talip olmamız 
lazım. Kültür ve sanatı ha-
yatımızın vazgeçilmezi 
yapmaya çalışmalıyız. 
Ekonomi ve refah düze-
yimiz ne kadar iyi olursa 
olsun, kültür ve sanat ol-
madan çocuklarımızın ge-
leceğini kuramayız. 

Müzecilik konusunda 
sicilimiz neden iyi değil?
Bizim dünya çapındaki mü-
zelerimiz sadece Arkeoloji, 

Topkapı ve İslam Eserleri Müze-
sidir. Buna İstanbul Modern ve Sa-
bancı Müzesini, Askeri Müzeyi de 
dâhil edebilirsiniz. Yurt dışında tek 
parça bir eser için büyük projelerle 
dev salonlar hazırlanıyor. 
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Bizde maalesef bu müzecilik mevzusu ciddiye alın-
mamış. Çok güzel ve şanlı bir tarihimiz var. Selçuklu-
dan Osmanlıya çok büyük medeniyetler bu topraklar-
da yaşamış. Biz bu şanlı tarihimizi görsel malzemelerle 
hem insanlarımıza, hem de yabancılara sevdirme, 
tanıtma noktasında başarılı olamamışız. Bizim Türki-
ye’de bin tane müze kuracak potansiyelimiz var. 
Topkapı Sarayı’nda ve İslam Eserleri Müzemizde yüz-
binlerce eser var. Bunların sadece bir-iki bini sergilen-
ebiliyor. Biz dünyanın en muhteşem eserlerini neden 
müzelerin depolarında çürütelim? Neden insanlar bu 
eserlere ulaşamasın? Devasa müzeler yapıp depolar-
daki eserleri insanların beğenisine sunmalıyız. İnsan-
lar gördükçe meraklanıp ilgi duyar. Müze işini ciddi bir 
devlet politikası haline getirmemiz lazım. 

Müzelerin sanat eserlerinin değerini arttırmaya 
nasıl bir etkisi var? 
Ciddi bir etkisi var tabi ki. Gereğine uygun müzeler ku-
rarak sanatımızı ve sanatçımızı dünya çapında bilinir 

hale getirebiliriz. Türkiye’de çağdaş hat sanatı, resim 
sanatı ve tesbih sanatımızla ilgili bir iki müzemiz var yal-
nızca. Düne kadar çağdaş resimle ilgili bir tek müzem-
iz yoktu Eczacıbaşı Grubunun kurmuş olduğu İstanbul 
Modern, çağdaş Türk Resim Sanatı ile ilgili en azından 
bir örnek olmuştur. Bunu tüm sanatlarda yapmamız 
lazım. Özel girişimleri de işin içine katarak devlet millet 
işbirliği ile çok güzel işler yapabiliriz. Örneğin devlet 
özel teşebbüse yer tahsis edebilir. Özel teşebbüs gere-
kirse mülkiyeti devlete ait olmak şartıyla bina yapabilir. 
10’ar ya da 20’şer yıllık periyotlarda sergilenmek üzere 
müze depolarındaki eserler buralara verilebilir.

4 yıldır kesintisiz olarak yayın hayatına devam 
eden dergimiz Çekmeköy2023’ü incelediniz. 
Dergimiz hakkında düşünceleriniz nelerdir?
Dergicilik önceden çok yaygındı. 100 bin, 150 bin, 200 
bin satan dergiler vardı İslam Mecmuası gibi. Millet 
olarak dergicilik işini maalesef daha az ciddiye alır hale 
geldik. Aslında dergiler tarihe düşülen önemli kayıt-
ların başında geliyor. Dolayısıyla gördüğüm kadarıyla 
kültür-sanatı, edebiyatı, güncel konuları içeren son 
derece kaliteli kağıda, güzel bir mizanpajla basılan bir 
derginiz var. Sizi tebrik ediyorum. Emeği geçenlere de 
teşekkür ediyorum.
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İlköğretim II. kademede başlayan er-
genlik dönemi lisede de hızlı bir şekil-
de devam etmektedir. Bu dönemde 
çocuklarınız, hızlı bir biyolojik gelişi-
minin yanı sıra, psikolojik ve sosyal 
açıdan da gelişir ve farklılaşırlar. İlgi 
alanları, davranış ve tutumları değişir. 
Çocuğunuz artık kendisini farklı bir 
pencereden görmekte ve çocukluktan 
yetişkinliğe doğru bir adım atmaktadır. 
Anne-baba olarak sizlerden alacağı 
destek sağlıklı ve mutlu bir birey olarak 
yetişmesine yardımcı olacaktır.

Anne-baba olarak sizlerin bu dönem-
de çocuğunuza yaklaşımınız ve 
davranışlarınız, çocuğunuz tarafından 
bilinçli olarak sınanır; kabul görür veya 

reddedilir. Bu dönemde çocukların 
en temel görevi kişilik, yaşam tarzı ve 
varoluşla ilgili kendisine has bir bakış 
açısı geliştirmektir. O yüzden ağır 
eleştiriler, çatışmalar, sınırlar konusun-
da zorlayıcı davranışlar anne-babalar 
için baş etmesi zor olan yeni görevle-
rin de habercisi olabilir. Birbirine destek 
olunması gereken bu dönemde bazen 
çeşitli çatışmalar yaşanabilir. Bunun 
temel sebeplerinden bazıları, ergenlik 
dönemiyle ilgili eksik/yanlış bilgiler ya 
da aile içi iletişim sorunlarıdır. Başka bir 
nedeni çocuğunuzun ergenlik dö-
neminde daha çabuk öfkelenebilen bir 
birey haline dönüşmesidir. Anne-ba-
ba olarak sizler için belki de en zor 
süreçlerden biri çocuğunuzu ayrı 

Nuran TUFAN 
Psikolojik Danışman ve 
Rehber Öğretmen

ERGENLİK ÇAĞINDA ÇOCUKLARIN 

DEĞİŞİMİ VE OKUL BAŞARISI

bir birey olarak kabul etmek ve 
onun bağımsızlaşma çabalarını 
desteklemektir. Sizlerin yaklaşım-
ları çocuklarınızın ileride nasıl bir 
birey olacağını etkilemektedir. 
Özellikle ergenlik çağında, çocuk-
larınızı tanımanız, onlara yakın 
olmanız, yaşadıklarını anlama-
ya çalışmanız onlarla kuracağınız 
ilişki açısından çok önemlidir. 
Çocuğunuz artık kendi değerleri, 

prensipleri ve özellikleri olan özerk 
bir birey olma yolunda iler-
lemektedir ve belki de sizin bekle-
diğinizden çok daha farklı bir kişi-
lik geliştirmektedir. Çocuğunu 
ayrı ve farklı bir kişilik olarak 
gören bir anne-babanın onun 
için düşündüğü bir kalıp yoktur 
ve onun olabileceği en iyiyi ol-
masına izin verebilir. Kabul edi-
ci bir anne-baba çocuğun kendi 
yaşam “programını” geliştirmesine 
izin verir, gereksinim duydukları 
zamanlarda onların yanında olur, 
çocuklarına destek olur. Sıcak ve 
kabul edici ilişkiler bağımsızlık 
duygusunu destekler ve çocuk-
ların olumlu bir benlik geliştir-
melerine yardımcı olur. Bunu 
okulda ve yaşıtlar arasında ka-
zanılan başarılar izler.

ÇOCUKLARDA 
GELECEK KAYGISI
Bu döneme dair önemli noktalar-
dan biri de çocuğunuzun okuldaki 
başarısıdır. Fiziksel, sosyal ve psi-
kolojik gelişimiyle birlikte mesle-
ki ve akademik gelişim de bera-
berinde gelmektedir. Çocuğunuz 
ergenlik döneminin getirdiği 

değişikliklerle boğuşurken aynı 
zamanda gelecek kaygısı da yaşa-
maya başlayabilir. Çocuğunuza bu 
dönemde destek olabilmenizin 
yolu ergenlik çağına dair özel-
likleri iyi bilmeniz, gözle görülen 
değişikliklerin yanı sıra psikolojik 
ve sosyal değişiklikleri de fark et-
menizdir. Bu dönemde kendi kim-
liğini sorgulayan çocuğunuzun 
hayatında, bazen arkadaşlarının ve 
sosyal ortamların ailesinden daha 
ön planda olduğunu görebilirsiniz. 
Sizden uzaklaşabileceğini ve arka-
daş grubu içerisinde kendisini 
benimsetme gerekliliğini anla-
manız, çocuğunuzun bu döne-
minde onunla daha iyi iletişim 
kurmanızı sağlayabilir. 

Bazen anne-babalar, gelecek ve 
üniversite kaygısıyla bu dönem-
de çocuklarının daha çok okul 
başarısıyla ilgilenir. Unutul-
mamalıdır ki, çocuğun bir tek 
öğrenci rolü yoktur. Onun her 

alandaki başarısını ve farklı 
yönlerini görmek, bunları 
takdir etmek, öne çıkarmak, 
onun kendine güvenini art-
tıracak, kendiyle gururlan-
masını sağlayacaktır. Bu, 
onun zayıf olduğu yönler-
ini bir eksiklik olarak değil, 
geliştirilmesi gereken yönler 
olarak kabullenmesini kolay-
laştıracaktır. 

Çocuklarınızla günlük olay-
lar hakkında rutin bir şekilde 
konuşarak, ders dışı faali-
yetlerinin bir kısmında ona 
eşlik ederek, çocuğunuzun 
duygularını açık bir şekil-
de ifade etmesi için ortam 
sağlayarak ve gelişimini takip 
ederek destek olabilirsiniz. 
Çocuklarınıza gerektiğinde 
hedef koyma sürecinde 
yardımcı olabilir, anlık 
istekleri, uzun vadeli hedef-
ler lehine ertelemelerine 
rehberlik edebilirsiniz. Bu 

durumda çalışma alışkanlıkları 
konusunda yardımda bulunmanız 
veya yardım alması için uygun bir 
uzmana yönlendirmeniz herkes 
için yararlı sonuçlar getirecektir.
 
Çocuğunuzun yapabilecekleri 
çerçevesinde beklentiler geliştir-
meniz hem anne-baba olarak 
sizler için hem de çocuğunuz 
için daha az zorlayıcı olacak-
tır.  Beklentinizin yüksek olması, 
motivasyonu arttıran bir fak-
tör değildir. Aksine ailenin başarı 
beklentisi yükseldikçe çocuğun bu 
konudaki kaygısı artabilir ve okul 
fobisi, sınav kaygısı, motivasyon 
eksikliği gibi sonuçlar yaratabilir. 
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Uyum 
Sorununun 
Belirtileri
Uyum sorunu yaşayan çocuk-
lar genellikle okula gitmek 
istemediklerini ifade ederler. 
Uykuya geçecekleri saatler-
de sıklıkla okula gitmeme 
pazarlığı yaparlar. Sabah 
yataktan kalkmakta zorlanır-
lar. Ağır bir şekilde ve güçlük 
çıkartarak hazırlanırlar. Okul 
saati yaklaştıkça bu çocuk-
larda karın ağrısı, baş ağrısı, 
mide bulantısı gibi şikayetler 
ortaya çıkabilir. Ayrıca ağla-
ma, bağırma, hırçınlık, öfke 
nöbetleri, hatta kaygı arttıkça 
ishal, kusma ve alt ıslatma bile 
görülebilir. Okul saati geçtik-
ten sonra bu belirtiler kay-
bolur.

Okullarda 
Oryantasyon 
Eğitimi
Eğitsel rehberlik hizmetleri 
içerisinde yer alan oryan-
tasyon eğitimi; öğrenciye 
yeni katıldığı okulu tanıt-
mak için yapılan hizmet-
tir. Oryantasyon eğitiminin 
amacı öğrenciye okulun fiziki 
yapısını tanıtmak ve öğrenci-
nin ihtiyaçlarını nasıl gidere-

MESLEKİ YÖNELİMİN 
İLK ADIMI: LİSE
Ergenlik döneminde olan 
çocuğunuzun liseye başlaması 
eğitiminde önemli bir geçiştir. 
Yeni başlangıçlar kişide merak 
ve heyecanı beraberinde getirir. 
Liseye geçiş öğrenciler için çok 
heyecan verici bir süreç olmak-
la birlikte zorlu bir dönemin de 
başlangıcıdır. Çünkü mesleki 
yönelimin ilk adımını lisede atan 
öğrenci aynı zamanda ergen-
liğin de duygusal gerilimini en 
yoğun şekilde yine bu dönem-
de yaşar. Okula uyum süre-
ci yalnızca yeni bir kademeye 
ya da yeni bir okula başlayan 
öğrenciler için geçerli olan 
bir süreç değildir. Tatil boyun-
ca günlük rutinleri değişen 
öğrenciler, okulların açılması 
ile başlayan yeni düzene uyum 
sağlama noktasında zorluk 
yaşayabilirler. Bunun sonucu 
olarak da davranışsal ve duy-
gusal sorunlar ortaya çıkabilir. 
Bu sorunlar; ödev yapmama, 
okula gelme konusunda istek-
sizlik, arkadaşlar ile yaşanan 
iletişim problemleri, moti-
vasyon eksikliği, dikkat prob-
lemi gibi durumlarla kendini 
gösterebilir. Bu yıl üniversite 
sınavına girecek olan öğren-
cilerimizin yaşayacağı okula 
uyum problemi ise hiç kuşku-
suz geleceklerini şekillen-
dirmeye araç olan bu sınava 
yükledikleri anlamla ilgilidir. 
Ergenlik döneminin sağlıklı bir 
şekilde geçirilmesi öğrencinin 

yetişkinlikteki uyum 
ve başarısı üzerinde 
önemli bir rol oynar. 
Çocuğunuzun lis-
eye hazırlık sürecine 
ne kadar çok katılır-
sanız, liseye geçişin 
yansımaları da o ka-
dar olumlu olacaktır. 
Velilerimize çocuk-
larının lisedeki eğitim-öğre-
tim sürecini destekleye-
bilmeleri için bazı öneriler: 
- Okulda geçen bir günün bir-
likte değerlendirmesini yap-
mak,
- Lise tanışma ve bilgilendirme 
toplantılarına katılmak,
- Kendini tanımasına imkân 
sağlamak ve sorumluluk ver-
mek,
- Yapamadıklarını değil yapa-
bildiklerinin ifade etmek,
- Okulun işleyişi ile ilgili bil-
gi edinerek çocuğunuzu bu 
doğrultuda yönlendirmek,
- Ders çalışma alışkanlığı ve 
düzenli olma becerisi edine-
bilmesini desteklemek, 
- Çocuğunuzun ergenlik 
döneminde olduğunu ve bu 
dönemde arkadaşlık ilişkilerinin 
hayatlarında çok önemli bir rol 
oynadığını unutmamalısınız. 
Bu sebeple arkadaşlarını 
eleştirmek yerine onlarla tanış-
mayı tercih ediniz. 

ceğini göstermektir. Ayrıca or-
yantasyon eğitimi öğrencinin yeni 
arkadaşlarına ve öğretmenlerine 
uyum sağlamasını da amaçlar. 
Bu hizmetle birey okula uyum 
sağlamak için geçireceği zamanı 
daha verimli kullanarak derslerine 
çalışabilme imkânı bulur. Oryan-
tasyon eğitiminin zamanı ola-
bildiğince kısa tutulmalıdır. Ory-
antasyon hizmeti okulda rehber 
öğretmenler tarafından hazırla-
nan plan ve programa uygun bir 
şekilde okul müdürü, diğer öğret-
menler ve öğrencilerin katılımıyla 
gerçekleştirilir. 

Oryantasyon eğitimin kapsamı 
genel olarak her okulda aynı ol-
maktadır. Fakat öğrencilerin 
gelişim dönemleri, okulun özel 
şartları ve çevresel faktörlere göre 
değişiklik gösterebilmektedir. 
Oryantasyon eğitiminin kapsamın-
da genel olarak:

1. Okulun fiziki şartlarının 
tanıtılması

2. Okulun bölümleri, ders 
programı ve bir sonraki eğitim 
kademesi veya iş imkânlarının 
tanıtılması

3. Sınıf ve okul kurallarının, 
yönetmeliğin (disiplin, sınıf 
geçme) açıklanması

4. Okulda bulunan eğitsel, 
sosyal, kültürel, mesleki vb. et-
kinlikler hakkında bilgi verilmesi

5. Okul rehberlik servisinin 
gösterilmesi

6. Velilerin okul personeli ile 
tanıştırılması

7. Öğrencilerin birbirleriyle ve 
üst sınıf öğrencileriyle tanıştırıl-
ması

8. Okul çevresinde yer alan 
hastane, kütüphane, belediye 
vb. kurumların tanıtılması

9. Çevreyle okul arasındaki 

ulaşım hakkında bilgi verilmesi

10. Sınırsız sayıda etkinliğe 
yer verilebilir.

Unutmayınız ki!
Çocuğunuzu her şeyiyle kabul 
ettiğinizi, her koşulda sevdiğinizi 
ve her ihtiyaç duyduğunda 
yanında hazır olduğunuzu his-
settirmeniz, onun sağlıklı, mut-
lu ve başarılı bir birey olması 
bakımından oldukça önem taşı-
maktadır.
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Çekmeköy Belediyesi 2018-2019  eğitim 
projelerini Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirdiği bir törenle tanıttı. Açılış prog-
ramına Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı ve 
Eğitim Projeleri Koordinatörü Şahmettin Yüksel,  
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş, Açık Fikir 
Platformu hocası Orhan Gazi Gökçe, projelere 
katılım sağlayan öğrenciler, öğretmenler ve veli-
leri katıldı.

Çekmeköy Belediyesi 2018-2019 eğitim öğretim 
yılında Test Çözüm Merkezi (TEÇÖM), Yenilik 
Akademisi, Açık Fikir Platformu, Okul Günlüğü 
Projesi, Uluslararası Bilim Olimpiyatları, Bir Ezgi 
Bir Söz, Kültür Sanat Haftası, Yazarlık Atölyesi, 
Yazar Okur Buluşmaları, Eğitim Konferansları 
gibi yerel ve ulusal bazda birçok projesiyle eği-
time desteğini sürdürecek. Belediyeye ait kültür 
merkezleri ve bilgi evlerinde yaklaşık 2000 kayıtlı 
öğrenci ile eğitim çalışmalarını yürüten Çekme-
köy Belediyesi ekipleri, alnında uzman eğitmen-
ler ile gençlerin geleceklerini sağlam temeller 
üzerine kurmalarına 2018-2019 eğitim öğretim 
yılında da yardımcı olacak.

 Eğitim projeleri açılış töreninde aileler ve öğrencilere seslenen 
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz şöyle dedi: 
“Çekmeköy’de eğitim bizim olmazsa olmazımız. Farklı alanlar-
da hizmetler aksayabilir. Ama bizim için eğitim asla aksayamaz. 
Eğitim yatırımlarımız bundan önce olduğu gibi bundan sonra 
da tüm hızıyla devam edecek. Bakın bizim amacımız ilçemizi 
eğitim vadisi haline getirmekti. Bunu da çok şükür başardık. Biz 
bu hizmetleri, projeleri mutluluk duyarak yapıyoruz. Gençler-
imiz bu ülkenin geleceği. Onları geleceğe ne kadar iyi hazırlar-
sak memleketimizin yarınları da o kadar güzel olur. Bize eğitim 
projelerinde destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürü’müze, 
memleketimizin yarınları için büyük bir özveriyle çalışan 
kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” 

Program eğitim öğretim dönemi boyunca görev yapacak olan 
eğitmenlerle çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Ahmet Poyraz
Çekmeköy Belediye Başkanı

Ahmet Aktaş
İlçe Milli Eğitim Müdürü

Orhan Gazi Gökçe
Açık Fikir Platformu Hocası

Volkan Aydemir
Yenilik Akademisi 
Koordinatör Yrd.
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Bu ay siz okuyucularımız için 
Beyoğlu’nda yürürken sokağın 
kalabalığından kurtulup çay 
molası verebileceğiniz, mi-
mari yapısı ve dekorasyonuyla 
çok beğendiğim Pera Palas’ın 
küçük bir bölümünü 
fotoğrafladım.

Pera Palas Oteli kapısın-
dan girer girmez tarihe bir 
yolculuk yapıyormuş hissi 
uyandırıyor insanda adeta. 
İçeri girdiğiniz anda sol tarafta 
bulunan pembenin tonların-
da dekore edilmiş, Venedik 
aynalarla ve çok şık avizelerle 
bezenmiş ışıl ışıl tarihi pastane 
Patisseria De Pera; el yapımı 
çikolatalar, özgün Fransız 
pastaları ve birbirinden özel 
Türk lezzetleriyle geçmişten 
günümüze uzanan bir nostal-
jik birikimi yaşatmaya devam 
ediyor.

Basamaklarla çıkılan tari-
hi otelin giriş kısmı Kubbeli 
Salon olarak geçiyor, mi-
mari yapısı ve dekorasyonu 
özellikle oryantalist olarak 
tercih edilmiş bu salonda, 
büyükçe bir masanın üstünde 
her zaman özenle seçilmiş 
taze çiçekler mis kokularıyla 
misafirleri karşılamaya hazır 
bekliyor…

Zuhal UFUK
Mekan Tasarımcısı
www.instagram.com/mydesignerzu

zuhalufuk@gmail.com

BEYOĞLU’NDA BİR MÜCEVHER 

Pera Palas

Merdivenlerden itibaren koyu 
kırmızı halılar, damask desenli 
kırmızı bordo koltuklar ve ahşap 
varaklı oymalı sedirler Osmanlı 
ihtişamını hatırlatıyor. Devam 
ettiğinizde ise karşılıklı iki eşsiz 
kütüphane ile birlikte kırmızı 
koltuklarla dekore edilmiş otur-
ma köşeleri ve kocaman bir pi-
yano sizi karşılıyor. Ayrıca bu sa-
londa yıllardır haftanın her günü 
15.00-18.00 saatleri arasında 
İlham Gencer’in piyanosu 
eşliğinde konuklara çay saati 

keyfi yaşatılıyor. Muhteşem 
Haliç manzarasına açılan 
teras kapısının üst kısmın-
da nefis oval cam vitraylar 
bulunuyor. 
Bu kısım ve binanın dış 
kısmının mimarisi ise neo-
klasik bir yaklaşımda.

Bu otel hizmete girdiğinde 
birçok ilkleri barındırıyordu 
ki bunlardan birisi de ilk 
elektrikli asansöre sahip ol-
masıydı. Ünlü İngiliz yazar 
Daniel Farson asansörü şu 
sözlerle anlatmış:



Çekmeköy Belediyesi 2019 
Mali Yılı Bütçesi 270 Milyon TL 
olarak belediye meclisinde oy 
çokluğu ile kabul edildi.

Birinci Başkan Vekili Selamet 
Aygün başkanlığında topla-
nan Çekmeköy Belediye Mecli-
si Ekim ayı Beşinci Birleşimi’nde, 
Çekmeköy Belediyesi 2019 Yılı 
Mali Bütçesi görüşüldü. Başkan 
Yardımcısı Fatih Sırmacı söz alarak 
meclis üyelerine hazırlanan bütçe 
kalemleri hakkında sunum yaptı. 
2009-2019 yılları arasındaki bütçe 
ve gerçekleşmeleri sayısal ve-
rilerle anlatan Sırmacı, ”30 mil-
yonla başlayan belediye bütçesi-
ni 2019 yılında 270 milyon olarak 
planladık. Geçtiğimiz iki yılda 
yüzde 100’ü geçen gelirin gideri 
karşılama oranını bu yıl da yakın 
bir oranla tamamlamayı hedefli-

yoruz” dedi. Sırmacı son olarak 
2019 yılında müdürlükler için 
ayrılan gider kalemlerini paylaştı.

Madde madde oylanan 2019 Mali 
Yılı Bütçesi toplamda 270 Mil-
yon TL olarak oy çokluğu ile 
kabul edildi.

CHP Grubu adına söz alan Gülali 
Alagöz, faaliyetlerde emeği geçen 
tüm belediye çalışanlarına teşek-
kür ederek 2019 yılı bütçesinin 
Çekmeköy’e hayırlı olmasını diledi.

Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz da geride bırak-
tığımız iki dönemde onucu 
kez bütçe görüşmesi için to-
plandıklarını belirterek şunları 

söyledi: “Bütçenin hazırlanmasın-
da ve sonrasındaki çalışmalar-
da emeği geçen tüm mesai ark-
adaşlarıma teşekkür ederim. 2019 
yılı bütçesi hayırlı olsun. Allah bir 
delikli kuruşu  bile israf etmeden, 
hayırlı işler için kullanmayı nasip 
etsin. Tüm Türkiye’nin vergilerinin 
de dahil olduğu belediye bütçesi-
nin sorumluluğu da vebali de çok 
büyük. İnşallah hem halkımızın 
önünde hem Allah’ın huzurunda 
hesabını verebileceğimiz, ilçemi-
ze hayırlı işlere vesile oluruz. 
İkinci dönemimizdeki son bütçe 
görüşmemizde tüm meclis üye-
lerine de teşekkür etmek istiyo-
rum. Çekmeköy’e hizmet etme yo-
lunda burada güzel işler başardık. 
Bu görevlerden ayrıldığ”ımızda 
hepimiz birbirimize selam verebi-
leceğimiz şekilde geldik bu gün-
lere, bence en önemlisi bu.“ dedi.
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“Dökme demir ve ahşaptan 
yapılmış dünyanın en gü-
zel asansörüdür.” Asansör ve 
çevresinde ise Art-nouveau çizgiler 
hakim. Zaman zaman sergilere de 
ev sahipliği yapan mekanda, biz 
fotoğrafları çekerken ünlü Kübalı 
ressam CB Hoyo’nun ‘sahte’ temalı 
10 eserden oluşan Pera Palas Ho-
tel’in kendine has dokusu ile etki-
leyici bir kontrast yaratan sergisiyle 
karşılaşmamız da hoş bir tesadüf 
oldu. Dokuz katlı tarihi otelin oda-
ları isimlerini bizzat orada konak-
lamış olan ünlü isimlerden almış, 
en önemli detaylarından birisi de 
Atatürk’ün Müze Odası olan 101 
nolu oda. Diğer taraftan, ünlü poli-
siye yazarı Agatha Christie 1926 
ile 1932 yılları arasında Pera Palas 
Oteli’nin 411 odasında kalarak ünlü 
“Orient Express’de Cinayet” (Şark 
Ekspresi’nde Cinayet) romanını 
kaleme almıştır. 

Renovasyon ve resterasyonu 2010 
yılında tamamlanan birinci dere-
cede tarihi eser statüsündeki bu 
otelin, dekorasyonunu, özellikle yıl-
sonuna doğru ışıl ışıl süslemeleriyle 
deneyimlemenizi tavsiye ederim.
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Sizi hiç tanımayan birine 
kendinizi nasıl anlatırsınız? 
‘’Beni ben yapan unsurlar 
şunlardır’’ dedikleriniz 
neler?

Bugün geldiği noktayı hayal 
bile edemeyeceği ortam ve 
şartlarda büyüyen, içinde 
o hayalden vazgeçmeyen 
bir çocuğa sahip biri olarak 
kendimi anlatmaya çalışırdım. 
Erzurum’un dış mahallele-
rinin birinde, evini aşçılık ya-
parak geçindiren bir babanın üç 
kızının yanında tek oğluydum. 
Duvardaki Boğaz Köprüsü’nün 
resmine bakıp yaşayacağı şehri 
belirleyen ve sonunda o resmin 
içine dahil olan biriyim. Beni ben 
yapan unsurlar; küçüklüğümde 
iç dünyamı şekillendiren dede-
min manevi dokunuşları ve mil-
let, ümmet çatısı altına giren her 
şeydi.  

Şiire olan merakınız ne 
zaman başladı? Nasıl bir 
hikaye var arkasında? 

İlkokul yıllarında Türkçe dersinde 
metin okumalarını hep ben 
yapmak isterdim. Sesli okumak 
hoşuma giderdi. Bu yüzden 

imam-hatip yıllarında da sınıfta 
ya da müsamerelerde şiir ya da 
metin okumalarda kendimi hep 
ön saflarda bulurdum. Okulu 
temsilen şiir okuma yarışma-
larına gönderilirdim. Şiir yazma 
isteği ortaokul yıllarında geldi. 
Bir arkadaşımın dereceye giren 
şiirini okuduğumda, ben de 
yazabilirim deyip şiir yazmaya 
başlamıştım.

Şiirlerinizi yazarken ne-
lerden ilham alıyorsunuz 
ve nasıl bir ruh halinde 
yazıyorsunuz?

Şiirlerimin konusu Peygamber 
Efendimiz (sav)’in hayatı olduğu 
için O’nun hayatı, şiirlerimin il-

ham kaynağıdır. Biliyorum ki 
etkilendiğim olaylar O (sav)’nu 
seven her kalbi etkileyecekti. 
Şiirleri yazarken ağırlıklı 
olarak gayrete dayalı 
sonuçlar elde etmişim-
dir. Çalışmam gerekir böyle 
şiirlerde, bazen çok çalışmam 

gerekir. Fakat bazen de sanki 
daha önceden içimde yazılmış 

bulurum şiiri. Kâğıda dökmek-
ten başka yapacak bir şey kal-
mamıştır bana. 

İnanılmaz bir hayran 
kitleniz var. Yola çıkarken 
geldiğiniz noktaya vara-
cağınızı tahmin edebiliyor 
muydunuz?

Hayır binde birini bile hayal et-
medim, edemedim. Sadece 
içimde, dallarını hayal ede-
mediğim ama kökünün varlığı-
na da inanmaktan kendimi 
alamadığım bir ağaçla karşı 
karşıyayım şu an. Güzel olan şu 
ki insanlar şiirlerimde andığım 
Peygamber (sav)’in hatrına bana 
da kıymet veriyorlar. 

DURSUN ALİ ERZİNCANLI

Ş iir Bitmedi Ama
Kalbimiz Çok Sustu

Kendini sözleriyle değil, fani dünyanın yalanlarından kurtarıp 
insanı uçsuz bucaksız deryalara götüren sesi ve şiirleriyle daha iyi 
ifade eden bir isim o… Yaptıklarıyla değil yapacaklarıyla ilgilenen 

ender isimlerden biri…  Karşınızda Dursun Ali Erzincanlı.
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Dursun Ali Erzincanlı için şi-
irin ne anlamı var? Siz şiiri 
ne olarak tanımlarsınız?

Kalaycının körüğü gibi geliyor şiir 
bana. Üzeri küllenmiş koru orta-
ya çıkarmak, tekrar tutuşturmak. 
Yeni bir ateş yakmadı şiirlerim. 
Sadece her kalpte var olan ama 
dünyevi meselelerden dolayı 
küllenen ateşi harladı belki.

Şiir okunmuyor, şiir bitti 
gibi sözler duyuyoruz. 
Sizce de şiir bitti mi?

Aslında evet şiirin en çok 
yazıldığı bir dönemi yaşıyoruz. 
Yazılan her şeyin şiir zannedildiği 
bir dönemi… Kafiye ve rediften 
müteşekkil bir bilgiyle, bazen o 

da olmadan yazılan her şey şiir 
gibi göründüğünden, yazmak 
ve yazdığına şiir demek bu çağın 
edebi bir hastalığı oldu. Halbu-
ki önce okumalı ve dolmalıydık. 
Çok okumalı, çok dolmalıydık. 
Kafiye düzenini oturtuyoruz ama 
ortada şiir olmuyor. Şiir bitmedi 
ama kalbimiz çok sustu. Aklımız-
la yazıyoruz. Bu yüzden kalbe 
ulaşmıyor. Halbuki savaşlarda ön 
safta şairler olurdu. Bazen bir şiir, 
savaşın sonucunu belirlerdi. 

Sizce günümüz gençliğinin 
şiire bakışı nasıldır?

Her şeye rağmen gençliğimizi 
edebiyat anlamında çok başarılı 
buluyorum. Son yüzyıl, akla hi-
tap eden ve dolayısıyla kalbi 
unutan bir asır olması hase-
biyle, kalpler aç kaldı. Bu 
yüzden gençlerin bu ede-
bi açlığı, şiire yönelerek 
doldurmaya çalıştıklarını 
görüyorum.

Şiir okumayı seven ve şiir 
yazan gençlere neler tavsi-
ye edersiniz?

Şiir okumayı seven gençlere tav-
siyem, üstatların şiirlerini önce-
likle okusunlar. Necip Fazıl ve 
Sezai Karakoç gibi derdi olan 
büyüklerin şiirlerine öncelik 
versinler. Şiir yazan gençlere 
tavsiyem de şiirleriyle yepyeni 
bir nesil inşâ eden ustaları örnek 
alsınlar. 

Bugün içinde yaşadığımız 
toplumda, birey bazında 
neyi daha iyi yapabilir ve 
ülkenin gelişmesine bir kat-
kıda bulunabiliriz sizce?

Peygamber Efendimiz (sav) bir 
hadîs-i şeriflerinde; çalışınız 
buyuruyor. “Çalışınız, Allah (cc) 
sizi ne iş için yarattıysa o işi size kolay kılar.” Ne iş için yaratıldığını 

anlayan bir insanın yapacağı tek 
şey; onu en güzel şekilde yap-
mak. Herkes sadece kendi işine 
odaklansa ve o alanda çalışsa 
yeter.

Neler sizi kaygılandırır? 
Geleceğe dair korkularınız 
var mı?

Sevdiklerimizi kaybetme ve 
buna karşı gerektiği gibi sabre-
dememe bir kaygı ve korku se-
bebimizdir. Ama genel olarak 
dünyanın içinde bulunduğu şu 
anki durumun bir geçiş süre-
ci olduğuna inanıyorum. Müs-
bet bir geçiş. İnsanlık adına çok 
güzel bir döneme geçeceğimizi 
hissediyorum. Yüz yıldır sürege-
len adaletsizliklerin ve zulmün 
azalacağı ve emniyet ve güvenin, 
adaletin yaşanacağı, belki de son 
kez yaşanacağı güzel bir döne-
min arefesindeymişiz gibi geliyor 
bana.

Umutsuz hissettiğiniz an-
ların üstesinden nasıl gelir-
siniz?

Empati yapma hususunda ham-
dolsun iyiyimdir. Daha umutsuz 
olanları hatırlarım ve içinde bu-
lunduğum durumu Allah (cc)’ın 
da gördüğünü hatırlarım. Belki 
çok etkilenirim ama karşı koy-
mam. Çok çabuk alışırım şartlara.

Nasıl bir yaşam alanınız 
var?Yorgun geçen bir 
günün ardından keyif yap-
mak için evinizin sabırsı-
zlandığınız köşesi hangisi?

Apartmanımızın bahçesi var. 
Bu bahçede bana bırakılan atıl 
bir yer vardı. Toprağın altı kay-
alık olduğu için doğru dürüst 
yeşillenmiyordu. Ahşap saksılar 
yaptım ve gül bahçesi haline ge-
tirdim. Çeşit çeşit 
güllerim var. Bir 
de oya ve ley-
lak ağacım var 
bahçede. İlkbahar 
ve yaz ayların-
da bahçede vakit 
geçirmek güzel 
oluyor. Program-
lardan dolayı ne-

redeyse yılın yarısını evin dışında 
geçiriyoruz. Evde kaldığımız süre 
az olunca çocuklarımla olduğum 
her köşe aynı oluyor.

Hayatta tek bir atış hak-
kınız var, onu nasıl kul-
lanırsınız?

Yazar ve şairlerin en mükem-
melini ortaya çıkarmak için 
yazdıklarını beğenmeyip çöp 
kutusunu doldurdukları bir dö-
nem vardır. Oysa o mükemmel 
dedikleri belki en son yazacak-
ları eserdir ve o, dağın zirvesidir. 
Her yazdıklarıyla zirveye yak-
laşırlar. Bu yüzden zirveye giden 
her adım çok çok önemlidir. Ben 
yazdıklarım veya yaptıklarım-
la yaşadıklarım arasında pişman 
olduğum şeyler olsa da hepsini 
kabulleniyor ve o atış hakkımı 
kullanmıyorum.

Şu anda en çok nerede ve 
ne yapıyor olmayı dilerdi-
niz?

Sizin sorularınıza cevap verdiğim 
bu ânın dışında bir ân hayal 
etmek size ve okurlarınıza saygı-
sızlık olurdu ☺



ji tüketimi veya satın 
aldığı ürünlerle atmos-
fere yayılmasına neden 
olduğu karbon miktarını 
anlatmak üzere kul-
lanılan bir terimdir.

Karbon ayak izini birin-
cil ve ikincil olmak 
üzere ikiye ayırmak 
mümkündür. Birincil 
karbon ayak izi; enerji 
tüketimi, ulaşım faali-
yetleri gibi fosil yakıt-
ların yanması sonucu 
doğrudan gerçekleşen 
karbondioksit salınımları 
– ikincil karbon ayak izi 
ise; kullandığımız ürün-
lerin, tedarik, üretim, 
taşıma ve atık bertaraf 
faaliyetlerini kapsayan 
dolaylı karbondioksit 
salınımlarıdır.

Karbon ayak izinizi 
azaltarak küresel iklim 
değişikliğinin yavaşlatıl-
ması ve etkilerinin 
azalmasına katkıda 
bulunabilirsiniz.
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Kumda yürürken ardınızda bırak-
tığınız ayak izlerine baktınız mı 
hiç? Tıpkı kumun üzerinde bırak-
tığımız ayak izleri gibi yaşam şek-
limiz ve tüketim alışkanlıklarımız 
ile dünyada izler bırakıyoruz. 
Ayak izi olarak adlandırılan bu 
çevresel ölçütlerin en kapsayıcı 
olanı “Ekolojik Ayak İzi; bir bireyin, 
topluluğun ya da faaliyetin tüket-
tiği kaynakları üretmek ve açığa 
çıkarttığı atığı bertaraf etmek için 
gereken biyolojik olarak verimli 
toprak ve su alanı olarak özetlen-
mektedir. Bunun dışında yine aynı 
şekilde bireyin, topluluğun ya da 
faaliyetlerin toplam su tüketimi 
“Su (Sudaki) Ayak İzi” ile izlene-
bilmektedir. Küresel ısınma ve 
küresel iklim değişikliği ile yakın 
ilişkili olan karbon salınımlarının 
ölçütü olan “Karbon Ayak İzi” ise 
bir diğer önemli ayak izidir. 

Küresel ısınma gerçek mi değil 
mi tartışmaları süredursun, son 
dönemde Florence Kasırgası ile 
Mangkhut Tayfunu gibi üst üste 
yaşanan fırtınalarda ve geçtiğimiz 
günlerde ülkemizin batı kıyıların-
dan kıl payı geçen kasırga başta 
olmak üzere aşırı hava olayların-
da (sel, dolu vb.) küresel iklim 

değişikliğinin büyük rol oynadığı 
düşünülmekte.

Bilindiği üzere küresel iklim 
değişikliği sera gazlarından kay-
naklanmaktadır. Solunumumuz 
sırasında da açığa çıkan karbon 
dioksit ile su buharı ve çöp gazı 
olarak da bilinen metan baş-
ta olmak üzere sera gazlarının 
büyük bir kısmı insan faaliyetleri 

Karbon 
Ayak İzi

sonucunda havaya karışmaktadır. 
Faaliyetlerimiz sırasında oluşan 
sera gazlarını karbon dioksit cin-
sinden hesaplamaya ve dolayısıy-
la çevreye vermiş olduğumuz 
zararın büyüklüğünü tanımlamaya 
yardımcı olan ölçüte karbon ayak 
izi denilmektedir.

Bir başka deyişle; karbon ayak izi, 
insanların ulaşım, ısınma, ener-

AYŞE SEVAL PALTEKİ
Çevre Mühendisi

Enerjiyi verimli kullanmak; karbon 
salınımının başlıca kaynağı enerji tüke-
timidir. Tasarruflu aydınlatma ekip-
manlarının kullanımı, A sınıfı elektrikli 
ve elektronik eşyaların tercih edilme-
si, kullanılmayan elektronik eşyaların 
ve aydınlatma gereçlerinin tamamen 
kapatılması ve binaların yalıtımı yolu ile 
hem elektrik ve doğalgaz faturalarının 
azalmasına katkıda bulunabilir hem de 
karbon ayak izi azaltılabilir.

Tüketim alışkanlıklarını değiştirmek; 
çevre dostu (yeşil) ürünlerin tercih 
edilmesi, geri dönüştürülmüş malze-
meden üretilmiş kâğıt vb. malzemele-
rin kullanılması, yeniden doldurulabilir 
kartuşların kullanılması, basılı olanlar 
yerine e-faturaların tercih edilmesi, 
karbon salınımının azaltılmasına kat-
kıda bulunabilir. Ayrıca alışverişlerin 
toplu şekilde yapılması yolu ile alışveriş 
için yapılan yolculuğun salınım mik-
tarından tasarruf sağlanabilir. Tüketim 
hızına uygun şekilde eko (büyük boy) 
ambalajlanmış ürünlerin tercih edilme-
si yoluyla da gereksiz ambalaj üretimi 
ve atık oluşumunun önüne geçilebilir.

Ulaşımdan kaynaklanan salınımı 
azaltmak; kısa mesafelerde müm-

künse yürüyerek ya da bisiklet ile 
ulaşım sağlamak karbon salınım mik-
tarını azaltmaya yardımcı olur. Toplu 
taşıma araçlarıyla yolculuk da bir diğer 
önlemdir. Şahsi araçların kullanımının 
kaçınılmaz olduğu durumlarda araç 
lastik basıncının düzenli olarak kon-
trol edilmesi ve aracın aynı yöne giden 
kişilerle paylaşılması yoluyla da kişi başı 
yakıt tüketimi ve dolayısıyla da karbon 
ayak izi azaltılabilmektedir. Uzun yol-
culuklarda uçak kaçınılmaz ise az ak-
tarmalı uçuşların tercih edilmesi bir 
diğer salınım azaltıcı yöntemdir.

Atıkları kaynağında ayrı toplamak; 
değerli malzemelerin çöp depola-
ma sahasına gitmesi daha fazla kar-
bon salınımı anlamına gelmekte-
dir. Bu nedenle geri dönüştürülebilir 
atıkların çöpten ayrı toplanarak bele-
diye sistemi ve lisanslı firmalara teslim 
edilmesi yoluyla karbon salınım miktarı 
azaltılabilir, aşırı kaynak tüketiminin 
önüne geçilebilir.

Fidan dikmek; her bir ağaç karbon-
dioksiti uzaklaştırabilme kapasitesine 
sahiptir. Bir ağaç ömrü boyunca yak-
laşık 1 tonluk karbondioksitin havadan 
uzaklaştırılabilmesini sağlayabilir.

Karbon Ayak İzini 
Azaltmak İçin İpuçları

Yararlanılan kaynaklar : 
http://www.karbonayakizi.com/whatiscarboonfootprint.html
http://www.karbonayakiziniziazaltin.com/
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MUĞLA ZEYBEĞİ

Alı da verin benim barutumu saçmama
Üç günde kaldı şu Muğla'dan kaçmama
Gurbette sebep oldu yardan ayrı düşmeme

Aman da aman yaylada bülbül ötmesin
Benim de yarim şu Muğla'dan gitmesin

Aman da karanfili saksılarda kuruttum
Suyunu billurlarda durulttum
Aman da ben yari görmeyeli unuttum

TÜRKİYE’Yİ GEZİYORUZ…

ŞEHRİN İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Yazılı kaynaklara göre şehrin bilinen en eski adı Mobo-
lia’dır. Tarih boyunca farklı milletlerin hakimiyeti altına 
giren bölgenin Uç Beyler’den Menteşe Bey sayesinde 
Türklerin eline geçmesiyle şehir “Menteşe” adıyla 
anılmıştır. Farklı farklı isimlerle anılan bölge, 30 Ekim 
1913’te Muğla ismini almıştır. Muğla kelimesinin Selçuklu 
Sultanı Kılıçarslan’ın komutanlarından Muğlu Bey’den 
geldiği düşünülmektedir.  

Halikarnas Mozolesi
Dünyanın yedi harikasından biri, Halikarnas Mozole-
si… Kral Mausolos adına karısı ve kız kardeşi Arte-
misia tarafından Halikarnas’da yaptırılan anıt mezara 
‘mozole’ isminin verilme sebebi; kolonlarıyla Yunan 
mimarisi, piramit şeklindeki çatısıyla da Mısır mi-
marisini birleştiren bir yapı olmasıdır. Günümüzde 
açık hava müzesi olarak ziyaret edilen tarihi yapı, 
Mausoleion’la ilgili kabartmalar, maket ve bazı 
çizimlerle yapıya ait mimari parçalarını sergili-
yor. Halikarnas Mozolesi’nin ilk haliyle ilgili; kapalı 
bir avlu üzerine kurulup merkezinde mezarın bu-
lunduğu taş bir platform inşa edildiği, 

45 metre yüksekliğe sahip mezarın dört bir tarafına 
farklı heykeller konumlandırılarak mezarın çevre-
lendiği, dört bölümden oluşan anıt mezarın en al-
tında podyum-bir üstünde tapınak,-onun üzerinde 
24 basamaklı piramit şekilli bir çatı ve en tepede 
Mausolos ve Artemisia’nın heykellerin yer aldığı 
söylenmektedir. 1500 yıl ayakta kalan anıt mezarın 
deprem sonucu yıkıldığı düşünülüyor. 1402’de 
Saint Jean şövalyeleri Bodrum’a geldiklerinde anıtı 
yıkılmış olarak gördüğü için tüm taşlarını sökerek 
Bodrum Kalesi’ni yaptığı bilinmektedir.

48 ÇEKMEKÖY 2023
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Saklıkent Milli Parkı
Fethiye - Kaş ilçesi arasında bulunan Saklıkent Milli Parkı’n 
en büyük özelliği 1000-1100 m yüzey içerisinde bulunan 
dik vadi yamaçlarına sahip Saklıkent Kanyonu’dur. Kanyon, 
kalkerli arazide fay çatlaklarının da etkisiyle oluşmuş, uzun-
luğu 18 km - yüksekliği 200 metre olan bir doğa harikasıdır. 
Kanyon haricinde yeşilliğiyle de kendinden söz ettiren 
Saklıkent; maki, kızılçam, karaçam ve sedir ağaçlarına ev sa-
hipliği yapmaktadır. Yaz aylarında ziyarete daha uygun olan 
bölge yeşili ve ferahlığı sebebiyle çoğunlukla piknik alanı 
olarak tercih ediliyor. Dolayısıyla piknik yapmak ve doğanın 
güzelliklerini seyretmek isteyen yerli-yabancı turistlerle 
dolup taşan Saklıkent’i sakin bulmak özellikle sıcak hava-
larda pek mümkün değil… Gezi esnasında yürüyüş parku-
runu kullanacağınız kanyonda her ayrıntıyı görmek iste-
yen ziyaretçiler parkurdan ziyade soğuk suyun içerisinden 
yürümeyi tercih etmeli. Saklıkent Milli Parkı’nı ziyaret eden-
ler biraz soluklanmak için mola vermek istediğinde park 
içerisindeki restaurantlara uğrayabilir, serin suyun içerisine 
ayaklarını uzatıp manzara eşliğinde çay keyfi yapabilirler.

Muğla’nın Yöresel Yemekleri
Balık çorbası, dingil çorbası, mürdümük, üfe-
lemeç, tarhana, ahtapot yahni, ahtapot pilav, 
arabaşı, bedel, çökertme kebabı, denizci pilavı, 
döş dolması, ekşili balık, ekşili tavuk, karaville 
yemeği, kefal dolması, keşkek, Muğla köftesi, 
mumbar dolması, oğlak yahni, sakızdırık köftesi, 
sulu tandır, tandır, tavuk dolması, topan, yaprak 
ciğer, kabak çiçeği dolması, kabuklu yemeği, 
sütlü kabak yemeği, taratorlu börülce, taze 
fasulye ekşilemesi, yağlı patlıcan, çıntar kızart-
ması, dalleme, geren kavurması, kaya koruğu, 
kuzu göbeği kavurması, meneviç kavurması, 
silcen kavurması, tilkişen kavurması, dürme ma-
karna, halka, leğen böreği, lokma, lokum pilavı, 
otlu tepsi böreği, sitil, tatar, vekilharç, aşure, 
cevizli sucuk, çitirmek, ev baklavası, kabak pes-
teli, samsı, tutmaç ve ocak turşusu Muğla’nın 
yöresel lezzetleri arasında yer almaktadır. 

Üfelemeç Çorbası
Malzemeler: 1 litre su, 1 su bardağı un, 1 yemek kaşığı 
höşmerim, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım adet kuru 
soğan, 2 yemek kaşığı toz kırmızıbiber, tuz.

Yapılışı: Kaynattığımız 1 litre su içerisinden biraz alıp 
tepsiye dökülmüş un üzerinde gezdirelim. Nemlendirilen 
undan yuvarlak iri pirinç taneleri oluşturup kaynamakta 
olan suya atalım. Taneler haşlanırken ayrı bir kapta çor-
banın yağı, höşmerim, soğan ve kırmızıbiberi kavuralım. 
Hazırlanan sos malzemelerini tuz ile birlikte çorbaya 
ekleyelim. Bir, iki taşım kaynadıktan sonra çorbayı ocak-
tan alalım, afiyet olsun.

Neyzen Tevfik – Türkü Turan – Selahattin Paşalı 
Özlem Balcı – Neriman Uğur – Keremcem Dürük

NOTUNUZU ALMAYI UNUTMAYIN!
Muğla Müzesi, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Marmaris Müze-
si, Milas Müzesi, Fethiye Müzesi, Leton Antik Kenti, Bodrum 
Kalesi, Stratonikea Antik Kenti, Kaunos Antik Kenti, Hekatomnos 
Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı, Beçin Ortaçağ Kenti, Pınara Antik 
Kenti, Tlos Antik kenti’ni gezmeden; İztuzu Plajı, Bodrum Antik 
Tiyatrosu, Halikarnas Mozolesi, Yediler Manastırı, Sarıgerme 
Plajı, Akkum Koyu, Bozukkale Koyu, Zeytinlikuyu Plajı, Günlüklü 
Koyu, ŞeytanYalısı, Kumlubük Koyu, Dalaman Çayı, Uyku Vadisi, 
Kızkumu, Turgut Şelalesi, Uzunyalı Plajı, Yuvarlak Çay, Bördübet 
Koyu, Beçin Kalesi, Azmak Nehri, Saklı göl, Marmaris Kalesi, 
Cennet Adası, Boncuk Koyu, Saklıkent Kanyonu, Kargı Koyu, 
Kelebek Vadisi, Sultaniye Kaplıcaları, Dibeklihan, Palamutbükü 
Plajı, Ölüdeniz’i görmeden DÖNMEYİNİZ…

Muğla Hatırası
Nazar boncuğu, bakır, Datça 
bademi, zeytinyağı, Milas halısı, 
rüzgar gülü yöreden alınacak 
hediyeliklerin başında gelir.

Muğlalı Ünlülerimiz

Turan ÖzdemirZeynep Çamcı Gülnihal Demir 
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Çekmeköy Spor Şenlikleri’nde 
dereceye giren 1869 öğrenci 
ödüllerini Başkan Poy-
raz’dan aldılar.

Çekmeköy Belediye-
si'nin, Çekmeköy 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve 
Gençlik ve Spor İlçe 
Müdürlüğü iş birliği 
ile gerçekleştirdiği 
spor şenliklerinde 
branşlarında derece-
ye giren öğrenciler 
ödüllerini Çekmeköy 
Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz 
ve Çekmeköy 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet 
Aktaş’tan aldılar. 

Spor Şenlikleri’nde 9 bin öğrenci 12 farklı branşta 
birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Yarışlar sonucunda 1869 
öğrenci madalya ve hediye kazandı. Çekmeköy Bele-
diyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen  ödül töreninde 
öğrencileri ve öğretmenlerini selamlayan Çekmeköy 
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz  “İlçemiz gençlerinin 
spor yapması için elimizden gelen gayreti gösteriyo-
ruz. Her yıl düzenli olarak çeşitli spor organizasyon-
ları gerçekleştirip sizlerin sağlıklı bir gelecek kurması 
için çaba sarf ediyoruz. Bu yıl spor şenliklerimize 12 
branşta 9 bin öğrencimiz katıldı. Bu yarışların aslında 
kazananı hepinizsiniz. İnşallah hepiniz ileride başarılı 
sporcular olursunuz “ dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş ise spora ve spor-
cuya verilen destek için Başkan Poyraz’a teşekkür etti.
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1923 Ankara doğumlu, Cumhuriyet döneminin 
ünlü şairi Özdemir Asaf’ın gerçek adı Halit Öz-
demir Arun’dur. Henüz soyadı kanununun ol-
maması sebebiyle ilkokula Özdemir Asaf olarak 
kayıt olur (Devlet kurucularından olan babasının 

ismi Mehmet Asaf’tır). Soyadı kanunuyla birlikte 
ailecek Arun soy ismini alırlar. Kabataş Erkek Lise-
si’nde lise eğitimini alan Asaf, İstanbul Üniversi-
tesi’nde önce Hukuk Fakültesi’ne sonra İktisat 
Fakültesi ve Gazetecilik Enstitüsü’ne devam eder 

Özdemir Asaf fakat yükseköğrenimini yarıda bırakır. Lavinia isimli 
meşhur şiirini üniversite yıllarındayken platonik aşkına 
yazar ve bu şiirle katıldığı yarışmadan birincilikle çıkar. 
Eğitimini yarım bırakmasının ardından ilk evliliğini Sa-
bahat Hanım ile gerçekleştirir ve bu evlilikten bir kız 
çocuk dünyaya gelir. Kısa bir süre sigorta prodük-
törlüğü yaptıktan sonra Zaman ve Tanin gazetesinde 
çevirmen olarak çalışır. İlk yazısı Servet-i Fünun, Uyanış 
dergisinde yayınlanır. 1950 yılında Cağaloğlu’nda bir 
matbaa açar. 1953 yılında da Sanat Basımevi’ni kurarak 
kitaplarını Yuvarlak Masa Yayınları adı altında yayınlar. 
Fikir uyuşmazlığı sebebiyle Sabahat Hanım’la yollarını 
ayıran şairimiz 1962 yılında Türkiye’nin ilk akademik 
eğitimli fotoğrafçısı olan Yıldız Moran ile evlenir. Bu 

evlilikten Gün, Olgun ve Etkin isimlerinde 3 oğlu olur. 
Nezaket duygusunu hem babalık hem de şairlik 
rolünde benimseyen Özdemir Asaf eserlerinde insan 
ve toplum ilişkilerine yönelik temaları konu edinir. Özlü 
söyleyişlerin yer aldığı, düşündürücü ve özgün şiirle-
riyle tanınır. Garip ve İkinci Yeni akımını kaynaştıran 
ama aynı zamanda iki kavramdan da soyutlanmış şiir-
ler ortaya koyan şair eserleriyle toplumda büyük etki 
oluşturmuş fakat pek az anlaşılmıştır. Buna rağmen 
bir şeyler anlatma gayesiyle ortaya çıkardığı eser-
ler günümüz toplumunda da değerini yitirmemiştir. 
1980 yılının Aralık ayında rahatsızlanan Özdemir Asaf 
28 Ocak 1981 tarihinde yıllar sonra dahi adından söz 
ettirecek birçok eser bırakarak hayata veda etmiştir.

ESERLERİ 
ŞİİR:
Dünya Kaçtı Gözüme (1955)
Sen Sen Sen (1956)
Bir Kapı Önünde (1957)
Yumuşaklıklar Değil (1962)
To Go To (1964, Yıldız Moran’ın İngilizce’ye çevird-
iği şiirler)
Nasılsın (1970)
Çiçekleri Yemeyin (1975)

Yalnızlık Paylaşılmaz (1978)
Benden Sonra Mutluluk (1984, ölümünden sonra)

DENEME-ÖYKÜ:
Yuvarlağın Köşeleri 1 (Etika) (1961)
Yuvarlağın Köşeleri 2 (Etika) (1986)
Dün Yağmur Yağacak (Öykü) (1987)
Özdemir Asafça (Deneme) (1988)

Seni Saklayacağım
Seni saklayacağım inan
Yazdıklarımda, çizdiklerimde,
Şarkılarımda, sözlerimde.

Sen kalacaksın kimse bilmeyecek
Ve kimseler görmeyecek seni,
Yaşayacaksın gözlerimde.

Sen göreceksin, duyacaksın
Parıldayan bir sevi sıcaklığı,
Uyuyacak, uyanacaksın.

Bakacaksın, benzemiyor
Gelen günler geçenlere,
Dalacaksın.

Lavinia
Sana gitme demeyeceğim.
Üşüyorsun ceketimi al.
Günün en güzel saatleri bunlar.
Yanımda kal.
 
Sana gitme demeyeceğim.
Gene de sen bilirsin.
Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim,
İncinirsin.

Sana gitme demeyeceğim,
Ama gitme, Lavinia.
Adını gizleyeceğim
Sen de bilme, Lavinia.

Bir seviyi anlamak
Bir yaşam harcamaktır,
Harcayacaksın.

Seni yaşayacağım, anlatılmaz,
Yaşayacağım gözlerimde;
Gözlerimde saklayacağım.

Bir gün, tam anlatmaya
Bakacaksın,
Gözlerimi kapayacağım…
Anlayacaksın.
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Prof. Dr. Kader Keskinbora
Algoloji (Ağrı) Uzmanı

Günlük hayatın içindeki stres, yoğun 
iş temposu, kronik yorgunluğa 
vücuttaki inatçı kas ağrısı ve tutul-
malar de eklenince hayat giderek 
zorlaşır. Kulunç olarak da bilinen, 
yumuşak doku romatizması anlamı-
na gelen “fibromiyalji” günümüzde 
pek çok kişiyi etkisi altına alır. Kesin 
tanı konulması oldukça zordur.

Fibromiyalji; boyun, sırt, boyun, 
omuz ve kalçalarda bir türlü geçmek 

bilmeyen tutulmalar, kas ağrılarına 
neden olur. Üç aydan uzun süren 
yaygın kas-eklem ağrısı, vücutta bazı 
hassas ağrılı noktalar, yorgunluk, sa-
bah tutukluğu ile karakterize kronik 
bir hastalık olan fibromiyalji her yaş-
ta ve her iki cinste de görülebilir. 
Ancak sıklıkla 25-60 arası kadınlar-
da, erkeklerden daha fazla rastlanır. 
Özellikle mükemmeliyetçi kadınlar 
ve işkolikler risk altında!

İŞKOLİKLERİN 
KASLARI

Strese bağlı olarak gelişen tutulmalar, beyin ve çevre sinir-

ler arasındaki iletimde görev alan serotonin ve adrenalin 

gibi bazı kimyasal maddelerde eksiklik veya bozukluğa 

neden olabilir. Vücutta ağrı algılanmasında önemli olan bu 

maddelerin eksikliği üzerine eklenen, aşırı stres ve endişe 

ise durumu daha karmaşık bir hale getirir. Son çalışmalar 

depresyon, uyku bozukluğu ve çevresel faktörlerin fibro-

miyalji yakınmalarını kısır döngüye çevirdiğine dikkat çeker.

Stres ve endişe kas ağrısını tetikler

Tedavide öncelikle serotonin ve adrenalin 

maddelerini yerine koyan antidepresanların 

kullanımı büyük önem taşır. Beraberinde 

yapılması gereken boyun, omuz ve sırttaki 

ağrılı tetik noktalara radyofrekans tedavisi 

uygulamasıdır. Radyofrekans akımı üreten 

özel bir jeneratör ve bu akımı dokuya ileten 

bir radyofrekans iğnesi ile ağrılı tetik nokta-

lara girilerek radyofrekans akımı pulsed mo-

dunda 10 dakika uygulanır. Yapılan çalışma-

larda başarı yüzde 70 oranındadır. Hastaya 

uygulama bir kez yapılır ve ortalama 6 ay 

ila 2 yıl süresi boyunca hastaların boyun ve 

sırt ağrıları azalır. Pulsed radyofrekans akımı 

uyguladığı bölgede doku hasarı yapmadan 

ağrı sağaltımı sağlar, bu nedenle bu işlem 

hastaya tekrar tekrar uygulanabilir. 

Tek seanslık 
radyofrekans tedavisi!

Sağlık ve Yaşam Dergisi’ne katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

NEDEN AĞRIR ?
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Bir İstanbul Takımının UEFA Kupasını Kazanması
17 Mayıs 2000 gecesi İstanbul’un spor tarihinde unutulmaz bir 
gün yaşandı. UEFA Kupası maçlarında büyük takımları eleyerek 
finale kalan Galatasaray, İngiltere’nin Arsenal takımıyla Kopenhag 
Parken Stadı’nda gerçekleşen mücadele dolu bir maçta karşı karşıya 
geldi. 90 dakikanın golsüz geçtiği müsabakanın sonunda penaltı 
atışları gerçekleşti. O gün neredeyse tüm İstanbul ekran başınday-

dı. Bazı belediyelerin belirli noktalarda kurduğu dev ekranlarda 
takım farkı gözetmeksizin çok sayıda İstanbullu bu büyük heyecana 
ortak olmuştu. Takımın önde gelen topçularının attığı penaltılarla 
Galatasaray 4-1 üstünlük kazanarak UEFA Kupası’nı kazandı. 
Ülke tarihinde ilk defa bir Türk takımı Avrupa’da gerçekleşen bir 
futbol maçında kupayı kaldırdı.

İstanbul’un İlkle i
İstanbul’un kültürel ve sanatsal hafızasını özümsemek, bu şehrin 
kilometre taşları olarak öne çıkan ilklerini ve enlerini öğrenmeyi 

gerekli kılıyor. Hepsi birbirinden ilginç olaylar ve kişiler bizi İstanbul 
sokaklarında tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. İşte onlardan birkaçı…

İstanbul’da İlk Otomobil 
İstanbul’a ilk otomobil 1895 yılında gelmiştir. 2. Abdülhamit’in 1907 yılında sıvı yakıtlı taşıt 
ithaline izin vermesiyle şahsi otomobil sahibi olanların sayısı hızla artmaya başlamıştır. İstan-
bul’daki ilk otomobilin sahibi Basra Mebusu Zehirzade Ahmet Paşa’ydı. Başkentin ilk şoförü ise 
Acem Abdurrahman’dı. Acem kelimesi de sarayın ilk şoförü olan Abdurrahman’ın at ahırlarındaki 

seyislik görevinden şoförlüğe 
geçişiyle ortaya çıkmıştı. 
Şehir içinde dolaşan ara-
banın sesinden ve varlığın-
dan ürken halkın Acem 
Abdurrahman’ı gördüğü 
anda ‘’Acem geliyor!’’ diye 
birbirlerini uyarmaları 
halk arasında espri konusu 
olmuş ve ‘’Acem geliyor!’’ 
ifadesi zamanla ‘’acemi’’ye 
dönüşmüştür. İstanbul’a ilk 
gelen otomobiller Landau-
let ismiyle anılan modeller 
olmuştur.

O unutulmaz gecede yayın yapan kanallar ‘’Türkiye bu mü-
sabakayı yıllar geçse de unutmayacak, gururla anacak. 
Türkiye’nin yeni bir bayram günü var artık.’’ şeklinde 
anons yaptı.  Maçtaki son penaltıyı atan Romen futbolcu 
Popescu  ‘’Benim futbol hayatımın en önemli vuruşu 
herhalde buydu. Bu güzel ülkeye bu mutluluğu yaşat-
tığımız için çok mutluyum. Herhalde şu an dünyanın 
en mutlu insanı benim’’ demesi de hafızalara kazanan bir 
ifadeydi. 

Yalnızca İstanbul’dan değil, tüm dünyadan Türk vatan-
daşlarının merakla takip ettiği karşılaşma neticesinde 
dünyanın dört bir yanında şölenler düzenlendi. Dünya 
medyası maçla ilgili birçok haber yayımladı. Yunan basının-
daki şu başlık ise İstanbulluların o geceki coşkusunu anlat-
maya yetiyordu: ‘’Türkler öyle eğlenip şarkı söylediler ki 
neredeyse onların şarkılarını bu yakadan duyacaktık.’’

Fatih Mitingi 
İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi-
nin ardından İstanbul’da Kurtuluş Savaşı’nı 
tetikleyen bir miting düzenlendi. 19 Mayıs 
1919’da kafes ardında yaşadığı düşünülen 
Türk kadınları, topyekun bir özgürlük mücade-
lesinin fitilini ateşledi. Halide Edip Adıvar,  
öncülük ettiği miting konuşmasında şunları 
kaydetti:

Müslümanlar, Türkler! Türk ve Müslüman 
bugün en kara gününü yaşıyor. Gece, 
karanlık bir gece… Fakat insanın ha-
yatında sabahı olmayan gece yoktur. Yarın 
bu korkunç geceyi yırtıp parlak bir sabah 
yaratacağız. 

Hanımlar! Sizin elinizde tüfek, top yok. 
Yalnız hak ve Allah var! Tüfek ve top 
düşer fakat halk bakidir. İman ve mil-
let duygusu var, hiç korkmayacaksınız! 
Hanımlar, Türkler, Müslümanlar! Silah-
la çalışamazsanız hak ve Allah sizinledir. 
Dünyada millet sıfatına layık bir millet 
olduğumuzu erkek - kadın, hatta ihtiyar 

ve çocuklarımıza kadar ispat ettik. Bugün 
memleketimiz, taksim tehlikesi karşısın-
dadır. Adım adım kendi dünümüzdeki 
milletleri başımıza efendi yapmak istiyor-
lar. Binaenaleyh Avrupa’ya karşı mevcudi-
yetimizi göstermek ve sesimizi, hakkımızı 
işittirmek için bugün kuvvetli ve metin bir 
millet hâlinde bulunmak lazımdır. 

Fatih mitinginde konuşan isimler, halkı mil-
li mücadele davasında yüreklendiren ateşli ve 
coşkulu konuşmalar yapmışlardır. Aynı miting-
de konuşan Hüseyin Ragıp Bey’in şu cümleleri 
oldukça vurucudur: Vatandaşlar! 
İzmir Yunan’a katılamaz ve 
hiçbir zaman da katılamayacak-
tır! Bu uğurda gençler kan döke-
cekler, kadınlar İzmir matemini 
beşiklere ninni diye çağıracak-
lardır. Vatandaşlar İzmir Yunan’a 
katılamaz! 
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7. A Kesim 
Etekler

Ofis kombinlerinizde etek-ce-
ket gibi klasik seçimler yerine, 

A kesim eteklerin üzerine tercih 
edeceğiniz basic bluzler & salaş 
kesim triko kazaklarla casual bir 
stil oluşturabilirsiniz. Bu şekilde 
hem daha rahat, hem daha stil 
sahibi bir görünüm yakalayabi-

lirsiniz. Etek modeli olarak 
A kesim, önden düğmeli 

etekler bu sezon da çok trend. 
Bu etekleri toprak tonlarında 
seçtiğiniz bootilerle de kom-

binleyerek genç ve dinamik 
kombinler oluşturabilirsiniz.

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

Ofiste Kış Stili
Ofis stili oluşturmak çalışan kadınların belki de en zorlandığı 
konulardan biri. Kısıtlı zamanda; hem pratik hem içinde ken-
dimizi rahat hissedeceğimiz, aynı zamanda da stilimizi yansıta-
cak kombinler oluşturmalıyız. 

Bunun için alışveriş sırasında nasıl parçaları tercih edeceğimizi 
bilmemiz gerekiyor. Sürekli farklı kıyafetler almak yerine, minik 
detaylarla farklılaştırabileceğimiz zamansız parçalara yatırım 
yapmamız daha doğru olacaktır.. Bugün sizlere, bu kışın trend-
lerinden de yola çıkarak kış ofis stilinize uyarlayabileceğiniz 7 
farklı parçadan bahsedeceğim. 

1. Kaşe & Tüvit Yelekler
Tesettür giyim marka-
larında uzun zamandır 

görmeye alışkın olduğu-
muz yelekler, bu sezon da 
koleksiyonlarda yer alıyor. 

Günlük modelleri-
nin yanında, kaşe ya da 

tüvit  kumaştan, uzun 
klasik model bir yelek, ofis 
stili için fazlasıyla kurtarıcı 

olacaktır. Renk olarak 
deve tüyü, camel, lacivert 

ya da siyah gibi hemen 
her renkle kombinleye-

bileceğiniz renkleri tercih 
ederseniz işiniz kolaylaşır. 

Yeleğin içine isterseniz 
boğazlı triko kazaklar, 

isterseniz ipekli gömlekler 
giyerek kullanabilirsiniz. 
Altına kalem etekler ya 

da bol kesim pantolonlar 
tercih edebilirsiniz. 

2. Ekose Blazer 
Ceketler
Bu kışın öne çıkan deseni ekoselere ofiste yer 
açmanın vakti geldi! Pantolonlar ve eteklerin yanı 
sıra, zamansız bir ekose desenli blazer ceketi ofis 
stiliniz için  ısrarla tavsiye edebilirim. Arzu eder-
seniz toplantı günlerinde 
beyaz poplin gömlekler-
le, ya da günlük ofis 
stilinizde basic 
bluzlerle kom-
binleyebilirsiniz. 
Altına yine kot 
etek ya da palaz-
zo kesim pan-
tolonlar tercih 
edebilirsiniz.. 
Ceketin renk 
tercihi olarak 
kahve tonları 
ya da gri ton-
larından ilham 
alabilirsiniz. 

3. Geniş Kesim Kabanlar 
Kış aylarında kombinlerimizi 
tamamlayan son parçalar 
kabanlar. Doğru kesimde ve 
renkte seçilmiş bir kaban kom-
binimizi yükseltirken, yanlış ke-
sim ve renkteki kaban göze hoş 
gelmeyen bir kombin çıkara-
bilir ortaya. Bu noktada kaban 
seçimi önemli. Uzun vadede 
kullanabileceğiniz ve ofis 
stilinize uyarlayabileceğiniz bir 
model tercih etmelisiniz. Benim 
önerim, dar kalıpta ve kulplu 
modellerden uzaklaşmanız 
yönünde. Bunun yerine, ge-

rektiğinde blazer ceketlerinizin 
üzerine de kullanabileceğiniz, 
geniş ve uzun kesim kabanlar 
seçebilirsiniz. Geniş kruvaze 
modeller ya da kuşaklı over-
sized modelleri ilk sıralara 
alabilirsiniz. Renk tercihi olarak 
deve tüyü rengi sizi bir adım 
öne çıkaracaktır ve bu rengi 
pek çok parçayla da rahatlıkla 
kombinleyebilirsiniz. Deve tüyü 
rengi haricinde önerebilecek-
lerim; lacivert, antrasit, siyah 
tonları…

4. Toprak Tonlarında 
Hırka & Kazaklar
Havalar serinleyince gömleklerin 
ve ince dokulu tuniklerin yerini 
alan trikoları ofis stiline de uyar-
layabilirsiniz. Toprak tonlarında 
seçeceğiniz triko kazakları, düz 
ya da ekose desenli eteklerin 
üzerine giyebilirsiniz. Kahve 
tonları, gri, haki ve ekru renklerini 
aklınızın bir köşesine yazın.. Ofis 
stilinin vazgeçilmezi blazer ce-
ketlerle kombinlemek içinse, bir 
iki adet balıkçı triko kazağı gard-
robunuza eklemeyi unutmayın. 

5. Palazzo 
Pantolon 
Ofis kombinlerinde en 
çok tercih edilen palazzo 
pantolonlar da kış stiline 
adapte edilebilir. Özellikle 
oversized kazaklarla kom-
binleyebileceğiniz bu uzun 
ve geniş kesim pantolonları, 
ister ince topuklu isterseniz 
bootie tarzı ayakkabılarla bir 
araya getirebilirsiniz. Renk 
olarak siyah & lacivert gibi 
tamam-
layıcı renkleri seçerseniz, 
kombin oluştururken işinizi 
kolaylaştırmış olursunuz. 

6. Kısa Topuklu 
Bootiler 
Kış ofis stili için önerebi-
leceğim ayakkabı mo-
dellerinin başında kısa 
bootiler geliyor. Ne fazla topuklu, ne de düz taban; 
ikisinin ortasında kısa küt topuklu bootileri bu sezon 
da markalarda fazlasıyla görüyoruz. Hem geniş kesim 
pantolonlarla hem de A kesim bilek boy etekleri-
nizle bu ayakkabıları kombinleyebilirsiniz. Düz deri 
modellerin yanında ofis stili için süet bootileri de 
doğru buluyorum. Renk olarak nude ya da açık kahve 
tonlarını seçerseniz, pek çok farklı kombinde kulla-
nabilirsiniz.
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ÖĞRETMEN ATANMASIN;

ÖĞRETMENLER

Kutlu

ÖĞRETMEN, 
ADANSIN
Öğretmenliğe atanma anında 
Ankara’da, MEB Şura Salonu’nda 
çalan türküyü ancak o gün atanan 
öğretmenler bilir, benim gibi. Kura 
numarası belirlendikten sonra “Bis-
millah” deyip butona basıldığında 
heyecanımız sadece atanabilmek 
ve devlet güvencesinde olabilmek 
gibi sınırlı hayaller içindi maalesef. 
Her şeyden habersiz nasıl da gü-
zel eşlik etmiştik atandıktan sonra 
o türküye: “mektebin bacaları, vay 
lele lele lele vay lele lele, ders 
verir hocaları”… 

Atladığımız bir şey vardı kesin. 
Çünkü türkünün ikinci kısmında 
geçen “mektebin önü bayır”dan 
habersizdik. Bu ne demekti? Düz-
lükte bir okul dururken ya da düz 
bir yola okul inşa etmek varken 
neden bayır olsundu önü? Bu, 
bize bir şeyin haberini vermişti; 
evet, geç de olsa vermişti: bir uzun 
bayırda yol yürümekti muallimlik; 
sırtımızdaki maarif davamızla 
usanmadan yürümeye da atan-

mıştık, daha güzel bir kelimeyi 
sahneye çağırayım: adanmıştık.

Filozof Platon’un Akademi’sinin gi-
rişinde “Geometri bilmeyen gire-
mez”  yazar. Bu uyarıyı “Nurettin 
Topçu okumayan giremez” diye 
güncelleyip öğretmen odalarının 
girişine assak maarif davamıza ok-
kalı bir taş koymuş sayılırız. Atan-
mayla yaşadığımız geçici mutlu-
luğun yerini adanma tutkusunun 
alabilmesi için bunun olması ge-
rekli gibi. Belki bizler, zamanın-
da Nurettin Topçu’nun eserleriyle 
tanışmış olsaydık, eğitim-öğretim 
olgusuna dava anlamını yüklemek-
te geç kalmazdık. Kim bilir, bel-
ki de o zaman kavgamız sistemle 
değil; kendimizle olurdu en çok. 
Topçu’nun da dediği gibi: “Biz, 
bite, tahtakurusuna kızmasını 
biliyoruz, onları getiren pis vücut-
tan iğrenmesini bilmiyoruz.” 

Atandıktan sonra Topçu’nun 
yanına sık sık ziyarete gitmiş-
tim. Ziyaret derken, İstanbul’da 
bir zamanlar çalıştığı Haydarpaşa 
Lisesi’ne yaptığım ziyaretlerden 
bahsediyorum. Okulun girişine 
astıkları fotoğrafına bakıp biraz 
dertleşmiştim. Okulun etrafındaki 
ağaçlıklara bakıp, kim bilir, tabiatın 
bu yeşiline kapılıp içinden neler 
geçirmiştir diye düşünmüştüm. 
Tam da kitaptaki şu cümlesini zora 

düştüğüm her an çareyi kendi-
sinde arayacağım bir yere, yani 
vicdanıma iliştirmiş ve adanmaya o 
zaman karar vermiştim: “Dünyaya 
gelişimiz bizi mesul ve mahkûm 
ediyor.” Peki muallimin mesul ve 
mahkûm olmasını nasıl anlamalıy-
dık? Kitabın birinci bölümünü açıp 
ilk cümleyle karşılaşınca anlıyoruz 
mesuliyetimizin hayatîliğini: 
“Gençlik, geleceğin tohumudur.”  
Elimizde, geleceğe nefes olacak, 
kötülüklere karşı çınar gibi duracak, 
yorgunlara tatlı bir gölgelik edecek 
tohum duruyormuş meğer. Yani 
bizler o tohumları hak ettiği top-
rağa ekemezsek, istediği güneşi, 
suyu veremezsek, yerini yurdunu 
sevdiremezsek geleceğimiz daha 
gelemeden solar gidermiş. Tohum 
benzetmesi belki de bizlere şu 
hadis-i şerifi hatırlatmıştır: “Kıya-
metin kopacağını bilseniz 
elinizdeki fidanı dikiniz.”  
Bu öğüdü bize miras bıra-
kan Peygamberimizin muha-
tabı galiba en çok muallimlerdir. 

Bugüne kadar hep düşündüm, 
öğretmenin nesi olur diye? Ki-
mine göre iyisi-kötüsü, kimine 
göre anlayışlısı-anlayışsızı, kimine 
göre arkadaş canlısı, kimine göre 
ciddiyet abidesi, gibi gibi. Bu sı-
fatları arttırmak elbette müm-
kün. Fakat hiçbiri tam manasıyla 
karşılığını vermiyor, veremez de. 

Çünkü öğretmenler 
hakkında yaptığımız 
yorumların hepsi şah-
si. Ve hepsinin iyi-kötü 
bazı yaşanmışlıklardan 
sonra söylenmiş olması bu 
yorumları nesnellikten uzak-
laştırıyor. Öğretmenlikten fazla 
olan öğrencilik günlerimi hesaba 
katarak vardığım tek sonuç var 
aslında: öğretmenin, daima hatırda 
kalanı ya da az hatırlananı oluyor. 
Kalabalık sınıfta gözünü gözümüze 
değdireni, mutsuzluğumuzu bel-
li etmeyelim diye başımızı sıraya 
koyduğumuzda saçımızı okşayanı, 
sokakta görünce bir ahbabını 
görmüş edasıyla kafasını sallayanı, 
kısacası, ruhumuzun aynasından 
bakınca gördüğümüz o öğretmeni 
anımsıyoruz… Ya da öğretmende-
ki o unutamadığımız sıcacık 
kalp, okulumuzu canlandırıyor 
hatıralarımızda. Tıpkı Topçu’nun 
dediği gibi: “… birkaç gencin bir 
kalp etrafında kendini arayan 
topluluğu mektep olabiliyor.” 

“Üniversite profesörleriniz köy 
çocuğunu okutmaya başladıkları 
zaman memleket kurtulacak-
tır.” diyen bir nahiye müdürünün 
sözüyle muallimi anlatmaya 
başlayan Topçu, birkaç sayfa-
da onun ne olduğunu ve ne ol-
madığını noksansız özetlemiş. 

“Muallim, gençlere bilmedikle-
rini öğreten bir nâkil (nakledi-
ci) değildir.”  Günümüzde, bil-
giye, hiçbir engele takılmadan 
ulaşabilen öğrenciler için kurul-
muş enfes bir cümle. Muallimin 
öncelikli görevi, öğrenciye neyi 
bildiğini hatırlatmak daha sonra 
ise neyi bilmediğini belirlemektir. 

Eğitimden önce farkına varmalı 
öğrenci; ben, dünyanın kaçıncı 
katmanında yaşıyorum ve kaç kat-
man daha geçersem ulaşabilirim 
uzaya. 

“Muallim tüccar değildir.”  Kaç ay 
tatil yaptıkları, maaş artışları, ek ders 
hesaplamaları gibi yazarken bile ar 
ettiğim bu konulardan muallimleri 
uzak tutabilirsek davamız davetsiz 
misafir gibi huzursuz olmayacaktır. 
Çünkü sabah yatağından kalkan bir 
öğretmen işe gidiyorum demez, 
okuluma gidiyorum der. Onun 
mesaisinin bir tanımı yoktur, eme-
kli olsa da kepenkleri kapatmaz; 
hatta ölünce bile rahmetli hoca 
efendi diye hatırlanır çevresinde. 

“Muallim sadece bir memur 
değildir.”  Pazartesi sendro-
mundan kendini alamayan, bir 
aralık mola verebilsem de çayımı 
yudumlasam diyen ve gözünü 
saatin beşine bekçi bırakmış bir 
memurdan  fazlasıdır muallim. 
Başkaları için ufacık, kendisi için 
upuzun gelen o on dakikalık tenef-
füslerde, bitirmeyi başaramadığı ve 
çoğu kez de içmeyi unuttuğu çayı 
ile gönüllü vedalaşan bir yiğittir 
muallim.

“Muallim, ruhlar sanatkârıdır.”  
İşin içine ruhun, sanatın girdiği 
bir meslek… Ne verseniz ruha da 

dokunuyor, ne ekseniz 
ruh ondan nasipleni-

yor, ne söyleseniz ruh 
onunla mutmain oluyor. 

Eğitim- öğretim Topçu’nun bu 
sözlerinden sonra, “a,b,c”den 
çok notalarla özetleniyor. 
Öğrencinin uçmayı mı yoksa 
yüzmeyi mi istediğini anlaması 

için eline nota veriyor muallim. 
Sonra beste yapmaya koyuluyor-
lar birlikte. Gece gündüz demeden 
birlikte çıktıkları yolda bir şarkı 
doğuyor nihayet. Kulağa hoş gelen 
şarkı ruha da hoş gelmez mi? Geli-
yor tabi. 

Geliyorum en başa, yani bayırlı yol-
da türküyle yürümeye. Atanmış bir 
insan sırtındaki davanın yüküyle, 
gönlündeki öğretme aşkıyla, derdi-
yle, neşesiyle, en fazla ne kadar yol 
yürüyebilir? Peki adanmış bir insan 
ne kadar yol yürüyebilir? İkincisinin 
daha fazla yol yürüyebileceğinden 
kimsenin kuşkusu yoktur herh-
alde? O zaman, iyi ki atanmışım 
sözünü sloganlıktan azat edip iyi 
ki adanmışım şükrü ile güncelleye-
biliriz. 

Sıradaki ve diğer tüm türküler 
en çok senin Anadolu yüreğinde 
bestelensin öğretmenim.

(Alıntılar, Nurettin TOPÇU’nun Türkiye’nin Maarif Davası adlı eserinden yapılmıştır.)

Kevser TEKİN
Çekmeköy Şehit Ömer 

Halisdemir Kız AİHL
Meslek Dersleri Öğretmeni
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Nazlı Çelik’i kısaca 
tanıyabilir miyiz?
İstanbul‘da dünyaya geldim. İlk ve ortaokulu İstan-
bul’da okuduktan sonra lise eğitimimi İsviçre’de 
tamamladım. Daha sonra Amerika‘nın Boston şeh-
rinde Emerson College'da televizyon-video ve 
psikoloji olmak üzere çift dalda, yüksek onur liste-
sinden mezun oldum.

Haberci olma fikri aklınızın bir köşesinde var mıy-
dı, nasıl başladı bu serüven?
Vardı elbette. Ancak her zaman stüdyodan çok 
sahada olmayı, olay yerinden bildirmeyi sevdim. 
Eğitimimi tamamladıktan sonra Türkiye’ye 
döndüm ve NTV Haber merke-
zinde polis-adliye muhabiri olarak işe 
başladım. 6 yılı aşkın bir süre mu-
habir olarak görev yaptım.  Ha-
yatımın en verimli, en güzel 6 yılını 
polis ve adliye muhabirliği üze-
rinde uzmanlaşarak tamamladım. 
Muhabirlik anları en kıymetli anlar. 
Başkalarının hayatlarını sadece 
uzaktan seyretmekle değil de gidip 
yaşayarak görme fırsatı buldum. 
İşimi yaparken birçok kez ölüm 
tehdidi aldım. Haklıdan, haktan ve 
insandan yana olmamız lazım. 

Haberci olmasaydınız 
ne olmak isterdiniz?
Bir daha dünyaya 
gelsem yine gazeteci 
olurdum.☺ 

Mesleğe oldukça zor olan bir alandan polis mu-
habirliğinden başlamışsınız. Aileniz karşı çıkmadı 
mı? 
Her zaman desteklerini arkamda hissettim. 
Sokakta, özellikle çatışmaların, toplumsal olayların 
göbeğinde olduğum anlarda bir ailenin evladını 
koruma içgüdüsünün yansımaları dışında bir sıkıntı 
olmadı. 

Sektörde kadın olmak 
gerçekten zor mu?
Gerçekten çok zor… Avantaj gibi gözükse de her 
zaman erkek egemen bir medyada mücadele edi-
yoruz. Ama son dönemde ekran önünde ve yöneti-
cilikte kadınlarda azımsanmayacak bir ivme var. 

Nasıl bir sistemle çalışırsınız?
Her sabah yeniden başlayan ve ana habere kadar 
12 saat süren bir yolculuğa çıkıyoruz ekip arka-
daşlarımla. Koltuk, unvan ve egodan uzak 'fikir 
fikirden üstündür' mantığıyla hareket ediyoruz. 
Haberlere nasıl bakacağımızı toplantılarda birlikte 
belirliyoruz.
 
Star Haber’in olmazsa 
olmazları neler?
Öncelikle kaliteli habercilik yapmaya gayret 

ediyoruz. Bu ana ilkemiz oldu. Reyting hiç 
önceliğimiz değildi. Gayet tabii ki, çok 

izlenmeyi istiyoruz ve bunun için 
çalışıyoruz ama ülkenin göz ardı 

edilmemesi gereken hassasiyetleri 
var. Biz bunları da ekrana taşıyarak 
görevimizi yapıyoruz. Yıllardır 
izlediğimiz, taviz vermediğimiz bu 
prensip sonucunda, bugün Star 
Haber bütün rakiplerinden ayrışan 
bir kimlik ve karakter edindi. Başımı 

yastığa koyduğumda uyutmaya-
cak, yayın ilkelerimize uymayacak 
haberlere imza atmam. Vicdan, 

yüksek reytingden çok daha 
önemli…

Star Haber’in kimliği nedir?
Tarafsız, güvenilir, refleksleri hızlı, işini bilen, genç, 
dinamik bir ekip; algıları açık, iktidarından mu-
halefetine iyi bir Türkiye fotoğrafı çekebilen, kadı-
na-çocuğa şiddette duruşu net olan bir Star Haber.

Reytingin hayatınızdaki 
önemi ne? 
Ne kadar sağlıklı ölçüldüğü tartışılsa da reyting TV 
dünyasının vazgeçilmez bir gerçeği. En önem-
li işimiz, yaptığımız haberlerin, genel anlamda da 
kanalın mümkün olduğunca çok izlenmesi. Bizim 
amacımız tarafsız, doğru ve hızlı haberin, en geniş 
kitlelere ulaşması. Bunu başardığımızda karşılığını 
alacağımıza inanıyorum. İyi reyting motivasyondur, 

NAZLI ÇELİK
Çabasını, emeğini, hevesini ve başarısını alkışlamak ge-
rek. Haberle yatan, haberle kalkan bir isim o. Mesleğe 
başladığı günlerde yaşadığı heyecanı hala hissettiğinin 

altını önemle çizen, başarılı olmak ve bir yola gitmek için 
korkudan arınmış olmanız lazım diyerek yoluna korkusu-
zca devam eden bir isim o. Karşınızda Star Haber Genel 
Yayın Yönetmeni ve Ana Haber Sunucusu Nazlı Çelik…

Ekran 
parlattığından 
daha hızlı 
eritir insanı.
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kötü reyting daha iyisini yapman 
için uyarıdır.

Yönetici olmak özelliklede 
medyada oldukça zor… 
Bildiğimiz kadarıyla varlıklı 
bir aileden geliyorsunuz daha 
kolay, riski az bir hayat sürmek 
istemez miydiniz?

Mücadeleci bir babanın mü-
cadeleci kızıyım. Her zaman 
zoru başarmak benim için daha 
kıymetli oldu. Gazetecilik benim 
için bir hayat tarzı. Bu meslekte 
24 saat çalışıyorsunuz aslında. 
Çok fedakarlık istiyor, öte yandan 
mesleki doyumu da en üst se-
viyede hissettiren sayılı işlerden 
biri. Sorumluluğa gelince; bunun 

bilinciyle hareket ediyorum. Bir 
adım atarken, karar alırken,  iki 
kere, üç kere düşünürüm. 
Sadece kendime olan sorum-
luluğumdan değil. Ekibime ve 
izleyiciye karşı da sorumluluk-
larım var.

Okurken en çok hangi haberler 
sizi etkiliyor?
Şehit haberleri konusundaki has-
sasiyetimi yakın çevrem iyi bilir. 
Ayrıca özellikle bir anne olarak 
çocuklara şiddet haberlerine 
dayanamıyorum, savunmasızlar 
çünkü.

Eleştirilmeye tahammülünüz 
var mıdır? 
Eleştirilere fazlasıyla açığım 
ve önemsiyorum. Özellikle 
de güvendiğim yakınlarımın 
eleştirilerini dikkate alırım. Kendi 
süzgecimden de geçirerek tabii. 
Ama nezaket sınırlarını zorlu-
yorsa eğer eleştiriler, o zaman 
kulaklarımı kapıyorum. 

Kendinizi mesleki olarak 
geliştirme adına neler yapıyor-
sunuz?
Akıllı insanlarla konuşmak her 
zaman etkileşim mekanizmasıdır. 
Bunu hiç ihmal etmem. Onun 
dışında aralıksız okuyor, çalışıyor 
ve üretiyorum. Yurt dışındaki 
örnekleri takip ediyor ve 24 saa-
tin bilançosunu çıkartıyorum. 

Neden herkes ekranlarda boy göstermek istiyor?
Dışarıdan büyüleyici, ışıltılı bir dünya… Popülariteyi 
seviyor insanlar. Çoğu zaman 
ekrandakilere gereğinden fazla 
anlam yüklüyorlar gibi geli-
yor bana. Elbette bu du-
rum ekrana çıkan için 
manevi tatmini artıran 
bir faktör. Ama 
önemli olan ne 
kadar birikim-
le o ekranı 
doldurduğun. 
Çünkü aynı 
ekran par-
lattığından 
daha hızlı 
eritir.

Ekranda 
olmadığınız 
günler ne 
yapıyor-
sunuz? 
Haftada üç 
gün spor 
yapıyorum. 
Arkadaşlarla 
yemek soh-
bet, yürüyüş, 
maç, kitap; 
daha ne 
olsun…☺

Medya 
dünyasının 
birçok çalışanı 
iş bulma sorunu 
yaşıyor, sizin böyle 
bir durumda b 
planınız var mı?
Aslında en çok 
üzüldüğüm konulardan biri 
de işini, mesleğini yapamayan, 
işsiz gazeteciler. Medyada hala 
çalışanların pek çoğu da bu korkuyu yaşıyor. 
Mesleğimizin geleceği adına tek beklentim var; pi-
yasa biraz genişlesin, rahatlasın. Çok sesli bir 
medya görelim.  Ben yarın öbür gün bu işi yapa-
masam ne yapardım? Çok fazla yarını planlayan 
bir insan değilim. Önceliğim bugünü dünden daha 
iyi, verimli kılmak. Yarın böyle bir kaygım olursa o 
zaman düşünürüz.

Haberci olmak isteyenlere ne gibi tavsiyelerde 
bulunursunuz? 

Gazetecilik bir yaşam tarzıdır. Bu işi yapmak için 
sevmek şart. Ancak fedakarlığın boyutları 

ürkütücü. Çocuğunuz büyürken en 
güzel anlarını kaçırmanın vicdan 

muhasebesiyle yaşıyorsunuz 
hep.

Son olarak Çekme-
köy2023 dergi-
mizle ilgili görüş-
lerinizi bizimle 
paylaşır mısınız?
4. yılını kutlayan 
Çekmeköy2023 
ailesini tebrik 
ediyorum, 
başarılarınız uzun 
ömürlü olsun. 
Bu arada Yılın En 
İyi Kadın Haber 
Spikeri ödülünü 
şahsıma layık 
görmüştünüz. 
Bir kez daha 
emeği geçen 
herkese teşek-
kür ediyo-
rum. Asla 
üşenmeyin, 
vazgeçmeyin, 
ertelemeyin. 
Başarı ben 
başaracağım 
diyenlerindir. 
Güzellikler 

hep sizinle 
olsun.

Vatan 
millet sevgim 
en ufak bir 
şekilde 
tartışmaya 
açık değil.

Röportaj



Çekmeköy Beledi-
yesi Zabıta ekipleri 

piyasadaki dalgalan-
maları bahane ede-

rek haksız kazanç 
sağlandığı haberle-

rinin ardından dene-
timleri sıklaştırdı.

SIKLAŞTIRILDI

MARKET
DENETİMLERİ

Çekmeköy Belediyesi, dolar kurundaki 
dalgalanmaları bahane ederek maliyetine 

yansımadığı halde satış fiyatlarına zam 
yapıldığı haberlerinin ardından kontrolleri 

sıklaştırdı. İlçe içinde faaliyet gösteren 
dükkânlarda yapılan denetimlerde; son 

kullanma tarihleri ve etiketler kontrol edili-
yor. Fiyat bilgisi olmayan ürünler için tespit 

tutanakları düzenlenerek 5326 sayılı 32. 
Madde uyarınca para cezası uygulanıyor.
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Yerli ve yabancı tiyatro ve dans 
topluluklarının gösteriler sahnele-
diği Tiyatro Festivali uluslararası 
bir etkinlik olup ilk kez 1989 yılın-
da gerçekleştirilmiştir. 2002’ye 
kadar her yıl düzenlenen festival 
bu tarihten 2017’ye kadar iki yıl 
arayla Mayıs ayında düzenlenirken 
2017’de tekrar yıllık olarak düzen-
lenmeye başlanmıştır.

İstanbul Kültür Sanat Vakfının bu 
yıl ‘Tiyatro Bir Kez Yaşanır’ slo-
ganıyla hazırladığı Tiyatro Festivali 
17 Kasım - 4 Aralık 2018 tarihleri 
arasında tiyatroseverler ile buluş-
maya hazırlanıyor. 22.’si düzen-
lenen,  12 yerli ve 12 yabancı 
olmak üzere 24 dans ve gösteri 
topluluğunun konuk olduğu festi-
val izleyicilerine dolu dolu bir 
program sunuyor. Ayrıca göster-
ilerin yanı sıra iki hafta boyunca 
birçok yan etkinliğin gerçekleştir-
ilecek olması da festivalin daha 
kapsamlı olmasını sağlamakta.

YAN ETKİNLİKLER
Biletlerin satışa çıktığı festivalde 
okuma tiyatroları, söyleşiler, film 
gösterimleri, atölye çalışmaları ve 
ustalık sınıfları gibi ücretsiz etkin-
likler gerçekleştirilecek.

Söyleşi programları Evgeny 
Mironov ile Oyunculuk Üze-
rine, Çağdaş Sahnenin Seyri, 
20. Yüzyıl Rus Tiyatrosunda 
Yönetmenlik başlıkları altında 
gerçekleştirilirken, atölye çalışma-
ları Hip-Hop Başlangıç Atölyesi, 

Dans ve Dijital Sanat, Eleştiri 
Atölyesi başlıkları altında, oku-
ma tiyatrosu Sahibinden Kiralık, 
film gösterimi Koreografın 
Bakışından Ingmar gibi çeşitli 
başlıklar altında yan etkinlik olarak 
gerçekleştirilecek.

FESTİVAL 2 YAKADA 
VE 21 FARKLI ME-
KÂNDA OLACAK
Performanslar Yücel Kültür Vakfı 
Abud Efendi Konağı, Adahan 
İstanbul Hotel, Akbank Sanat, Bo-
montiada Alt, Caddebostan Kültür 
Merkezi, DasDas, Duru Tiyatro, 

Moda Sahnesi, Salon İKSV, Zorlu 
PSM Ana Tiyatro Drama Sahnesi 
gibi pek çok farklı mekânda seyir-
ci karşısına çıkacak.

"Komik Tiyatro", "Varoluş", "PSS 
PSS", "Amor", "Fourfold", "Hamlet 
I Collage", "Beyaz Üzerine Beyaz", 
"Gece Sempozyumu", "Alarme" 
ve "Yu" adlı yabancı yapımlar ile 
"Yüzleşme", "45'lik", "Karal Lear", 
"Artık Bir Davan Var", "Zebercet", 
"Misafir", "Yüz Yılın Evi", "Gülünç 
Karanlık", "Ruhiye", "Do Ku Man", 
"Sahibinin Sesi" ve "Timsah" adlı 
yerli ve yabancı yapımlar festival-
de tiyatroseverlerin beğenisine 
sunulacak.

TİYATRO 
BİR KEZ 
YAŞANIR

Hazırlayan: Havva KOTAN-Sosyolog



AYŞE DURUL ASLAN'DAN 
ÇOCUKLAR İÇİN 

EV YAPIMI LEZZETLER

HERKESE MERHABA,
Çocuklarımızı katkılı gıdalardan 
uzak tutmak ve sağlıklı beslenme 
alışkanlığı kazandırmak için, ne 
yediğinin farkında ve bilincinde 
olan nesiller yetiştirmek adına bun-
dan sonra bu köşede sizlerleyim.

Bazen rafine şekersiz lezzetlerle ba-
zen de ufak tatlı kaçamaklar ve iştah 
açan sunumlarla burada olacağım.

Bu sayıda sizlere çocukların en çok 
sevdiği, kahvaltıların vazgeçilmezi; 
ev yapımı Sarelle tarifi veriyorum.

Ardından genetiği oynanmamış, 
ilaçsız, bilinen en eski buğday türü 
olan Siyez'den sebzeli bir pilav 
tarifim var. Posa bakımından zengin 
olduğu için verdiği tokluk hissiyle 
diyetlerin vazgeçilmezi olacak.

SARELLE
Malzemeler

1 su bardağı fındık içi1 su bardağı çikolata (sütlü ya da bitter)1,5 yemek kaşığı kakao1 yemek kaşığı sıvıyağ1 çay kaşığı toz vanilya 
1 fiske tuz

YapılışıÖncelikle çikolata benmari usulü eritilir. (Çikolatanın bulunduğu kap, ocak üzerindeki sıcak su dolu bir başka kabın üzerine oturtularak eritilir. Dikkat!: Üstteki kap suya değmeyecek)Fındık kavrulduktan sonra tahin kıvamına gelene kadar rondodan geçirilir.Kakao, sıvıyağ ve benmari usulü eritilmiş çikola-ta; tuz ve vanilya ilavesiyle iyice karıştırılır. Artık sürülmeye hazır.Buzdolabında saklanması ve 1 hafta içerisinde tüketilmesi önerilir.
Afiyet olsun.

SEBZELİ 
SİYEZ PİLAVI

Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

1 ölçek Siyez bulguru (yoksa normal bulgur)

2 ölçek et veya tavuk suyu

1 büyük boy domates

1 adet kapya biber

4-5 adet taze fasülye

Tuz ve baharat 

Yapılışı

Tereyağ tencerede eritilip ince doğranan 

sebzeler sotelenir. 

Domatesler iyice suyunu çekince bulgur, su, 

tuz ve baharatlar eklenerek pişirilir. 

Suyu çektirilip dinlendirilir ve servis edilir.

Afiyet olsun.

Ev Yapımı Lezzetler
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Yorum ve
önerilerinizi 

istiridye-incisi@hotmail.com 
adresine

yazabilirsiniz.
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2.SÜLEYMAN (1687-1691)

Kırk yıl hapis hayatından sonra 
dört yıl saltanat süren Süleyman, 
Sultan İbrahim’in ikinci oğludur. 
Babasının tahttan indirildiği tarihte 
henüz altı yaşındaydı.  Ağabeyi 
4.Mehmet tahta geçince diğer 
şehzadeler Ahmet ve Selim ile 
birlikte Şimşirlik Kasrı’nda yaşaya-
cağı hapis hayatı daha o yaşlarda 
başlamıştı. Bu tutukluluk hali yak-
laşık 40 yıl sürdü. Kırk yıl karanlık 
bir yerde kalan ve 
doğru dürüst kimseyle 
görüştürülme-
yen şehzadenin ruh 
hali de tabiatıyla 
bozuktu. Nitekim 
tutulduğu hapisten 
çıkarılarak biat mera-
simine götürülürken 
öldürülme korkusu-
na kapılır, zorla ikna 
edilir. Merasimden 
sonra 2.Süleyman 
tahta çıkarılırken 
Viyana bozgunuyla 
birlikte yaşanan toprak 
kayıplarının açtığı so-
runlar nedeniyle taht-
tan indirilen 4.Meh-
met, onun çıkarıldığı 
hapse konulur.

Daha önce 4.Meh-
met’in küçük yaşlar-
da tahta geçmesi 
beraberinde pek çok sıkıntıların 
yaşanmasına neden olmuştu. 
İktidarda otoritesini tam olarak 
sağlayamamasının yanında ava 
hastalık derecesindeki düşkün-

lüğü, yaşanan yönetim zafiyeti-
nin başında geliyordu. Saltanatı 
boyunca devlet işlerine karşı 
ilgisiz kalması ve özellikle son dört 
yılda gelişen olaylar 4.Mehmet’in 
hal’ edilmesini kaçınılmaz kılmıştı. 
4.Mehmet de hal’ edileceğini 
anlamış, oğlu 2.Mustafa’yı tahta 
geçirmeyi planlamıştı lakin bu 
arzusunu gerçekleştiremedi.

Tahta çıktığında karşılaştığı ilk so-
run cülus bahşişlerinin dağıtılması 
oldu. Yeniçeri ve sipahiler brikmiş 
ulufelerini istemekteydi. Lakin 
hazinede para yoktu ve halktan 

“imadiye” adıyla vergi toplanması 
için “zorbalar” görevlendirildi. 
Hatta altın kılıç, tabak, çömlek gibi 
eşyalar bile paraya çevrilerek hal-
ka dağıtıldı ancak imadiye topla-
ma görevinin zorbalara verilmesi 
halk arasında infiale sebep olmuş, 
ayaklanmalara yol açmıştı. Çünkü 
zorbalar halka baskı uygulamış, 
pek çok kimsenin güvensizlik 
yüzünden şehri terk etmesine 
sebebiyet vermişti. Sonunda 
halk birleşerek saraya yürüdü, 
eşkıyanın bertaraf edilmesi için 
sancak-ı şerifin çıkarılması ve 
sancak altında toplanması isten-
di. “Sancak Vakası” olarak bilinen 
ve dört ay kadar süren bu hadise 
padişahın hal’ine kadar gidecek-
ken nihayet bastırıldı. 

İstanbul’da bu olaylar yaşanırken 
sınır boylarında kalelerin düştüğü 
haberleri gelmekteydi. Viyana 
bozgunundan sonra maneviyatı 
bozulan orduda isyanlar olduğu 
gibi Anadolu’da da ayaklanma-
ların ardı arkası kesilmiyordu. 
Bunu fırsat bilen Avusturya hiçbir 
ciddi mukavemetle karşılaşmadan 
Belgrad başta olmak üzere pek 
çok Osmanlı toprağını işgal etti. 
Bu arada önemli bir gelir kaybı 
ve paranın da değer kaybı söz 
konusudur. Bu sebeple çeşitli 
adlar altında yeni vergiler konul-
du, bakırdan ‘mangır’ adı altında 
para kesilerek paranın değeri 
düşürüldü. Bu da üreticilerin 
İstanbul’a mal sevkiyatını durdur-
ması sebebiyle fiyat artışına, 
dolayısıyla kıtlığa yol açmıştı. 

TARİHTEN 
NOTLAR-16
 “Sual eylen bizden evvel gelene 

Kim var imis biz burada yog iken…”

MACARİSTAN VE 
BELGRAD’IN 
ELDEN ÇIKMASI
  
Toparlanmak gayesiyle  1689 yılında 2.Süleyman, 
Edirne’den hareketle Sofya önlerine kadar gitti. 
Padişahın bu hareketi orduda kısmen de olsa bir 
hareketlenmeye sebep oldu, bazı yerler geri de alındı 
lakin Belgrad ve Niş el elden çıkmıştı artık. Bu arada 
Türk tarihinde müdafaasıyla meşhur olan ve tam 158 
yıl Türk hâkimiyetinde kalmış olan Kanije’nin düşman 
eline geçtiği haberi İstanbul’da büyük üzüntüye sebep 
oldu. Gelişmeleri takip eden padişah, cephelerden 
gelen iki iyi haberle biraz teselli buldu. Biri Lehistan 
cephesi diğeri ise 110 gündür devam eden Venedik 
kuşatmasındaki olumlu gelişmelerdi. Ancak Viyana’ya 
anlaşma zemini hazırlaması için gönderilen elçi, ağır 
hakaretler ile karşılanıp tutuklanınca padişah da bizzat 
Macaristan seferine çıkma kararı aldı. Ancak 2.Süley-
man rahatsızdı ve Edirne’ye dönmek zorunda kaldı. 

2.SÜLEYMAN’IN ŞAHSİYETİ 
VE VEFATI
Sultan Süleyman, güçlü bir şahsiyeti olmadığı için 
otoriteden de uzaktı. Zaten 40 yıllık mahpus hayatı 
onun mizacında derin yaralar açmıştı.  Bu yüzden de 
kendisini fitneden korumak için Süleymaniye Camii 
Vaizi Abdülvahab Efendi muallim-i sultani olarak tayin 
edilmişti. Ancak ne yazık ki hocası da rüşvetle iş  takibi 
yapmaktaydı. Devlet yönetimi tamamen Köprülülerin 
elindeydi. Vücudunda oluşan su birikmesinin ağır-
laşması neticesinde Edirne’de vefat eden 2.Süleyman, 
3 yıl 8 ay saltanat sürmüş, vefat ettiğinde 49 yaşın-
daydı. Güzel yazı yazan, fermanlarında tuğrasının 
yanına çiçek motifi koyacak kadar ince bir ruha sahip-
ti. Çocuk sahibi olamamış, bunun eksikliğini derinden 
hissetmişti. Ömrü boyunca yaşadığı sıkıntılar nede-
niyle devlet yönetimi konusunda daima kendini eksik 
hisseden bu talihsiz padişah, Kanuni Sultan Süley-
man Türbesi’nde metfundur. Yerine kardeşi 2.Ahmet 
padişah oldu.

2.AHMET (1691-1695)

Sultan İbrahim’in Muazzez Sultan’dan doğma 
oğludur. Elli yaşına kadar hapiste/kafeste kalıp bir 
bakıma yaşlı olarak tahta çıkan 2.Ahmet, saltanatı 
döneminde hiçbir varlık gösterememiştir. Zaten ya-
kalandığı siroz hastalığından da kurtulamayarak 1695 
yılında Edirne’de vefat etmiş, Süleymaniye Haziresi’ne 
defnedilmiştir. 
Bu dönemde devlet, 2.Viyana bozgununu takip eden 
problemlerle meşguldür. Sadrazam Fazıl Mustafa 
Paşa Belgrad’a hareket etmiş ve Salankamen Meydan 
Muharebesi’nde kahramanca savaşmıştır. Ancak Avru-
pa’da Osman Devleti’nin aleyhine işleyen bu savaşın 

seyrini değiştirmek mümkün olmamış,  Sadrazamın 
da şehit olmasıyla Osmanlı ordusu Avrupa’daki son 
mağlubiyetini yaşamıştır.

Öte yandan Hicaz’da aleyhte faaliyetler olmakta, Su-
riye’de Sürhan oğulları ile Dürziler tarafından yer yer 
isyan hareketleri görülmekteydi. Ayrıca Garp Ocakları 
denilen Trablus, Cezayir ve Tunus bölgelerinde  de 
ihtilaflar oraya çıkmıştı. İçeride ve dışarıda cereyan 
eden bütün bu olumsuzluklar karşısında devlet 
güçlerinin her yere yetişmesi, tedip ederek sükûneti 
sağlaması haliyle çok zordu.

GE
ÇM

İŞ ZAMAN OLUR Kİ

H
AYALİ CİHAN DEĞER
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2.MUSTAFA (1695-1703)
4.Mehmet’in oğludur. Dedeleri gibi bizzat cihada çıkma 
heveslisi olan 2.Mustafa, tahta çıktığında yaptığı ilk iş 
sürgünde bulunan hocası Feyzullah Efendi’nin cezasını 
kaldırtarak onu şeyhülislam tayin etmek olmuştur. Bu 
dönemde devlet, 2.Viyana bozgunu sonrası Avrupalı 
devletler tarafından kurulan kutsal ittifak ile savaş 
halindedir. Dört cephede savaşan Osmanlı’nın maliyesi 
bir hayli bozulmuş, ordusu da ciddi derecede yıpran-
mıştır. Ancak yeni padişahın, uzun bir aradan sonra or-
dunun başında sefere çıkma arzu ve hevesinde olması, 
yıkılmaya yüz tutmuş olan devletin yeniden canlanması 
konusunda toplumu umutlandırmıştır. Nitekim başarılı 
bir Avusturya seferi gerçekleşti ve büyük kayıp veren 
düşman barış istemek zorunda kaldı. 

2.Mustafa’nın, devletin kaybedilmiş topraklarını geri 
alma teşebbüsü üç yıl kadar sürdü ve Avusturya’ya 
gerçekleştirdiği üç seferden de ne yazık ki istediği 
neticeyi alamadı. Hatta Zenta Hezimeti’nde Sadra-
zam Elmas Mehmet Paşa’nın şehit olmasıyla Mühr-i 
Hümayun’ un savaş meydanında kalması gibi tarihte 
bir ilk olmuş ve unutulmazlar arasında yer almıştır. 
Avusturya için de paha biçilmez nitelikteydi. Bundan 
sonra 2.Mustafa da Edirne’ye çekilerek 4.Mehmet gibi 
o da ava merak salmıştır. Hattatlık da yapan 2.Mus-
tafa, “İkbali” mahlasıyla şiirler yazmış, ancak devlet 
işleri kötü gittiği gibi kendisi de saltanatından olmuş-
tur.  Padişahın çok sevip saydığı Feyzullah Efendi’yi 
sevmeyenler, toplanarak Edirne’ye yürüdüler. “Edirne 
Vakası” olarak bilinen hadisede Sultan 2.Mustafa 
hal’ edilerek yerine Şehzade Ahmet getirildi. Sul-
tan 2.Mustafa, hizmetleri ortada iken karşılaştığı bu 
duruma çok üzülmüş ve var olan hastalığının artması 

üzerine 30 Aralık 1703’de vefat etmiştir. Yeni Cami’deki 
türbede babasının başucunda metfundur. 

İBRETLİK BİR ŞEYHULİSLAM: 
FEYZULLAH EFENDİ
“Şeyhülislamlık makamına veliahtlık usulü” gibi garip bir 
uygulama getiren ilk ve tek şeyhülislam olarak bilinen 
Feyzullah Efendi, 1639 Erzurum doğumludur. Asıl adı 
Mehmet’tir,  ilk eğitimini babasından alır. Şeyh Seyit 
Mehmet Vani Efendiden ders alarak onun referansıyla 
da İstanbul’a gider. Şehzadelik dönemlerinde 2.Mustafa 
ile 2.Ahmet’e hocalık yapmıştır. Mustafa üzerinde özel-
likle nüfuz sahibidir. İlmiye sınıfının uzun ve meşakkatli 
yollarını hızlıca geçerek Rumeli Kazaskerliğine yükselen 
Feyzullah Efendi, bir ara Erzurum’a sürgün edilse de 
2.Mustafa’nın tahta çıkmasıyla yıldızı parlar ve şeyhülis-
lamlık makamına getirilir. 

Padişah, hocası Feyzullah Efendi'ye çok güvenir ve iti-
bar ederdi.  Ancak Feyzullah Efendi devlet içinde devlet 
haline gelmişti. Neredeyse onun haberi ve rızası ol-
madan sadrazamlar en küçük tayini dahi yapamazlardı. 
Padişahın gücünü arkasına alan ve koca devleti arpalığı 
gibi gören Feyzullah Efendi’nin, “Beşik Uleması” diye 
bilinen uygulamaları şöyledir: Büyük oğlu Deli Fethul-
lah'a önce nakibüleşraflık ardından da Şeyhülislamlık 
payesi verdirtmiştir. Oğulları Mustafa ile Ahmet’i Rumeli 
Kazaskerliğine, diğer oğlunu da şehzade hocalığı ile 
birlikte Kazaskerliğe yükseltmiştir. Dahası damadı Şeyh 
Mehmet Efendi'yi İstanbul Kadısı ve Anadolu Kazasker-
liğine aday kılmış, amcazadesi Dede Efendi'yi de İstan-
bul kadısı ve Rumeli Kazaskerliğine getirtmiştir. 

EDİRNE VAKASI VE 
FEYZULLAH 
EFENDİ’NİN SONU
Feyzullah Efendi’nin,  kendisinden sonra oğlu Fetul-
lah’ın şeyhülislam olarak atanmasına dair izin çıkart-
ması ise infiale yol açmıştır. Ayrıca yönetime tamamen 
hâkim olmak ve her istediğini kolayca yaptırabilmek 
için de padişahın Edirne’de ikamet etmesini sağlamıştır. 
Nüfuzunu çıkarı için kullanması Feyzullah Efendi’ye 

güç ve rüşvete bağlı olarak ciddi bir gelir sağladığı 
gibi kendisine karşı yoğun bir nefretin uyanmasına 
da zemin hazırlamıştı. Her tarafa sinmiş olan büyük 
memnuniyetsizlik ve huzursuzluklar sonunda isyana 
dönüştü. 

İstanbul’dan hareket eden isyancı grup, Edirne Orta 
Cami’de toplandı.  Padişah, Feyzullah Efendiyi mecbu-
ren azledip Erzurum'a sürgün edilmek üzere dört oğlu 
ile birlikte Varna'ya gönderdi.  Ancak asiler Varna'ya 
baskın yaparak Edirne’ye getirdikleri Feyzullah ve oğlu 
Fetullah’ı bir eşeğe ters ve boynuna da ip bağlayarak 
bindirdiler. İbret olsun diye sokaklarda gezdirdiler. 
Daha sonra da başlarını gövdelerinden ayırarak Tunca 
nehrine attılar. Şeyhülislam Feyzullah Efendi ve oğlu 
Deli Fetullah’ın,  devlet geleneğine sığmayacak şekilde 
kurduğu hukuksuz düzen sonunda kitlesel bir başkaldırı 
ile neticelenmiştir.

İstanbul’dan kalkan bir ihtilal ordusunun Edirne’de 
bulunan Sultan 2. Mustafa’yı tahtından indirmesiyle 
sonuçlandığı için “Edirne Vakası” adı verilen bu olaya 
“Feyzullah Efendi Vakası” da denir.  Bir başka ifade ile 
Feyzullah Efendi, Osmanlı Devleti’nde 131 şeyhülislam 
içinde idam edilen üçüncü ve son şeyhülislamdır. Bu 
elim hadiseden sonra da hiçbir padişah İstanbul’u uzun 
süre terk edip Edirne’de oturmamıştır. (1)

KÖPRÜLÜLER DEVRİ (1656-1691)
Devletin hem içeride hem de dışarıda büyük zorluk-
larla karşı karşıya olduğu 17.yüzyıl ortalarında ilk defa 
şartlı olarak sadrazamlığa geçen Köprülü Mehmet Paşa 
ile başlayan ve yaklaşık elli yıl süren ünlü vezir aile-
si dönemi “Köprülüler Devri” diye anılır. 4.Mehmet’in 
küçüklüğünden başlamak üzere 2.Süleyman, 2.Ahmet, 
2.Mustafa ve 3.Ahmet dönemine kadar devam eden 
dönemde devletin toparlanması ve istikrarı için tarihi 
bir fırsat olarak görülmüştür. Sonuçta kısmen de olsa 
yönetim karmaşası ortadan kalkmış, ayaklanmalar sona 
erdirilmiş ve daha pek çok başarılar elde edilmiştir. 
Ailenin en ünlü şahsiyetleri şunlardır:

Köprülü Mehmet Paşa 
(1578-1661) 
Samsun’un Köprülü’den sonra Vezirköprü adını alan 
Köprü kasabasın-
dandır. Mehmet 
Paşa, Osmanlı tari-
hinde hiçbir sadra-
zamın padişahtan 
istemeye cesaret 
edemediği yet-
kileri istemiştir: 
Yaptıklarına asla 
karışılmaması, 
hakkında yapılan 
şikayetlere önem 
verilmemesi, devlet 
memuriyetinde 
yapacağı tayinlere 

ve azillere karışılmaması gibi zor şartlar, Sal-
tanat naibesi Hatice Turhan Sultan tarafın-
dan kabul edildi ve 78 yaşındaki Mehmet 
Paşa'ya mühr-ü hümayun verildi.  Vene-
diklilerle yapılan savaşta ve Erdel seferinde 
ordunun başında Mehmet Paşa vardı. Cel-
ali isyanlarını ayaklanmayı önledi. Almanya, 
Fransa ve Hindistan'la iyi ilişkiler kuruldu. 
Köprülü Mehmet Paşa, 30 Ekim 1661'de vefat 
ederken yerine oğlunu vasiyet etmiştir. 
Birinci vezirlere sadrazam denmesi 
Köprülü Mehmet Paşa zamanında 
başlamıştır.

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa 
(1635-1676)
1635 yılında Vezirköprü’de doğdu. Köprülü Mehmet 
Paşa’nın oğludur. Erken yaşta İstanbul’a gelerek iyi bir 
eğitim aldı. Babasının 
sadrazamlığı sırasında 
müderrislikte en büyük 
mertebeye ulaştı. Fakat 
babası onu devlet ka-
demelerinde görmek 
istiyordu. Padişahın iznini 
alarak oğlunu, Erzurum 
Valiliği’ne tayin etti. Bir yıl 
sonra, Şam Valiliği’ne ge-
tirilen Fazıl Ahmet Paşa, 
her iki görevde de başarı 
gösterdi. Vilayetinin 
yalnız asayiş işlerini değil, 
imar işlerini de yo-
luna koydu ve takdir 
topladı. Onun dönemi, Köprülüler döneminin en parlak 
devri kabul edilir.

Sultan 4. Mehmet, devlet işlerinden çok ava çıkmak-
tan hoşlanıyor, bu yüzden de zamanının büyük kısmını 
Edirne’de geçiriyordu. Fazıl Ahmet Paşa da padişahı bu 
yönde teşvik ederek devlet işlerinde serbest hareket 
etme imkânını bulmuştu. Babası zamanında sağlanmış 
huzur ve güven ortamını sürdüren Fazıl Ahmet Paşa, 
Erdel Meselesi ve Girit Adası Fethini tamamladı. Döne-
minde Almanya'ya savaş ilan edilmiş, Uyvar Kalesi de 
fethedilmiştir. 1664'de Vasvar Antlaşması imzalandı. 
Kandiye Kalesi alındı, Kamaniçe Kalesi fethedildi ve 
Venediklilerle barış imzalandı. 

Fazıl Ahmet Paşa devletine büyük hizmetler yaptık-
tan sonra henüz 41 yaşında iken vefat etti, babasının 
yaptırdığı türbeye defnedildi. 



Tarihten Notlar

Merzİfonlu Kara 
Mustafa Paşa (1676-1683)
Merzifonlu, 1634  yılında Amasya’nın Merzifon ilçe-
sine bağlı Marinca köyü doğumludur.  Babası tımarlı 
sipahi Oruç Bey, 4.Murat’ın Bağdat Seferinde şehit 
olmuştur. Köprülü Mehmet Paşa tarafından akranı 
Fazıl Ahmet Paşa ile birlikte yetiştirilmiştir. Daha 

sonra Mehmet 
Paşa’nın damadı 
olmuştur. Fazıl 
Ahmet Paşa’nın 
vefatıyla birlikte 
sadaret makamı-
na getirilmiş, 
15 Aralık 1683 
tarihinde 4.Meh-
met tarafından 
azledilene kadar 
bu görevde 
kalmıştır. 1676 
Osmanlı-Le-
histan Savaşını 
ve 1681 Osman-
lı-Rus Savaşın-
da kazandığı 
başarıdan çok 
2.Viyana kuşat-
masıyla bilinir. 
Zira kuşatmanın 

büyük bir hezimetle neticelenmesi üzerine idam 
edilmiştir. (2) 

Kuşatma neden bozgunla 
netİcelendİ?
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, sadrazam olduğunda 
41 yaşındaydı. İdeali devleti, Kanuni devrinden 
daha azametli ve güçlü bir duruma yük-
seltmekti. Avusturya seferine çıktığında 
harp divanında paşalarla “Yanıkkale mi 
yoksa Viyana üzerine mi gidilmesini” 
tartışmıştır. “Bu sene Yanıkkale’nin 
alınıp seneye daha iyi hazırla-
narak Viyana üzerine gi-
dilmesi”  fikrine Merzifonlu 
karşı çıkmış ve Viyana 
üzerine gidilmesine 
karar vermiştir. 
Viyana çok güzel 
bir şehirdir. Şeh-
rin içinden akan 
ırmakları, yapıları 
ile dönemine 
göre oldukça 
ileri şehircilik 
örnekleri vardır. 
Merzifonlu, bu 
şehrin tarihi 
yapısına zarar 

vermemek için 
şehri teslim ile  
ele geçirmek 
istemiş ve 
beklemiştir. Bu 
yüzden de kuşat-
ma uzamıştır. Bu 
bekleyiş Lehistan 
ordusunun 
vakit kazanarak 
Viyana'nın im-
dadına yetişme-
sine sebep oldu. 
Haçlı ordusunun 
Viyana önlerine 
gelmesi üze-
rine askerleri 
siperlerden 
çıkararak kuşat-
mayı kaldıran 
sadrazam, savaş 
pozisyonu aldı. 
Haçlıların ilk 
saldırısı üzerine 
Osmanlı hatları yarıldı ve askerler kaçmaya başladılar. 
Bunun üzerine sadrazam ordunun tüm ağırlıklarını 
geride bırakarak Belgrad'a çekildi. Viyana bozgunu 
sorumlusu olarak Merzifonlu, 1683 tarihinde 49 
yaşında idam edildi. Sultan 4.Mehmet, başarılarından 
dolayı onu ikinci bir emirle affedilmesini istemiş ancak 
emir ulaşana kadar infaz gerçekleşmişti. Gövdesi Bel-
grat’ta kalan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın başı İs-
tanbul’a getirilerek Çarşıkapı’daki türbesine gömüldü. 
Başına da seng-i İbret/ibret taşı ibaresi konuldu.
Viyana bozgunu, Avrupa’da büyük bir sevinçle 
karşılandı. Osmanlı’nın yenilmez olmadığını gören 
Avrupa devletleri artık bir olup var gücüyle karşı 
hücuma geçeceklerdir. Psikolojik olarak Osmanlı 
için büyük kayıp, Avrupa için ise büyük kazanç olarak 
görülmüştür. “Final” mesabesindeki bu durum aynı 
zamanda Osmanlı için fetih döneminin bittiği ve 
Sakarya Meydan Muharebesine kadar sürecek bir geri 
çekilme sürecinin de başlangıcı kabul edilir.

1-Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız, Doğuştan Günümüze İslam Tarihi
2-Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Müslümanların Tarihi  

HİKMET TEKİN
Hikmettekin34@gmail.com

Çekmeköy Tenis Turnuvası ve 
Hakemlik Kursu Kupa ve 
Sertifika Töreni Özgecan 
Aslan Park’ında gerçekleşti.

Törende; turnuvaya katılarak dereceye 
girenler kupalarını, hakemlik kursunu 
bitirenler ise sertifikalarını Çekmeköy 
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’dan 
aldılar.

Başkan Poyraz sertifika almaya hak ka-
zanan kursiyerlere ve tenis turnuvasın-
da dereceye girenlere başarılar diledi.

ÇEKMEKÖY
KALBİ 
SPORUN
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Batu Mağaraları
Batu Mağaraları (Batu Caves), Başkent Kuala Lumpur’a 15 km uzak-
lıkta yer almaktadır. Hindular için oldukça kutsal bir yerdir. Burada 
birçok heykel bulunmaktadır. Özellikle girişte yer alan 43 metre 
yükseklikteki Lord Murugan heykeli, Dünyanın en büyük Hindu 
heykeli olarak bilinmektedir. Bu mağara 3 farklı bölümde oluşur.

Art Gallery Cave: İlk bölümü, birçok Hindu tanrılarına ait hey-
keller bulunmaktadır. 
Dark Cave: Bu bölüm daha çok maceraseverlere yönelik bir 
bölüm. Buraya rehber eşliğinde gelebilir elinizde fener, kafanızda 
kaskla adrenalin limitlerini zorlayabilirsiniz. 
Temple Cave: Temple, yerden toplam 272 basamak merdiven 
çıkılarak ulaşılan, mağaranın en önemli bölümüdür. Burada çok 
sayıda maymun da bulunmaktadır. 

Güney Asya’nın merkezinde yer alan Malezya 30 milyonu aşan bir 
nüfusa sahip. Zengin tarihi ve kültürel mirası, muazzam fauna ve 

florası, bozulmamış harika plajları ile oldukça renkli bir yer. Burada 
gezip görmeniz gereken birçok tarihi yapı ve doğal güzellik 

alanı bulunuyor. Siz okuyucularımız için en gözde yerleri derledik…

MALEZYA

Petronas İkiz Kuleleri
Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da yer alan 
Petronas İkiz Kuleleri, 1998 ve 2004 arasında 
dünyanın en yüksek ikiz gökdeleni seçilmiştir. 
Toplam 88 katlı olan bu kuleler, 452 metre 
yüksekliğindedir. Petronas Petrol Holding’in 
yönetim merkezinin dışında alışveriş merkezi, 
doğal bilimler müzesi, senfoni orkestrası gibi 
birçok yapıya da ev sahipliği yapmaktadır. 
Buraya gelip teras katına çıkarak şehrin hari-
ka manzarasını izleyebilirsiniz. 

Merdeka Meydanı
Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’un 
kalbinin atıldığı yer Merdeka Meydanı’dır. 
Bu meydan şehrin ana merkezidir. Mey-
dan üzerinde birçok tarihi yapı bulun-
maktadır. Turistik yapılar dışında alışveriş 
merkezi, restoran, otel, kafe ve gece 
mekânları bulunur. Gezinizi bu meydan 
üzerinden başlatabilirsiniz.

Jamek Camii
Malezya’nın başkenti 
Kuala Lumpur’un kalbinin 
atıldığı Merdeka Mey-
danı’nda yer alan Jamek 
Cami, 1907-1909 yılları 
arasında Selangor Sul-
tan tarafında inşa edilen, 
ülkenin en eski camisidir. 
Mimari yapısıyla göz ka-
maştıran Jamek, dünyanın 
en güzel camilerinden 
biridir. 1965 yıllında ulusal 
cami ilan edilmiştir. Daha 
sonra Malezya Ulusal 
Camii inşa edilince unvanı 
bu camiye devretmiştir. 
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Malezya 
İslami Sanatlar Müzesi
Ülkenin başkenti Kuala Lumpur’da yer alan 
Malezya İslami Sanatlar Müzesi, 1998 yıllın-
da ziyarette açılan Güney Doğu Asya’nın 
en popüler ve en büyük İslam müzesidir. 
Müzede İslam tarihine ait çok sayıda eser 
sergilenmektedir. Ayrıca müze bünyesinde 
İslami sanat kitaplarının yer aldığı harika bir 
kütüphane de bulunmaktadır. İslam tarihini 
daha yakından görmek ve incelemek için 
bu müzeyi mutlaka ziyaret etmelisiniz. 

Perdana Botanik Bahçesi
Eski adı “Göl Bahçeleri” olan Perdana Botanik Bahçesi, başkent 
Kuala Lumpur’daki en eski ve en popüler parkıdır. 1888 yıllında 
açılan bahçe, 92 hektarlık alanı ile her yıl çok sayıda ziyaretçi 
ağırlamaktadır. Kuş Parkı, Geyik Parkı, Kelebek Parkı ve Orkide 
Bahçesi gibi birçok özel alanı bulunuyor. Park, ziyaretçilerine 
harika manzaralar sunmakta. Buraya yolunuz düşerse bu özel 
alanların hepsini gezip fotoğraf çekin. Bu park gezisi hayatınızda 
unutulmayacak bir anı olarak size kalacak.

Penang Adası
Penang, Malezya’nın kuzeybatısında yer alan bir eyalettir. Eyalet 
başkenti George Town, Penang adasında bulunur. Bu kent UNESCO 
Dünya Mirası Kenti olup içerisinde çok sayıda tarihi bina ve tapınak 
bulunmaktadır. Bu kent anakaraya ülkenin en uzun köprüsü olan (13 
km) Penang Köprüsü ile bağlıdır. Bunlar dışında adada birçok doğal 
güzellik alanı da yer almaktadır. Kısaca sevdiklerinizle tarihi ve doğal 
güzellikleriyle zengin bu adaya gelip harika bir tatil yaşayabilirsiniz.

Melaka
Ülkenin güneyinde yer alan Melaka,  
Malezya’nın 3. en küçük eyaletidir.  
Eskiden ticaret merkezi olan bu şehir 
günümüzde bir turizm kenti 
olmuştur. Her yıl milyonlar-
ca insan burayı ziyaret et-
mektedir. Şehirde ticaret 
merkezi olduğu yıllarda gelip 
yerleşen çok sayıda Çinli 
yaşamaktadır. Dolayısıyla Çin 
mimarisine ait oldukça fazla yapı 
bulunur. Çok sayıda dini yapının 
bulunduğu şehirde iki tane de 
cami bulunmaktadır. Şehrin en 
güzel ve popüler bölgesi ise 
Harmony Street Bölgesidir. 

Tioman Adası
Malezya’nın doğu kıyısında yer alan 
Tioman,  39 km uzunluğunda 12 
km genişliğinde küçük bir adadır. 
Ülkenin hatta dünyanın en güzel 
adalarından biridir. Adada Palmiye 
ağaçları arasındaki şirin köylerin, 
berrak suları, beyaz kumlu plajları, 
rengârenk mercan resifleri, zengin 
deniz yaşamı ile huzurlu bir tatil key-
fi sizi beklemektedir. Bunun dışında 
dalış, şnorkel ve ormanda yürüyüş 
gibi aktiviteler de yapabilirsiniz.

Langkawi
Malezya’nın kuzeydoğusunda yer alan Langkawi, 
Kedah eyaletine bağlı takımadalardır. Ülkenin 
tatil cenneti olarak bilinmektedir. Buraya her yıl 
çok sayıda turist akın etmektedir. Turkuaz sakin 
denizi, beyaz kumlu plajları, yağmur ormanları 
ile kaplı tepeleri, bakir doğası ve lüks otelleriy-
le turistlere harika bir tatil keyfi sunmaktadır. 
Bu ada balayı tatili için oldukça uygun. Buraya 
sevdiğinizle birlikte gelip hayalinizdeki tatili 
yaşayabilirsiniz. Huzur adına aradığınız her 
şey burada mevcut.
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Betül Ceylan
Diyetisyen/ Beslenme Uzmanı
INSTAGRAM: dytbetulceylan
www.betulceylan.com

KETEN TOHUMU
Keten tohumunun en büyük faydala-
rından biri lignan içermesidir. Keten 
tohumu bitkisel lignanlardan yana en 
zengin kaynaktır.  Aynı boyutlardaki 
susam tanesinden 8 kat daha fazla 
lignan içerir. Keten tohumu yağı ise 
bu yararlı lignanları içermez, çünkü 
lignanlar life bağlı haldedir.

KETEN
TOHUMU
NEDİR?

Folik asit, E vitamini, B grubu vitaminleri, fosfor, mag-
nezyum, kalsiyum, potasyum gibi mineraller, lif içeriği, 
omega3 ve omega6 içeriği yönünden zengindir. Keten 
tohumu genellikle fonksiyonel gıda, biyoaktif gıda, 
endokrin aktif gıda olarak adlandırılır.

PEKİ, YA BU LİGNAN NEDİR?
Bitkisel lignanlar bitkisel-östrojen (östrojen içeren 
bitkiler) ailesinin üyelerinden biridir. İnsanlarda bulunan 
ana östrojen kaynağı olan estradiol’e yapısal olarak çok 
benzerler. Bağırsaklarımızda yaşayan bakteriler tarafın-
dan enterolignanlara dönüştürülürler. Enterolignanlar 
östrojene benzer ve vücudun kendi östrojeninin etkisini 
azaltır veya yok eder. Bu nedenle bitkisel östrojenler ve 
diğer lignan zengini besinler hormon bağlantılı kanser-
lerin riskini azaltırlar.

KETEN 
TOHUMUNUN 
FAYDALARI 
NELERDİR?
KABIZLIK ÖNLEYİCİ!
Bol miktarda posa içermesin-
den ötürü sindirim sistemini 
kolaylaştırır. Bu özelliği ile keten 
tohumu bağırsakların düzenli ve 
sağlıklı bir şekilde çalışmasına 
yardımcı olur.

KANSERDEN KORUR
Keten tohumunun kanserden 
koruyucu etkileri vardır. Keten 
tohumunun içerdiği bol miktar-
daki diyet lifle erkeklerde prostat 
kanseri kadınlarda ise meme 
kanserine yakalanma riskini azaltır.

KOLESTEROL 
DÜŞÜRÜCÜ 
ETKİYE SAHİP
Keten tohumunun diğer bir 
özelliği ise iyi bir antioksidan 
olmasıdır. Bu özelliği ayrıca keten 
tohumunun kolesterolü sağlıklı bir 
seviyede tutmasını sağlar. Bütün 
bu özellik sayesinde de dolaylı 
olarak kalp ve damar sağlığını 
korur. 

KALBİ KORUR
Keten tohumu böylece yüksek 
kolesterolden ve kan şekerin-
den kaynaklanabilecek kalp 
hastalıklarını engeller. Düzenli 
olarak keten tohumu tüketmek 
kötü kolesterolü (HDL) düşürür 
ve iyi kolesterol (LDL) seviyesini 
artırır. 

KİLO VERMEYE 
YARDIMCI
Çözünür lifler içermesi nedeniy-
le tokluk hissi vereceği için kan 
şekerinin sağlıklı seviyede tutul-
masına yardımcı ve kilo kontro-
lünde etkilidir. Günlük olarak 
tüketilen keten tohumu çok 
ilerlememiş ve şiddetli olmayan 
diyabet problemlerini ortadan 
kaldırabilir. 

PEKİ, KETEN 
TOHUMUNU NASIL 
TÜKETECEĞİZ?

Tohum şeklinde tüketebilirsiniz 
fakat bu şekilde tüketirseniz iyice 
çiğnemeniz gerekir. Çünkü sert 
kabuk yapısı bağırsak florasını 
çizerek zarar verebilir.
Kavrulmuş olarak tüketebilirsiniz. 
Keten tohumunun özel bir tadı 
yoktur fakat kavrulunca güzel 
olur. 
Döverek toz haline getirilip bir 
kaşık ağza alındıktan sonra ar-
kasından su ile birlikte tüketebi-
lirsiniz.
Kaynatılarak içilebilir.

Bu arada;
1 YEMEK KAŞIĞI KETEN TOHU-

MU (10gr) = 37 KALORİ’dir.

TÜKETİLİRKEN DİKKAT 
EDİLMESİ GEREKENLER 
NELERDİR?

Keten tohumunun öğütüldükten 
sonra ömrü kısa olur ve bu sebep-
le kullanabileceğiniz ölçüde bu-
lundurmak daha sağlıklı olacaktır.
Öğütülmüş keten tohumu alıyor-
sanız, havasız, vakumlanmış 
pakette, ışığa maruz bırakılmadan 
metalle temas etmemiş paketler-
de saklamalısınız. Öğütülmüş 
keten tohumunun paketini açtık-
tan sonra buzdolabında saklamak 
gerekir. Bunun dışında öğütülmüş 
ve öğütülmemiş keten tohumunu 
karanlık, serin bir yerde saklamak 
en iyisi olur.  Bunun nedeni keten 
tohumunun içerisindeki ome-
ga-3 yağlarının yapısının hassas 
oluşudur. Doymamış yağlar has-
sastır ve oksijen, ısı, metal ve gün 
ışığı ile temasta yapısında bozul-
malar olur.

Bu ay tarif köşemizde MUCİZEVİ İÇECEK var ☺
• 1 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu
• 1 su bardağı kefir
• 1 adet salatalık 
• 1 fiske pul biber
• 1 fiske karabiber
Keten tohumunu kendiniz öğütün ve kefir ile iyice karıştırın. Ardından 
salatalık ile blenderdan geçirin ve üzerine diğer baharatları ilave edin.
Afiyet olsun ☺
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Crocus Pestalozzae 
Subsp. Pestalozzae 
(Ümraniye Çiğdemi )

İsimlendiren: 
Boiss. 

İlk olarak Bolu ilimizden 
Pestalozza tarafından 1853 yılın-
da toplanan örnekler, bir yıl 
sonra E. Boissier tarafından 
bilim dünyasına tanıtılmıştır. 
Küçük, soğanlı, beyaz çiçekli 
bir çiğdem türüdür. Açık ve 
nemli çayırlıklarda, 90-200 
metre yüksekliklerde yetişir. 
Dünyada sadece Trakya ve İstan-
bul’da yetişir. Türkiye’ye endemik 
küçük çiçekli bir çiğdem türüdür. Erken 
ilkbaharda bembeyaz çiçekleriyle İstan-
bul’un nemli fundalıkları içinde, meralar 
ve kayalıklarda çiçek açar. Ümraniye çiğ-
deminin en büyük ve önemli popülasyon-
ları İstanbul’da Maltepe-Ömerli-Pendik 
üçgeni içinde yetişir. Bu endemik çiğdem, 
doğal yaşam alanlarının şehirleşme ne-
deniyle tahrip edilmesi sonucu yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Çiçeklenme zamanı: Şubat-Mart

Tulipa Orphanidea 
İstanbul Lalesi 

(Doğan Dili, Manisa Lalesi) 

İsimlendiren: Boiss. et Heldr. 

İstanbul’da doğal olarak yetişen lale türüdür. 
Manisa Spil Dağı Milli Parkı’nın simge-

sidir. Doğadan toplanması yasaktır. 
Nisan-Mayıs aylarında çiçek açan 

türün Türkiye’de Trakya ve 
Batı Anadolu’da doğal olarak 
yetişen örnekleri çok değişik-

lik göstermektedir. İstanbul’da, 
Anadolu yakasında üç alanda 

yayılışı vardır. Çekmeköy’de 
ise Kaletepe’nin üst kısımların-

da, çalılıklar arasında yetişir. 
Yetiştiği alanların korunması 

gereklidir.

Çiçeklenme zamanı: Nisan-Mayıs
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Açın bakın internete veya 
gazetelerin 3. sayfa haber-
lerine yukarıdaki haber-
lere benzer veya çok daha 
korkunç onlarca haber-
le karşılaşırsınız. Devlet 
ne kadar önlem almaya 
çalışsa da rakamlara bak-
tığımızda bu işin hiç de iç 
açıcı olmadığını maalesef 
ki görüyoruz. 

2009 senesinde baş-
bakanlığın yaptığı bir 
araştırmada yaşamının 

herhangi bir döneminde 
fiziksel şiddete maruz 
kaldığını belirten kadın-
ların oranı % 39, başka bir 
ifade ile her 10 kadından 
4’ü eşi veya birlikte olduğu 
insanlar tarafından fiziksel 
şiddete uğramış, iş cin-
sel şiddete geldiğinde ise 
her ne kadar bu konuyu 
konuşmak zor olsa da ülke 
genelinde % 15’lik bir kesi-
min de cinsel şiddet içeren 
davranışlardan en az birini 
yaşadığını ortaya çıkmış. 

Yapılan başka bir araştır-
mada ise sadece 2017 
senesinde kadına yönelik 
şiddet ile ilgili rakamlara 
bakıldığında 409 kadının 
öldürüldüğü, 332 kadına 
cinsel şiddet uygulandığı, 
aile bakanlığının verilerine 
göre ise şiddete maruz 
kalan 300 kadının kim-
lik değiştirdiği belirtilmiş. 
Emin olun ki bu veriler sa-
dece açıklanan rakamlar. 
Şiddetin içine psikolojik 
ve ekonomik şiddet/baskı 

Gaziantep'te bir 
kişi boşanma 
aşamasında-
ki eşini zorla 

bindirdiği araba-
da sopayla darp 

etti, ardından 
bıçakla yaraladı.

Babası ve amcası 
tarafından darp 

edilerek başında 
tahta sandalye 

kırılan kadın 
ve ona yardım 

etmeye çalışan 
annesi yaralandı.

Adana’da ayrılma 
aşamasındaki 

eşiyle barışmak 
için buluşan kişi, 
tartışma üzerine 
tabancayla eşini 

yaraladı.

İstanbul'da uzak-
laştırma kararı 

olmasına rağmen 
eşini öldürüp 

kayınvalidesini 
yaralayan koca 
için mahkeme, 

"iyi hal" ve 
"haksız tahrik" 

uygulamadı.

ayrıca ihmal de konulduğunda kim 
bilir sizler bu yazıyı okurken kaç tane 
kadın öldürülüyordur, dayak yiyor-
dur, psikolojik açıdan baskı altındadır, 
ekonomik olarak sömürülüyordur 
veya etrafındaki insanlar tarafından 
umursanmıyordur…

 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Meclisi 
tarafından 1993 yılında kabul edilen 
“kadına yönelik şiddetin yok edilme-
si bildirgesine göre şiddet; cinsiyete 
dayalı olarak gerçekleşen, kadınlar-
da, fiziksel, cinsel, psikolojik, her-
hangi bir zarar ve üzüntü sonucunu 
doğuran veya bu sonucu doğurmaya 
yönelik özel veya kamu yaşamında 
gerçekleşebilen her türlü davranış, 
tehdit, baskı veya özgürlüğün key-
fi olarak engellenmesidir” şeklinde 
tanımlanmaktadır. Kadınların yaşadığı 
şiddeti özetlemek istersek aşağıdaki 
verileri ortaya çıkarabiliriz: 
  
Eğer bir kadın etrafındaki insanlar 
tarafından;

• Yetersiz fiziksel ve duygusal ilgi 
anlamına gelen ihmal duygusunu 
yaşıyorsa,

• Parasına el konulması gibi 
ekonomik açıdan baskı altına 
alınıyorsa, 

• Anlayış, sevgi, saygı ve sempati 
göremiyorsa yani duygusal-psi-
kolojik şiddet görüyorsa,

• Tehdit, aşağılama, küçümseme, 
sindirme, bezdirme vb. süreçleri 
yaşıyor yani sözel şiddete maruz 
kalıyorsa,

• İtip kakma, tokat atma, yaralama, 
dayak atma ve yakma vb. gibi ey-
lemlerden oluşan fiziksel şiddete 

maruz kalıyorsa,
• Toplumumuzda fiziksel ve duy-

gusal şiddetten daha çok can 
yakan ensest, cinsel istismar gibi 
çok farklı şekillerde ortaya çık-
abilen herhangi bir cinsel şiddet 
olayını yaşamış veya yaşamaya 
devam ediyorsa,

Hepsinin yaşanmasına gerek ol-
madan yalnızca birine bile maruz 
bırakılıyorsa orada bir kadın şiddet 
görüyordur yani ‘’KADINA ŞİDDET’’ 
söz konusudur.

Bu süreçte kadınlar;
• Kendilerini yalnız ve güçsüz his-

sedebilirler,
• Başkasına güvenmekte zorla-

nabilirler,
• Topluma katılmaktan çekinip in-

sanlardan uzaklaşabilirler,
• Yaşadıklarından dolayı utanabilir, 

yaşadıklarını kimseyle paylaşa-
mayabilir veya paylaşmaması için 
zorlanabilirler.

Gelelim şiddete uğrayan kadınların 
psikolojik - psikiyatrik açıdan ne gibi 
zararlar ile karşılaşabildiklerine:

• Depresyon belirtileri (Çaresizlik, 
değersizlik, karamsarlık, isteksizlik, 
mutsuzluk, intihar düşünceleri…)
• Travma ve travma sonrası stres bo-
zuklukları (Her an tetikte olma, sürekli 
kötü bir şeyler olacakmış gibi davran-
ma, uyaranlara  aşırı duygusal tepki 
gösterme, abartılı irkilme tepkisi gös-
terme vb )

• Öfke patlamaları
• Endişe, kaygı bozuklukları 

• Uykusuzluk, uyku bozuklukları
• Tükenmişlik
• Alkol ve madde bağımlılığı
• Cinsel bozukluklar
• Yeme bozuklukları

Son olarak yaşanan bu şiddetten 
çocuklar nasıl etkilenir dersiniz? 
Yaşanan bu şiddetin en yakın tanığı 
hatta birçok sefer de maruz kalanı 
olarak bu süreçte en fazla zarara 
uğrayan kesim çocuklardır denilebilir;

• Korku duyabilirler, 

• İçlerine kapanabilirler,

• İletişim problemleri yaşayabilirler,

• Okul başarılarında azalma olabilir,

• Arkadaşları ile etkileşime geçmek 
istemediği ve ders notları da düşe-
bildiği için okula gitmek istemeyebi-
lirler,

• Evde gözlemlediği ve/veya maruz 
kaldığı şiddetten dolayı şiddete olan 
eğiliminde artış gözlenebilir, etrafa 
karşı saldırgan davranışlar sergileye-
bilirler, 

• Şiddeti gören bir çocuk babası-
na özenerek bunu normal ve güzel 
bir davranış olarak algılayabilir ve 
aile ve/veya sosyal ortamında şiddet 
davranışları ortaya koyabilir,

• Utancından veya herhangi bir 
yerden destek göremeyeceğini 
düşündüğünden yalnızlaşabilir, kimse 
ile de paylaşamazlarsa da büsbütün 
toplumdan soyutlanmış hissedebi-
lirler,

• Her türlü ruh sağlığı problemine 
açık hale gelirler.

Kadına yönelik şiddet bir ‘’SUÇ‘’ ol-
makla birlikte aynı zamanda bir 
halk sağlığı ve ruh sağlığı problemi 
olarak da görülmektedir. Eğer her-
hangi bir şiddete maruz kalıyorsanız 
veya çevrenizde şiddet gördüğünü 
bildiğiniz yakınlarınız, tanıdıklarınız 
var ise aile bakanlığını  “183 Sosyal 
Destek Hattını” arayarak destek is-
teyebilir, yardım talep edebil-
ir, bununla birlikte belediyelerden, 
muhtarlıklardan veya polisten de 
yardım isteyebilirsiniz. Diğer yandan 
yaraları sarmanın en güzel yolunun 
paylaşmak olduğunu bilerek biz ruh 
sağlığı çalışanlarının da her zaman ve 
her koşulda yanınızda olmaktan onur 
duyacağımızı bilmenizi isteriz.  

Unutulmasın ki; “Dünyadaki en 
sağır edici ses, acı çeken bir 
kadının suskunluğudur.”
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Adem Bey öncelikle 
sizi tanıyabilir miyiz?
6 Şubat 1976 Rize - Çayeli 
doğumluyum. Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Makine Resim Kons-
trüksiyon bölümünden 2000 
yılında mezun oldum. Basın yayın 
ve reklamcılık alanlarında değişik 
ajans ve şirketlerde iş hayatına de-
vam ederken yolumuz 2015 yılın-
da Neveser Taşdelen Konaklarıyla 
kesişti. 4 yıla yakın bir süredir 
burada görev yapmaktayım. Evli 
ve bir çocuk babasıyım.

Yönetim ekibiniz kaç 
kişiden oluşuyor?
Yönetim Kurulumuz 3 kişiden 
oluşmakta. Hali hazırdaki Yönetim 
Kurlumuz; Başkan Mehmet Zeki 
Karadağ ile üyeler Murat Durmuş 
ve Kemal Bozkurt’tur. Ben 2015 
yılında site müdürü olarak göreve 
başladım ve halen devam ediyo-

rum. Her iki yılda bir yapılan genel 
kurullarda site yönetimi yeniden 
seçilmektedir. 

Siteniz hangi tarihte yapıldı? 
Kaç bloktan oluşmaktadır?
Sitemizin inşaatının 2005 yılın-
da başladığını ve 2008 yılının ilk 
aylarından itibaren oturumun 
başladığını biliyorum. İlk zamanlar 
oturum miktarı az iken zamanla 
çoğaldı ve 2009 yılı sonuna doğru 
dairelerin hemen hemen hep-
sinde oturuma başlandı. 
Sitemiz, huzur içinde yaşaya-
cağınız 73.000 m2 alan üzerine 
kurulu 45.000 m2 yeşil alana 
sahip 25 blok ve 354 daireden 
oluşmaktadır. Daire tipleri 1+1, 
2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 
dört çeşittir. Dairelerin yaşam 
alanları oldukça geniş ve ferahtır. 
Hemen her daire tipinin geniş 
balkonu mevcuttur. Özellikle 3+1 

tipi dairelerin hem önde hem de 
arka cephede olmak üzere büyük 
balkonları vardır. 

Sitenizin geleneği haline 
gelen tüm site sakinlerini bir 
araya toplayan bir aktiviteniz 
var mı? 
Geleneksel olarak her yıl or-
ganize ettiğimiz Yaza Merhaba 
partilerimizle tüm site sakinleri-
nin eğlenceli saatler geçirmesini 
sağlayan etkinliklerimiz, çocuk-
larımız için yaz boyunca eğlenceli 
zamanlar geçirdikleri aktivitele-
rimiz yapılmaktadır. 

Site içerisinde sosyal tesis vb. 
alanlarınız bulunuyor mu?
Sitemizde geniş bir alanda 
sosyal tesis hizmeti sunulmak-
tadır. Yarı olimpik açık ve kapalı 
havuzlarımızla, fitness salonu-
muzla ve saunalarımızla aynı 

SİTEDE YAŞAM

zamanda tenis ve basketbol 
sahalarımızla bu imkânları 
en keyifli şekilde sakinler-
imizle buluşturuyoruz. 
Saunalarımız kış aylarında 
bay ve bayanlar için 
ayrı ayrı ve eş zamanlı 
olarak hizmet verme-
ktedir. 

Site sakinleriyle 
iletişiminiz nasıl?
Neveser Konakların-
da aile ve komşuluk 
kavramı çok nezih bir 
şekilde yaşanmak-
tadır. Site sakinlerimiz 
eşleri ve çocukları 
ile birlikte sosyal 
tesisimizden fayda-
lanmakta, komşuluk 
ilişkilerini geliştir-
mektedirler. Ayrıca 
sosyal tesisimizde ge-
leneksel tavla ve okey 
partileri düzenlen-
mektedir. 
Hobi salonumuz, 
doğum günlerinde 
sakinlerimizin hizmetine 

verilmekte. Aynı zamanda sitemizde organize 
edilen resim kursu, sanat müziği kursu 

vb. kurslar burada icra 
edilmektedir. 

Site Yöneticiliği 
bazen sakinler-
le karşı karşıya 

gelmeyi gerek-
tiren sıkıntılı bir iş. 

Böyle bir durumun 
üstesinden nasıl 
geliyorsunuz?
Doğru, her türlü 
yöneticilik biraz 
meşakkatli oluyor. 
Bunun sebebi bir 
olaya bazen insan-
lar başka açılardan 
bakabiliyor. Bu du-
rum gayet doğal… 
Bu nedenlerle de 

bazen sıkıntılarımız 
oluyor. İletişim nok-

sanlığı veya yanlış an-
lamalardan kaynaklı oluyor 

sorunlar çoğunlukla. Ancak 
bir süre sonra sakinler 

25 blok ve 354 daireden oluşan Neveser Konakları yaklaşık 1500 Çekmeköylüye 
ev sahipliği yapıyor. Nezih bir mahalle kültürünün yaşatıldığı sitenin yöneticisi 
Adem Bey ile site yaşantısına dair samimi bir sohbet gerçekleştirdik. 

Röportaj
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ve yöneticiler birbirlerini daha iyi 
tanıdıkça bu sorun kendiliğin-
den azalıyor. Sonuçta hem 
yöneticiler, hem bizler hem 
de site sakinlerimiz sitemizin 
daha iyi olması için bir takım 
taleplerde bulunuyorlar. Ana 
meseleler genel kurullara 
taşınıp burada tartışılıyor 
ve bir karara bağlanıyor. 
Yönetim ve ona bağlı olarak 
bizler kurullarda alınan 
kararları icra ediyoruz. Ken-
diliğinden bir uzlaşma da 
oluşuyor zamanla. Sonuçta 
yaşam devam ediyor. Benim 
site müdürü olduğum dönemde 
aşılmayan ve ileri boyutlara ulaşan 

pek bir sorun olmadı. Ortaya 
çıkan küçük büyük her türlü so-
run karşılıklı diyalogla aşıldı hep.

Neveser Konakları’nın konu-
mu itibari ile avantaj ve deza-
vantajları nelerdir?
Sitemizin konumu itibariyle 
dezavantajından çok avantajlı 
bir durumda olduğunu pekâlâ 
söylemek mümkündür. Zira 
öncelikle rampa zeminde olmayıp 
düz bir alanda kurulu olması 
özellikle kış aylarında ve karlı 
havalarda site sakinlerinin rahat-
lıkla araçlarıyla işlerine gitmesine, 
işten döndüklerinde ise araçlarına 
park etmelerine imkân sağla-
maktadır. Diğer yandan, Şile ana 
yoluna sıfır konumda kurulmuş 

olması, siteden çıkar çıkmaz ana 
yol bağlanma imkânı vermektedir. 
Bunlar, yaz ve kış aylarında büyük 
ulaşım kolaylığı sağlamaktadır. 
Düz alan üzerinde çocukların 
bisikletleri ile dolaşmaları, oyun-
lar oynamaları her zaman kolay 
olmaktadır. Sitenin konum olarak 
dezavantajı neredeyse hiç yoktur. 

Duvarlarla çevrelenen 
blokların mahalle kültürünü 
öldürdüğü düşünülüyor. Siz 
bu görüşe katılıyor musunuz?
Bu görüşe katılmıyorum. Toplum-
ların yaşam şekilleri, yaşam 
koşullarına bağlı olarak zaman 
içerisinde değişmekte. Toplu 
yaşamlarda insanlar imkânlarını 
bir araya getirerek tek başları-

na daha maliyetli olan bir takım 
imkânlara sahip olarak birlikte 
yaşamaktadırlar. Son on on beş 
yıl içerisinde güvenlik, insanların 
en büyük sorunu olmaya başladı. 
Site yaşamında sakinler güvenlik 
önlemlerini kolektif bir şekil-
de sağlamayı tercih etti. Bunun 
yanında sosyal imkânları da hep 
birlikte oluşturup maliyetlerine 
birlikte katlanarak bu imkânlardan 
topluca faydalanmayı seçtiler. 
Neveser Konakları sitemizi ele 
alacak olursak, 354 konuttan 
oluşmakta ve yaklaşık 1500 
civarında kişi yaşamaktadır. Bu 
haliyle bile sitemiz zaten bir ma-
halleyi oluşmaktadır. Bir mahal-
lede yaşanan komşuluk ilişkileri ve 
diğer sosyal paylaşımlar sitemiz 
sakinleri arasında da yaşandığın-

dan mahalle kültürünü birebir yaşatmasalar bile ona 
çok yakın ve daha güvenli bir ortamda yaşama im-
kânına sahiptirler. 

Neveser Konakları’nın kuruluşundan itibaren 
düşünüldüğünde Çekmeköy’ün gelişimini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Sitemizde oturumun başladığı 2008 yılının ilk ayların-
dan bu yana Çekmeköy ilçemizde büyük ve hızlı bir 
gelişim oldu. Bu gelişimin en belirgin şeklini sitemizin 
içerisinde bulunduğu Taşdelen mevkiinde görmek 
mümkün. Mesela, Turgut Özal Bulvarı boyunca 
onlarca mağaza, banka şubesi açıldı. Burada oturan 
sakinler başka hiçbir yere gitmeden hemen hemen 
bütün yaşam ihtiyaçlarını bu caddeden sağlayabilir 
hale geldi. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği kafeler 
ve restoranlar mevcut. Ayrıca Kardium AVM’de marka 
mağazalar ile sinema mevcut. Yine, Belediye Kültür 
Merkezinde çocuklara ve her yaştan sakinlere yönelik 
tiyatro ve müzik etkinlikleri ile söyleşiler sıklıkla icra 
ediliyor. Madenlere kadar metronun açılmış olması, 
Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinin ulaşımı daha da kolay-
laştırdı. Dudullu-Bostancı hattı da tamamlandığında 
Çekmeköy ilçesi sakinleri, temiz havası ve doğasıyla 

rahat yaşadıkları ilçeden başka sosyal etkinliklerin bu-
lunduğu merkezlere daha kolaylıkla ulaşabilecekler, 
hatta adalara gitmek bile kolaylaşacaktır. Bunun 
yanında Çekmeköy’den direkt Sabiha Gökçen Havali-
manı’na giden bir otobüs hattı da konulması ulaşım 
anlamında ilçemiz sakinlerini ziyadesiyle memnun 
edecektir.

Derginizde sitemize ve bizlere yer verdiğiniz için son-
suz teşekkürlerimi sunarım.
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Hepimizin belli etmesek de 
içten içe büyük korkuları vardır. 
Bu korkular kimi zaman çocuk-
luk zamanlarında oluşur kimi 
zaman da zaman içerisinde or-
taya çıkar. Bazen hiç umulma-
yacak şeylerden korkabiliriz. Kimi 
insan yükseklikten, kimi böcek-
ten, kimi uçaktan, kimi yal-
nız kalmaktan korkar. Bizler bu 
durumu bazen fobim var dey-
ip geçiştiriyoruz bazen de bu 
korku büyük ataklar haline geli-
yor. Bu ay tanıtacağımız, esere 
ismini veren “Korkuyorsam Se-
bebi Var” hikâyesinde de kah-
ramanımızın çocukluğundan 
beri kâbusu haline gelen iğne 
korkusu anlatılıyor. Soğuk algın-
lığı sebebiyle kahramanımız için 
verilen iğneler, askerliğini sıhhi-
ye olarak yapan Hakkı’nın, köy 
halkı tarafından doktor olarak 
benimsenmesiyle eline tu-
tuşturuluyor. ‘Doktor Hakkı’nın 
türlü entrikalarla yaptığı iğnel-
er bu durumdan kaçış olmay-
acağını anlayan kahramanımızı 
yıldırmayı başarıyor: “Tıynetsiz 
adam beni düşman bellemişti 
sanki. Acayip de iş takipçisiydi! 
Vatanı teslim et, huzur içinde 
uyu! Beşinci iğnede kaldık. Aslın-
da ben bezip mücadeleden 
vazgeçmiştim. Hakkı’yı nerede 

görsem arkamı dönüp kalçamı 
açacak kıvamdaydım ki geri 
kalanları halime acıyan ba-
bam yaptırmadı sağ olsun.” 

Korkuyorsam Sebebi Var, toplam 
22 hikâyeden oluşan bir öykü 
kitabı. İçinde yer alan hikâyeler-
in her birinin kahramanı, kendi 
yaşantımızda karşımıza çıkabi-
lecek türden insanlar. Eserde yer 
alan kahramanları komşumuzla, 
nene ve dedelerimizle, patro-
numuzla veya arkadaşlarımız-
la bağdaştırabilir, gerçek yaşam 
ile öykü arasında ortak noktalar 
bulabiliriz. Bunlardan bir tanesi 
Çığlıkçı Sebahat başlıklı öyküde 
karşımıza çıkıyor. Son zaman-
larda sosyal medyada veya 
yaşamımızda denk geldiği-
miz, çoğumuza garip gelen bir 
olay anlatılmakta öyküde. Se-
bahat Hanım’ın babasının vefatı 
dolayısıyla ağlaması, yakınması, 
ağıtlar yakması hiç şüphesiz ce-
nazede bulunan herkes tarafın-
dan doğal karşılanmıştı. Ancak 
cenazelerin ardı arkası kesilme-
yince Sebahat Hanım’ın ağla-
maklı hali de geçmek bilmemiş-
ti. En son komşusunun cenaz-
esinde yine ağıtlarla birlikte 
gözyaşları sel olurken eline ce-
naze sahibi tarafından bir miktar 

para tutuşturulan Sebahat Hanım 
o an yeni bir işe atılması gerek-
tiğini anladı. O günden sonra 
da adı Çığlıkçı Sebahat olarak 
anıldı. İlk önce tanıdık tanımadık 
herkesin cenazesinde ağlamaya 
başladı. Bu işin iyi geliri olduğunu 
görünce yelpazesini genişlete-
rek “Düğünde oynanır cenazede 
ağlanır” sloganıyla işleri daha da 
büyütüyor. “İnsanların hüznüne 
gölge düşürmeyecek olsa kulak-
lara fısıldadığı sözlerden şöyle 
bir afiş hazırlatmak isterdi: akra-
bamız yok, yas tutacak insan 
bulamıyoruz diye üzülmeyin. 
Limoni tabiatlıları bile feryat etti-
receğimiz garantilenir… Kınalar-
da düğünlerde isteğe göre 
lehçe gerektiren kınayı ge-
tir aney gibi yöresel türküler 
söylenir. Türkü repertuvarımız 

KORKUYORSAM
SEBEBİ VAR

geniştir. Cenazelerde üst baş 
parçalama, saç yolma, mezara 
kadar ölüye eşlik etme türün-
den eylemler standart pakete 
dâhil değildir, onun parası 
ayriyeten alınır.” İşleri büyüten 
Sebahat Hanım yanında pek 
çok eleman çalıştırıyor, kendi-
si yüklü miktar ücret almadığı 
yahut herhangi bir yakını ol-
madığı müddetçe program-
lara katılmıyordu. Son olarak 
kız kardeşinin eşinin cenaze 
törenine katılan Çığlıkçı Se-
bahat, eniştesini kayırarak 
hiçbir ücret talep etmeden 
feryat figan ağlayıp ce-
naze merasimini sonlandırdı.

Her hikâyede olduğu gibi 
Şahin Gözlü isimli öyküde 
de yüzümüzü tebessüm et-
tiren bir olay örgüsü işlenmiş. 
Kahramanımızın annesinin 
“Günahtır kuzuuum. Gittiğin 
yerlere bunu da götür, o da 
oynasın sizinle,” deyip elini 
eline tutuşturduğu arkadaşı 
Halil âmâ idi. Arkadaşının 
kendisine muhtaç olmasın-
dan, her yere eline yapışık 
şekilde arkasından gitme-
sinden hiç hoşlanmıyordu. 
Büyüyüp delikanlı çağa gelene 
kadar yapışık ikizler gibi geçti 
hayatı.  Askere gideceği vakit 
Halil’den kurtulacağı için çok 
sevinmişti. Kendisini askerde 
dış posta yaptıkları için rahatça 
dışarıda geziyor sivil olarak 
tüm işlerini halledebiliyordu. 
Ancak keyfi bir komutanı onu 
yanına çağırmasıyla bozuldu. 
Komutan yanındaki çocuğu 
göstererek “Bu çocuğa sahip 
çıkacaksın anladın mı?” em-
rini verdi. Çocuğa bakmasıyla 
beyninden vurulmuşa döndü. 
Koruması geren kişi âmâ ol-
masa da çok az gören bir as-
kerdi. Ona böyle bir durumu 

varken neden askere geldiğini 
sordu. Çok geçmeden gerçek 
ortaya çıktı. Osman evlenmek 
için çaldığı her kapıdan ilk 
önce askerliğini yapması ge-
rektiği şartını duyunca soluğu 
askeriyede almıştı. Ancak 
komutanlar bu şekilde askerlik 
yapamayacağını tedavi olması 
gerektiğini söyleyince hastane 
yolunu tuttular. Kahramanımız 
kendisine emanet edilen Os-
man’ı muayeneye götürüp 
getirmeye başladı. Yol boyun-
ca bir şey olmasın diye iste-
meyerek de olsa elini sıkı sıkıya 
tuttu. Uzun bir süre hastaneyle 
kışla arası gidip geldikten son-
ra Osman’ın hastaneye yatışı-
na karar verildi. Osman’dan 
kurtulmak için fırsat kollayan 
kahramanımız da o günden 
sonra ne onu ziyarete gitti ne 
de başka bir yerde gördü.  As-
kerliği bitip evine döndüğünde 
annesi müjdeli haberi verdi. 
“Oğluum sana kız buldum. 
Okumuş, meslek sahibi, 
elinden her iş geliyor. Ailesi 
kalburüstü insanlar. Huri le-
tafetinde bir melek. Saçı, başı, 
boyu, posu, kaşı’ deyip kaldı. 
Şakağındaki ben, çenesindeki 
gamzeye kadar bütün detay-
ları anlattı. Lakin bir türlü kaşın 
altına inemedik. Huylandım. 
Sabrım tükenmişti ki sadede 
geldi: ‘gözünün tekine tavuk-
karası inmiş ama bakın-
ca hiç fark edilmiyor. Kurt 
kışı geçirir ama yediği ayazı 
unutmaz anne deyip valizi 
fırlattığım gibi çıktım evden.”

Sayfaları çevirdikçe tebessüm 
ettiren, ‘hayatın parlatmaya 
tenezzül etmediği karakterlere 
spot ışıklarını çeviren’ Korku-
yorsam Sebebi Var rahat, 
mizahi ve bıçkın bir dille düny-
aları çizilenlerin kitabı.

LEYLA POLAT 
KİMDİR?
1966 Ankara doğumlu. Aslan 
Çankırılı. Öyküleri Karabatak, 
denemeleri CF dergisinde 
yayımlandı.

Hazırlayan: Havva KOTAN-Sosyolog



Öfkeni aklınla yenemiyorsan, 
kendini insandan sayma.

İnsanlar yiyecek yemekleri 
ve yatacak yerleri olduğunda 
düşünmeyi reddederler.

Uzun bir tartışma, her iki 
tarafın da haksız olduğunun 
belirtisidir.

Korkaklar, kendinden daha 
güçsüz olanlara güç göste-
risinde bulunanlardır.

Hayat hiç teşekkür etmeden 
alınır, gelişi güzel kullanılır, 
farkında olmadan yitirilir.

Bazen durdurulması kesinlikle 
imkansız kinlerin esası bir 
hiçten ibaret olur…

Hırs, bir sandalın yelkenini 
şişiren rüzgara benzer. Fazlası 
gemiyi batırır, azı da gemiyi 
olduğu yerde tutar.

Batıl inanç ve cehaletten 
oluşan fanatizm, bütün asırlar 
boyunca bir hastalık olmuştur.

Senin düşüncelerine 
katılmıyorum ama düşünce-
lerini özgürce ifade edebilmen 
için hayatımı bile verebili-
rim…

Kendini değiştirmenin ne 
kadar güç olduğunu düşünür-
sen, başkalarını değiştirmeye 
çalışmakta şansının ne kadar 
az olduğunu anlarsın.

Hoşgörü nedir? Hoşgörü 
insanlığın bir parçasıdır. 
Hepimizin hataları ve eksikleri 
var; gelin karşılıklı olarak 
birbirimizin hata ve eksiklerini 
bağışlayalım, çünkü hoşgörü 
doğanın ilk yasasıdır.

Pek az insan başkalarının 
deneylerinden yararlanmayı 
bilecek kadar akıllıdır.
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VOLTAIRE

YENİ KÜLTÜR 
MERKEZİ HIZLA 
YÜKSELİYOR
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Hamidiye 
Mahallesi’ne inşa edilen kültür merkezinde incelemelerde 
bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. 13 bin m2 üzerine 
çalışmaların başladığı yeni tesiste; derslikler, konferans salo-
nu ve sosyal alanlar bulunacak. Bölgenin trafik yoğun-
luğu göz önünde bulundurularak otopark ihtiyacına 
cevap verecek yeni Hamidiye Kültür Merkezi’nde 263 
araçlık kapalı otopark da bulunacak. Kültür merkezi, 
çevresindeki yeşil alanın da düzenlenmesi ile birlikte 
daha kullanışlı bir sosyal tesis haline getirilecek.

 Hamidiye Kültür Merkezi’nde çalışmaları yerinde 
inceleyen Çekmeköy Belediye Başkanı  Ahmet 
Poyraz, “Yıllara yenik düşen bina artık metrekare 
olarak da ihtiyaçlara tam cevap veremiyordu. 
Bu nedenle modern zamana uygun ve daha çok 
ihtiyaca cevap verebilecek yeni bir tesis inşa edip 
en kısa sürede halkımızın kullanımına sunmayı 
amaçlıyoruz. Çalışmalar büyük bir gayretle 
devam ediyor. İnşallah bu kültür merkezimiz 
7’den 70’e tüm hemşerilerimizin faydalanacağı 
şehrimize yakışır güzel bir tesis olacak” dedi. 
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Kendisi veya yakınları arasında böbrek taşı nedeniyle rahatsızlık yaşa-
mayan neredeyse yok gibidir. Böbrek ve idrar yolları taşları, ülkemiz 
gibi orta kuşakta yer alan diğer ülkelerde de yaygın olarak görülmekte-
dir. Ülkemizde toplumun yaklaşık olarak %14-20 arasındaki bir bölümü 
böbrek taşlarından etkilenmektedir. 

Böbrek taşı denince tek 
tip taştan bahsetmiyoruz. 
Maalesef birçok taş çeşi-
di var ve birbirinden farklı 
mekanizmaları kullanarak 
taşa neden oluyorlar. Taş 
çeşitlerinin belli başlıları; 
kalsiyum içeren taşlar 
(kalsiyum oksalat, kalsiyum 
fosfat), ürik asit taşları, en-
feksiyon kaynaklı taşlar 

(magnezyum amonyum 
fosfat gibi), çeşitli ilaçlar 
nedeniyle oluşan taşlar 
(HIV tedavisinde kullanılan 
indinavir gibi), sistin taşıdır. 
Sistin taşları, genetik olarak 
bir amino asit taşıma bo-
zukluğuna bağlı olarak 
sistinin idrarda aşırı atılması 
sonucu oluşur. Ürik asit 
taşları da yine bir gene-

tik bozukluğa bağlı olarak 
enzim eksikliğinden kay-
naklanabileceği gibi, aşırı 
hayvansal protein alımına 
bağlı olarak idrarda fazla 
ürik asit oluşmasına bağlı 
olarak da ortaya çıkabilir.  

Kalsiyum içeren taşlar 
röntgen filmlerinde direkt 
görülmesine rağmen, ürik 
asit ve sistin gibi organik 
kaynaklı taşlar daha silik 
görünür, bazen görüle-
mez. Bunlar ancak to-
mografi çekilerek tespit 
edilebilir. Ultrasonografide 
ise böbrek taşları daha 
kolay görülebilirken, idrar 
yoluna düşmüş taşları 
görmek zor hatta bazen 
imkansız olabilmektedir. 

Böbrek taşı oluşmasının 
genetik nedenleri ol-
duğu gibi bir ölçüde 
bize bağlı olan çevre-

sel nedenleri 

BÖBREK TAŞI VE BESLENME

Doç. Dr. Ferhat ATEŞ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 
Sultan Abdülhamit Han 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi

de vardır. Bunlar arasında değiştire-
bileceğimiz faktörler çoğunluktadır. 
Yeterli miktarda su içmek veya sıvı 
almak, taş oluşum riskini azaltır. Taşa 
neden olabilecek kristaller böbrek 
ve idrar yolunda oluşsa bile sıvı 
alımı yeterli olduğunda bu kristall-
er vücuttan atılarak taş oluşmadan 
bunlardan kurtulmak mümkün ola-
bilmektedir. Bir insanın ortalama 
günde 1,5 litre su içmesi gerekir. Ha-
vaların sıcak olduğu yaz günlerinde 
soluma ile ve terleme ile de sıvı kay-
bı yaşadığımızdan, su içme miktarını 
arttırmamız gerekir. Yazın yaklaşık 
olarak 2,5 litre kadar su içmemiz ge-
rekir. Böbrek taşı sorunu yaşayan bir 
insana biz günde 2 litre idrar çıka-
racak kadar sıvı almasını öneririz ki 
tekrar taş oluşmasını en aza indire-
bilelim.

Böbrek Taşlarının 
Kimyasal Analizi Şart
Taşların oluşması sırasında 
idrarımızın asitlik derecesini belir-
leyen pH derecesi de önemlidir. 
Ürik asit, kalsiyum ve sistin gibi bel-
li başlı taşların çoğu düşük pH (6,5) 
derecelerinde kristalleşir ve taşa 
neden olurlar. Kalsiyum fosfat ve 
enfeksiyon taşları ise yüksek pH (7) 
derecelerinde oluşabilir. Taşımızın 
cinsini biliyorsak, buna göre önlem 
almamız mümkündür. Düşürülmüş 
veya ameliyatla çıkarılmış bir böbrek 
veya idrar yolu taşımız varsa bunun 
kimyasal veya mineral analizinin 
yapılması mümkündür. Hastane-
lerimizin çoğunda kimyasal ana-
liz yapılabilir ancak en doğru ana-
lizi, maden tetkik arama enstitüsü 
(MTA) yapmaktadır. Taşları kargo ile 
bu merkeze göndererek sonucunu 
alabiliyoruz ve buna göre tedbirle-
rimizi belirleyebiliyoruz. Basit bir 
idrar pH ölçümü ile de taşın cinsi 
hakkında ön fikir elde edebiliyoruz. 
Ancak tek bir analiz çoğu zaman ye-
terli olmuyor ve gün içinde birkaç 
defa idrar tahlili yapmak daha doğru 
sonuca ulaşmamızı sağlayabiliyor. 
Örneğin pH 5 çıktığında taş rönt-
gen filminde görülmüyorsa bunun 
organik kaynaklı ürik asit veya sistin 
olabileceğini düşünüyoruz. pH 7.5 
çıktığında ise enfeksiyon taşı veya 
kalsiyum fosfat taşı olabileceği-
ni düşünüyoruz. Bu pH derecesini 
değiştirmek mümkün olduğundan, 
taş hastalarını buna göre yönlendi-
rebiliyoruz.

Düzenli Sıvı 
Tüketimi Önemli
Portakal ve limon gibi narenciye 
ürünleri, içlerindeki sitrat nedeniyle 
idrar pH derecesini arttırabiliyorlar. 
Bu nedenle düşük pH (asit) dereces-
ine sahip idrarı olanları günde 1-2 
bardak portakal suyu içme-
leri yönünde uyarıyoruz. Limon 
suyunun buna katkısı biraz tartışmalı 
olduğu için daha çok portakalı öne-
riyorum. Ayrıca idrar pH derecesini 
arttırabilen potasyum sitrat içeren 
ilaçlar da mevcut. Bunların düzenli 

ve sürekli olarak günde üç kez ikişer 
adet gibi yüksek dozlarda alınması 
gerektiğinden bazen uyum sağla-
mak zor olabiliyor.

Kalsiyum taşları en fazla görülen taş 
tipidir. Bunların ortaya çıkmasında 
birçok farklı mekanizma rol oyna-
yabilir. Bağırsak hastalıkları, para-
thormon yüksekliğine neden ola-
bilen çeşitli hastalıklar, kemik erime-
si, D vitamini eksikliği gibi. Bunların 
tedavisi ile taşın önlenmesi mümkün 
olabilse de süreç çoğu zaman zor ve 
zahmetlidir. Bu nedenle, kendimizi 
değiştirebileceğimiz faktörlere 
yoğunlaşmak daha uygun olur. 
Bolca su içmek, dengeli beslenmek, 
aşırı miktarda kalsiyum içeren gıda-
lar tüketmekten kaçınmak, idrar pH 
derecesini ayarlamak, sürekli yeşil 
yapraklı sebze yememek, fındık, 
fıstık çekirdek gibi çerezlerden bi-
raz uzak durmak faydalı olur. Ancak 
süt, yoğurt veya peynir gibi kalsiyum 
içeren gıdaları kısıtlamak doğru ol-
maz çünkü bu kez oksalat serbest 

kalır ve farklı taş tipleri ortaya çıka-
bilir. Önemli olan aşırıya kaçmadan 
dengeli biçimde beslenmektir.

Sistin taşı olanlar ise genetik olarak 
bir bozukluğa sahiptirler ve bunu 
değiştirmek halen mümkün değildir. 
İdrarda atılan sistini kristalleşmeden 
koruyan bazı ilaçlar vardır. İdrar pH 
derecesi bunlarda çok düşük ol-
duğundan, idrarı alkali hale getirmek 
de önemli bir korunma yoludur. 
Özetleyecek olursak, böbrek taşı 
olanların günde 2 litre idrar çıkara-
cak kadar su içmeleri, protein ve se-

bzeleri dengeli tüketmeleri, idrar pH 
derecesini ayarlamaları, asit idrarı 
olanların alkali sular, portakal suyu 
veya sitrat içeren gıda veya ilaçlar-
dan tüketmeleri, kalsiyum içeren 
gıdaları kısıtlamamaları önerilir. 
Genel olarak hareketsiz kalmak, her 
yere arabayla gitmek,  az su içmek, 
aşırı protein almak ve kilolu olmak, 
taş oluşumu açısından risk oluşturan 
durumlardır. Bu durumlardan kaçın-
mak da çoğu zaman elimizdedir.

Bilinen en yoğun ağrılardan birine 
neden olan böbrek taşı ağrısından 
kaçınabilmek için, taş oluşumu-
na zemin hazırlayan durumlardan 
uzak durmak gerekir. Spor yapmak, 
bol su içmek, dengeli beslenmek ve 
idrarımızın pH derecesini kontrol et-
mek bizi taş ağrısından koruyabilir. 
Eğer böbrek taşı nedeniyle bir sorun 
yaşadıysanız, daha fazla bilgi almak 
ve kendinizi kontrol ettirmek için bir 
üroloji uzmanına gitmenizde yarar 
var. Hepinize sağlıklı ve taşsız, mutlu 
günler dilerim.



Köşe Yazısı
9

8
9

9
K

as
ım

 2
0

18 K
asım

 2
0

18

BU TABAKLARI 
BOZMAYA KIYAMAYACAKSINIZ
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D inin en dikkat çeken 
tanımı hiç şüphesiz 
Hz. Peygamber’in: 
“Din nasihattir…” 
ifadesiyle içten-

liği, samimiyeti işaret eden özlü 
sözüdür. Rahmet elçisi sözünün 
devamında ise: “Müslümanın Al-
lah’a, Resulüne, kitabına, kendisi-
ni yöneten meşru idarecilere ve 
bütün Müslümanlara karşı samimi 
olmasıdır” diye buyurmuştur. 

Yüce Allah’ın emir ve yasaklarına 
riayet hususunda titizlik gösteren, 
duyarlılık anlamında Kur’an’da 
çokça kullanılan takva ve müttaki 
kavramları da göz önüne alındığın-
da dinde “samimiyet” vurgusu 
daha bir anlam kazanmaktadır.  
Samimiyetin hemen yanı sıra ahde 
vefa göstermek, hayırlı ve yararlı 
işler yapmak, anlaşmalara sadık 
kalmak, dürüst davranmak gibi te-
mel ahlaki ilkelere işaret edilmesi 
de yine oldukça dikkat çeken hu-
suslardır. 

Zira samimiyetin bir gereği olarak 
ahlaki değerlere özen gösterilme-
si arka plana atılmaması gereken 
bir diğer önemli husustur. Öfkeli, 

hesaplı ve sarsılıp savrulan bir kişi-
lik yerine merhametli, şefkatli ol-
mak, yalan söylememek, sözünde 
durmak, adil olmak, çalışkan ol-
mak gibi erdemler hayatın her 
alanına hakim kılınması gereken 
değerlerdir. Öte yandan dindar-
lığın dar bir alana hapsedilmemesi, 
bunun yerine bilginin/düşüncenin 
geliştirilmesi; haklının-mağdu-
run yanında olma anlayışı ve iyiliği 
destekleyip kötülüğü önlemenin 
de ibadet olduğu unutulmamalıdır:
“Yetimin malına ancak (o malı ko-
ruyup çoğaltmak için) niyetler-
in en güzeliyle yaklaşın. Ahde 
vefa gösterin (sözünüzü tutun 
ve yapılan sözleşmelere uyun). 
Çünkü (verdiğiniz sözler-
den, yaptığınız sözleşmelerden 
ahirette) muhakkak sorguya 
çekileceksiniz.”  (İsra,17/34)

Resul-i Ekrem’in; “Ameller 
sonuçlarına göre değerlendiri-
lir…” prensibine rağmen dindar-
lığın çokça görünür olduğu, 
ahlakın ise sosyal ve ticari hayat-
ta bir hayli irtifa kaybettiği gerçeği 
günümüzde ne yazık ki gözle 
görülür durumdadır. Bilinmelidir 
ki dinle ahlakın, hatta ahlakla 
hukukun birbirinden ayrılamaya-
cağı gerçeği göz ardı edildiğinde 
ganimet gibi dünyevileşmenin 
artacağı söz konusu olacaktır. 
Eğer din sosyal hayatta, ticarette 
ve hayatımızın her alanında bizim 
ahlaklı, adaletli, merhametli, hak-
kaniyetli olmamızı sağlamıyorsa 
ahlaki erdemler de buharlaşmak 
suretiyle hayatımızdan çıkıp gide-
cektir. Adaletten kastımız elbette 
hakimler-savcılar, adliye binaları 
vesaire değil. Her şeyin yerli 
yerinde olmasıdır adalet… 

“Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam 
yapın ve doğru teraziyle tartın. 
Bu daha hayırlı, sonuç bakımın-
dan daha güzeldir.”  
“Hakkında kesin bilgi sahibi ol-
madığın şeyin peşine düşme! 
Çünkü kulak, göz ve kalp, bun-
ların hepsi ondan (o peşine 
düştüğün şeyden) sorumludur.”  
(İsra,17/35-36)

Dinin özünün samimiyet olduğunu 
bildiğimizde, kiminle ve kime karşı 
hangi safta durduğumuzu da kon-
trol etme durumunda kalırız. Ayrı-
ca sadelik, içtenlik ve olduğu gibi 
görünmek olan samimiyetin;  kişi-
nin kendisine, çevresine, inanç ve 
düşünce dünyasına karşı tutarlı ol-
masının en güzel göstergesi 
olduğu da unutulmamalıdır. 

Bu yüzden samimiyet, günde-
lik hayatın her aşamasında ihti-

DİNDARLIĞIMIZ
NE KADAR SAMİMİ?

yaç duyduğumuz temel değer-
lerin başında yer alır. İnsanlığın 
sahip olduğu ulvi değerlerin her 
gün biraz daha irtifa kaybettiği 
günümüzde, yokluğunu en çok 
hissettiğimiz değerlerin başında 
samimiyetin geldiğini ifade ede-
biliriz. Netice itibariyle insanın 
değeri onun samimiyet ve içtenliği 
ile doğru orantılıdır. Samimiyetin 
zıddı ise ibadet ve bütün güzel 
davranışları değersiz kılan riya ve 
ikiyüzlülüktür. 

Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuş-
tur: 
“Oysa onlar, doğruya yönelerek 
dini yalnız Allah’a has kılmak, 
O’na kulluk etmek, namazı dos-
doğru kılmak ve zekatı vermekle 

emrolunmuşlardı. İşte en doğru 
olan din de budur.” (Beyyine,98/5)

Cuma hutbelerinde hep okunan 
ayet ise şöyledir: “Şüphesiz Allah 
adaleti, iyilik yapmayı, yakınlarına 
bakmayı emreder; ahlaksızlığı/
hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da 
yasaklar. İyi anlayıp tutasınız diye 
size öğüt verir.” (Nahl,16/90)

Hayatımızın her alanında ve her 
anında bize düşen samimi bir kul 
olabilmek ve bunu başarmaya 
çalışmak başlıca hedefimiz ol-
malıdır:
“De ki benim namazım, ibadetim, 
hayatım ve ölümüm âlemlerin 
Rabbi olan Allah içindir…” (Enam, 
6/162)
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2018 NOBEL 
ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ 
BULDU

teknoloji

İLK ELEKTRİKLİ 
YERLİ OTOMOBİL 
GÖRÜCÜYE ÇIKTI!
İstanbul'da bir fuarda ilk kez görücüye çıkan yerli 
elektrikli otomobil, görenleri kendisine 
hayran bırakıyor. İşte detaylar!

İlk kez İstanbul’da 
görücüye çıkan dış 
dizaynı, motoru, içi, 
her şeyi yerli olan elek-
trikli otomobil işlem-
ler yapılırsa kısa sürede 
satışa sunulabilecek. 

Yerli otomobil üreti-
cisi Dr. Gürsel Güzel, 
yaptıkları yerli otomo-
bili ilk defa görücüye 
çıkardıklarını belirte-

rek şunları söyledi: "İç 
tasarım, dış tasarım, 
mekanik tasarım bütün 
şasisi kaportası ve mo-
toru yerli. Motor sürücü, 
elektronik donanımlar 
bütün kontrol üniteleri 
ve yazılımlar bize ait.

Motor gücü 150 kw, 
beygir gücü karşılığı 203 
beygir. 5 yıl içinde 6.5 
milyon dolar AR-GE har-
caması oldu. 6 ay sonra 
bile seri üretime başla-
nabilir. Bu sertifikasyon 
ve prosedür işlerinden 
dolayı 2-3 yılı bulabilir"

Elektrikli yerli otomo-
bil TM 480'in menzilinin 
400 kilometre olduğu 

belirtildi. TM 480i, 100 
kilometrede 10 liralık 
elektrik harcıyor. Şık ve 
dinamik bir tasarıma sa-
hip olan otomobilin mo-
torundan şasisine, ana 
tasarımından iç mekanı-
na kadar her şeyi yerli 
üretim.

2018 NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ, 
DENİS MUKWEGE VE 
NADİA MURAD'A VERİLDİ

2018 Nobel Barış Ödülü, tecavüzün savaşlarda bir 
silah olarak kullanılmasını engellemek amacıyla 
yürüttükleri çalışmalardan dolayı Kongolu jineko-
log doktor Denis Mukwege ve Ezidi insan hakları 
savunucusu Nadia Murad'a verildi. Nobel Barış 
Ödülü'ne layık görülen Ezidi kadın hakları savunucusu 
Nadia Murad "Bu ödülü bütün Ezidiler, bütün Iraklılar, 
Kürtler, bütün azınlıklar ve dünya çapındaki cinsel 
şiddet mağdurlarının hepsiyle paylaşıyorum" dedi.

2018 NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ, 
EVRİM BİYOLOJİSİ ÇALIŞAN 
3 BİLİM İNSANINA VERİLDİ

Nobel Kimya Ödülü bu yıl, evrim biyolojisi alanındaki 
çalışmalarından ötürü bilim insanları Frances H. Ar-
nold ile George P. Smith ve Gregory P. Winter arasın-
da paylaştırıldı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinden yapılan 
açıklamada, 2018 Nobel Kimya Ödülü'nün yarısının 
ABD'li Frances H. Arnold'a verildiği, ödülün diğer 
yarısının ise ABD'li George P. Smith ile İngiliz Gregory 
P. Winter arasında paylaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Arnold'un enzimlerin biyolojik evriminin 
yönetilebileceğini ortaya koyduğu, Smith ve Winter'ın 
ise bunun pratik alanlarda uygulanmasını sağlayan 

laboratuvar yöntemlerini geliştirdikleri için ödüle layık 
görüldüğü ifade edildi.

2018 NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ, 
A. ASHKİN, G. MOUROU VE 
D.STRİCKLAND'E VERİLDİ

Nobel Fizik Ödülü, 'lazer fiziğini kökten değiştiren 
icatlarından' dolayı ABD'li Arthur Ashkin, Fransız Ge-
rard Mourou ve Kanadalı Donna Strickland'e verildi. A. 
Ashkin atom, virüs gibi küçük cisimleri yakalayabilen 
optik cımbızın; Mourou ve Strickland ise bugün göz 
ameliyatlarında da kullanılan lazer teknolojisinin keşfi 
için ödüle layık görüldü.

2018 NOBEL TIP ÖDÜLÜ ABD'Lİ 
JAMES P. ALLİSON İLE JAPON 
TASUKU HONJO'YA VERİLDİ
Nobel Tıp Ödülü, bu yıl kanser alanındaki çalışma-
larıyla tıp dünyasına yaptıkları katkılardan ötürü Japon 
Tasuku Honjo ile ABD'li James P. Allison arasında 
paylaştırıldı. Nobel Komitesinden yapılan açıklamada, 
bilim insanlarının "negatif bağışıklık düzenlemelerini 
önleyen kanser tedavi yöntemini keşfettikleri için" 
ödüle layık görüldüğü ifade edildi.

Tıp, fizik, kimya, ve barış alanında ver-
ilen Nobel Ödülleri'nin 2018 yılı ka-
zananları belli oldu.

2018 yılı Nobel Ödülleri sahiplerine takdim 
edildi. İlki 1901 yılında takdim edilen Nobel 
Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 
İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve 
Norveç Nobel Komitesi tarafından barış, 
fizik, kimya, edebiyat ve fizyoloji veya tıp 
alanlarında veriliyor. Ekonomi dalında 
verilen bir başka Nobel Ödülü ise 1968 
yılında Sveriges Riksbank ile Merkez 
bankasının İsveç ekonomisine yapmış 
olduğu katkılar nedeniyle verilmeye 
başlandı.

Ödüllerin idaresi ve finansmanı Alfred No-
bel'in 1895 yılındaki vasiyeti doğrultusunda 
kurulan Nobel Vakfı tarafından sağlanıyor. 
Her ödül ayrı bir komite tarafından verili-
yor. Ödüle layık görülen kişi ve kurumlara 
bir madalya, bir diploma ve değişen mik-
tarlarda para ödülü takdim ediliyor. Ödülü 
kazananlara 9 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 
1.4 milyon TL) para ödülü verildi.2018 No-
bel Ödülllerini kazanan kişi ve kurumlar ise 
şöyle:



Köşe Yazısı
10

4
10

5
K

as
ım

 2
0

18 K
asım

 2
0

18

Ortodontistin temel hedefi; hastaya iyi bir yüz es-
tetiği ve etkileyici bir gülüş kazandırmak, sağlıklı bir 
çiğneme fonksiyonu, konuşma ve eklem sağlığı için 
gerekli olan diş ve çene ilişkisini elde etmektir.

Ortodontik tedavi her yaşta yapılabilmektedir. 
Hastanın yaşı engel değildir. Hasta kaç yaşında olursa 
olsun tedavi mümkündür. Problemler dişsel veya 
iskeletsel olmak üzere iki çeşittir. Dişsel seviyedeki 
ortodontik problemler her yaşta yapılabilir. Yaşın ileri 
olması tedavi süresini etkiler. Kemikler olgunlaştığı 
için tedavi süresi uzayabilir.
Genel anlamda ortodonti uzun süreli bir tedavidir. 
6 ay- 3 yıl arasında bu süre değişir. Tedavi süresi 
hastanın probleminin şiddetine, hasta uyumuna göre 
de değişmektedir. İskeletsel ortodontik bozuklukların 
tedavisinde hastanın yaşı daha önemlidir. Büyüme ve 
gelişim döneminde daha kolay bir şekilde apareyler-
le tedavi edilebilir. Erişkinlerde iskeletsel problemler 
ortognatik cerrahi dediğimiz ortodonti ve cerrahinin 
iş birliği ile yapılabilmektedir.

Diş çapraşıklıkları genetik veya çevresel kaynaklı ola-
bilir. Çevresel etkenler; erken süt dişi kaybı, parmak 
emme, tırnak yeme, ağız solunumu gibi kötü alışkan-
lıklar bu duruma sebep olarak gösterilebilir. Tedavi 
edilmeyen çapraşıklıklar psikolojik problemlere, 
çapraşıklık sebebiyle dişler etkili fırçalanamadığı için 
dişlerde çürüklere ve dişeti problemlerine, okluzyon 
düzgün olmadığı için konuşma ve eklem sorunları 
gibi birçok soruna neden olabilir.

Ortodontinin; koruyucu, durdurucu ve düzeltici 
ortodonti olmak üzere 3 tedavi aşaması vardır. 

Koruyucu Ortodonti
Koruyucu ortodontide temel prensip bozukluğun 
oluşmaması için alınan tedbirlerdir. Diş çürüklerinin 
önlenmesi başlıca koruyucu ortodontik tedavi yön-
temidir. Süt dişleri altlarından gelen daimi dişlere reh-
ber oldukları için çok önemlidir. Süt dişlerinde oluşa-
cak madde kayıpları bu yerin daralmasına ve daimi 
dişlerin yer bulamamasına neden olacaktır. Süt dişleri 

ORTODONTI

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

Ortodonti kelimesi, Yunanca kökenli olup ortho 
(düzgün) ve odons (diş) kelimelerinden oluşmak-
tadır. Ortodonti dişteki çapraşıklıklar ile çene ve 
yüz yapılarındaki bozuklukların teşhisi ve tedavisi 
ile ilgilenen diş hekimliğinin bir uzmanlık dalıdır.

nasıl olsa düşecek diye ihmal edilmemeli, daimi dişler 
için korunmalıdır. Olası erken süt dişi kayıplarında yer 
tutucu ile yerleri korunmalıdır.

Durdurucu Ortodonti
Koruyucu ortodonti için geç kalınmıştır, bozukluk 
ortaya çıkmıştır. Problemin büyümemesi için alınan 
tedbirleri kapsayan sorunu durdurmaya yönelik tedavi 
aşamasıdır. Durdurucu ortodontik tedavide amaç 
kapsamlı bir tedaviye gerek kalmadan basit bir şekil-
de erken müdahaleyle problemi çözmektir. Parmak 
emme, ağız solunumu gibi kötü alışkanlıkların bırakıl-
ması şeklinde etkenin ortadan kaldırılmasıyla yapılan 
tedavi şeklidir.

Düzeltici Ortodonti
Artık problem net bir şekilde görülmektedir. Aktif 
tedavi gerektiren safhadır. Bu aşamada oluşan orto-
dontik bozukluklar yaşa bağlı sabit veya hareketli ol-
mak üzere braketler, hareketli apareyler, fonksiyonel 
apareyler veya ortognatik cerrahi ile düzeltilir.

Çocuklarda dikkat edilmesi gereken ortodontik 
problem göstergeleri; erken veya geç süt dişi kaybı, 
çiğnemede zorlanma, dişlerde kapanışın olmaması, 
ağızdan solunum, ağzın açık konumlanması, burun 
tıkanıklığı, 4 yaşını geçmiş çocukların parmak emme-
si, çapraşıklık, yanlış konumlanmış veya sürememiş 
dişler, alt çenenin aşırı ilerde veya geride konum-
lanması, yanak ısırma ve dudak ısırma, dişlerin önde 
konumlanması, üst dişler öndeyse fırlak durur, alt 
dişler öndeyse çapraz kapanıştadır, alt ve üst dişlerin 
temas etmemesi veya anormal bir şekilde kapanması, 
dengeli olmayan yüz görünümü, profil bozukluğu, 
özellikle stresli dönemlerde oluşan diş sıkma ve gıcır-
datma alışkanlığı, eklem ağrıları ve sesleri olabilir.

Bu gibi anormal durumlar fark edildiğinde diş heki-
mine muayene olmakta fayda vardır. Geç kalınmadan, 
basit önlemler alınarak oluşacak büyük problemlerin 
önüne geçilebilir. Bu gibi durumlarda erken teşhis 
özellikle iskeletsel problemlerde büyük önem teşkil 
etmektedir.

Ortodontistin temel hedefi; hastaya iyi bir yüz estetiği ve etkileyici bir gülüş kazandırmak, sağlıklı bir çiğneme 
fonksiyonu, konuşma ve eklem sağlığı için 
gerekli olan diş ve çene ilişkisini elde etmektir.



Ekonomi Ekonomi

Ülkemiz ekonomisine yönelik 
yapılan spekülatif ataklar sebebiy-
le döviz kurundan kaynaklanan fi-
yat geçişkenliği enflasyonun yük-
selmesine sebep olmuştu. TÜİK 
tarafından açıklanan Eylül enflasyon 
oranının yıllık yüzde 24,52 seviye-
sine gelmesi, enflasyonla mücadele 
konusunda geleneksel politikalarla 
beraber alternatif politika üretilme-
si yönünde yeni politikaların hazır-
lanmasına da sebep oldu. Merkez 

Bankası enflasyondaki artışın esas 
nedeni olarak temel mal, gıda ve 
enerji gruplarını işaret ederken, 
başta hizmetler sektörü gibi kur 
geçişkenliğinin görece düşük ol-
duğu kalemlerde bile fiyat artışları 
gerçekleşince enflasyonla mü-
cadele stratejisinin hayata geçir-
ilmesi elzem hale geldi ve hükumet 
bu yönde oldukça kararlı adımlar 
attı. Enflasyondaki yükselişin fren-
lenmesi ve kalıcı olarak tek haneye 

BU MİLLETİN 
FENDİ 

ENFLASYONU 
YENDİ

indirilmesi amacıyla Hazine ve 
Maliye Bakanı Berat Albayrak, il-
gili bakanlar ve iş dünyası, finans 
sektörü ve sivil toplum temsil-
cileriyle beraber “Enflasyonla 
Topyekun Mücadele” programı-
nın düğmesine basmış oldu. 

Bu olumlu adım üzerine de mü-
cadeleye katkı sağlamak iste-
yen firmalar, ürün ve hizmet-
lerde yıl sonuna kadar % 10 
düzeyinde indirim taahhüdü 
vermeye başladılar. Enflasyonun 
düşürülmesi amacıyla başlatılan 
indirim kampanyaları ise fır-
satçıların baskılanması ve fiyat-
ların frenlemesi yönüyle de gayet 
etkili olmaya başladı. Döviz kur-
larındaki artışın geriye dönüşü de 
bunun en belirgin ve somut bir 
göstergesidir. Bu arada mücadele 
programında kamu ve banka-
ların katkısı da manidar oldu. 
Bankalar yeniden yapılandırma 
yoluyla 1 Ağustos’tan itibaren 
yüksek faizle kullanılan kredi-
lerin faiz oranlarında yüzde 10 
indirim kararı alırken, kamu da 

KDV iadelerinin ödenme sürecini 
hızlandırma yoluna giderek iade 
başvurusundan itibaren 10 gün 
içinde yüzde 50 iade yapılacağı 
yönünde açıklamalarda bulundu. 

Enflasyonla mücadeleye katkı 
konusunda bir adım da ener-
ji sektörüne yönelikti. Buna 
göre enflasyonla mücadeleye 
destek için elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarında artışa gidilmemesi 
kararı alındı. Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanlığı tarafından duyuru-
lan finansman destek programı 
kapsamında, KOSGEB borçlarının 
ertelenmesi, makine ve teçhizat 
yatırımlarına ilave destek sağlan-
ması ve yerlileştirme programına 
destek politikaları ile üretimin 
aksamadan devamını sağlamaya 
yönelik adımlar atıldı. Tarım ve 
Orman Bakanlığı artan maliyetler 
karşısında gıda arz güvenliğinin 
sağlanması, üreticinin korun-
masına yönelik girdi maliyetle-
rinin düşürülmesi ve tüketicinin 
kollanmasına yönelik temel besin 
ürünlerinde indirimler başlattı. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı da, aksiyon programı 
içinde yer alarak istihdamı 
destekleyecek yeni programların 
başlatılacağını, özellikle işvereni 
ve çalışanı enflasyon karşısın-
da koruyacaklarını açıkladı.

Başta Kamu Kurumları ve banka-
lar olmak üzere, iş dünyası, 
finans sektörü ve sivil toplum 
kuruluşlarının destekleriyle atı-
lan adımlar ve icraate geçi-
rilen hamleler neticesinde en-
flasyonda çok ciddi bir gevşeme 
dönemine girilmeye başlandığını 
hissetmeye başladık bile. Bunun 
en belirgin göstergesi sadece 
döviz kurlarındaki geri ivme-
lenme değildi. Aynı zaman-
da pazar ve marketlerden al-
dığımız ürünlerde meydana 
gelen indirimler de bu doğrul-
tuda atılan ciddi adımlardan. 

Kısacası bu millet ekonomik 
savaşta bile birlik olduğunu yine 
gösterdi vesselam…
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PERFORMANS PROGRAMI 
GÖRÜŞÜLDÜ

ekmeköy Beledi-
yesi Ekim Meclisi 
Dördüncü Birleşimi 
Meclis Birinci Başkan 
Vekili Selamet Aygün 

başkanlığında toplandı. Gün-
dem maddeleri arasında yer 
alan Çekmeköy Belediyesi 
2019 yılı Performans Prog-
ramı’nın sunumunu yapan 
Başkan Yardımcısı Şenol Çe-
tin, “Bu programı geçtiğimiz 
9 yılda olduğu gibi şeffaflık 
politikasıyla, kaynaklarımızı 
etkin ve verimli kullanmayı 
hedefleyerek hazırladık” dedi.

9 yıllık tanıtım filmi ve gruplar 
adına yapılan konuşmaların 
ardından söz alan Çekmeköy 
Belediye Başkanı Ahmet Poyr-
az, soruları cevaplayarak 2019 
yılı planlarıyla ilgili kısa bilgil-
er verdi. Çekmeköy’e onlar-
ca devlet okulu yaptırdıklarını 
söyleyen Başkan Poyraz, ”3 
milyonu bağış olan engelli 
okulunun tamamlanabilmesi 
için ihtiyaç olan 7,5 milyonu 
da belediye olarak   karşıla-
yacağız; yakında temel atma 
törenini gerçekleştireceğiz. 
Metro ilk ihalesinde Üskü-

dar-Tepeüstü arasında planlan-
mıştı. Bunu Çekmeköy hattına 
çevirmek için çok uğraştık. İBB 
Başkanlarımızdan Allah razı olsun 
ilçemiz için yatırım taleplerimizi 
reddetmediler ama bunu sadece 
İBB yaptı demek haksızlık olur; 
bunlarda % 100 bizim de emeğimiz 
var. İbadethanelere hiçbir zaman 
siyaset sokmadım, bunu da canı 
gönülden yaptım. Her ihtiyacı 
olan yere elimizi uzattık, hayır-
sever yönlendirdik. Yapımı uzun 
süren Cemevi için de bu hafta 
yeni yönetimle görüşme yaptık, 
inşaatın hızlanması için elimizden 
geleni yapacağız.  9 yılda tüm 
hizmetleri yaparken devletimize 
kuruş borç yapmadık. Bu hassasi-
yeti gösteren 3 kurumdan biri bi-
ziz. Meclis olarak bununla da gurur 
duymalıyız. İlçemizde huzurun 
devam etmesi siyasilerin tutumuy-
la yakından ilişkilidir. Bu dönem 
huzur içinde birlikte çalıştığımız 
tüm meclis üyesi arkadaşlarımı-
za teşekkür ediyorum” dedi.  

2019 YILI

Çekmeköy Belediyesi Tarafından Hazırlanan

Bu Dev Eseri
Derginiz                         ’ten Takip Edebilirsiniz.
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Çocukluğunu köyde, doğanın kucağında yaşamış 
bir Yazar Meliha Akay. Bundan olsa gerek, eser-
lerinde doğanın belirgin bir yansıması söz konusu. 
Bunu otelcilik deneyimi ile birleştirdiğinde insanla 
doğayı harmanlayan hatta düşlediği tüm karakter-

leri aynı mekanda birleştiren bir edebiyat çizgisi çık-
mış ortaya. ‘’Eserlerimle 21. yüzyıl insanının arayışları-

na, bunalımlarına, savruluşlarına ve yanılgılarına ayna 
tutmak istedim’’ diyen Akay’la yazma serüvenini 

konuştuk.  

Meliha Akay kimdir okurlarımıza 
kendinizden bahseder misiniz?
Teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Ben bu 
bölgeye taşınalı bir yıl kadar oldu. Sizlerle 
tanışalı da bir ay kadar… En kısa tanımlamay-
la edebiyat emekçisi demek isterim şahsım 
için. Çünkü yıllardır okur ve yazar olarak, 
edebiyatın birçok alanında yol aldım. Önce 
şiir ve öykü birlikteliği vardı. Sonrasında düz 
yazıya yöneldim. Öykü ile başlayan yolcu-
luğuma romanı da ekleyerek devam ettim. 
Çocukluğumun köyde, doğanın kucağın-
da yaşanmış olması meğer benim için bir 
şansmış. Öykücülüğümde belirgin bir 
etkendi bu. Her öykümü ve sonrasında 
gelen romanımı doğanın bir yansıması 
olarak gördüm. Doğa derken insanı da 
kapsadığını belirtmeliyim. İyi anımsıyo-

rum. Daha okulla bile tanışmadığım 
yıllarda, canlı alfabeler vardı. İri punto ile 

yazılmış cümleleri elbette okuyamıyordum. 
Fakat her sayfadaki resimlere bakarak mini öyküler 

kuruyor, anneme anlatıyordum. Hem de büyük bir 
coşku ve keyifle. Bunu söyleme nedenim şu: yazma 
tutkusu, öyküleme, düş gücü insanın kendi dışında 
gelişen istemler. Sonrasında ara vermiş, uzak kal-
mış olabilirsiniz fakat o er geç kendini size hatırlatır. 
Köyde ilk açılan ortaokulun ilk öğrencilerinden 
biriydim. Öğretmenlerimin fedakârlığı, çabası, 
benim yolculuğumda en büyük etkenlermiş meğer. 
Dönüp baktığımda onlara minnet borçlu olduğumu 
görüyorum. Yıllar sonra arayıp buldum onları. Hem 
de kırk yıl sonra. O yılların zorluklarına bakıyorum 

RESİMLERİ SÖZCÜKLERLE 

EDEBİYATA 
DÖNÜŞTÜRÜYORUM

da… Şimdiki genç nesil çok şanslı. 
İlkin üç öykü kitabım yayımlandı. 
Sonrasında ilk romanım. Gördüm 
ki ne romandan geçebildim, ne 
öyküden. İkisi ile de yolculuğum 
sürüyor. 

Bir röportajınızda ‘Çağımın 
tanığıyım’ diyorsunuz. Bu 
söylemi biraz açar mısınız?
Evet; çağımın tanığıydım. Her 
türlü değişime, her türlü oyuna, 
ülkemin sosyolojik gelişimine 
seyirci kalamazdım. 21. yüzyıl 
insanının kendini görebilmesi için 
bir ayna tutmak istedim belki de. 
Arayışlarına, savruluşlarına, hisset-
mesi zaman alsa da bir gizemin 
içinde dolaşıyor olmasına, birbirine 

eklemlenen yanıl-
gılarına ve en çok da 
koza içindeki yalnız-
lığına… Romanın 
araştırma süreci en az 
yazım süreci kadar heye-
can vericiydi. İş hayatımda 
hizmet sektöründe çalıştım. 
Otelci olduğumu söyle-
meden geçemeyeceğim. 
Özellikle kafe ve resto-
ranlarda çalışanların çoğu 
varoşlardan gelen gençler-
di. Bu sınıfsal farkı, aradaki 
aşılmaz uçurumu görmek, 
gözlemlemek beni çok 
etkilemiş, hatta sarsmıştı. O 
günler güneşin kar toplama 
evresiydi! O yıllarda susmuş 
olsam bile bir gün açığa 
çıkacak ve kendini yazdıra-
caktı. Fakat bu alt kültürü, 
yaşam biçimini, umutlarını 
ve isyanlarını yaşadıkları 
yerlerde, aynı mekânlarda 

görmek istiyordum. Sezgisel bir 
yaklaşım olsa gerek, sanki bütün 
bu düşlediğim karakterleri aynı 
mekânda barındıran bir mahalle 
vardı, bana düşen de gidip o kapıyı 
çalmaktı. Ev değiştirmek istediğim 
dönemde yazgının melekleri olsa 
gerek beni o eve götürdü. Yaşam 
biçimlerine, sosyo-ekonomik 
ve sosyo-kültürel farklılıklarına 
onların içine karışarak tanık oldum. 
Görsel hafıza çok önemli bu ker-
tede. Çünkü o anları, o görüntüleri 
belleğinizden başka resmedecek 
bir cihaz yok elinizde. Olsa idi 
tamamen farklı olurdu. Çünkü 
kayda geçtiğinizi hissettikleri anda 
değişip doğallıklarından uzak-
laşıyorlar. Yani bir persona duru-

mu. Size tuhaf gelebilir ama film 
platosu hazırlansa ancak bu kadar 
olabilirdi. Biliyorsunuz ayrıntıların 
içinde saklanır sırlar. Gecesi ve 
gündüzü birbirine tamamen zıt 
yaşamların hüküm sürdüğü yerler. 

Yazma tutkunuz, edebiyata 
olan ilginiz nasıl başladı?
Biraz önce de söylediğim gibi, 
eğer o tutku, o ateş içinizde varsa 
eninde sonunda açığa çıkıyor ve 
sizi yönlendiriyor. Önce minik ve 
edebi olmayan öykücükler, sonra 
şiir ve öykü. Sonra da roman…

İlk eseriniz Yağmura Tutulan-
lar çıkmadan önce edebiyat 
dergilerinde yazılarınız yayım-
landı. Dergilerin yazım hayatı-
na etkileri nasıl oluyor? 
Okul gibidir edebiyat dergileri 
dönemi. Gerçi şimdi de sürüyor 
ilişkim ama o yıllarda sadece o 
dergilerle duyurabiliyordunuz 
kaleminizin sesini, rengini. Okur 
ilkin o dergilerdeki yazılarınızla 
tanır sizi. Yani açmaya çalıştığınız 
patikanın temel taşları o dönemde 
döşenir. Birer referanstır ayrıca da. 

Badem Şekeri eserinizde 
Kadıköy’de bir otelde yaşanan

Röportaj
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ları anlatıyorsunuz.  Sizin de 
bir zamanlar mesleğinizin 
otelcilik olduğunu biliyoruz. 
Bulunduğunuz ortam eser-
lerinizin oluşmasına nasıl 
katkı sağlıyor?
Mekânların da ruhu var. İlk gittiğim 
bir mekânda, ilk yarım saatlik süreç 
benim için çok önemli. Oranın 
ruhu bana ya kal der, ya da git! 
Bu yüzden iş görüşmelerimde 
de buna çok dikkat ediyordum. 
Romanlarımda ve öykülerimde 
konu edeceğim ya da ettiğim 
mekânlara ilk dokunuş çok önemli. 
O mekânla bütünleşebilmişsem 
örgü çok çabuk gelişiyor. Yine 
deneyim, yine gözlem diyeceğim. 
Evet, Kadıköy’de uzun yıllar rıhtım 
bölgesindeki bir otelde çalıştım. 
Haydarpaşa Limanı oraya çok 
şey katıyor. Her anlamda. Liman, 
yük indirip bindiren tankerler 
ayrı bir dinamik. Yük gemileri ilk 
adımda Marmara’ya ulaşır, son-
ra Çanakkale Boğazı, Ege Denizi 

ve ver elini okyanuslar, başka 
ülkeler… Anadolu’dan ve Avrupa 
yakasından her gün gelip giden 
yüzlerce yolcu… Farklı dinlerin, farlı 
kültürlerin birbirini benimsediği ve 
saygı gösterdiği, gelişen, değişen 
bir bölge. Daha önceki roman-
larımda ve öykülerimde sıkça yer 
vermiştim. Fakat bir de Kadıköy’ün 
arka bahçesi var! Çok geniş, çok 
eski, çok hareketli bir bahçe. Ta 
Anadolu’nun Doğu sınırlarına 
uzanan bir bahçeden söz edi-
yorum. Deniz gibi devingen bir 
coğrafya. Göçler tarihin sayfaların-
da kalmadı. Sürüyor, hem de çağın 
yeniliklerine ayak uydururcasına 
yenilenerek. Bu yüzden bu roman-
da Kadıköy’ü bir yana bırakıp arka 
sokaklara, arka bahçelere, göç 
mahallelerine girmek istedim. 
Umarım daha çok konu edilir, 
daha çok yazılır bu bölgeler. 

Yeryüzü Göçebeleri eseriniz-
de Alemdağ önemli bir yer 
tutuyor. Eseri oluşturmadan 

önce de bölgeyle ilgili araştır-
malar yapmışsınızdır. Alemdağ 
insanına ve bu coğrafyaya dair 
neler söylersiniz? Bu bölge 
eseriniz için nasıl bir kaynak 
oldu?
Alemdağ ve çevresindeki mahal-
leler çok değil daha yirmi yıl kadar 
önce sadece piknik yapılan bir 
sayfiye alanıydı!  Kentin aldığı aşırı 
göç, kentsel dönüşüm, Avrupa 
yakasında yer alan iş yerlerinin 
Anadolu yakasına hızla taşınmış 
olması çehresini bir anda değiştir-
di. Ama benim tanışmam ev 
değiştirmek istediğim bir döneme 
rastladı. Uzaktan Alemdağ’ın 
ormanlık tepelerini görüyordum. 
Sonra, pazar yerleri de dâhil, sosyal 
yapıyı, kültürel ve ekonomik yapıyı, 
insanı gözlemlemek için araların-
da dolaştım uzun süre. Kimliğimi 
gizleyerek ama… Sonra edebi-
yatta bu bölge ile ilgili kitapları 
araştırdım. Üzülerek gördüm ki, 
edebiyatta pek fazla bir kaynak yok. 

 
Romanınızı yazarken tarihi 
araştırmalardan yararlandınız 
mı? 
Romanda geçen bazı tarikat isim-
leri var. Araştırma yaparken beni 
çok zorlayan bir konu oldu bu. 
Aynı zamanda arkeolojik kazı yap-
mak gibiydi. Her katmanda farklı 
bir bilgiye ve belgeye ulaşıyor-
sunuz. Dünyanın ekonomik, 
teolojik, siyasal, hatta askeri güçler 
dengesine bakıldığında önemli bir 
yere sahipler. Güç kaynağının ne 
olduğunu öğrenmekten öte ‘nasıl’ 
sorusu öne çıkıyor. Faaliyetleri ne 
denli biliniyor olsa da temel öğe 
gizlilik. Bu nedenle bilinen, yazılan, 
hatta bilerek servis edilen bilgilerin 
dışında daha spesifik bilgilere ulaş-
mak istiyordum. Tehlikeli sularda 
yüzmek gibi bir durumdu. Hele ki 
ülkemizin içinden geçtiği hassas 
dönemi göz önüne alınca mensu-
bu oldukları kişilere ulaşmak nere-
deyse olanaksız. Çünkü kendilerini 
çok iyi gizliyorlar ve asla konuşmak 

istemiyorlar. Çok 
güvendiğim ho-
calarımdan destek 
aldım. Örneğin 
romanda yer 
alan eşek formlu 
biblo bunlardan 
bir tanesi. Asırlar 
önce bu tür gizli 
örgütle-
rin misyonu, 
ağırlığı, etkisi ne 
ise günümüzde 
de bu! Bunu 
görmek insana 
başka sorular da 
sorduruyor ama 
oralara girersek 
konu uzayacak. 
Semavi dinlerin 
kardeşliği üzerin-
den kurgulanmış 
bir proje hayata 
geçirilememiş. 
Fakat şunu da 
gördüm; tarikatlar 
arası iş birliği asla 
aleni yapılmıyor-
muş! Dünya 
siyasetinde hüküm 
süren bir din 
devletinin aracılığı 
çok önemli bir 
yer kapsıyormuş. 

Ben araştırma inceleme kitabı 
yazmadığım için romanın içeriği 
gereği belli bir ölçüde yer verdim. 
Çünkü yaşadığımız çağın temel 
taşlarından biri bu gerçekler. 

Yazdığınız her eserin araştır-
ma aşamasında yeni bilgiler 
öğreniyorsunuzdur. Bugüne 
kadar gerçekleştirdiğiniz 
araştırma süreçleri içinde 
öğrendiğiniz en ilginç bilgiler 
nelerdir?
Her araştırma, her 
kaynak, arkeolojik 
kazı gibidir. Kazdıkça, 
derine indikçe, 
katmanları aştıkça 
daha derine inmek, 
görmek istersiniz. 
Müthiş bir deneyim. 
Doğanın döngüsel 
bir gerçeği var bunu 
yine ağaçlar üzerin-
den açıklayabilirim. 
Her ağaç her mev-

simsel döngüyle beraber kökleri 
toprağın derinlerine uzanırken 
gövdesiyle, dallarıyla uzamdaki 
yerini alır. İster kozalak olsun ister 
meyve olsun, insana verebileceği 
her ne var ise olabildiğince sunar. 
Bağ bozumu sonunda sadece 
gövde olarak kalır. O kalın ka-
buğunun altına bakıldığında göv-
dedeki enine halkaların büyüdüğü, 
bir yenisinin eklendiği görülür. 
Bu döngüsel değişimin en güzel 
örneğidir. Bunu göz önüne alınca 
benim de uzun soluklu bir yol-
culuk yaptığımı meyvemi verdik-
ten sonra da yine kendime ama 
ağacın halkaları gibi yenilenmiş 
olarak döndüğümü söylemeliyim.  
Yeryüzü Göçebeleri’ne dönersek; 
İspanya’dan Orta Asya’ya, kendi 
ülkemizin doğusundan batısı-
na bir yolculuk… Romandaki 
her kokuyla birlikte duygusal 
belleklerinin kapısı aralanacak ve 
unutulmuşluğun sisleri arasında 
kalan anıları yeniden hatırlanacak. 
Kahramanların yolculukları ile 
kendi hikâyelerinin içinde kalakal-
mış kördüğümleri çözecekler ve 
belki de kendileri birer kahramana 
dönüşecek! Görsel bir şölen onları 
bekliyor. Çünkü roman önce resim 
olarak belirir zihnimde. Tablolarla 
donatılır belleğim. Sonra da ben 
o resimleri sözcüklerle edebiyata 
dönüştürürüm. Ayrıca yine karak-
terlerle birlikte trajik gerginliklerin, 
çatışmaların, uyumsuzlukların 
içinde bitap düştükleri bir anda; 
sıradan sandığımız şeylerin şiirsel 
büyüleyiciliğine kapılıp kendine 
özgü müziğini duyacaklar. Bazen 
hüzünlenip öfkelenecekler, bazen 
tebessüm edecekler. Yani kendile-
riyle özdeşleşen kişilere daha yakın 
olacak ve belki de aynaya bakmış 
gibi olacaklar.

Röportaj: Havva KOTAN

Kitap yazmak için 
yaptığım her araştırma 
arkeolojik kazı gibi…
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PADİŞAHLAR 
ÇEKMEKÖY’DE

Alemdağ ile ilgili yazılan her 
yazıda ve anlatılan her hatırada 
güzellikleri, hoş ve serin havası, 
cana can katan, derde deva olan 
soğuk ve tatlı suları anlatmakla 
bitirilemez. Alemdağ’ın bu gü-
zellikleri yerleşim tarihinin ilk 
yıllarından itibaren insanların 
dikkatini çekmişti. Çünkü Bizans 
döneminde de Alemdağ önemli bir 
bölgeydi. Beykoz’dan Alemdağ’a 
kadar bütün bölge ormanlarla 
kaplıydı. Meludion denilen yerde 
bir av köşkü bulunuyordu. Bizans 
İmparatoru Kontakuzinos, kızı 
Teodora’yı Osmanlı Sultanı Or-
han Bey’e vermiş, fakat bu yol ile 
amacına ulaşamayınca en sonun-
da tacını ve tahtını bırakıp Alem-
dağ’daki Mangallar Manastırı’nda 
keşişlik yapmaya başlamıştı. Yine 
tarihi kaynaklarda belirtildiğine 
göre, Asya yakasının içlerindeki 
ormanlık alanlarda da Roma soy-
lularının sayfiye yerleri bulunu-
yordu. Damatris olarak anılan 
yerde yani, bugünkü Saman-
dıra’da büyük bir av köşkü biçi-
minde bir imparatorluk ikâmet-
gahı daha bulunmaktaydı. 13. 
yüzyıla kadar imparatorlar kay-
nak sularıyla da ünlü olan bu böl-
geye avlanmaya ve dinlenmeye 
gelirlerdi.

Mesela, II. Andronikos Paleolo-
gos, 1296’daki büyük deprem-
den sonra sarayını Damatris’e 
taşımış ve bir müddet burada 
kalmıştı. Osmanlı sultanlarından 
Avcı Mehmed (1648-1687) ve IV. 
Murad da (1623-1640) sık sık 
Alemdağı ve bölgesine gelerek av 
faaliyetleri yapmışlardı. Evliya 
Çelebi Seyahatnamesi’nde Alem-
dağı bölgesi için “teferrücgâh-ı 
avgâh-ı Alemdağı, acayip av âlemi 
olur” ifadesini kullanmıştı.

Kaynaklarda verilen bilgilere 
göre, Osmanlı döneminin 
sosyal hayatında saray eğlencel-
eri arasında bu av ve avcılık nere-
deyse savaş kadar özel ve önem-
li bir yere sahipti. Özellikle ilk 
dönemlerde zafer peşinde koşan 
padişahlar, şehzadeler ve devlet 
ileri gelenlerinin çoğu boş zaman-
larını maiyetleri ile birlikte av 
partilerinde geçirmişlerdi. Sultan 
IV. Mehmed’in avcı lakabı bu av 
merakı ve faaliyetlerinden dolayı 
kalmıştı. 

Av bir iktidar göstergesidir. Av, 
gücü sembolize eder, muktedir 
ve iktidarda olmayı temsil eder. 
Avlanan hayvan ne kadar güçlü 
ve ihtişamlı olursa hükümdarın 
gücü de o oranda büyür. Avın bir 
mekânı ve merasimi vardır. 

Osmanlı döneminde padişahla bir-
likte av faaliyetlerine katılan ya 
da sarayda av kuşlarına bakan, 
saray için av kuşları yetiştirenle-
rin hepsine birden avcılar denil-
miştir. Avcılar kendi içlerinde 
ulufeli, tımarlı ve muaf olmak 
üzere gruplara ayrılmıştır. 
Avcıların bir kısmı padişahla bir-
likte ava giderken bir kısmı da 
saray için av kuşları yetiştirme-
kle görevlendirilmiştir. Yetiştir-
ilen av kuşları daha sonra saraya 
getirilmiştir. Avcıların ve avcılığın 
belirli kurallar çerçevesinde örgü-
tlenmesinden anlaşılacağı gibi 
Osmanlı padişahları ilk dönem-
lerden itibaren hem eğlence hem 
de savaş eğitiminin bir parçası 
olarak av partileri düzenlemişler 
ve avcılığı teşkilatlı, sistemli bir 
hale getirmişlerdir. Devlet pro-
tokolünde “çakırbaşı, şahinbaşı, 
atmacacıbaşı ve doğancıbaşı” 
gibi ünvanları olan şikâr ağaları-
na önemli bir yer vermişlerdir. 

Toplum hayatında önemli bir yere 
sahip olan av ve avcılıkla ilgili un-
surlar edebi çalışmalara da sık sık 
konu olmuştur. 

Bölgede meşhur olan diğer bir 
av çeşidi de çulluk avıdır. Selim 
Somçağ’ın ifadeleriyle bölgedeki 
çulluk avı şöyle olmaktaydı: 

“Doğu Avrupa ve Rusya’nın orman-
larında üreyen çulluklar kasım ayından 
itibaren kışı geçirmek üzere Türkiye’ye 
gelmeye başlarlar. Özellikle şiddetli 
tipilerin ardından çulluk curnatası 
yapıldığından çulluk avına çıkmak için 
böyle havalar beklenirdi. Nemli orman-
larda yaşayan çulluğun tüylerinin 
rengi orman zeminindeki kuru yaprak-
larla kusursuz bir uyum gösterdiği ve 
ürkünce sindiği için, bu kuşun avı fer-
macı köpeklerle yapılırdı. Yüzyıl başın-
da Boğaz’ın her iki yakasındaki köy-
lerin arkalarındaki ağaçlıklarda bile 
çulluk boldu. Boğaz’daki yalı ve köşk 
sahipleri çulluk avını kendi koruların-
da yaparlardı. Şehrin büyümesiyle bir-
likte, çulluk avı için Rumeli yakasında 
Belgrad Ormanı, Anadolu yakasın-
da Ömerli, Elmalı çevresi gibi daha 
geniş ormanlık alanlar tercih edilmeye 
başlandı. Curnatalarda İstanbullu bir 
avcının 50, hattâ 100 çulluk vurması 
olağandı. Fransız etkisiyle çulluk İs-
tanbul’da seçkin zümrenin ve lüks lo-
kantaların mönüsüne dâhil olduğu için 
büyük sayılarda ağlarla yakalanır ve 
Balıkpazarı’nda tavukçu dükkânların-
da satılırdı. 20. yüzyıl başında Belgrad 
Ormanı’nda ve Beykoz’dan Şile’ye ve 
Ömerli’ye uzanan ormanlık alanda 
karaca ve yaban domuzu avlanıyordu. 
Bu avlar genellikle zağarlarla ve sürek 
avı şeklinde yapılırdı. Domuz avı-
na özellikle Hıristiyan avcılar rağbet 
ederdi. Dönemin en tanınmış domuz 
avcıları Börekçi İbrahim Bey, Akbabalı 
Karadayı, Polonezköylü Yaşo, Emil ve 
Yanoş’tu. Müslüman avcıların çoğu 

vurdukları domuzları Hıris-
tiyanlara satardı. Domuzun 
sert kılları da fırça yapımın-
da kullanılırdı. Beykoz’un 
doğusundaki ormanlık 
bölgede, günümüzde de yaban 
domuzu avlanmaktadır. 
Bununla birlikte şehrin hızla 
genişlemesiyle eski avlakların 
hemen hepsi tarihe karıştığın-
dan bugün İstanbul ve yakın 
çevresinde avcılık yapılma-
maktadır.”

Alemdağ, Osmanlı sultan-
larına ve padişahlarına 
da ev sahipliği yapmış 
bir bölgedir. Hiç şüphe-
siz Alemdağ mesiresinin en re-
vaçta olduğu dönem, II. Mahmud 
zamanı idi. Alemdağ mesirelerine 
ve Taşdelen suyuna tutkun olan 
ve buradan çok hoşlanan II. Mah-
mud (1808-1839) sık sık bu çev-
reye kalabalık maiyetiyle birlikte 
binişler düzenler, Taşdelen suyu 
kaynağını teşrif ederdi.

Sultan II. Mahmud, 1834 tarihin-
de Alemdağı ve Sarıgazi bölge-
sini ziyaret etmiş ve burada bir 
gece konaklamıştı. Dârüssaade 
ağalarından Kızlarağası Abdul-
lah Ağa Sultan II. Mahmud için 
bir ziyafet tertip etmişti. Sultan 
Mahmut da şehzadeleri, mabeyn 
kâtiplerini ve yakınında bulunan 
diğer görevlileri yanına alarak 
bu davete icabet etmişti. Burada 
iki gece kalınmıştı. Daha sonra 
Taşdelen suyunun çıktığı kay-
nağa ve Sultançiftliği köylerine 
gidilerek bölge gezisi yapılmıştı. 
Bundan sonra Sarıgazi köyüne 
geçilmiş ve köydeki Sarıgazi 
türbesi ziyaret edilmişti. Sultan 
Mahmud ve yanındakiler bir gece 
de buradaki Tophane Nazırı Sâib 
Paşa Çiftliği’nde kalmışlardı. Bu 
hadiseyi Balıkhane Nazırı Ali Rıza 
Bey hatıralarında şöyle ifade et-
mekteydi: 
“ … vaktiyle Alemdağı Haremeyn ne-
zareti dâhilinde ve Haremeyn nezareti 
de dârü’s-saâde ağalığı zîr-i idâresinde 
bulunduğu cihetle 1250 (1834/35) tari-
hinde Kızlarağası bulunan Abdullah 
Ağa, Sultan Mahmud’a bir ziyafet 
keşide etmişti. Hâkân-ı müşârüni-
leyh şehzadeleri, mabeyin kâtiplerini, 
kurenâ beyleri beraber alıp tehyie olu-
nan hanelerde bir gece beytûtet ve fer-
dası günü ormanlar seyr ü temâşâ 

olunarak Taşdelen suyunun menbaı 
olan cây-ı dil-küşâya azimet buyur-
muşlar ve harem-i hümayun takımı 
da Sultan Çiftliği nam karyede ter-
tip olunan hanelerde iki gece ârâm-
sâz olmuşlardı. Zât-ı şâhâne evliyâ-ı 
kirâmdan Sarı Gazi türbesine ziyaret 
ve Tophane Nazırı Hacı Sâib Efendi-
nin o civarda kâin çiftliğinde ârâm ve 
istirahat ve badehu Yakacık Karyes-
ine azimetle bir gece de orada beytutet 
buyurmuşlardır. ”

II. Mahmud’un buraya sık sık 
gelmesi halkta da Alemdağ’a karşı 
bir ilgi ve alaka uyandırmıştı. Bu 
tarihlerden itibaren İstanbullu-
lar da günübirlik ve çadır kurup 
geceleyerek Alemdağ’a mesireye 
gitmeye başladılar. 

Alemdağ’a önem verenlerden 
birisi de II. Mahmud’un oğlu olup 
babasının ânî ölümü üzerine genç 
yaşta Osmanlı tahtına oturan Sul-
tan Abdülmecid (1838-1861)’dir. 
Sultan Abdülmecid, babası II. 
Mahmud’un uygulamaya koy-
duğu reform çabaları ortamında 
batılı bir eğitim alarak yetişmişti. 
Kuvvetli bir din eğitimi de alan 
Abdülmecid, diğer yandan da 
Avrupalı prensler gibi yetişti-
rilmiş, özel hocalardan Fransızca 
ve Batı müziği dersleri almıştı. 
Almış olduğu bu eğitimin etkisiy-
le olsa gerek Sultan Abdülmecid, 
batı tarzı yaşamaya ve yapılaş-
maya öncülük etti. Bu dönemde 
kentleşmede yeni ve ileri atılımlar 
yapılarak, eski yasaların kaldır-
ması sonucu şehir, Bakırköy’den 
Teşvikiye’ye, Kadıköy’den Bos-
tancı’ya, Boğaziçi’nin iki yakasın-
da da Sarıyer’den Beykoz’a kadar 

çok geniş bir yayılma alanı buldu. 
Asıl yenileşme ve gelişme ise İs-
tanbul halkında göze çarpıyordu. 
Dolmabahçe Sarayı ile büyüklü 
küçüklü birçok köşk ve sarayın 
yapılması, yüksek rütbeli sivil 
ve askeri erkân ile zenginleri et-
kilemiş, yeni bina ve köşklerin 
yapılması yarışına girmelerine 
neden olmuştu. Buna bağlı olarak 
evlerde mobilyadan müziğe, re-
simden dekorasyona kadar her 
alanda Batı’ya özenti başlamıştı. 
Bu değişim ve etkileşim kervanı-
na kadınlar da katılarak, giyim-
den kuşama eski alışkanlıklarını 
bırakarak Avrupa’dan gelen giy-
im tarzını benimsemeye 
başlamışlardı. Tüm bu sosyal 
değişim ortamında Kâğıthane 
Lale Devri’nden sonra yeniden 
ilgi görüyor, İstanbul halkı çarşı 
pazarı ve Göksu, Kuşdili ve Alem-
dağ gibi sayfiye yerlerini kadınlar 
ve erkekler hınca hınç dolduru-
yordu. 

Sultan Abdülmecid Çekmeköy 
bölgesini ziyaret eden Osmanlı 
padişahlarındandı. Abdülmecid 
hem dinlenmek hem de halkın so-
runlarından haberdar olmak için 
sık sık halkın içine çıkardı. Özel-
likle Cuma selamlığı ve bayram 
namazları halkın sorunlarını ilet-
mede vesile olurdu. Bazen de in-
sanların yoğun olarak bulunduğu 
mesire alanları gibi eğlence yer-
lerine de giderdi. 

Salih Şahin’in Başbakanlık Os-
manlı Arşivi’nden yaptığı araştır-
malara göre bu ziyaretlerinden 
birini de Çekmeköy bölgesine yap-
mıştı. Alemdağ Korusu’na giden 
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birisinde Alemdağı civarına 
gelmiş ve buradaki Alemdağı 
Kasrı’nda kalmıştı. Hatta buraya 
gelmesi ve fazla kalması kendisi 
hakkında tertip edilen bir komp-
lodan da kurtulmasına vesile 
olmuştu. Çünkü bu sırada Hüse-

yin Avni Paşa, sadaret mevkiini 
işgal etmişti. Paşa, Serasker Kay-
makamı bulunan, dostu Çirpanlı 
Abdülkerim Nadir Paşa’yı, Sultan 
Abdülzaziz’i Alemdağ’da bulun-
duğu sırada süvari kuvvetleri 
ile yakalayıp Selimiye Kışlası’na 

hapsetmekle görevlendirmişti. 
Fakat Abdülaziz’in burada bir 
geceden fazla kalması bu teşeb-
büsün gerçekleşmesine imkân 
vermemişti.

II. ABDÜLHAMİD ADINA ÇEKMEKÖY’E KUR’AN GÖNDERİLDİ
Osmanlı tarihinde, 33 yıl gibi uzun 
bir süre tahtta kalmış olan Sultan 
II. Abdülhamid’in ayrı bir yeri 
vardır. Devletin son dönemlerinde 
tahta çıkmış ve dâhilî ve hâricî 
pek çok sıkıntının yaşandığı bu 
dönemde devleti başarıyla idare 
etmiştir. Ayrılıkçı faaliyetlerde 
bulunan unsurlara karşı izlediği 
politikalarla bu toplulukların tep-
kisini çekmişti. Hatta bu yüzden 
Ermeni komitacıların suikastine 
bile uğramıştı. Bir grup Taşnak 
Cemiyeti mensubu suikast için 
ciddi hazırlık yapmışlardı. Hem 
Osmanlı vatandaşı olan Erme-
niler, hem de Avrupa’nın çeşitli 
bölgelerinden gelen Taşnak üye-
lerinden bir grup İstanbul’da 
toplanarak suikast planları için 
çalışmaya başlamışlardı. 

Suikast için incelemeler ya-
pan Krisdapor isimli Ermeni, her 
hafta Yıldız’a giderek, padişahın 
camiye girip çıkmasını, arabanın 
durduğu yerden camiye kadar 

olan uzaklığı adım ölçüsüyle, 
saatle tespit etmişti. Sonuçta, 
cami avlusunda yabancı konuk-
ların arabaları arasında bulu-
nacak ve mümkün olduğu kadar 
padişaha yakın olacak bir araba 
içinde saatli büyük bir bomba pat-
latılmasına ve padişahın yanın-
dakilerle birlikte öldürülmesine 
karar verilmişti. 

Arabacının sürücüsünün otura-
cağı yere 120 kilo patlayıcı 
madde alacak demir bir sandık 
yaptırılmış ve patlayıcı mad-
deyi ateşlemek için bir daki-
ka 42 saniyelik devreli bir saat 
kadranı hazırlanmıştı. Arabayı 
Zare Haçikyan adında 45 yaşın-
da eski bir katil olan Ermeni 
komite mensubu idare edecekti. 
Patlayıcı madde, 18 Temmuz sa-
bahı, arabacı yeri altındaki demir 
sandığa doldurulmuş, içeris-
ine teneke kutu içinde 500 tane 
kapsül konmuştu. Her şey hazır-
landıktan sonra 21 Temmuz 1905 

Cuma günü Selamlık 
resminden sonra Sul-
tan Hamid saraya 
dönerken camiin 
önünde bomba pat-
latılmıştı. Bütün ter-
tibat tam anlamıyla 
alınmış olduğu hal-
de, o gün camiden 
çıktıktan sonra 
Padişahın Şeyhü-
lislam’la görüşme-
si sebebiyle birkaç 

dakika gecikme-
si, suikastın 
başarısızlıkla 

sonuçlanmasına sebep olmuştu.

Olayla ilgili olarak başlatılan 
soruşturma sonunda Avusturya 
tebaasına mensup Edouard Joris 
isimli şahıs idama mahkûm edil-
di. Bir süre sonra hapishaneden 
Saray’a getirilen Joris, Ermeni-
ler aleyhinde çalışmak üzere 500 
lira ihsanla ajan tayin edilip Avru-
pa’ya gönderildi.

Padişahın suikasttan zarar gör-
meden kurtulması münasebe-
tiyle kadı, müftü, erkân-ı harem 
ve memurlar hacere-i mutahha-
rada toplanarak padişaha dua 
etmişler, kurbanlar kesip, sa-
dakalar ve Kur’an-ı Kerim’ler 
dağıtmışlardı. Şükür amacıyla 
dağıtılan Kur’an-ı Kerimlerin 
bir kısmı Çekmeköy bölgesine 
gönderilmişti.

17 Nisan 1905 tarihli olan konu 
ile ilgili arşiv belgesine göre, 
“mushaf-ı şeriflerden 3 nüshası 
Kartal’a, 2’şer nüshası Alemdağı, 
Çekmeköy, Sarıgazi, Samandıra, 
Aşağı Dudullu ve Yukarı Dudullu 
köylerine” gönderilmişti. Böylece 
Sultan II. Abdülhamid tarafından 
hediye edilen mushaf-ı şerif-
lerden dört adedi, bugünkü Çek-
meköy sınırları içindeki Alemdağ 
ve Çekme Köyü’ne verilmişti. Ku-
ran-ı Kerim’ler, bu köylerin yanı 
sıra Şile ve Adalar’daki mek-
teplere de hediye edilmişti. Ayrı-
ca bu hediyelerin yerlerine 
ulaştırılmasından da Kartal, Şile 
ve Büyükada kazalarının kay-
makamları sorumlu tutulmuştu. 

Sultan Abdülmecid’e Dudullu, 
Bulgurlu, Sarıgazi, Çekmeköy gibi 
çok sayıda bölge köyleri ahalisi 
tarafından dilekçeler verilmiş 
ve istekler dile getirilmişti. Bu 
dilekçeler daha sonra incelenmiş, 
değerlendirilmiş ve gerekli cevap-
lar da yazılmıştı. 

Bunlardan Çekmeköy’le 
ilgili dilekçeler ve dilekçe-
lerin sonuçları şöyleydi: 
Çekmeköy’de oturan Esma Hatun 
dilekçesinde; Kocası Mehmed’in 
Beykoz Debbağhanesi’nde çalış-
makta iken bir yıl önce vefat et-
mesi nedeniyle bir buçuk yaşın-
daki oğlu Ali ile kimsesiz kalarak, 
fakirlik nedeniyle çok zor durum-
da olduklarından söz etmekte 
ve oğlunun Ceride-i Askeriye’ye 
kaydedilerek, idare edecekleri 
kadar maaş bağlanmasını istir-
ham etmişti. Bu dilekçe gereği 
yapılmak üzere Serasker Paşa’ya 
gönderilmişti. 

Çekmeköylü Ahmed isimli kişi 
de, çoluk çocuğunun geçimi-
ni sağlamak için çok miktarda 

borçlandığını ve bunun sonu-
cunda da alacaklıların baskısına 
maruz kaldığını söyleyerek, 
haline acınmasını ve borçların-
dan kurtulmak için yardım talep 
etmişti. Cevap olarak kendisine 
Maliye Hazinesi’nden 100 kuruş 
bağış verileceği ifade edilmişti. 

Çekmeköy, Kısıklı, Sarıgazi, Bul-
gurlu ve Dudullu köylerinde ika-
met eden sekiz kadın tarafından 
verilen dilekçede ise, evlerinin 
harap olup, kendilerinin de ça-
resiz ve muhtaç durumda olduk-
larından, ailelerinin yetimleriy-
le birlikte fakirlik ve zaruret 
içerisine düştükleri belirtilmişti. 
Devamında evlerinin tamiri ve 
onarımı için yardım istemişlerdi. 
Verilen cevapta ise dilekçede adı 
geçen her bir kadına 100’er kuruş 
yardım yapılacağı bildirilmişti. 

Sultan Abdülmecid 1849 Ağus-
tos’unda da Alemdağı bölgesini zi-
yarette bulunmuş ve bu ziyaretin-
de halktan bazı kişilere toplam 
4.350 kuruş atiye dağıtmıştı. 

Osmanlı padişahlarından Sultan 
Abdülaziz de Çekmeköy bölgesini 
ziyaret edenlerdendir. Sultan Ab-
dülaziz sıklıkla dışarıya çıkar, at 
ve arabayla uzun geziler yapardı. 
Maslak, Kâğıthane, Hekimbaşı 
Çiftliği, Beykoz ve Alemdağ or-
manları onun en çok sevdiği yer-
lerdi. Önemli misafirlerini de bu-
ralarda ağırlamaktan keyif alırdı. 
Mesela, 1869 yılında misafir ettiği 
Fransa İmparatoriçesi Eugenie’yi 
Alemdağ Köyü’ne getirerek şere-
fine bir av partisi düzenlemişti. 

Sultan Abdülaziz’in Alemdağ’a bir 
av köşkü yaptırması da buraya 
ayrı bir önem verdiğini göster-
mekteydi. Sultan zaman zaman 
Alemdağ Çiftliği’nde yaptırdığı 
bu köşke gelir, maiyetiyle birlik-
te avlanır, pehlivan güreştirir, at 
koşturur, koç dövüştürür ve kır 
âlemleri yaptırırdı. Buralarda çok 
defa öğle, bazen de akşam yemek-
lerini yedikten sonra dinlenir ve 
tekrar İstanbul’a dönerdi. 

Sultan Abdülaziz, yine Çekme-
köy bölgesini ziyaretlerinden 

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

Çekmeköy’ün Tarihi Çekmeköy’ün Tarihi
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MİYOM
GEBELİĞE ENGEL OLUR MU?

Miyomlar 
neden 
oluşur?
Yapılan çalışmalar 
neticesinde miyomların 
ortaya çıkış nedeni net 
olarak bulunamamıştır. 
Ancak östrojen ve pro-
gesteron hormonlarının 
miyom büyümesine 
katkıda bulunduğu bili-
nen bir gerçektir.

Miyom 
riskini artıran 
faktörler 
nelerdir?
Hipertansiyon (yüksek 
tansiyon), enfeksiyon 
komplikasyonları, 
anovulasyon (yu-
murtlamanın olmaması) 
döngüsü, endometriozis 
gibi hastalıklar miyom 
oluşumunu tetikleyebilir.

Ayrıca bir kadının 
östrojene maruz kalma 
oranını arttıran birçok 
faktör vardır. Bu faktör-
ler, rahim miyomlarının 
gelişimi de dahil olmak 
üzere çok çeşitli üreme 
sağlığı sorunlarına katkı-
da bulunabilir:

Erken yaşta 
adet görme: 
Kadınların menstrüel 
döngüsü ne kadar uzun 
olursa, östrojen seviyesi 

de o kadar yüksek olur.

Yüksek vücut yağı: 
Vücut yağları östrojen 
üretir ve depolar. Fazla 
yağlı bir kadının hormon 
seviyeleri daha yüksek-
tir.

Zararlı kimyasallara 
maruz kalma: 
Plastik ürünler, böcek 
öldürücü ilaçlar, hem et 
hem de süt ürünlerinde 
sentetik hormonlar ve 

Miyom, rahim duvarı kaslarında gelişen, genellikle yuvarlak olan iyi 
huylu tümörlerdir. Kanser gibi hastalıklara ya da vücutta yayılmaya 
neden olmazlar. Bir miyom, bezelye tanesi kadar küçük veya bir 
kavun kadar büyük olabilir. Kadınlar arasında çok sık karşılaşılan bir 
problemdir. Dünya genelinde her 5 kadından birinde 
miyom görüldüğü tahmin edilmektedir. Genellikle belirti göster-
mediklerinden teşhisi gecikmektedir. Eğer çok büyürlerse, ağrı ve 
rahatsızlık gibi belirtilerle karşılaşma olasılığı daha yüksektir.

sentetik östrojen içeren ilaçlar; 
kadınlarda miyom oluşumunu 
artırmaktadır.

Zayıf östrojen 
metabolizması: 
Bazı kadınlar, vücutlarındaki fazla 
östrojeni atamazlar ve miyom riski 
daha fazla olur.

Miyomlar gebeliğe 
engel olur mu?
Kısırlık vakalarının yaklaşık olarak 
%3’ü miyom kaynaklıdır. Yani, 
düşük bir ihtimal de olsa, miyom-
ların gebeliğe engel olma ihtimali 
bulunmaktadır.
Miyom veya miyomlar, endo-
metriyumun (rahim iç dokusunun) 
hemen altında ortaya çıkarsa, 
döllenmiş bir yumurtanın rahime 

ulaşmasını etkileyebilir. Dolayısıyla 
miyomlar, tekrarlayan düşüklere 
de neden olabilir.

Bir miyom, nadiren de olsa rahim 
ağzının veya fallop tüplerinin 
rahim içine açılmasını engelleye-
bilir. Bazı hamileliklerde miyom-
lar, rahimin normal gelişimini 
ve büyümesini bozabilir. Bu 
durum erken doğum ve düşüğe 
neden olabilir.

Miyomu olan kişilerin hamile 
kalması durumunda da birtakım 
riskler görülebilir. Gebelikte mi-
yom ile ilgili en sık görülen sorun, 
miyomun rahimin alt kısmında 
büyümesi ve doğum kanalını kıs-
men de olsa tıkamasıdır. Böyle bir 
durumda, bebeği doğurtmak için 
sezaryen operasyonu gereklidir.

Bebek sahibi olmak isteyen, ancak 
miyomları olan kadınların en 
büyük problemi “miyomlar ge-
beliğe engel olur mu?” sorunudur. 
Bu yanıt için, var olan miyomun 
boyutu ve oluşum yerine göre 
değerlendirme yapılması daha 
doğrudur.

Kısırlık problemi yaşayan bir 
kadının miyomları keşfedil-
diğinde, gebelik olasılığını arttır-
mak için miyomları çıkarılabilir. Bu 
durum büyük boyuttaki miyomlar 
için geçerlidir. Uzmanlar, küçük 
miyomların tedavi edilmeden 
bırakılması gerektiğini düşünmek-
tedir. Tıbbi araştırmalar, doğur-
ganlık sorununun nedeninin 
bulunması durumunda, miyomları 
tedavi etmenin ve kaldırmanın 
hamilelik şansını %40 ila %80 
oranında artıracağını belirtmiştir.
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BUNLARI 
BİLİYOR MUSUNUZ?

Matematik sözcüğü Antik 
Yunancadaki “matesis” 
kelimesinden gelmek-
tedir. Anlamı ise “Ben 

bilirim” demektir. 

Pisagor tarihte en çok bilmece 
üreten matematikçidir. 

Yusufçuklar bacak-
ları olmasına rağmen 
yürüyemezler. Sadece 

konabilirler.

Bir palyaço balığı sürüsünde-
ki dişi balık öldüğü zaman, 
sürüdeki en baskın erkek 

dişiye dönüşür.

Hamile bir kadının bir organında 
hasar meydana gelirse kadının 

karnındaki bebek, hasarı onarmak 
için annesine kök hücre gönderir.

Biz uyanıkken beynimiz 
bir ampulü yakacak kadar 

enerji üretir.

Timsahlar hayatları 
boyunca 3000’e yakın 

diş çıkarırlar.

Tavuklar yılda ortalama 
227 kez yumurtlar.

Kanımızın vücudumuzu 
dolaşması yalnızca 22-23 
saniye sürer.

Güve zararlı, ipek böceği ise 
yararlı kelebektir.

İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi’nin sokak hayvanları 
için hayata geçirdiği proje 
aracı ‘‘Vetbüs’’ Çekmeköy’e 
gelerek hayvanları sağlık 
taramasından geçirdi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) tarafından sokak hayvan-
larının sağlıkları için hayata geçi-
rilen Vetbüs, il genelini gezerek 
hayvanları sağlık taramasından 
geçirmeye devam ediyor. Vet-
büs’ün son durağı ise Çekmeköy 
Doğa Parkı önü oldu. Vetbüs’te 
görevli veteriner hekimler, hem 
sokak hayvanlarını hem de sahi-
bi olan hayvanları tek tek sağlık 
taramasından geçirdi. Veterinerler 
sokak hayvanlarına kuduz aşısıy-
la birlikte iç-dış parazit tedavisi, 

ayakta tedavi gibi yöntemler uygu-
ladı. Vetbüs’te görevli veteriner 
hekimler 2 saat süren uygulamada 
çok sayıda sokak hayvanına sağlık 
taramasını yaptı. 

Sokağa uzanan sevgi 
eli sloganı ile bütün 
ilçeleri geziyoruz
Hayvanların sağlık taramasını ya-
pan Veteriner Hekim Neşe Tokel, 
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü 
olarak Vetbüs isimli aracımızla 
sokağa uzanan sevgili eli sloganı 
ile bütün ilçelerimizi geziyo-
ruz. İlçemizdeki sahipsiz sokak 
hayvanlarına sağlık taraması 
yapıyoruz. İç-dış parazit uygu-
lamaları, kuduz aşısı, ayakta te-

davi, mikro çiple kayıt altına alma 
işlemleri yapıyoruz. Bugün Çek-
meköy ilçesinde sahipsiz sokak 
hayvanlarımıza sağlık taraması 
yapıyoruz” dedi. 

Çekmeköy’de Vetbüs 
tam not aldı 
İBB’nin Vetbüs uygulaması hayvan 
sahipleri olmak üzere vatandaşlar 
tarafından takdirle karşılandı. 
Sokak hayvanları için yapılan sağlık 
çalışması vatandaşlardan tam not 
aldı. Sitesindeki sokak kedileri-
ni sağlık taramasına getiren Fethi 
Özyaman, “Bu çok faydalı bir 
hizmet, kızım internetten araştır-
arak bulmuş. Sitede ne kadar 
sokak kedisi varsa topladı, hepsi-
ni getirdi. Şimdi aşılarını yaptıra-
cağız” şeklinde konuştu. 

İBB V
ETBÜS ÇEKMEKÖY’DE
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Yenikapı Mevlevihanesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversite-
si, Panaroma 1453 Tarih Müzesi, Merkez Efendi Camii, Merkez 
Efendi Mezarlığı, Nağmedar gibi şehrin tarihi ve kültürel açıdan 
önemli mekânlarına komşuluk eden Merkez Efendi Şehir 
Kütüphanesi’ne yolumuz düştü bu ay. Merkez Efendi Cami ve 
türbesi ile bir bütünlük gösteren kütüphane, çok ferah ve geniş 
bir çalışma alanına sahip. Aslında yapı başlangıçta farklı birçok 
organizasyona ev sahipliği yapması için tasarlanmış. Bu neden-
le uzun süre Organik Halk Pazarı ve El Emeği Göz Nuru Pazarı 
olarak hizmet vermiş. Fakat daha sonra yukarıda da bahset-
tiğimiz Merkez Efendi Cami ve Türbesi gibi kültürel yapılarla 
olan organik bağları sebebiyle binanın kütüphane olarak kul-
lanılmasına karar verilmiş. 

MERKEZ EFENDİ 
ŞEHİR KÜTÜPHANESİ

7 gün 24 saat aktif bir şekilde hizmet 
veren kütüphaneyi kullanabilmeniz için 
üye olmanız gerekmekte. Kütüphaneye 
üye olan okuyuculara en fazla 3 kitap 
olmak üzere 15 gün süre ile ödünç 
kitaplar verilebilmektedir. Kütüphane 
içerisinde bulunan yayınlar açık raf 
sistemine sahiptir. Kütüphaneye gelen 
tüm kullanıcılara katalog tarama, 
e-yayın bulma ve yayın sağlama gibi 
her türlü ihtiyaçlarına yönelik bilgilen-
dirme ve yararlandırma, görevli 
kütüphaneciler tarafından verilmek-
tedir. Kütüphanede ülkemizin tüm 
şehirleri hakkında yazılan eserler, süreli 

yayınlar başta olmak üzere, mimarlık, şehir planla-
ması, arkeoloji, sanat tarihi gibi şehirlere bir şekilde 
dokunan bilim dallarına ait seçme yayınlar bulunmak-
tadır. Kütüphanenin içerisinde küçük de bir konferans 
salonu bulunmaktadır. Zeytinburnu Belediyesi Gençlik 
Merkezi tarafından her ay düzenlenen Okur-Yazar 
Buluşmalarından en ez iki tanesi bu konferans salo-
nunda gerçekleştirilmektedir. Kütüphaneden sadece 
Zeytinburnu ilçesinden değil farklı birçok ilçeden 
gelen öğrenci ve ziyaretçilerin istifade edebildiğini 

de hatırlatalım. Bu da haliyle yoğunluğa sebep ol-
makta. Bu yoğunluğa bağlı olarak içeriye giremeyen 
ziyaretçilerin olumsuz hava koşullarından etkilenme-
meleri ve kartlı sistem uygulamasının sağlıklı yürümesi 
için kütüphane binasının El Emeği Göz Nuru Pazarı 
olarak kullanılan kısmı bekleme salonu olarak düzen-
lenmiş. Ayrıca yoğun çalışma ortamı içinde olmazsa 
olmaz bir bardak demli çay ve sıcak çorba ikramında 
bulunulması kullanıcılar için hoş bir jest olmuş.

Hazırlayan: Rıdvan KAŞIKÇI
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Her yıl 3-9 Kasım tarihleri arası Organ Nakli Haftası olarak kut-
lanıyor. Türkiye’de binlerce hastanın organ bağışı beklediği bilinse 
de dini boyutu da göz önünde bulundurulduğunda organ nakli 
“nazik bir konu” olma özelliğini korumaktadır. Sokağa çıktık ve di-
yanetin organ bağışının caiz olduğuna dair açıklamasını da hatırla-
tarak Çekmeköylülere sorduk:

Organ bağışı hakkında ne düşünüyorsunuz?

SOKAK 
RÖPORTAJI

Cebrail BAL
21 Yaşında

Söz konusu insan 
hayatıysa organ bağışı 
en doğrusu. Bir insanı 
kaybetmiş olabiliriz ama 
diğer taraftan bir canı 
hayata döndürmek bizim 
elimizde. Kimi insan dinen caiz bulmuyor bu 
durumu ama ben destekliyorum.

Yusuf Baran TOPRAK
14 Yaşında

Ben organlarımı 
bağışlamak istesem 
de kimin hayatını kur-
tardığımı öğrenmek is-
terdim sanırım. Tabi öldük-
ten sonra verilebilir. Nasıl olsa 
ölmüşüz, işe yarayalım en azından.

Mustafa AKYOL
60 Yaşında

Organlarımı bağışla-
mayı düşünmüyo-
rum. Organlarımı 
bağışlayacağım kişinin 
suç işleme ihtimali bile 
geliyor aklıma. Allah’ın 
verdiği bir ömür var sonuçta. 
Çevremde organ nakli bekleyen biri olsa 
da fikrim değişmezdi.

Cemal DOĞAN
63 Yaşında

Organ nakli kesinlikle 
desteklenmesi ve yay-
gınlaştırılması gereken 
bir bağış türü. Bir insanı 
kurtarmış oluyoruz organ 
bağışıyla.

İlke GÜRER
39 Yaşında

Herkes organ bağışı 
yapmalı. Bana artık 
yaramayacak bir şeyin 
başka birine hayat ver-
mesinden daha güzel bir 
şey var mı? Diyanet bile buna 
cevaz verdi. Öldükten sonra beden bütün-
lüğün bozuluyorsa, toprak oluyorsan, dinen 
ya da madden o organın sende olmasının 
hiçbir anlamı yok. Keşke herkes böyle 
düşünse. Ben şahsen bağışlayacağım bütün 
organlarımı. Geçmiş zamanda böbrek 
nakli bekleyen bir iş arkadaşım olmuştu. 
Çok uzun zaman bekledi. Sonrasında bir 
akrabasından nakil oldu. Dolayısıyla o 
mağduriyete de şahit oldum.

Ayşe CİCİ
32 Yaşında 

Ben bir organ 
bağışçısıyım. Kaza anın-
da alınabilecek organ-
larımla alakalı sertifikam 
var. Belki 10 sene önceydi, 
organlarımı bağışladım. Keşke 
herkes böyle düşünse. İnsanlar bilgisiz ol-
dukları ya da kendi başlarına gelmeyeceğini 
düşündüklerinden duyarsız davranıyorlar.

Uzel DENİZCİ
59 Yaşında 

Organların bağışlan-
masından yanayım. 
En yakın örnek olarak 
kardeşim var. Karaciğer 
nakli oldu. Hastane, nakil 
ve iyileşme süreçlerine şahit 
oldum hep. Herhangi bir durum olsa biz 
verecektik fakat kadavradan nakil oldu. 
Abim bu sıkıntıyı yaşamamış olsaydı da 
organlarımı bağışlamayı düşünürdüm. 
Verilmesinde fayda görüyorum. Yakın 
zamanda by-pass ameliyatı oldum. Te-
davi sürecim bittikten sonra organlarımı 
bağışlamak için gerekli işlemleri başlatmayı 
düşünüyorum.

Senai ÇETİN
56 Yaşında

İnsanları hayata 
döndürmek için 
organ bağışını destek-
liyorum. Kendim de 
bağışlamak istiyorum. 
Haberlerde organ bekleyen 
hastaları görüyorum. Her bağış, 
bir can demek.

Ali Furkan KUTLU
19 Yaşında

Organ bağışının din-
le bir ilgisi olduğunu 
düşünmüyorum. Daha 
doğru bir ifadeyle 
inancımın, organ bağışına 
engel olmadığına inanıyorum. 
Herkesin şahsi fikri tabi fakat ben organ-
larımı bağışlamak isterim.

Mehmet DEMİR
61 Yaşında 

Ben doğru bulmu-
yorum. Kendi organ-
larımın da başka birine 
geçmesini istemiyorum. 
Olumlu karşılayamıyorum 
haliyle. Dini bir çekincem 
de var bir miktar. Yalnız, kendi yakın 
çevremde ihtiyacı olan biri varsa ona ver-
ebilirim. Bunun için ölümü beklemem.
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Zeliha Bolat
Zeliş'in Mutfak Sırları...

Ayva 
Tatlısı
Malzemeler: 
4 adet büyük boy ayva, 16 
yemek kaşığı toz şeker, 5 su 
bardağı su, 1 adet çubuk tarçın, 
3 adet karanfil, 100 gr kaymak, 
4 yemek kaşığı toz Antep fıstığı.

Yapılışı: 
Bol suda yıkanan ayvaların 
kabuklarını soyup ortadan ikiye 
ayrılıyoruz ve çekirdeklerini 
kenarda tutuyoruz. Geniş bir 
tencereye dizdiğimiz ayvaların üzerine tepeleme 2 
yemek kaşığı toz şekerini döküyoruz. Ayvaların üzerini 
çok az örtecek şekilde 5 su bardağı suyumuzu ekli-
yoruz. Aroma için ayva çekirdeklerini, şekeri, çubuk 

tarçını ve karanfilleri suya ilave ediyoruz. Pişen ayva-
ları servis tabağına alıp üzerine şerbeti gezdiriyoruz. 
Üzerini süslemek için kaymak ve toz Antep fıstığını 
kullanıyoruz. Nefis kış tatlımız hazır, afiyet olsun. 

Keeviz 
Pate
Malzemeler: 
• 2 kereviz, 
• 6 yemek kaşığı 
mısır unu, 
• 3 yemek kaşığı 
zeytinyağı, 
• 1 yemek kaşığı kuru 
nane, 
• 1 çay kaşığı kişniş 
• Tuz.

Yapılışı: Kerevizleri iri 
doğrayarak haşlıyoruz. 
Haşlanan kerevizleri püre 
haline getirip mısır unu, 
tuz, nane, kişniş ekleyip 
yoğuruyoruz. Karışım-
dan parçalar koparıp 
istediğimiz biçimde 
şekillendiriyoruz. Yağlı 
kağıt serdiğimiz tepsiye 
kerevizleri dizerek (üze-
rine zeytinyağı sürerek) 
200 derecelik fırında 35 
dakika kadar pişiriyoruz. 
Sıcak olarak servis edelim, 
afiyet olsun. 

Zeytinyağlı Lahana Sarması 
Malzemeler: 1 orta boy lahana, 1 çay bardağı 
zeytinyağı, 3 soğan, 2 su bardağı pirinç, 2 yemek 
kaşığı dolmalık fıstık, 2 yemek kaşığı kuş üzümü, 1 
tatlı kaşığı toz şeker, tuz, karabiber, yenibahar, 2 su 
bardağı su, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 limon 
suyu.

Yapılışı: Lahanaları birkaç dakika haşlıyoruz. İç 
harcı hazırlamak için bir tencerede zeytinyağını 

kızdırıp soğanları, pirinç ve fıstıkları kavuruyoruz. 
Kuş üzümü, şeker ve baharatları ekliyoruz. Üzerine 
bir bardak su ilave edip suyunu çekene kadar ocakta 
bırakıyoruz. Lahanaların sert damar kısımlarını ayırıp 
istediğimiz büyüklükte kesip iç harçtan koyarak 
sarıyoruz. Sardığımız dolmaları tencereye dizip 1 
bardak su, zeytinyağı ve limon suyunu ekliyoruz. 
Lahanalar yumuşayana dek ocakta beklettiğimiz 
dolmaları ılık olarak servis yapıyoruz. Afiyet olsun. 
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ÇOCUKLARDA 
OYUN ÇAĞI 
TARİH OLUYOR
Kanada'da yapılan bir araştırma, oyun çağı olarak 
bilinen 8-12 yaş grubundaki çocukların üçte iki-
sinin fiziksel aktivite ve hareket becerilerinden 
yoksun büyüdüğünü ortaya koydu.

Ottawa Üniversitesine bağlı Doğu Ontario Çocuk 
Hastanesi (CHEO) Araştırma Enstitüsü’ndeki bir 
grup araştırmacı tarafından yürütülen çalışma-
da Kanada genelinde 8-12 yaş arası 10 bin 34 
çocuğun davranışları gözlemlendi.

"Eskiden olduklarından daha az aktifler"
Çalışmada izlenen çocukların sadece üçte birinin, te-
mel bir fiziksel etkinlik düzeyi olarak düşünülen kriter-
leri karşıladığı, geri kalan üçte ikisinin, top atma veya 
basit aerobik testlerde bile beklentilerin altında perfor-
mans sergilediği, oyun oynama becerilerinden yoksun 
olduğu ve yeterli fiziksel aktivitesinin bulunmadığı be-
lirlendi.

CHEO Araştırma Enstitüsü Sağlıklı Aktif Yaşam ve 
Obezite Araştırmaları Direktörü Dr. Mark Tremblay, 
çalışmanın sunumunda yaptığı açıklamada, bu duru-
mun çocukların sağlıkları üzerinde büyük etkileri ola-
bileceğine dikkati çekti.

Dr. Tremblay, "Bugün çocukların eskiden olduk-
larından daha az aktif olduklarını biliyoruz. Es-
kiden olduğundan daha az uyuyorlar. Eskiden 
olduğundan daha ağırlar. Eskiden olduğundan 
daha yerleşik değiller" dedi. 

Ebeveynlerin, yakın bir gelecekte 'git dışarda oyna' 
dedikleri çocuklarının, "Dışarıda ne yapabilirim 
ki?" cevabıyla karşılaşacaklarını belirten Tremb-
lay, "Muhtemelen ömrü boyunca ağaçlara hiç 
tırmanmayan çocuklar olacak. Benzer şekilde 

bisiklete binmeyi asla öğrenemeyen bir çocuk, kısıtlı 
sayıda eğlence fırsatı bulan çocuklar." ifadesini kul-
landı.

AKILLI PRİZLER 
İLE ELEKTRİK 
TASARRUFU
‘Beklemede’ kalan cihazları akıllı priz aracılığıyla kul-
lanımda olmadığı zamanlar kapatmak, aylık elektrik 
faturalarında düşüşe neden oluyor.

Her konuda olduğu gibi elektrik tüketiminde de tasar-
ruf yapmak önemli. Akıllı prizler sadece prize bağlı 
cihazların kullanımını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı 
zamanda elektrik tasarrufu da sağlıyor.

Evlerde pek çok elektrikli cihaz aktif kullanımda ol-
madığı zamanlar ‘beklemede’ (stand-by) kalıyor. Ci-
hazların beklemede kaldığı süre içinde tükettikleri 
elektrik ise sanıldığından bir hayli fazla. Örneğin, gece 
yatarken beklemeye alınan bir akıllı TV, tüm gece ve 
birçok evde ertesi gün akşama kadar prize takılı ve 
bekleme modunda da olsa elektrik tüketiyor. Buna bir 
de decoder, oyun konsolu, şarj aleti gibi prize takılı 
olarak tuttuğumuz cihazları eklediğimizde sadece 
bekleme modunda aylık 20 TL’ye varan tüketimler söz 
konusu olabiliyor.

Oysa bu tür cihazları akıllı prizlere bağladığımızda, kul-
lanımda olunmayan zamanlarda tamamen kapatmak 
ve elektrik tüketimlerini sıfırlamak mümkün. Üstelik 
bu açma-kapatma işlemleri akıllı telefon uygulaması 
olan Kasa üzerinden çok rahat yapılabiliyor. İstenirse 
Kasa uygulaması üzerinden bu akıllı prize bağlı cihazlar 
için bir program da oluşturulabiliyor.

Örneğin, akıllı TV’nin her gece 24.00 ile sabah 08.00 
arasında tamamen kapalı olması programlanarak, bu 
saatler arasındaki elektrik tüketimi sıfırlanabiliyor. Farklı 
model bir akıllı priz ile ise prize bağlı cihazların elek-
trik tüketimini ölçmek ve günlük/haftalık/aylık tüketim 
raporları almak mümkün. Böylece her cihazın tükettiği 
elektriği kontrol ederek tasarruf planları yapılabiliyor.

ÜLKEMİZİ MEKSİKA'DA 
TEMSİL EDECEK
Lise öğrencileri arasında düzenlenen Uluslararası Bilim 
Proje Olimpiyatları (INSPO), bu yıl İstanbul'da düzen-
lendi. Yarışmaya sağlık, çevre, enerji ve mühendislik 
alanlarından 385 proje başvururken 10 farklı ülkeden 55 
proje finale kaldı. Özel bir lisede 2. sınıfa devam eden 
Ayşenaz Uzun, sütleğen bitkisinden yola çıkarak hazır-
ladığı 'Kumaşların bazı mekanik özelliklerinin doğal 

maddeler kullanılarak geliştir-
ilmesi' adlı projesiyle mühendis-
lik alanında ikinci oldu. 

Sütleğen bitkisi ısıyı azaltıyor 
Sütleğen bitkisinin eline tesadüf 
eseri çarpmasıyla elinin kızardığını 
söyleyen Ayşenaz, daha sonra bu fikirden yola çıkarak 
projeye başlamaya karar verdiğini söyledi. Sütleğenin 
ısıyı azalttığını öğrendikten sonra 'ısıya dayanıklı ku-
maş' elde edeceğini düşündüğünü söyleyen Ayşenaz, 
"Yanmazlık testi yaptım ve ilk olarak kumaşın ilk 14 
saniyede alev aldığını gördüm. Normal bir kumaş 
10 saniyede alev alıyor. Benim üzerinde çalıştığım 
sütleğen bitkisi özünü uygulayarak geliştirdiğim ku-
maş ise doğada maliyeti az olan ve kanser riski ol-
mayan bir kumaş. Dolayısı ile itfaiyeciler için kıyafet 
tasarlanabilir" ifadelerini kullandı.

"İdealim bilim insanı olmak"
Projesinin ikinci aşamasında kumaşa kırışmazlık testi 
uygulayan Ayşenaz, normal kumaş ile sütleğenli ku-
maş üzerinde testi gerçekleştirdiklerini ve sütleğenli 
kumaşın basınca daha dayanıklı olduğunu gözlemle-
diğini belirtti. 

"Sütleğenli kumaş daha az kırışıyor. Son olarak tuşa 
yani yumuşaklık testi yaptık. Sütleğeni sürdüğümüz 
kumaşların daha yumuşak hale geldiğini gördük. İde-
alim bilim insanı olmak." şeklinde konuştu. 

358 başvurunun olduğu yarışmada 55 proje finale 
kaldı. Ayşenaz Uzun projesiyle 2019 yılının Mart ayın-
da Meksika'da yapılacak olan yarışmaya katılmaya hak 
kazandı.
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Çekmeköy Belediyesi zabıta 
ekipleri semt pazarlarında hal 
çıkış fiyatı ile satış fiyatlarını 
karşılaştırdı.

Çekmeköy Belediyesi Zabıta ekipleri 
semt pazarlarını dolaşarak ürünlerin hal 
çıkış faturalarını ve tezgahlardaki fiyat 

etiketlerini karşılaştırıyor. Son dönem-
de kriz spekülasyonları ile maliyetinde 
değişiklik olmadığı halde satış fiyatlarını 
yukarı çeken satıcılar için gelen şika-
yetleri değerlendiren belediye ekipleri, 
market ve pazarlarda denetimleri sıkı 
tutuyor. Ekipler, halden çıkış fiyatı ile 
satış fiyatı arasında büyük fark bulunan 
satıcılara cezai işlem uyguluyor.

PAZARDA

DENETİMİ

VİZYONDAKİLER

MUHTEMEL AŞK
Yönetmen: Thomas Stuber
Oyuncular: Peter Kurth, 
Franz Rogowski, Sandra 
Hüller
Tür: Dram
Vizyon Tarihi: 02.11.2018

FANTASTİK 
CANAVARLAR 2 
Yönetmen: David Yates
Oyuncular: Jude Law, 
Eddie Redmayne, Kather-
ine Waterston, Ezra Miller, 
Dan Fogler
Tür: Macera 
Vizyon Tarihi: 16.11.2018

HER ŞEY 
SENİNLE GÜZEL
Yönetmen: Cem Karcı
Oyuncular: Hazar 
Ergüçlü, İlker Aksum, 
Mert Fırat, Burcu Biricik
Tür: Romantik
Vizyon Tarihi: 16.11.2018

SEVGİLİ KOMŞUM
Yönetmen: A. Taner Elhan
Oyuncular: Emre Altuğ, Se-
lim Bayraktar, Selin Şekerci, 
Sezin Akbaşoğulları, Erkan 
Can
Tür: Dram
Vizyon Tarihi: 19.10.2018

KÜÇÜK AYAK
DELİLER
Yönetmen: Osman Kaya
Oyuncular: Yetkin Dikin-
ciler, Cem Uçan, İsmail 
Filiz, Erkan Petekkaya, 
Nur Fettahoğlu
Tür: Tarihi
Vizyon Tarihi: 23.11.2018

BİZİ HATIRLA
Yönetmen: Çağan Irmak
Oyuncular: Altan Erkekli, 
Tolga Tekin, Özge Özberk
Tür: Dram
Vizyon Tarihi: 23.11.2018

GREEN BOOK
Yönetmen: Peter Farrelly
Oyuncular: Viggo 
Mortensen, Linda Cardel-
lini, Mahershala Ali
Tür: Dram
Vizyon Tarihi: 30.11.2018

SUÇLU
Yönetmen: Gustav Möller
Oyuncular: Jakob Ced-
ergren, Omar Shargawi, 
Laura Bro
Tür: Gerilim
Vizyon Tarihi: 30.11.2018
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Bulmaca

1. Ceylan.

2. Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, 
ahenk.

3. Yetkin, erişkin, eksiksiz, ağırbaşlı, mükemmel.

4. Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili, özel karşıtı.

5. Mevki, kat, yer.

6. Yüzme ve atletizm yarışmalarında her yarışçıya 
ayrılan şerit.

7. Bazı yıldızların, özellikle ayın çevresinde görülen 
geniş ve aydınlık teker, ayla, ağı.

8. Deride, özellikle ellerde oluşan zararsız, pürtüklü 
küçük ur.

9. Az önce, daha şimdi, yeni.

10. Günümüzde bey unvanından farklı olarak özel 
adlardan sonra kullanılan ikinci derecede bir unvan.

11. Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası.

12. Arpa, buğday, yulaf vb. ekinlerin tanelerini taşıyan 
kılçıklı başı.

13. Dizicilerin harfleri satır durumuna getirirken içine 
yerleştirdikleri ayarlanabilir demir yuva.

14. Kesici dişleri çok iyi gelişmiş olan (hayvan).

15. Kolayca kırılıp ufalanan.

16. Ötücü kuşlar takımının kargagiller familyasından, 
Kuzey Amerika'nın dağlık, fundalık. yerlerinde bulu-
nan, tüyleri siyah renkte olup mavi renkte parlayan bir 
tür kuş, karakarga.

17. Sonu olmayan, bitmeyen, ebedî.

18. Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi 
vakit geçirmeye yarayan eğlence.

19. Altı.

20. Hanımeligillerden, tırmanıcı, korularda, çalılıklar-
da yetişen bir bitki.
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